
De gemeene scharren van Hindeloopen en
Molkwerum.

Door Dr. O. POSTMA.
(Bijdrage tot de geschiedenis van den frieschen grond.)

Met eene kaart.

I N L E I D I N G .
Het is een nog vrij wel open vraag, in hoeverre de marke-

toestanden, gekenmerkt door gemeenschappelijk bezit der
weilanden en het veelal onafgescheiden bijeenliggen der bouw-
en hooilanden, zoo algemeen in Saksische streken, eertijds ook
in de friesche kleistreek voorkwamen. In de friesche zand-
streken had men deze marken zeker wel, al is ook daarvan
nog niet zoo heel veel aan het licht gekomen; men trof ze o.a.
aan op het eiland Ameland l) en op de noord-friesche eilanden,
en nog steeds zijn er sporen van over.

Op de klei is echter van zulke toestanden zeer weinig over-
gebleven en men moet over het algemeen vrij ver in den
tijd teruggaan om daar nog iets van bovengenoemde „gemeene
scharren" te ontdekken. Daarom is het zeker wel verrassend
deze gemeene scharren en daarmee samengaande toestanden
op het gebied van grondbezit en grondbeheer nog in zoo betrek-
kelijk laten tijd aan te treffen in een paar plaatsen van Fries-
land, aan den grens van klei en laagveen gelegen, maar toch
voor het belangrijkste deel op de klei. Volgens de kaart van
Staring ligt toch het gebied van Hindeloopen bijna geheel op
de klei, en van het dorpsgebied van Molkwerum het noord-
westelijk gedeelte, het dorp zelf ingesloten.

De beide genoemde plaatsen hebben of hadden ook in ander
opzicht: taal, gebruiken, middelen van bestaan, enz. iets bij-
zonders; maar zeker niet minder interessant dan dat alles is
het te zien op hoe groote schaal omstreeks 1700 deze meen-
scharren en de gemeenschappelijke regeling van het bedrijf
hier nog bestonden.

') Zie vooral het belangrijke artikel van Prof. Mr. D. van Blom in
het Gedenkboek aangeboden aan R. Schuiling, Groningen, 1924.
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Dat wij deze zoo belangwekkende zaken zoo goed kunnen
bestudeeren danken wij vooral aan de magistraat van Hinde-
loopen, die zoo zorgvuldig de scharboeken van dien tijd
bewaarde en de niet minder vroede mannen van Molkwerum,
die voor hun boeken en papieren een kist met drie sloten
noodig vonden *) En toch nog, hoe dikwijls laten deze boeken
ons in den steek; hoe veel blijft er te vragen over. Zoo zijn
de gegevens betreffende den eigendom veel ruimer dan die
betreffende het gebruik van den grond. De namen der eige-
naars vinden wij zorgvuldig opgegeven, die der gebruikers
moeten we veelal van kladjes aflezen of ze blijven geheel in
het duister.

Wat Molkwerum aangaat, weten wij zelfs zoo goed als niets
van het aantal landgebruikers. In het algemeen zijn trouwens
de gegevens betreffende Hindeloopen ruimer dan die van Molk-
werum. Wij weten precies wanneer en hoe de Hindelooper
gemeene scharren verdeeld werden, waaromtrent wij te Molk-
werum bijna niets weten. Daarentegen hebben wij van Molk-
werum de rekeningen van inkomsten en uitgaven der scharren,
ten minste over een aantal jaren, welke te Hindeloopen ont-
breken.

Hoewel de toestand op de beide plaatsen veel gelijkenis
vertoont en het dus iets voor zou hebben beide plaatsen
tegelijk te behandelen, heb ik toch gemeend dit niet te moeten
doen. Vooreerst is de toestand te Hindeloopen iets eenvoudiger
en in de tweede plaats zou het, vrees ik, verwarring geven,
als men de fennen en maden der beide plaatsen telkens bij
elkaar genoemd zou vinden. Wij kunnen nu bij de behande-
ling van Molkwerum misschien toch wel iets bekorten door
soms naar gelijksoortige toestanden te Hindeloopen te verwijzen.

') Thans zijn deze boeken en stukken meest in het Rijks Archief
te Leeuwarden.



Â. Hindeloopen.
I. He t s t a d s g e b i e d .

Het gebied behoorende tot de stad Hindeloopen wordt ten
westen en noordwesten door de zee begrensd; de stad zelf
vormt daarbij een schiereiland alleen aan de zuidoostzijde met
het andere land verbonden.

De grens met de gemeente Hemelumer-Oldephaert wordt
aan den kant van Molkwerum gevormd door de Palesloot;
vervolgens vormt het Haanmeer de grens, daarna loopt deze
iets ten westen van de Kollens of oude Grons naar den ouden
zeedijk. Een aantal perceelen land grenzende aan de Kollens
en van ouds behoorende tot de jurisdictie van Koudum komen
voor in het floreenregister van Hindeloopen en zijn daar vrij
normaal belast; waarschijnlijk werden zij meest door Hinde
loopers gebruikt.

De oude zeedijk vormde vroeger den grens in het noorden.
Later kwam een deel van het „Workumer Nieuwland" be-
noorden dezen dijk aan Hindeloopen; bij onze beschouwingen
moet dit buiten rekening blijven, omdat het, hoewel reeds
bedijkt in 1624, in onze bronnen niet voorkomt. Het water
„de Indijk" verdeelt ten slotte het stadsgebied in een oostelijk
en een westelijk gedeelte.

De floreenregisters van 1700 tot 1858 geven voor de grootte
van het veld 1225 pondemaat en 6 einse (= 450 H.A.)*) Dit
is echter slechts de grootte „van ouds", het veld was nooit
werkelijk geheel gemeten en het bleef ondanks alle verande-
ringen steeds op die grootte staan. En zulke veranderingen
waren er genoeg: in het westen nam de zeedijk steeds meer
grond in beslag, elders won het land iets aan uit poelen en
meertjes. Waarschijnlijk is zelfs bij deze grootte-opgave niet
eens rekening gehouden met de uitbreiding der stad in de
eerste helft van de 17e eeuw, waarbij belangrijke stukken van
de gemeenscharren: „de Mienschar" en „de Weide" werden
afgenomen. Bij meting in 1672 bleek nl. de eerste veel kleiner
dan werd opgegeven. Toch bleef de officieele grootte onver-

') 1 pondemaat = 12 einse; 1 einse = 20 penning (vierk. roede).
Verder 1 pondemaat = 36,74 Are.
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anderd evenals het aantal „waren" van een veldmark onver-
anderd blijft, al wordt ook het veld door verdeeling voort-
durend kleiner. Het kleiner worden van de gemeene schar
spreekt zich hier natuurlijk uit in het grooter worden van het
aantal einsen, dat voor een koeweide noodig is.

Volgens de kadastrale opgaven van 1832, nadat de eerste
volledige opmetingen waren gedaan, was toen de totale grootte
van de gemeente Hindeloopen 500 H.A. 79 A. 23 cA. Om dit
met het bovenstaande te kunnen vergelijken moeten wij hier
aftrekken de grootte van de bebouwde kom en die van den
grond buiten den ouden zeedijk. Wij houden dan over 429 H.A.
59 A. 75 cA., wat niet al te veel van de oude opgave verschilt.

II. De g e m e e n e s c h a r r e n .

Wij nemen hierbij als uitgangspunt van onze beschouwingen
den toestand van 1700, voor welk jaar wij voor het eerst een
uitvoerig fioreenregister bezitten, waarin de verschillende per-
ceelen afzonderlijk worden opgenoemd en waarin de voorzit-
tende burgemeester en de secretaris van de stad een duidelijke
uiteenzetting geven van den toenmaligen toestand. Na een in-
leiding betreffende den opdracht hun door Heeren Staten der
Provincie gegeven gaan zij voort: „Dogh om haar Ed. mog.
van de staat der landen, als het bestier en ordre van de Flo-
reenen grondige en pertinente kennisse te geeven, hebben wij
goed gevonden aan haar Ed. mog. deese volgende informatien.
dies aangaande te preadverteeren :

Van de landen
1. De landen onder de jurisdictie deeser stad werden op

tweederleije manieren bestiert, en bestaan in gemeene scharren,
en cleine fennen.

2. De Gemeene scharren in het generaal werden door twee
daartoe van de magistraat aangestelde scharmeesters en een
schrijver geregeert.

3. Er werden van deselve publijcke registers off scharboeken
gehouden, die ter secretarie werden bewaart; En magh daar
in geen overschrijvinge van landen gedaan werden dan door
de secretaris.

4. Welcke scharren dan syn leggende ten deele aan de
oostcant ten deele aan de westzijde van de Indyck synde de
vaert nae binnen lants.
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5. Aan de oostzijde leggen Mienschar, Nijfenne, Maaden, en
Soltgraft.

6. aan de Westcant, Weide, Diepesloot, Hijnxtefenne, Boven
Poelen, en Welcke.

7. De cleine fennen syn als tusschen deselve in geslooten in
het midden leggende.

Van de Flooreenen.
1. De stad contribueert driehonderd en drie flooreenen.
2. De flooreenrente wert alhier niet op de ordinaire maniere

als op alle andere steeden en dorpen *) ontvangen, maar wert
bij pondematen, eynsen en penningen gereekent, doende an-
derhalve pondemate of achtien eynsen een flooreen tot 28 str.

3. Magh alhier geen overteekeninge van de flooreen ge-
schieden off gedaan werden in het register dat ter secretarie
meede bewaart wert, dan ten overstaan van de Præsideerende
Burgemr. door de secretaris."

Wij merken in de eerste plaats op dat er hier en elders in
de aanwezige bronnen uit den tijd om 1700 heen niet van
bouwland wordt gesproken. Dit schijnt er dus niet geweest
te zijn. Wel wijst de naam „Nijfenne" er op, dat aan den oost-
kant bouwland geweest is (ook thans is deze ,,nijfenne" weer
gedeeltelijk als bouwland in gebruik). Omstreeks 1600 was
deze schar echter reeds grasland; wel waren toen enkele per-
ceelen ten westen van den Indijk bouwland; daar îag ook het

') Hier vergissen Burg. en Secr. zich. Ook te Workum had men
de gewoonte de floreenrente niet in florenen of goudguldens maar in
pondematen uit te drukken, waarbij nu één pondemaat '/2 floreen voor-
stelde of twee pondemaat met één floreen overeenkwam. Lezing van
het floreenregister van Workum bracht mij ook de verklaring van deze
op het eerste gezicht zonderlinge handelwijze. De bedoelde „belasting-
pondematen" schijnen n.1. de grootte voor te stellen van het beste land,
terwijl het minder goede getaxeerd wordt op een geringer aantal be-
lastingpondematen dan zijn werkelijke grootte bedraagt. (Een hoogst
enkele maal is men echter nog iets boven de werkelijke grootte gegaan).

Dat men ook in Hindeloopen op een dergelijke wijze aan defloreen-
of belastingpondematen is gekomen blijkt uit het oudste Proclamatie-
boek van omstreeks 1600, waarin meermalen wordt gesproken van land
op „volle" lasten, in tegenstelling van het gewone op „behoorlijke"
lasten. Iets beneden de volle lasten is b.v. een perceel van 19 einse
dat op I8V2 einse schatting staat.
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perceel dat, hoewel toen grasiand zijnde in het floreenregister
van 1858 „het bouwland" genoemd werd.

De hier geplaatste uitleg van burg. en secr. wordt in de vol-
gende registers ongeveer gelijkluidend herhaald, alleen met dit
verschil, dat het aantal gemeene scharren langzamerhand door
verdeeling vermindert, totdat in 1758 alleen de Hynxtefenne is
overgebleven. Wij lezen dan: „De Gemeene scharren syn alle
aan stucken geslat en tot particuliere fennen gemaakt, behalven
de Hynxtefenne, dog welke voor't grootste gedeelte is vergraven.
Het scharboek van deze fenne loopt nog door tot 1773; in 1778
heeft de verdeel ing er van plaats.

Van de genoemde gemeene scharren zijn aan den oostkant:
Mienschar en Nijfenne weilanden, Maaden en Soltgraft hooi-
landen; aan den westkant: Weide, Diepesloot en Hynxtefenne1)
weilanden, Boven Poelen en Welcke hooilanden.

Het overige land wordt gevormd door de kleine fennen („fenne"
hier niet op te vatten als „weideland", zooals in Friesland
thans de beteekenis is, maar als „een afzonderlijk, door slooten
afgescheiden, stuk land"; het zijn juist voor het grootste deel
hooilanáen).

Wanneer deze fennen „particuliere fennen" worden genoemd,
moet men dit niet letterlijk opvatten; de meeste hebben meer-
dere eigenaars, al is dit aantal natuurlijk kleiner dan dat van
de grootere gemeene fennen. Ook later, als die gemeene fennen
verdeeld worden in particuliere, beteekent dit volstrekt niet,
dat ieder afgeslat perceel maar één eigenaar heeft; integendeel

t dat komt zoo goed als niet voor. Het schijnt eenvoudig te
j beteekenen, dat nu de eigenaren samen het beheer van het stads-
bestuur overnemen. Omstreeks 17C0 blijict ongeveer 731/a°/o
van het-land als gemeenschar in stadsbeheer te zijn en 261 /2%
als particuliere fenne in eigen beheer.2) Van dit laatste ligt
verreweg het grootste deel aan den westkant van den Indijk.

Een belangrijk verschil bestaat tusschen de gemeenschappe-
lijke weide- en hooilanden; bij de eerste hebben de eigenaars
geen bepaald aangewezen stuk grond, deze is onverdeeld ; men
heeft alleen een aandeel (maar in maat uitgedrukt) „over hoog

') = Paardefenne.
2) Deze verhouding is echter berekend naar de grootte „van ouds".

Naar de tegenwoordige grootte berekend zou het eerstgenoemde per-
centage blijkens de kaart wel iets kleiner zijn.
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en leeg". Deze aandeelen loopen zeer uiteen; de Mienschar
heeft in 1672: 106 eigenaren, de (theoretische) grootte is 987 einse
2 penning, dus gemiddeld heeft káer9^i3e. De grootste eigenaar
heeft echter 39 e Wi% p en de kleinste slechts W\3 p.

Bij de hooilanden daarentegen heeft ieder in den regel wel
een bepaald aangewezen stuk, door palen aangeduid; alleen
komt het nog al eens voor dat dit stuk grond „wandelt", (d.
w. z. geregeld van plaats wisselt met een of meer andere per-
ceelen). Blijkens het Procl.boek van 1588—1601 was echter
dit wandelen toen menigvuldiger dan later.

Ieder maaide dus zijn eigen stuk land, maar nadat het hooi
was weggehaald, liep al het vee bijeen, waarbij ieder naar
verhouding van zijn grondbezit in dat bepaalde veld vee in
het gemeene veld kon zenden. Enkele eigenaren evenwel hadden
geen bepaald aangewezen land, maar eenige „blinde koegangen"
op de Maaden. Zij kregen geen hooi, maar hadden het recht
na den hooioogst eenige koeien in het veld te zenden.

Een belangrijk verschil tusschen den toestand hier en dien
van een zuivere „marke" is vooreerst dat hier het bezit ineen
der fennen geheel los is van dat in een der andere, terwijl
men daar recht heeft op een aandeel van het gemeene veld in
het algemeen. Verder worden de aandeelen in het land hier
niet uitgedrukt in eenvoudige breukdeelen van de „waren" of
oorspronkelijke bijeen volle hoeve behoorende aandeelen, maar
in gewone landmaten, alsof het land werkelijk verdeeld was.

De scharmeesters stellen voor ieder getneenschar afzonderlijk
telkens het aantal einsen per koe vast Natuurlijk komt het
bijna nooit uit, dat iemands bezit juist recht geeft op een
bepaald aantal beesten. De bovengenoemde 14Va p is, als 20 e
voor een koe werd noodig geacht, "-'/«o ~ 29/soo koegras; dit
is nog niet voldoende voor het kleinste stuk vee: een lam.

Wil men dus aan dit land iets hebben, dan moet men het
f aan een ander afstaan, die zooveel bijeen tracht te huren, dat

hij een bepaalde hoeveelheid vee weiden kan. Dit gebeurde dan
ook. Dikwijls nog deden de huurders dit onder leiding van
de scharmeesters weer aan elkaar over, opdat ieder het noodige
aantal einsen, en niet meer dan dat, bijeen zou kunnen krijgen.
Wanneer b.v. in 1725 Wybren Lieukes 5 koeien en 2 kalveren
in de Nijfenne wil laten weiden, blijkt hij 24 e land te min te
hebben. Welnu, hij krijgt van Douwe Jarigs 12 e over, van
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Jeye Reiners 8 e, van Fonger Tonnis 3L/2 e en van Sipke
Seerx 1fi e. Het is dan ook geen wonder, dat in het schar-
reglement van 1673 een bepaling voorkomt als het volgende
artikel 9: „Geduirende ende ondert scharreekenen sall niemand
sich onfassoenlijk met rabbelen off praeten mogen aenstellen
tot verhinderinge verstoringe ofte verbijsteringe van de reeke-
ninge maer sullen telkens op 't vermaen en de aenspraek van
de scharmeester goed gehoor verlenen ende stilzwijgen bij
poena van 2 strs. te converteren als vooren." Inderdaad was
het wel noodig dat de scharmeesters hun gedachten goed bij
het werk hielden.

Ten slotte geven we als voorbeeld van een ongeveer normaal
bezit het land van Anne Intjes in 1700 : 7 e 2 p in diepesloot
en 3 e in hynxtefenne (beide over hoog en leeg); 1 pond en
7 e op verschillende plaatsen in de maaden, 5 e in poelen,
3 e in welcke en 1 koegang in Jelle Wybes fenne (een „parti-
culiere" fenne).

III. De g e m e e n e s c h a r r e n a f z o n d e r l i j k
b e s c h o u w d .

a. Weidescharren.
i. Mienschar.

Deze gemeene schar ligt ten oosten van de stad langs den
zeedijk en bevat de tegenwoordige') kadastrale nummers B 80
tot en met B 93. In het scharboek van 1672 komt een lijst
der toenmalige eigenaars voor met de grootte van ieders
eigendom. De totale grootte blijkt dan te zijn 987 e 2 p. Door
het aanleggen van verschansingen om de stad in dat jaar
werd echter de mienschar in twee deelen gesplitst, zoodat het
volgend jaar geloot werd, welke eigenaars hun aandeel binnen
en welke het buiten de fortificatie zouden hebben; volgens de
opgave viel 1/6 van het geheel daar binnen. Bij meting bleek
toen echter de geheele schar slechts 56 pond. 3 e 15 p groot
te zijn. 2j Het totale aantal eigenaars was 106, waarvan 16
hun land binnen kregen, 89 buiten en 1 binnen en buiten.3)

') D. i. in 1926.
2) Volgens het kadaster van 1832 was toen de grootte 19 H.A.

27 A. 60 cA.; dit is ongeveer 52'/2 pondemaat.
3) Het aantal eigenaars wordt door de scharboeken niet opgegeven;

men moet het door tellen vinden, waarbij echter fouten gemaakt kunnen
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Het hier genoemde scharboek is het tweede, dat bewaard
gebleven is; het oudste (wat gehavend) loopt van Î632 tot
1672 In 1632 was het aantal eigenaars ±114. In 1693 zijn
er 86, in 1713: 67 eigenaars, Het laatstgenoemde jaar komt
het binnen de schans gelegen land niet meer in het scharboek
voor, dus deze eigenaars bezitten samen 4/s van de oorspron-
kelijke gemeenschar.

In 1719 wordt van dit 4/5 deel weer Vs afgeslat en tot par-
ticuliere fenne gemaakt, terwijl 2/a „voor het gemeen" bleef
liggen; het afgeslatte deel is het tegenwoordige B 84, 85, 86,
87, het blijvende 2/s bestond dus uit twee aparte stukken, daar
het „particuliere" het middelste deel vormde. In 1733 werden
de beide overgebleven stukken ieder weer in twee deelen ver-
deeld ; er waren nu nog 44 eigenaars. De grootte heet nu
517 e 10 p, maar blijkt bij meting slechts 371 e 13 p te zijn.

De redenen voor deze verdeeling blijken uit de volgende
zinsnede van de opgemaakte akte: „Dogh aangezien deze schar
het gemeen raackende, door het dijxGeregte van Wijmbritzer-
adeel van de zeedijck is afgeslat ende daer door seer verkleynd
geworden en daar te booven in sooveel eygenaars bestaande,
dat het gestadig met onlusten ware beswangert en ook wegens
de slegtheyt des tijts niet bequamelijck konde worden verhuurdt,
waarom de gesamentlijcke Eygenaars . . . ."

De vier stukken toen gevormd zijn de tegenwoordige B91en
92, B 88—90, B 82 en 83 en B 80 en 81. Zij blijken dus na-
derhand nog a! eens weer verdeeld te zijn.

In I733_was dus de rniensdiar voorgoed in particuliere fennen
gesplitst. Deze hadden de namen:

Meenschar binnen de schans, Pieter Kool stuk, Jelfje Jelles
wed. stuk, burgem. Anne Klazes stuk, Tjeerd Heeres stuk,
Broer Ages stuk en IJke Hommes stuk. De fennen kregen
meestal hun naam naar één der voornaamste eigenaren, welke
dan waarschijnlijk in den eersten tijd ook de beheerder was.

In 1858, in het laatste floreenregister, komen naast de oude
namen ook de kadastrale nummers voor; de in bunders (hec-
taren) gegeven grootte stelt echter slechts een omrekening voor

worden daar de veranderingen in de boeken zijn bijgeschreven, zoodat
het niet steeds duidelijk is of men een oorspronkelijken eigenaar voor
zich heeft of niet. Dikwijls moet de hand, soms ook de kleur der inkt
beslissen.
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van de oude theoretische grootte in pondematen en einsen.
Er zijn nu 6 eigenaars.

2. Nijfenne (of Nieuwe Fenne),

Deze schar ligt ook langs den zeedijk naast de Mienschar.
In 1632 zijn er + 125 eigenaars, in 1672: 111; de opgegeven
grootte is dan 1112 e ö1^ p., zoodat ieder gemiddeld 10 e, over
hoog en laag, bezit. In 1693 zijn er nog 87 eigenaars, in 1714:
67,- In 1732 krijgen we de eerste verdeeling. De motiveering
is ongeveer gelijkluidend met die van de Mienschar; het land
is door afslatting van den ouden zeedijk te zeer verkleind en
kan moeilijk verhuurd worden. Het land wordt nu gemeten
en blijkt 579 e 133/3 p groot te zijn in plaats van de theoretische
994 e 15V2 P ')• Het geheele stuk wordt verdeeld in 4 per^
ceelen, met de nummers B 78, 78a, 79, B 76 en 77, B 28 en 29
B 27 (volgens het kadaster van 1858). Ieder had bovendien een
aandeel in de onverdeelde „Nollen" naast de Nijfenne buiten
het gebied van Hindeloopen gelegen. De 4 perceelen heetten :
burg. Ettje Nankes stuk, Stads stuk, Ippe Alders stuk en burg.
Anne Klases stuk.2) Het derde dezer stukken, dat eerst 15
eigenaars had, had in 1778 nog 7 eigenaars; het werd toen in
twee deelen verdeeld.

In 1858 had de Nijfenne nog slechts 2 eigenaars.

3. Weide.

Dit is de eerste schar ten W. van den Indyck. In 1632
waren hier ± 120 eigenaars; in 1672 97 of 98, de grootte was
toen 795 e 12^4 P, waarvan 95 e 193/* p binnen den wal.
Ieder eigenaar bezat toen dus gemiddeld ongeveer 8 e. Even-
als met de mienschar ten O. van de stad werd er hier geloot,
wie zijn land binnen en wie het buiten zou hebben. Het deel
binnen is het tegenwoordige B 94.

') Er blijkt niet hoe de eerst opgegeven 1112 e 5'/j P- is verminderd
tot 994 e 15'/2 p.

2) De stad werd beschouwd als eigenaar van 108 e 10 p kerkeland.
Als verschillende fennen naar een zelfde persoon genoemd waren wer-
den deze nog aî eens onderscheiden door een er naast gelegen fenne
er bij op te geven. Behalve de beide reeds genoemde bnrgem. Anne
Kiazes stukken waren er nog vijf Burg. Anne Klazes fennen.
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In 1693 waren er 95, in 1713 66 eigenaars. De grootte is
het laatstgenoemde jaar nog 697 e 75/SH p, welk bedrag echter
moet verminderd worden met een reeds afgeslat stuk van 57
e 6Vs p (wanneer afgeslat?); dit is het tegenwoordige B 95
en 96, in 1858 de „balkepolle" genoemd.

In 1748 werd het overgeblevene voor goed in 5 stukken
verdeeld; de theoretische grootte is dan 640 e 3/4 p, de wer-
kelijke blijkt te zijn 347 e 19 p; er zijn nu 40 eigenaars. In
1858 is het aantal eigenaars 4.

4. Diepesloot.

Dit is de fenne ten W. die aan de Weide grenst, in 3632
waren er 128 eigenaars, in 1672: 105. De grootte in naam is
dan 1157 e l3/4 p In 1693 zijn er 106 eigenaars, in 1713 nog
79. In 1748 is deze gemeenschar blijkens het floreenregister
reeds verdeeld; er büjkt echter niet wanneer dit gebeurd is.
In 1858 zijn er 3 eigenaars.

j . Hynxtefenne.
Deze schar vormt een smalle strook langs den zeedijk,

waarvan blijkbaar het grootste deel door de zee of zeewering
is verloren gegaan. In 1632 waren er 135 eigenaars, in 1685
nog 114, in 1713: 80; de grootte in naam is dan 858 e 1 p;
in 1772 zijn er nog 25 eigenaars, bij meting blijkt de fenne
dan groot te zijn 343 e 9 p.

Zij wordt dan in drie stukken verdeeld, het eerste bestaande
uit de kadastr. nummers B 135, 136, 146, 147, het tweede uit
B 148 en 149, het derde uit B 150 en 151.

In 1858 waren er 3 eigenaars.

b Hooilanden.
6. Maaden.

Deze schar ligt ten O. van den Indyck beneden de nieuwfenne.
Het is één groot veld, maar bestond volgens het Procl. boek
van omstreeks 1600 uit een aantal kleinere velden, „warren",
die later niet meer genoemd worden, zooals „Doing-war",
„Ippingwar", „Haenwar", „Suydwar", „Colns-war" enz. In
1632 zijn er 159 eigenaars, in 1672: 180') (het bestaat nu uit

') Gemiddeld had ieder dus pl.m. 17 e.
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262 perceelen, die samen 3165 e 19 p groot zijn). In 1694 zijn
er 155, in 1714: 143 eigenaars (nu wordt voor de grootte
3208 e 163/4 p opgegeven). Hiervan worden stukken afgeslat
in 1727, 1733 (drie fennen), 1734, zoodat in 1735 nog over is:
2443 e 19l/2 p.

De motiveering, van 1733, is wel interessant:
j.Alsoo ons kerkvoogden van Koudum . . (nu volgen verdere

eigenaars) . . . .
Landen geleegen in de maaden en alle met Doelpaalen af-

gescheyden van welke Landen wel yder jaarlyx 't Hooy van
syn eigen Land koomt te Rispen dog 't Nîeugras bij scharren
over 't geheele stuck de maaden genaamt wordende omgeslaa-
gen, niet alleenig van de geene welke een weesentlighe besit-
tinge van haare landen hadden en deselve van Post tot Post
konden aantoonen, maar ook nog voor Nieugras daar geen
Land van te vinden was weegens de Symen Binkes drie blinde
koegangen maackende vier en vijftig Eynsen en weegens de kerk
van Koudum drie gelijke blinde toegangen tot vier en vijftig
eynsen, welke alle gemeenschap ons wiens namen hierboven
syn uitgedrukt niet Langer gelegen quam hebben daarom de
Landen hier booven gemeld aan een stuck van de Maaden
afgeslatten niet alleen maar ook daar te boven geaccordeert
en overeengekomen dat yder van ons in dat afgeslatte stuck
sooveel Land sal hebben en in eygendom besitten als hier bo-
ven bij yders naam staat uitgedrukt en waar van hier onder
een kort Register tot overligtinge sal worden gevonden, en dat
alles oover hoog en Leeg zonder op de grootheit ofte kleynheit
van 't Land veel min eenige agt te sullen geven op de Doel-
palen daar in staande welke ook Reede al uit 't Land sijn ge-
noomen". . . .

Wij vestigen hierbij op twee dingen den aandacht.
Ten eersten : er behoeft niet geloot te worden, zooals bij de

weilanden; een bepaald aantal eigenaars die hun land bijeen
hebben liggen, vereenigen zich eenvoudig en scheiden zich af-
Ten tweeden: de doelpalen worden weggenomen (en dit her-
haalt zich bij de volgende afscheidingen steeds», dus in zekeren
zin is het een achteruitgang: in plaats van een bepaald aan-
gewezen stuk in het groote veld krijgt ieder nu een niet aan-
gewezen stuk (dus een aandeel „over hoog en leeg") in de
afgeslatte fenne.
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Ten slotte geeft men de blinde koegangen, die een zeker
recht op het geheele veld hadden, in plaats daarvan een zeker
aandeel in de afgeslatte fenne, maar kleiner, omdat het nu een
recht op het volledige gewas wordt in plaats van alleen op het
nieuwgras Dit herhaalt zich bij ieder volgende afscheiding.

Vermeld moet nog worden dat in de meeste afgeslatte stukken
het aantal eigenaars loopt van 10 tot 20, waarbij de fenne naar
een der grootste eigenaars genoemd wordt. Een enkele maal
is het afgeslatte stuk naar de meening der deelhebbers nog te
groot, dan wordt het nog eens in twee stukken verdeeld en er
wordt geloot, wie in elk deel zal vallen.

In 1858 waren er nog 8 eigenaars van de geheele Maden.

7. Soltgra/t {of Zoutgracht)
Deze schar, veelal ook genoemd ,,boven de soltgraft", vormt

het zuidelijk deel van het oostelijk veld.
In 1632 waren er + 95 eigenaars, in 1612: 116, in 1694:

109 en in 1714: 108. In het laatste jaar was de grootte 2191 e,
waarvan 1744 e Hindelooper en 447 e Koudumer land; het
schijnt n.1. een gemeenschappelijke schar te zijn geweest van
Hindeloopen en Koudum. Nu zijn er echter reeds 2 fennen
bij weg. De verdere afscheidingen vinden plaats van 1741 tot
1750. Het laatste schar van de Soltgraft, dat in 1750 in 7
deelen verdeeld wordt, ontbreekt in de latere floreenregisters.
Dit schijnt Koudumer land geweest te zijn.

Nog wel interessant is de opmerking bij de voorlaatste ver-
deeling van 1749, waarbij een der fennen den naam ,,Stads-
fenne" krijgt: „N.B. Vorenstaande fenne was bij provisie op
de Naam van Taike Tymens geboekt dog dewijl dezelve liefst
van de administratie bevrijd wilde syn, en omdat de stad de
grootste eigenaar daar in was,1) soo heeft deese fenne de naam
van Stads Fenne bekomen, den 16 Dec. 1749."

In 1858 waren er 7 eigenaars.

8 en g. Poelen en Welcke.
Dit zijn twee gemeene hooilanden aan den westkant van den

Indyck, ook wel genoemd: boven de Poelen en boven Welcke.
Het aantal eigenaren van de Poelen was in 1632: 52, 1672:
63, 1694: 55 en in 1858: 1; van de Welcke in 1662: 72, in
1694: 60, in 1858: 2. Waarschijnlijk was echter in 1858 de

') Ik cursiveer.
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heugenis verloren gegaan, hoever de scharren zich oorspron-
kelijk hadden uitgestrekt. In 1694 wordt nl. voor de Poelen
opgegeven 52 pond. 8 e en in 1858: 17 pond. 23 e; voor de
Welcke in 1662: 40 p 5 e en in 1858: 14 p 5 e (alles onge-
meten !)

De huurders van de fennen worden nog opgegeven tot 1701,
volgens het floreenregister van 1708 zijn de scharren dan in
particuliere fennen verdeeld. De verdeeling moet dus plaats
gevonden hebben tusschen 1701 en 1708; gegevens daaromtrent
ontbreken echter.

IV. De P a r t i c u l i e r e f e n n e n .
Deze vormden, zooals boven is gezegd, omstreeks 1700 26Vs %

van het geheele veld; voor ongeveer 1/i lagen ze oost, voor
'/4 west. ïn 1858 vormden ze 83 perceelen, samen 324 ponde-
rnaat groot, dus ieder gemiddeld bijna 4 pondemaat. Als men
die met gelijke namen naast elkander gelegen voor één rekent,
krijgt men 8 minder, dus 75.

Ook deze fennen zijn meest naar personen genoemd (enkele
uitgezonderd als: Ooaterfenne, Westerfenne, de Ekkeren, de
Gest enz.) Terwijl de bovenbesproken uit de gewone scharren
afgeslatte fennen steeds een dubbelen naam hadden, hebben
vele van deze kleine fennen een enkelen naam als „Hisse
fenne", „Doede fenne", „Evert moey fenne" enz. Dit wijst op
hoogeren ouderdom; de meeste dezer namen komen ook in
1700 reeds voor en verscheidene reeds omstreeks 1600.

Er is geen reden om aan te nemen, dat de namen op andere
wijze zouden ontstaan zijn dan de latere (al ging het misschien
op een minder officieele manier). Hisse en Doede zullen dus
op zeker oogenblik de voornaamste eigenaars van de naar hen
genoemde fennen geweest zijn, welke naam daarna vast is
gebleven Daarbij zal het dikwijls van het toeval afgehangen
hebben, of de naam zou standhouden of niet.J)

Zooals boven reeds is opgemerkt, hebben nl. deze particuliere
fennen even goed als de gemeene scharren verschillende eige-
naars; de aandeelen zijn gemiddeld weinig grooter dan die in
de gemeene scharren. Daar er bij de opsomming in het flo-
reenregister meestal niet „over hoog en leeg" bij vermeld staat,

') Te Molkwerum blijkt dan ook zulk een naam wel eens weer te
zijn veranderd.
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schijnt het meerendeel dezer fennen als hooüand gebruikt te
zijn,

In hoeverre deze particuliere fennen in vroeger tijd deel
hebben uitgemaakt van grootere officieele gemeenscharren is
bij gebrek aan gegevens moeilijk uit te maken.

V. V e r d e e l i n g v a n h e t b e z i t .
Daar er in 1700: 260 eigenaars waren en de grootte van het

geheele veld volgens de opgave van de latere floreenregisters
1225 pond. 6 e bedroeg, had ieder gemiddeld ongeveer 4,7 pond.
of 1 H.A. 73 A. land

Een volledig overzicht van de verdeeling van het grondbezit
zou men krijgen door uit de floreenregisters de grootte der
perceeltjes voor alle eigenaars afzonderlijk op te tellen. Ik heb
echter tegen dezen arbeid opgezien ; bovendien zouden er groote
moeilijkheden aan verbonden zijn door het vervallen of wan-
delen en mandeelig zijn der perceelen en het gebruik van
verschillende eenheden (naast pond, en einse komen b.v. koe-
gang en hokkelingsgras voor).

Wij krijgen echter ook een benaderende voorstelling van de
bezitverdeeling door de florenen (hier zooals wij zagen, belas-
tingpondematen) inplaats van de pondematen zelf te nemen

Wanneer wij dan de 259 eigenaars die aangeslagen zijn
(want de kerk is vrijgesteld), rangschikken, krijgen wij:

Aanslag. Aant. eig
0—1 bel. pond. 129 7— 8 bel. pond. 0
1-2 „ 70 8— 9 3
2 - 3 „ 21 9-10 „ 3
3 -4 „ 8 10-11 „ 1
4 - 5 , 13 11-12 „ 1
5 -6 „ 4 12-13 ,. 1
6-7 ., 4 18-19 „ 1

De helft der eigenaars is dus lager aangeslagen dan 1
bel. pond.; daar verder 1 bel pond. gemiddeld overeenkomt
met 2,7 gewone pond., heeft de helft minder dan 2,7 pond.,
dat is ongeveer 99,3 A. De kerk is de grootste eigenaar, deze
bezit ruim 51 pondemaat.J) Wij hebben dus omstreeks 1700
uitgesproken klein-bezit.

Nu de verandering met den tijd. Het aantal eigenaars der

v/ Kerk en pastorie worden niet afzonderlijk genoemd.



368

scharren werd boven telkens voor verschillende jaartallen op-
gegeven. Voor de weilanden bleek het steeds het grootste in
1632, het Ie jaar waarvoor opgaven ten dienste stonden. Bij
de hooilanden is het echter eenigszins anders. Het aantal
eigenaars v/as voor:

in 1632 1672 1694

Maaden: 159 180 155
Soltgraft: 95 116 109
Poelen: 52 63 55

in 1662

Welcke 72 60
Nam voor de weilanden het aantal, van 1632 af beginnende,

steeds af, bij de hooilanden begint de afname dus na 1672.
Hoe staat het nu met het totale aantal eigenaars? Wij kunnen
hiervoor raadplegen de floreenregisters van 1700 af op het R.
A. te Leeuwarden en nog die van 1632, 1672, 1682, 1689 te
Hindeloopen zelf. De oudste aantallen moeten geschat worden,
daar de veranderingen in de boeken zelf zijn bijgehouden.
Wij vinden dan de volgende aantallen :

in 1632 1672 1682 1689 1700 1728 1748 1858

232 290 337 324 260 234 132 32

Het maximum of de grootste versnippering ligt dus ook hier
in de laatste helft der 17e eeuw. Deze eeuw was over het
algemeen een gunstig tijdperk, ook voor den landbouw, vooral
tot 1665. In zulk een tijd iä versnippering een gewoon ver-
schijnsel, in den daarop volgenden slechteren tijd hebben we
weer kans op concentratie.

Ook moet opgemerkt worden dat de instelling der gemeene
scharren, zooals deze hier in zwang was, met onbeperkte deel-
baarheid der aandeelen, een versnippering van het land wel
in de hand werkte.

Van vóór 1632 zijn er zoo goed als geen gegevens. Alleen
vinden wij in 1543 in de Beneficiaalboeken van Friesland het
kerkelijk bezit van Hindeloopen opgegeven; dit blijkt te zijn
21 pondemaat van de kerk zelf, 17 pond. van de pastorie en
13 pond. van de vicarie, dus samen 51 pond. evenals in 1700.

Van nog vroegeren tijd is mij alleen bekend een schenking
aan het klooster te Fulda, waarschijnlijk uit de 8e eeuw,
waarin: „Ego Engelmar et Goltgart uxor rnea tradimus ad S.
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Bonifacium in Fuldensi monasterio in pago Westrahe in villa
Hintinluofe 30 boum terram cum 16 mancipiis." ')• Hierbij wordt
dus aan het klooster te Fulda land voor 30 koeien geschonken,
gelegen te Hindeloopen, met 16 hoorigen. Dit wijst wel op
meer geconcentreerd bezit in dien ouden tijd.

In hoofdstuk III is reeds iets gezegd van het gemiddeld bezit in
ieder schar afzonderlijk. In het hooiland zijn de perceeltjes
zelf gemiddeld nog iets kleiner, daar verschillenden meerdere
perceelen bezitten. De Maaden bestond in 1672 uit 262 per-

ceelen, die dus gemiddeld -nSTjr e = ongeveer 12 e groot

waren.
Is er ook eenige regelmaat in de grootte dezer perceelen ?
Wanneer men de 106 posten van de Mienschar in 1672 na-

gaat, vindt men achtereenvolgens: 9 e 1 p., 17 e 5 p., 14 e 11 p,
4e 5 p, 4e, 10 e 12 p, 8 e, 7 e, 4 e 31/» P, 14 e 17»/4 p. enz.
van eenige regelmaat blijkt niets. Het is eigenlijk verwonderlijk
hoe men het zoo gekregen heeft; oorspronkelijk moeten toch
haast wel deze ideëele deelen in koegangen uitgedrukt geweest
zijn. In Molkwerum zullen wij dan ook meerdere regelmaat
aantreffen. Men moet hier dus haast wel een lange reeks van
jaren bezig geweest zijn te splitsen en weer te combineeren
door versterf, koop en verkoop. Evenzoo is het met de andere
weidescharren.

Bij de hooilanden schijnt een zekere voorkeur te bestaan
voor perceelen van 6 e en veelvouden daarvan. Op de Maaden
vond ik op de 262 perceelen 36 maal 6 e of een veelvoud
daarvan en op de Welcke op 71 perceelen 17maal.

VI. De l a n d g e b r u i k e r s .

De eerste vraag is hier: hoe groot was het aantal land-
gebruikers of m.a.w. hoe groot waren de bedrijven ? Wij weten
hiervan iets door dat in de oudere scharboeken kladjes liggen
met namen van personen, met wie de scharmeesters afrekenden,
blijkbaar de gebruikers van het land. In lateren tijd werden
de namen wel in de boeken zelf aangeteekend; van na 1725
bestaan nog scharrekeningen met vermelding van het aantal
koeien en ander vee dat ieder in de gemeene scharren weidde.

De eerste gegevens zijn van 1676. Het aantal landgebruikers

') Ostfriesisches Urkundenbuch, II blz. 792.
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in de Mienschar is dan ongeveer 30, waarvan er zijn, die 7 en
en 6 perceeltjes (eigenlijk aandeelen) gebruiken; in de Nieuw-
fenne zijn er ruim 40, in de Weide ruim 20 (één met 11 per-
ceelen) in Diepesloot ongeveer 30. Ongeveer 110 personen
hebben land in één dezer weidescharren in gebruik. Omstreeks
75 landgebruikers hebben een of meerdere perceelen in deMaa-
den_ waarvan ééi; met 3i jVroeelen., (éémeigen-e-n-^30- gehuurd;
van- 30 verschillende eigenaars!). In de Soltgraft hebben 47
boeren een stukje land in gebruik, waarvan één 17 perceelen—7-W-
en in de Poelen 18 boeren, waarvan één met 8 perceelen.
Ongeveer 112 personen hebben land in een dezer hooilanden.

In al deze scharren samen zijn er 146 verschillende landge-
bruikers. Daar Welcke en Hynxtefenne, en ook natuurlijk de
particuliere fennen, ontbreken, mag men zeker het totale aantal
boeren in dien tijd wel op 150 stellen Dit verschilt niet al te
veel van een opgave in den Tegenwoordigen Staat, volgens
welke het aantal koemelkers te Hindeloopen in 1642: 162 be-
droeg x)

Een nauwkeurige opgave van 1714, die echter Mienschar en
Nieuwfenne niet omvat, geeft 65 landgebruikers in de gemeene
scharren. Een volgende opgave van 1725 geeft 61 ; hierbij
ontbreken Poelen en Welcke. Daar 3 hiervan alleen Mienschar
en Nieuwfenne gebruiken, kunnen we de 65 van 1714 ook wel
corrigeeren tot 68,

Wij hebben dan in 1676 ruim 146, in 1714 ruim 68 en in 1725
ruim 61 landgebruikers. In het laatste jaar zijn de gemeene
scharren al iets verkleind, maar de voornaamste splitsingen moeten
nog komen. Omstreeks 1744 zijn er nog ongeveer 40 gebruikers
van de gemeene scharren. Bij de volkstelling van 1749 worden
echter slechts 20 hoofden van gezinnen als boer vermeld. Lang
niet alle landgebruikers worden dus tot de boeren gerekend.
Het moeten dan ook in het algemeen zeer kleine boeren ge-
weest zijn, die meestal niet van hun vee behoefden te bestaan,
maar b.v een koe of een schaap hielden om de melk voor
eigen gebruik.

Voor den tijd na 1725 kennen we het aantal beesten dat in
de gemeene scharren weidde. Als in 1725 ongeveer x/3 van de

') Intusschen kunnen de 146 landgebruikers niet alle /Sroemelkers
geweest zijn, daar de hoeveelheid îand meermalen voor een koe te
gering was.
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Mienschar verdeeld is, maar het overige veld nog vrijwel on-
gerept, is van de 61 boeren het totale aantal vee in de scharren:
230 koeien, 18 paarden, 33 rieren, 33 hokkelingen, 13 kalveren,
6 schapen, 23 lammeren, 2 bullen en 1 varken.J) Telt men de
rieren bij de koeien op, dan vindt men per boer 263/61 koeien
of ruim 4. Van deze 61 boeren waren er slechts 4 met meer
dan 10 koeien en 5, die geen koeien maar alleen ander vee
hadden. Op de Hynxtefenne liepen nog steeds vrij wat
paarden, nl. 1 koe, 1 rier, 6 hokkelingen, 1 kalf en 7 paaiden,

In 1858 waren er 31 boeren, die Hindelooper land in gebruik
hadden.

Wanneer wij het vorige overzien, krijgen we den indruk dat
het maximum aantal landgebruikers wel ongeveer in denzelfden
tijd zal zijn gevallen als dal der landeigenaars. Een andere
vraag is in hoeverre dit dezelfde personen waren Bij nader
onderzoek blijkt dat de eigenaars maar voor een zeer klein
gedeelte hun eigen land gebruikten.

Wij kennen b v. de eigenaars van 1672 en ongelukkig niet
de huurders van dàt jaar, maar wel die van 1676. Welnu van
de 106 eigenaars van de Mienschar en de 30 gebruikers zijn
maar 7 dezelfden, van de 111 eigenaars van de Nijfenne en de
40 gebruikers maar 6 dezelfden, van de 180 eigenaars van de
Maaden en de 74 gebruikers maar 24 dezelfden.2) In 1694
heeft de schar „de Poelen" 55 eigenaars en 13 gebruikers,
waarvan geen enkele dezelfde is.

In 1713 en 1714 is het nog sterker dan in 1672—1676. Van
de 79 eigenaars van Diepesloot gebruikt dan geen enkele zijn
eigen land, van de 66 eigenaars van de Weide slechts 2, van
de 143 eigenaars van de Maaden slechts 2.

Van de 65 gebruikers van deze 3 scharren benevens Soltgraft
en Hynxtefenne waren slechts 7 tevens eigenaar.

Van de ongeveer 40 gebruikers, die omstreeks 1744 kunnen
worden aangewezen, worden 6 in het floreenregister van 1748
als eigenaar vermeld.

Als regel mogen wij dus wel vaststellen, dat in het hier
vooral behandelde tijdperk de eigenaars hun land niet zelf
gebruikten, maar het verhuurden. Omstreeks 1700 was dit

') Als iemand vee zoowel in de fennen als in de maden heeft, is
dit niet opgeteld, maar het grootste aantal voor het totaal genomen.

2) De aantallen gebruikers hebben een groote „waarnemingsfout."
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verschijnsel het sterkste en in het midden van de 18e eeuw
was reeds eenige verbetering in dat opzicht merkbaar.

Uit dit alles volgt dat de geconstateerde versnippering van
eigendom en het in dienzelfden tijd optredende kleinbedrijf
twee afzonderlijke verschijnselen voorstellen, immers het zijn
verschillende personen, wien het aangaat. Daarmee is echter
niet gezegd dat het onafhankelijke verschijnselen zijn; integen-
deel het eene werkt het andere in de hand.

Niet zonder beteekenis is hier zeker ook het feit, dat Hinde-
loopen vooral in de zeevaart zijn middel van bestaan vond :
in 1749 waren nog van de 532 hoofden van gezinnen 176 zee-
varende.1) De opbrengst van den grond was hier niet van
zooveel beteekenis als in andere plaatsen van dezelfde grootte.
Hetzelfde geldt, zooals wij zullen zien, van Molkwerum.

VII. De i n r i c h t i n g de r s c h a r r e n .

Men kan hieromtrent iets te weten komen uit de bewaard
gebleven Scharreglementen en uit de Rekeningen van na 1725.

Zooals ons reeds is gebleken uit het floreenregister van 1700
werden de scharren bestuurd door 2 scharmeesters door den
Magistraat aangesteld.

Wij hebben nu verder een Reglement, samengesteld door
Burgemeesteren en Vroedschap, van 14 April 16732), geldende
voor alle gemeene scharren. De voornaamste bepalingen hier-
van zijn de volgende:

1. Magistraat en Vroedschap kiezen elk jaar einde Maart
één of twee scharmeesters, die gecontinueerd kunnen worden ;
verder kiezen ze ook koewachters en bollemannen.

2. De scharmeesters stellen vast den tijd van „inslaan" en
„wederuitslaan" zoowel voor fennen als voor nieuwgras; even-
eens den tijd van maaien en hooirijden. Verder bepalen zij
telkens hoeveel land, zoowel voor oud- als voor nieuw-gras,
voor elke koe gerekend zal worden. De schargenooten zelf
mogen zonder consent van de scharmeesters geen vee in de
weide brengen of er uit halen.

3. De koehoeders moeten de beesten tegen melktijd opjagen

') Van 162 wordt echter geen beroep opgegeven.
2j Zie Scharboek A 9 uit het gemeente-archief van Hindeloopen (R.A.

Leeuwarden).
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op de uren, die de scharmeesfers vaststellen. De bollelieden
moeten „bequame" bullen hebben „waarvoor sij halff old ende
halff nij gras sullen moeten onderslaan bij soo verre sij deselve
niet op de stall comen te holden."

4. De koehoeders moeten alle vreemde beesten uit de scharren
drijven en opbinden, waarvoor zij voor ieder beest 14 strs
zullen genieten. De „hoeders, wachters ende boelieden"2)
moeten troggen of waterbakken in het land brengen ; zij moeten
hekken houden en de putten overdekt en omheind houden op
eigen kosten.2)

5. De scharmeesters krijgen als loon voor ieder beest elk
1 str., ook de schrijver 1 str., terwijl 1 str. dient tot onderhoud
van de scharren. Het loon van de hoeders bedraagt in de
weidescharren van 18 tot 28 strs per beest, soms met, soms
zonder bollegeld. (Van de hooilanden wordt hier niet gesproken.)

Verder is er nog een tweede Reglement, geldende voor de
schar „boven de soldtgraft" (misschien echter alleen het ach-
terste, Koudumer, deel) samengesteld 12 Maart 1615, en nadat
geen oppositie was gekomen van schargenooten, vastgesteld
door het gerecht van Hemelumer Oldephaart op 1 April 16153)

De voornaamste bepalingen van dit reglement zijn :
1. De schargenooten mogen vóór Mei niet „tzorren". *)
2. Voor ieder koe wordt l1/̂  hoofd5) land gerekend, met een

koe worden 2 hokkelingen, 4 kalveren en 6 lammeren gelijk
gesteld.

3. Na den „aenslach"s) moet binnen 14 dagen gemaaid
worden.

4. De Hindeloopers mogen één scharmeester aanwijzen naast
de twee van Koudum.

5. Het nagras mag alleen met paarden beslagen worden als

') „Boel ieden" kan geen schrijffout voor „bollel ieden" zijn, daar op
een andere p laa ts gesproken w o r d t van „koewachters , boelieden en
bollemannen". Boeman schijnt hier dus iemand te zijn, die de koeien
bang maakt en daardoor opjaagt .

2) Voor ieder pu t of „ z a a ' wordt 10 e n ieuwgras gegeven aan den
eigenaar van het land, waarin zich de put bevindt .

3) Zie de copie van 1718 in het scharboek A 12 ! (R .A.Leeuwarden) .
4) Vee aan een tu ie r touw vas t leggen.
°) Een hoofd is 9 einsen groot .
s ) Bekendmaking, da t men zal kunnen maaien.
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men daar te voren ook gemolken heeft. Voor een paard
worden dan 2 hoofden gerekend.

Uit de rekeningen bovengenoemd blijkt nog iets betreffende
het aantal einsen per koe en de verhoudingvan de verschillende
soorten vee.

Dit aantal einsen per koe varieert van jaar tot jaar eenigszins.
Voor de Mienschar wordt b.v. voor 1725 en volgende jaren
opgegeven: 20 e, 18 e, 20 e, 20 e, 22 e enz. Gemiddeld is het
ongeveer 20 e; voor de Nieuwfenne ongeveer 27 e, Weide :23e,
Diepesloot: 19 e, Hynxtefenne: 70 e; en verder voor het nieuw-
of nagras der hooilanden: Maaden: 18 e en Soltgraft: 18 e.
Het abormale getal voor de Hynxtefenne bewijst in hoe sterke
mate dit land vergraven was. Zooals wij boven reeds zagen,
waren ook Mienschar, Nieuwfenne en Weide niet meer op
hun oude grootte.

Over de verhouding van de aantallen einsen voor verschil-
lende soorten van vee vinden wij gegevens in een paar toevallig
aanwezige berekeningen voor de Maaden in 1727 en voor Diepe-
sloot in 1740.

Uit de Ie volgt: 1 koe = î rier = 2 hokkelingen = 4
kalveren = 4 lammeren = 2/8 paard.

Uit de 2e volgt: 1 koe = lVs rier = 2 hokkelingen = 4
schapen.

Uit een losse opgave voor de schar, de Weide, volgt nog:
1 koe = 8 lammeren. Er blijkt dus dat men niet steeds

gelijk rekende. Soms ook vindt men elders: 1 koe = 1 paard
en 1 koe — 12 lammeren.

B. Moîkwerum.

1. He t d o r p s g e b i e d .

Daar in den lateren tijd de dorpen als rechtsgebied hun
beteekenis verloren, is het meestal niet zoo gemakkelijk de
grenzen van de dorpsgebieden vast te stellen. Bij Moîkwerum

azijn de moeilijkheden nog niet zoo groot, daar de grenzen voor
een groot deel door natuurlijke waters gevormd worden en

- voor een deel tevens stadsgrenzen zijn. Wij hebben dan
vooreerst in het N.W. de zee en daarna als grens met Hinde-
loopen de Palesloot; daarna Kruisvaart en Gersloot als grens
met Koudum; vervolgens Morra en Geeuw en dan de scheid-
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sloot met de Warnserlanden iets ten N. van de Warnservaart.3)
Daarna kwam, vóór de droogmaking van de Staversche meren>

* het noordermeer. Nadat dit, begin 17e eeuw, was drooggemaakt»
I kwam het grootste deel van het nieuwe land (of misschien
Jalles?) bij Molkwerum. Slechts een gedeelte daarvan komt
I echter in het floreenregister voor, alleen dat gedeelte kan ook

hier in beschouwing komen. Ten N. van dit meer ligt nog
een strook land tot Molkwerum behoorend door slooten ge-
scheiden van het stadsgebied van Stavoren.

De vaart het Fentke en de zij'roede verdeelen het dorps-
gebied in een zuidwestelijk en een noordwestelijk gedeelte,
waarvan het laatste verreweg het grootste is. Beide deelen
worden door vaarten en meren weer in deelen gesplitst, van
welke waters het Flait (ook thans droog) in het oostelijk ge-
deelte het voornaamste is Ook de Gronzen, eertijds een ver-
breeding van de Koudumer vaart, zijn thans drooggemaakt.

Deze vaarten vormden voorheen de eenige behoorlijke ver-
binding van Molkwerum met de buitenwereld. Op de kaart
van Hemelumer Oldephaert in den atlas van Schotanus à
Sterringa en die van Molkwerum door Hilarides2), beide uit
het begin der 18e eeuw, staat geen enkele weg die te Molk-

Iwerum uitkomt; er zijn alleen vaarten en voetpaden naar den
zeedijk en naar Stavoren, Warns en Koudum.

Een smalle strook van dit dorpsgebied langs de zee wordt op
de geol. kaart van Staring als klei aangegeven, het overige als
laagveen. Dit westelijk deel is over het algemeen ook iets
hooier dan het overige; séherpe grenzen bestaan er echter
niet. Het dorp zelf ligt nog in de westelijke strook en is, wat

!het oudste gedeelte aangaat, gebouwd op een paar terpen,
waarvan echter deelen zijn weggegraven. Om deze terpen heen
liggen nog lagere pollen, vroeger alle door vaarten of slooten
van elkaar gescheiden, zoodat Molkwerum toen op een achttal
„eilandjes" gebouwd was. Sommige dezer slooten zijn gedempt,
vele huizen zijn afgebroken, zoodat van het inderdaad merk-
waardige dorp op de kaart van Hilarides niet zoo heel veel
interessants meer is overgebleven. De grootste en voornaamste

') Deze moet met behulp der perceelen uit het floreenregister worden
opgediept.

2) „Het friesche doolhoff, het beruchte dorp Molk-worren," gemeeten
en geteekent door Joh. Hilarides.
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terppollen zijn Westerich, Eesterich en misschien Sorke(kerk)pol.
De grootte van het dorpsgebied was volgens het floreen-

register van 1768: 1957 hoofd 3 einse ¥1^ vierk. roede (waarbij
1 hoofd = 6 einse en 1 einse = 20 vierk. roede of penning)1)

Volgens de gewone omrekening zou dit ruim 539 H A.. zijn.
In het floreenregister van 1838 wordt echter bijna 548 H.A.
opgegeven. în tegenstelling met Hindeloopen komt dit echter
slecht overeen met de kadastrale grootte. Ik heb deze niet
geheel kunnen uitrekenen, maar schat haar op ongeveer 690
H.A.

II. Ge m e e n e s c h a r r e n en p a r t i c u l i e r e fennen .

In hoofdzaak is de toestand als te Hindeloopen. Evenals
daar wordt vrij wel al het weideland gevormd door de gemeene
scharren, waarvan het aantal echter nog al wat grooter is dan
te Hindeloopen; daar waren er 5, hier zijn er 13. Het hooi-
land, dat niet tot de drie groote gemeene scharren die er zijn
behoort, is hier grootendeels niet in particuliere fennen ver-
deeld, maar vereenigd tot groote velden, die echter alleen
schijnen gebruikt te worden voor hooiwinning, niet voor be-
weiding (waarschijnlijk omdat het meest ver van het dorp
gelegen lage landen waren). Zoodoende zijn er slechts enkele
met name genoemde particuliere fennen ; daar naast is er nog
al wat land, dat aangeduid wordt als nieuwland of als riet-
land. Het resultaat van een en ander is, dat er ongeveer 59%
van het land onder beheer van de scharmeesters staat.

De scharmeesters worden niet als te Hindeloopen van hooger
hand aangewezen maar gekozen. Het dorp heeft 4 raadslieden
of burgemeesters, waarvan telken jare 2 aftreden In den tijd
omstreeks 1700 zijn nu steeds een der aangebleven en een der
nieuwgekozen raadslieden de scharmeesters. Daar deze raads-
lieden door de ingezetenen werden gekozen, werden dus ook de
scharmeesters niet door de grondeigenaars of de boeren, maar door

!) Door schrijver dezes opgeteld; van één (groot) perceel wordt
echter de grootte niet opgegeven; voegt men er hiervoor 40 hoofd
bij, dan komt er 1997 hoofd. Het is met deze hoofden een eigenaardig
geval. Te Molkwerum en Warns hebben ze 6 einsen, te Hernelum 9
en te Scharl 12, maar steeds worden ze op 9 gewone friesche einsen
gerekend, dus op 27,55 Are.
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de ingezetenen aangewezen. *) Welke ingezetenen in dezen stem-
hebbend waren blijkt niet duidelijk.s) Waren het de bezitters
van de „schotschietende" huizen en hornlegers, die ook voor
de Staten enz. stemrecht hadden, of waren het de hoofden van
gezinnen, die het huizengeld (een dorpscontributie van 8 à 12
stuivers per huis) betaalden ? In de practijk zal dit omstreeks
1700 niet zoo veel verschil gemaakt hebben. In 1640 en 1728
worden er te Molkwerum 211 „stemmen" opgegeven voor
Staten enz., terwijl er in 1693: 223 huizen waren, die contri-
butie betaalden, in 1700: 209 en in 1729: 127. In 1771 waren
er nog 107. Bij de volkstelling in 1749 waren er 196 hoofden
van gezinnen, die echter wel niet alle een geheel huis zullen
bewoond hebben.

Evenals in Hindeloopen was er te Molkwerum in den hier
behandelden tijd geen bouwland. In het floreenregister van
1700 vond ik er slechts eenmaal sprake van en dit scheen niet
in het dorp zelf te liggen. Wel moet er in vroegeren tijd eenig
bouwland geweest zijn. In een stuk van 16003) is sprake van
een „nyefenne", waarin een halve eynse land ligt „eertijts
saetlant". Deze nijefenne lag aan den zeedijk (het bedoelde
land werd buiten bedijkt) nabij de Noordeg. Op eenig
vroeger bouwland wijst ook de naam „De Korn Ekkeren" op
de kaart van Hiiarides voorkomende; dit schijnt een deel van
Binke-fenne te zijn nabij de vaart „de Knikkeren' *)

De namen van de gemeene scharren zijn: ten O. van het
Fentke en ten N. van de Koudumervaart Jaaxma-, Wilde-,
Saakle-, Sjoerds-, Boins- en Sipke-fenne, alle weidescharren,

') Door „roepen" in Molkwerum werd bekend gemaakt dat er een
verkiezing zou zijn, terwijl daarentegen voor iets dat met de scharren
had uit te staan ook in Koudum, Hindeloopen, Workum en Stavoren
„geroepen" werd.

2) Ook in het stuk, handelende over de raadslieden te Molkwerum,
in het Friesch Charterboek (V, 233) blijkt alleen dat „de Gemeente" in
dezen zegging heeft. In „zware zaken" moeten de raadslieden deze
bijeenroepen. Volgens dit stuk, van 1617, werd in dat jaar bepaald,
dat er elk jaar 2 van de 4 raadslieden zouden aftreden. Van de 2
nieuw gekozenen moest één „thuisblijvende" en één „zeevarende" zijn.

3) Molkwerum No. 63. R. A. Leeuwarden.
*) Deze vaart heet op die kaart „Knekkeren"; misschien een ver-

bastering van Korn Ekkeren?
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dan nog het gemeene hooiland (nieuw-gras schar): de Noordeg.
Ten Z van de vaart naar Koudum liggen hier:
Doimer en Saaxma-fenne en de nieuwgras-scharren : Zuideg

en Wee. Ten Z. van de Monnike-sloot ligt nog de weideschar:
Sickma fenne.

Ten W. van het Fentke het noordelijkst: Binke-fenne en ten
Z van het dorp: Westerwijmerts, Boosma-fenne en Gaast, alle
weidescharren.

De weidescharren werden verdeeld in groote en kleine scharren.
De groote waren: Jaaxma, Doirner, Saaxma, Sickma, Binke,
Westerwijmerts en Gaast. De voornaamste bronnen zijn naast
de floreenregisters de scharboeken en scharrekenboeken. Nu
hebben wij hier echter niet de rijkdom aan scharboeken, die
Hindeloopen kon aanwijzen. Van de groote scharren hebben
wij hier slechts een (copie-)scharboek, dat ook de kleine schar-
ren bevat. Dah nog een autentiek scharboek van de kleine
scharren alleen. Het eerste is waarschijnlijk van 1729 ]), het
tweede waarschijnlijk van 16662). Deze scharboeken bevatten
een lijst van de eigenaars met de aandeelen, die ze bezitten.
Behalve deze beide boeken is er nog een aantal losse papieren,
waarop ook zulk een lijst, waarschijnlijk van 1720—1723.3)

Van de nieuwgrasscharren bestaat geen scharboek of lijst
der eigenaren ; hier zijn we dus geheel op de floreenregisters
aangewezen.

In de scharrekeningen komen alleen de groote weidescharren
voor en een enkele der kleine, benevens de 3 nieuwgrasscharren.

•Het schijnt dus wel dat de kleine weidescharren over het
algemeen niet door de scharmeesters werden beadministreerd,
maar misschien door een der eigenaars, evenals dit in Hinde-
loopen geschiedde na de afslatting, en zooals daar waarschijnlijk
ook wel geschied zal zijn met de kleine „particuliere" fennen.

Er is niet veel van bekend, wanneer de gemeenscharren te

' ) T e r tijdsbepaling kan men vooreerst de namen met die der floreen-
registers vergelijken. Verder blijkt de hand die van Homme Friskes
te zijn, die in 1725 en 1729 scharmeester w a s ; de kleur der inkt is
echter meer die van 1729.

2) Blijkens de namen, door vergelijking met het stemregister van
1640, na 1640. Op verschillende plaatsen blijkt dat in 1666 een nieuw
scharboek is gemaakt . Daarom is 1666 genomen.

3) Dit blijkt uit de grootte der fennen, waarvan in de beide genoemde
jaren stukken werden afgeslat.
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Molkwerum verdeeld zijn geworden. De gegevens der schar-
en rekenboeken vallen tusschen 1666 en 1730; aan het eind
dezer periode is er nog niet veel veranderd, wij zullen dit bij

• de afzonderlijke scharren bespreken. In 1768 schijnen de
scharren vrij wel in de tegenwoordige stukken land verdeeld
te zijn, al zijn er dan nog verschillende met meerdere eigenaars.

Een stuk van 27 hoofd i einse heeft dan nog 9 eigenaars (in 1838
nog 8); een van 95 h 3 e 10 p heeft 18 eigenaars (in 1838 nog 12).
Van 1730 tot 1768 is er dus heel wat veranderd, d.w.z. vrijwel
in den zelfden tijd als te Hindeloopen vielen de gemeene schar-
ren uiteen. Wanneer het precies gebeurde is niet zoo gemakkelijk
uit de floreenregisters op te diepen. Tot 1768 toe waren deze
zóó ingericht dat de posten ongeveer de rangschikking van
1700 behielden, welke toen was geschied naar de alfabetische
orde der eigenaars. Er werd dan bij overgang telkens de
de naam van den eigenaar veranderd maar al de stukjes van
een fenne bleven verstrooid geboekt, al waren ze in één hand.
Het boek was dan ook, trouwens tevens door andere gebreken,
(n.1. het willekeurig verplaatsen der florenen bij verkoop) vrij-
wel onbruikbaar geworden. Daarom is in 1768 een geheel
nieuwe indeeling ingevoerd, naar de ligging der perceelen.})

Behalve de hier genoemde scharren zijn er dus nog de
grootere velden: „ooster- en wester-grouwen", ,;noorder- en
zuider-doelen" en de kleine particuliere fennen.

Zulke worden er echter slechts enkele genoemd, als vooral :

Hottie fenne, Walle fenne, Anne Fookles fenne, Tijmen Ockes
fenne; evenals in Hindeloopen hebben ook deze weer meerdere
eigenaars.

Een dezer fennen, die afwisselend Marten Heeres fenne en
Wijbren Ockes fenne heet, wordt op de lijst van 1720—'23
(maar nergens anders) nog als gemeen schar opgegeven. De
meeste van deze kleine fennen schijnen weideland geweest te zijn.

>) Volgens het „Kort en Zakelijk Rapport van de Commissie tot de
floreenen", verschenen in 1764, verklaarde Hem. Oldeph. zelf „dat hun
Floreen-register een verward en onnut stuk is, en niet geredresseert
kan worden". De Commissie meent dat het register wel 40 of 50 jaar
vitieus geweest is. Zij stelt voor dat Hem. Oldeph. wordt gemachtigd
en gelast een geheel nieuw floreen-register aan te leggen „zonder ge-
bonden te zijn aan de nummers van het tegenwoordige Register."
Trouwens Hindeloopen verkeerde in vrijwel hetzelfde geval; het had
echter toen reeds een nieuw en „zeer accuraat" register aan de Com-
missie doen toekomen.



380

HL D e g e n i e e n e s c h a r r e n a f z o n d e r l i j k
b e s c h o u w d .

a. De groote weidescharren.1)
i. Westerwijmerts.

Wij kennen voor de weidescharren de opgegeven grootte in
1720—1723, in 1729 (scharboek of lijst), in 1768 (nieuw floreen-
registen en voor de kleine scharren nog in 1666 (scharboek).
Voor die zelfde jaren weten we ook de deelhebbers. Dan
kennen we nog het aantal koeien dat in de groote scharren
weidde van de jaren 1690—1729 uit de scharrekenboeken.
Daaruit kunnen we soms iets betreffende splitsing der scharren
afleiden (als het aantal koeien plotseling daalt?.

Behalve het aantal koeien wordt somtijds nog opgegeven het
„inscheerd" of „overscheeid'' land. Het eerste schijnt te be-
teekenen, dat men meer vee in het veld had dan met het land,
dat men bezat of huurde, overeenkwam. Voor dit „inscheerde"
land moest betaald worden, het bedrag wordt onder credit
opgegeven. Het tweede beteekent dan dat men op meer land
recht heeft dan men gebruikt. Het daarmee overeenkomende
bedrag wordt teruggegeven. Het komt onder debet voor. Het
'nscheerde land bedraagt meestal slechts weinig, het over-
scheerde komt slechts een enkele maal voor. Het aantal koeien
van Westerwijmerts begint in 1690 met36 en eindigt in 1729 met
29l/s (de breuken worden met kleinvee gevondene Het grootste
aantal is 36t;

s in 1695, het kleinste 25x/2 in 1715; sprongen,
die een blijvende vermindering als gevolg hebben, komen niet voor.

De opgegeven grootte is in 1720—'23 : 41 li 40 e 4 p, in
1729: 41-4-lOVg, in 1768: 41-3—1 lö/« (dan in 5 stukken
verdeeld). Het aantal deelhebbers (eigenaars) is in 1700: 41,
in 1720-'23: 37, in 1729: 36, in 1768 : 4 en in 1838: 3.

2. Gaast.
De lijst der aantallen koeien spreekt hier zeer duidelijk.

Jaartal. Aantal koeien.
1690 60'/* 1716 39'/12

s)
1691 5874 1717 39y3

') Genomen in de volgorde van het scharboek. Daar in het laatste
floreenregister van H. O. en N. niet de kadastrale nummers voorkomen,
is het hier vrij lastig de grenzen der scharren vast te stellen. In de
kaart kunnen dus wel kleine fouten voorkomen.

2) Hier zal 1 lam = '/is koe gerekend zijn.
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Jaartal. Aantal koeien.
1692 60 V4 : :
1693 60 1721 39
: : 1722 3 8 %
: : 1723 24

1713 553/4 1724 24
1714 55^U_ :
1715 36 1729 24!/2

Op twee plaatsen, door een streep aangeduid, is een sprong.
Toen zal dus een stuk van de fenne zijn afgeslat; waarschijnlijk
dus in den nazomer van 1714 en 1722. Inderdaad vinden wij
dan ook in 1729 opgegeven:

grootte van de gemeene schar = 27 h 2 e 10 p
Mr. J, Ringa syn affgeslat stuck = 14 h 5 e 33/4 p

S. Reyner stuck = 17 h 2 e P/4 P

Totaal = 59 h 3 e 15 p
Op de lijst van 1720 — 1723 vinden wij voor de grootte 45 h

0 e IP/4 p, blijkbaar is het stuk van J. Ringa reeds afgeslat,,^
terwijl het andere er nog aan zit. S. Reyner staat dan ook
onder de eigenaars, maar J. Ringa niet.

In 1768 wordt als grootte van de geheele Gaast: 94 h 1 e
S1^ p opgegeven. Het schijnt dus wel dat men toen nog land
als van de Gaast afkomstig beschouwde, dat er in 1690 al niet
meer toe behoorde. Het blijkt echter niet welk. Deze groote
Gaast is dan verdeeld in 6 stukken.

Het aantal eigenaars is in 1700: 45, 1720—'23: 27, 1729: 24,
1768: 8, 1838: 7.

j . Doimer.
De lijst der aantallen koeien geeft:

1691 59V» 1718 523/4
1692 593/4 1719 513/4

enz. 1720 43
enz.

Er is dus een sprong van 1719 naar 1720. Inderdaad bestaat
er een stuk van 12 Febr. 1720, waaruit blijkt dat toen Feddrik
Feddriks zich afscheidde met een perceel ter grootte van onge- **"
veer 11 h 5 e. De oude grootte van ruim 69 h wordt daardoor
ruim 57 h. In 1752 vindt een volledige scheiding plaats.l)

') Zie: Molkwerum 82 en 83. R. A. Leeuwarden.
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Het aantal eigenaars is in 1720—'23 en in 1729 telkens 43,
in 1768: 10, in 1838: 6 (het bestond toen ook uit 6 perceelen).

4. Binkefenne.
Het aantal koeien is in 1690: 257ä e n eindigt met geringe

schommelingen in 1729 met 24'/is- De grootte blijft steeds
ruim 34 hoofd. In 1729 heeft dus nog geen verdeeling plaats
gevonden.

Het aantal eigenaars is in 1720 - '23: 29 en in 1729: 27.
In 1768 is het land in 4 stukken verdeeld en heeft 4 eige-

naars, in 1838 zijn er 5 eigenaars.

S~ Jaaxmafenne.
In 1690 is het aantal koeien 363/4, in 1719: 407s> waarop in

1720 volgt 31 hetgeen een blijvende verlaging blijkt te betee-
kenen. In 1729 is het 30 Dus in 1719 of 1720 is er een
fenne afgeslat; inderdaad wordt dan ook in 1729 opgegeven
als grootte 45 h 2 e 15 % p, terwijl het Sipke Reiner stuk =
15 h 1 e 2 p; zoodat de totale grootte 60 h 3 e 172/s p. In
1719 of 1720 is er dus ongeveer ili afgeslat (waarschijnlijk het
oostelijkste perceel waarvoor in 1768: 15 h wordt opgegeven)
Het is in 1768 verdeeld in 5 stukken. Het aantal eigenaars
bedraagt in 1720-'23: 50, in 1729: 48, in 1768: 8, in 1838: 5.

6 Saaxmafenne.
In de aantallen koeien is 3 maal een sprong te constateeren:

1°. 1690 — 44 2°. 1692 — 35 V*
.,1691 - 35 -1693 — 291/*

3'. 1712 — 23VS
»-1713 — 15l/s

Het is dus wel waarschijnlijk, dat er 3 maal een stuk is
afgeslat. Hieromtrent bestaan echter geen verdere gegevens.
Wij zien alleen dat de oorspronkelijke grootte van 42—5—3 in
1729 is verminderd tot 22—1—52/8- In 1768 is het land ver-
deeld in 5 stukken.1) Het aantal eigenaars van 1729: 17 (in
de overgebleven halve fenne) is in 1768 voor het heele land:7
en in 1838: 5.

') Een dezer stukken, met 4 eigenaars, heet dan nog „het gemeen
stuk Saaxmafenne", zooals trouwens ook bij sommige andere gemeene
scharren in 1768 en ook nog wel in 1838 een der stukken met meerdere
eigenaars „gemeenschar" genoemd wordt.
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2) Het noordelijkste stuk is echter in 1768 : 14 h.

7. Sickrna fenne.

Deze fenne komt maar enkele malen in de rekenboeken voor,
zoodat ook slechts dan het aantal koeien bekend is. Hierbij
is een sprong van 1698 op 1699 van 311/., op 2P/4. De grootte
opgaven geven ook geen licht. In 1720—'23 wordt alleen ge-
sproken van „het noordelijk stuk" van 11—5—105/s

 2) met 20
deelhebbers, dan toen dus afgeslat was. In 1729 was de
grootte: 48—1—77/84 (wat de totale grootte is) met 39 deel-
hebbers. In 1768 was dit verdeeld in 4 stukken met8 eigenaars,
in 1838 eveneens.

b. De kleine weidescharren.
8. De Wilde.

Deze is met Boins-fenne de eenige van de kleine scharren,
die-een tijdlang in de rekenboeken voorkomt. De andere schij-
nen dus haast wel in particulier beheer te zijn geweest.
"Het aantal koeien varieert van 5'/2 tot 3y2. Volgens het

scharboek der kleine scharren was in 1666 de grootte 12 4-6
met 43 deelhebbers (dit beteekent voor ieder ongeveer 4 Are).
In 1729 was de grootte 10-5-9 met 29 deelhebbers, in 1768 had
deze fenne (nu 11-1 -51/s) 3 en in 1838 nog 2 eigenaars.

g Boinsfenne (of lange fenne.)

Het aantal koeien wordt niet opgegeven, onder de inkomsten
wordt alleen de dijkshuur genoemd. De grootte is in 1666:
8-3-13V12, het aantal deelhebbers: 26. Dit laatste is in 1720—'23:
17, in 1729: 20, in 1768: 7. In 1838 heeft het perceel (sedert
1666 vrijwel onveranderd gebleven) nog één eigenaar.

10, Sjoerds fenne.
In 1666 grootte = 8—2—101!

2, aantal deelhebbers = 31
1729 „ 8-2—13»/",, „ 14
1768 „ 8—4—0 „ 2
1838 „ 8—4—0 „ 1

11. Saeckle fenne.

In 1666 grootte = 6—4—0, aantal deelhebbers = 13
1729 „ 6—4—0, „ 9
1768 „ 6—4—0, „ 1
1838 „ 6—4—0, „ 1
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') Thans Norg of Norge genoemd.

12. Boosma f enne.

In 1666 grootte = 13—0—18, aantal deelhebbers — 30
1729 „ 13—0-0, „ 12
1768 „ 11—0-0, (2 stukken) aant. eig. 2
1838 „ „ „ 3

IJ. Sipke f enne.

In 1666 grootte = 10—3—10, aantal deelhebbers = 28
1729 „ 11—2-19, „ 13
1768 „ 1 1 - 2 - 1 9 , (2 stukken) aant. eig. 4
1838 „ „ „ 2

c. Nieuwgras-scharren.

14. Nordig (ook wel Noordeg.l)

Uit de rekenboeken volgt:
jaar. aantal koeien, gebruikt land. aangeg. land. „inscheerd"
1690 137% à 14 e = )928Vj e 1787 e 141 Vs e
1691 127% à 15 e == 19161/,, e 1767 e 15p 148l/3e

enz.
1712 1471/* à ? 1616 e 15 p
1713 126%
1714 102
1715 73V2 opgaven ontbreken verder.
1716 98 VÏ

1717 83
1718 109 De hier optredende vermindering,
1719 84 die in 1714 begonnen is en zich in
1720 7 3 ^ 1725 ongeveer hersteld heeft, is
1721 771/;; waarschijnlijk het gevolg van de

enz. toen heerschende veepest. Een split-
1725 Hl6/i2 sing van de gemeenschar is er niet

enz. uit af te leiden. Hetzelfde ver-
1729 H63/4 schijnsel zullen we zien bij de an-
dere groote nieuwgras-schar de Surig. Het is wel opmerkelijk,
dat wij deze vermindering in veel geringer mate zien bij de
weidescharren (zie boven b.v. Gaast en Doimer).

Trad misschien de ziekte vooral in den zomer op of is voor
dit verschijnsel een andere reden ?
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In 1768 wordt voor de grootte254 h 9 e opgegeven of 1533 e;
het veld is nu in 16 stukken land verdeeld, waarvan nog 5
met meerdere eigenaars. In 1838 heet de grootte 68,79 H.A.
(dat is minder dan 250 h); 2 stukken land hebben nog meer-
dere eigenaars.

Er blijkt niet hoe het komt dat de grootte nu zooveel ge-
ringer is dan in 1690.

IJ. Surig (Zuideg). 2)

De rekenboeken geven:
Jaar. Aantal koeien. Gebruikt land. Aang. land.
1690 1561/* à 14 e = 2187VS e 2096 e
1691 105 à 20 e = 2100 e 206874 c
1692 135 à 16 e = 2160 e 2104 e

enz.
1712 1231/* à 18 e = 21941/» e 1974"/80 e
1713 125V4

1714 98%
1715 89V2

1716 105Vi
enz.

1725 123
enz.

1729 1333/4 Ook hier valt geen blijvende ver-
andering, op een bepaald jaar beginnend, te constateeren.

In 1768 was de grootte 372 h 2llw e of 2234V20 e, het veld
is nu verdeeld in 27 stukken, waarvan 9 met meerdere eige-
naars. In 1838 heet de grootte 105,66 H.A. (of 2264 e onge-
veer); 2 stukken hebben meerdere eigenaars.

i6. Wee.

Volgens de rekenboeken was :
Jaar. Aantal koeien. Gebruikt land. Aang. land.
1690 39Va à 15 e = 592% e 509'/a e
1691 42V2 à 12 e = 510 e 4833/4 e
1692 37Vs à 14 e = 525 e 485 e

enz.
1700 33'/3 à 12 e = 400 e 400 e

enz.

') Thans: „Surg".
3
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Jaar. Aantal koeien. Gebruikt land. Aang. land.
1712 31V* à 13 e = 4061/* e 388\/2 e

enz.
1725 206/6

enz.
1729 22x/4

Het aantal is aanzienlijk verminderd, maar een zekere con-
clusie is niet te trekken.

In 1768 was de grootte 469]/2 e, het veld is nu verdeeld in
12 stukken, waarvan 4 met 2 tot 4 eigenaars (12 in 't geheel).

In 1838 is de grootte 20,77 H.A. met 10 eigenaars.
Telt men voor 1690 het aantal koeien in de groote weide-

scharren op, dan krijgt men naar schatting ongeveer 292, in
de 3 nieuwgras-scharren is het samen 33372- Daar de kleine
weidescharren omstreeks 1/1 van de opp. der groote hebben,
kunnen we rekenen dat de aantallen voor de fennen en maden
ongeveer gelijk zijn. Als we er nog rekening mee houden hoe
gering het aantal particuliere fennen was, kunnen we haast
wel aannemen, dat geen vee liep op het groote veld tusschen
Flait en Morra.

IV. V e r v a l l e n v a n h e t l a n d .
Een merkwaardig verschijnsel, waaraan hier een apart hoofd-

stuk moet gewijd worden, is het veelvuldig „vervallen" of
„wandelen" van het land.

Neem b.v. het hooiland („miedland") van eigenaar no. 3 uit
het floreenregister van 1700. Wij vinden hier:

1 Hooft op de suyderdoelen vervallende met Rinck Poulus
en Homme Attes.

2 Eynsen op de noordeg in eeckewar vervalt met Rinck
Wybrens en de pastorije van Molqueren.

8 Eynsen en 15 roede op Hopkedam vervalt met Rinck Poulus.
l1^ Eynse in broorewar vervalt met Jol Pyters.
l1/» Eynse bij de put vervalt met Ansch Abbes op de noordeg.
Dus alle 5 perceelen vervallen. Dit vervallen is bij de hooi-

landen zoo algemeen, dat er, als een perceel niet vervalt, ge-
woonlijk bij vermeld wordt, dat het „stil ligt". De eerste 35
nummers uit het register hebben 197 perceeltjes .hooiland;
hiervan vervallen 153, terwijl 44 stil liggen (dus n&gAmet; y^h
Daarentegen komt het vervallen bij de weidelanden zoo goed
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als niet voor; ik vond 3 maal vervallen van een aandeel in
één fenne met een in een andere fenne en 2 maal veranderen
in grootte van een aandeel in een bepaalde fenne.

Dit vervallen kan nog in velerlei opzicht varieeren :
1. Het perceel kan vervallen met i o f met meer andere perceelen.
Te Molkwerum is het grootste aantal onderling vervallende

perceelen, dat ik vond, 6.2) Meest zijn het 2 perceelen, die
vervallen; van de 153 bovengenoemde zijn er 56, waarbij er
meer dan 2 perceelen zijn.

2. Het perceel kan vervallen : a. in hetzelfde war (onder-
deel van een groot veld als b.v. noordeg of zuideg). Wij lezen
nu nog al eens dat het vervalt „op en neder".

b. naar een ander war in hetzelfde veld;
c. naar een ander veld.
Het eerste komt het meeste voor; toch is er onder de boven-

genoemde 153 nog 11 maal sprake van een vervallen naar een
ander veld, meestal afwisselend noordeg en zuideg.

Het interessantste geval hierbij is dat een perceel vervalt
naar een gelijknamig war van het ander veld ; wij komen daarop
aanstonds terug.

3. Het perceel kan, al of niet wandelend, van grootte ver-
anderen en soms ook tijdelijk „niet zijn".

4. Het vervallen kan geschieden om hei jaar, maar ook om
de 2 of meer jaar.

Het eerste is regel; eenmaal vond ik echter zelfs vervallen
om de 12 jaar.

5. Naast het bovenbedoelde eenvoudige vervallen heeft men
ook een meer gecompliceerd.

Laten wij het volgende voorbeeld nemen van no. 51 :
„8 eynsen beneffens 4 eynsen op Westergrouwen, vervalt

met barent alberts en former Tjeerdts van dit jaar 1700 synde
op een ander jaar 1701 9 eynsen in ankers pollen, met een
half hooft op de wee bij de pastorije half hooft, met nog 1
hooft op de wee daar de barte op leyt, en Vä hooft op tjercksloot,
het 3e jaar 1702 een hooft in nanwar op de suydeg met 4V3

eynse in de groote camp aldaer, en een eynse om 't seste jaer
tegens anckers pollen en Va eynse in wolcke ages landt."

De bedoeling schijnt dus te zijn, dat dit bezit zal betreffen :.

') In Gaasterland vond ik eenmaal 10.
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in 1700: 8 e + 4 e op westergrouwen,
„ 1701 : 9 e op ankerspollen -f 6 e op de wee + 1 h -f- Vs h,
„ 1702: 1 h in nanwar -]- 4]7s e in de groote camp,
„ 1703: als in 1700,
„ 1704: „ ,, 1701,
„ 1705: 1 e tegen ankers pollen -f- \/2 e in Wolcke Ages land ;

en nu weer van voor af aan. Eindelijk moet nog opgemerkt
worden, dat het vervallen van de perceelen van één bepaalden
eigenaar geschiedt met allerlei verschillende personen. Zoo
heeft no. 11 van het register 8 vervallende perceelen, telkens
met andere personen, no. 16 heeft er 7 zulke, no. 17: 3 en no.
19: 7. Er schijnt dus in geen enkel opzicht regelmaat te zijn
in dit vervallen. Het onderzoek daarnaar wordt ook bemoeilijkt
door de onvolledigheid of onjuistheid van het register.

Als er een perceel in staat, dat vervalt met een van iemand
anders, is er zeer veel kans, dat dit bij die persoon niet ver-
meld wordt. Soms ook ontbreekt die persoon geheel; waar-
schijnlijk is het dan een vroeger eigenaar, wiens naam uit
gewoonte is overgenomen, Zoo ontbreekt in het hier boven-
staande geval de naam van Former Tjeerts in het register
terwijl bij Barent Alberts niets omtrent deze zaak te vinden is.

Vermoedelijk heeft men ook uit sleur dit vervallen nog maar
opgenomen, hoewel het niet meer geschiedde. In het register
van 1758 is het aantal vervallende perceelen nog vrij gelijk aan.
dat van 1700, terwijl er in dat van 1768 (het eerste dat op de
nieuwe manier, met rangschikking naar de ligging, was inge-
richt) in eens niet meer van gesproken wordt. Wij kunnen
dus niet nagaan hoe er aan dit vervallen een einde is gekomen ;
natuurlijk is het er mee uit als de vervallende perceelen in één
hand zijn gekomen, maar ook in vele gevallen zal men er met
onderling overleg een einde aan gemaakt hebben.

Men kan zich als de oorzaak van dit wandelen vooral twee
dingen voorstellen: 1°. bij verdeeling van een erfenis, wordt
het land tusschen de erfgenamen op die manier verdeeld om
de porties meer gelijk te maken; 2°. het oorspronkelijk door
de dorpsgenooten in gemeenschap bezeten land wordt bij wijze
van overgangsvorm op deze wijze verdeeld. Er is dan b.v.
aan voorafgegaan: gemeenschappelijk maaien en hooien en
daarna verloting van de hooioppers.

Deze overgangsvorm van het wandelen is eenigszins te ver-
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gelijken met het periodiek verdeden van het land, zooals het
vroeger in verschillende streken geschiedde en nog wel hier
en daar plaats vindt.

Wanneer nu het eerste (verdeeling bij erfenis) de hoofdoor-
zaak van het wandelen was, zouden we zeker meerdere malen
wandelen met dezelfde personen moeten zien, dan hier het
geval is. De hier bestaande afwisseling in de personen wijst
wel in de richting van het tweede. Toch behoeft daarom de
invloed van het eerste niet geheel uitgeschakeld te worden:
wat bij de eene soort verdeeling als goed en billijk werd be-
schouwd, zal allicht ook bij de andere zijn toegepast.

Er is echter bij het wandelen toch één regelmatigheid, die
er op wijst dat er iets van een systeem in zit; dat is de reeds
even genoemde wandeling naar een gelijknamig „war". Noordeg
en Zuideg zijn nl. verdeeld in een aantal deelen, die ten
minste in het midden een zekere regelmatigheid bezitten. De
meeste van deze deelen dragen 2 aan 2 denzelfden naam. Zoo
heeft men op de Noordeg de strooken: eeuwenwar, eecken-
war, algerwar, nanwar, popelstrengen, reinwar, allerdwar en
dan „de 3 warren". *) In dezelfde volgorde (N.O.—Z.W.) heeft
men op de Zuideg warren met denzelfden naam, met dit
verschil dat „popelstrengen" hier „een war" heet en voor de
„3 warren" nu komt: „Polling-, Foppen en Broerewar". Ge-
middeld zijn deze warren ongeveer 8 h groot. In deze regel-
maat zit op zich zelf al zeker systeem.2) Daarbij komt nu,
dat men nog al eens vervallen heeft van noordeg naar zuideg
en omgekeerd in het gelijknamig war blijvend. Zoo bij no.
13: 2 e op allerdwar, vervalt van de noordeg op de zuideg
„met het halve war"; bij no. 16: 11 e 5 p op polwar het eene
jaar noordeg, het andere zuideg; bij no. 32, no. 68, no. 87
en no. 118 iets dergelijks.

Dit doet eenigszins denken aan de periodieke herdeeling
binnen dezelfde „twiere' te Hollum op Ameland, waarvan Van
Blom in zijn bovengenoemd artikel spreekt.3) Misschien zou

') De eerste en laatste zijn op de kaart aangegeven door de letters

E en 3 W.
2) Daar de gelijknamige warren van noord- en zuideg ongeveer in

eikaars verlengde liggen, zou men kunnen denken dat zij oorspronkelijk
één geheel vo rmden ; dit is echter niet waarschijnlijk, omdat hier juist
de Koudumervaart een verbreeding „de Gronsen" vertoonde.

3) 1. c. blz. 73.
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dan ook verdere studie van de oude Amelandsche toestanden
ons nog het een en ander betreffende Molkwerum kunnen
ophelderen.

V. V e r d e e l i n g van he t b e z i t en g r o o t t e
d e r p e r c e e l e n .

In 1700 was het aantal eigenaars 270, terwijl het dorpsgebied
1957 h - 3 e - ¥/u p groot was. Gemiddeld had ieder dus
ongeveer 7i/4 hoofd of 5,4 pondemaat (2 H.A ongeveer) Van
deze 270 staan 162 op minder dan één floreen, wat met onge-
veer 4 pondemaat overeenkomt.

De grootste eigenaar heeft 53 h 2 e 3V6 p (40 pondemaat of
14'/i„ H.A.)

Ook in de afzonderlijke scharren varieert het bezit zeer:
bv. in de Westerwijmerts van 17 penning tot 2 h 4 e, in de
Gaast van 5e tot 3 h. Bij de bespreking dier scharren in
hoofdstuk III is reeds genoemd het aantal eigenaars in ver-
schillende jaren, hetwelk vrij geregeld bleek af te nemen.

Het zelfde is het geval met het totale aantal eigenaars van
1700 af Wij hebben echter ook nog eenige oudere floreen-
registers (zonder specificatie der landerijen, dus hier niet verder
gebruikt), benevens een paar dijkboekjes, waarin de onder-
houdplichtigen van Molkwerum zijn aangegeven. Waarschijnlijk
zijn dit tevens de floreenplichtige eigenaars. Wij vinden zoo
voor het aantal eigenaars (de beide oudste getallen zijn minder
nauwkeurig) J)
1576 1609 1642 1663 1674 1685 1700 1748 1768 1838

± 1 4 0 + 2 0 5 324 331 322 270 270 ±140 ±90 ±90
Wij zien dus vrijwel hetzelfde als te Hindeloopen: het

maximum valt in de 2e helft der 17e eeuw. Verder kan nog
vermeld worden dat het aantal uitwonende eigenaars voor de
middenperiode waarvoor het het beste bekend is, naar ver-
houding zeer sterk toeneemt. In 1642 zijn 70 van de 324 „uit-
heemschen", in 1674: 83 van de 322, in 1700: 95 van de 270,
terwijl in 1748 slechts 28 van de 140 tot de hoofden van ge-
zinnen te Molkwerum in 1749 behooren, dus bijna 112 van de
140 zullen „uitheemsch" geweest zijn.

') Maar ook de laatste drie dienen met eenige toegevendheid be-
schouwd te worden; de floreennummers zijn nu n.1. niet meer naar de
eigenaars gerangschikt.
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Te Hindeloopen vonden wij weinig regelmaat in de grootte
van de aandeelen in de weidescharren en de perceelen van de
hooilanden; hier is deze iets grooter. Voor de Gaast zijn b v.
deze aandeelen volgens het scharboek in einsen uitgedrukt:
6, 2, l>/3, 6, 6, lO'/a, 9, 2, 1, 18, 1V2, HVs, 6, 16«/>, 8VS, l\/2,
2, 5, 6, 12, 14, 6, 6, 18. Zonder aarzeling neemt men hier 6 e
of 1 hoofd als grondeenheid en krijgt dan :
1, VB, V*, 1, »- 1*U, IVj, Va, V6, 3, V«, 2»/M, 1, 23/4> IV», V*.
Va, 6/e, i, 2, 2V3, 1, 1, 3, dus vrij eenvoudige getallen.

Als men nu weet (zie boven) dat de Gaast 59 h groot was
en maximaal 603/4 koeien had, zien we dus dat 1 hoofd wel
gelijk aan een koegang zal zijn gerekend. De breuken kunnen
dan ander soort vee aangeven; de koeien werden boven ook
tot op V12 berekend. De oorspronkelijke verdeeling zal dus wel
niet die in pond., einse, vierk. roede; maar in koegangen en
onderdeden daarvan zijn geweest.

Geen der andere scharren vertoont echter dezelfde regelmaat.
Saaxma gelijkt er van de groote fennen nog het meest op:

15e, 6e, 3e, 6e, 6e, 6 e 4 p, H/j e, 9 e 8lU p, 4 e 52/3 p, 4 e,
15 e T-'ü p, 29l/2 e, 3 e, 19 e, 5e. Wij krijgen hier in hoofden:
2'/s, 1, V*. 1, 1, Ü\V, V,, ( l ^ U ) , (267/s6o), %, (29/«)41Vi8,1/*,3Ve,
5/6. Het grootste aantal koeien was 44 op bijna 43 h, wat dus
ook geeft 1 h per koe.

Van de kleine scharren vertoont de Wilde in 1666 nog al
wat regelmaat, die echter in 1729 vrij wat verminderd is.

Evenzoo Boosma; en in sterkere mate Saekle fenne.
Vau eenigszins anderen aard is de regelmaat van Doimer.

Van de 41 posten zijn hier 12, waar het aantal einsen 14, 7 of
3Vs is; hier schijnt dus 7 e de grondeenheid. Waarschijnlijk
is dus in deze fenne 7 e oorspronkelijk een koegang geweest.
Inderdaad is het aantal koeien in Doimer ook naar verhouding
iets minder dan in de Gaast: het grootste aantal was hier593/*
op bijna 70 h, wat juist 7 e per koe wordt.

Hetzelfde type vertoont Westerwijmerts: van de 37 posten
zijn er 5, die 7 of 3'/a einse bedragen. Het aantal koeien was
hoogstens 36Va op bijna 42 h. Ook Boinsfenne behoort tot dit
type. De overige weidescharren hebben weinig regelmaat.

Daar er geen scharboeken van de hooilanden bestaan, moet
men hier in het floreenregister naar regelmaat zoeken. Ik vond
dan in 1700 op 236 perceeltjes:
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grootte: Va e, Ie, !V3e, 2 e, 2V2e, 3 e, 3V2e, 4 e, 4V2e, 5 e
aant.: 2 17 14 17 4 39 3 17 8 4

grootte: 5T/2 e, 6 e, lV2h, 2 h, 2V2 h enz. andere hoeveelh.

aant.: 0 48 """"~27 " ~ 36
Dus in 48 van de 236 gevallen of VB is d e grootte juist een

hoofd; in 114 gevallen of ongeveer de helft van het totaal is
de grootte een geheel aantal malen Vs hoofd. Hier is dus wel
duidelijk 6 e of 1 hoofd de eenheid waarin het land is uit-
gedrukt.

VI. De l a n d g e b r u i k e r s .

Hiervan is veel minder bekend dan te Hindeloopen, eigenlijk
zoo goed als niets. Als voorloopige hypothese nemen we aan
dat ook hier veel kleine „koemelkers"fwaren; een aanwijzing
daarvoor is ook gelegen in het vele kleinbezit.

Wij zagen al, dat wij ongelukkig in dit opzicht weinig ver-
trouwen kunnen op de volkstelling van 1749. In dat jaar waren
er te Molkwerum 196 hoofden van gezinnen, waaronder 17
boer of koernelker genoemd werden (hiervan 6 in de Noorder-
meer).

Daar de verdeeling der bevolking naar de beroepen ongeveer
dezelfde was als te Hindeloopen (87 van de 196 hoofden van
gezinnen waren zeevarende) is er wel reden aan te nemen, dat
ook hier het getal boeren in de verste verte niet het aantal
landgebruikers aangeeft. Dat er ook nogal wat Jstnten het
dorp wonenden land te Molkwerum gebruikten, blijkt hieruit,
dat het scharrekenen en maaien steeds ook in de naburige
plaatsen werd aangekondigd.

Eerst in 1768 weten we iets meer van de landgebruikers;
dat jaar worden in het floreenregister 58 gebruikers met name
genoemd; er zijn dan echter nog verscheidene stukken land,
waarvan alleen vermeld wordt „diverse bruikers", zoodat het
aantal heel wat grooter geweest kan zijn. In 1838 waren er
62 personen, die Molkwerumer land gebruikten.

VII. De i n r i c h t i n g d e r s c h a r r e n .

Het eerste wat wij hieromtrent vinden is een fragment van
een scharreglement, waarschijnlijk, volgens de hand, uit de 2e
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helft van de^ 16e eeuw. Wat van den inhoud is overgebleven
beteekent zoo goed als niets; alleen is belangrijk datdeschar-
meesters hier „atten" genoemd worden:*»

In de tweede plaats bestaat er een reglement van 1647, op-
gemaakt door grietman en secretaris van Hem. Oldeph. en de
raadsleden van Molkwerum. Hierin wordt bepaald dat:

1. de raadslieden tevens scharmeesters zullen zijn (zooals wij
zagen later 2 van de 4 raadslieden),

2. niemand mag vóór den bepaalden tijd vee uit of in de
scharren drijven,

3. de scharmeesters bepalen wanneer en hoe dikwijls het
vee in het nagras gebracht zal worden.

4. zij stellen jaarlijks „bomers en waarders" aan voor oud-
en nieuw-gras scharren.

Ten derden is er een besluit van 1649 van burgemeesters en
scharmeesters van Molkwerum dat „die van Coudom" bij het
„scheeren" van Zuideg en Noordeg aan dezelfde bepalingen
onderworpen zijn als de iMolkwerumers.

Eindelijk is er een toevoeging van 1664 aan het reglement
van 1641, waarin bepaald wordt: dat de scharmeesters elk
jaar rekening en verantwoording moeten doen ; dat zij, benevens
de schoolmeester (die steeds als getuige optreedt bij het nazien
der rekeningen) jaarlijks elk 12 car. gl. salaris zullen genieten;
dat op ieder schar „bequame Boonen" zullen gemaakt worden,
waar de koeien uit kunnen drinken.

Van meer beteekenis dan deze reglementen is echter wat wij
uit de rekenboeken van 1690—1729 kunnen opmaken.

In deze boeken heeft ieder der scharren zijn eigen credit-en
debetrekening; daarbij ontbreken echter de kleine scharren in
den regel; de „nieuwgrazen" hebben samen één rekening. De
inkomsten der scharren bestaan uit een bepaald aantal stuivers
per koe (van 2 tot 10) en de huur van het „inscheerd" land
(voor de fennen 1 à iy4 st. per vierk. roede; voor de maden
9 à 15 st. per hoofd). Hierbij komt dan soms nog dijkshuur
van de scharren aan den zeedijk gelegen.

De uitgaven zijn velerlei; in den eersten tijd zijn ze meer
gespecificeerd en gedateerd dan later. In 1693 lezen we b.v.
voor de Gaast:
20 Febr. voor een tromslag wegens schoonmaecken ƒ 1—2- 8
16 April „ „ „ „ scharrekenen —2—8
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2 Juni voor iserwerck en spiekers 1— 0—0
aan nieuwe troegen (ieder koe 2 st.) 6-0—0

5 Aug. nieuwe ensttier — 8 - 0
28 Aug. Arbeidsloon 1-19-0

een spar —3-0
spiekers aan smid —12—0

9 Sept. groot prusse deel —12—0
16 „ spiekers —3—0
17 Nov. aan Rinnert Clasen —10-0

Alle rekeningen beginnen met een tromslag voor schoon-
maken en scharrekenen. Het eerste beteekent waarschijnlijk
het schoonmaken der slooten; de putten worden ook herhaaldelijk,
maar op ongeregelde tijden, schoongemaakt. Scharrekenen
beteekent: het bewijs leveren dat men over het noodige land
voor het vee, dat men in de scharren wil drijven, beschikt (en
misschien betalen).

De dammen, hekken, putten en troggen vorderen het meeste
geld. Het water in de slooten schijnt te brak geweest te zijn,
zoodat in elke schar putten met troggen waren, waarin de
„bomers" het water schepten. Alle scharren dragen bij voor
de troggen, puthaken en emmers.

In 1691 werden op 30 April in Doimer en Gaast 4 troggen ge-
plaatst, in Westerwijmerts en Jaaxma 3, in de andere scharren
elk 2. Deze troggen werden later met het vee overgebracht naar
de nieuwgrasscharren en 's winters met de „barten"' naar het
dorp, waar er bergloon voor betaald werd. Het loon der
bomers staat steeds op de rekening der „nieuwgrazen', in de
eerste jaren is het ƒ40, in de latere /'34

De putten waren soms met hout opgezet, soms met steen.
In 1717 heeft Jaaxma 1500 moppen te betalen voor de nieuwe
put, in 1719 Doimer 1600 steenen. In de omgeving der putten
werd kiezel of riet gebracht ter opvulling, evenzoo op de
dammen. De putten van de nieuwgras scharren waren in het
pastorieland, daarvoor werd jaarlijks / 4 huur betaald.

Ook over de eigenlijke landbouwwerkzaamheden lezen wij
wel eens iets in de boeken. Het scharrekenen gaat natuurlijk
vooraf aan het beweiden. Als de tromslag voor het schar-
rekenen dus op 27 April staat, is het vee na dien datum in
het land gekomen (waarbij vóór 1700 nog 11 dagen gevoegd
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moet worden om tot de tegenwoordige tijdrekening te herleiden).
De nieuwgrazen hebben op hun rekening een tromsiag om

het maaien aan te kondigen, in 1693 op 1 tot 4 Juli in de
verschillende plaatsen.]) Het maaien kon dus niet vóór dien
datum (-f- 11 dagen) beginnen. Dan volgden 1 en 2 Aug.
tromslagen voor scharrekenen; dit beteekende dat men zijn
einsen in het nieuwgras moest toonen. Eerst daarna kon het
vee dus in het hooiland gebracht worden.

Voor slatten wordt herhaaldelijk geld uitgegeven, soms is
dit tusschen de fennen onderling, soms tusschen de fennen en
Warnser landen. Waarschijnlijk werd de slataarde meestal
over het land gebracht, tenminste herhaaldelijk is sprake van
„modder over 't land smijten ' of „modderslegten". Van greppels
blijkt echter niets.

Eenmaal wordt over mest gesproken; in 1699 lezen we van
de schar Westerwijmerts : ,-,aan de Bleecker Betaelt voor dongh-
rijden 10-0—0," „voor slechten 4—0—0". Waar overigens de
mest bleef? Bouwland was er niet en daar het dorp nog al
vol was gebouwd met huizen was er ook niet veel ruimte
voor tuintjes. Misschien werd dus de mest als brandstof ge-
bruikt, zooals nog thans wel op Ameland.

Enkele malen wordt iets betaald voor ..stykelmayen '; in
1714 wordt daar een aanzienlijk bedrag voor uitgegeven. Een-
maal, in 1723, wordt extra loon aan de koewaarders uitbetaald
voor bewaking „verscheiden dagen en nagten," Misschien
omdat men vreesde, dat de koeien door de droge slooten
zouden gaan ?

VIII De M o l k w e r u m e r d o r p s g e m e e n t e .
Naast de boekhouding der gemeene scharren komt in dezelfde

rekenboeken ook die der dorpsgemeente voor. Zooals de
boekhouding voor ieder schar afzonderlijk gevoerd wordt, zoo
is ook die der dorpsgemeente gesplitst in 3 aparte deelen:
Arme Staat, Dorp en Zijl en Floreen

a. Ârme staat heeft als uitgaven natuurlijk wat voor de

') Dit gebeurt ook wel eens eerder: in 1691 was het 19 Juni, in
1692: 27 Juni (klokklippen te Molkwerum, tromsiag in naburige
plaatsen).
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armenzorg noodig is aan eetwaren, brandstof, kleeding, huis-
huur en aalmoezen aan passanten. Het ging niet over groote
bedragen; ôf er waren niet veel armen ôf de gereformeerde
en menniste diaconieën deden het meeste. In 1699 bedroeg
het totale debet /157—13-12, in 1729: / 5 0 - 1 6 - 0 . De in-
komsten werden gevonden uit „omgangen"; in 1699: 4, die
ieder ongeveer /"40 opbrachten, in 1729: 3, die elk/16 op-
brachten. Hierbij voegt nog wel eens de bus in de herberg
het zijne.

b. Dorp en Zijl.
Hierop komen als uitgaven : onderhoud van zijl en zijlhuis

en eenige bruggen; een enkele maal slatting van de vaart
het Fentke; verder de helft van het salaris van schoolmeester
en dorpsrechter, een deel van het salaris der raadslieden en
een douceur aan executeur voor het opzicht op de jaarmarkt.

De inkomsten komen voort uit de ẑ jls_h_uur (met het huis),
het huizengeld (in 1699: 206V2 huis à 12 sf) In het eind van
de hier behandelde periode komt hierbij: de pacht der dorgg.-
veereji (Hindeloopen, Workum, Sneek en Leeuwarden worden
genoemd), het familiegeld en het djjrj>sstu[verge!d voor turf en
hout. Het huizengeld is intusschen sterk verminderd: in 1724
werd betaald voor 130 in 1729 voor 127 huizen*) Het eind-
bedrag onder dit hoofd bedraagt in den regel /300 à /400.
Er is echter vrij geregeld een tekort en zoodoende een regel'
matig aangroeiende schuld, die echter van 1720 op 1721 nog
in eens een sprong maakt. Terwijl in 1720 vermeld wordt:
„dorp te quade /1683—12", heet het in 1721: „dorp te quade
/1936—15" terwijl bovendien: „nog dorp te quaede een obli-
gatie groot f1440 staande op d' naam van Wijbren Rinners
c.s." Het is mij niet gebleken voor welk doel dit geld is op-
genomen.

,,Floreen" schijnt overigens de groote geldschieter geweest
te zijn, zoowel voor „dorp en zijl" als voor de scharren. In
1721 heeft „floreen" aan het dorp te goede /1736—15, aan de
scharren /100—8—6 en aan armestaat /2—6—6.

!) In 1649 waren er 250 huizen, die ƒ125 betaalden. Voor 43 „zee-
brieven" ontving men toen /25,16. De zijlshuur was ƒ175. (Molkw. 11

R. A. Leeuw.)
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c. Flor een. --. :.
Deze heeft als uitgaven: de dorpsfioreen aan den ontvanger

der florenen, de dijkschatting (ook naar florenen berekend) aan
den ontvanger der dijkscontributie, de deelskosten aan den
grietman; verder nog eenig eigen dijksonderhoud, V3 salaris
van schoolmeester en dorpsrechter en het grootste deel van
dat der raadslieden.

De inkomsten worden gevonden uit de floreenbelasting naar
dorpsbehoefte geregeld. In 1699 was dit 344 fl. à 9 gld. 2 st,
in 1724: 317 fl. 20 st. à 9 gl. 16 st. en 26 fl. 8 st. Vö pl-àS1/»
gl. (zware en lichte florenen.)

Merkwaardig is wel hoe men hier te Molkwerum de ver-
schillende rekeningen apart hield; eenige jaren hebben zelfs
„dorp" en „zijl" in het boek een eigen hoofd. Toch moeten
we de 3 samen (armestaat, dorp en zijl, floreen) als de huis-
houding der dorpsgemeente beschouwen.1) In Friesland was
het vroeger waarschijnlijk regel dat de dorpen hun eigen huis-
houding hielden binnen de grietenij, met eigen inkomsten en
uitgaven.2) In den regel zal echter de kerk wel niet zoo streng
van het dorp gescheiden geweest zijn als hier. Wij zagen reeds
dat te Hindeloopen het kerkeland als stadseigendom beschouwd
werd; het werd daar dan ook van stadswege verhuurd. Ook
elders zien we de „burevoogden" voor de kerk zorgen of de
kerkvoogden voor het dorp.

In de eerste plaats is echter voor Molkwerum iets bijzonders,
dat er naast de dorpsrekening een scharrekening is, die door
den zelfden burgemeester-scharmeester wordt gehouden in het-
zelfde boek (alleen aan den anderen kant). Zoo kwamen we
er ook toe de dorpshuishouding hier te bespreken, hoewel deze
eigenlijk buiten ons onderwerp scheen te staan. Wij hebben
hier op kleiner schaal wat men vooral aantreft in andere pro-
vinciën, in streken waar marken zijn.

Het bestuur van de marke beheert daar de gemeene gronden
maar behartigt dikwijls bovendien verschillende andere plaatse-

') Men had te Molkwerum een „dorpshuis", waarin men voor dorp
of scharren vergaderde. Dit was echter geen dorpseigendom, waar-
schijnlijk een herberg.

2) Veel overeenkomst met het bovenstaande heeft de beschrijving
van de dorpshuishouding van joure in den Tegenwoordigen Staat>
Deel XV, blz. 514(1786).
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linge belangen, vormt dan ook tevens het plaatselijk bestuur.
Volgens het Boerboek van Uffelte ]) b.v. herstelt daar de marke
een brug, kleedt den „armenjager", int schoorsteengeld, onder-
houdt de pastorie enz., handelt dus voor het dorp.

In hoeverre dit verband met dorp of buurtschap tot het
wezen der marke behooren, over deze vraag verschillen de
meeningen. Intusschen ontbreekt het verband van degemeene
scharren met dorp of stad in Molkwerum en Hindeloopen ook
niet geheel. De magistraat van Hindeloopen benoemt de schar-
meesters en maakt het reglement, twee raadsleden van Molk-
werum beheeren de scharren en maken met grietman en sec-
retaris van Hem, Oldeph. het reglement.

Evenwel, voor een marke is een zekere eenheid noodig, welke
hier ontbreekt; de verschillende scharren samen vormen niet
een bepaald geheel. Wel hebben ze dezelfde scharmeesters en
hetzelfde reglement, maar niet dezelfde eigenaars, terwijl bij
een marke in den eigenlijken zin ieder eigenaar hetzelfde aan-
deel in elk onderdeel van het gemeene veld heeft.

Aan den anderen kant is ook weer niet ieder schar op zich
zelf voldoende een onafhankelijk geheel om daar den naam
„mark" aan te kunnen geven. Wel kunnen we hier misschien
van markgronden, spreken in den zin van de Markenwet van
1886, welke daaronder verstaat „gronden, die van oudsher in
onverdeelden eigendom bezeten worden, onder de namen van
marken, maalschappen, holtingen, meenscharen, meenten, buur-
ten of soortgelijke namen." De beperking „van oudsher" zou
ons daarbij echter nog moeite kunnen geven.

Slotopmerkingen.
Zoo is dan gebleken dat er op de friesche klei een paar

plaatsen liggen, waar nog in lateren tijd grootere gemeen-
schappelijke velden waren met gemeenschappelijke regeling
van het bedrijf.

Deze resultaten kunnen nog aangevuld worden met de op-
merking dat in den tegenwoordigen tijd:de perceelverdeeling
in deze beide plaatsen heel normaal is, terwijl ook de boer-
derijen tegenwoordig over het algemeen gesloten kavels vormen.
Hieruit blijkt hoezeer de toestand in een paar honderd jaar
kan veranderen.

') R. A. Assen.
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Het schijnt dus niet onmogelijk, dat ook elders op de klei,
hoewel we er niets meer van bemerken, in vroeger tijd toe-
standen als te Hindeloopen en Molkwerum op het gebied van
landbezit en gebruik geheerscht hebben. Misschien zou men,
in verband met het feit dat op deze beide plaatsen de oude
taal en oude gebruiken lang zijn bewaard gebleven, geneigd
zijn aan te nemen dat evenzoo op landbouwgebied hier in
1700 nog bestond, wat in ouden tijd algemeen was.

Deze conclusie zou echter te gewaagd zijn. Er zijn toch
zeker twee redenen, die zouden kunnen maken, dat hier een
exceptioneele toestand heerschte, vergeleken met de klei in 't
algemeen. In de eerste plaats de nabijheid van de op geest-
heuvels gelegen dorpen Koudum, Hemelum en Warns en verder-
op de Gaasterlandsche zandstreek.

Hier vindt men op de hoogere dorpsgronden het als op een
esch bijeengelegen bouwland en ook een meer markeachtig
karakter van het grasland.

Kan nu wat wij in Hindeloopen en Molkwerum vonden niet
een soort „uitbreiding" zijn van deze nabijgelegen geest uit,
die weinig bewijst voor in het centrum van de klei gelegen
streken ?

In dit verband is het nog wel van belang er op te wijzen,
dat in de iets noordelijker gelegen plaatsen Ferwoude en Gaast
ook veel kleine perceeeltjes bouwland voorkwamen (en deels nog
voorkomen) bijeengelegen als op een esch en dat men daar
ook nog in lateren tijd meer dan elders op de klei meen-
scharren gehad heeft. Ook in de nog iets noordelijker gelegen
dorpen Piaam en Idsegahuizen had men zulke kleine bouw
perceeltjes; dan houdt dit langzamerhand op. Er is hier dus

i een smalle strook langs den zeedijk, die eenigszins marke-
; achtige toestanden vertoont.

Nog een tweede reden hier iets bijzonders te verwachten is
hierin gelegen, dat in den Z.W. hoek van Friesland een be-
volking woonde, die voor een groot deel van de zeevaart
leefde. Stavoren en Hindeloopen waren bekende handelsteden,
maar de geheele streek leverde veel zeelieden. We vinden in
1749:
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') Ook op Ameland en de Noord-friesche eilanden, waar men zuivere
marken had, leefde de bevolking voor een groot deel van de zeevaart.

totaalaantal schipperen stuurman
Hindeloopen: hoofden van gewezen matroos

gezinnen schipper enz. visscher
532 55 121 9

(waarvan 162 zonder
vermelding van beroep)

Molkwerum: 196 19 75 5
(waarvan 2 onbek.)

Wants en Scharl: 167 15 44 2
Het is duidelijk dat in zulke plaatsen de bevolking lang niet

in die mate van den opbrengst van den grond behoefde te
leven als in de kleistreek over het algemeen. Hier is een
kleinbedrijf wel op zijn plaats, hetwelk uitstekend samengaat
met gemeenschappelijke bedrijfsregeling en gemeene weiden.*)

Een bijzonderheid in dezen Z.W.hoek van Friesland, die
wel met het vorige zal samenhangen, is ook het, groote aantal
stemmen of schotschietende huizen. Molkwerum had 211 stem-
men (en dit aantal bleef standvastig), terwijl er in 1749 slechts
196 hoofden van gezinnen waren; Warns en Scharl hadden 175
stemmen tegen 167 hoofden van gezinnen. Ook andere dorpen
in de grietenij hadden 1749 meer stemmen dan gezinnen. Dit
wijst op een van ouds talrijke bevolking, grooter dan het land
zelf kon voeden.

Dergelijke overwegingen leiden tot voorzichtigheid bij het
trekken van conclusies uit de resultaten van onze studie voor
de kleistreek in het algemeen. Wanneer wij dus de vraag in
de inleiding gesteld, in hoeverre de marketoestanden eertijds
ook in de friesche kleistreek voorkwamen, voldoende willen
beantwoorden, zal verder onderzoek noodig zijn. Moge het
schrijver dezes gegeven zijn daartoe nog eens het zijne bij te
dragen.
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