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i n l e i d i n g

Het onderzoek naar de geschiedenis van onroerend goed kan zich in
Nederland het laatste decennium in een toenemende belangstelling ver-
heugen. De aandacht voor dit onderzoeksthema blijkt onder meer uit di-
verse onderzoeksgidsen, die veelal in het verlengde van de cursussen
‘geschiedenis van het onroerend goed’ en ‘huizenonderzoek’ door de ar-
chiefdiensten gepubliceerd zijn.1 Ook in de reeks Cahiers voor lokale en re-
gionale geschiedenis zijn twee delen gewijd aan historische geografie en
dorpsgeschiedenis.2 Aansluitend bij de populariteit van dit onderzoeks-
gebied koos het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in 1994 voor de
nieuwe gethematiseerde bundels in de serie Broncommentaren als eerste
aandachtsveld voor ‘de registratie van onroerend goed’. Dit leidde tot
een eerste deel in 1997 – gepubliceerd als deel drie van de serie – , waarin
zes bronnen becommentarieerd zijn betreffende de registratie van onroe-
rend goed in de negentiende en twintigste eeuw. 3 Dat het thema ‘onroe-
rend goed’ sterk geworteld is in het historisch veld bleek eveneens uit de
massale opkomst bij de onroerendgoed-regiodag, in 1999 georganiseerd
door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap in samenwer-
king met het Landelijk Overleg Regionale Geschiedbeoefening.

Tot op heden is in de serie Broncommentaren vrijwel uitsluitend aan-
dacht besteed aan bronnen in de uitvoerende sfeer van de negentiende-
en twintigste-eeuwse gemeentelijke en provinciale overheidsadministra-
tie, voor zover die een strikt gelijkvormig karakter hebben en door heel
Nederland voorkomen.4 Een uitzondering hierop vormen twee commen-
taren op bronnen uit het Ancien Régime, die in 1990 gepubliceerd zijn.5

Bij de opzet van de broncommentaren over onroerend goed heeft de
redactiecommissie nadrukkelijk gekozen voor een tweeledige opzet,
waarbij deel vier de bronnen uit de prekadastrale periode zou bevatten.
De keuze voor de onderzoeksperiode Middeleeuwen-Ancien Régime
stelde de redactiecommissie voor een aantal specifieke problemen, die
nauw samenhangen met de opzet van de serie Broncommentaren. Bij
deze serie ligt het accent immers op de becommentariëring van serieel
bronnenmateriaal, met een landelijke spreiding en een zekere mate van
uniformiteit. Voor de Middeleeuwen en het Ancien Régime zijn echter
weinig echt seriële bronnen voorhanden. Slechts bij uitzondering is er
sprake van een continue, ononderbroken bronnenreeks.

Naast de niet-seriële component is er ook het complicerend aspect
van de lokale en gewestelijke diversiteit van het bronnenmateriaal. In de
prekadastrale periode zijn er geen landelijk opgezette, grote uniforme
bronnenreeksen, die de neerslag vormen van de registratie van onroe-
rend goed. Door het heterogeen karakter van de registratie, dat zich zo-
wel in chronologisch als in geografisch opzicht voordoet, is een systema-
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tische, uniforme becommentariëring van grote bronnenreeksen onmoge-
lijk. Gezien het gebrek aan serieel, uniform bronnenmateriaal voor de
Middeleeuwen en het Ancien Régime kan men zich afvragen of het wel
mogelijk is om vanuit de opzet van de serie Broncommentaren voor dit
tijdvak een bundel samen te stellen. Toch heeft de redactiecommissie ge-
meend er goed aan te doen de periode Middeleeuwen-Ancien Régime
niet terzijde te laten. Er is gezocht naar een modus om binnen het thema
‘registratie van onroerend goed’ het typologisch weerbarstige materiaal
op een verantwoorde manier te selecteren en becommentariëren.

Selectiecriteria van deze bundel

In deel 3 van de serie Broncommentaren zijn ten aanzien van de selectie
van het bronnenmateriaal twee algemene uitgangspunten gehanteerd.
Ten eerste zijn binnen het gedefinieerde thema alleen primaire bronnen
geselecteerd die aangelegd zijn met het oog op de registratie van gege-
vens betreffende onroerend goed. De vele bronnen die niet met het oog-
merk van deze registratie vervaardigd zijn, maar die toch indirect of via
deductie en reconstructie een bijdrage kunnen leveren aan de studie van
onroerend goed, zijn niet becommentarieerd.6 De secundaire en relevante
gerelateerde bronnen worden uiteraard wel gesignaleerd in het bronkri-
tisch commentaar bij de gerelateerde en toetsingsbronnen. Een tweede
belangrijk uitgangspunt is de mate van complexiteit in de structuur van
de bron, die een bronbespreking nuttig en verantwoord maakt. Daar-
naast is het vanzelfsprekend dat vrijwel eenmalige registratievormen, die
geen gewestelijke en/of lokale equivalent kennen, niet becommenta-
rieerd worden. Deze twee uitgangspunten, namelijk het primair karakter
en de complexiteit, zijn ook voor deel 4 gehandhaafd. 

Op grond van de voor de Broncommentaren vastliggende criteria als
het serieel karakter en de complexiteit is een selectie gemaakt uit het
bronnenbestand. Een aantal vakspecialisten is bereid gevonden in over-
leg te treden met de redactiecommissie over dit selectieproces.7 Gezocht
is naar primaire bronnen die zich lenen voor een algemene becommenta-
riëring, met in achtneming van de gewestelijke en lokale verschijnings-
vormen. Op andere bronnenreeksen, die hier niet becommentarieerd
worden, wordt in voorkomende gevallen in de broncommentaren geat-
tendeerd, bijvoorbeeld op de boedelinventarissen,8 stads-, domein-, pol-
der- en kloosterrekeningen, stedelijke registers van gerechtelijke verko-
pingen, stemkohieren en cijnsregisters.9 Ten aanzien van het serieel ka-
rakter zijn bij voorkeur die bronnen geselecteerd die gedurende de
gehele Middeleeuwen en het Ancien Régime voorkomen, al dan niet in
een aan veranderingen onderhevige verschijningsvorm. Een overweging
die eveneens een rol gespeeld heeft bij de bronnenselectie, is de mogelijke
koppeling van het bronnenmateriaal uit de prekadastrale en de kadastra-
le periode. Tenslotte is gestreefd zowel naar een gelijkmatige landelijke
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spreiding naar tijdvak en regio als naar een spreiding binnen de histo-
rische en administratieve context waarin de bron zich heeft ontwikkeld.
Het spreekt voor zich dat de verwezenlijking van dit streven uiteindelijk
bepaald wordt door een aantal factoren, waaronder de beschikbaarheid
van auteurs.

De registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en 
Ancien Régime

De oudste registratie ten behoeve van het vermogensbeheer en de exploi-
tatie van onroerend goed treffen we aan in de vroege Middeleeuwen in
de vorm van polyptieken, lijsten van roerende en onroerende goederen,
doorgaans voorzien van de optekening van de daarbij horende inkom-
sten en van de namen van de betrokken personen.10 Deze registers zijn in
een domaniale administratie aangelegd om inzicht te verwerven in bezit-
tingen en inkomsten en werden vervaardigd in opdracht van de centrale
overheid en door religieuze instellingen. Hoewel de polyptiek inhoude-
lijk sterk evolueert, is deze bron te beschouwen als voorloper van de zo-
genaamde terrier, het grondboek.11 Een grondboek of legger is een staat
van onroerend goed, waar bepaalde inkomsten en/of uitgaven aan ge-
koppeld zijn.12

Om een overzicht te krijgen van het goederenbezit of ter bescher-
ming van de kwetsbare originele oorkonden werd door religieuze instel-
lingen vaak een register aangelegd, waarin men zowel mondelinge als op
schrift gestelde transacties met onroerend goed optekende. Deze registra-
tie gebeurde onder meer in een cartularium (register met afschriften van
oorkonden), een bullarium (register met pauselijke bullen) of een liber tra-
ditionum (register met vermelding en/of afschriften van schenkingen).
Eén van de oudste attestaties van grondbezit in Nederland is aldus over-
geleverd via een liber traditionum, waarin schenkingen van goederen en
personen opgetekend zijn.13 De registratie in een dergelijke codex is vaak
de enige bron voor de reconstructie van het grondbezit en de grondtrans-
acties, niet alleen omdat veel oorkonden verloren zijn gegaan, maar ook
omdat transacties betreffende onroerend goed in de vroege Middeleeu-
wen niet noodzakelijkerwijs in de vorm van een oorkonde vastgelegd
zijn.14

Na het jaar 1000 vond de levering van onroerend goed in vrijwel alle
Nederlandse provincies plaats ten overstaan van het gerecht, doorgaans
een schepenbank. Een uitzondering hierop vormen de provincies Fries-
land, Groningen en Drenthe.15 Vooral in de steden droegen de schepen-
banken zorg voor overdracht, bezwaring en soms verpachting van onroe-
rend goed. Vanaf de veertiende eeuw leverden de schepenbanken op een
aantal plaatsen een scherpe concurrentie met het notariaat, omdat zij niet
alleen de contentieuze jurisdictie in strafrechtelijke en burgerlijke zaken
tot hun bevoegdheid rekenden, maar ook de voluntaire of vrijwillige ju-

9 Inleiding



risdictie inzake overdracht en bezwaring van onroerende goederen.16 De
registratie van onroerend goed vond dus zowel plaats door de schepen-
banken als door het notariaat, zodat beide registrerende organen bron-
nenreeksen op dit terrein hebben aangelegd. De registratie door notaris-
sen is vastgelegd in notariële protocollen en akten.17 De overdracht van
onroerend goed voor schepenen kon zowel plaatsvinden door opteke-
ning in stedelijke registers als door het uitreiken van een gezegelde oor-
konde.18 De minuten van de oorkonden konden opgetekend worden in
registers, ook wel protocollen geheten.19 De registratie en protocollatie
van de overdrachten van onroerend goed werd, veelal vanuit fiscaal oog-
punt, vanaf de zestiende eeuw verplicht gesteld.20 De eigendomsover-
dracht voor het plaatselijk gerecht was aanvankelijk niet overal verplicht.
In het kwartier van de Veluwe werd de overdracht van onroerend goed
ten overstaan van gerichtslieden pas verplicht gesteld bij de Landbrief
van 1532.21 Voor het gehele gewest Utrecht werd de overdracht en vesti-
ging van onroerend goed en de overdracht van hypotheken ten overstaan
van het plaatselijk gerecht pas in 1545 verplicht gesteld.22

Naast de onroerende goederen die onder het gewone gerecht ressor-
teerden, zijn er ook goederen die tot een aparte rechtskring behoren zoals
het leen- en cijnsgerecht. De neerslag van deze administratie vindt men
terug in de cijnsregisters,23 leenregisters en denombrementen. De cijnsre-
gisters leunen in hun vroegste vorm typologisch sterk aan bij de grond-
boeken.24 Ten behoeve van de cijnsheffing en de controle daarop re-
gistreerde men de cijnsgoederen in een bepaalde topografische volgorde,
met daarbij de cijnsplichtige(n) en de aard en omvang van de verschul-
digde cijns. Deze registers, die zowel in de publieke als de private sfeer
en binnen een wereldlijke en kerkelijke context aangelegd zijn, kan men
aantreffen in de archieven van de openbare besturen, zoals die van lands-
heren en waterschapsbesturen, van kerkelijke instellingen, zoals abdijen,
kloosters, kapittels, kerken, begijnhoven en armentafels, en in de archie-
ven van niet-kerkelijke grondbezitters.25 Voor de administratie van de in
leen gegeven goederen en rechten zijn leenregisters en denombrementen
van lenen aangelegd.26 In de leenregisters zijn de lenen en leenmannen
geregistreerd en de verheffingen bij eigendomsovergang. De denombre-
menten zijn registers waarin leenmannen opgave doen van de grootte en
de waarde van hun leen.

Een groot aantal bronnen betreffende de registratie van onroerend
goed is ontstaan vanuit de noodzaak om over een grondslag te beschik-
ken voor een heffing.27 Voor de inning van deze heffing of omslag op on-
roerend goed zijn registers of kohieren aangelegd die gekenmerkt wor-
den door een grote regionale verscheidenheid. Deze verscheidenheid
komt ook tot uiting in de gediversifieerde naamgeving, die bepaald is
door de landmaat van de betreffende regio of door het tarief.28 Naar ge-
lang de morgen, het gemet of de bunder de landmaat is, spreekt men res-
pectievelijk van morgenboeken,29 gemetboeken of bunderboeken.30 Pas in
het laatste kwart van de zestiende eeuw raakt de term ‘verponding’ inge-
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burgerd als eigennaam voor de onroerendgoedbelasting.31 Voor de bere-
kening van de verponding zijn verpondingsregisters aangelegd met ver-
melding van het onroerend goed, de eigenaar of pachter en de taxatie. De
grondslag voor deze belasting op onroerend goed, de verponding, was
gewestelijk geregeld, waarbij soms binnen het gewest nog regionale en
plaatselijke verschillen voorkwamen.32

Naast de belasting op het grondbezit kon ook een belasting op hui-
zen geheven worden. Ten behoeve van de heffing van dit haardsteden-,
vuursteden of schoorsteengeld zijn zogenaamde haardsteden- of vuur-
stedenregisters aangelegd. Hierin werden de belastingplichtigen, de
grootte van het ‘huis’ (eventueel het aantal paarden) en het door hen ver-
schuldigde bedrag opgetekend.33

Aan de enorme versnippering en lokale, gewestelijke en regionale
diversiteit in de registratie van onroerend goed kwam pas een eind met
de invoering van het kadaster, dat een rechtvaardige heffing van de
grondbelasting mogelijk moest maken. In de jaren 1812-1832 werd daar-
toe – vooralsnog met uitzondering van Limburg – het gehele land in kaart
gebracht.34

Materiaalselectie van deze bundel

De motieven die in Middeleeuwen en Ancien Régime ten grondslag lig-
gen aan de registratie van onroerend goed, zijn dus in hoofdzaak terug te
voeren op functies als het verkrijgen van rechtszekerheid en bewijs, het
vermogensbeheer en de exploitatie van het bezit van onroerend goed in
relatie tot heffingen en fiscaliteit. Door registratie kan de eigendomsover-
dracht van onroerend goed plaatsvinden en beschikt de betreffende per-
soon of instantie over een bewijs in rechte bij betwisting. Registratie ten
behoeve van het vermogensbeheer en de exploitatie geeft de registreren-
de persoon of instantie niet alleen een status questionis van het onroe-
rendgoedbezit met de daarbij horende rechten en plichten, maar tevens
een grondslag voor de heffing van lasten. Een goed registratiesysteem is
onontbeerlijk voor een goed vermogensbeheer. Het geregistreerde onroe-
rend goed vormt tenslotte de heffingsgrondslag voor een aantal fiscale
aanslagen.

Op diverse administratieve niveaus zijn, zowel door wereldlijke en
kerkelijke overheden als door particulieren, in de Middeleeuwen en het
Ancien Régime typologisch een aantal gelijksoortige bronnen aangelegd
voor de registratie van onroerend goed.35 In dit prekadastrale landschap
is echter ten gevolge van de lokale, gewestelijke en regionale diversiteit
van een dusdanige verscheidenheid sprake dat slechts een fractie van het
bronnenmateriaal aan bod kan komen.

In deze bundel is het primaire bronnenmateriaal ondergebracht in
drie categorieën. Tot de eerste categorie behoren de bronnen, aangelegd
vanuit beheersmatig oogpunt met het oog op de overdrachtsregistratie
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en/of de vestiging van rechten op onroerend goed. De tweede categorie
bevat de bronnen aangelegd vanuit de waterschapszorg en de derde de
bronnen, aangelegd vanuit fiscaal oogpunt. Getracht is uit het landelijk
aanbod een representatieve selectie te maken. Deze commentaren betref-
fende een bepaalde plaats of regio vormen aldus een pars pro toto voor
gelijkaardige bronnen in andere regio’s.

A Bronnen aangelegd met het oog op overdrachtsregistratie en/of
vestiging van rechten op onroerend goed
Als voorbeeld uit de eerste categorie zijn bronnen geselecteerd die aange-
legd zijn in verscheidene milieus, zoals het wereldlijk gerecht, het milieu
van kerkelijke functionarissen en overige bevoegden tot de vrijwillige
rechtspraak. Tot deze categorie behoort ook het notariaat, maar een bron-
commentaar over de registratie van onroerend goed in de notariële akten
in Middeleeuwen en Ancien Régime is niet in deze bundel opgenomen.
Voor een goede classificatie van de zeventiende- en achttiende-eeuwse
notariële akten verwijzen we naar Gehlen.36 De genoemde registratoren
hebben bronnenseries aangelegd, waaronder registers van de vrijwillige
rechtspraak, hypotheekboeken, transportregisters, notariële protocollen
en hypotheekregisters, en leenregisters.

Een eerste broncommentaar is deze bundel is gewijd aan de registers
van de vrijwillige rechtspraak of transportregisters, waarin men de over-
dracht van onroerend goed vastlegde. Deze registers zijn onder meer be-
kend onder de naam waarboeken (Leiden), schepensignaten (Arnhem),
registers van transporten en plechten (Utrecht), Bossche protocollen (’s-
Hertogenbosch) en registers van kwijtscheldingen (Amsterdam). Als
voorbeeld zijn in deze bundel de schepensignaten van de stad Arnhem
gekozen. Deze schepensignaten of transportregisters, waarin verpandin-
gen, publieke verkopen, verkopen en beslagleggingen geregistreerd zijn,
zijn bewaard gebleven van 1423 tot 1811. Zij hangen zeer nauw samen
met de protocollen van bezwaar, die aangelegd zijn van 1618 tot 1811.
Deze zogenaamde huizenprotocollen bevatten een straatsgewijze opte-
kening van eigendomsrechten en eventuele hypotheeklasten. Men treft
er de datum aan van de verrichte transactie, de naam van degene die af-
stand deed van het huis (door verkoop, schenking, vererving of boedel-
scheiding) of de bezwaring ervan aanging, en de naam van degene die
het huis verwierf of de lening verleende, waarvoor het huis tot onder-
pand was gesteld. Zowel de schepensignaten als de protocollen van be-
zwaar zijn becommentarieerd.

Het tweede commentaar bevat een bespreking van de Groningse
verzegelingsprotollen. In deze registers zijn onder meer hypotheekakten,
koopakten, beklem- en pachtbrieven opgetekend of geprotocolleerd, die
uitgevaardigd en bezegeld waren door onder meer burgemeesters en ra-
den, grietmannen of redgers, stedelijke functionarissen als ambtmannen,
drosten of richters, en geestelijken als predikanten en kerkvoogden. Vol-
gens een vaste structuur wordt aangegeven wie de zegelaar is, welke par-
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tijen er voor hem verschenen zijn, welk contract onderling afgesproken is
en onder welke voorwaarden. De verzegelingsprotocollen zijn aangelegd
vanaf het eind van de zestiende eeuw tot begin negentiende eeuw.

In het derde broncommentaar zijn de Leidse bonboeken becommen-
tarieerd. In deze zeventiende-eeuwse registers, die tot 1811 in gebruik
bleven, heeft het Leidse stadsbestuur per bon of wijk gegevens opgete-
kend met betrekking tot de vervreemding en bezwaring van huizen en
erven in de stad. Per bon worden alle percelen een voor een gepresen-
teerd in een bepaalde looproute, inclusief de breedte van elk perceel.

In het vierde broncommentaar wordt ingegaan op de registratie van
onroerend goed door een provinciale overheid. Hierbij is de provincie
Groningen geselecteerd, waar vanaf 1595 de rentmeesters een verant-
woording aflegden van het beheer over de zogenaamde voormalige
kloostergoederen aan het college van Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie van Stad en Lande. In deze provinciale rekeningen is de locatie van
verhuurde percelen, het formaat, de huurders, de huurprijs en eventuele
wijzigingen geadministreerd.

De laatste bron die in deze categorie aan bod komt, zijn de leenre-
gisters uit Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant. In deze registers
staan de door een leenheer gedane beleningen opgetekend, met vermel-
ding van de namen van de lenen en de leenmannen. Voor de geografische
situering van de lenen maakte men gebruik van de namen van de belen-
dende eigenaren en/of de vermelding van straten of wateren.

B Bronnen aangelegd vanuit het oogpunt van waterschapszorg
Als voorbeeldbronnen uit de tweede categorie, aangelegd vanuit het
oogpunt van de waterschapszorg, zijn drie registraties van onroerend
goed geselecteerd uit Zeeland/Vlaanderen, Holland en Groningen. 

Een eerste commentaar behandelt de middeleeuwse ommelopers uit
Zeeland en Vlaanderen. In deze registers is op systematische wijze het
grondbezit per waterschap of polder geregistreerd om de verdeling van
waterschapslasten mogelijk te maken.

In het tweede commentaar komen de morgenboeken van de am-
bachten van het hoogheemraadschap van Rijnland aan bod. Deze re-
gisters ontlenen hun naam aan de toegepaste landmaat, de Rijnlandse
morgen. Aanvankelijk dienden de gegevens van de morgenboeken
slechts als grondslag voor de waterschapslasten. Tijdens het Ancien Régi-
me ging deze administratie de grondslag vormen van alle belastingen die
op het platteland over de ongebouwde grond moest worden opgebracht.
Gedurende drie eeuwen, namelijk tot 1851, dus nog ruim na de invoering
van het Kadaster, zijn de morgenboeken gebruikt voor de omslag van de
plaatselijke waterschaps-, c.q. polderlasten.

Het laatste commentaar uit deze categorie is gewijd aan de Groning-
se zijlschotregisters, dijkrollen en registers van schouwbare objecten. De
zijlschotregisters of registers van grastallen zijn aangelegd door de zijl-
vesten en dijkrechten om de inning van het zijlschot mogelijk te maken
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ten behoeve van het waterstaatsbeheer. In de dijkrollen werd vastgelegd
wie van de ingelanden welk deel van de dijk moest onderhouden. De re-
gisters van schouwbare objecten zijn voornamelijk opgemaakt in het ka-
der van de reorganisatie van het waterschapswezen in de Ommelanden.
Hierin treffen we de objecten in logische geografische volgorde aan, met
de namen van de onderhoudsplichtigen.

C Bronnen aangelegd vanuit fiscaal oogpunt
De derde en laatste categorie bevat de bronnen aangelegd vanuit fiscaal
oogpunt. Via de registratie van onroerendgoedgegevens uit deze bron-
nen beschikte men over een grondslag voor de belastingheffing. 

Het eerste commentaar behandelt de Groningse verpondingskohie-
ren. Om de inning van de verponding of grondbelasting mogelijk te ma-
ken werden schatregisters aangelegd, met daarin de vermelding hoeveel
belasting er betaald moest worden van de diverse landerijen en wie er
belastingplichtig waren. De verponding, die men in Groningen tijdens de
zeventiende en achttiende eeuw inde, werd in het begin van de negen-
tiende eeuw opgevolgd door de grondbelasting, een voorganger van de
kadastrale belasting.

De zestiende-eeuwse kohieren van de tiende penning in Holland zijn
onderwerp van bespreking in het daarop volgende broncommentaar. De
tiende penning (10 procent) was een belasting die tussen 1543 en 1564 in
het gewest Holland zes maal is geheven op het bezit aan onroerende goe-
deren en renten. In de kohieren treft men de basisgegevens voor de be-
lastingheffing aan, zoals de naam van de gebruiker, de bezitsvorm, de op-
pervlakte van de grond, eventueel de aanwezigheid van een huis, de
huurwaarde of getaxeerde waarde en het bedrag aan belasting.

Het laatste broncommentaar heeft de Friese floreenkohieren als
onderwerp. Met deze registers wordt de bezitsadministratie aangeduid
die, op basis van een reeds bestaand systeem, in 1700 op uniforme wijze
per gemeente voor de gehele provincie Friesland werd opgemaakt met
het oog op een evenredige omslag van de gewestelijke grondbelasting.
De serie loopt door tot in de kadastrale periode. Pas in 1858 werden de
laatste series kohieren aangelegd. Per gebruikseenheid gaf men de na-
men van gebruiker en eigenaar op, alsmede de grootte in pondematen, de
naastliggers en het aantal op die eenheid rustende florenen.

Hoewel de registratie van onroerend goed niet alleen zijn neerslag
gevonden heeft in beschrijvende vorm, is slechts incidenteel in de boven-
genoemde broncommentaren aandacht besteed aan de figuratieve vorm.
Onderzoekers kunnen echter in vele leggers cartografisch materiaal aan-
treffen, dat de onroerendgoedsituatie weerspiegelt. Naast deze illustra-
tieve kaarten zijn ook aparte kaartboeken van het onroerendgoedbezit
aangelegd.37 Van het getekend en gedrukt materiaal in de Nederlandse
rijksarchieven is een overzicht voorhanden.38

Misschien ten overvloede zij er nog op gewezen dat de gethemati-
seerde delen uit de serie Broncommentaren de onderzoeker geen over-

14 Broncommentaren 4



zicht geven van alle bronnen die hem op het geselecteerde onderzoeks-
terrein ter beschikking staan, maar dat slechts een beredeneerde selectie
uit het gehele bronnenveld becommentarieerd wordt.
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i n l e i d i n g

In de stad Arnhem zijn in de periode vóór 1811 twee seriële bronnenreek-
sen aangelegd voor de overdrachtsregistratie en vestiging van rechten op
onroerend goed, namelijk de schepensignaten en de protocollen van be-
zwaar. De schepensignaten vormen de vroegste stedelijke registratie-
vorm van onroerend goed. De protocollen van bezwaar zijn zogenaamde
huizenprotocollen, een voorloper van het kadaster. In dit broncommen-
taar wordt de registratie van onroerend goed in deze twee nauw met el-
kaar samenhangende registers becommentarieerd.

25 De schepensignaten en protocollen van bezwaar te Arnhem



1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g

De vrijwillige rechtspraak kwam te Arnhem, in het bijzonder bij eigen-
domsoverdrachten, toe aan het stedelijk gerecht van de schepenen, of van
de richter en schepenen. Rond 1300 beoorkonden doorgaans twee of
meer schepenen, soms ook met de richter van de stad, onder meer de
overdracht van onroerend goed, verpandingen en verpachtingen, rente-,
erfpacht- en vruchtgebruikvestiging, huwelijksschenkingen, boedel-
scheidingen, testamentaire beschikkingen, minnelijke schikkingen (ma-
gescheid) en dergelijke meer tussen particulieren en particuliere instan-
ties. De daarbij opgemaakte oorkonden zijn de zogenaamde schepenkist-
oorkonden, die bewaard werden in de Arnhemse schepenkist.1 Een
dergelijke methode bestond ook te Kampen en Keulen.2 Deze wijze van
registratie werd zowel te Kampen als te Keulen vrij snel vervangen door
de inschrijving van deze oorkonden van de vrijwillige rechtspraak, verle-
den voor de stedelijke schepenbank, in een register. Vóór 10 november
1312 is er te Kampen al sprake van een inschrijvingsregister, het niet meer
bewaard gebleven Liber Vetus.3 Wel bewaard is de zogenaamde Oudste Fo-
liant, een schepenregister waarin de oorkonden van de vrijwillige recht-
spraak voor de Kampense schepenbank opgetekend zijn.4 Elders in het
IJsselgebied, in Delden, Zwolle, Ommen en Deventer, blijken er vanaf het
midden van de veertiende eeuw stadboekoptekeningen als te Kampen te
hebben bestaan.5
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

Hoe de overgang van de registratie op perkament naar registers zich vol-
trokken heeft te Arnhem is onduidelijk. Mogelijk is men er toe overge-
gaan, zoals voor Kampen wordt verondersteld, uitsluitend bezegelde
schepenbrieven als bewijsstukken te accepteren zonder enige registratie
in schepenregisters. Bij ontstentenis van een goed ontwikkeld notariaat te
Arnhem zal deze methode echter niet bevredigend zijn geweest.6 De Arn-
hemse registers van de vrijwillige rechtspraak, met de registratie van on-
roerend goed, duiken pas op in de loop van de vijftiende eeuw. Zij staan
bekend onder de naam schepensignaten. Het oudste register dateert uit
1423.7 Of er tevoren al een registratie van deze bronnen is geweest in een
algemeen register van schepenvonnissen of handelingen van schepenen
is onbekend. Het oudste register van de schepenrechtbank, het zogeheten
Statboeck van Ordelen, bevat vanaf 13 mei 1448 een vrijwel chronologische
reeks van vonnissen. Dit deel begint dus nà de gespecialiseerde registra-
tie van de vrijwillige rechtspraak voor schepenen.8 De registratie in de
schepenregisters of schepensignaten vond hoogstwaarschijnlijk plaats
onder verantwoordelijkheid van de stadssecretaris, als hij al niet zelf het
register bijhield. De schepensignaten zijn onder deze naam aangelegd
vanaf 1423 tot en met 1695.9 Vanaf 1695-1696 is de serie schepensignaten
als ‘registers van opdrachten en verbanden’ voortgezet tot het jaar 1811.

Deels parallel aan de registratie in de schepensignaten treffen we
vanaf 1618 de optekening van eigendomsverhoudingen, verpandingen,
hypothekeringen en andere belastingen en overdrachten aan in het zoge-
naamde protocol van bezwaar. In dit huizenprotocol zijn korte notities
geordend volgens een soort kadastrale intekening per wijk en per straat,
zoals ook in andere steden gebruikelijk was geworden.10

Aanleg van de schepensignaten

De titel van het schepensignaat uit 1424, dat bijeengebonden is in het
oudst overgeleverde register met de signaten van 1423 tot 1426,11 is vrij al-
gemeen. Gesproken wordt over een ‘boek’ betreffende verschillende aan-
gelegenheden.12 In het daarop volgende signaat van 1425 is het opschrift
explicieter: het betreft verpandingen, publieke verkopen, verkopen en
beslagleggingen.13 Terwijl in de oudste signaten de beslagleggingen of
peindingen samen met andere akten ondergebracht zijn, gaat men voor
deze categorie akten vanaf 1612 een aparte reeks registers aanleggen.
Deze registers zijn de actenboeken, archivalisch geregistreerd als ‘acten-
boek van peindingen’, en maken deel uit van het archief van de criminele
rechtspraak.14
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De naam schepensignaat wordt vanaf 1695 gewijzigd in ‘register van
opdrachten en verbanden’. Het betreft evenwel dezelfde bronnenreeks
met oorkonden van de vrijwillige rechtspraak, die tot 1811 doorloopt.
Vanaf 1756 zijn er naast deze registers ook losse, niet ingebonden minu-
ten van opdrachten en verbanden bewaard.15 Deze minuten in extenso
werden ingeschreven in het ‘register van opdrachten en verbanden’.16 De
eerste minuut betrof een schuldbekentenis van 29 januari 1756 ‘coram no-
bis’, namelijk ten overstaan van twee schepenen. Deze schuldbekentenis
vindt men in extenso terug in het register van opdrachten en verbanden.17

De reeks schepensignaten tot 1695 is niet volledig overgeleverd. Een
aantal registers, met name die over de jaren 1449-1450, 1457-1468, 1496-
1500 (alleen een fragment van 1497), 1506-1513 en 1535 ontbreken. Over
de jaren 1551-1555 zijn twee registers overgeleverd, daarna overlappen
zij elkaar gedeeltelijk met af en toe een onjuiste chronologie.

De registratie is in hoofdzaak chronologisch, zij het dat af en toe een
verspringing optreedt. Een akte blijkt dan een week te laat te zijn inge-
schreven. Dit kan duiden op een praktijk van direkte inschrijving, gelijk-
tijdig, of vrijwel gelijktijdig aan de rechtshandeling of beoorkonding.
Deze chronologische indeling blijft gehanteerd tot 1612. Daarna wordt er
een indeling in een Wester- en Oosterkwartier ingevoerd. 18

Aanleg van de protocollen van bezwaar

In 1618 gaf het stadsbestuur opdracht te starten met de aanleg van leg-
gers met een perceelsgewijze inschrijving van onroerend goed, waarbij
de veranderingen in eigendom en bezwaring opgetekend werden. Stede-
lijke eigendommen zijn niet in het protocol van bezwaar opgenomen. Die
worden slechts vermeld wanneer zij in particuliere handen overgingen.
Voor deze registratie van onroerend goed in de protocollen van bezwaar19

ging men uit van een kwartierindeling. De stad zelf werd ingedeeld in
Binnenwester- en Binnenoosterkwartier en het schependom van Arnhem
buiten de muren werd geregistreerd in Buitenwester- en Buitenooster-
kwartier. Voor wat daarbuiten viel werd een Buitenregister opgesteld. In
elk protocol van bezwaar is voorin een kaart opgenomen van het betref-
fende kwartier. Het kwartier zelf is weer onderverdeeld in blokken, die
voorzien zijn van één letter, dan wel twee (A tot Y en AA tot XX of YY).20

De protocollen van bezwaar zijn in ongewijzigde vorm bijgehouden tot
1728. In een resolutie van 10 maart van dat jaar besloot het stadsbestuur
tot de vervaardiging van nieuwe leggers.21 Aanleiding tot deze hervor-
ming was de onoverzichtelijke staat en de onmogelijkheid om in een aan-
tal registers nog bijschrijvingen te doen. Alleen het register van het
Buitenoosterkwartier kon nog verder gebruikt worden. In de drie nieuwe
registers, het zogenaamde tweede protocol, hanteerde men weliswaar
dezelfde belettering van de blokken als in het oude protocol van bezwaar,
maar bracht men een betere opeenvolging aan van de huizen binnen de
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blokken. Dit zogeheten tweede protocol bleef, samen met het oude proto-
col van bezwaar van het Buitenoosterkwartier, in gebruik tot 1811.

Door de kolomsgewijze structuur is de indeling van de protocollen
van bezwaar zeer overzichtelijk. In de eerste kolom staat de datum van
de verrichte transactie, in de tweede de naam van degene die afstand
deed van het huis (door verkoop, schenking, vererving of boedelschei-
ding) of de bezwaring ervan aanging, en in de derde kolom de naam van
degene die het huis verwierf of de lening verleende, waarvoor het huis
tot onderpand was gesteld. Bij aflossing van de lening werd de zaak
doorgehaald, met in de marge aan de rechterzijde de vermelding door
wie en wanneer. De ligging van het huis in een bepaald blok (dat steeds
door vier straten wordt omgeven) wordt vaak alleen summier aange-
duid. Via de opgegeven datum kan men de transactie terugzoeken in het
schepensignaat, waardoor men soms extra gegevens verkrijgt. Ook met
de actenboeken (van peindingen) kan een relatie gelegd worden. De kop-
peling tussen het protocol van bezwaar en de actenboeken enerzijds en
schepensignaten anderzijds blijkt uit een verwijzing in het protocol van
bezwaar van het Binnenoosterkwartier.22 Dat begint in blok A met ‘het
huijs van Claes van Dortmont genaemt de Wildeman naest de Hal’. Op
dit huis drukte een rente van drie oude Frankrijkse schilden ten behoeve
van de pastorie en een van zes goudguldens voor de vicarieën van de
moederkerk, ongetwijfeld ver vóór 1618 daarop gevestigd. Op 30 maart
1658 staat een verwijzing naar het actenboek genoteerd.23 Met dit acten-
boek blijkt niet het schepensignaat over die periode bedoeld te zijn, want
daarin komt deze acte niet voor. Waarschijnlijk werd het ‘actenboek van
peindingen’ bedoeld. Daarna volgen nog zes inschrijvingen tot 1723. Op
dezelfde folio staat ook genoteerd: ‘het huijs van Bernt Janssen genaemt
het Vosken op St Johansplaetse’. In de ruimte daaronder staat op 2 okto-
ber 1620: ‘vercoft aen Willem Henrixen Soerlant’, met verwijzing naar A
fol. 48. Daaronder staat doorgehaald: ‘eodem die – belast met een rente
van 144 gl. jaerlix in behoeff van Bernt Janssen’, met verwijzing naar A
fol. 49. Beide registraties zijn terug te vinden in schepensignaat 416 op de
aangegeven pagina’s.24 De verkoop werd door Bernt Janssen met zijn
vrouw Henrisken ten Nijenhuijs verricht aan Willem Henrixen Soerlant
en zijn vrouw Adriaentgen Jacobsen en hun erfgenamen. Het betrof
‘haerluyder huysonge mitte plaetse, stal ende een deel van den hoff, ge-
naemt het Vosken, staende op St Johansplaetse, daer die gemeyne straet
gaende nae St Johanskerck ter ener ende het huys van de voerseide verco-
pers daerinne Baet Wemmers tegenwoidich woont ter andere sijden naest
gelegen sijn’. Bij de verkoop werden regelingen getroffen betreffende de
scheidsmuren tussen de twee percelen. De rentebelasting op het pand be-
trof de genoemde 144 gulden, waarbij vermeld stond dat het guldens be-
trof van 20 stuivers per stuk.
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3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

1a Omslag/begin van het schepensignaat van 1424.
1b Begin van het schepensignaat van 1425.
2a Minuut van een transport van een half huis op de hoek van de Turf-

straat en de Grote Markt bij de Eusebiuskerk door de verkopers on-
der andere gekocht van Jan van Leeuwen, koninklijk Pruisisch tolbe-
ziender, ten overstaan van de schepenen J. van Eck en G. van Zuylen
van Nievelt d.d. 31 januari 1756.

2b Twee pagina’s uit het register van opdrachten en verbanden van
1756, met in extenso de minuut van voorgaand transport.

3 Pagina uit het schepensignaat van 1613, waarin voor het eerst sprake
is van de indeling in kwartieren: het Wester- en Oosterkwartier en
het Binnenwester- en Binnenoosterkwartier. Hier de eerste pagina
van het Binnenwesterkwartier.

4a Pagina uit het protocol van bezwaar van het Binnenoosterkwartier
betreffende het huis van Claes van Dortmont, genaemt de Wilde-
man, naast de Hal en het huis van Bernt Janssen, genaemt het Vos-
ken.

4b Kaartje van het Binnen Ooster Quartier op het voorplat van het pro-
tocol van bezwaar van het Binnenoosterkwartier, ingedeeld in 22
blokken, met de Sint-Jans-, de Velper- en de Sabelspoorten, de Bak-
kerstraat en de Turfstraat, etc. Met hoofdletters worden de blokken
aangeduid: A= Janskerk en -kerkhof, R= Grote Kerk, X= Oostzijde
van de Markt, etc. 

4c Pagina uit het schepensignaat van 1620 met de renteverkoop van 144
gulden ten behoeve van Bernt Janssen op fol. 49, waarnaar in het pro-
tocol van bezwaar (zie 4a) wordt verwezen.

5 Pagina uit het tweede protocol van bezwaar van 1728.
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1b

Begin van het
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van 1425.
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2a

Minuut van een
transport van een
half huis  
d.d. 31 januari 1756.
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2b

Twee pagina’s uit
het register van
opdrachten en
verbanden van 1756,
met in extenso de
minuut van voor-
gaand transport.
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4c

Pagina uit het schepensignaat
van 1620.
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Pagina uit het tweede
protocol van bezwaar
van 1728.
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4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

De betrouwbaarheid van de schepensignaten en protocollen van be-
zwaar is waarschijnlijk groot door de wijze van ambtelijke registratie. Al-
leen bij de schepensignaten is de interpretatie, zoals bij oorkonden van
overdrachten en verkoop, niet altijd even gemakkelijk. Soms is het niet
uit te maken of het om huur dan wel om eigendom gaat. Ook de opgave
van de belendingen stelt de onderzoeker vaak voor problemen. Om deze
op te lossen is het noodzakelijk ander bronnenmateriaal te betrekken bij
de schepensignaten, zoals bijvoorbeeld de protocollen van bezwaar, de
actenboeken van peindingen, belastingkohieren, processtukken, vonnis-
sen bij eigendomskwesties en dergelijke meer. Bij het schepensignaat dat
de jaren 1551-1556 beslaat moet men er op bedacht zijn dat hier sprake is
van overlap met een onjuiste chronologie.25 Daarom dienen beide sche-
pensignaten ter controle te worden geraadpleegd.

Gerelateerde en toetsingsbronnen

Voor de periode vanaf 1618 zijn er voor de schepensignaten en protocol-
len van bezwaar diverse gerelateerde bronnen voorhanden. Afgezien van
de onderlinge relatie tussen beide bronnen zijn als gerelateerde bron de
‘actenboeken van peindingen’ te noemen. Daarin werden veelal de over-
eenkomsten en transporten in extenso opgenomen, waarnaar in de proto-
collen van bezwaar wordt verwezen. Vanaf 1706 zijn er tevens aparte re-
gisters van testamenten als uitsplitsing van de registers van procuratien
en personele verbintenisssen, waarin vererving van onroerend goed, lijf-
tochten en borgstellingen zijn opgenomen. Ook zullen sommige schepen-
bankvonnissen van de civiele rechtspraak, overgeleverd in de als ‘ge-
richtssignaten’ aangeduide registers, gerelateerd zijn aan de schepensig-
naten en de protocollen van bezwaar. Vanaf 1581 is er een niet complete
reeks van gerichtssignaten van de Lage Bank van Arnhem overgeleverd
tot 1811, met procesdossiers en bijlagen vanaf 1469. Vanaf 1596 zijn deze
er eveneens van de Hoge Bank van Arnhem.26

Een verder aan de protocollen van bezwaar gerelateerde bron is de
achttiende-eeuwse ‘Notitie der huijsen, schuuren, stallen, tuijnen, etc.
binnen de stad Arnhem, exempt agter de muur, met hun aandeel in het
onderhoud der straaten’.27 In 1762 en 1763 liet het stadsbestuur door land-
meter Frederik Beijerinck de gehele stad, straat voor straat en eigendom
na eigendom, opmeten in de Rijnlandse maat in quadraatroeden ten be-
hoeve van de bepaling van wat elke eigenaar moest bijdragen in het
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onderhoud van de openbare ruimte. Per straat worden daarbij de eige-
naars opgesomd van de ene hoek van de straat met een andere straat tot
het volgende hoekhuis, in twee kolommen, de ene voor de rechterzijde
van de straat, en de andere voor de linkerzijde, gerangschikt per blok met
dezelfde letter als in het protocol van bezwaar. Bovendien wordt verwe-
zen naar het folionummer in het tweede protocol van bezwaar, zodat
daarmee de eigendomsveranderingen kunnen worden gevolgd over een
langere periode. Van het Binnenoosterkwartier is nog een apart register
bewaard gebleven onder de naam ‘protocol van straten’, eveneens over
de jaren 1762/1764,28 maar geordend naar de eigenaars, met vermelding
van de grootte in roeden en globale ligging binnen het blok. Zo staat er
onder blok A vermeld: ‘De commandeurie van St Jan met alle de kleijne
huijsjens in de Ruijterstraet, ... roeden, en daaronder: nog een hoff langs
tLand van de Marckt ... roeden’.29 Soms vindt men daarbij nadere gege-
vens, bijvoorbeeld onder blok D:30 ‘Johanna Rayers ’t huys in de Ketel-
straet met het agterhuys tegenover de binnenmolen op de beeck’. Tussen
1764 en 1772 zijn er nog zogeheten ‘kohieren of heffingsboeken voor het
stratengeld’ overgeleverd, waarin per blok en per wijk betalingsplichti-
gen zijn geordend, met af en toe een globale aanduiding van de ligging
der huizen.31

Als mogelijke toetsingsbron komen de Arnhemse stadsrekeningen in
aanmerking. Deze zijn vanaf 1353 in een vrijwel aaneensluitende reeks
tot 1851 overgeleverd. Soms bieden afzonderlijke posten in die rekenin-
gen de mogelijkheid om gegevens uit de schepensignaten en de daarop-
volgende registersoorten te controleren. Daarnaast staan vooral voor de
middeleeuwse periode in origineel of in afschrift overgeleverde oorkon-
den ter beschikking, over het algemeen bewaard gebleven in de archie-
ven van de geestelijke instellingen. Naast de stadsrekeningen en cartula-
ria zijn er bij diverse geestelijke instellingen (leen)registers, rekeningen
en kaartboeken overgeleverd, aan de hand waarvan de onroerendgoed-
gegevens uit de schepensignaten geverifieerd kunnen worden. Ook de
hierboven genoemde gerichtssignaten zullen in voorkomende gevallen
als toetsingsbron kunnen fungeren.

Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

De raadpleegbaarheid van de schepensignaten wordt bemoeilijkt door
het ontbreken van indices op een aantal registers. De oudste registers –
over de jaren 1423 tot 1445 – zijn geïndiceerd en in de band geklapperd,32

het register over het jaar 1598 tot en met 1603 is geklapperd tot en met fol.
134,33 en de drie daaropvolgende registers over de jaren 1603 tot 1618 zijn
op persoonsnaam geficheerd.34 Het register over de jaren 1609-161235 bezit
tevens achter in het deel een index op voornaam.

Bij het gebruik van het zogenaamde tweede protocol, dat aangelegd
is in 1728, moet men er op bedacht zijn dat er ook registraties voorkomen
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van eigendomswisselingen en pandstellingen (verband of bezwaar gehe-
ten) van vóór 1728.

De schepensignaten en protocollen van bezwaar kunnen voor veler-
lei soorten onderzoek worden gebruikt: genealogisch en prosopografisch
onderzoek, bewoningsonderzoek, bebouwingsonderzoek, geschiedenis
van huizen en hun bewoners, c.q. eigenaars, onderzoek naar bezits- en ei-
gendomsverhoudingen, en dergelijke meer. In Arnhem is dit onderzoek
slechts sporadisch verricht en zijn de resultaten vooralsnog nauwelijks
gepubliceerd. Een gelukkige uitzondering betreft een studie van een huis
in de Koningstraat door Schulte.36
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n o t e n

1 De schepenkistoorkonden zijn een bij elkaar bewaarde serie van 318 onbeze-
gelde, op perkament gestelde oorkonden over de jaren 1293 tot 1334, met nog
een enkele oorkonde uit 1338, 1340 en 1348 (Arnhem, Gemeentearchief (GA),
Rechterlijk archief, inv. nr. 368). Regesten van deze oorkonden zijn gepubli-
ceerd door R.A.D. Renting, Regestenlijst van de schepenkistoorkonden uit het rech-

terlijk archief van Arnhem (met inleiding van D.P.M. Graswinckel, afzonderlijk
gepubliceerd in Nederlands Archievenblad 1929/1930) (’s-Gravenhage 1952).

2 H. Planitz, Die Kölner Schreinsbücher des 13. und 14. Jahrhunderts. Publikationen
der Gesellschaft fuer Rheinische Geschichtskunde 46 (Weimar 1937). J.A.
Kossman-Putto, Kamper schepenacten 1316-1354 (Zwolle 1955) 14-17.

3 Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 17-18.
4 De Oudste Foliant loopt van 1318 tot 1345 met zo’n 900 schepenoorkonden

over 133 van de 263 folia van het register; fol. 2-134; J. Don, De archieven der ge-

meente Kampen. I: Het Oud-archief (Kampen 1963) inv. nr. 3 en bijlage A, 123. De
oorkonden zijn uitgegeven door Kossmann-Putto, Kamper schepenacten. In
1345 houden de intekeningen in de Oudste Foliant abrupt op, hoewel er nog
wel plaats genoeg was. Twee oorkonden uit 1351 en 1354 werden nog inge-
schreven, Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 20.

5 In Zwolle kon men rechten op erftijns bewijzen ‘myt openen breven of myt
der statboeke daer it inne screve si’ (Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 21

met verwijzing).
6 Of er in de periode van de schepenkistoorkonden te Arnhem ook notarissen

waren voor wie goederenoverdrachten en testamentaire beschikkingen en
dergelijke werden vastgelegd, is niet bekend. De vroegste vermeldingen van
notarissen stammen uit de jaren dertig en veertig van de veertiende eeuw.
Vóór 1348, de datum van de laatste schepenkistoorkonde, zijn er elf notariële
instrumenten overgeleverd van vijf notarissen, van wie vier met name ge-
noemd, J. Loeff, Het archief der commanderij van Sint Jan van Arnhem (’s-Gra-
venhage 1950) 76, 77, 84, 87, 92, 95,102 en 108. Na deze tijd lijkt het Arnhemse
notariaat niet opmerkelijk te groeien. Tussen 1350 en 1575 zijn in ongeveer 80

instrumenten zo’n 45 namen van notarissen overgeleverd die te Arnhem
werkzaam waren. Tot 1423 zijn er 22 instrumenten van dertien of veertien no-
tarissen bewaard gebleven. De meeste van die instrumenten waren bestemd
voor geestelijken of geestelijke instellingen, wat mede de reden zal zijn dat ze
bewaard zijn en overgeleverd in de archieven van die instellingen. Helaas zijn
er in Arnhem geen notarisregisters bewaard gebleven vóór 1811.

7 Arnhem, GA, Rechterlijk archief, inv. nr. 369.
8 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 41. Dit register begint met enkele andere

inschrijvingen. Op het eerste blad staan aantekeningen over de bestuurssa-
menstelling van Arnhem van 28 juni 1406 en de volgende twee bladen bevat-
ten vonnissen van 2 maart 1433, 1 mei, 9 september, 16 november en 24 okto-
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ber 1435. Het derde blad begint met een vonnis van 17 januari 1434 en gaat op
de versozijde verder met twee vonnissen van 16 en 27 januari 1436. Op blad 4
staat na een ongedateerd vonnis, een van 19 februari 1443, en op de versozijde
het bewuste vonnis van 13 mei 1448.

9 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nrs. 369-420.
10 Het huizenprotocol komt onder meer voor te Leiden, Delft, Rotterdam, Nij-

megen, Tiel en Vlissingen, zie K. van der Wiel, Op zoek naar huis, straat of buurt.

Handleiding voor historisch huizenonderzoek (herziene uitgave Hilversum 2000, eer-

ste editie 1997) 46. Te Nijmegen is vanaf april 1410 een schepenprotocol van
voluntaire zaken overgeleverd (Nijmegen, GA, Rechterlijk archief, inv. nr.
1797). Deze schepenprotocollen lopen tot 1810. De protocollen van bezwaar
zijn daar in 1659 ingevoerd, met verwijzing naar het schepenprotocol.

11 Arnhem, GA, Rechterlijk archief, inv. nr. 369.
12 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 369, fol. 16: ‘Liber ... de diversis sub anno

M° CCCC XXIIII° circa festum Nativitatis Domini nostri Jhesu Christi’.
13 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 369, fol. 58: ‘Hic incipiunt pandaciones,

preconizationes et vendiciones, pigner(ationes), anno Domini M CCCCXXV°,
inchoans in festo Nativitatis Christi’.

14 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nrs. 346-358, met bijlagen in inv. nr. 359, die
evenwel over de periode 1586-1782 lopen. 

15 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nrs. 455-460.
16 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 456.
17 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 428.
18 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 414.
19 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nrs. 461-465.
20 Het Binnenoosterkwartier is ingedeeld in 22 blokken, geletterd van A tot X,

Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 461.
21 Arnhem, GA, Oud Archief Arnhem, inv. nr. 53, fol. 473 en 474.
22 Arnhem, GA, Rechterlijk archief, inv. nr. 461, fol. 1.
23 ‘Is dit huijs van Johan van Dortmont, weduwnaar Jans van Marhulsen, tot

contraborge gestelt aen Dr Bernardt Rijckwijns ende Dr Bernardt Steenhou-
wer wegens sodane borgtochte als dieselve eodem die voor haer aengaende
het sterfhuijs van Dr Johan van Marlhulsen geprestert hebben. Vid. Acten-
boek’.

24 Op de perkamenten band van het schepensignaat staat genoteerd ‘A: Sche-
pensignaet vant Ooster Quartier der Stadt van Arnhem ...’.

25 Arnhem, GA, Rechterlijk archief, inv. nrs. 395-396. 
26 In deze twee rechterlijke colleges behandelden De Lage en Hoge Bank van

Arnhem respectievelijk civiele zaken tussen vreemdelingen of tussen Arn-
hemse ingezetenen en vreemdelingen, en civiele zaken tussen Arnhemse bur-
gers.

27 Arnhem, GA, Oud Archief Arnhem, inv. nr. 2051.
28 Ibidem, Oud archief Arnhem, inv. nr. 2049.
29 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 20, fol. 4v.
30 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 20, fol. 27.
31 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 20, inv. nrs. 2052-2055.
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32 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nrs. 369-372.
33 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 411.
34 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nrs. 412-414.
35 Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 413.
36 A.G. Schulte, ‘Verdroomd verleden’ in: H.P.L. Rosenberg, P.T.E.E. Rosenberg

en H.P.R. Rosenberg ed., Monumentenzorger met Hart en Ziel. Vriendenboek voor
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b i j l a g e n

A Vindplaatsen

Arnhem, Gemeentearchief (GA), Rechterlijk Archief
inv. nrs. 41-46 (gerichtssignaat tot 1542, met bijlagen nr. 47)
inv. nrs. 48-69 (gerichtssignaat van de Lage Bank 1469-1809, met bijlagen

(nr. 70) en procesdossiers nrs. 71-160)
inv. nrs. 163-197 (gerichtssignaat van de Hoge Bank 1586-1811, met bijla-

gen (nr. 198) en procesdossiers, nrs. 199-279 en 281-320)
inv. nrs. 346-358 (actenboecken van peindingen, 1612-1811, met bijlagen

(nr. 359) en twee protocollen van peindingen en arresten, 1671-1810,
nrs. 360 en 361)

inv. nrs. 369-420 (schepensignaten 1423-1695)
inv. nrs. 421- 454 (registers van opdrachten en verbanden 1696-1811)
inv. nrs. 455-460 (minuten van opdrachten en verbanden 1734-1774)
inv. nrs. 461-465 (protocol van bezwaar)
inv. nrs. 466-468 (tweede protocol van bezwaar)
inv. nrs. 478-496 (registers van testamenten en andere uiterste willen

1706-1810)
inv. nrs. 508- 541 (procuratien, personele actien en verbandenboeck, later

ook geheten volmagten en procuratien).
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i n l e i d i n g

Definiëring van de bron

De Groningse oud-rechterlijke archieven bevatten een groot aantal bron-
nen betreffende vermogensrechtelijke handelingen.1 Naast de boedelin-
ventarissen geven vooral de protocollen van verzegeling veel informatie
over de eigendomssituatie van bepaalde onroerende goederen. Beide sa-
men kunnen worden beschouwd als de voorlopers van de notariële ak-
ten, zoals die sinds 1811 zijn opgemaakt.2 De vorming van de oud-
rechterlijke archieven verschilde in Groningen per landschap. Elk had
zijn eigen regelingen inzake het recht om akten rechtsgeldig op te maken.

Door het zegel van de opmaker in was aan het perkament te hangen,
kreeg een akte rechtsgeldigheid. Daarom noemt men dit in Groningen
verzegelingen. Zo’n zegel werd van oorsprong gegeven door een (we-
reldlijk of geestelijk) persoon met een zodanig gezag en vertrouwen dat
de akte authenticiteit verkreeg. De zegelaar stond er als het ware borg
voor dat de inhoud van de akte echt was. Akten die vaak voorkomen zijn
schuldbrieven (zonder onderpand: obligaties), hypotheekakten (met
onderpand), koopakten (transport van onroerend goed), scheidbrieven
(bij een boedelscheiding), huwelijkscontracten (regeling van huwelijkse
voorwaarden), beklembrieven (regeling van de voorwaarden van de
langdurige verhuur oftewel beklemming van grond) en pachtbrieven (re-
geling van voorwaarden bij korte termijn verhuur). De registratie van de
akten was lange tijd niet goed geregeld. In de loop van de zeventiende en
achttiende eeuw werd er door de diverse zegelaars echter steeds meer toe
overgegaan afschriften van de door hun geregistreerde akten in chrono-
logische volgorde op te nemen in zogenaamde protocollen. Deze bunde-
lingen vormen de belangrijkste en meest systematische bron voor verze-
gelingen in Groningen. In dit broncommentaar zal vooral ingegaan wor-
den op de mogelijkheden die deze protocollen bieden om gegevens over
het bezit van onroerend goed te achterhalen. Dit betekent dat niet stil zal
worden gestaan bij de huwelijkscontracten, obligaties en testamenten,
die ook deel van de verzegelingen uitmaken.
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1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g

De staatkundige situatie in wat later de provincie Groningen zou zijn,
was van oudsher tamelijk ingewikkeld. Gedurende de Middeleeuwen
was de stad Groningen er op diverse wijzen in geslaagd controle te krij-
gen over ongeveer de helft van de provincie. Het ging daarbij om het Go-
recht (een gebied voornamelijk gelegen rond de stad) en de beide Old-
ambten. In 1619 werd daarbij door aankoop nog het landschap Wester-
wolde gevoegd. De overige drie landschappen – Hunsingo, Fivelingo en
Westerkwartier – die samen de Ommelanden vormden, waren in princi-
pe onafhankelijk van de stad. Deze staatkundige situatie had een sterke
invloed op de rechterlijke organisatie in de verschillende gebieden.

In de gebieden onder controle van de stad kon Groningen in feite
doen wat ze wilde. Burgemeesters en Raad bepaalden dan ook geheel en
al wie er recht mochten spreken of wie rechtsgeldig akten mochten verze-
gelen. In de praktijk gebeurde dit veelal door stedelijke functionarissen
(ambtmannen, drosten of richters). Sinds het Reglement Reformatoir van
1749 kwam de benoeming van deze ambtmannen aan de stadhouder. In
een deel van de aan de stad onderhorige kerspelen speelde ook het colle-
ge van predikant en kerkvoogden in de zeventiende en achttiende eeuw
een rol bij het verzegelen en protocolleren van akten.

In de Ommelanden daarentegen bestond een op het oog veel onover-
zichtelijker situatie met van oudsher tal van verschillende , vrijwel volle-
dig autonome rechtstoelen, terwijl ook de burgemeesters van de stad Ap-
pingedam gerechtelijke bevoegdheden hadden. Sommige rechtstoelen
omvatten meerdere kerspelen, zoals het gerecht van de Vierburen (God-
linze, Losdorp, Spijk en Bierum).3 Andere besloegen slechts een gebied
van enkele boerderijen. De meeste gerechten bestonden echter uit één of
twee kerspelen. Fivelingo telde zo 22, Hunsingo 29 en het Westerkwartier
14 rechtstoelen, die in het laatste landschap ook wel grietenijen werden
genoemd. Oorspronkelijk was het recht om redger (of grietman) te zijn in
een bepaalde rechtstoel jaarlijks per toerbeurt omgegaan over de eigena-
ren van een aantal oude boerderijen of heerden; een systeem dat in ieder
geval al bestond in de dertiende eeuw. Op elk van deze edele heerden lag
zogezegd een redgerrecht, oftewel een ommegang in de rechtstoel. Som-
mige rechtstoelen kenden zeer veel ommegangen, in andere rechtstoelen
was het aantal ommegangen beperkt tot een tiental. In zogenaamde
klauwboeken, waarvan er vele in afschrift bewaard zijn gebleven, werd
aangegeven op welke boerderij een recht viel en ook vaak wie dat recht
bezat.4 Dergelijke klauwboeken vormen trouwens ook een belangrijke
bron voor de reconstructie van een deel van het landbezit voor 1600. De
interpretatie van deze registers is echter, mede door het bestaan van di-
verse afschriften, niet eenvoudig. 
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Al in de Middeleeuwen, maar vooral in de loop van de zestiende en
zeventiende eeuw raakten de redgerrechten door verkoop steeds meer
los van de oorspronkelijke boerderijen. Er vond een concentratie van red-
gerrechten plaats in handen van een betrekkelijk klein aantal personen.
Zo ontstonden in de zeventiende en achttiende eeuw diverse staande
rechtstoelen. Daarmee wordt bedoeld dat één persoon of instelling alle
ommegangen in een rechtstoel in eigendom had. Meestal was dit een jon-
ker, maar ook de stad Groningen had een flink aantal redgerrechten in de
Ommelanden verworven. Waar de benaming jonker duidt op adellijke
pretenties, werd de titel van hoveling in toenemende mate gebruikt om
aan te duiden dat men (ook als niet-jonker) in een bepaalde met name ge-
noemde plaats heerlijke rechten bezat. Niet alle jonkers waren trouwens
van zins om zelf de positie van redger te vervullen, daarom stelden ze
(net als de stad) in hun plaats regelmatig een ander aan als geconstitu-
eerd redger. Deze aanstelling van vaak juridische geschoolde plaatsver-
vangende redgers gebeurde in de loop van de zeventiende en achttiende
eeuw steeds meer in de Ommelanden. 

Van oorsprong waren het vooral de pastoors en de abten die in de
Ommelanden akten zegelden. Pas na 1525 was er een toename in het ze-
gelen door hovelingen (hoofdelingen), een adellijke stand die zich later
jonkers en hovelingen gaat noemen.5 Met het Ommelander Landrecht
van 1601 werd het geestelijken verder verboden om te zegelen. Hierdoor
werden de redgers of de geconstitueerde redgers in de Ommelanden
vanaf 1601 zeer belangrijk bij het bekrachtigen van akten van eigendoms-
overgangen en dergelijke met een zegel. Daarnaast hadden alle jonkers
en hovelingen in ieder geval tot het Reglement Reformatoir van 1749,
maar vermoedelijk ook nog daarna, het zegelrecht. Tot 1601 was hun ze-
gelrecht eerder gekoppeld aan de door hen gepretendeerde adeldom dan
aan het feitelijke bezit van redgerrechten.6 Na 1601 zegelden de jonkers
en hovelingen vaak als redger of grietman van een rechtstoel. Echter ook
zonder een dergelijke positie bleven ze het zegelrecht uitoefenen op
grond van hun adeldom.

De vrijwel volledige afhankelijkheid van de Ommelander redgers,
waarbij in veel gevallen ieder hoger beroep ontbrak, leidde soms tot grote
willekeur en machtsmisbruik van de jonkers. Als reactie daarop werden
in het Reglement Reformatoir grenzen gesteld aan de macht en onafhan-
kelijkheid van de redgers en gezorgd voor meer mogelijkheden tot be-
roep op de Hoge Justitiekamer. De voormalige stedelijke Hoofdmannen-
kamer ontwikkelde zich daarmee tot een provinciaal gerechtshof. Het is
ook pas sinds 1749 dat het registreren en bewaren van de voor hun verle-
den akten door de Ommelander redgers in een protocol verplicht wordt.
Deze verplichting was door de stad al veel eerder ingevoerd in de door
haar gecontroleerde gebieden.

Sinds de Franse tijd waren het recht van vrijwillige en criminele
rechtspraak en notariaat niet langer persoonlijk bezit. De afschaffing van
de heerlijke rechten geschiedde door het ‘comité revolutionnair’ van de
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Ommelanden met een publicatie van 11 april 1795.7 Vanaf 1795-1796 tra-
den de (geconstitueerde) redgers dan ook op namens het volk. Pas in
1803 vond er een herindeling plaats in grotere rechtstoelen en gerechten
(jurisdicties), wat in de Ommelanden trouwens veel meer consequenties
had dan in het Oldambt, het Gorecht en Westerwolde. 
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

Ontstaansgeschiedenis van de bron

Vanouds werden de meeste overeenkomsten onderhands aangegaan, zo-
als ook gebeurde bij verkopingen van onroerend goed. Tot bewijs konden
de partijen dan zelf een onderhandse akte opstellen.8 Voor een grotere
rechtszekerheid en omwille van de registratie was het evenwel wenselijk
dat een officiële instantie hetzij als oorkonder optrad (dus als een notaris,
met een gezegelde akte), hetzij de onderhands opgestelde akte met een
zegel bekrachtigde. De functie die de plaatselijke pastoors en kloosterab-
ten hierbij oorspronkelijk vervulden, werd in de vijftiende en zestiende
eeuw geleidelijk overgenomen door de redgers, de leden van de Hoofd-
mannenkamer9 en de jonkers en hovelingen. Na de Reductie van 1594,
waarbij Stad en Lande als één gewest in de Unie van Utrecht opgenomen
werd, behielden alleen de predikanten in het Oldambt en Westerwolde
als opvolgers van de geestelijkheid de bevoegdheid om akten te passe-
ren. In de stad Groningen hadden de Burgemeesters en Raad van ouds
het recht van zegelen, al waren daar ook sporadisch keizerlijke notarissen
actief.10

Registratie van de verleden akten vond tot 1600 nauwelijks plaats.
Een dergelijke registratie werd protocolleren genoemd, aangezien de ori-
ginele akten werden in- of beter overgeschreven in een protocol of een re-
gister. Waar een dergelijk protocol ontbrak, kon dus slechts de authentie-
ke akte of verzegeling dienen als bewijsstuk voor de rechtshandeling,
tenzij de zegelaar in plaats van een protocol een verzameling kopieën van
voor hem verleden akten aanlegde. Veelvuldig werden trouwens meer-
dere identieke verzegelingen opgemaakt van de rechtshandeling in
kwestie, die ter hand werden gesteld aan de diverse geïnteresseerde par-
tijen. In het bijzonder het bestuur van de stad Groningen verplichtte door
het uitvaardigen van diverse voorschriften, het protocolleren door de
plaatselijke zegelaar in de aan haar onderhorige gebieden. Voor het Old-
ambt en de stad Groningen zijn de protocollen dan ook al systematisch
bewaard gebleven vanaf het begin van de zeventiende eeuw. De onaf-
hankelijke redgers van de Ommelanden werden zoals gemeld pas door
het Reglement Reformatoir uit 1749 gedwongen om systematische proto-
collen van verzegelingen bij te houden. 

In 1811 werd eindelijk ook in de provincie Groningen daadwerkelijk
een onderscheid aangebracht tussen het notariaat en de rechterlijke
macht. Het opstellen en bewaren van akten gebeurde in het vervolg door
de notarissen. De notarissen schreven de akten niet langer over in een
protocol. Ze bewaarden de de minuten van akten in het vervolg los. De
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ingang vormde een apart notarieel repertorium met verkorte weergaven
van de inhoud van de akten.

Uitvoering en procedures

In eerste instantie werden de door de zegelaars verzegelde akten vermoe-
delijk niet systematisch door hen geregistreerd en in minuut bewaard.11

Slechts werden originelen van de akten (de grosse of de verzegeling) aan
de partijen ter hand gesteld. De oudste protocollen van verzegeling zijn
te vinden in de kerspelen van het Oldambt en zijn opgemaakt door de
plaatselijke predikant. De protocollen van Midwolda beginnen in 1596,
die van Scheemda, Noordbroek en Zuidbroek vangen aan in 1602.12 Na
een tijdelijk verbod op het verzegelen van akten in 1607, werden per 30
juni 1608 door Burgemeesters en Raad van de stad Groningen eisen aan
het zegelen gesteld ter voorkoming van misbruik.13 Het zegelen werd een
zaak van de predikant en de kerkvoogden. De ‘bereding’ of opmaak van
het contract zou moeten plaats vinden in de presentie van de predikant of
één der kerkvoogden en in de aanwezigheid van twee ‘lofweerdige tuij-
gen, die lesen en schrijven konnen’. Belangrijk is daarnaast dat het zegel
pas aan de akte gehangen mocht worden, nadat de akte opgetekend was
in het protocol. Deze protocollen moesten zorgvuldig worden bewaard. 

Het is vooral aan de ordonnantie van 1608 te danken dat van de Old-
ambtster kerspelen zulke oude series protocollen met minuten of af-
schriften van verzegelingen bewaard zijn gebleven. Niet voor niets be-
ginnen de reeksen van Beerta, Winschoten en Woldendorp in 1608, die
van Eexta in 1609 en die van Meeden en Wagenborgen in 1610.14 In andere
Oldambtster kerspelen zijn de oudst bewaard gebleven minuten van iets
recenter datum, gedeeltelijk omdat deze kerspelen pas in de zeventiende
eeuw ontstonden. De door de predikanten en kerkvoogden opgemaakte
Oldambtster reeksen lopen allemaal vrijwel zonder onderbreking door
tot 1811. Daarnaast zijn er relatief bescheiden reeksen verzegelingen ver-
leden voor de drosten van het Klei-Oldambt en het Wold-Oldambt opge-
tekend in het zogenaamde schuldprotocol.15 Het betrof hier slechts
rechtshandelingen waaruit een schuld voortvloeide en niet die waarbij
contant betaald werd. De registratie door de drost begon in 1738 naar
aanleiding van een ordonnantie van de stad.16 Er werden in het begin ech-
ter ook akten van oudere schulden opgetekend. De inhoud van dit proto-
col overlapt geheel de reeds genoemde veel eerder beginnende protocol-
len van akten van de predikanten en kerkvoogden van de diverse Old-
ambtster dorpen.

In 1613 bepaalden Burgemeesters en Raad van de stad Groningen
dat akten waaraan het stadszegel gehangen werd, geregistreerd moesten
worden in een protocol.17 In dit schuldprotocol van de stad ging het om
‘alle rentebrieven, verseghelde obligatien, coopbrieven, versetbrieven,
pachtbrieven offt diergelijcke contractbrieven, daardoor eenige goederen
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worden veralieneert offt beswaret onder des stadts segel zijnde’.18 Deze
akten werden verleden voor het zogenaamde volle gericht, omvattende
alle vier burgemeesters en twaalf raadsleden. Bij elk van de 228 opeenvol-
gende delen tot 1811 is in de tijd zelf al een alfabetische index op de voor-
naam van de contractanten gemaakt. De indruk bestaat trouwens dat niet
alle akten betreffende onroerendgoedtransacties in de stad Groningen
daadwerkelijk in het stedelijke schuldprotocol zijn opgenomen. In ieder
geval in de tweede helft van de achttiende eeuw worden verkopingen
van stadshuizen ook sporadisch geregistreerd in Ommelander rechtstoe-
len.

De protocollatie in de overige onder het gezag van het stedelijk be-
stuur staande gebieden kwam later op gang. In Westerwolde waren twee
jurisdicties met ieder een richter, terwijl over het gehele gebied een drost
aangesteld was. Deze drie functionarissen waren verantwoordelijk voor
het zegelen. In het gerecht van Westerwolde beginnen de minuten van
akten in 1654, echter in het gerecht van Bellingwolde en Blijham pas in
1750.19 De feitelijke verplichting tot protocollatie in Westerwolde dateert
pas van 29 mei 1688. De Raad van State had toen geconstateerd dat de
richters in dit gebied de ‘contracten of transporten’ over het algemeen
niet schriftelijk vastlegden. Daarom schreef de Raad voor dat de proto-
collatie vanaf dat moment verplicht was, op straffe van nietigheid van de
akten die niet geregistreerd zouden zijn.20 Gezien de late start van de
reeks voor Bellingwolde en Blijham lijkt deze maatregel mogelijk weinig
uitgehaald te hebben. Ook het oudst bewaard gebleven ‘protocol van be-
lijing’ van akten door de drost van Westerwolde start pas in 1696.21 De
predikanten in Westerwolde hadden trouwens ook zegelrecht, maar dit
betrof slechts akten van huwelijkse voorwaarden ofwel huwelijkscon-
tracten en testamenten. In 1803 werden alle rechterlijke instellingen in
Westerwolde samengevoegd tot één jurisdictie Westerwolde.

Ongeveer gelijk was de bewaring van akten geregeld in het eveneens
aan de stad onderhorige gericht van Selwerd en Sappemeer in het Go-
recht. Pas op 19 september 1692 verordonneerden Burgemeesters en
Raad van Groningen de aanleg van een apart register door de stadssecre-
tarie voor alle overdrachten door stadsmeiers van onroerende goederen
in Hoogezand en Sappemeer.22 In de jaren 1738-1739 besloten Burge-
meesters en Raad naar het voorbeeld van de stad een schuldprotocol aan
te leggen.23 In dit protocol konden schuldeisers verzegelde koopbrieven
en schuldbrieven of obligaties laten aantekenen. Opgemerkt moet wor-
den dat niet alle akten in een dergelijk schuldprotocol hoefden worden
opgetekend, maar alleen verzegelingen waaruit een schuld voortvloeide.
Het was echter vermoedelijk wel de bedoeling om alle verzegelingen
door een officiële instantie te registreren.24 In 1803 werden de twee ge-
rechten van Selwerd en Sappemeer samengevoegd tot één jurisdictie.25

Daar in de Ommelanden de jonkers en hovelingen als bezitters van
de redgerrechten een geheel onafhankelijke positie innamen, dwong
niets hen om protocollen bij te houden van de akten die ze verzegelden.
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Ook het Ommelander Landrecht van 1601 voorzag daar niet in. We zagen
al dat pas het Reglement Reformatoir van 1749 de protocollatie in de Om-
melanden dwingend voorschreef. Het recht van zegelen werd toen ook
voor het grootste deel voorbehouden aan de feitelijke redgers of geconsti-
tueerde redgers. Het gevolg van dit alles is dat systematische verzamelin-
gen van afschriften van verzegelingen van vóór 1750 zeldzaam zijn.
Daarbij moet opgemerkt worden dat ook in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw de reeksen minuten van verzegelingen in diverse Ommelan-
der rechtstoelen nog grote hiaten vertonen. 

Bewaard gebleven reeksen van vóór 1750 betreffen meestal verzame-
lingen losse minuten van akten en geen protocollen. Genoemd kunnen
worden reeksen minuten in het Eesterrecht van Ten Post (1610-1632,
1681-1694), in het gerecht van Farmsum en onderhorigheden (vanaf
1673), in het gerecht van Wirdum (vanaf 1734), in het gerecht van Eenrum
(vanaf 1712), in het gerecht van Warffum en Breede (1730-1734), in het
Oosterdeel Langewold (1718-1726) en het Westerdeel Langewold (vanaf
1722).26 In het familiearchief Trip bevinden zich nog de losse minuten van
de verzegelingen verleden voor jonker en hoveling Joost Lewe in de peri-
ode 1720-1755 betreffende Baflo, Mensingeweer en andere dorpen in die
omgeving.27

Een extra probleem bij het zoeken van akten met betrekking tot on-
roerende goederen in de Ommelanden is het ontbreken van een vast ver-
band tussen de plaats waar het goed gelegen was en de rechtstoel, waar
de akte werd verleden. Het is dus vaak onduidelijk waar een akte gezocht
moet worden. Hoewel akten betreffende onroerend goed meestal werden
opgemaakt in de rechtstoel waaronder het betreffende onroerend goed
ressorteerde, was dit geen verplichting.28 Soms zijn akten dan ook op zeer
verrassende plaatsen geregistreerd en verzegeld. ‘Berucht’ zijn de zeer
kleine gerechten van Platvoetshuis en van De Kampen, waar een groot
aantal akten betreffende de gehele provincie te vinden zijn.29 Lastig is ook
dat in de meeste protocollen van verzegelingen op het platteland indices
ontbreken. De protocollen die wel indices op (voor)naam bevatten, hel-
pen slechts in beperkte mate bij het zoeken. Dergelijke indices zijn name-
lijk opgemaakt per deel en dus zeer verspreid beschikbaar. Ze zijn, behal-
ve dan voor het schuldprotocol van de stad, door het archiefwezen ook
niet beter toegankelijk gemaakt, bijvoorbeeld door ze in kopie te bunde-
len. Recente indices op de verzegelingen zijn, met uitzondering dan van
die voor de huwelijkscontracten, voor de provincie Groningen nauwe-
lijks aanwezig.30

Ingevolge publicatie van 4 mei 1803 door het Departementaal be-
stuur vond er een reorganisatie van de rechterlijke organisatie in het ge-
west van Stad en Lande plaats. Het aantal protocollerende instanties in
de Ommelanden werd sterk teruggebracht. Er kwamen slechts drie apar-
te jurisdicties, maar voor het gemak werden wel in nog vijf dorpen in de
Ommelanden zegelaars geïnstalleerd, terwijl ook de burgemeesters van
Appingedam bleven zegelen en het gemeentebestuur van Delfzijl dit
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recht verkreeg.31 Verder werden op het platteland de jurisdicties van Go-
recht en Sappemeer, Westerwolde en de beide Oldambten ingesteld. De
predikanten en kerkvoogden van de Oldambtster dorpen bleven echter
doorgaan met het opmaken van akten betreffende hun dorp. Qua functie
verschilden de jurisdicties van 1803 weinig van hun kleinere voorgan-
gers. De protocollen van verzegeling van deze jurisdicties, lopend tot
1811, zijn vaak zelfs dubbel bewaard gebleven. Van de verzegelingen zijn
namelijk de minuten achter elkaar opgetekend in een protocol beschik-
baar, maar ook als stapels losse afschriften. 

De protocollen van verzegeling bevatten dus een groot aantal ver-
schillende akten. Gegevens over (verandering in) bezit van onroerend
goed worden vooral aangetroffen in verkoop- of transportakten, die vaak
tevens hypotheekakten zijn. Scheidbrieven, beklembrieven en pachtbrie-
ven geven ook dergelijke informatie, maar zijn minder overvloedig aan-
wezig. In koopakten staan idealiter de naam van de kopers, de naam van
de verkopers, een omschrijving van het onroerend goed en de verkoop-
prijs vermeld. In verzegelingen van transporten uit de zeventiende eeuw
en eerder ontbreekt echter de verkoopprijs nogal eens.

Bij de beschrijving in de akte werd vermeld welke rechten precies ko-
per en verkoper op het betreffende onroerend goed konden laten gelden.
Van belang is in dat verband het Groningse stelsel van beklemrecht voor
de verhuur van onroerende goederen.32 De grond werd daarbij onder een
bepaalde woning beklemd, waarbij de huurder eigenaar was van de op-
stallen en daarmee een bepaald recht kreeg op het huren van de grond.
Ten aanzien van eigendom en gebruik van landerijen in de zeventiende
en achttiende eeuw kunnen vier situaties worden onderscheiden. Ten
eerste kan men volledig eigenaar zijn en tegelijkertijd gebruiker (eigen-
erfd eigendom). Ten tweede kan men eigenaar zijn en het land los ver-
huurd hebben. Dat wil zeggen dat het volledige gebruiksrecht na een af-
gesproken termijn weer bij de eigenaar terugkomt. Ten derde kan men ei-
genaar zijn, maar het gebruik in beklemrechtelijke zin overgedragen
hebben aan de meier of pachter (voor de eigenaar is dan sprake van blote
eigendom). In de loop van de achttiende eeuw werd het juridisch steeds
moeilijker om de beklemrechtelijke gebruiker van de grond te verdrijven.
Ten vierde kan men in beklemrechtelijke zin als huurder of preciezer als
(beklemde) meier het gebruiksrecht hebben, waartegenover een zekere
vergoeding aan huur (beklemhuur) en bij bepaalde gelegenheden een zo-
genaamd geschenk voor de blote eigenaar stond. Voor de blote eigenaar
betekende dit een bijna volledige uitholling van zijn eigendomsrecht.

In de praktijk was, zeker in de zeventiende en achttiende eeuw, bij
het grootste deel van het onroerend goed sprake van een soort van be-
klemrechtelijk gebruik. In de protocollen van verzegeling wordt dan ook
bij de meeste koopakten van onroerend goed zowel de (blote) eigenaar
als de gebruiker of meier genoemd. Als sprake was van losse huur wordt
meestal de pachter vermeld. Ook wordt vaak de hoogte van de jaarlijkse
beklemrechtelijke huur of van de losse huur aangegeven. Voor de huizen
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in zowel de stad als op het platteland gold ongeveer hetzelfde. Het ge-
bouw was eigendom van de bewoner, maar de grond (oftewel het heem)
was vaak van een blote eigenaar, die als vergoeding daarvoor jaarlijks
heemhuur ontving. 

Bij de omschrijving van het onroerend goed staan in de verzegelin-
gen bovendien regelmatig de namen van de aangrenzende eigenaren of
gebruikers opgegeven ter nadere aanduiding van de plaats. Deze zoge-
naamde zwetten kunnen personen (soms de eigenaar, soms de huurder),
maar ook wegen of wateren zijn; ze worden gesplitst naar de windrich-
ting: ten noorden, ten oosten, ten zuiden en ten westen. Door de vermel-
ding van zwetten kunnen akten dus ook informatie geven over rechtheb-
benden op aanpalende onroerende goederen.
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3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

De verzegelingen hadden een vaste structuur. In de Ommelanden meldt
de zegelaar eerst wie hij is, vaak met een lange rij aan titulatuur, zoals in
de akte uit Fivelingo. In de akte uit het Oldambt staat de zegelaar samen
met een getuige echter juist het laatst genoemd. De zegelaar geeft in het
begin aan wie er voor hem verschenen (gecompareerd) zijn, welk con-
tract ze onderling hebben afgesproken en onder welke voorwaarden dat
gebeurt. Bij koopakten is meestal een regeling over de betaling opgeno-
men en worden soms borgen gesteld. De akte uit Fivelingo is alleen door
de redger ondertekend, de Oldambtster akte door vier personen. Bij dat
laatste valt aan de ene kant op dat de koper geen handtekening zet, ter-
wijl aan de andere kant de namen in de tekst van de akte wat betreft de
spelling enigszins afwijken van de handtekeningen.

1 Bladzijde uit het protocol uit het Oldambt in de zeventiende eeuw.
Volgens de daar afgeschreven verzegeling verkochten Reijnder Doe-
dens en Johanna Joesten te Noordbroek op 18 februari 1676 een kamp
van 23⁄4 deimt land, aan Phebo Doedens, broer van Reijnder, in de
Beerta.

2 Losse minuut van een koopakte opgemaakt op 9 december 1757 voor
het gerecht van Farmsum, Siddeburen en onderhorige dorpen, waar-
in Eltje Kniphuizen en vrouw onder andere een huis te Farmsum op
van de kerk gehuurde grond verkopen aan het echtpaar Marcus
Diephuis en Stijntien Derks.
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4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

In het algemeen kan de informatie in de verzegelingen als zeer betrouw-
baar gekenschetst worden. Dit wil echter niet zeggen dat er, in het bijzon-
der in de afschriften, geen schrijffouten en dergelijke kunnen voorkomen.
In enkele gevallen zijn er verbeteringen aangebracht of vergeten passages
toegevoegd (zie ook de voorbeelden). Hierdoor hoeven de teksten in de
protocollen van verzegeling niet altijd identiek te zijn met die in de origi-
nele verzegelingen. Dit soort onjuistheden zijn vrij zeldzaam en van ge-
ring belang. Lastiger is dat soms interessante gegevens ontbreken, zoals
de prijs, de omvang, de mogelijke te betalen huur en andere verplichtin-
gen die op het verkochte berusten, de naam van de meier of de eigenaar
en dergelijke. Het lijkt er op dat vooral akten van voor de achttiende
eeuw minder volledig zijn. Daarbij geldt ook voor de protocollen van
verzegeling net als voor andere Groningse bronnen, het probleem van de
vele verschillende oppervlaktematen.33

Duidelijk is al geworden dat lang niet alle akten bewaard zijn geble-
ven. De reeksen verzegelingsprotocollen vertonen hiaten, in het bijzon-
der in de Ommelanden. Onze indruk is dat daarnaast ook nog lange tijd
onderhandse akten opgemaakt zijn, die dus niet systematisch zijn gere-
gistreerd. In verband met de rechtsgeldigheid zal dat echter juist bij
transport van onroerend goed zeldzaam zijn geweest, zeker omdat in de
diverse landschappen voor de levering van onroerende goederen een ‘ze-
gel en brief’, oftewel een verzegelde akte vereist was.34 Ook van zeer
goedkope huizen zijn daarom transportakten opgemaakt. 

Gerelateerde en toetsingsbronnen

Hoewel we ons in dit broncommentaar concentreren op verzegelingen,
zijn in de rechterlijke archieven ook in andere stukken gegevens over de
eigendom van onroerend goed te vinden. Over het algemeen zijn deze
bronnen echter minder systematisch bewaard en/of zijn ze veel minder
informatief. Geduid is in de inleiding al op de boedelinventarissen.35 Boe-
delinventarissen kunnen onder meer een overzicht geven van het onroe-
rendgoedbezit van de boedelhouders, daarbij worden vaak zowel de
waarde, als de mogelijk huur, meier of eigenaar vermeld. De oudste reeks
op het platteland is die van Selwerd en Sappemeer vanaf 1666.36 In het
Oldambt zijn ze aanwezig vanaf 1700, in de Ommelanden meestal pas
vanaf het midden van de achttiende eeuw, en in Westerwolde zelfs pas
vanaf 1760 en gedeeltelijk vanaf 1778.37 Op het Rijksarchief Groningen
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zijn van al deze plattelands-inventarissen recent vervaardigde chronolo-
gische lijsten op naam van de boedelhouder aanwezig. Voor de stad zijn
vele inventarissen te vinden in het archief van de in 1613 opgerichte
Weeskamer.38 Deze had vooral als taak de controle van het beheer van de
bezittingen van hele en halve wezen uit te oefenen. Andere bronnen met
veelal sporadische gegevens over eigendom en gebruik van onroerend
goed zijn de registers betreffende de gerechtelijke inbeslagneming en
executoriale verkoop van onroerend goed (onder andere vermeld onder
de naam van setmata, trekcedullen, preferentie-oordelen en gerechtelijke
beschrijvingen).

In de broncommentaren over Groningse zijlschotregisters, verpon-
dingsregisters en kloosterrekeningen wordt een groot aantal bronnen be-
sproken die gebruikt kunnen worden om een deel van de gevonden ge-
gevens in de oud-rechterlijke archieven te toetsen. Al deze bronnen zijn
eigenlijk vooral geschikt om in combinatie gebruikt te worden. Door
meerdere bronnen te combineren kan vaak extra informatie over een be-
paald bezit, bijvoorbeeld de vroegere eigenaren of de precieze plaats, ver-
kregen worden.

Al diverse malen is opgemerkt dat de oud-rechterlijke archieven
nogal lacuneus zijn. In familie- en instellingsarchieven worden nog vele
van de authentieke verzegelingen op perkament met zegel gevonden.
Vroegere verzegelingen betreffende een bepaald bezit zijn veelvuldig ten
tijde van het transport aan de nieuwe eigenaar overgedragen. Deze wor-
den in zo’n geval retro-acta genoemd. Ook in de eerste jaren van de nota-
riële archieven na 1811 zitten om dezelfde reden nog vaak verzegelingen
van vóór 1811, gevoegd bij een latere verkoop van hetzelfde goed. De
laatstgenoemde verzegelingen zijn echter veelal van de decennia kort
vóór 1811, de periode waarin de verzegelingsprotocollen tamelijk volle-
dig bewaard en/of beschikbaar zijn. In familie- en instellingsarchieven
daarentegen zijn ook vele oudere verzegelingen aanwezig. Deze zijn ge-
deeltelijk zelfs nog uit de periode van voor de systematische protocollatie
van verzegelingen, welke tot uitdrukking komt in de oud-rechterlijke ar-
chieven. De op die manier min of meer toevallig bewaard gebleven ver-
zegelingen vormen echter maar een zeer klein deel van de akten die er
ooit moeten zijn opgemaakt. Daarmee zijn ze minder geschikt voor syste-
matisch historisch onderzoek.

Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

De protocollen van verzegelingen in de oud-rechterlijke archieven wor-
den vooral gebruikt bij genealogisch en biografisch onderzoek. Aan de
hand daarvan kan het bezit van bepaalde personen enigszins in beeld
worden gebracht. Koopakten maken duidelijk wanneer een bepaald be-
zit verworven of afgestoten is. Behalve in huwelijkscontracten worden
ook in koopcontracten niet zelden familierelaties tussen verkopers
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onderling of tussen koper en verkoper vermeld. Met behulp van de vele
afgesloten koopakten, obligaties en dergelijke kan ook onderzoek gedaan
worden naar de wijze van financiering van het onroerendgoedbezit. Boe-
delinventarissen zijn daar trouwens ook zeer bruikbaar voor. Ook kun-
nen de protocollen van verzegeling inzicht geven waarin bepaalde soor-
ten eigenaren (sociale groepen zoals de adel, instellingen) in de loop der
tijd eigendommen en rechten van beklemming afstootten of juist aan-
kochten. Tevens werpen de verzegelingen licht op de ontwikkeling van
de huurvoorwaarden en het beklemrechtelijk stelsel in de loop der tijd.

De oud-rechterlijke archieven zijn ook, meer nog dan andere bron-
nen, zeer geschikt om de eigendomsgeschiedenis van een bepaald onroe-
rend goed (landerij of huis) na te gaan. Vaak is alleen met deze bron het
precieze moment van overdracht te bepalen. Ze zijn dan ook uitgebreid
geraadpleegd voor boerderijenboeken, waarin de eigendoms- en bewo-
nersgeschiedenissen van alle boerenbedrijven in een bepaald gebied zijn
beschreven. Deze boerderijenboeken vormen een typisch Gronings feno-
meen, dat verband houdt met zowel de grote rijkdom als het grote histo-
rische besef van de Groningse boeren. Voor ongeveer de helft van het
grondgebied van de provincie bestaan boeken waarin, meestal per ge-
meente of landbouwvereniging, de geschiedenis van alle bestaande en
vaak ook bestaand hebbende boerderijen individueel wordt geschetst. In
Bijlage B wordt een overzicht van de belangrijkste boerderijenboeken ge-
geven.

Aan de hand van een analyse van prijzen in inventarissen en koop-
akten kan de ontwikkeling van de waarde van onroerend goed worden
nagegaan, waarbij verkoopcontracten natuurlijk de meest betrouwbare
informatie opleveren. Onder meer kan het dan gaan om de ontwikkeling
door de tijd heen van de prijzen van landbouwgrond per hectare, of van
de gemiddelde huizenprijs.39 In dat opzicht kunnen de gegevens in de
protocollen van verzegeling heel aardig de algemene welvaartsontwik-
keling weerspiegelen. Daarnaast kunnen deze bronnen gebruikt worden
om de gemiddelde rentestand op de particuliere markt te bepalen. Enigs-
zins bezijden het onderwerp van dit broncommentaar is dat de onderte-
kening van akten gebruikt kan worden om inzicht te verwerven in de
mate van alfabetisering. Opgemerkt moet wel worden dat in een belang-
rijk deel van de afschriften van de verzegelingen deze handtekeningen
niet zijn overgenomen.
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C Begrippenlijst

beklembrief
akte waarin de voorwaarden voor de beklemde verhuur van
een stuk land geregeld worden.
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blote eigenaar
eigenaar die zijn grond in vaste beklemming heeft uitgegeven
aan een meier.

edele heerd
boerderij waarop één of meer redgerrechten vallen.

geconstitueerde redger
redger die ter vervanging van de feitelijke eigenaar van een red-
gerrecht het redgerambt vervult.

Hoge Justitiekamer
zie Hoofdmannenkamer.

Hoofdmannenkamer
hoogste rechterlijke orgaan in de stad Groningen, zich ontwik-
kelend tot de Hoge Justitiekamer, het hoogste orgaan voor de
hele provincie.

klauwboek
register waarin aangegeven wordt op welke boerderijen bepaal-
de heerlijke rechten vallen in verschillende jaren en wie de eige-
naars zijn van die rechten. 

meier
gebruiker van vast beklemde grond.

minuten
afschriften van verzegelingen, bijgehouden door de verzegelen-
de persoon of instantie.

ommegang
zie redgerrecht.

protocol
door de zegelaar bijgehouden register met afschriften (minuten)
van verzegelingen.

redger
alleensprekende rechter in de Ommelanden, in het Westerkwar-
tier grietman genoemd.

redgerrecht (ook wel ommegang in een rechtstoel)
het recht om bij toerbeurt het redgerambt in een rechtstoel een
jaar te vervullen of te laten vervullen.

scheidbrief
akte waarbij een erfenis tussen de erfgenamen verdeeld wordt.

transportakte
akte waarmee de overdracht van (onroerende) goederen tussen
koper en verkoper wordt bekrachtigd.

verzegeling
akte die bekrachtigd is door het aanhangen van een zegel.

zegelaar
diegene die een akte bekrachtigt door zijn zegel in was daaraan
te bevestigen.
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i n l e i d i n g

Een plakkaat van koning Filips II gaf in mei 1560 het startsein voor een
nieuwe fase in de registratie van onroerend goed in Holland: voortaan
dienden de secretarissen van alle ‘steden, wetten ende vlecken’ register te
houden van de verkopingen of bezwaringen van onroerend goed dat
binnen hun rechtsgebied was gelegen.1 Bijgevolg legden de meeste ste-
den en dorpen van Holland in de navolgende jaren transportregisters aan
waarin akten met betrekking tot onroerend goed chronologisch werden
ingeschreven. In sommige steden vond deze registratie reeds voor 1560
plaats en bracht het plakkaat geen verandering in de plaatselijke admi-
nistratie; dat was bijvoorbeeld het geval in Dordrecht.2 Maar in Leiden
liet het stadsbestuur direct nadat het plakkaat op 25 mei 1560 van de pui
van het stadhuis was afgelezen een nieuwe reeks registers aanleggen, de
waarboeken, waarin de verkoper van onroerend goed de koper ervan
vrijwaarde voor eventueel verzwegen lasten en de koper betaling beloof-
de van de kooppenningen.3 Voordien werden dergelijke waarbrieven uit-
sluitend opgemaakt in de vorm van (schepen)oorkonden die werden ver-
strekt aan de belanghebbende partijen, maar die verder buiten de stede-
lijke administratie bleven.

Met de waarboeken beschikte het Leidse stadsbestuur reeds in de
zestiende eeuw over registers met informatie over de levering, de over-
dracht en de bezwaring van onroerend goed in de stad. Een antwoord op
de vraag wie de eigenaar van een bepaald perceel was, welke lasten daar-
op drukten, of wat de belendingen ervan waren, was daar echter niet een-
voudig in te vinden: de akten in de waarboeken zijn immers niet per per-
ceel geordend, maar in principe chronologisch.

Halverwege de jaren tachtig van de zestiende eeuw nam stads-
secretaris Jan van Hout (1542-1609) het initiatief tot de aanleg van twee
administratieve instrumenten van uitzonderlijk belang. Het meest tot de
verbeelding spreken het Straetbouc en het Waterbouc, twee series tot boe-
ken ingebonden kaarten – tezamen beter bekend als het Straten- en
Grachtenboek – met ingekleurde opmetingen van het gehele stads-
gebied.4 Op eigen kosten legde de nijvere stadssecretaris voorts in 1585
het tweedelige Register Vetus aan, een legger met de opgave van en de
wijzigingen in eigendom en hypothecaire verbanden die perceelsgewijs
is ingedeeld.5 Dankzij Jan van Hout is de registratie van onroerend goed
in Leiden vroeg en voortvarend aangepakt. Het Register Vetus staat aan
de wieg van een ‘moderne’ onroerend-goedregistratie, zoals die werd
voortgezet in de oud-belastingboeken en de registers die thans bekend
staan als de bonboeken.
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Definiëring van de bron

De registers die doorgaans worden aangeduid als de bonboeken danken
hun naam aan de bonnen, administratieve eenheden waarin het Leidse
stadsgebied was onderverdeeld. De bonboeken zijn in feite prekadastrale
‘lastenboeken’, waarin gegevens met betrekking tot de vervreemding en
bezwaring van de huizen en erven in de stad per bon staan opgetekend.
Voor ieder perceel is daarvoor een bladzijde gereserveerd.

De bonboeken zijn een vervolg op de reeks oud-belastingboeken,
waarin voor ieder perceel in ieder bon ook al een aparte sectie was voor-
zien. Op hun beurt zijn de oud-belastingboeken een uitbreiding van en
een voortzetting op het reeds genoemde Register Vetus. Ook de gegevens
in het Register Vetus zijn per bon geordend. Het gebruik van de naam bon-
boeken voor uitsluitend de tegen het midden van de zeventiende eeuw
aangelegde reeks registers is dan ook misleidend. Desondanks zullen wij
in het vervolg de ingeburgerde terminologie blijven gebruiken; wel ne-
men wij de directe administratieve voorlopers van de bonboeken mee in
onze beschouwing.

De bonboeken bleven in gebruik tot 1811. Met het Register Vetus en de
oud-belastingboeken geven zij een zeldzaam rijk beeld van de vervreem-
ding en bezwaring van onroerend goed in een Hollandse stad tijdens het
Ancien Régime. In Holland zijn alleen uit Delft en Rotterdam vergelijkba-
re straatgewijze registers van eigendomsrechten en lasten bekend.
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1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g

De indeling van Leiden in bonnen of wijken is nagenoeg zo oud als de
stad zelf. Het oudste stadsgebied was verdeeld in vier bonnen, die elkaar
ontmoetten in het symbolische hart van de gemeenschap, de Blauwe
Steen in de Breestraat. Die oudste bonnen – het Wanthuis-, het Gasthuis-,
het Vleeshuis- en het Wolhuisvierendeel – waren genoemd naar de
belangrijkste publieke gebouwen die daar stonden. Met de bonnen Over
’t Hof en Zevenhuizen vormden zij het kerngebied van de middeleeuwse
stad ten zuiden van de Rijn.

Naarmate de stad groeide, nam ook het aantal bonnen toe. Ten tijde
van het beleg door de Spanjaarden, in 1574, telde de stad zeventien bon-
nen. Een eeuw later onderscheidde men er 26, plus een afzonderlijke ca-
tegorie voor de molens en de ‘vrijdom’ buiten de stadsmuren. Dit aantal
bleef gedurende de Republiek onveranderd (zie afbeelding 1).
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1 Wanthuis
2 Wolhuis
3 Vleeshuis
4 Gasthuis
5 Over ’t Hof
6 Zevenhuizen
7 Zuid-Rapenburg
8 Noord-Rapenburg
9 Oost-Nieuwland
10 West-Nieuwland

11 Hogewoerd
12 Burgstreng
13 Kerkvierendeel
14 Gansoorde
15 Nicolaasgracht
16 Marendorp Rijnzijde
17 West-Marendorp Landzijde
18 Oost-Marendorp Landzijde
19 Overmare Rijnzijde
20 Overmare Landzijde

21 Nieuwmaren
22 Zijloord
23 Hogemorsch
24 Molens
25 Vrijdom
26 Havenbon
27 Zuid-Rijnevest
28 Noord-Rijnevest

1

Kaart van de stads-
indeling in bonnen.



2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

Ontstaansgeschiedenis van de bron

Stadssecretaris Van Hout heeft zelf verwoord wat de bedoeling was van
het door hem in 1585 aangelegde en bijgehouden Register Vetus.6 Hij zou
daarin aantekening houden van alle verkopingen, vervreemdingen en
bezwaringen van huizen, erven en gronden binnen de stad en haar vrij-
dom, met als uitgangspunt de eigenaren in 1585. Daarbij noteerde hij de
in het voorgaande jaar getaxeerde huurwaarde en de breedte van de per-
celen in roeden, voeten en duimen, gemeten aan de straatkant. Ook had
hij het voornemen om melding te maken van de exacte data waarop de
wijzigingen hadden plaatsgevonden, maar hierbij tekende hij in de mar-
ge aan: ‘noch geheel ongedaen, mer es bij mij voorgenomen te vorderen’.
Zover is het echter niet gekomen. Evenmin is strikt de hand gehouden
aan het voorschrift uit 1598 om voortaan ook zaken als boedelmengingen
en verervingen in het register op te tekenen.7 Het Register Vetus is bijge-
houden tot 1601.

In laatstgenoemd jaar was het opnieuw Van Hout die het initiatief
nam tot de aanleg van een nieuw register, dat ter onderscheiding van het
Register Vetus het ‘tweede register’ werd genoemd. Tegenwoordig staat
de reeks bekend als de oud-belastingboeken.8 Dit keer getuigt de opzet
van de secretaris van nog meer ambitie.9 Het oud-belastingboek bevat
soortgelijke gegevens als het ‘oude register’. Om te beginnen werden
daaruit de nog relevant geachte inschrijvingen overgenomen, onder ver-
wijzing naar de plaats waar deze informatie in het Register Vetus was aan-
getroffen. Daarnaast staan nu wel de data vermeld waarop zich sinds-
dien wijzigingen hadden voorgedaan in de eigendomssituatie of de
bezwaring van de percelen. Verder is de gevelbreedte gegeven, evenals –
en dat is nieuw – het aantal bouwlagen dat het pand hoog is. Nieuw is
ook het voornemen om de aanslag op te nemen van het perceel in de ver-
ponding van 1601 en die voor de ‘veertigste penning’, een gewestelijke
belasting van 21⁄2 procent op de overdracht van onroerend goed. Tot slot
wordt verwezen naar de plaats in het waarboek waarin de betreffende
akte staat geprotocolleerd.

De oud-belastingboeken zijn bijgehouden tot het midden van de
zeventiende eeuw. Voordat zij werden vervangen door de bonboeken
maakte het stadsbestuur nog enige tijd gebruik van ‘hernieuwde’ oud-
belastingboeken;10 in afwachting van de voltooiing van de bonboeken
zijn tevens voorlopige registers van eigendomsovergangen gehanteerd.11

Deze beide reeksen blijven hier onbesproken. Tussen 1642 en 1648 wer-
den uiteindelijk de bonboeken aangelegd.12
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Op 20 februari 1642 besloot het Leidse Gerecht tot de aanleg van de
bonboeken. De directe aanleiding hiervoor was een memorie van stads-
secretaris Albrecht van Hogeveen van 10 januari van datzelfde jaar, waar-
in deze zich beklaagde over de staat waarin de oude belastingregisters
verkeerden.13 Dankzij deze memorie zijn wij goed ingelicht over de gang
van zaken.

De drie destijds in de stedelijke rekenkamer aanwezige belasting-
boeken (bedoeld zijn de oud-belastingboeken, waarvan de splitsing in
zes delen pas dateert pas uit de twintigste eeuw) waren door het lang-
durige gebruik zo vol geraakt, vooral als gevolg van de vele splitsingen
van woningen, dat zelfs het personeel dat al jarenlang vertrouwd was
met de registers grote moeite had met het maken van uittreksels voor
belanghebbenden. De informatie stond dikwijls in zeer kleine lettertjes in
de marge bijgeschreven, wat de klerken bij het raadplegen veel tijd en
moeite kostte. Bovendien was de kans op het maken van fouten daardoor
aanzienlijk. Van Hogeveen pleitte daarom voor de spoedige aanleg van
een geheel nieuw register. Het Gerecht nam de aanbevelingen van de
stadsambtenaar ongewijzigd over. Jan van Binchorst, de eerste klerk ter
rekenkamer die de belastingboeken al ruim veertig jaar onder handen
had gehad en zich veel splitsingen en verhelingen nog goed kon her-
inneren, begon met het maken van extracten uit de drie oude belasting-
boeken, waarop de successievelijke eigenaars en de nog geldende be-
lastingen stonden vermeld. Bezwaringen die inmiddels waren komen te
vervallen en die in het belastingboek waren doorgestreept, werden niet
overgenomen in de uittreksels. Na controle met de originelen werden de
extracten geautenticeerd en door een andere klerk van de stedelijke re-
kenkamer overgeschreven in een ‘pertinent register’ – het bonboek – dat
op zijn beurt met de uittreksels of minuten werd vergeleken. Een half jaar
later was het eerste nieuwe register klaar, met daarin de gegevens over
vijf bonnen; binnen zes jaar volgden nog acht nieuwe bonboeken.14 Na-
derhand werd de reeks uitgebreid met enkele registers voor de latere
stadsvergrotingen.

91 De bonboeken te Leiden



3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

Zoals eerder het geval was met het Register Vetus en de oud-belastingboe-
ken, zijn ook de bonboeken logisch geordend volgens topografisch prin-
cipe. In de bonboeken is daarbij voor ieder perceel een aparte bladzijde
gereserveerd. Per bon worden alle percelen een voor een gepresenteerd
in een bepaalde ‘looproute’, die is vastgelegd in een apart deeltje;15 blade-
rend door het bonboek loopt de gebruiker als het ware van huis tot huis
door heel het betreffende bon. Bovendien staat op iedere bladzijde ver-
meld in welke straat, steeg of slop het daar behandelde onroerend goed is
gelegen. Het vinden van de pagina met informatie over een specifiek huis
is dan ook meestal een simpele kwestie van tellen. Omdat van alle perce-
len de breedte wordt opgegeven, kan de lokalisering van een object defi-
nitief worden vastgesteld met behulp van een moderne kaart.

Het gebruik van de bonboeken bij historisch onderzoek kan het beste
worden geïllustreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Weinig
huizen in Leiden hebben oudere papieren dan Breestraat 90, vanouds be-
kend als ‘het Klokhuis’, vlakbij het stadhuis, op de hoek van de Breestraat
en de Maarsmansteeg. De gegevens over dit pand gaan terug tot vroeg in
de veertiende eeuw. De middeleeuwse geschiedenis van het perceel is
grotendeels bekend, omdat het huis oorspronkelijk behoorde tot het bezit
van de graaf van Holland.16 Vanaf het eind van de zestiende eeuw zijn de
lotgevallen van het Klokhuis op de voet te volgen. In het Straetbouc staat
het huis op naam van ‘mr. Jan Artus’; de landmeter noteerde er de breed-
te bij van de gevels aan de Breestraat en de Maarsmansteeg in Rijnlandse
roeden, voeten en duimen: respectievelijk 1-10-0 en 3-3-0, ofwel ruim 6,90
meter en bijna 12,25 meter.17 De kaart dateert uit 1588 (zie afbeelding 2).

Het Register Vetus meldt dat ‘mr. Jan Artus Honius apotecaers huys’
een getaxeerde huurwaarde had van 38 gulden. Ter vergelijking: het huis
van buurman Willem de Milde Jacobsz. werd op 36 gulden gesteld, en
dat van de weduwe Joosgen Cagers nog dichter bij het stadhuis op 16
gulden. Ook geeft Vetus de gevelbreedtes – deze komen overeen met die
uit het Straetbouc. In de marge van het register staat bovendien bij-
geschreven dat de deputaten van de Pieterskerk op het hoekhuis een ren-
te inden van twaalf stuivers per jaar18 (zie afbeelding 3).

Verdere bijzonderheden over het huis van de apotheker meester Jan
Artus Honius vernemen we uit het oud-belastingboek19 (zie afbeelding
4). Geheel volgens de richtlijnen van de stadssecretaris staat in de linker-
marge het Romeinse cijfer IIII, het nummer van het perceel in het betref-
fende bon; het getal ‘Vo’ daaronder verwijst naar blad 5 van het Register
Vetus. Vervolgens is met ‘br. 1.10.0’ de breedte aangegeven van het per-
ceel – in casu van de voorgevel – en met ‘h 2’ dat het pand twee bouw-
lagen hoog is. In de rechtermarge staat het bedrag waarvoor het perceel is
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aangeslagen in de verponding van 1601: 12 gulden en 3 stuivers. Vervol-
gens worden de veranderingen, vervreemdingen en speciale belastingen
opgesomd die sinds 1601 in relatie tot het perceel hadden plaatsgevon-
den, onder verwijzing naar de registers waarin een en ander staat gepro-
tocolleerd. In het onderhavige geval betreft de eerste inschrijving een
onderhandse verkoop van het perceel, met de marginale verwijzing ‘LL
3’ naar het waarboek.20 De twaalf stuivers rente voor de Pieterskerk
wordt niet genoemd, wel is sprake van een ‘pacht’ van twee gulden. De
als tweede ingeschreven tekst gaat over de vestiging van een weesrente
op het perceel door een van de nieuwe eigenaars, de apotheker Hendrik
Cornelisz. Deze laatste tekst is doorgestreept, waarbij in de marge een
aantekening is geplaatst over de aflossing van de rente. Ook over betalin-
gen die voortsproten uit in de waarbief vermelde financiële verplichtin-
gen werd in de marge aantekening gehouden.

Voordat we overgaan naar de bonboeken, kijken we nog even in het
hernieuwde oud-belastingboek21. Hierin legt het cijfer ‘III verso’ de kop-
peling met het oud-belastingboek. De gegevens zijn nu opgenomen on-
der de naam van de personen die in 1610 eigenaar waren geworden. De
eerste inschrijving betreft de onderhandse verkoop van het perceel aan
Matheus Baerten, waarbij de marginale aantekeningen ‘26 4 1617’ en ‘TT’
opnieuw verwijzen naar het waarboek.22 De last van twee gulden wordt
dit keer nauwkeuriger gespecificeerd: een gedeelte ervan blijkt bestemd
voor het Catharinagasthuis, ter ondersteuning van de armen. De rente
voor de Pieterskerk wordt echter weer niet genoemd. De tweede inschrij-
ving memoreert een opdracht van het leengoed in 1639.

Ten slotte het bonboek zelf23 (zie afbeelding 5). Uit de herhaling van
de kop ‘mr. Jan Artus Honius apothecaris’ blijkt al dat de grondslag voor
het bonboek niet het hernieuwde oud-belastingboek was; het perceel was
tussen de tijd dat Jan Artus eigenaar was en 1642 immers reeds verschei-
dene keren verkocht. In plaats van de meest recente gegevens over te ne-
men uit het hernieuwde belastingboek zocht het bonboek aansluiting bij
het oud-belastingboek uit 1601, zoals secretaris Van Hogeveen in zijn me-
morie aan het Gerecht ook had voorgesteld. Bij de aanleg van het bon-
boek is echter ook direct gebruik gemaakt van het Register Vetus: we vin-
den in het bonboek namelijk de mededeling terug dat het Klokhuis was
belast met een rente ten gunste van de deputaten van de Pieterskerk, wel-
ke informatie alleen afkomstig kan zijn uit het ‘oude register’. De notitie
‘Vet. 5’ bovenin het bonboek maakt de verwijzing naar dit register expli-
ciet. Vervolgens is aan het oud-belastingboek ontleend welke nieuwe
eigenaars het perceel sinds 1601 had gekend. Inmiddels afgeloste renten
en dergelijke werden niet vermeld. Het ‘A 3 verso’ in de rechtermarge
verwijst naar dit oud-belastingboek. Aansluitend werd alsnog de rele-
vante informatie uit het hernieuwde oud-belastingboek overgenomen,
keurig onder verwijzing naar ‘AA 1 verso’.

Het nieuwe bonboek was nu klaar voor de komende eeuwen. Gedu-
rende meer dan anderhalve eeuw werd iedere vervreemding of bezwa-
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ring van onroerend goed in de stad erin aangetekend, zodat het register
altijd up to date was. De invoering van het kadaster in 1812 maakte hier
een eind aan. De laatste inschrijving in het bonboek met betrekking tot
het Klokhuis dateert uit 1810.
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4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid

De bonboeken zijn halverwege de zeventiende eeuw aangelegd met het
doel om op een snelle en doeltreffende manier inlichtingen te kunnen
verschaffen over eigendom en bezwaring van percelen in de stad Leiden
en haar directe omgeving. Men is daarbij destijds gedegen te werk ge-
gaan en heeft gegevens uit oudere, vergelijkbare registers overgenomen.
Dat levert de moderne onderzoeker idealiter in een handomdraai
betrouwbare informatie op over onroerend goed in de Leidse binnenstad
uit de periode tussen grofweg 1600 en 1811, welke informatie kan dienen
als kapstok voor verder onderzoek.

Dit wil niet zeggen dat het gebruik van de bonboeken zonder proble-
men is. In de eerste plaats laat de leesbaarheid naar moderne maatstaven
gemeten te wensen over: door de opeenvolging van verscheidene schrijf-
handen op iedere bladzijde maken de registers een enigszins chaotische
indruk, wat nog wordt versterkt door allerlei doorhalingen en marginale
aantekeningen; sommige passages zijn door veelvuldig raadplegen van
de boeken zodanig versleten dat zij thans bijna niet meer zijn te lezen, ze-
ker niet op microfiche.

Daar komt bij dat veel percelen in de binnenstad sinds de aanleg van
de bonboeken zijn gesplitst of verheeld. De consequente presentatie van
één perceel per pagina wordt hierdoor verstoord, en dat bemoeilijkt de
identificatie van een pand. Verder zijn de verwijzingen naar andere archi-
valia niet altijd even nauwkeurig. Ten slotte moet de gebruiker rekening
houden met het algemene probleem dat verervingen in rechte lijn in de
bonboeken doorgaans buiten beschouwing zijn gebleven. Er zijn welis-
waar stukken bewaard gebleven over de vererving van onroerend goed,
die ter secretarie werden ingeleverd om de bonboeken te actualiseren,
maar deze administratie is niet compleet.24 Voor deze informatie was het
stadsbestuur afhankelijk van anderen. Het is aan te bevelen om de vlug
verkregen informatie uit de bonboeken te vergelijken en aan te vullen
met andere, meer uitvoerige contemporaine bronnen.

Gerelateerde en toetsingsbronnen

Ter verificatie en aanvulling van de gegevens uit de bonboeken zijn di-
verse seriële bronnen beschikbaar. De reeks waarboeken, ook wel het
protocol van opdrachts- en waarbrieven genoemd, is reeds ter sprake ge-
bracht. De waarboeken bevatten de eigenlijke akten van transport van
onroerend goed, waarnaar in de bonboeken direct of indirect wordt ver-
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wezen. Zoals gemeld, is het eerste Leidse waarboek aangelegd in 1560.
Op de delen uit de jaren tot 1586 is een index gemaakt.

Aan de vrijwaring gaat bij niet-openbare verkoop van onroerend
goed doorgaans de zogenaamde inbreng vooraf, de bevestiging van de
obligatoire overeenkomst voor schepenen. Deze inbreng werd in Leiden
al langer geregistreerd; 25 reeds het keurboek van 1420 maakt melding van
de leveringsplicht voor het Gerecht.26 De inbrengbrieven zijn wat betreft
de condities van verkoop en dergelijke uitvoeriger dan de waarbrieven.
Er werd evenwel niet altijd een inbrengbrief opgesteld en ook komt het
voor dat er wel een inbreng is maar geen waring: dit betreft de transacties
die zijn ‘afgesprongen’, uiteindelijk niet zijn doorgegaan. De betreffende
passage in het inbrengboek is dan meestal doorgestreept. Verder lopen de
inbreng- en waarboeken nagenoeg parallel, hoewel er een flink tijdsver-
schil kan liggen tussen inbreng en vrijwaring. De gegevens uit het vroeg-
ste bewaard gebleven inbrengboek, uit de periode 1540-1559, zijn geklap-
perd.27

In het geval van publieke (vrijwillige of executoriale) verkoop van
onroerend goed werden de daarbij gestelde voorwaarden soms eveneens
genoteerd in de inbrengboeken. In 1592 werd hiervoor een apart register
aangelegd.28

De bonboeken verwijzen voorts dikwijls naar andere reeksen in het
oud-rechterlijk archief van Leiden, zoals de kustingboeken (1598-1811)
en de registers van schuld- en rentebrieven (1593-1811).29 Ook is voor Lei-
den de boekhouding van de gewestelijke overdrachtsbelasting – de veer-
tigste penning – bewaard gebleven (1655-1811), alsmede die van de ste-
delijke tachtigste penning (1673-1809).30 De memoriaalboeken van de col-
laterale successie (1663-1805) geven informatie over onroerend goed dat
in niet-rechte lijn vererfde.31 Vaak ook bieden de bonboeken aanwijzingen
voor gericht onderzoek in de anderszins lastig toegankelijke notariële
archieven, doordat zij herhaaldelijk met naam en datum verwijzen naar
het protocol van een specifieke notaris.

Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

Wie iets wil weten over het verleden van een perceel in de Leidse binnen-
stad kan niet om de bonboeken heen. Meestal worden zij gebruikt voor
de reconstructie van de bouw- en bewoningsgeschiedenis van huizen.
Voor het opzetten van zo’n historisch huizenonderzoek bestaat een zeer
nuttig en helder geschreven handleiding, die niet beperkt blijft tot Lei-
den.32 Een omvangrijke en ook in andere opzichten indrukwekkende lo-
kaal-historische studie waarvoor het raamwerk is geleverd door de bon-
boeken is het ‘Rapenburgproject’, dat resulteerde in een zesdelige publi-
catie waarin de geschiedenis van één Leidse gracht staat geboekstaafd.33

Zelfs bij dit grootschalige onderzoek zijn de mogelijkheden die de bron-
nen bieden helaas niet uitputtend benut.
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De vermelding van oude renten op onroerend goed stelt de onder-
zoeker bijvoorbeeld in staat om de geschiedenis van een perceel verder
terug te voeren, soms tot in de veertiende eeuw toe. Wanneer sprake is
van renten die in handen zijn gekomen van het Heilige-Geesthuis of van
het Catharinagasthuis – beide instellingen die omvangrijke financiële
archieven hebben nagelaten – is de kans aanzienlijk dat de rentebeta-
lingen van jaar tot jaar kunnen worden gevolgd. Zo is van de in het prak-
tijkvoorbeeld genoemde pacht die het Catharinagasthuis volgens het
bonboek inde uit het Klokhuis bekend dat die in 1386 aan het gasthuis
was gekomen;34 de aflossing van de pacht in 1696 werd in het bonboek
aangetekend. Het is bijgevolg mogelijk om de rentebetalers/eigenaars
van het perceel over een periode van meer dan drie eeuwen te traceren in
de administratie van het gasthuis.35

Via dit soort omwegen kunnen vervolgens allerlei oorkonden en re-
gisters waarin tot dan toe niet of niet nauwkeurig gelokaliseerd onroe-
rend goed wordt genoemd bij het onderzoek worden ingeschakeld.36 Te
denken valt aan de duizenden waarbrieven uit de veertiende, vijftiende
en zestiende eeuw die slechts in de vorm van oorkonden zijn over-
geleverd, maar bijvoorbeeld ook aan de schuldschatting- en verkoping-
boeken, waarin de gedwongen verkoop van onroerend goed staat gere-
gistreerd,37 of aan de schatboeken, waarin de toekenning van schulden is
opgetekend.38 Zulk onderzoek vergt veel tijd en doorzettingsvermogen,
omdat de meest relevante bronnen, in casu de maan- en renteboeken, niet
systematisch zijn ontsloten.

Vooralsnog moet de onderzoeker zich tevreden stellen met de bon-
boeken en de registers die daaraan direct voorafgaan. Halverwege de
twintigste eeuw is een concordantie vervaardigd tussen de volkstelling
van 1581,39 het Register Vetus en het oud-belastingboek, die het huizen-
onderzoek aanmerkelijk vereenvoudigt.40 De bonboeken zijn geklapperd;
evenals het Register Vetus en de oud-belastingboeken zijn zij op micro-
fiches raadpleegbaar in de studiezaal van het Gemeentearchief Leiden.
Deze prekadastrale bronnen sluiten naadloos aan op archivalische reek-
sen uit het kadastrale tijdperk, zoals de registers van eigendoms-
overdrachten, die in Leiden tot 1863 beschikbaar zijn maar die elders
veelal ontbreken.41 Met de voorhanden bronnen is de onroerendgoed-
situatie in de Sleutelstad vanaf het vierde kwart van de zestiende eeuw
tot op de dag van vandaag vrij eenvoudig, volledig en betrouwbaar in
kaart te brengen.
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b i j l a g e n

A Vindplaatsen

De onderstaande bronnen worden bewaard in het Gemeentearchief te
Leiden.

Register Vetus, 1585-1601 (2 delen).
inv. nr. 6596 Wanthuis tot en met Hogewoerd
inv. nr. 6597 Burgstreng tot en met Overmare Rijnzijde, molens en 

stadsvrijdom

Oud-belastingboeken, 1601-1658 (6 delen, de splitsingen dateren uit het
midden van de twintigste eeuw).
A inv. nr. 6598 Wanthuis tot en met Zevenhuizen

inv. nr. 6599 Zuid-Rapenburg tot en met Hogewoerd
B inv. nr. 6600 Burgstreng tot en met Marendorp Rijnzijde

inv. nr. 6601 West-Marendorp Landzijde tot en met Overmare 
Landzijde

C inv. nr. 6602 Nieuwmaren, Zijloord en Hogemorsch
inv. nr. 6603 molens en stadsvrijdom; hernieuwde behandeling 

van Nieuwmaren, Zijloord en Hogemorsch

Hernieuwde oud-belastingboeken, 1617-1647 (4 delen).
A inv. nr. 6605 Wanthuis tot en met Zevenhuizen
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inv. nr. 6618 West-Nieuwland
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inv. nr. 6632 Waardbon

Tiende Register
inv. nr. 6633 Noord-Rijnevest (A)
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i n l e i d i n g

Definiëring van de bron

Een groot deel van de grond in de provincie Groningen was in de zeven-
tiende en achttiende eeuw in beklemming, namelijk in huur, uitgegeven.
Het samenvallen van grondeigendom en grondgebruik kwam betrekke-
lijk weinig voor. De grond werd meestal voor zes jaar verhuurd, waarna
bijna steeds verlenging van de huur plaatsvond. De huurder was zelf bij-
na altijd de eigenaar van de gebouwen die op de grond stonden. De
grond zat, zoals men zei, onder de boerderij beklemd. Bij het opzeggen
van de huur door de eigenaar moest deze de huurder of meier betalen
voor de genoemde gebouwen. Het eigendom van die gebouwen ver-
sterkte het recht van de boeren op de grond, daar dit het moeilijker en
minder aantrekkelijk maakte een huurder of meier de huur op te zeggen.1

Gaandeweg de achttiende eeuw werden de beklemmingen vaster. De hu-
ren werden niet meer verhoogd en het recht van beklemming werd
vererfbaar en verkoopbaar, zonder dat de eigenaar daar nog veel invloed
op kon uitoefenen: de beklemming werd ‘vast’. Hoogstens kreeg de eige-
naar bij elke verlenging om de zes jaar en bij elke verkoop een geschenk
in de vorm van één of soms zelfs meer jaar huur. 

Dit systeem van (vaste) beklemming strekte zich behalve over de
boerderijen ook uit over de woonhuizen. Bijna alle huiseigenaren moes-
ten jaarlijks een vaste grondpacht of heemhuur betalen aan de blote eige-
naar van de heemstede waar het betreffende woonhuis op was gebouwd.
Het beklemrechtelijk stelsel was dus zeer wijd verspreid in de provincie
Groningen. Dit hing samen met het op grote schaal voorkomen van insti-
tutioneel grondeigendom, waarbij te denken valt aan staatsinstellingen
als de provincie Groningen en de stad Groningen, maar ook aan lokale in-
stellingen als kerkvoogdijen, diaconieën en gasthuizen. Bij het steeds
vaster worden van de beklemming liepen deze instituties en in het bij-
zonder de provincie en de stad Groningen voorop. Door de grote omvang
van hun grondeigendom is het mogelijk aan de hand van diverse be-
waard gebleven financiële administraties de namen van de gebruikers of
meiers van een aanzienlijk deel van de gronden en dus van de eigenaren
van de er op gelegen gebouwen in de zeventiende en achttiende eeuw te
volgen.

De grootste grondeigenaar was vanaf 1595 tot het midden van de
achttiende eeuw de provincie van Stad en Lande. De provinciale over-
heid had gedurende de Reformatie veel van het omvangrijke en uit de
Middeleeuwen stammende grondbezit van de Groningse kloosters ver-
worven. In verband met het beheer van deze voormalige kloos-
tergoederen is er door de provincie vanaf het einde van de zestiende
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eeuw een uitgebreide administratie opgezet die voor een groot deel be-
waard is gebleven. Deze administratie biedt informatie over huurders, de
huurprijs, de huurvoorwaarden en dergelijke. Het belangrijkste deel van
deze administratie wordt gevormd door de zogenaamde ‘kloosterreke-
ningen’. In deze jaarlijkse provinciale rekeningen wordt steeds vermeld
wie een bepaald perceel huurde, hoe groot dit perceel was, waar het on-
geveer gelegen was, hoeveel huur er betaald was, en welke veranderin-
gen er waren ten opzichte van het voorgaande jaar. De rekeningen van de
voormalige kloosterlanderijen vormen daarmee voor de provincie Gro-
ningen een bron waarmee de bewoners- en gebruiksgeschiedenis van tal-
rijke boerderijen en ook van enige huizen tamelijk systematisch is te tra-
ceren vanaf het einde van de zestiende eeuw.
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1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g

Vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw werd er een groot aantal
kloosters gesticht in Noord-Nederland, eerst in Friesland en kort daarna
ook op het grondgebied van de huidige provincie Groningen. Voor zover
bekend is het uit 1175 stammende Oldenklooster in de Marne, waaruit
zich later het dorp Kloosterburen ontwikkelde, het oudste Groningse
klooster.2 In het bijzonder in de dertiende eeuw volgden daarna nog vele
andere kloosters, behorende tot diverse kloosterordes. Uiteindelijk zou
het hele gebied in de vijftiende eeuw meer dan dertig kloosters tellen.

Deze kloosters verwierven in de loop der jaren een enorme hoeveel-
heid grond door schenkingen, erfenissen en de inbreng van onroerend
goed door nieuwe kloosterlingen. Daarnaast kochten de rijke kloosters
zelf grond. Door het ontbreken van een sterk landsheerlijk gezag in de
Friese landen werd vermoedelijk lange tijd maar weinig tegenwicht ge-
boden aan de toename van dit bezit in de dode hand.3 De snelle uitbrei-
ding van het eigendom van de kloosters kwam in de vijftiende eeuw tot
een einde. Steeds meer wettelijke bepalingen belemmerden de groei van
het kloosterbezit. 

Een deel van het kloosterbezit werd direct of indirect door het
klooster beheerd en bewerkt door lekebroeders.4 De rest werd verhuurd
aan zogenaamde kloostermeiers. In ieder geval in de zestiende eeuw
werd verreweg het grootste deel van het grondbezit verhuurd. In 1555
hadden twintig Groningse kloosters samen iets meer dan 4.000 ha zelf in
gebruik (het corpus), terwijl het totale kloosterbezit in 1594 zo’n 35.000 ha
besloeg.5

In de zestiende eeuw kwam een eind aan de bloei van de Groningse
kloosters. Dit was het gevolg van de voortdurende oorlog, maar ook van
het opkomende protestantisme en de verminderde belangstelling voor
het kloosterleven. Al in de eerste helft van de zestiende eeuw liep het aan-
tal kloosterlingen terug en enkele kloosters verdwenen zelfs geheel. Echt
moeilijk werd het tijdens de burgeroorlog tussen Spaansgezinden en
Staatsgezinden, die in de periode 1580-1594 op het Groningse platteland
werd uitgevochten. Veel kloostergebouwen werden vernietigd en de
(weinige) kloosterlingen zochten een goed heenkomen in de katholieke
stad Groningen. Ook de landerijen van het corpus werden daarom in
deze periode verhuurd; wel bleek het door de oorlogsomstandigheden
moeilijk om de huren op het platteland te innen.6 Daarbij trachtten onder-
tussen ook de staatsgezinde Ommelanden de inkomsten van de klooster-
goederen aan zich te trekken.

In 1594 viel na een langdurig beleg de stad Groningen en daarmee
het hele gewest van Stad en Lande in handen van de calvinistische
staatsgezinde troepen. De protestantse overheid trok in Groningen het
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omvangrijke kloosterbezit geheel naar zich toe. Hoewel de strijdende
partijen in de burgeroorlog flinke schade hadden aangericht aan de
kloosterbezittingen, was het grootste deel van het feitelijk grondeigen-
dom van de kloosters intact gebleven. In 1595 hadden de 24 nog resteren-
de kloosters samen bijna een kwart van de landbouwgrond in de provin-
cie in eigendom.7

In 1595 werden de goederen van de meeste kloosters op het platte-
land door het provinciaal bestuur in een gezamenlijk fonds onderge-
bracht. De stad Groningen slaagde er in de bezittingen van een tweetal
stedelijke kloosters (het Fraterhuis en het Vrouw Menolda Convent) bui-
ten deze regeling te houden. De bezittingen van het Damster Augustijner
klooster werden al sinds 1545 grotendeels gebruikt ten behoeve van de
parochiekerk van Appingedam.8 Het klooster Ter Apel in Westerwolde
bleef dienst doen als een onafhankelijk armenhuis en doorgangshuis
voor passerende reizigers. Bij de verwerving van Westerwolde door de
stad in 1619 kwamen de eigendommen van dit klooster in stadsbezit. De
drie in de provincie aanwezige Johannieter commanderijen bleven voor-
lopig nog als aparte eenheden bestaan.9 Pas in het eerste kwart van de ze-
ventiende eeuw werden hun bezittingen bij de overige kloostergoederen
gevoegd.

De meeste kloostergoederen kwamen dus onder beheer van de pro-
vinciale overheid. De opbrengst van de goederen werd bestemd voor
stichtelijke doelen (‘ad pios usus’). De pensioenen van de laatste monni-
ken werden eruit betaald, maar ook de predikantensalarissen. In de prak-
tijk gebruikte de provincie de opbrengst veelvuldig om algemene uitga-
ven te bekostigen.10 In 1617 werd aan de afzonderlijke bestuursorganen
van de stad Groningen en van de Ommelanden ieder zo’n 1.000 ha van de
voormalige kloosterlanderijen toegewezen. Het overgrote deel van de
kloosterbezittingen bleef echter in eigendom van de provinciale over-
heid. Kort na 1625 werden de meeste vrije, oftewel los verhuurde, lande-
rijen door de provincie onder beklemming gebracht. Voor dit recht van
beklemming betaalden de meiers een extra bedrag. 

In de eerste helft van de zeventiende eeuw vonden diverse verkopen
plaats. In deze financieel nogal moeilijke periode vervreemdde de pro-
vincie voornamelijk kloostergebouwen, huizen, kleine stukjes land en be-
zittingen buiten de stad Groningen. Het provinciale grondeigendom in
het gewest zelf bleef grotendeels onaangetast.11 In 1650 en in 1694 ver-
kocht de provincie opnieuw een aantal kloosterlanderijen. De reden voor
de verkopen waren steeds de grote tekorten van de provinciale overheid.
In de achttiende eeuw werden deze problemen nog erger. Voortdurend
werd daarom als oplossing de verkoop van de kloostergoederen naar vo-
ren gebracht. Toch kwam echter pas in de jaren 1764-1774 het overgrote
deel (954 percelen) van de provincielanderijen onder de hamer.12

Met de opbrengsten van deze verkopen, zo’n 3.470.000 gulden, kon
de schuldenlast worden verminderd. Natuurlijk vormde dit slechts een
tijdelijke oplossing zolang de uitgaven voortdurend groter waren dan de
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inkomsten. Door de verkoop waren namelijk tegelijkertijd de landhuren
als een zeer belangrijke inkomensbron voor de provinciale overheid vrij-
wel weggevallen. Na 1774 resteerde er niet veel meer van het voormalig
kloosterbezit, zeker niet nadat in 1783 weer een verkoop plaats had ge-
vonden. Wat daarna nog overbleef kwam in het begin van de negentien-
de eeuw aan de Staatsdomeinen, die dit spoedig van de hand deed.13
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

Ontstaansgeschiedenis van de bron

De deponering in 1595 van de voormalige kloostergoederen in een ge-
meenschappelijk overheidsfonds maakte een verantwoording van het
beheer noodzakelijk. In eerste instantie stelde men vier rentmeesters aan,
die ieder het financieel beheer voerden over de goederen van een aantal
kloosters. In 1597 werd het aantal rentmeesters beperkt tot twee. Vanaf
1606 was er nog maar één ‘rentmeester der voormalige kloostergoede-
ren’. De rekeningen van de kloostergoederen maakten deel uit van de
verantwoording die de rentmeester aflegde aan het college van Gedepu-
teerde Staten, oftewel het dagelijks bestuur, van de provincie van Stad en
Lande. In het archief van de Staten van Stad en Lande (het Statenarchief)
bevinden zich twee afzonderlijke series van deze rekeningen.14 De ene
reeks bevat de exemplaren die de rentmeester zelf hield. De andere reeks
betreft de rekeningen bestemd voor de Gedeputeerde Staten. Deze laatste
kwamen uiteindelijk terecht bij de provinciale Rekenkamer.

Ook bij andere instellingen met grondbezit zorgde de financiële ver-
antwoording ervoor dat veel gegevens over de verhuur bewaard zijn ge-
bleven. Dit gold voor zowel de Ommelanden als de stad Groningen die,
zoals gemeld, vanaf 1617 eveneens een deel van de voormalige klooster-
goederen in eigendom hadden.

Uitvoering en procedures

Vanaf 1595 werden de kloostergoederen eerst per klooster geadmi-
nistreerd.15 De vier (na 1597 twee) rentmeesters kregen ieder de landerijen
van een aantal kloosters in beheer. Ook in de verschillende rekeningen
waren de goederen per klooster gerubriceerd. Dit bleef eveneens het ge-
val na 1606 toen er nog maar één rentmeester en bijgevolg maar één reke-
ning was. Pas in 1632 werd overgegaan op een kerspelsgewijze inboeking
van de kloostergoederen.16 De rekeningen over de jaren 1595-1597 en
1599-1602 zijn niet volledig bewaard gebleven, omdat de goederen van
een aantal kloosters ontbreken. Ook de rekeningen van de in eerste in-
stantie nog zelfstandige commanderijen Oosterwierum, Warffum (beide
tot 1609) en Wijtwerd (tot 1625) ontbreken. Van deze drie is wel een volle-
dige inventarisatie van het onroerendgoedbezit met vermelding van
huurders en huur uit 1598 bewaard gebleven.17

In 1604 werd een commissie ingesteld bestaande uit zes leden uit de
Gedeputeerde Staten, de stad Groningen en de Ommelanden, die de
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supervisie over de rentmeesters kreeg.18 Vanaf 1621 vielen de klooster-
goederen weer direct onder Gedeputeerde Staten. Ingevolge de staatsre-
solutie van 25 februari 1622 moesten de Gedeputeerden de jaarlijkse re-
kening van de voormalige kloostergoederen controleren en daarover rap-
porteren aan de Landdag (de soevereine Staten van Stad en Lande). Voor
de zaken betreffende de kloostergoederen waren de Gedeputeerden één
dag per week beschikbaar.

De rentmeester was ingevolge de instructie van 7 juni 1622 gehouden
om een dagelijks journaal van ontvangsten en uitgaven bij te houden.19

Slechts één dergelijk journaal is bewaard gebleven.20 Maandelijks moest
een kopie of maandstaat van het journaal worden overgeleverd aan de
Gedeputeerden, met een maandelijks overzicht van de kassituatie. Van
deze maandstaten, die vooral een financiële controlefunctie hadden, is
niets bewaard gebleven. In aparte registers van transport werden wijzi-
gingen in de namen van de huurders bijgehouden.21 Daarin tekende de
rentmeester eveneens de bij hem aangegeven huwelijken van de meiers
aan. Bij een huwelijk moest namelijk een geschenk betaald worden, waar-
voor de nieuwe huwelijkspartner dezelfde rechten als de huurder in ruil
kreeg. In de praktijk vond een dergelijke inschrijving vaak pas later
plaats, zodat de datum van aantekening van het huwelijk van een meier
weinig hoeft te zeggen over de feitelijke huwelijksdatum.

Veruit de belangrijkste registratie vormden de jaarrekeningen, die
van jaar op jaar een vergelijkbare structuur hebben. Hierin noteerde de
rentmeester de ontvangsten en uitgaven uit de journalen op systema-
tische wijze. De rekeningen bestaan veelal uit twee delen: de ontvangsten
en de uitgaven. In het ontvangstendeel van de rekeningen staan alle lan-
derijen per kerspel gerangschikt met de namen van de meiers (waarbij in
de zeventiende eeuw van de vrouw vaak alleen de voornaam vermeld
staat), de bekende omvang van het verhuurde, de te betalen huur, het
moment waarop voor het laatst voor zes jaar was gehuurd en welke be-
dragen er betaald waren. Waren de bedragen lager dan vereist (wat voor-
al vaak het geval was bij geschenken), dan werd verwezen naar het rap-
portboek.22 Als er geen bedragen ontvangen waren, dan staat de vermel-
ding pro memorie weergegeven.

Het probleem van de huurachterstanden van de meiers komt voor
vanaf het begin van de zeventiende eeuw. Diverse malen werd veror-
dend dat de rentmeester alle achterstallige huren moest innen. In goede
tijden kon de rentmeester deze achterstanden terugdringen, maar in
slechte tijden liep de huurachterstand van vele meiers al gauw tot enkele
jaren op. Achter in de kloosterrekeningen staat veelal een overzicht van
de nalatige meiers en de omvang van hun huurachterstand. Hoewel de
meiers de huur opgezegd kon worden bij huurachterstand, gebeurde dat
in de praktijk maar in enkele gevallen. Zelfs kwam het wel eens voor dat
de provincie huur of geschenken geheel kwijtschold.23 Zo werd vanaf
1716 het zesjaarlijkse geschenk niet langer meer geïnd. Een maatregel die
ook nooit meer werd teruggedraaid.24
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Vooral omdat dit noodzakelijk was om aanspraak te maken op het
zojuist genoemde zesjaarlijkse geschenk zegde de rentmeester jaarlijks
een groot aantal meiers de huur op. Deze opzegging gebeurde bij de
hoogste provinciale gerechtsinstantie, de Hoofdmannenkamer. Vooral
voor de periode rond 1600 is dat van belang, omdat dan in de zogenaam-
de civiele protocollen van de Hoofdmannenkamer de namen te vinden
zijn van veel meiers van voormalige kloostergoederen, terwijl de eigen-
lijke rekeningen verloren zijn gegaan.25

Hoewel op papier de financiële controle prima geregeld leek, schort-
te er in de praktijk nogal wat aan. Dat blijkt duidelijk uit het feit dat de
malversaties van de G.H. ten Berge, rentmeester over de periode 1666-
1683, pas zeer laat aan het licht kwamen.26 De nieuwe rentmeester Span-
heim presenteerde Ten Berge’s rekeningen over 1681/2 en 1682/3 en zijn
eigen rekening over 1683/4 pas in het begin van 1685 aan Gedeputeerde
Staten. De instructie vereiste dat de rekening al medio hetzelfde jaar inge-
leverd moest worden. Het te laat klaar zijn van de jaarrekeningen was
ook in andere perioden voortdurend een probleem. Ernstiger was het
zeer grote bedrag van ruim 200.000 gulden aan achterstallige huren begin
1685. Vele meiers claimden evenwel dat deze huren wel degelijk waren
betaald. Ten Berge bleek uiteindelijk voor een bedrag van circa 125.000
gulden gefraudeerd te hebben.

Om meer greep te krijgen op de verhuur van de landerijen en de
daarvoor ontvangen huren maakte rentmeester Spanheim in 1719 het be-
kende ‘Staatboek van Spanheim’ op.27 Hierin werd van iedere provinciale
bezitting de geschiedenis van de huur van 1632 tot 1719 opgetekend. Het
staatboek bevat de namen en de onderlinge verwantschapsrelaties van
de opeenvolgende huurders, de omvang van het land (met nieuwe meet-
resultaten) en de overeengekomen huur, met steeds de data waarin in één
van deze zaken verandering kwam.28 Voor de periode tot 1734 zijn ver-
volgen op dit saatboek beschikbaar, vervaardigd door Spanheims opvol-
ger Van Seeratt. Omdat het staatboek van Spanheim veel makkelijker en
sneller te raadplegen is dan de jaarlijkse rekeningen, wordt deze bron
door de meeste onderzoekers voor de jaren 1632-1734 veruit geprefe-
reerd. Het door Siemens gemaakte overzicht van alle goederen per
klooster, met de namen van de meiers voor de jaren 1721 en 1755, kan als
een soort aansluiting op Spanheim worden beschouwd.29

Om meer greep te krijgen op de provincielanderijen en hun waarde
en omvang wist rentmeester Van Seeratt gedaan te krijgen dat men in de
periode 1722-1736 van een groot aantal provincielanderijen netjes opge-
meten en fraai versierde kaarten tekende. Deze achttiende-eeuwse atlas
der provincielanderijen is voor het overgrote deel recent gepubliceerd
door M. Schroor.30 Naar schatting 41 procent van het provincie-eigendom
staat daarin weergegeven. Niet zelden vermelden de kaarten behalve de
meiers ook de aangrenzende bezitters of gebruikers van grond. Ongeveer
tegelijkertijd heeft ook de stad Groningen gelijksoortige kaarten laten
vervaardigen van haar landerijen, die eveneens recent zijn gepubli-
ceerd.31
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Na de grote verkopen in het derde kwart van de achttiende eeuw
werd het belang van de rentmeester en zijn kantoor gereduceerd. Wel
bleef deze een functie houden bij de uitbetaling van bijdragen in de trak-
tementen van predikanten en schoolmeesters. De provincie moest daar-
toe voortdurend extra geld stortten, omdat de opbrengsten der landerijen
in het geheel niet meer toereikend waren. Uiteindelijk werd het kantoor
der vaste goederen in 1802 omgevormd tot de Nieuwe Domeinkas, welke
in 1804 opging in de Nationale domeinen.32

Uit de instructies voor de administratie en de rentmeester van de
provincielanderijen blijkt dat het beheer met een grote papieren romp-
slomp gepaard ging. Daarvan is dus lang niet alles bewaard gebleven. De
dagjournalen, de maandstaten en ook de kwitanties (blijken) van betalin-
gen en transacties zijn verdwenen.33 Toch is er nog genoeg over. De be-
waard gebleven series rekeningen en ook de staatboeken bieden wat be-
treft de verhuur van de landerijen ruim voldoende informatie.
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3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

In iedere jaarrekening van de rentmeester van de voormalige klooster-
goederen werd opnieuw een volledige omschrijving van het verhuurde
opgenomen. Daarbij werden ook de namen van de meiers, de huur en an-
dere bijzonderheden vermeld, zoals te zien is in het bijgevoegde voor-
beeld. Het is nogal tijdrovend om een stuk eigendom door de tijd heen te
volgen, daar dan alle bijna tweehonderd rekeningen moeten worden na-
geslagen. Het is eenvoudiger om dan wat in de wandelgangen wel het
‘Staatboek van Spanheim’ wordt genoemd te raadplegen. Daarin staat
beknopt de geschiedenis van een stuk eigendom over de periode 1632-
1719. Van de in de jaarrekening vermelde boerderij is ook de in 1730 ver-
vaardigde kaart als afbeelding opgenomen.

1 Bladzijde uit de rekening van de rentmeester van de voormalige
kloostergoederen van Kloosterburen waarin twee eigendommen van
de provincie zijn neergeschreven.

2 Bladzijde uit het staatboek van Spanheim met de geschiedenis van
de boerderij te Kloosterburen over de periode 1632-1719.

3 Kaart van een aantal kloosterlanderijen te Kloosterburen, ver-
vaardigd op 27 september 1730 door Hendrik Teijsinga, naar een me-
ting in april 1727.
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1

Bladzijde uit de 
rekening van de
rentmeester.
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Bladzijde uit het
staatboek van 
Spanheim.
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3

Kaart van een aantal
kloosterlanderijen
te Kloosterburen.
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4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

Over het algemeen is de financiële informatie in de kloosterrekeningen
redelijk betrouwbaar, afgezien van de reeds genoemde mogelijkheid tot
fraude door de rentmeester. Die betrouwbaarheid geldt echter veel min-
der de vermelde namen. De overschrijving op andere gebruikers vond in
werkelijkheid vermoedelijk vaak eerder plaats dan de registratie. Dit was
vooral het geval waar het huwelijken en overgangen van ouders op kin-
deren betrof. Hiermee samenhangend was het overschrijven in de re-
gisters van de situatie van het vorige jaar een probleem. In de klooster-
rekeningen komen daardoor veelvuldig overledenen voor als nog levende
personen. De zeer toegankelijke en veel geraadpleegde samenvattingen
van de huurgeschiedenissen van de diverse landerijen in de registers of
staatboeken, opgemaakt door rentmeester Spanheim en Van Seeratt over
de jaren 1632-1734, zijn nog minder betrouwbaar. Deze bevatten namelijk
aardig wat kleine foutjes in de tenaamstelling van de huurders en de da-
tering.34

Problematisch bij het onderzoek naar landgebruik is de onduidelijk-
heid of een provinciemeier van anderen nog meer land gehuurd heeft, of
mogelijk nog zelf eigen land bezit. Daarmee is dus steeds onzeker of de
kloosterrekeningen wel het gehele landgebruik van de provinciemeiers
weergeven. Ook is het mogelijk dat een deel van het beklemde land tijde-
lijk doorverhuurd werd. Een ander probleem is dat de landerijen slechts
onregelmatig opgemeten werden. Daardoor is vooral de omvang van de
boerderijen aan de kust niet altijd correct. Tevens blijkt dat in geval van
hernieuwde opmeting de omvang van boerderijen nogal eens flink kan
veranderen, zonder dat daar aanwijsbare redenen voor zijn. Een laatste
meer algemeen Gronings probleem is dat per kerspel de grootte van de
gehanteerde oppervlaktematen, de grazen, jukken en roeden, wisselt. Zie
voor een overzicht daarvan de dissertatie van Priester.35

Gerelateerde en toetsingsbronnen

Gegevens over de Groningse kloosterlanderijen van vóór het jaar 1595
zijn te vinden in de kloosterarchieven. Jammer genoeg zijn er slechts be-
trekkelijk weinig archivalia betreffende de oude Groningse kloosters be-
waard gebleven.36 Het gaat voornamelijk om akten waarbij kloosters goe-
deren verwerven. Deze schaarse verwervingsakten zijn niet altijd gemak-
kelijk te relateren aan de percelen die na 1595 tot het voormalige
kloosterbezit behoren.
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Naast de provincie waren er nog andere belangrijke institutionele
grondeigenaren in Groningen. In 1755 was in de Ommelander kleigebie-
den (iets minder dan de helft van het gewest) 21 procent van de land-
bouwgrond in handen van de provincie, 1 procent in handen van het
Ommelander bestuur en 4 procent in handen van de stad Groningen of
van diverse stedelijke instellingen (gasthuizen en dergelijke).37 Daarnaast
was een kleine 16 procent van de landerijen eigendom van diverse platte-
landsorganisaties, vooral van kerkvoogdijen, kosterijen en diaconieën.
Iets meer dan de helft van de Ommelander kleigebieden was eigendom
van particulieren, meestal van landjonkers en stedelijke regenten. Slechts
bij 11 procent was de eigenaar tevens de gebruiker van de grond. In de
rest van de provincie en dan met name in het Oldambt, de Veenkoloniën
en de stad Groningen was het aandeel van het provinciaal bezit kleiner.
In deze gebieden had de stad Groningen veel eigendommen.38

Diverse andere eigenaren hielden vanaf de zeventiende eeuw met de
provincie vergelijkbare administraties bij van de verhuring van hun
grondbezit. De belangrijkste daarvan zijn de stad Groningen en het af-
zonderlijke Ommelander bestuur, die ieder ook een deel van het klooster-
bezit verwierven.39 Daarnaast moeten de stedelijke instellingen als gast-
huizen en weeshuizen genoemd worden. Deze legden vanaf de zeven-
tiende eeuw jaarlijks financieel verantwoording af bij het stadsbestuur
van het beheer over hun vaak uitgebreide landerijen, die ze niet zelden al
in de zestiende eeuw of eerder in eigendom verworven hadden.40 Op het
Groningse platteland hadden instellingen als kerkvoogdijen, kosterijen,
pastorieën, diaconieën en zijlvesten ook een flink aantal landerijen en
heemsteden in eigendom. Rekeningen en staatboeken zijn echter tot 1773
slechts fragmentarisch bewaard gebleven. Vanaf dat jaar zijn de verhuurde
eigendommen van de kerkvoogdijen echter wel systematisch te volgen.41

De rekeningen van de voormalige kloostergoederen en ook de reke-
ningen en staatboeken van andere instituties bevatten veel gegevens die
nergens anders gevonden kunnen worden. Toch kunnen delen van deze
gegevens op diverse manieren gecontroleerd worden. Ten eerste is het
door de omvangrijke administratie mogelijk om de gegevens in het ene
jaar te vergelijken met de opgaven in andere jaren. De meeste gegevens
komen op verschillende plaatsen in de administratie voor. In het bijzon-
der bij gebruik van de zeer toegankelijke overzichtregisters van Span-
heim valt het aan te raden om de daar opgegeven details te controleren
aan de hand van de feitelijke administratie zelf.

Ten tweede zijn de opgegeven namen van de meiers of huurders, de
omvang van de landerijen en de betaalde huur voor een deel te vergelij-
ken met de niet-systematische opgaven in verzegelingen (verkopen van
het recht op beklemming) en boedelinventarissen (omschrijving eigen-
dom), en met de wel systematische maar voor een zeer beperkt aantal ja-
ren beschikbare opgaven in verpondingslijsten en zijlschotregisters.42 De
namen van de meiers kunnen natuurlijk ook gecontroleerd worden met
behulp van de doop-, trouw- en begrafenisboeken en dergelijke.
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Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

Met de rekeningen van de kloosterlanderijen is het mogelijk om op rela-
tief eenvoudige wijze de namen te achterhalen van de gebruikers en de
familierelaties tussen opeenvolgende gebruikers van een redelijk deel
van het Groningse grondbezit over een zeer lange periode. Daarmee zijn
ze uitstekend geschikt als genealogische bron. Ook zijn ze regelmatig ge-
bruikt in de zogenaamde boerderijenboeken. In deze voor het Groningse
platteland typerende publicaties wordt de bewonersgeschiedenis van
alle boerderijen in een bepaald gebied door de eeuwen heen geschetst.43

Door de koppeling van informatie over beklemrechtelijke gebruikers uit
de rekeningen betreffende de kloosterlanderijen, de verzegelingen en de
notariële archieven uit de periode 1755-1832 aan de gegevend van het ka-
daster is het zelfs zeer goed mogelijk gebleken om het gehele landbezit
van de Groningse kloosters ten tijde van de Reformatie in kaart te bren-
gen.44 Iets globaler heeft Siemens dit gedaan voor de kaart van alle
kloosterlanderijen rond 1595 in zijn Historische Atlas van de provincie Gro-
ningen. De reeds eerder genoemde vervaardiging van vele kaarten van
provincielanderijen in de periode 1722-1736 vereenvoudigt in veel geval-
len het bepalen van de exacte topografische plaats van de kloosterlande-
rijen.

Blijkens de dissertatie van Feenstra geven de kloosterrekeningen een
redelijk inzicht in de ontwikkeling van de betaalde beklemhuren in de
provincie.45 Gezien de belangrijke rol van de provincielanderijen bij de
totstandkoming van het vigerende Groningse beklemrecht, vormen de
rekeningen ook een goede bron voor de bestudering van de ontwikkeling
in de huurvoorwaarden in de zeventiende en achttiende eeuw.

De bron is nauwelijks gehanteerd om na te gaan hoe de gemiddelde
omvang van de boerderijen zich in de zeventiende en achttiende eeuw
ontwikkelde. De bron heeft in dat opzicht namelijk het nadeel dat de
kloosterlanderijen niet representatief waren voor de rest van het grond-
bezit in de provincie. De provincieplaatsen waren relatief groot; de kleine
percelen werden in de zeventiende eeuw uit het oogpunt van efficiëntie
afgestoten. Daarbij bleef door de wijze van verhuren de omvang van de
plaatsen nagenoeg ongewijzigd, er kwamen nauwelijks splitsingen of
samenvoegingen voor. Een bijkomend nadeel is het feit dat het provincia-
le eigendom verspreid lag en nooit een geheel kerspel besloeg.

De rekeningen en staatboeken van de verhuur van boerderijen en
landerijen geven veel informatie over de continuïteit in het gebruik van
de grond en van de bewoning van huizen. Ook kunnen deze bronnen
veel duidelijk maken over de wijze van overdracht van het gebruiksrecht
van landerijen. Niet alleen de provincie, maar ook de andere eigenaren
geven vaak aan hoe de nieuwe meier in relatie stond tot de voorgaande
meier, indien er sprake is van een directe familieband, zoals zoon, doch-
ter of (hertrouwde) weduwe. Tot nu toe is de bron echter voor dergelijk
onderzoek nog niet systematisch gebruikt.
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C Begrippenlijst

beklemrecht
de in Groningen gebruikelijke wijze van verhuren van grond. De
huurder is eigenaar van de gebouwen daarop en kreeg mede
daardoor gaandeweg de achttiende eeuw een steeds sterker ge-
bruiksrecht op die grond voor een vaste huur (de vaste beklem-
ming). Het beklemrecht was vererfbaar en ook verhandelbaar.

blote eigenaar
eigenaar van een stuk grond dat in vaste beklemming is uitgege-
ven. Zijn rechten beperken zich tot de ontvangst van huur en
van bepaalde geschenken.

corpus
het deel van het eigendom van een klooster dat het zelf in ge-
bruik heeft, veelal gelegen rond het klooster.

geschenk
betaling van een half, één of twee jaar extra huur door de meier
aan de blote eigenaar, onder meer verschuldigd bij verlenging
van de huur om de zes jaar, bij overschrijving op een nieuwe ge-
bruiker of bij het huwelijk van een gebruiker.

heemstede (heem)
stuk grond waar een huis op staat, veelal in door de grondeige-
naar in vaste beklemming verhuurd aan de huiseigenaar.

kloostermeier
gebruiker van (voormalige) kloostergrond.

meier
de gebruiker van vast beklemde grond.

provinciemeier
de gebruiker van een provincieplaats.

provincieplaats
voormalige kloosterboerderij in het bezit van de provincie van
Stad en Lande.

rekening
een regelmatig afgelegde financiële verantwoording van inkom-
sten en uitgaven.
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rentmeester der voormalige kloostergoederen
ambtenaar belast met vooral het financiële beheer van de pro-
vincielanderijen.

staatboek
een per bezitting geordende registratie van ontvangsten uit die
bezitting.

stadsmeier
de gebruiker van een boerderij in het bezit van de stad Gronin-
gen, slechts voor een beperkt deel afkomstig uit de kloostergoe-
deren.
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i n l e i d i n g

Definiëring van de bron

In dit broncommentaar ligt de nadruk op de leenregisters uit Holland,
Utrecht, Gelderland en Brabant. Leenregisters bevatten de registratie van
de door een leenheer gedane beleningen. Anders gezegd, het zijn re-
gisters van akten van belening, uitgegaan van een bepaald leenhof.
Meestal zijn deze registers chronologisch ingericht. Vroeg of laat wordt
bij de chronologische registratie een nadere toegang noodzakelijk om de
akten betreffende één en hetzelfde leen gemakkelijk bijeen te kunnen zoe-
ken. Deze toegang is het repertorium, een term die de registratie daar zelf
voor gebruikte.1

Leenregisters zijn in Nederland bekend vanaf de veertiende eeuw.
De landsheren zoals de bisschop van Utrecht, de hertogen van Brabant en
Gelre en de graaf van Holland begonnen als eersten met deze registratie.
Jan III, hertog van Brabant, startte de eigen registratie – overigens niet
met gehele akten maar alleen met notities daarvan – in 1312.2 Willem, her-
tog van Gelre, ving aan in 13763 en Floris van Wevelichoven, bisschop van
Utrecht, maakte een begin met de registratie in de periode 1381-1382.4

Het Utrechts leenregister was gebaseerd op een of meerdere oudere, ver-
loren gegane exemplaren, aangelegd tijdens het episcopaat van Arnold
van Hoerne en Jan van Virneburg. De graaf van Holland is strikt gespro-
ken het laatst, omdat de ononderbroken serie leenregisters pas begint in
1417.5 Daar staat tegenover dat de leenakten van de graaf vanaf 1316 zijn
opgenomen in zijn algemene registers, 6 zodat hij feitelijk eerder startte.

De leenregisters bevatten afschriften van volledige leenakten, waar-
van hoogstens het formulier kon worden ingekort. Deze registers waren
bestemd voor de leenheer, die daarmee de door hem verrichte handelin-
gen bijhield. Gelijktijdig met de registratie werd een volledige leenakte
op een stuk perkament geschreven en voorzien van het zegel van de leen-
heer. Deze oorkonde was het exemplaar van de leenakte voor de leen-
man, die daar prijs op stelde. De oudst overgeleverde oorkonde uit Hol-
land dateert van 1199.7 Tot het einde van het leenstelsel bleef deze
oorkonde het middel van de leenman om zijn rechten te staven. In nood-
gevallen – bijvoorbeeld bij verlies door brand – kon hij een beroep doen
op de registratie van zijn leenheer, die hem een nieuwe oorkonde kon
uitreiken.

Veel beleningen werden echter tot in de veertiende eeuw niet ge-
boekstaafd, maar slechts mondeling afgehandeld. Bij toeval rest hiervan
een mededeling uit 1199 door leenmannen van de heer van Voorne, die
getuigden van hun mondelinge belening. Deze werd erkend en vervol-
gens in een akte voor de abdij Marienweerd vastgelegd.8 Uit het boven-
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staande blijkt dus dat de registratie der lenen in de leenregisters in de
veertiende eeuw goed op gang kwam. De registratie werd daarna voort-
gezet tot de Bataafse omwenteling in 1795. Reeds in september van dat
jaar gingen de provinciale Provisionele Representanten over tot afschaf-
fing van het leenstelsel of zij verwezen de zaak naar de Nationale Verga-
dering.9 Het voorstel van de eerste Nationale Vergadering dienaangaan-
de werd echter verworpen; pas het voorstel van de tweede Nationale Ver-
gadering werd op 23 april 1798 aangenomen. Inmiddels waren de
activiteiten van de leenkamers grotendeels tot stilstand gekomen, omdat
leenmannen in afwachting van de nieuwe regeling hun lenen niet meer
verhieven. Alleen de grootste leenhoven zoals die van Holland, Wasse-
naar en Vianen wisten hun bestaan te rekken tot 1798 of zelfs -mondjes-
maat- tot 1802.
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1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g

Het leenstelsel, waarvan leenregisters de administratieve neerslag zijn,
kwam tot ontwikkeling tijdens Karel de Grote (768-814). Hij legde hier-
mee een bestaande praktijk vast. Deze was eenvoudig: een man zwoer
een heer met raad en daad – op te vatten in militaire zin – bij te zullen
staan en de heer nam hem aan. Aldus was de persoonlijke band tussen
leenheer en leenman ontstaan. De leenman ontving in ruil voor zijn
dienst gewoonlijk een stuk land, waarmee hij in zijn onderhoud kon
voorzien. In tegenstelling tot de huurder of pachter was de leenman geen
regelmatige afdracht van zijn bezit verschuldigd. Deze vorm van bezit
komt overeen met het huidige houderschap, maar het blijft daar niet toe
beperkt.

In de tijd van Karel de Grote was het leen louter persoonlijk en ver-
erfde het niet. Vanaf het einde van de twaalfde eeuw was ook op het leen
een bepaalde vorm van erfrecht van toepassing. Het leen kon slechts op
de oudste zoon overgaan. In de loop van de dertiende eeuw zien wij ech-
ter een ontwikkeling, waarbij ook een dochter het leen kon erven. Dit
voorrecht verleende de leenheer in de dertiende eeuw slechts voor één
geval, in de veertiende eeuw kon men zogenaamde onversterfelijkheid
van het leen verkrijgen. Dit hield in dat het leen bij elke overgang op een
dochter kon komen, al behield een zoon de voorkeur. Aldus was een
tweedeling in de lenen ontstaan. De lenen die alleen in mannelijke lijn
konden vererven, noemde men zwaardlenen, slechte of versterfelijke le-
nen. De lenen die ook in vrouwelijke lijn konden vererven, noemde men
daarentegen spillelenen, goede of onversterfelijke lenen.

Hierboven werd aangegeven, dat het leen tussen de negende en de
dertiende eeuw op een bepaalde manier erfelijk was geworden. Anders
dan het eigen goed, dat zonder tussenkomst van anderen onder de erfge-
namen verdeeld werd, moest het leengoed bij vererving of overdracht
opnieuw bij de leenheer verkregen – in de middeleeuwse term ‘verzocht’
– worden. Dat gold overigens ook voor het tijns- of cijnsgoed dat bij de
tijns- of cijnsheer verkregen diende te worden. Wij zien hierin een restant
van de oorspronkelijke regeling, waarbij het leen juist niet vererfde. Aan-
gezien deze procedure telkens herhaald diende te worden spreken wij in
juridische termen over het leenbezit als een houderschap onder bijzonde-
re titel.

De wijze van verkrijging was als volgt. Wanneer een leenman kwam
te overlijden, verviel zijn leen automatisch aan zijn leenheer. Zijn oudste
zoon had een even automatisch recht op het leen van zijn vader, mits hij
het binnen ‘jaar en dag’ bij de leenheer wist te verkrijgen, dus succesvol
verhief. Hij moest de leenheer hulde brengen, de eed van trouw afleggen
en het heergewaad voldoen. Deze heergewaden, aanvankelijk bestaande
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uit tastbare zaken zoals een havik of een paar handschoenen en later uit
geld, vormden voor de leenheer de enige inkomsten uit het leen. Behalve
dit diende de leenman zeker in later tijd ook de leenakte van zijn vader
mee te nemen teneinde zijn recht te staven. Daarmee was de leenheer ver-
plicht de man formeel te belenen en aldus in het bezit van het leengoed te
stellen. Bleef de leenman echter nalatig, dan pleegde hij verzuim en bleef
het goed aan de leenheer. In de praktijk kon de leenman het verzuimde
goed op een later tijdstip verkrijgen, maar dan moest hij een boete beta-
len.
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

Ontstaansgeschiedenis van de bron

Bijna nooit wordt in bronnen bekend gemaakt waarom tot registratie –
met name in registers – werd overgegaan. Soms treft men aan dat iets op
schrift gesteld werd omdat het menselijk geheugen zwak was. Deze over-
wegingen vindt men echter niet in leenakten en leenregisters. Bij
uitzondering deelde de klerk van Gijsbert, heer van Vianen, in 1381 mee
opdracht te hebben gekregen een register van de lenen aan te leggen.10

Waarschijnlijk deed hij dat met behulp van aantekeningen op losse bla-
den, zoals blijkt uit het leenregister van Culemborg.11 De opdracht aldaar
op een schutblad God wouts lijkt daarom wat hoog gegrepen.

Nadat de leenregisters vanaf de vijftiende eeuw gemeengoed waren
geworden, vond men een rechtvaardiging overbodig. Toen maakte men
behalve registers van chronologisch geordende akten nog gebruik van de
vorm waarbij de akten of notities eerst per leen en dan chronologisch zijn
ingeschreven. Deze laatste methode vertoont zijn gebreken wanneer de
aanvankelijk gereserveerde ruimte op is, men op een volgend leen stuit
en gedwongen is te verspringen. De registers kunnen aldus rommelig
worden. Het voordeel is dat een repertorium overbodig is.

In de vijftiende eeuw raakten oudere vormen van registratie uit de
mode. Dit waren in de eerste plaats de zogenaamde manboeken, waar-
van er weinige resten. Zij zijn ingericht per leenman en sommen onder
zijn naam de door hem gehouden lenen op. Ruimte werd gereserveerd
voor aantekeningen ofwel volledige akten om de mutaties van dit leenbe-
zit te administreren. Een voorbeeld zijn de manboeken van het leenhof
van Abcoude, die beginnen in 1380 en doorlopen tot omstreeks 1440.12

Een voorganger van 1357 ging teloor. Daarnaast is het oudere manboek
van de abdij Egmond te noemen. Het dateert volgens opschrift van 1358
en werd aangelegd in opdracht van abt Hugo van Assendelft (1354-1367).
Het bevat echter ook een opdracht van zijn voorganger abt Willem van
Rolland (1345-1351). Bovendien draagt het bewaarde register het num-
mer IIII, zodat aannemelijk is dat drie oudere registers verloren gingen.13

Het systeem van de manboeken had dezelfde voor- en nadelen als de
leenregisters, die de lenen systematisch en niet chronologisch behande-
len. Na 1440 komen deze bronnen niet meer voor.

Aan manboeken en leenregisters gaan zogenaamde denombremen-
ten vooraf, dat zijn lijsten waarin leenmannen van een bepaalde leenheer
op een bepaalde tijd werden opgesomd. De eerste lijst in Holland is wel-
iswaar ongedateerd,14 maar zal oorspronkelijk zijn opgesteld in 1281 voor
graaf Floris V bij zijn veldtocht tegen de Westfriezen. Een lijst van leen-

147 De leenregisters



mannen van graaf Reinout II van Gelre dateert van 1326.15 Anders dan de
titel van de uitgave suggereert bevat de lijst geen leenakten, maar is zij de
registratie der leenmannen die de graaf na de dood van graaf Reinout I,
zijn vader, die januari 1326 stierf, met de zogenaamde ledige hand hulde
brachten. Dit verhef met ledige hand vindt plaats wanneer een nieuwe
leenheer optreedt. De denombrementen bleven hierna dienst doen, wan-
neer een nieuwe leenheer aantrad en de leenmannen hun lenen met ledi-
ge hand moesten verheffen. In Brabant maakte men nog in 1440 een de-
nombrement, daarna ging men over op een meer geregelde administratie
door middel van chronologisch ingerichte leenregisters.

Bij uitzondering greep Karel de Stoute in Holland naar het middel
van de denombrementen voor het verkrijgen van financiële bijdragen der
leenmannen ofwel – minder gewenst – persoonlijke dienst in zijn talrijke
oorlogen. Zijn opvolgers Filips de Schone en Karel V wendden het
middel ten laatste aan om greep op de lenen te blijven houden. Naar hun
zeggen zouden die anders verduisteren, dus door de leenmannen als ei-
gen goed gezien worden.16

Verspreiding van het leenstelsel

Het ligt voor de hand, dat het leenstelsel vanuit het zuiden in Nederland
is binnengedrongen. Dat moet al vroeg zijn geweest, want Harenberg
heeft aannemelijk gemaakt dat in het begin van de negende eeuw een
groep homines franci in het noorden van Brabant in werkelijkheid leen-
mannen van een zekere Alfger waren.17 Wat noordelijker is in 1129 sprake
van mannen van de heer van Cuyk in Beesd, die het terrein in leen had-
den waarop de abdij Marienweerd zou verrijzen.18 Later komt het leen-
stelsel vooral tot ontwikkeling in gebieden met een sterk landsheerlijk ge-
zag. Daarom zijn leenmannen in Groningen en Friesland schaars. Leen-
heren ontbreken er zelfs geheel. Maar in de rest van Nederland heeft het
leenstelsel tot omstreeks 1795 gefloreerd: honderden leenkamers hebben
in die periode gefunctioneerd en leenregisters nagelaten. En ook al ging
veel verloren, naar schatting beslaan de bewaarde registers meerdere
honderden strekkende meters. Tenslotte werd de administratie in oost en
west tamelijk uniform gevoerd, wat men moest vastleggen was immers
steeds van dezelfde aard.

Formulieren

De meeste leenkamers zullen voor de akten, die zij hun leenmannen mee-
gaven, hebben beschikt over een formulierboek met voorbeelden van
deze akten. Het enige formulierboek dat ons bekend is bevindt zich in het
archief van de graven van Holland, 19 en bevat het volgende formulier:
‘Alb. doen cont allen luden dat wi verliet hebben ende verlien mit desen

148 Kort



brieve Jan Spierinc van Veen alsulc liengoet als Herman van Veen, zijn va-
der, te houden plach dat is te verstaen ten rechten erfleen gelijkerwijs als
dat register daerof inhout, te houden van ons ende onsen nacomelingen
hi ende sine nacomelingen etc. (daarbij waren – hierna volgen de getui-
gen), in orcunde etc.’ (hierna volgt de aankondiging van het zegel, de
plaats en de datum).

In het formulierboek is geen tekst van een eerste belening aanwezig.
Dit formulier is voor het afwijkende gedeelte daarom ontleend aan het
archief van de heren van Voorne:20 ‘Wi Machteld, vrouwe van Valkenburg
etc., doen cont allen luden dat voor ons quam Hendrik Jansz. van Abben-
broek en droeg ons op van zijn vrijen eigen goed (hierna volgen de perce-
len) ende wi hebben hem verliet en verlien etc. als boven’.
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3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

1 Folio uit het manboek van de hofstede Putten van het jaar 1361, met
notities in het oudste manboek van Zweder van Abcoude, heer van
Putten, aangevangen in 1361.21 De leenmannen worden per plaats
opgesomd, te beginnen met Geervliet, de hoofdplaats van Putten.
Drie van de notities zijn gelijktijdig, werden twee notities zijn later
toegevoegd en het blad wordt besloten met een notitie van 1386, die
de overgang van het leen van de als derde genoemde Pieter Renger
Jacobsz. vastlegt.

2 Folio uit het archief van het leenhof van Vianen, 1392 en 1393.22 Dit
blad toont de leenmannen die hun lenen na de dood van Gijsbert van
Vianen met ledige hand verzochten aan zijn zoon Hendrik van Via-
nen. Een iets later opschrift meldt dat onderstaande leenakten (zon-
der het beginprotocol) de vererving (versterfte) en overdracht (wan-
delinge) van de lenen van jaar tot jaar vastleggen.

3 Folio uit het repertorium van het leenhof van Vianen, zeventiende
eeuw.23 Dit blad van de toegang, die de administratie in de zeven-
tiende eeuw bijhield op de chronologisch gerangschikte leenakten,
toont een uittreksel betreffende een leen in Vlaams Brabant. Latere
beleningen zijn niet geregistreerd.

4 Folio uit het repertorium van het leenhof van Vianen, 20e eeuw.24

Deze pagina uit het gedrukte repertorium op het leenhof Vianen
(onderdeel: hofstede Ameide) laat de moderne methode van bewer-
king van een repertorium zien. Alle zakelijke gegevens over het leen
zijn in de koptekst opgenomen en de feitelijke inhoud van de akten
of notities is achter de jaartallen weergegeven.
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4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

De gegevens uit de leenregisters kunnen doorgaans als betrouwbaar
worden aangemerkt. Slechts sporadisch komt het voor dat een fout in het
anders zo secure werk is geslopen. Bij de hoeveelheid leenkamers in
Nederland en de daarvan bewaard gebleven registers, is dat zeer weinig.
Zo is in zeldzame gevallen vast te stellen dat de leenkamer zich in de ge-
nealogische verhoudingen vergiste. Dit kan uiteraard slechts bewezen
worden wanneer afdoend tegenbewijs te leveren valt.25

Voorts was het mogelijk dat de leenman weliswaar regelmatig een
leen verhief, maar niet goed of helemaal niet wist waar het lag. In het laat-
ste geval kon hij er ook snel de brui aan geven en om een ander leen vra-
gen respectievelijk dit opdragen.26 Mocht het veronderstelde perceel ver-
wisseld zijn voor een ander, dan kwam ook dat pas aan het licht wanneer
er iets bijzonders aan de hand was, bijvoorbeeld als de leenman het goed
in eigendom wilde verkrijgen.27 Maar dit alles is niet de regel en men
heeft moeite een enkel voorbeeld aan te voeren.

Problematischer zijn de belendingen. Vóór de invoering van het ka-
daster was het gebruikelijk de ligging van een perceel vast te leggen door
de namen der eigenaren van de naastgelegen percelen met hun windrich-
ting te noemen. Het konden overigens ook straten of wateren zijn. Bij ver-
hef van zijn leen diende de leenman de akte van zijn voorganger – dus
meestal zijn vader – mee te brengen. De normale gang van zaken bij het
leenhof bestond daarin, dat de man na verkrijging een nieuwe leenakte
meekreeg, waarin het perceel met de oude belendingen onveranderd
werd opgenomen. Voor de registratie was dit gemakkelijk, aangezien
men geen vragen hoefde te stellen over nieuwe belenders. Het leen bleef
zo voor het leenhof duidelijk herkenbaar . Wanneer het perceel werkelijk
gevonden moest worden was men echter aangewezen op de plaatselijke
secretaris en zijn veldboek of een vergelijkbare administratie. Daarin kon
de leenman meermalen voorkomen zonder dat sprake kon zijn van steun
van lang overleden belenders. Zo konden luie leenhoven de belenders
eeuwen lang onveranderd laten.28 Ook konden leengoederen ten gronde
zijn gegaan door afkalving van rivieroevers, kon de ligging in vergetel-
heid zijn geraakt of hun naam en omvang veranderd. Andere leenkamers
zoals die van Meeuwen29 en Gansoyen30 daarentegen waren zeer actief,
zodat de belendingen elke tien à twintig jaar wisselden. De meerderheid
deed eens in de honderd jaar onderzoek naar de geldende belenders.
Voor de onderzoeker geldt dat belenders weliswaar interessante
informatie op kunnen leveren, maar wel aan andere bronnen getoetst die-
nen te worden.
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Gerelateerde en toetsingsbronnen

Omdat het leenstelsel een gesloten systeem was, is het aantal toetsings-
bronnen beperkt. Gewezen kan worden op de archieven van leenman-
nen, die beleningsakten ontvingen en deze hebben bewaard. Helaas leert
de ervaring dat slechts een gering aantal van deze akten in origineel is
overgeleverd. Mogelijk is dit het gevolg van het feit dat men de oude akte
bij het leenhof achterliet zodra de nieuwe verkregen was. Deze kon ver-
volgens vernietigd worden, vooral als de akte al geregistreerd was. Men
kon de akte natuurlijk ook zelf vernietigen. Daarnaast konden akten bij
ongeval verloren gaan.

Behalve in origineel kunnen leenakten ook in afschrift overgeleverd
zijn, meestal eveneens in het archief van de leenman. Mocht deze leen-
man een cartularium van zijn archief hebben samengesteld, dan is het
zelfs denkbaar daarin series leenakten aan te treffen. Tenslotte komen af-
schriften van late leenakten voor in een fonds uit de Bataafse tijd, toen
bezitters van heerlijke rechten in 1798 aanspraak konden maken op
schadevergoeding voor hun verloren bezit en daartoe bewijsstukken
moesten overleggen.31 Tot enige schadeloosstelling kwam het niet, maar
wel bleven de meeste dossiers bewaard met daarin afschriften van leen-
akten.

Een tweede bron die rijkelijker voorhanden is, bestaat uit rekeningen
van heergewaden die de leenman bij het verhef van zijn leen diende te
voldoen.32 Veelal zijn deze rekeningen onderdeel van domeinrekeningen,
bijvoorbeeld die van Buren en Leerdam33 en Culemborg.34 Het nuttigst is
deze bron, die voor het repertorium gebruikt kan worden, wanneer de
originele registratie verloren ging. De toetsingswaarde is minder, omdat
het om uittreksels gaat. Soms ging een administratie er toe over slechts de
totalen van de heergewaden op te geven. Een voorbeeld hiervan is Leer-
dam vanaf 1723.35 Aangezien daar ook bijlagen met specificaties ontbre-
ken, geeft deze bron nadien niets over individuele lenen.

Voor toetsing van gegevens uit leenakten kan, afhankelijk van de
onderzoeksvraag, gebruik worden gemaakt van diverse bronnen. Is het
onderzoek kadastraal, dan kan van de oude rechterlijke archieven ge-
bruik worden gemaakt. Zoals gezegd bevatten die vrijwel nooit leen-
akten, maar lenen worden wel genoemd in boedelscheidingen en in re-
gisters van verkopingen. Gaat het om prosopografisch onderzoek, dan
kunnen de daarop betrekking hebbende bronnen zoals doop-, trouw- en
begraafregisters, notariële archieven en dergelijke worden geraadpleegd.
Bedacht dient wel te worden dat de gegevens uit de administratie van
leenkamers een seriematig karakter hebben. In andere bronnen pleegt
dat niet het geval te zijn. 
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Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

Naar hun aard kunnen leenregisters en zeker de bewerkingen daarvan
dienen voor onderzoek naar personen en percelen. Zoals boven gezegd
moest de leenman een leen bij elke wisseling verheffen om de band met
de leenheer te bestendigen. Zo kan een reeks bezitters van een bepaald
leen worden opgesteld. Voorts was het gebruikelijk dat in de leenakte
werd vermeld hoe de nieuwe leenman aan zijn bezit was gekomen. Soms
beperkte men zich in de akte tot de nieuwe leenman. In dat geval dient de
vererving te worden verondersteld. Het leenhof van Doorwerth geeft aan
het einde van de zestiende eeuw mooie voorbeelden van akten met bege-
leidende memories.36 Heeft de akte alleen de naam van de leenman, in de
memorie staat ook de wijze van vererving vermeld.

Het object van het leen was meestal een perceel, maar kon in principe
alles betreffen. Zo komen ook geldlenen37 en –  zeer uitzonderlijk – lenen
van ponden peper, was, vijgen, amandelen en zijde en mudden zout38

voor. Voor percelen geldt hetzelfde als voor de personen: gegevens over
de ligging van het perceel kunnen verzameld worden en het kan met be-
hulp daarvan op de kaart worden getekend. Zo kunnen gegevens uit ver-
schillende tijden gebruikt worden voor het kadastrale onderzoek. Ten-
slotte is het mogelijk de formele juridische status van het leenhof en het
gehele leenstelsel met behulp van leenregisters te bestuderen of te verifië-
ren. Het eerste kan men doen wanneer geen optekening van het geldende
recht is overgeleverd.
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b i j l a g e n

A Vindplaatsen

Leenregisters treft men in de eerste plaats aan in archiefbewaarplaatsen
in die van het Rijk. Dat is het gevolg van een actie van notarissen vanaf
1854 teneinde de rechtszekerheid te waarborgen. De leenregisters wer-
den aldus gerekend tot de oude rechterlijke archieven. Daarvoor was tij-
dens Napoleon bevolen – blijkbaar met hetzelfde doel – de leenregisters
bij de overheid in te leveren. Slechts de heer van Zoelen gaf gehoor aan
deze oproep, waaraan het huidige fonds van het leenhof van Zoelen en
Aldenhaag zijn ontstaan dankt. Deze reeks leenregisters was anders blij-
ven berusten op de plaats waar zij behoorde: het archief van het kasteel
Zoelen. Naderhand werden leenregisters als onderdeel van huis- en fa-
miliearchieven bij Rijksarchieven in bewaring gegeven. In sommige ge-
vallen werden één of meer leenregisters door het Rijk aangekocht. Dit
maakt al duidelijk dat leenregisters onderdeel zijn van een groter archief.
Slechts de zeer grote leenkamers, zoals die van de landsheren en van de
heer van Vianen, vormden een apart archief. In de inventaris van dit gro-
tere geheel, zij het huis- of familiearchief, treft men de leenregisters aan in
de rubriek Leenzaken.

B Gedrukte bronnen en literatuur

Gedrukte bronnen
Volledige akten zijn alleen gedrukt in de diverse oorkondenboeken. Veel
belangrijker zijn de repertoria op de diverse leenhoven, die vanaf 1959 in
overvloed in het tijdschrift Ons Voorgeslacht van de Zuid-Hollandse Vere-
niging voor Genealogie zijn afgedrukt. Buiten Holland zijn in Overijssel
vrijwel alle leenkamers bewerkt, maar voor het overige zijn deze bewer-
kingen schaars.

Repertoria zijn uit de aard der zaak handzamer dan volledige tek-
sten, omdat het formulier wordt weggelaten. Alle zakelijke gegevens be-
treffende de leenman, de wijze van verkrijging en de beschrijving van het
leen worden echter opgenomen. De onderzoeker moet er wel op bedacht
zijn dat sommige bewerkers de begrippen leenregister en repertorium
verwarren. Zo worden in de inventaris van het archief van de heren van
Culemborg de repertoria leenregisters genoemd, de werkelijke leenregis-
ters met de volledige akten daarentegen manualen van de leenkamer.39 In
het leenhof van Brabant in ’s-Hertogenbosch heten de repertoria evenzo
leenregisters, de leenregisters die ook bijlagen bevatten daarentegen re-
gisters betreffende leenzaken.40 Wellicht was de bewerkers ontgaan dat de
leenregisters tot 1660 nog steeds in het Rijksarchief te Brussel berusten.41
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C Begrippenlijst

akte
geschrift, opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin
vermelde te dienen.

belening 
handeling waarbij een leenheer een leenman in het bezit stelt
van een leen.

denombrement
lijst waarin leenmannen van een bepaalde leenheer op een be-
paalde tijd werden opgesomd.

felonie
trouweloosheid van de leenman.

heergewaad
het object of bedrag dat de leenheer van de leenman ontving bij
diens verhef.

hofstede
terrein waarop een huis gebouwd is of was.

hulde
eerbewijs dat de leenman zijn heer bracht bij het verhef.

leenhof
het geheel van de leenmannen van een bepaalde hofstede of een
aangewezen getal daaruit, bestemd om samen met de leenheer
geschillen tussen andere leden van dit leenhof te beslechten.

leenkamer
het geheel van de leenmannen van een bepaalde hofstede of
meer bepaald de lokaliteit, waar de registratie van de leenman-
nen werd bijgehouden.

memorie
geschrift, bevattend een beschouwing of verhandeling over een
bepaald onderwerp.

notitie
bevat een al dan niet uitgebreide opgave van de inhoud van een
akte.

repertorium
bevat onder opschrift van een leengoed de namen van de op-
eenvolgende leenmannen met verwijzing naar hun akten.

tijns- of cijnsgoed
vorm van bezit van land, dat belast was met een onveranderlijk
jaarlijks bedrag voor een tijns- of cijnsheer.
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verhef van een leen
procedure van verkrijging door de leenman van zijn leen.

verhef met volle hand
procedure die plaatsvindt wanneer een nieuwe leenman op-
treedt.

verhef met ledige hand
procedure die plaatsvindt wanneer een nieuwe leenheer op-
treedt.

verzuim
verbeurte van het leen aan de leenheer wegens nalaten van ver-
hef door de leenman.
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i n l e i d i n g

In deze bijdrage staan de ommelopers of everingboeken als bron centraal.
Ommelopers zijn oorspronkelijk middeleeuwse registers waarin op
systematische wijze het grondbezit per waterschap of per polder werd
opgetekend met het doel de waterschapslasten zo eerlijk mogelijk te ver-
delen. Tot de waterschapslasten in een watering, zoals de Vlaamse en
Zeeuwse waterschappen traditioneel worden genoemd, worden de
kosten van het onderhoud van de dijken, sluizen en waterlopen gerekend
en de constructie van nieuwe kunstwerken. In de ommeloper werden alle
percelen met hun grootte en relatieve ligging, de eigenaar en de gebrui-
ker vermeld. Om die reden wordt dit document algemeen als de voorlo-
per van het negentiende-eeuwse kadaster beschouwd.

Het samenstellen van een broncommentaar bij de ommelopers uit de
Nederlanden tijdens de late Middeleeuwen en zestiende eeuw is een om-
vangrijke onderneming. Niet alleen in gebieden die direct door de zee
werden bedreigd, maar ook in Vlaamse parochies verder landinwaarts
werden in de loop der eeuwen dergelijke registers aangelegd. Een niet
onbelangrijk deel van de Nederlandse gewesten werd in de Middeleeu-
wen en later in zijn bestaan door de zee bedreigd. Naast de uitgestrekt-
heid van het gebied waarin ommelopers werden gebruikt, waren er tus-
sen al die gewesten op het terrein van de waterstaatsorganisatie verschil-
len. De Bourgondische centralisatie vond immers pas vanaf de vijftiende
eeuw plaats en kreeg vooral zijn beslag in de bovengewestelijke be-
stuursorganen. Voor het midden van de zestiende eeuw was deze poli-
tiek lang niet in alle gewesten van de Nederlanden even sterk merkbaar.
De verschillen tussen de gewesten bleven bestaan. Voor wat de water-
staatsorganisatie betreft was er uiteraard hier en daar wel sprake van
samenvoegingen van kleine waterschappen, maar dit veranderde de ad-
ministratieve werking van vele van deze nieuwe organisaties toch niet
zoveel als vaak wordt verondersteld.1 Een bijkomende, maar niet onbe-
langrijke vraag in dit broncommentaar is dan ook hoe wezenlijk de ver-
schillen tussen al die wateringen onderling en of er grote verschillen tus-
sen de Vlaamse en Zeeuwse situatie waren. 

Voor de hier te bespreken ommelopers beperken we ons tot Vlaande-
ren, waartoe toen ook nog Zeeuws-Vlaanderen behoorde, en Zeeland
met de eilanden benoorden de Westerschelde. Die keuze is bepaald door
twee factoren. Allereerst is de rijkdom van de Vlaamse bronnen van be-
lang. Niet alleen is in de Vlaamse archieven voldoende bronnenmateriaal
aanwezig, maar tevens kunnen we in dit gewest de oudst bewaarde
exemplaren van de ommeloper bestuderen. Verder treffen we in Vlaan-
deren en Zeeland uitgestrekte poldergebieden aan die voortdurend in
hun bestaan door de zee werden bedreigd. Juist in deze bedreigde gebie-
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den is een zo eerlijk mogelijke verdeling van de waterschapslasten een
zaak van levensbelang. Tenslotte vormen de ommelopers uit de beide ge-
westen naar onze smaak een goed aanknopingspunt voor het onderzoek
naar eenzelfde type bron elders in de Nederlanden.

Als uitgangspunt, tevens als eerste hoofdbron, hebben we de omme-
lopers uit de watering Blankenberge (Brugse Vrije) genomen. Deze re-
gisters worden vanaf het midden van de vijftiende eeuw bewaard, maar
zijn zeker veel ouder. Ze lopen door tot aan het einde van het Ancien Ré-
gime. De watering Blankenberge was qua oppervlakte een van de groot-
ste van zijn tijd (ruim 17.200 ha) en dat maakt de vrij volumineuze omme-
loper van deze watering tevens tot een studieobject van belang. Daar-
naast hebben we ter vergelijking enkele ommelopers uit de nabije
omgeving van Blankenberge bestudeerd, waaronder ook enkele exem-
plaren uit West Zeeuws-Vlaanderen, dat tot het begin van de zeventiende
eeuw deel uitmaakte van het Brugse Vrije. Eveneens hebben we alle om-
melopers uit de vijftiende en zestiende eeuw uit het oostelijke deel van
Zeeuws-Vlaanderen, voorheen de Vier Ambachten en het Land van Saef-
tinghe, bestudeerd. 

Als tweede hoofdbron zijn per eiland de Zeeuwse ommelopers, hier
overloper genaamd, genomen. Het betreft hier de voormalige eilanden
Walcheren, Zuid-Beveland, Schouwen en Duiveland. Alle Zeeuwse over-
lopers dateren uit de zestiende eeuw. Oudere exemplaren zijn in dit ge-
west kennelijk niet bewaard gebleven.
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1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g

Historisch-geografisch kader

De historisch-geografische context waarin het ontstaan van de ommelo-
per moet worden geplaatst, wordt bepaald door enkele belangrijke ont-
wikkelingen die kort na het jaar 1000 plaats vonden. Deze ontwikkelin-
gen zijn de sterke bevolkingsaanwas en als gevolg daarvan de toenemen-
de druk op de ruimte. Tot circa 1000 woonden de meeste mensen in
Zeeland, Holland en Kust-Vlaanderen uit bescherming tegen de zee op
zandruggen en allerlei opgeworpen gronden (stellen, werven en hillen).2

Slechts een gering aantal mensen woonde in kleinstedelijke centra.3 Meer
in het binnenland was er onder meer bewoning langs rivieren en in gebie-
den met vruchtbare leemgronden. Grote delen van het kustgebied waren
onderhevig aan de getijdewerking van de zee en meer landinwaarts gro-
tendeels bedekt met vrij ontoegankelijke venen of moeren en dichte bos-
sen.4 Die gebieden die in Zeeland en Kust-Vlaanderen reeds rond 1000
werden bewoond, worden met de term oudland aangeduid. 

Tijdens de twee volgende eeuwen leidde bevolkingsgroei tot de
stichting van talloze nieuwe parochies en steden.5 De behoefte aan voed-
sel, bouwmaterialen en brandstoffen groeide. Als gevolg hiervan werd
het areaal bos teruggedrongen om ruimte te scheppen voor cultuur-
grond. Vanaf de zandruggen werden de veengebieden geëxploiteerd om
te voorzien in de behoefte aan brandstof en zout. Veengebieden werden
deels vergraven en sedert de twaalfde eeuw ook gedraineerd.6 In het
stroomgebied van Wester- en Oosterschelde (Zeeland en Zeeuws-Vlaan-
deren) werden kernen van oudland met lage dijkjes beter tegen het op-
dringende zeewater beschermd. Mondjesmaat werden langs de zeekant
wat schorren bedijkt.7

Toen ook na het midden van de dertiende eeuw de bevolking bleef
toenemen, werden geleidelijk aan ook de meer marginale gebieden ont-
gonnen. Met name in Zeeland en in de Vlaamse kuststreek werden van-
uit het oudland nieuwe poldergebieden drooggelegd. Het nieuwland
had door opslibbing een hoger gelegen maaiveld dan het achterliggende
oudland. Terwijl het nieuwland vooral een zeewerende functie kreeg, zag
het oudland zich voornamelijk geconfronteerd met de lozing van het
binnenwater. 

De landschapsontwikkeling werd echter van tijd tot tijd onderbro-
ken door natuurrampen. Stormvloeden deden grote afbreuk aan het in-
polderingsproces in met name de nieuwe poldergebieden. Het duurde
veelal geruime tijd alvorens er kon worden herdijkt. Vooral de stormvloe-
den in de jaren 1014, 1042 en 1134 richtten aanzienlijke schade aan in Zee-
land en de Vlaamse kuststreken.8 Ook de stormvloeden in de jaren 1375,
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1404 en 1424 waren rampzalig.9 De zestiende-eeuwse stormvloeden, zo-
als die in 1509, 1511, 1530 en 1570 misten al evenmin hun vernietigende
uitwerking.10 Aan Vlaamse zijde verdwenen parochies als Hontenisse
voorgoed, aan Zeeuwse zijde ontstond zelfs het ‘Verdronken Land van
Zuid-Beveland’, terwijl ook Noord-Beveland tijdelijk verdween. Het
scheppen van nieuwland en het herstel van het verloren gegane territoir
zijn derhalve ontwikkelingen die gelijktijdig plaatsgrepen en die regio-
naal grote verschillen vertonen. Eind zestiende eeuw maakte het oorlogs-
geweld, gepaard gaande met militaire inundaties, in grote delen van de
Noordvlaamse polderstreek een eind aan het middeleeuwse woongebied.

Door de toenemende druk op de ruimte kreeg men een dringende
behoefte aan nadere administratieve regeling van grondeigendom- en
bezitsverhoudingen. Uiteraard lagen de bezitsverhoudingen in grote
trekken al lang vast. Maar met het oog op een eerlijke verdeling van de
lasten die op grondbezit drukten, werd een zo nauwkeurig mogelijke re-
gistratie noodzaak. Het ging hier niet alleen om registratie van lasten die
het dijkonderhoud raakten, maar ook om lasten die betrekking hadden
op de afwatering van het oude land door de nieuwe polders. Bovendien
moesten er tussen oud- en nieuwland op dit laatste punt afspraken wor-
den gemaakt.

Niet alleen het historisch-geografische, maar ook het politieke kader
waarbinnen de ommelopers zijn ontstaan, heeft een rol van betekenis ge-
speeld. Gezien de grote verschillen tussen de Zeeuwse overloper en de
Vlaamse ommeloper is het nodig in te gaan op de ontwikkeling van het
landsheerlijke gezag in Vlaanderen en in Holland en Zeeland. In de Karo-
lingische tijd werden stukken van het rijk aan gouwgraven toebedeeld.
Tegenover de levering van krijgsdiensten hielden deze aanvankelijk af-
zetbare regionale potentaten zich bezig met bestuur, belastingheffing en
rechtspraak. Door de invallen van Noormannen en de strijd tussen de
Karolingische vorsten onderling, slaagden veel gouwgraven erin hun po-
sitie erfelijk te maken en hun territoir uit te breiden. Succesvol hierin was
bijvoorbeeld de Vlaamse graaf, die vanuit Brugge en enkele andere klei-
nere graafschapjes zijn territoriale macht wist uit te breiden over een ge-
bied dat zich uitstrekte vanaf de Westerschelde tot aan de Noordzee en
tot ver voorbij Atrecht. Zijn politieke invloed reikte echter nog veel ver-
der. Naar binnen toe deelde hij zijn macht echter met velen, waartoe niet
alleen de kleinere graven en lokale edellieden behoorden, maar ook de
door de graaf zelf aangestelde burggraven. Reeds voor 1000 bestonden er
drie burggraafschappen of kasselrijen, rond die tijd groeide dit aantal tot
twaalf. De burggraaf, die de graaf vertegenwoordigde, stond aan het
hoofd van de kasselrij. Zo vormde in het Vrije van Brugge (kerngebied
van de Brugse ommelopers) de burcht van Brugge de centrale plaats
waar twaalf schepenen onder leiding van de burggraaf rechtspraken. In
later eeuwen bestond het college van het Vrije van Brugge uit 27 schepe-
nen. Het territoir van het Vrije was in drie kwartieren onderverdeeld, te
weten het Oosteinde, het Noordeinde en het Westeinde, waarvan elk ne-
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gen leden naar genoemd college afvaardigde. In het gebied van het Vrije
van Brugge lagen 35 ambachten en diverse vrije steden.11 In de kasselrij
Gent ontbrak een centraal college en was de rechtspraak voornamelijk in
handen van de ambachtsvierscharen. Deze laatste bestonden uit zeven
schepenen die door een schout werden gemaand. Een voorbeeld in deze
vormen de Vier Ambachten, bestaande uit vier colleges met elk zeven
schepenen. Aan het hoofd van de Vlaamse ambachten, die overigens on-
deelbaar waren, stonden de ambachtsheren, die daar erfachtige schouten
werden genoemd. Zij lieten hun eigenlijke taak uitvoeren door een
schout. De schepenen uit de ambachtsvierscharen werden gerecruteerd
uit de plaatselijke notabelen, voornamelijk grondeigenaren of groot-
pachters. Het waren juist ook deze notabelen die brede colleges (collaties)
vormden waartoe de zeven schepenen zich wendden om algemene
kwesties die het ambacht raakten gezamenlijk te overleggen. Kwamen de
schepencolleges er niet uit, dan konden zij zich altijd wendden tot de
Gentse schepenen in de Gentse kasselrij of tot die van het Vrije van Brug-
ge in westelijke deel van Vlaanderen. Pas in de loop van de veertiende en
vijftiende eeuw, toen de Bourgondische centralisatie zich deed gevoelen,
wendde men zich tot instanties als de Audiëncie, later Raad van Vlaande-
ren en de Rekenkamer.

De Hollandse en met name de Zeeuwse situatie vertoont overeen-
komstige trekken met de Vlaamse, maar er zijn ook wezenlijke verschil-
len. Indien we ons beperken tot alleen Zeeland, dan is allereerst de geo-
grafische situatie anders. Zeeland was rond 1000 een eilandenrijk met en-
kele kerngebieden. Uitgangspunt van de macht was hier wellicht niet
zozeer de graaf van Holland-Zeeland, maar de lokale ambachtsheren.
Hun domein, het Zeeuwse ambacht, was bij vererving of verkoop splits-
baar (ambachtsporties). Volgens Dekker vond tijdens de elfde eeuw een
geleidelijke overgang plaats van het ambacht uit de domaniale sfeer naar
een situatie waarbij het ambacht deel ging uitmaken van het grafelijke be-
stuur.12 Tijdens de Vlaamse overheersing van Zeeland bewesten Schelde,
die vanaf 1012 begon, kwam er in dit gebied een kasselrij met de hiervoor
beschreven eigenschappen. Ook het gebied beoosten Schelde kreeg een
burggraaf. Behalve tijdens de twaalfde eeuw was de burggraaf echter
geen blijvende factor van belang in het machtsspel tussen graaf en am-
bachtsheren.13 Dit was wel het geval met de instelling van de rentmeester-
schappen beoosten en bewesten Schelde, waardoor de controle van de
graaf op de ambachtsheren groter werd. Hoewel de oorsprong en het
aanvankelijk functioneren geheel verschillend waren, bleven er rond
1400 toch nog enkele verschillen bestaan tussen de Vlaamse en de
Zeeuwse situatie. Zowel de opbouw als de structuur van de Zeeuwse
overlopers bleven bepaald door de dominante aanwezigheid van de am-
bachtsheren, hun ambachten en ambachtsporties, terwijl daarnaast ook
het verschil in terminologie, oppervlaktematen en dergelijke tussen de
Zeeuwse overlopers en de Vlaamse ommelopers bleef bestaan, waarover
in het onderstaande meer.
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In beide gewesten speelden ook de grote geestelijke instellingen nog
een rol van belang. Veelal was hier minder sprake van machtsstrijd tus-
sen graaf en kloosters zoals die van St.-Pieters en St.-Baafs te Gent, dan
tussen bijvoorbeeld graaf en ambachtsheren het geval was geweest.
Vooral gedurende de twaalfde en dertiende eeuw zagen de Vlaamse gra-
ven in de kloosters van de cisterciënzer orde zoals de Duinenabdij niet al-
leen om politieke, maar vooral ook sociaal-economische redenen een
bondgenoot. Tenslotte werden ook de steden een machtsfactor van be-
lang, waarbij toestand in Vlaanderen meermaals in regelrechte confron-
tatie met de graaf uitmondde.
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

Het op grotere schaal in cultuur brengen van woeste gronden vereist in
heel wat gevallen meer dan alleen het vastleggen van de verhoudingen
van het grondbezit. In venen en moeren moet het water worden uitgesla-
gen, wat door het aanleggen van watergangen of waterlopen geschiedt.
In zeepolders dient niet alleen het binnenwater te worden uitgeslagen,
maar moet tevens het zeewater worden geweerd. Dat laatste gebeurt
door de aanleg van zeedijken. Blijvende exploitatie van het land heeft al-
leen succes wanneer er een gezamenlijke inspanning wordt geleverd tot
onderhoud van de kunstwerken. En juist die gezamenlijke inspanning,
die de bewoners zich elk jaar weer opnieuw moeten getroosten, vereist
ook een zekere vorm van organisatie. Aanvankelijk zal dat een inspan-
ning zijn geweest in de vorm van fysieke arbeid,14 doch langzaam maar
zeker werd dit ook een inspanning in geld.15 In beide gevallen moest een
verdeling van de lasten naar draagkracht worden gemaakt. Aanvankelijk
was daarbij de verhouding grondbezit en persoonlijke prestatie belang-
rijk, maar allengs werd de verhouding tussen grondbezit en kapitaal van
belang. 

Behalve de schriftelijke vastlegging van ‘particulier’ grondbezit door
abdijen16 was het nodig om tot een gedetailleerder registratie van het
grondbezit te komen. Het bleek zelfs noodzakelijk om alle grondbezit in
een (polder)gebied nauwkeurig te registreren,17 niet alleen om tot een
juiste lastenverdeling te komen, maar ook om de nalatigen te kunnen
dwingen. Voor dit laatste was er een belangrijke taak weggelegd voor de
ambachtsheren met hun vierscharen en/of schepenbanken.

De administratie van het grondbezit in het oudland bleef veelal in
handen van de ambachtsheren en hun vierscharen. Dit was aanvankelijk
ook in het nieuwland nog het geval. Naarmate het nieuwland zich in de
loop van de twaalfde en dertiende eeuw in de kuststreek steeds verder
uitbreidde kwam de zorg voor deze gebieden in Vlaanderen en Zeeland
geleidelijk in handen van degenen die het bedijkten. In Zeeland gaf dit
aanleiding tot het ontstaan van nieuwe ambachten of de opdeling van be-
staande ambachten in zogeheten ambachtsporties. In Vlaanderen kwa-
men er allerlei nieuwe ontvangers van particulieren of van kloosters die
als grootste gegadigde hadden meegedijkt, de zogeheten ‘voorleggers’.
Als gevolg daarvan ontstonden in delen van Noordoost-Vlaanderen col-
leges van dijkschepenen of zogeheten ‘dijkwetten’ die ressorteerden on-
der de schepenbank, ook wel schepencollege van een ambacht genaamd.
Deze dijkcolleges werden gemaand door een schout. Geheel tegen hun
beginselen in verwierven cisterciënzer abdijen zoals Ten Duinen zelfs
schoutambten in delen van de Vlaamse kuststreek. Kortom, in de loop
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van de twaalfde en dertiende eeuw werd de basis gelegd voor het op gro-
te schaal ontstaan van wateringsbesturen.18 Voor die tijd echter moeten
waterschapstaken zijn uitgevoerd door reeds bestaande ambachtsheren
en hun besturen die grotendeels nog in het oudland opereerden. Het ligt
dan ook voor de hand dat er een geleidelijke overgang moet zijn geweest
naar die van wateringsbesturen. 

Zolang er bij het dijkonderhoud een persoonlijke prestatie van iedere
grondbezitter werd verlangd, kon worden volstaan met het maken van
allerhande mondelinge afspraken. Maar uiteindelijk moet er toch een
verschriftelijking van de lastenverdeling hebben plaatsgevonden, die als
het begin van de ommeloper mag worden beschouwd. Hoe deze oudste
ommelopers er hebben uitgezien is niet bekend. De archieven van de
oudste publiekrechterlijke organisaties met hun schouten zijn zelden be-
waard gebleven. De registratie van grondeigendom vond waarschijnlijk
plaats in de vorm van een soort lijst, met in de aanhef de naam van de op-
drachtgevers en aan het einde een dagtekening met handtekeningen, zo-
als dat ook bij oorkonden of rolrekeningen het geval is.19

In Vlaanderen is men in de loop van de dertiende eeuw – en mis-
schien al wat eerder – overgegaan tot de opmaak van de lastenverdeling
over het grondbezit in de vorm van kohieren of registers. Dit leiden we af
uit een beslissing van het schepencollege van het Brugse Vrije uit 1288,
waarbij bij de aanleg van een dijk werd bepaald hoe groot de bijdrage per
gemet moest zijn van de landen in de omliggende polders.20

Er zijn echter nog andere factoren die tot het aanleggen van een re-
gister hebben genoopt. Het schieten van het geschot, dit is het verschul-
digde bedrag in de waterschapslasten per gemet, wordt in geld uitge-
drukt en kan derhalve niet worden opgebracht in de vorm van een per-
soonlijke prestatie.21 Daarnaast is de complexiteit van de dijkorganisatie
een niet onbelangrijke factor om een en ander schriftelijk vast te leggen.
Deze complexiteit houdt meestal verband met de oppervlakte van een
watering, die voor het onderhoud van kunstwerken verantwoordelijk is,
en hangt samen met de aard van de te onderhouden kunstwerken, zoals
sluizen, heulen, inlaagdijken, etc. 

Naast de behoefte om in de loop van de twaalfde en dertiende eeuw
een organisatie voor de waterstaat in het leven te roepen, is er nog een
ontwikkeling die van invloed is geweest op het ontstaan van de ommelo-
per. Dit is de geleidelijke invoering van beden door de landsheer. In Zee-
land werd door de graaf van Holland op onregelmatige tijden geld van
de onderdanen gewenst voor de meest uiteenlopende doelen. De last van
het uiteindelijk geconsenteerde bedrag werd vervolgens zo eerlijk moge-
lijk verdeeld over het gewest. De daartoe gebruikte verdeelsleutel was ui-
teraard in elk gewest anders. Tenslotte hadden in Zeeland de ambachts-
heren en schouten de taak de quote van hun ambacht om te slaan over de
totale oppervlakte van hun ressort. Daartoe werd de heffing van een
geldbedrag op elk gemet ingesteld.22 Wanneer deze praktijk tot ontwikke-
ling is gekomen, is niet met zekerheid vast te stellen, maar er zijn aanwij-
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zingen dat dit in Zeeland reeds in de twaalfde eeuw een normale praktijk
was. De administratieve verwerking van het opbrengen van een deel van
de bede was voor een bepaald poldergebied in de praktijk identiek aan
die van het opbrengen van een dijkgeschot, alleen het uiteindelijke doel
waartoe dit geschiedde was anders. 

In Vlaanderen verwierf de vorst zijn inkomsten voornamelijk uit het
eigen domein. Pas in de loop van de dertiende en veertiende eeuw trad
een verschuiving op naar nieuwe bronnen van inkomsten. Zo werd in het
begin van de veertiende eeuw een zogeheten Transport van Vlaanderen op-
gesteld om het bedrag van de bede op te brengen, dat de vorst door de
Statenvergadering was geconsenteerd.23 De meest kleinschalige geogra-
fische belastingeenheid was de parochie, waarin de quote in de bede bij
‘ommestellinghe’ werd ‘gheset ende ghepoinct’. De grootte in gemeten
van de parochie stond vast of was althans bekend, zodat de quote van
elke parochie vervolgens gemetsgewijze kon worden omgeslagen. In de
praktijk werden er in elke parochie enkele lieden, de zogenaamde ‘poinc-
ters ende setters’, met de inning van de gelden belast.24 Dus ook in Vlaan-
deren ligt het zettingskohier aan de basis van de ommeloper of omge-
keerd. De lokale functionarissen die zich met de pointing en de zetting
belastten, waren ook veelal degenen die de dijkgeschoten inden (zie hier-
na). Was ook in Vlaanderen de administratieve verwerking van bede en
dijkgeschot in wezen hetzelfde, het doel waarvoor dat geschiedde was
daarentegen totaal verschillend.

De praktijk van het schieten van de geschoten gaat in Zeeland zeker
terug tot de twaalfde eeuw. In Vlaanderen ontbreken kennelijk zulke
vroege vermeldingen. Regelingen inzake grondbezit kwamen in de keu-
ren in beide gewesten reeds in de twaalfde en dertiende eeuw vrij alge-
meen voor. Gelet op de sterke Vlaamse invloed in Zeeland, met name in
het Vlaamse leen ‘Zeeland bewesterschelde’, zullen naar onze mening de
ontwikkelingen op waterstaatkundig terrein elkaar in beide gewesten
dan ook weinig hebben ontlopen. De factoren die hebben geleid tot het
ontstaan van waterstaatsorganisaties in Vlaanderen en Zeeland vinden
dan ook hun oorsprong in de tweede helft van de twaalfde eeuw. Dat im-
pliceert dat het ontstaan van de ommeloper zowel in Vlaanderen als in
Zeeland zeker teruggaat tot het begin van de dertiende eeuw.25 Boven-
dien bestaat er een sterk verband tussen de vroegste zettingskohieren, die
ten behoeve van de grafelijke beden werden aangelegd, en de eerste om-
melopers. In de binnenparochies en -ambachten zullen de ommelopers
derhalve eerder een fiscaal doel hebben gediend dan een waterschapsbe-
lang.

Aanleg

De vraag hoe een ommeloper in de praktijk werd aangelegd, kan worden
beantwoord aan de hand van de exemplaren die voor de vijftiende en

179 De Vlaamse en Zeeuwse ommelopers in de 14e, 15e en 16e eeuw



zestiende eeuw zijn onderzocht. Aangezien de opzet van een ommeloper
juist de verdeling van de kosten van het onderhoud van dijken en water-
gangen naar evenredigheid van het grondbezit per ingelande regelt, leidt
in principe elke verandering in de verdeling van het grondbezit tot aan-
passingen (een nieuwe verhouding) van de kostenverdeling. Wanneer de
oude ommeloper niet meer voldeed, besloot het wateringbestuur/dijk-
bestuur of eveningbestuur tot de aanleg van een nieuw register. Over het
aanleggen van de eerste of oudste ommelopers zijn geen gegevens over-
geleverd. Vrijwel geen enkele Vlaamse of Zeeuwse polderadministratie
gaat terug tot diep in de veertiende eeuw. Toch blijkt uit de hierna te be-
spreken instructies voor het aanleggen van ommelopers die uit de vijf-
tiende eeuw dateren, dat het hier reeds om een lange traditie moet gaan.

Coornaert haalt waarschijnlijk een van de oudste voorbeelden aan
van het aanleggen van een ommeloper. Zo werd in 1466 door het bestuur
van de watering Eyensluis (Brugse Vrije) het besluit genomen een nieuwe
ommeloper aan te leggen. De reden van dit besluit was het feit dat vele
percelen ‘zoek’ waren en men van andere de eigenaar/gebruiker niet
meer kende. De landmeter ging te werk aan de hand van een gedetail-
leerde instructie. Er diende een driedubbel exemplaar te worden ge-
maakt en een nieuw ontvangstboek. Bij kerkgebod werd aangekondigd
wanneer en waar de landmeter zijn opmetingen zou beginnen. Daarbij
waren de ingelanden en/of pachters verplicht op hun percelen aanwezig
te zijn wanneer de landmeter daarop bezig was. Een perceel dat niemand
claimde kwam voorlopig aan de watering toe. Ook land dat lange tijd
geen waterschapslasten had betaald, kwam voorlopig aan het watering-
bestuur toe. Een ieder kon te allen tijde zijn bezit opeisen, mits hij aan zijn
waterschapsverplichting voldeed en de vastgestelde boeten betaalde.
Uiteindelijk kwam de nieuwe ommeloper van Eyensluis in 1473 gereed.26

Een ommeloper uit vrijwel dezelfde periode is de vrij gedetailleerde
‘instructie’, die diende tot het aanleggen van een ommeloper voor de wa-
tering Moerkerke-Zuid-over-de-Lieve, ondertekend door J. Stephenson.
Deze instructie komt in grote trekken overeen met die van Eyensluis, al-
leen werd hier nog meer aandacht besteed aan de situatie te velde. Zo
diende een sluismeester (d.i. bestuurder) de landmeters te vergezellen
om hen de ligging van de landwegen, watergangen, sluizen en bruggen
te duiden. Ook werd de landmeters op het hart gedrukt vooral de stenen
palen, die de verschillende kavels van de grondeigenaren markeerden,
goed te lokaliseren en daartoe belanghebbenden op te roepen ter plekke
aanwezig te zijn om die aan te wijzen of de juiste plaats daarvan met de
nodige papieren te komen bewijzen. Verder werd precies voorgeschreven
hoe de landmeters de percelen te boek moesten stellen. Tenslotte werd in
de ‘instructie’ vrij uitvoerig bepaald hoe er gehandeld diende te worden
bij de inning van dijkgeschoten en wat de rol daarbij was van het college
van dijkschepenen, schout en baljuw. In feite is de door Stephenson
ondertekende ‘instructie’ dus eigenlijk een belangrijke keure van de wa-
tering Moerkerke-Zuid-over-de-Lieve, die veel verder gaat dan het ge-
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ven van louter instructies voor de opmeting van een nieuwe ommelo-
per.27

Minder gedetailleerd zijn de condities waarop in 1639 de grote om-
meloper van de watering Blankenberge vernieuwd zou worden.28 Niet al-
leen moesten er verschillende exemplaren worden gemaakt, ook diende
er een nieuw ontvangstboek te komen. De landmeter zou een zitdag hou-
den waarop alle belanghebbenden met hun eigendoms- of pachtbewijzen
terecht konden. Op deze zitdag waren ook de bestuurders aanwezig om
te bemiddelen bij eventuele geschillen over grondbezit of grondgebruik.
De landmeter kreeg drie jaar de tijd om de opmeting van de grote wate-
ring te voltooien. Vaak werd een besluit tot het aanleggen van een nieuwe
ommeloper vastgelegd in een oorkonde die door de plaatselijke schepe-
nen van een ambacht of stad werd bezegeld (Ghenderdijcke, 1553). Het
gebruik om belangrijke besluiten of overeenkomsten tussen partijen in
schepenakten vast te leggen, zien we ook terug bij opdrachten tot uitvoe-
ring van werken, pachtovereenkomsten, vercijnzing van land, etc. Indien
het bewind over de evening/watering door een ‘voorleggher’ werd ge-
voerd, bijvoorbeeld een abdij, dan nam de abt veelal het besluit tot het
maken van een nieuwe ommeloper, nadat hij de ingelanden had ge-
hoord. Een ‘voorleggher’ was altijd de grootste of een der grootste grond-
eigenaren in een waterschap.

In uitzonderlijke gevallen werd de aanleg of vernieuwing van een
ommeloper verordend door een regeringsorgaan. Dit was het geval bij de
aanleg van de ommeloper van de Brugschen- en Westpolder in het Land
van Saeftinghe in 1499, welke door de Rekenkamer van Rijsel werd bevo-
len. De Raad van Vlaanderen op haar beurt bepaalde dat er voor de paro-
chie Ertvelde een nieuwe ommeloper zou worden aangelegd. Soms ook
was de reorganisatie van het bestuur in bepaalde poldergebieden aanlei-
ding tot een nieuwe opmeting en de aanleg van een nieuwe ommeloper,
zoals bij Terneuzen in 1576.

Enkele vijftiende-eeuwse documenten van de watering Beoosten
Yerseke zijn informatief betreffende het aanleggen en vernieuwen van de
Zeeuwse overlopers. Uit artikel 4 van een ordonnantie van de graaf van
Holland uit 1438 inzake de genoemde watering vernemen we dat de wa-
tering om de zeven jaar werd ‘verhevet’.29 Met andere woorden de ordon-
nantie schreef het aanleggen of vernieuwen van een overloper van de wa-
tering uitdrukkelijk voor. We hebben hier te maken met een geval waarin
het regelmatig opmeten van een watering reeds lange tijd in gebruik was.
Kennelijk was dat op vele andere plaatsen in Zeeland niet veel anders.30

Gelet op de hiervoor gemaakte opmerkingen over het ontstaan van de
Vlaamse ommeloper en het nauwe verband tussen de administratieve
verwerking van de grafelijke bede tot in de kleinste regio’s van het ge-
west, moet het ontstaan van de Zeeuwse overloper op zijn vroegst gesitu-
eerd worden in de twaalfde, begin dertiende eeuw.
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Structuur

Omdat binnen het bestek van een broncommentaar een grootschalig
onderzoek naar de structuur van de ommelopers in de Nederlanden tij-
dens de Middeleeuwen en het Ancien Régime niet realiseerbaar is, is vol-
staan met een steekproef in het kustgebied van Vlaanderen en Zeeland.
Dit proefgebied wordt in het zuiden begrensd door de polders benoor-
den de lijn Oostende-Gent-Antwerpen. De voormalige eilanden Schou-
wen en Duiveland vormen de noordelijke begrenzing. Iin het oosten is
dat het Land van Saeftinghe en de Noordzee vormt de westelijke begren-
zing. Binnen dit deltagebied hebben we een zo groot mogelijke spreiding
nagestreefd en onderzochten we vrijwel steeds de oudste bronnen. Waar
mogelijk zijn ook de opeenvolgende exemplaren van één en hetzelfde ge-
bied geanalyseerd. Dit laatste is gedaan voor de streek tussen Brugge en
Oostende en voor bepaalde poldergebieden in oostelijk Zeeuws-Vlaan-
deren. Wat de Vlaamse bronnen betreft ligt de nadruk grotendeels op de
vijftiende eeuw, terwijl bij de Zeeuwse bronnen de zestiende eeuw cen-
traal staat.

De hoofdonderdelen van elke ommeloper zijn:
1 de aanhef of hoofding
2 de beginnen of belopen (de indeling in grotere gebieden)
3 de parcellering
4 de afsluiting
5 de bijzonderheden. Tot die bijzonderheden rekenen we de wijze
waarop in de ommeloper de verschillen in financiële draagkracht tot ui-
ting zijn gebracht en de inningswijze van de geschoten.

Bij de navolgende bespreking van de ommeloper als bron wijden we
aan elk van genoemde hoofdonderdelen een afzonderlijke paragraaf. In
die paragraaf nemen we als uitgangspunt steeds de hoofdbron (A), dat is
de ommeloper van de watering Blankenberge. Vervolgens toetsen we aan
deze hoofdbron de Zeeuwse bronnen (B). Dat betekent dat de nadruk
valt op de vergelijking van de West-Vlaamse situatie (in casu Blankenber-
ge) met de Zeeuwse. De onderzochte ommelopers uit de overige gebie-
den die hier niet expliciet aan de orde worden gesteld (zie Bijlage A), zijn
wel bij de conclusies van elk te bespreken onderdeel betrokken. Bij de
bronnen staan de nummers tussen haakjes, zoals die opgenomen zijn in
Bijlage A.

1 De aanhef of hoofding
A De hoofdbron Blankenberge
De oudste en meest volledige ommeloper van de watering Blankenberge
dateert uit 1456. De aanhef van het eerste deel (A1) is vrij summier en
luidt: ‘Dit es den ommeloopere van Blanckeberghe ende was vermeten en
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verhoudt int jaer M IIIIC LVI. Ende was begonnen eerst’. In de opeenvol-
gende exemplaren (1478, 1494 en 1513) wordt de aanhef van de ommelo-
per steeds verder uitgebreid. De vrij omstandige aanhef uit 1494 (A10)
geeft al een vrijwel compleet beeld van de gang van zaken bij het tot
stand komen van een nieuwe opmeting: ‘Dit es den ommeloopere van
der waterynghe van Blanckenberghe ende was beghinnende verhouden
ende vermeten ende ooc vernieut bij Pieter Bollin, Casin Roels, beede als
ghezworen landmeters slands van den Vrijen, ende bij Dammaert Pieroot
als huerlieder clerc, ende was beghinnende int jaer duust vierhondert
viere ende tneghentich, den zesten dach in hoymaent, al achtervolghende
van beghinne te beghinne den ouden ommeloopere van den ouder mate
ghedaen in voorleden tijden. Eerst beghinnende noordt van der stede van
Brugghe buten der Ezelpoorte ande noordzijde van den Yperleet ten
overdraghe tusschen den Groenen Dijc ande oostzijde, den heerwech van
Sceepstale ande westzijde also noordt naer sinte Pieterskerke, den
voorss. Yperleet ande zuudzijde. Eerst ant overdrach in den houc’.

Het bovenstaande citaat bevat informatie over de volgende zaken.
Allereerst wordt meegedeeld wie de watering hebben opgemeten. In
1478 werden reeds twee landmeters (Claijs Bollen en Anthuenis Meyng-
he) vermeld, in 1494 waren dat Pieter Bollin en Casin Roels. Kennelijk
bleef het beroep van landmeter verbonden aan de familie Bollin, want
ook in 1513 (A14 en A15) trad Pieter Bollen als landmeter op. In het exem-
plaar uit 1554 (A19) traden eveneens twee met name genoemde landme-
ters op. Zoals in de aanhef in 1494 (A10 en A11) is vermeld, zijn de land-
meters geadmitteerd bij het Brugse Vrije. Verder wordt in de aanhef de as-
sistent van de landmeters genoemd, namelijk klerk Dammaert Pieroot. In
de ommelopers uit de andere jaren worden geen klerken genoemd. Wel
worden in het exemplaar van 1513 (A14 en A15) nog een viertal personen
vermeld. Deze personen zullen ongetwijfeld bij de nieuwe meting enige
assistentie hebben verleend. Wellicht waren zij namens het wateringbe-
stuur belast met de tenuitvoerlegging van het bestuursbesluit om de wa-
tering opnieuw te doen opmeten. Het gaat in genoemd jaar om drie met
name genoemde sluismeesters en om de ontvanger van de watering
Blankenberge. De bestuurders of ‘regeerders’ van genoemde watering
werden doorgaans aangeduid met de benaming sluismeester.31

In de aanhef treffen we eveneens een tijdsaanduiding aan, namelijk
het jaar waarin gemeten werd en eventueel wanneer de opmeting werd
beëindigd. Zo volstaat de aanhef 1456 (A1 en A3) met alleen de vermel-
ding van het jaar 1456. De aanhef 1478 (A6) geeft precies aan dat de op-
meting op 25 augustus begon. De aanhef 1494 (A10 en A11) vermeldt als
tijdstip van aanvang 6 juli. De aanhef uit de ommeloper 1513 (A14 en
A15) vermeldt dat de opmeting in 1512 begon en in het jaar erna werd
voltooid. De aanhef uit de ommeloper 1554 (A19) vermeldt dat de opme-
ting in 1554 begon en in 1560 werd volbracht. In dit laatste geval duurde
de opmeting van de vrij uitgestrekte watering Blankenberge dus zes tot
zeven jaar. Aan het eind van het vijfde deel wordt dan ook meegedeeld
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dat de opmeting voltooid is door de langst in leven zijnde landmeter.
Wellicht dat door langdurige ziekte van de overleden landmeter de
werkzaamheden flink waren vertraagd.

In de aanhef van de ommelopers van Blankenberge uit 1478 (A6 en
A7) en 1494 (A10 en A11) lezen we ook op welke plaats de opmeting is be-
gonnen, namelijk even benoorden de stad Brugge aan de Ezelspoort. De
overige exemplaren beginnen pas met de plaats waar de landmeters hun
opmetingen aanvangen bij de omschrijving van het eerste beloop. Alleen
in de ommeloper van 1456 (A1) is de tekst van het eerste begin – de om-
schrijving van een aantal percelen die in een bepaalde wijk van het water-
schap liggen – feitelijk vastgeschreven aan de aanhef.

Tenslotte staat boven de aanhef van de exemplaren uit 1554 (A20)
welk boek of deel het betreft en of het hier om de vollanden of om de
wanlanden gaat. De vollanden betalen het volledige geschot, de wanlan-
den slechts een gedeeltelijk geschot. Dergelijke mededelingen staan bij
voorgaande exemplaren (A10, A11, A12 en A13) op de buitenkant van de
perkamenten en/of lederen kaft geschreven.

B De Zeeuwse bronnen 
De aanhef van de Zeeuwse ommelopers is ronduit summier. In een aantal
gevallen volstaat de klerk met een soort titel (D1 en D3). Sommige omme-
lopers hebben een wat meer informatieve aanhef, waarbij de tekst al
overgaat in de omschrijving van het eerste beloop (D2). In een aantal ge-
vallen zijn ook de namen van de landmeters vermeld (D7). Een vergelij-
king van de aanhef of hoofding van de Vlaamse met de Zeeuwse omme-
lopers wijst uit dat de Oostvlaamse exemplaren, die uit de Vier Ambach-
ten en het Land van Saeftinghe, de meeste informatie geven. Daarna
komen die uit de omgeving van Brugge, terwijl de Zeeuwse ommelopers
de minste informatie bevatten. De aanhef van de zestiende-eeuwse om-
melopers uit het Brugse Vrije geven wel meer informatie dan hun vijftien-
de-eeuwse voorgangers.32

In het meest gunstige geval treffen we in de aanhef volgende gegevens
aan:
– de tijdsaanduiding van opmeting/opmaak
– de naam (namen) van de landmeter(s)
– de namen van de opdrachtgevers (ambachtsheer, abdij, regering etc.)
– de betrokkenen, onder meer de dijkschout en schepenen
– de namen van degenen die assisteren (klerk, bastdragers, bestuur-
ders/sluismeesters)
– enkele bijzonderheden.

2 De beginnen of belopen
Elke ommeloper is opgedeeld in een bepaald aantal gebieden of wijken.
Deze aparte wijken, ‘ghanghen, blocken, beghinnen, beloopen, maten’ of
‘houcken’ genaamd, liggen veelal ingeklemd tussen waterlopen, wegen,
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kreken, duinen of andere wezenlijke obstakels. Deze belopen hebben dan
ook de meest uiteenlopende vormen, variërend van smal en zeer langge-
rekt tot vrijwel vierkant. In sommige gevallen ‘verspringen’ ze zelfs over
kleinere dreven. Gelet op de grote verscheidenheid in vorm van de be-
lopen is het twijfelachtig of de landmeters zulke belopen in één gang of
met een omkering op het eind konden opmeten (belopen). Niet zelden
hadden de belopen uit de grotere wateringen een veel grotere oppervlak-
te dan de totale omvang van een kleinere watering. Ook het aantal be-
lopen per watering loopt enorm uiteen. Kleinere wateringen, zoals pol-
ders, hadden een of enkele belopen. Grotere wateringen, zoals die van
Blankenberge, telden maar liefst 170 belopen. 

A De hoofdbron Blankenberge
De ommeloper van de watering Blankenberge telt 170 belopen, die in
deze bron ‘beghinnen’ worden genoemd. Al deze beginnen lopen qua
lengte en derhalve ook qua oppervlakte sterk uiteen. Omdat we tussen
1456 en 1554 beschikken over vijf opeenvolgende exemplaren, hebben we
uit elk exemplaar steeds opnieuw de hoofding van dezelfde beginnen ge-
nomen. Dit zijn de nummers I, XVIII, XXVIII, LXXIII, LXXXIII en C. In de
hoofding van elk begin wordt het gebiedje omschreven dat de landme-
ters hebben opgemeten. Daarin worden veelvuldig landwegen, water-
lopen, bruggen, sluizen, duinen en kreken vermeld en andere opvallende
toponiemen. 

Het eerste begin (A1) luidt als volgt: ‘Noort van der stede van Brugg-
he buuter Ezelpoorte ende ande noordtsijde van de Yperleet ten over-
draghe tusschen den Groenen dijck ande oostsijde ende den heerewech
van Sceepstale ande westsijde also noordtwaert toot Sinte Pieterskercke
up den dijck’.

De opeenvolgende twee ommelopers handhaven deze tekst, maar
vanaf 1513 (A14 en A15) is de omschrijving van het eerste begin op het
eind wat omstandiger. Dit is nog meer het geval in 1554 (A19): ‘Ie beghin-
nende eerst noordt van der stede van Brugghe buuten der Ezelpoorte
binden scependomme ande noordtzijde van den Yperleet ten overdraghe
ande westzijde van den Groenen Dijck alzo west tot Schipstaele ende
noordt langhes den heerewech tot an Cornelis Moens (landt) leen dreve
ende an een zweveken van den zuudtoosthouck in’.

Voor wat het achttiende begin betreft is de ommeloper uit 1456 weer
duidelijker dan bijvoorbeeld die uit 1554: ‘Dit beghint bet oost in de pro-
chie van Sinte Pieters up den dijck bezuuden der stede daer Jac. Plancte
woendt tusschen den dijck van Blanckeberghe ende den Groenen heere-
weghe in den houc van zuuden in ende es een gheer met eenen scarpen
hende ant tzuudhende’ (A1 en A3). Het achttiende begin uit 1554 (A19):
‘Dit beghint verre zuudtoost van daer in de prochie van St. Pieters op den
dijck noordt van den kercke ande westzijde van den Blanckenberschen
dijck ende anden noordtoostzijde van den groenen weghe alzo noordt
naer Zuwenkercke toten naesten heereweghe van zuuden inne’.
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In dit beloop wordt in 1456 naar een bewoner van een hofstede ver-
wezen, die daarna is overleden, maar wiens naam later toch weer terug-
keert met ‘libr.’ als toevoeging. Kennelijk hadden zijn kinderen de hofste-
de in kwestie in bezit genomen. Pas in 1554 verdwijnt de naam uit de
bron.Voor wat de omschrijving van de andere beginnen betreft, vallen
dezelfde minieme verschillen op tussen de diverse ommelopers. Alleen
de omschrijving van het honderdste begin in 1456 was wezenlijk beperk-
ter dan in 1554. Kennelijk was de geografische situatie ter plaatse, nota
bene vlak tegen de duinen aan, in honderd jaar gewijzigd.

Een ander aspect van de beginnen is de afsluiting met het totaal
(‘somma’) van de opgemeten percelen aan het eind van elk begin. Alleen
in de ommelopers van 1478, 1513 en 1554 komt vermelding van somma’s
voor op het einde van de beginnen. In de overige twee exemplaren staat
veelal alleen het woord somma, maar zonder nadere oppervlakte-aan-
duiding. Uiteraard staan de oppervlakte-aanduidingen in Brugse geme-
ten, lijnen en roeden (zie hierna). In een aantal ommelopers wordt de om-
schrijving van elk begin nog eens letterlijk herhaald in een soort inhouds-
opgave, die voor- of achterin de afzonderlijke boeken staat. Dit is het
geval met enkele boeken van de ommelopers uit 1513 en 1578.

Hoewel de termen begin en beloop in de Vlaamse ommelopers naast
elkaar worden gebruikt, wordt er in het Vrije van Brugge toch onder-
scheid gemaakt. Voor de ommelopers van de parochies wordt veelal de
term beloop gebezigd, voor de wateringen is dat begin.33

B De Zeeuwse bronnen
In de Zeeuwse ommelopers worden de belopen aangeduid met termen
als ‘blocken, houcken en maten’. In de ommeloper van het Yerseke Am-
bacht (D1) uit 1518 worden 73 blokken vermeld. Het Yerseke Ambacht
was toen al lang geen ongedeeld ambacht meer. Splitsing in zogeheten
ambachtsporties was kennelijk grotendeels geschied door blokken toe te
delen aan erfgenamen of zelfs delen daarvan. Op het eind van het blok
volgt een eindtotaal. De blokken of ambachten hebben een volgnummer
in het Latijn. De vermelding van de ambachten hangt ongetwijfeld samen
met het feit dat in Zuid-Beveland de ambachtsheerlijkheid als belasting-
eenheid fungeerde,34 terwijl dit in Vlaanderen eerder de parochies waren.
Volgens Harthoorn, die deze ommeloper heeft bewerkt, is de omschrij-
ving van de zogeheten ambachtsporties wat omstandiger dan in oudere
exemplaren, zoals in de ommeloper van Rilland uit 1454 het geval is.35 De
vermelding van toponiemen, zoals namen van waterlopen en wegen, is
vrij summier. Zo wordt in beloop nr. XXVIII gewag gemaakt van het
‘Moerweghelinck’. De ommeloper van Bruinisse (D4) uit 1573 staat voor
wat de blokken betreft wat dichter bij de Vlaamse bronnen. De blokken
worden hier ‘maten’ of ‘houcken’ genoemd. Dit laatste is ook het geval in
de oudst bekende ommeloper van Zeeland, die van Rilland uit 1454.36 In
de ommelopers van Bruinisse (D4 t/m D7) treffen we op het eind van elk
beloop de vermelding aan van de oppervlakte. De aanduiding van het
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eerste blok uit de ommeloper van de Oostwatering is al weer wat gede-
tailleerder (D9). Ook hier wordt op het einde van de blokken een totaal
van de opgemeten oppervlakte aangegeven. In de ommeloper van de
Westwatering (D8) volstaat de landmeter met het vermelden van de be-
langrijkste persoon die in een bepaald blok woont. Back, die de ommelo-
per van de Oostwatering heeft bewerkt, wijst er nog op dat de blokken op
hun beurt weer in blokdelen waren onderverdeeld.37 De overige Zeeuwse
bronnen sluiten op het vlak van de blokken vrij aardig op het hiervoor be-
sproken exemplaar van Bruinisse aan.

De ‘beghinnen, blocken, belopen, ghanghen, maten, houcken’ in de
Zeeuwse ommelopers vormen aparte, maar wel aaneengesloten gebie-
den waarin een waterschap is onderverdeeld. De blokken, die veelal ge-
nummerd zijn, worden afgegrensd door obstakels als land- en waterwe-
gen, waterlopen, kreken, duinen, zeedijken, e.a. Wijzigingen in het land-
schap, in het bijzonder van infrastructurele aard, zijn het eerst in de
blokomschrijvingen terug te vinden. Bevat de omschrijving van de blok-
ken in de Vlaamse ommelopers de meeste informatie omtrent de ge-
noemde toponiemen, de Zeeuwse bronnen zijn op dit vlak eerder sum-
mier te noemen. In principe staat aan het eind van elk blok een aandui-
ding van de totale oppervlakte van de percelen uit desbetreffend blok. In
de Vlaamse ommelopers, met name die uit de Vier Ambachten, is dat ech-
ter lang niet altijd het geval.

3 De parcellering
Naast de aanhef bestaat elk beloop of begin van een ommeloper uit een
opsomming van percelen. Afhankelijk van de oppervlakte van een be-
loop kan het aantal percelen enorm uiteenlopen, van slechts enkele tot
meer dan honderd. De gegevens die elke perceelsbeschrijving minimaal
bevat zijn: de eigenaar en/of de gebruiker, de grootte van het perceel en
de ligging van het perceel ten opzichte van het voorgaande. Meer bij-
zonderheden over al deze aspecten zijn niet uitgesloten.

A De hoofdbron Blankenberge
In de ommelopers van de watering Blankenberge bevatten de posten
waarin de afzonderlijke percelen worden vermeld zonder uitzondering
de naam van de eigenaar en de gebruiker, de ligging van het perceel ten
opzichte van andere percelen, wegen of waterlopen en de oppervlakte
van het desbetreffende perceel. Uit het achttiende beloop van de omme-
loper (A1 en A3) komt de volgende post: ‘Colaert Goschin over den abt
van Ste. Pieters te Ghent ex westsijde daeran cum zuudthende ande heer-
wech XII m. VII r.’.38 In dit voorbeeld is Goschin de gebruiker en de St.-
Pietersabdij te Gent de eigenaar van het perceel. Het is echter niet uitge-
sloten dat Goschin toen al de nieuwe eigenaar was en dat het perceel
voorheen eigendom van genoemde abdij was. Duidelijkheid hieromtrent
wordt alleen verkregen door vergelijking met de oudere ommeloper. Ver-
der wordt er opgemeten vanuit het oosten en zo verder naar het westen.
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Het perceel sluit aan bij het voorgaande en reikt in het zuiden tot aan de
Heerweg. De oppervlakte van het perceel bedraagt twaalf (Brugse) ge-
meten en zeven roeden.

Veel omstandiger voorbeelden van parcelleringsposten komen uit de
ommeloper van 1513 (A16 en A17). Allereerst een voorbeeld uit het hon-
derdste begin (A16): ’tclooster van Oudemburch ande westzijde ende ten
noordthende daeran ende ande westzijde van de kercke van Vlisseghem
landt ende van vidua Adriaen Ghellijncx landt ende de cappelrije van
Zuenkercke lande metter westzijde, anden waterghanc metten zuudhen-
de an vidua Adriaen Ghellijncx landt ende es de hofstede metten lande al
theen ant tandre daer Pieter fo Jacops Calfeers nu woondt ende heet
tghoet ter Biest LXV m. II lin. XL r.’.

Vervolgens twee posten uit het honderdenvijfde begin (A17): ‘Joos
van Huele ande noordsijde ende ten westhende daeran ende ten west-
hende van zijnen lande ende van den Jacopx Messen landt metter zuud-
sijde anden heerewech ande noordt eede cum oosthende anden heere-
wech ende es de hofstede metten lande al theen an tandre daer Thomaes
Colins nu wuendt metter gheheelder hofgracht ande noordsijde metter
noordsijde an vidua et libri Willem de Cods landt an zijn landt ende ande
Chartreusen bij Brugghe landt ende zijn diversche sticx commende al
theen an dandre groot hierof ten guysen op twesthende of van den voor-
screven VII linen LXXX r. lands I line XXXVI r. noch ande noordsijde van
den VII linen LXXX r. toten heerweghe met wat in de hofstede V m. II li-
nen r., daerof I m. erve ende tander leen XXXI m. II lin LXX r.; en die van
der Potterije ande noordsijde daeran ende ande noordsijde van huerlie-
den landt ende van heredes van heere Adriaen van Boonem landt metter
noordsijde an Symoen van der Banc landt IIII linen’.

Uit deze posten blijkt dat de landmeter vanuit het zuidoosten het be-
loop heeft opgemeten, want de percelen liggen aan de noordwestzijde.
Naast de reeds vermelde gegevens bevatten de eerste twee posten veel
informatie omtrent de juiste ligging van desbetreffende percelen, omdat
het in beide gevallen om percelen gaat met een vrij grote oppervlakte.
Verder bevatten vrijwel alle parcelleringsposten bepaalde standaardaf-
kortingen en uitdrukkingen. Deze zijn niet alleen kenmerkend voor de
wijze waarop de landmeters tewerk zijn gegaan, maar kunnen ook eigen
zijn aan het type bron of geworteld zijn in een plaatselijke traditie. Zo zijn
vrijwel steeds alle windrichtingen afgekort, evenals de oppervlakte-aan-
duidingen in gemeten, lijnen en roeden. De afkorting ‘Va’ betekent: we-
duwe van. Lastiger voor de gebruiker van de ommeloper wordt het wan-
neer namen van lokale instellingen of zelfs plaatsen worden afgekort. Dit
gebeurt in de watering van Blankenberge vaak met br. voor Brugge en St.
Jans. voor het St. Janshospitaal. Wanneer we de vijf ommelopers van de
watering echter met elkaar vergelijken, kunnen posten met dergelijke af-
kortingen gemakkelijk worden opgelost.

In de ommelopers van Blankenberge komen nauwelijks correcties
voor. Kennelijk fungeerde een ommeloper twee decennia zo goed dat er
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aan bijwerken nauwelijks behoefte was. Alleen de namen in de ommelo-
per van 1554 (A19 t/m A24) zijn flink bijgewerkt. Maar bij dat laatste
dient te worden opgemerkt dat de ommeloper pas in het eerste kwart van
de zeventiende eeuw werd vernieuwd.

B De Zeeuwse bronnen
Ook op het punt van de parcelleringsposten treffen we in de Zeeuwse
ommelopers eerder een summiere dan een omstandige omschrijving aan.
De gebruikers/pachters van de percelen worden steeds met de term ‘ba-
ender/baander’ aangeduid (D2). De term ‘baant’ wordt na enkele posten
al afgekort tot ‘bt’ en ‘w’ is west. Het woord ‘preter’ betekent in minde-
ring/afgetrokken. In de ommeloper van de Oostwatering (D9) is de
windrichting aangegeven met ‘z’ voor zuid en ‘oo’ voor oost. In andere
ommelopers, zoals die van Noordmonster (D3) uit 1575, is meer informa-
tie te vinden over de aard van de percelen, zoals het grondgebruik
(boomgaard, weide, zaaidland) en het zakelijk recht dat daarop rust
(pacht, leen, etc.). Andere ommelopers geven informatie over familiever-
houdingen, zoals de ommeloper van Bruinisse uit 1584 (D6). Dit soort
ommelopers geeft duidelijk aan hoe ingewikkeld het patroon van het
grondbezit en -gebruik zich in de loop der tijden heeft ontwikkeld. Te-
vens blijkt dat bepaalde percelen niet volledig in het geschot meebetalen.

De wijze waarop de parcelleringsposten in de ommelopers zijn ver-
woord, vertoont in Vlaanderen en Zeeland een grote mate van unifor-
miteit. In alle ommelopers worden bezitter, gebruiker, ligging en grootte
van de percelen vermeld. Hooguit bestaat er verschil in terminologie. De
verschillen beperken zich voornamelijk tot het gebruik van afkortingen
die sterk lokaal gebonden zijn. De ommelopers van Noordoost-Vlaande-
ren kunnen per parcelleringspost nog gegevens bevatten omtrent de
draagkracht in het geschot en bijzonderheden omtrent vorm en aanwen-
ding van percelen. Sommige Zeeuwse exemplaren geven eveneens bijko-
mende informatie over de gebruikskwaliteit van de percelen.

4 De afsluiting
Zoals bij elk officieel document wordt ook een ommeloper aan het eind
passend afgesloten. Na de inleiding en de opeenvolging van meerdere
belopen met de gezamenlijke oppervlakte van alle percelen, volgt aan het
eind van de ommeloper allereerst een optelling van de grootte van elk be-
loop. Vervolgens worden veelal namen van opdrachtgevers en landme-
ters uit de aanhef van de ommeloper herhaald. Met aanduiding van de
plaats van handeling en een tijdsaanduiding wordt het boek getekend.
Een dergelijke afsluiting doet sterk denken aan de laatste bladzijden van
stads-, domein- en ambachtsrekeningen. 

A De hoofdbron Blankenberge
In de ommelopers van de watering Blankenberge ontbreekt de afsluiting
overal, met uitzondering van het exemplaar (A23) uit 1554. Het gaat hier
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om het ‘sesden boeck zijnde den Ve & lasten boeck der vollanden inko het
157e tot & met het 170e begin’. Op folia 1992/1993 staat de grootte van de
vollanden (zie hierna) die uitkomt op 33.804 gemeten 1 lijn en 31 roeden,
en de grootte van de wanlanden (zie hierna) die uitkomt op 5.291 geme-
ten 2 lijnen en 961⁄2 roede. De wanlanden gelden slechts voor 2.097m 2 lij-
nen en 68 roeden. De hemelsbreedte van de watering Blankenberge komt
dan op 39.096 gemeten 1 lijn en 271⁄2 roede (17.299,3 ha), de schotgrootte
komt op 35.902 gemeten 99 roeden (15.886 ha): ‘Aldus ghemeten met roe-
de ende baste bij ons landtmeters voornt. naer behoorlick avertisement
bij kerckghebooden in elcke prochije daerof ghedaen anderwerfven van
sticke te sticke al tvoorscr. landt betorden. ende elcken inghelande diet
verzochten zijn landt bewezen in de presentie van broeder Jan Boone,
magister van St. Janshuus in Brugghe, mer Jooris Themzekin vanweghen
die van Brugghe, Gheleijn van der Poorte ende Jacop Willaerts vanweg-
hen die van den Vrijen, alle als sluusmeesters der voorn. wateringhe, al
volghende tcontract ende voorwaerde gheaccordeert ende ghepasseert
voor burchmeestre ende schepenen slandts van den Vrijen int jaer
XVC LIII. In oorconde der waerheijt zo hebbick Anthuenis Scoonmakere,
landtmetere voornt., als lancstelevende mijn hanteecken hierondere ghe-
stelt ende dezelve mate vulhendt op den XXIIen in maerte, anno XVC

tzestich voor Paesschen, bij mij’.
Het geheel wordt afgesloten met een handtekening. Kennelijk is de

ommeloper van de watering Blankenberge uit 1554 de meest geëvolueer-
de vorm van de ommelopers die we van deze watering hebben onder-
zocht. Ongetwijfeld moeten de eerste ommelopers van de watering
teruggaan tot ver in de dertiende eeuw.

B De Zeeuwse bronnen
Ook hierin wordt afwisselend wel of geen eindtotaal in de ommelopers
gegeven. In de ommeloper van Bruinisse van 1573 (D4) is zowel het nieu-
we als het oude eindtotaal aangegeven en de naam van de landmeter, die
de metingen heeft verricht en de ommeloper heeft samengesteld. De om-
meloper van Yerseke uit 1518 sluit af met een totaal (D1). In de ommelo-
pers van de Oost- en Westwatering en het Goesse Ambacht worden ook
eindtotalen vermeld. Wel is het regel dat de landmeters op het einde van
het register hun handtekening plaatsen. In de ommeloper van Noort-
monster bij Veere uit 1575 (D3) ontbreekt echter de naam van de landme-
ter.

De afsluiting van de ommelopers uit de watering van Blankenberge
zijn het meest volledig en bevatten informatie over de totale oppervlakte,
veelal de schotbare grootte, de landmeters en dergelijke. De Zeeuwse
exemplaren zijn op dit vlak eerder summier te noemen, terwijl de omme-
lopers uit de overige gebieden een afsluiting hebben die zeer sterk uit-
eenloopt.
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Geschot en hondsmannen
Reeds is opgemerkt dat niet alle percelen of zelfs gehele belopen voor 100
procent in het geschot golden. De reden daarvan kon zijn dat de percelen
ver van eventueel overstromingsgevaar aflagen, dat ze bij een inundatie
toch droog zouden blijven ofwel dat de grond van aanzienlijke lagere
kwaliteit was. De wijze waarop in de ommelopers dergelijke verschillen
in het geschot worden aangegeven, loopt sterk uiteen. Een tweede aspect
dat eveneens betrekking heeft op het geschot is de wijze waarop de schot-
gelden worden geïnd. In grote eveningen was het voor de dijkschout of
de penningmeester gewoonweg ondoenlijk om persoonlijk de dijkge-
schoten van elke eigenaar/gebruiker te gaan innen. Bovendien werd in
de meeste eveningen twee of zelfs meerdere malen een dijkgeschot geïnd.
Daarom was er een taakverdeling gemaakt tussen de belanghebbenden
in de evening. Naar alle waarschijnlijkheid werd de totale oppervlakte in
zoveel mogelijk gelijke stukken verdeeld, bijvoorbeeld duizend gemeten
in tien delen van honderd gemeten. Vervolgens werden de tien voor-
naamste grondeigenaren of gebruikers belast met de inning van het dijk-
geschot over die honderd gemeten. Om een dergelijke gang van zaken
goed te laten verlopen, werd de werkwijze achter in de ommeloper tot in
de kleinste details verwoord. Uiteraard zijn er op dit punt tamelijk wat
verschillen, althans voor zover die uit de ommeloper naar voren komen.

A De hoofdbron Blankenberge
De ommelopers van de watering Blankenberge bestaan inhoudelijk ge-
zien eigenlijk uit twee soorten registers. De zes delen van de ommeloper
uit 1554 (A19 t/m A24) bestaan uit vijf delen waarin de zogeheten vollan-
den worden weergegeven en een afzonderlijk deel met daarin de zogehe-
ten wanlanden.39 De vollanden dragen het volle geschot, de wanlanden
niet. Het register van de wanlanden is onderverdeeld in drie verschillen-
de categorieën. Dat is allereerst de categorie met percelen die gelden an-
derhalf gemet voor een, dat is 66 procent.40 De percelen zijn verdeeld over
dertien beginnen. In totaal gaat het om een oppervlakte van 1.166 geme-
ten en 32 roeden (737,2 ha), dat is een schotbare oppervlakte van 777 ge-
meten (343,8 ha). Daarna volgt de categorie met precelen die gelden drie
gemeten voor een gemet, dat is 33 procent. Deze percelen zijn verdeeld
over 38 beginnen. In totaal gaat het om een oppervlakte van 3.468 geme-
ten en 62,5 roeden (1614,3 ha), dat is een schotbare oppervlakte van ruim
1.156 gemeten (511,5 ha). De derde categorie wordt gevormd door de per-
celen die vier gemeten voor een gemet gelden, dat is 25 procent. In totaal
gaat het hier om 262 gemeten (115,9 ha), dat is een schotbare oppervlakte
van ruim 65 gemeten (28,8 ha).

De opmaak van het register met de wanlanden is wat het begin en de
parcellering betreft identiek aan die van het register met de vollanden.
Op het einde is ook dit deel van de ommeloper getekend. Verder ont-
breekt in de hoofdbron elke vermelding van lijsten met houdsmannen/-
hondsmannen. Wel valt hier en daar de term ‘verhouden, verhouding-
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he/verhondinghe’, hetgeen synoniem is aan opmeting en verdeling van
het geschot. In de ommeloper van 1513 wordt echter aangegeven dat op
grond van de nieuwe boeken een ‘verhoofdingh’ en ontvangstregister
zullen worden gemaakt. Kennelijk stond de lijst, in dit geval zelfs het re-
gister met houdsmannen/hondsmannen, als document los van de eigen-
lijke ommeloper.

B De Zeeuwse bronnen
In vier van de zes onderzochte Zeeuwse ommelopers treffen we nauwe-
lijks vermeldingen aan van blokken of zelfs maar percelen die minder
dan het volle geschot betaalden. In de ommelopers van de West- en de
Oostwatering (D8 en D9) staan de termen vrijlanden of haijmanlanden.
Dit is land waarvan de eigenaar reeds in vroeger tijden het privilege heeft
gekregen om geen geschot te moeten betalen.41 Achterin de ommeloper
van de Westwatering bevindt zich een tafel met daarin een aantal namen
per blok en dat zo verder voor alle blokken. Het is niet duidelijk of we dit
als een lijst met hondsmannen kunnen beschouwen. In de ommeloper
van Bruinisse staan in de kantlijn diverse notities over uitgeslagen land.
Aan het einde van het register worden daarover opnieuw mededelingen
gedaan. De praktijk van de inning van het geschot in Zeeland, althans in
Zuid-Beveland, ging per ‘hevene’, dat is 200 gemeten.42 Degene die groot-
ste geërfde in de hevene was werd hevenaar genoemd, de kleinere geërf-
den werden hevenkinderen genoemd.43 De Zeeuwse hevenaar vertoont
grote gelijkenis met de Vlaamse hondsman. 

Gelet op de kwaliteit van de grond, de afstand tot zeedijken die mo-
gelijk kunnen doorbreken en de hoogteligging van percelen ten opzichte
van het vloedpeil bij inundaties, betalen niet alle percelen het volle ge-
schot. In de ommelopers van Blankenberge is dit verschil in geschot tot
uiting gebracht door verschil te maken tussen vollanden en wanlanden.
Beide soorten landen zijn in aparte registers opgenomen, waarbij de wan-
landen slechts een bepaald aandeel in het geschot moeten opbrengen. In
de ommelopers van Noordoost-Vlaanderen (Vier Ambachten en Land
van Saeftinghe) is het verschil in geschot veelal in de aanhef van de be-
lopen zelf of gewoonweg per perceel aangegeven. In dat laatste geval is
het mogelijk de aard of kwaliteit van elk perceel afzonderlijk te bepalen.
De Zeeuwse ommelopers zijn op dit punt weinig informatief. De wijze
waarop het geschot in de praktijk wordt geïnd wordt het best verwoord
in de ommelopers van Noordoost-Vlaanderen. Zelfs tot in de negentien-
de eeuw, het moment waarop het kadaster zijn intrede doet, blijft bij vele
ommelopers de basistekst vrijwel ongewijzigd.44 Naast de ommeloper
zelf wordt ook een lijst met in de evening gegoede lieden opgemaakt die
elk een gelijk aantal gemeten krijgen toegewezen waarover zij het ge-
schot dienen te innen. In sommige gevallen zijn dergelijke hondslijsten
achter in de ommeloper opgenomen (Rietvliet, C9). In de Zeeuwse om-
melopers komt alleen in de dijkboeken van Bruinisse de praktijk van de
inning van geschoten of de persoonlijke prestatie naar voren. Het ziet er
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naar uit dat de Zeeuwse hevenaar de evenknie is van de Vlaamse honds-
man en dat de Zeeuwse hevenkinderen vergelijkbaar zijn met de Vlaam-
se meenters.

5 De bijzonderheden
In de hoofdbron (de vijf Blankenbergse ommelopers) vallen weinig of
geen bijzonderheden op. Opmerkelijk is overigens wel de plaats van de
folionummers, die gebruikelijk boven of beneden op de folio’s staan,
maar hier staan ze in de grootste folianten steeds op driekwart hoogte op
de linkerbladzijde. Zo staat de totale oppervlakte op het eind van het zes-
de boek van de watering pas op folio 1993. In de boekdelen wordt niet al-
tijd een inhoudsopgave opgenomen. Indien dat wel gebeurt, dan wordt
de volledige tekst van de beginnen letterlijk herhaald. Het valt tenslotte
in de hoofdbron nog op dat er vrij weinig in de registers is bijgewerkt,
maar wellicht zijn grotendeels de dubbels bewaard gebleven.

Voor wat de andere ommelopers uit de omgeving van Brugge betreft
valt juist de bijwerking van de vele posten op. Dit laatste is met name het
geval in de ommeloper van Moerkercke (B3), die zelfs tot 1700 is bijge-
werkt. De oudste bijwerkingen dateren van 1619 of daaromtrent, hetgeen
er op duidt dat de ommeloper een eeuw jonger is dan de inventaris doet
vermoeden.

Voor wat de ommelopers uit het Noordoostvlaamse poldergebied
betreft, vallen eveneens enkele bijzonderheden op. Allereerst zijn deze re-
gisters nauwelijks bijgewerkt. Maar de meeste exemplaren die we uit dit
gebied hebben geraadpleegd, waren veelal de exemplaren van de
kloosters die in de waterschappen de grootste grondeigenaars waren.
Verder worden in ommelopers die op polders vlak langs de Honte be-
trekking hebben ook de dijkstukken vermeld als afzonderlijke belopen.
In het geschot golden dan veelal twee gemeten dijk voor een gemet land.
Daarnaast treffen we in verschillende ommelopers overzichten van ge-
schoten aan over een reeks van jaren (Rietvliet, C9) en af en toe lijsten van
hondsmannen. Tenslotte treffen we in de Zeeuwse ommelopers wat meer
doorhalingen in de posten aan dan elders. Veelal gaat het om wijzigingen
van namen van gebruikers.

Terwijl de dijklichamen in de Noordoostvlaamse ommelopers ge-
woon als half verkaveld land worden genoteerd, hebben we in Bruinisse
zelfs een afzonderlijk dijkboek aangetroffen. Dit dijkboek (D11) regelde
de verkaveling van de dijken, zodat elke gebruiker/eigenaar wist waar
en hoeveel roeden zeedijk hij elk jaar diende te onderhouden.45 De verka-
veling van de eerste ‘deelinghe’ ging dan als volgt: men verdeelde de zee-
dijk in drie stukken en elk stuk weer in acht kavels, zodat er in totaal 24
kavels waren te verdelen (verheven). Zo was er kennelijk een ‘hoofdhe-
velaer’, Jacob Lenertss., die als ‘cavelaer hevener’ wordt aangeduid. De-
genen die met hem in de kavel zijn geplaatst, zijn de hevenkinderen. In
totaal waren er dus acht groepen met een hoofdhevelaer en hevenkinde-
ren.46 Volgens Dekker47 heeft het dijkboek – aanvankelijk dijkbrief ge-
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naamd – zich uit de ommeloper ontwikkeld en stamt de oudste vermel-
ding van dijkbrief reeds uit het midden van de veertiende eeuw. In dit
Zeeuwse systeem van dijkverkaveling wordt het dijkonderhoud door de
gebruikers en eigenaars zelf verricht. In Noordoost-Vlaanderen werden
daarentegen vele dijkstukken aanbesteed aan groepen van dijkwerkers,
die veelal uit de poldergebieden zelf kwamen, maar bij groot onderhoud
of dijkherstel ook van ver konden komen.

Vernieuwing

Tenslotte staan we nog even stil bij het aspect van vernieuwing (overzet-
ten) van de ommeloper.48 Voor de watering Blankenberge werden tussen
1456 en 1554 vijf verschillende exemplaren gemaakt, dat is elke twee de-
cennia een volledig nieuwe ommeloper. Bestond de ommeloper van deze
watering in 1456 nog uit drie delen, in 1554 waren dit er al zes, waarvan
een voor de wanlanden. Elke vernieuwde ommeloper werd in twee- of
drievoud opgemaakt. De dubbel-exemplaren waren dan voor de instel-
lingen of personen die in de watering grootste geërfde waren (A5). Naar-
mate het maken van een nieuwe ommeloper steeds omvangrijker werd,
stelde men zo’n vernieuwing langer uit. Nadat er in 1512/13 een nieuwe
ommeloper was gemaakt, duurde het bijna veertig jaar alvorens er een
vervanger kwam. Nieuwe opmetingen volgden pas weer in 1617 en daar-
na in 1638, 1646-1649 en 1668/9. Maar bij die opmetingen schijnt niet de
gehele watering opnieuw te zijn belopen. Over het tempo van vernieu-
wing van de ommelopers rondom de watering Blankenberge is weinig
concreets te zeggen. Wellicht dat het in wat kleinere wateringen gemak-
kelijker was de ommeloper te vernieuwen. Voor wat de vernieuwing van
de ommelopers in Noordoost-Vlaanderen betreft, nemen we als voor-
beeld de evening Rietvliet, waarvan uit 1518 (C8), 1536 (C9) en 1550 (C19)
exemplaren bewaard zijn gebleven. De ommeloper van het nevenliggen-
de Langendam werd in 1508 (C5) vernieuwd en in de jaren 1538 (C6) en
1551 (C7). De ommeloper van Aendijcke werd in 1564 (C19) en in 1577
(C20) vernieuwd. Van andere eveningen beschikken we slechts over één
zestiende-eeuws exemplaar of afschriften daarvan. Het zou te ver gaan
om op grond van een paar voorbeelden te concluderen dat het tempo van
vernieuwing van ommelopers in Noordoost-Vlaanderen hoger lag dan in
het Brugse Vrije. Het tempo waarin de vernieuwing van de Zeeuwse om-
melopers gebeurde lag echter wel hoog. Zo werd bijvoorbeeld de omme-
loper van Bruinisse vernieuwd in 1573, 1577, 1584, 1591 en 1598. Deze fre-
quentie van zeven jaar werd voorgeschreven in de Zeeuwse keuren. Bij
dit hoge tempo van vernieuwing zou men voor de tweede helft van de
zestiende eeuw nog kunnen denken aan een samenhang tussen de dyna-
miek van bevolking en het grondbezit of aan de wijzigingen in het land-
schap. Zeeland nam in die periode veel inwijkelingen uit Vlaanderen en
Brabant op.

194 De Kraker



3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

1, 2 Lederen omslag van de ommeloper van de Watering Blankenberge
uit 1494. De foliant kon met een riem worden dichtgebonden. Het le-
der is met opdrukken versierd (A10).

3 Aanhef van de ommeloper van Blankenberge uit 1494 (A10). De re-
gisters die de ommeloper van Blankenberge vormen hebben een
bladspiegel op A-3 formaat. Die bladspiegel is verdeeld in vier ko-
lommen. De eerste kolom (links) is de ruime witmarge. De tweede
kolom is de inspringing van elke parcelleringspost. De derde kolom
bevat de volledige tekst van de parcelleringspost. De vierde kolom
(rechts) bevat de oppervakte-aanduiding.

4 Aanhef van de wanlanden uit de ommeloper van Blankenberge uit
1494 (A13).

5 Aanhef van de ommeloper van Oosternieuwland bij Veere uit 1567
(D2).

6 Aanhef van een beloop uit de ommeloper van Oosternieuwland bij
Veere uit 1567 (D2).

7 Aanhef uit de ommeloper van Langendam bij Hulst uit 1508. On-
danks het feit dat ommelopers in Zeeland om de zeven jaar ver-
nieuwd dienden te worden, zijn sommige exemplaren onleesbaar ge-
worden door de vele tussentijdse mutaties. De ommelopers van
Bruinisse zijn daarvan een sprekend voorbeeld.
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4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

De opdracht tot het maken van een ommeloper geschiedde overwegend
door een overheidslichaam, zoals een wateringbestuur of een ambachts-
bestuur. Maar ook abdijen of ambachtsheren konden een ommeloper van
een gebied laten maken, waarin zij als grootste grondbezitter optraden.
Opmetingen werden altijd verricht door beëdigde landmeters, bijgestaan
door ‘bastdragers’, terwijl ook diverse ambtsdragers zoals schouten en
andere belanghebbenden bij de opmeting aanwezig waren. Daar komt
nog bij dat alle meetresultaten steeds met voorgaande exemplaren van de
ommeloper werden vergeleken, waardoor opvallende verschillen bij bij-
voorbeeld het maken van fouten direct in het oog liepen en altijd geverifi-
eerd konden worden. Bovendien werden meerdere exemplaren van een-
zelfde ommeloper gemaakt, die overigens altijd werden ondertekend.
Een laatste indicatie voor de betrouwbaarheid van de ommeloper blijkt
uit het feit dat deze documenten voor vierscharen en hogere rechtbanken
golden als een rechtsgeldig document. Naast oorkonden vormden de
ommelopers dus een belangrijk bewijsstuk bij allerlei geschillen waar
grondbezit en -grondeigendom in het geding waren.

Uit een en ander mag dus worden afgeleid dat de ommeloper voor
wat de oppervlakte-aanduidingen betreft betrouwbaar is. Bij de namen
van personen en toponiemen zijn verschrijvingen echter niet uitgesloten.
Het blijft dus noodzakelijk steeds een ouder exemplaar of de directe
voorganger van een ommeloper erbij te nemen. 

Wat de oppervlaktematen betreft is het van belang altijd na te gaan
welke de gebruikte oppervlaktematen zijn in een bepaald gebied. Gaat
het om Brugse of Gentse gemeten? Gaat het om Zeeuwse of Hollandse
oppervlaktematen? Veelal geeft de landmeter in zijn aanhef van de om-
meloper aan welke maten hij heeft gebruikt. 

Gerelateerde en toetsingsbronnen

Ommelopers waren in wezen instrumenten om de lasten, die de inwo-
ners zich dienden te getroosten voor het onderhoud van dijken, water-
gangen en alles wat met de waterhuishouding en wegenaanleg en -
onderhoud te maken had, zo eerlijk mogelijk te verdelen. In de loop der
eeuwen werden van deze ommelopers kaarten gemaakt die kort na de
Franse Tijd hebben geleid tot het ontstaan van de kadastrale kaarten. Ook
werden van de ommelopers de geschotsboeken, -kohieren en de tiendko-
hieren afgeleid. We bespreken deze gerelateerde bronnen kort en geven
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aan wat hun belang is voor onder meer historisch onderzoek. Hierbij zij
nog opgemerkt dat de hier besproken bronnen ook tevens als toetsings-
bronnen kunnen worden beschouwd, die helaas voor de behandelde pe-
riode nauwelijks voorhanden zijn.

De polderkaart
De polderkaart is de visuele voorstelling van een ommeloper. Bij het
overgaan van een polder kon een landmeter met dezelfde gegevens een
kaart tekenen. Alleen beperken veel kaarten zich tot de aanduiding van
dijken, wegen, sluizen, hoofdbebouwing, zoals kerken, dorpen, kastelen
en dergelijke. Toch geven kaarten die afgeleid zijn van ommelopers vaak
ook de belopen, beginnen of ommegangen weer. Enkele kaarten gaan zo-
ver dat ze ook de afzonderlijke percelen aangegeven, met of zonder volg-
nummer en oppervlakte-aanduiding.

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een landmeter die een
groot gebied opmat om daarvan een ommeloper te maken, in het veld
met allerlei kladjes en schetsen werkte. Bij het droogleggen van een pol-
der en de verkaveling die daarop volgde werd in de loop van de zeven-
tiende eeuw vrijwel altijd eerst een kaart gemaakt, al was het maar een
eenvoudige schets. Het later vervaardigde net-exemplaar van de kaart
kreeg dan een prominente plaats in polderarchieven, temeer daar deze
extra mooi getekend of geschilderd werd en zo ook het interieur van het
polderhuis kon verfraaien. De overgang van de polderkaart naar de ka-
dastrale kaart tijdens en vooral na de Franse Tijd, was vooral te danken
aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang bij het verrichten
van opmetingen in het open veld en het tekenen van kaarten. Tot halver-
wege de negentiende eeuw werden in Zeeland ommelopers gebruikt, die
daarna op last van de provincie door de kadastrale kaart werden
vervangen. Tevens werden hiermee de moderne oppervlaktematen in de
praktijk ingevoerd.

Het geschotsboek
Het geschotsboek was een sterk aan de ommeloper gerelateerde bron.49 In
dit boek werden de grondeigenaren in een polder opgesomd met de
grootte van hun land. Per bladzijde of per halve bladzijde stond er de
naam van een grondeigenaar vermeld met zijn grondbezit en het dijkge-
schot. Indien er weinig in de grondbezitsverhoudingen veranderde, kon
zo’n boek jarenlang dienst doen. Onder de naam van de grondeigenaar
staat dan een reeks dijkgeschoten van tien jaar of meer. Zodra er een nieu-
we ommeloper werd aangelegd, werd ook het geschotsboek vernieuwd.
In Vlaanderen worden de geschotsboeken aangeduid als verhoofdings-
boek of -kohier. Tevens wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de zo-
geheten kleine en grote verhoofding. In de negentiende eeuw werden in
Zeeland, waartoe sedert de zeventiende eeuw dan ook al Zeeuws-Vlaan-
deren is gaan behoren, de geschotsboeken vervangen door het geschots-
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kohier, waarvan er elk jaar een naar het provinciebestuur diende te wor-
den gezonden ter homologatie. 

Het tiendkohier
Tenslotte is nog de vermelding van het tiendkohier van belang.50 Dit ko-
hier was bezit van de tiendheffer en werd tot aan de Franse Tijd gebruikt.
De eerste tiendkohieren in Vlaanderen dateren uit de zestiende eeuw. In-
dien een tiendheffer in een streek alle tienden bezat of delen daarvan, dan
werden deze verdeeld op dezelfde wijze, zoals een gebied volgens de
ommeloper in blokken, houcken of beginnen was ingedeeld. Zo werden
de tienden in elke blok afzonderlijk verpacht. Voor 1600 gebeurde dit
overwegend voor een termijn van drie of zes jaar, daarna overwegend
jaarlijks. De omschrijving van een tiendbeloop kwam dus nagenoeg ge-
heel overeen met de omschrijving van een beloop. De aanwezigheid van
ommelopers in de archieven van vele tiendheffers, zoals abdijen en kapit-
tels, vormt het bewijs van de toepassing van de ommeloper bij de tiend-
verpachting in de vorm van tiendkohieren.

Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

Een voldoende gedetailleerde ommeloper kan een schat aan informatie
bevatten over zeer uiteenlopende aspecten van het landschap, de toen-
malige sociale verhoudingen en een aantal bijzondere elementen. In eer-
dere studies zijn we hier al nader op ingegaan,51 zodat verder volstaan
kan worden met een korte aanduiding van de onderzoeksmogelijkheden
die de ommeloper biedt.

Grondbezitsverhoudingen en bedrijfsvoering
Bij het opmeten van een evening noteerde de landmeter voor elk perceel
de grootte, de eigenaar en/of de gebruiker/baander of pachter. Aan de
hand van deze gegevens kan er per evening of zelfs voor grotere aaneen-
gesloten gebieden onderzocht worden wat de gemiddelde grootte is van
de percelen per gebruiker en per eigenaar of grondbezitter. Voor een il-
lustratie van de verdeling van het grondbezit zie de tabel in Bijlage D,
p. 231-232.

Wanneer men beschikt over opeenvolgende ommelopers zoals bij de
watering Blankenberge, kan men veranderingen in de parcellering waar-
nemen. Indien de ommelopers mededelingen bevatten over de aard van
de percelen, kan inzicht worden verkregen in het grondgebruik in een be-
paald gebied.52 Verder kan het grondbezit per gebruiker én per eigenaar
worden gereconstrueerd. Op deze wijze kan men achterhalen of sprake
was van directe grondexploitatie of van pacht. Indien een aantal opeen-
volgende ommelopers van een bepaald gebied voorhanden is, kunnen
ook ontwikkelingen in het patroon van grondbezit en -exploitatie wor-
den onderzocht.
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Sociale geleding en familiegeschiedenis
Zoals Coornaert opmerkt is de ommeloper eigenlijk het middeleeuwse
kadasterboek bij uitstek, tot de invoering van het kadaster.53 Immers in de
ommeloper treft men een volledig overzicht aan van alle inwoners van
een evening met vermelding van hoeve, land en huis met tuin, al gaat het
maar om een oppervlakte van enkele roeden. Bovendien bevatten enkele
eveningboeken ook lijsten van hondsmannen, lieden die een bepaalde
hoeveelheid grond in de evening dienden te bezitten (Beoostenblije,
C27). De reconstructie van de hondsmannen levert dan ook een overzicht
van de voornaamste grondbezitters of ingelanden van de evening op.
Omdat grondbezit lange tijd hoofdindicatie voor iemands rijkdom was
en het criterium bij uitstek om te worden toegelaten tot bepaalde ambten,
geeft de lijst van notabelen de sociale bovenlaag weer van een evening.
Zo kan men voor de evening Blankenberge ook veranderingen in de bo-
venlaag onderzoeken. Daarnaast biedt de ommeloper het complete beeld
van alle in de evening wonende mensen en gezinshoofden, zodat de re-
constructie van familienamen mogelijk is. Indien er meerdere opeenvol-
gende ommelopers voor een bepaald gebied aanwezig zijn waarin niet al
te veel landschappelijke veranderingen hebben plaatsgevonden, is de re-
constructie van een stamboom van bepaalde families mogelijk. De om-
meloper biedt derhalve als bron voor genealogie vele mogelijkheden.54

Bovendien kunnen via de verhoofdingskohieren of geschotsboeken alle
instellingen in een gebied worden achterhaald, zoals kloosters, hospita-
len, dissen, etc.

Landschapsreconstructie55

Pas in de loop van de zeventiende eeuw worden de ommelopers voor-
zien van kaarten. Deze kaarten worden per beloop getekend. Eerder zijn
vrijwel geen kaarten voorhanden, maar aan de hand van de omschrijving
van de belopen is het toch mogelijk een globale landschapsreconstructie
te maken. Zelfs latere landmeters hebben de oudste ommelopers ge-
bruikt om een gebied te reconstrueren.56 In de meest voorkomende geval-
len kan de loop van dijken, watergangen en wegen worden gereconstru-
eerd. Een mooi voorbeeld van een uitgave van een ommeloper met kaar-
ten is de ommeloper van de parochie Wachtebeke uit 1662 door De
Coninck.57 Wanneer de evening slechts enkele belopen betreft die omstan-
dig worden beschreven en weinig zijn veranderd, is de reconstructie van
het landschap van een oude evening een vrij eenvoudige zaak.58 In be-
paalde gevallen worden zelfs de percelen met lengte en breedte beschre-
ven (Divershoek en Nieuw-Frankendijk, C4). Hier en daar worden lengte
en breedte zelfs nog verder gespecificeerd.

De ommeloper legt met zijn informatie over het historische land-
schap derhalve de basis voor het reconstrueren van dat historische land-
schap. Landschapsbeheer en ook natuurbehoud in een bepaald gebied
zou eigenlijk moeten aanvangen met het bestuderen van de oudste om-
melopers van dat gebied.
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Bodem en geomorfologie59

De ommeloper werd gebruikt om een gemetsgewijze verdeling van de
dijkkosten tot stand te brengen. Hoewel elk gemet in principe eenzelfde
geschot opbracht, was dat niet in alle wijken in een evening het geval.
Sommige belopen en vaak ook heel wat percelen betaalden niet het volle
geschot. In Blankenberge werd zelfs een apart register voor de wanlan-
den gebruikt. In de evening Rietvliet betaalden slechts vijftien van de 22
belopen het volle geschot. De landen die niet het volle geschot betaalden,
waren veelal drassig en landbouwtechnisch van minder waarde dan de
overige landen, zoals zandige ruggen in het landschap. Een reconstructie
van zogenaamde wanlanden levert dus de verspreide ligging van laagten
en zandkoppen op, maar geeft ook informatie over de hoogteverschillen
in het landschap.

Toponymie
In de beginnen of belopen van de meeste ommelopers worden plaatsen,
wegen, waterlopen en dijken bij naam genoemd en komen nog vele ande-
re namen voor. Deze toponiemen vormen een belangrijke ruggesteun bij
de reconstructie van het landschap.60 Daarbij is het wel nodig enige vorm
van classificatie aan te brengen. Zo kunnen de namen naar oorsprong
(Germaans, Keltisch, Noors) worden geclassificeerd, naar veldnamen,
hydroniemen en toponiemen, die betrekking hebben op dijken, nederzet-
tingsvormen, reliëfvormen en dergelijke.61 Voorbeelden van hydronie-
men zijn onder andere Crominc Creke en Roode Wulpe. In bepaalde ge-
bieden verraden toponiemen vroege economische activiteit, zoals moer-
straten, moervaarten, moerwatergangen, moershoofden, zeldijken, etc.
Er zijn echter ook toponiemen die teruggaan op namen van personen.
Sommige namen geven zelfs informatie over het verleden, gebeurtenis-
sen en het optreden van belangrijke personen. In de ommeloper van de
parochie Boekhoute (C44) uit 1511 komen de eerste vijf belopen allemaal
uit op een punt bij een brug ‘waar de kinderen verdronken’. Namen en
benamingen in sommige eveningen kunnen nauw samenhangen met een
bepaalde grondbezitter, bijvoorbeeld tempelgoed, tempelakker, tempel-
land nabij Zaamslag.62

Archeologie
Omdat de ommeloper als voorloper van het kadaster en vele polderkaar-
ten mag worden beschouwd, kan deze bron ook belangrijke gegevens
verschaffen voor de archeologie. De ommeloper bevat informatie om-
trent de loop van wegen, dijken en waterlopen, stenen of houten heulen
en in een uitzonderlijk geval ook omtrent de vorm van de percelen. Ook
maakt de ommeloper gewag van allerlei vormen van grondgebruik (ak-
kerbouw, veeteelt, turfstekerij, etc). Eveneens worden regelmatig molens,
molenwallen en hillen genoemd, welke laatste kunnen duiden op ver-
dwenen vliedbergen. Tenslotte kunnen er verwijzingen in de ommelo-
pers staan naar stenen gebouwen of gebouwen van bijzondere aard, zoals
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kapellen, tiendschuren, etc. Veelal zijn in het huidige landschap nog
slechts vage sporen aanwezig van genoemde elementen, die bij werk-
zaamheden aan het licht kunnen komen. De archeoloog kan dan zijn be-
vindingen in het veld door de geschreven bron in de vorm van een om-
meloper laten bevestigen of bijstellen. Anderzijds kan de archeoloog, uit-
gaande van de ommeloper, met moderne opsporingsmethoden de
‘verdwenen’ sporen weer proberen vast te leggen. Bij die laatste methode
valt te denken aan luchtprospectie, die via de zogenaamde cropmarks de
vroegere sporen kan lokaliseren.63

Samengevat mag worden gesteld dat de ommeloper als bron een
multidisciplinaire toepassing heeft. Terwijl dit type bron aanvankelijk het
domein van de waterstaatkundigen en historisch-geografen was, kunnen
ook demografen, bodemkundigen, historici, archeologen en genealogen
veel informatie in de ommeloper vinden. Tenslotte kan deze bron een we-
zenlijke bijdrage leveren aan het beleid op het vlak van ruimtelijke orde-
ning.
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seke, 1438 en 1439’, Archief, Vroegere en latere Mededelingen in betrekking tot Zee-

land. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1958) 62-72.
Vergelijk verhoofding in Vlaanderen.

30 Dekker, Zuid-Beveland, 449 e.v.
31 Keuren ende costuymen, 44 e.v.
32 Vergelijk Coornaert, ‘De ommeloper’, 21-22.
33 Mededeling E. Huys.
34 Dekker, Zuid-Beveland.
35 P.A. Harthoorn, Yerseke overloper 1518. Uitgave van de ‘Nederlandse Genealo-

gische Vereniging, afd. Zeeland’, Prae 1600 Club (1990), inleiding.
36 Vergelijk P.A. Harthoorn, Rilland, overloper 1454. Uitgave van de ‘Nederlandse

Genealogische Vereniging, afd. Zeeland’, Prae 1600 Club (1989) 2.
37 I.P. Back, Oostwatering (Walcheren), overloper 1581. Uitgave van de ‘Nederland-

se Genealogische Vereniging, afd. Zeeland’ Prae 1600 Club (1991) A1.
38 Afkortingen: m. of M. = gemet(en); r. of R. = roede(n); d.= duim in lengtema-

ten en denieren bij geldbedragen; v. = voet.
39 ‘Eersten boeck 1553 inhaudende het Ie tot ende met het laste begin der wan-

landen. Ommeloopere van den wanlande der wateringhe van Blanckeberghe
vermeten met roede ende vaste ende nyeuwe verhooft bij Anthuenis Schoon-
maekere ende Fransoys van der Poorte, ghezwooren landtmeters slandts van
den Vrijen, int jaer XVC drie ende vichtich’.

40 ‘Eerst int 1 1/2 m. uuter een; Ie beghinnende binder pale ende scependomme
van Brugghe west buuten der Smedepoorte ende noordt jeghens over de
Magdaleenemuer tusschen de halve Langhestraete ande noordtzijde, den
Oudenburchwech ande zuudtzijde, metten oosthende ande wech ofte singhel
jeghens de veste van Brugghe westwaert streckende tot int halve Yperdreve-
kin, ende es tbeloop daer twitte huus, de Coudde Cueckene ende meer andere
hofsteden in staen van oosten inne’.

41 Oorkondenboek, I nr. 405. In een oorkonde van graaf Willem I uit juli 1120
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wordt gesproken over de ‘hooimannen’ op het eiland Schouwen: ‘Ad hec as-
signavi eidem uxori mee do[n]o matutino et nupciali, que vulgo appellatur
morghinegaue, molendina aquatica de Syricsepor[t]h et hoymanne de Scal-
dia, et ministeriales extra comitatum Hollandie manentes qui petitionem vel
talgiam comiti rite exsolvere tenentur ...’. Vergelijk ook Fokker, Repertorium,
nr. 14 in verband met het ontslaan van die van Domburg op 1 juli 1294 inzake
de ‘hoiemengeschote’. Zie ook hiervoor de Inleiding (paragraaf 2); vergelijk
Dekker, Zuid-Beveland, 430-440 en 457, e.v. Zie hierna Bijlage C, Begrippenlijst.

42 Dekker, Zuid-Beveland, 451-453.
43 Ibidem, 595, e.v.
44 A.M.J. de Kraker en W.E.M. Bauwens, Polders en waterschappen in het Hulste-

rambacht. De geschiedenis van zeedijken, vooroever, binnenwater, wegen en van de

bestuurlijke organisatie van de waterschappen in het voormalige Hulsteram-
bacht tussen 1600 en 1999 (Kloosterzande 2000) 236-237.

45 De aanhef van dit register luidt als volgt: ‘Den dijckbouck van Brunisse be-
oosten Duijvelant verhevent ende overgeset uuijten ouden veltbouck, welc-
ken dijck gestelt is in drie deelinghen daer aff d’eerste geleghen is aen de
noortzie ende d’andere twee deelinghen aen de zuijtzijde, alle welcke voorn.
deelinghen noch verdeelt sijn in acht cavelen ofte (deelingen) hevenen die ge-
licht ende geswaert sijn bij dijckgrauwe ende gezwoorens midtsgaders de he-
venaers, welcke hevenaers (2x) daernaer eenen blinden cavel getrocken heb-
ben, volghende altijts d’eerste in d’eene, d’eerste in d’ander, ende d’eerste in
d’ander deelinghen ende volghende dien sulcx gesmaldeelt ende op den dijc
gecavelt op den (...) maertij anno 1591’.

46 ‘D’eerste deelinghe aen de noortzijde lanck IIC XXXIIII r. ende II voet. Jacob
Lenertss., cavelaer hevenaer, heeft d’eerste hevene die lanck is XXX r., compt
opt gemet II voeten en II d. stijff, begonnen van den meentedijck aen de noort-
zijde raijende op een willighenboom staende aen de cant van den Prs. Kueve-
laers saijlant ende vooren op Joos Teeuss gevel van zijn huijs die hij dese aen-
staenden heventijt onderhouden moet met dese sijn sijne naebeschreven he-
venkinderen ende gem., tsamen groot sijnde CLXV m. XXXII r.; Jacob
Lenertss., cavelaere hevenaer, heeft boven sijn drie gemeten vrijs LXV m.
CXLII r. houdt XI r. X v. X d.; Jacob Jacobss. Jonghe heeft XLVm. XIIII r. hout
VIII r. II v. II d.; de weduwe van Cijsser Tonisse heeft XXIIII m. LXII r. hout IIII
r. IIII v. IX d.; Heijn Thoniss. heeft XVm. XV r., II r. VIII v. X d.; Adriaen Pier-
terss. heeft XV m. XCIX r. houdt II r. IX v. V d.; dezelve persoonen houde de Ie
hevene in de IIe deelinghe die lanck is L r. compt... etc.’.

47 Dekker, Zuid-Beveland, 595-597.
48 Zie hiervoor ook de Inleiding. 
49 A. de Kraker, ‘Het dijkgeschot als belasting op de grond door de eeuwen

heen. De casus van het Vlaamse en Zeeuws-Vlaamse kustgebied tussen circa
1350 en circa 1990’ in: Steden en dorpen in last. Historische aspecten van lokale be-

lastingen en financiën (Amsterdam 1999) 41- 59.
50 E. Thoen, ‘Landbouwproductie en bevolking en enkele gemeenten ten zuiden

van Gent gedurende het Ancien Régime (14e-18e eeuw)’ in: A. Verhulst en C.
Vandenbroeke ed., Landbouwproduktiviteit in Vlaanderen en Brabant, 14de-18de

eeuw (Gent 1979) 131-200.
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51 A.M.J. de Kraker, ‘Waterschapsorganisatie en binnenwaterbeheersing tijdens
de zestiende eeuw in Noordoost-Vlaanderen. Het voorbeeld Hulster-
ambacht’ in: Jaarboek van de Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten”

(1990/91) 21-51. De Kraker, ‘De reconstructie van het laatmiddeleeuwse land-
schap en de lozing van het binnenwater. De everingen in het Axelambacht tij-
dens de zestiende eeuw’ in: Jaarboek van de Oudheidkundige Kring “De Vier Am-

bachten” (1992/93) 7-44. De Kraker, ‘Vlaamse everingboeken uit de 16e eeuw;
een multi-disciplinaire benadering van een miskende bron’, Historisch-

Geografisch Tijdschrift 1 (1995) 20-34.
52 Vergelijk ook Coornaert, ‘De ommeloper’.
53 Zie over de prekadastrale situatie onder meer M. Ryckaert, ‘De bronnen voor

het opstellen van en “Stedelijk kadaster” voor het Ancien Régime’ in: J. Mer-
tens ed., Bronnen voor de historische geografie van België. Handelingen van het
Colloquium te Brussel, 25-27.IV.1979 (Brussel 1980) 161-172. J. Ruwet, ‘Le
cadastre thérésien comme source pour la géographie historique de la Belgi-
que, du Grand-Duché de Luxembourg et des régions limithohes’ in: Ibidem,
172-195. J. Hennes, ‘De kadastrale bronnen uit de Franse tijd en het primitief
kadaster’ in: J. Mertens ed., Bronnen voor de historische geografie van België

(Brussel 1980) 195-203. A. Zoete, De documenten in omloop bij het Belgische ka-

daster (1835-1875) (Brussel Algemeen Rijksarchief 1979). J. Verhelst, De docu-

menten uit de ontstaansgeschiedenis van het moderne kadaster en van de grondbe-

lasting (1790-1835) (Brussel Algemeen Rijksarchief 1982).
54 S.J. Fockema Andreae, ‘Grondeigenaars en grondgebruikers in een hoekje

van Holland’, Ceres en Clio, zeven variaties op het thema landbouwgeschiedenis

(Wageningen 1964), die p. 56-57 de mogelijkheden voor genealogisch onder-
zoek onderkende, met name vanuit sociaal-agrarisch onderzoekspunt. Verge-
lijk H.D. Nijenhuis, s-Her Pauluspolder, everdinge 1545. Uitgave van de ‘Neder-
landse Genealogische Vereniging, afd. Zeeland’ , Prae 1600 Club (1990). Hart-
hoorn,Yerseke overloper 1518, Harthoorn, Rilland, overloper 1454, Harthoorn,
Westwatering van Walcheren Ambacht Koudekerke, overloper 1574. Uitgave van
de ‘Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zeeland’, Prae 1600 Club
(1992). Back, Oostwatering (Walcheren), overloper 1581. Zie over deze en andere
publicaties van de Nederlandse Genealogische Vereniging Bijlage B, Bron-
nenpublicaties.

55 Voor de wijze waarop de laatmiddeleeuwse en vooral ook zestiende-eeuwse
landmeetkunde werd verricht, verwijzen we naar C. Koeman, ‘Algemene in-
leiding over de historische kartografie, meer in het bijzonder: Holland vóór
1600’, Holland (1975) 218-237 en Koeman, Geschiedenis van de kartografie van

Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden (Alphen aan de
Rijn 1983). B. Augustyn, ‘Zestiende-eeuwse polderkaarten: spiegel der eigen-
tijds landmeetkundige verworvenheden of uiting van traditionalisme? Het
voorbeeld van de kaarten van het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen
geschilderd door de Gentenaar Francois Horenbault naar aanleiding van de
stormvloed van 1570’ in: H. van der Haegen, F. Daelemans en E. Van Ermen
ed., Oude kaarten en plattegronden. Bronnen voor de historische geografie van de

Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw). Handelingen van de studiedag van 20
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sept. 1985 (Brussel 1986) 75-105. H.C. Pouls, ‘Oude landmeetkundige metho-
den en de hedendaagse terminologie’, Kartografisch Tijdschrift (1985) 19-28 en
Pouls, ‘De driehoeksmeting of triagulatie’, Caert Thresoor 8 (1989) 61-71.

56 Vergelijk De Kraker, ‘Waterschapsorganisatie’, 29-30 en noot 33.
57 W. de Coninck, ‘Langs Wachtebeekse wegen. Een heemkundige wandeling,

anno 1662’ in: Jaarboek 1989 van de Heemkundige Kring “Oud Wachtebeke”. A.J.
Kraak, ‘De overlopers als historisch-geografische bron’, Historisch-Geografisch

Tijdschrift (1984) 47-49.

58 Château de Vincennes, Archives de l’Armée de Terre, kaartenafdeling nrs.
4.7.D. 268, 271 en 273.

59 Vergelijk A. Verhoeve, ‘Bodemkaart en landboek in een landschapsgenetisch
perspectief’ in: Mertens, J. ed., Bronnen voor de historische geografie van België.

Handelingen van het Colloquium te Brussel, 25-27.IV.1979 (Brussel 1980) 241-255.
60 D.P. Blok, ‘De toponymie als bron voor de historische geografie: mogelijkhe-

den en bespreking’ in: J. Mertens ed., Bronnen voor de historische geografie van

België. Handelingen van het Colloquium te Brussel, 25-27.IV.1979 (Brussel 1980)
43-61.

61 M. Gysseling, ‘Overzicht over de toponymie van Zeeuws-Vlaanderen’ in:
Jaarboek van de Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten” (1953/54) 23-35 en
Gysseling, ‘Oude toponiemen in de Vier Ambachten’ in: A.M.J. de Kraker, H.
vn Royen en M.E.E. de Smet ed., ‘Over den Vier Ambachten’, 750 jaar Keure en

500 jaar Graaf Jansdijk (Kloosterzande 1993) 169-175. Vergelijk op vele plaatsen
verspreid en gecursiveerd ook Gottschalk, De Vier Ambachten; R. Rentenaar,
‘Samenstelling met persoonsnamen in de middeleeuwse Zeeuwse toponymie’
in: Archief, mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap-

pen (1991) 1-33 en Gottschalk, ‘De plaatsnamen op -inge(n) in Zuidwest-
Nederland’ in: Archief, mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der

Wetenschappen (1992) 1-33.
62 A. de Kraker, ‘Activiteiten van de Tempeliers in Zeeland, domein en invloed

van de tempelridders nabij Axel en Zaamslag, 1200 - 1584’, Zeeland 3 (1994) 1,
1-9.

63 J.A. Brongers, Air photography and Celtic field research in the Netherlands. Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (Amersfoort 1976) 11-13,
waar de auteur ingaat op de te prospecteren sporen.
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b i j l a g e n

A Vindplaatsen

Gebruikte afkortingen
Aanw fonds Aanwinsten (in: ZA)
ADN B Archives Departementales du Nord (Frankrijk), serie B.
AdL fonds Acquits de Lille (in: ARAB)
AEBr. Archives Ecclésiastiques du Brabant
ARAB Algemeen Rijksarchief te Brussel
ARAH Algemeen Rijksarchief te ’s-Gravenhage
Enn fonds d’Ennetière (in: RAK)
GAA Gemeentearchief Axel
GrsTD Groot Seminarie te Brugge, fonds Ter Duinen
HA fonds Hulster Ambacht (in: ZA)
Hs Handschriftenverzameling (in: ZA)
KvK fonds O.L.Vr. Kapittel van Kortrijk (in: RAK)
KMM Kliniek Maria Middelares te St. Denijs Westrem
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OHZ Oorkondenboek van Holland en Zeeland
RABr. Rijksarchief Brugge
RAG Rijksarchief Gent
RAK Rijksarchief Kortrijk
RK Rekenkamer (in: ARAB)
RKZ Rekenkamer Zeeland (in: ZA)
S Collectie van Sielegem (in: RABr.)
SAG Stadsarchief Gent
TH fonds Terhagen (in: KMM en/of RAG)
WA fonds Wateringen (in: OCMW)
WB fonds Watering Blankenberge (in: RABr)
ZA Zeeuws Archief
Za. fonds Ambachtsheerlijkheid Zaamslag (in: ZA)

A De hoofdbron: ommeloper van de watering Blankenberge
jaar begin aard land omvang bron met bijzonderheden

1 1456 1 t/m 49 volland 112 fol. RABr. S. 13
2 1456 50 t/m 95 volland 152 fol. RABr. S. 1
3 1456 1 t/m 83 volland 454 fol. OCMWBr. WA, A2
4 1456 84 t/m 126 volland 430 fol. RABr. WB. 95
5 1456 compleet wanland 70 fol. OCMWBr. WA, A4
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jaar begin aard land omvang bron met bijzonderheden

6 1478 1 t/m 105 volland 613 fol. RABr. WB 91
7 1478 106 t/m 168 volland 569 fol. RABr. WB 92
8 1478 69 t/m 105 volland 416 fol. RABr. S. 2
9 1478 compleet wanland 219 fol. RABr. WB 131

10 1494 1 t/m 89 volland 379 fol. RABr. WB 93
11 1494 1 t/m 89 volland 366 fol. RABr. WB 94
12 1494? 135 t/m 170 volland 214 fol. RABr. S. 3
13 1494 compleet wanland 151 fol. RABr. WB 132

14 1513 1 t/m 81 volland 414 fol. RABr. WB 96
15 1513 1 t/m 81 volland 416 fol. RABr. WB 133
16 1513 82 t/m 125 volland 452 fol. RABr. WB 97
17 1513 82 t/m 124 volland 457 fol. RABr. WB 98
18 1513 125 t/m 170 volland 363 fol. RABr. WB 99

19 1554 1 t/m 45 volland 397 fol. RABr. WB 101
20 1554 46 t/m 97 volland 540 fol. RABr. WB 102
21 1554 98 t/m 126 volland 434 fol. RABr. WB 103
22 1554 127 t/m 156 volland 400 fol. RABr. WB 104
23 1554 157 t/m 170 volland 222 fol. RABr. WB 105
24 1553 compleet wanland RABr. WB 134

De nummers van vòòr 1500 zijn ook te vinden in H. Rombaut, Bronnen voor de
agrarische geschiedenis van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen. Een analytische
inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende
goederen (tot 1500). Publikatie Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis 106
(Gent 1991) 398 e.v.

B De bronnen in de nabije omgeving van Blankenberge-Brugge
jaar gebieden omvang bron met bijzonderheden

1 1398 Eyensluis Brugge OCMW. St. Jans- 
hosp., A22

2 1502/40 Tienhonderdpolder 38 fol. ZA Hs 1405 (later afschrift)
3 1502? Moerkerke 46 fol. RABr. S. 13
4 1456 Beoostereede 136 fol. ZA Hs. 1505 (16de-eeuws)
5 1456 Beoostereede ZA Hs. 1506 (16de-eeuws)

Nr. B1 is ook te vinden in H. Rombaut, Bronnen voor de agrarische geschiedenis van
het middeleeuwse graafschap Vlaanderen. Een analytische inventaris van dokumenten
betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500). Publikatie
Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis 106 (Gent 1991) 405 e.v.

216 De Kraker



C De bronnen in Noordoost-Vlaanderen: Vier Ambachten en het 
Land van Saeftinghe

jaar gebieden blz. bron met bijzonderheden

1 1499 Brugschenpolder 76 ARAB RK, 50639
1499 met de Westpolder 37 ARAB RK, 50639

2 1567 Evening Polder van Namen kohier ARAB AdL, port. 985
3 1510* Evening Nieuw-Frankendijk en 

Divershoek 31 RAK Enn, 3030
4 1580 Idem 65 GAA, 652-H
5 1508 Evening Langendam 24 RAK Enn, 3030
6 1538 Idem 25 RAK Enn, 3030
7 1551 Idem 24 GAA, 652-F
8 1518 Evening Rietvliet 116 RAK Enn, 3034
9 1536 Idem 124 RAG Varia, D-3173
10 1550 Idem 159 GAA, 652-E
11 1592 Dullaertpolder
12 1580 Evening Lamswaarde
13 1535 Evening Ser Pauwelspolder 92 ZA HA, 625
14 1532 Evening Hengstdijk 16 GrS TD, B-234 en RAG Dro,
15 1556 Evening Rietdijck & Wulfsdijck RAK KvK, ongeclasseerd, 

uittreksels
16 1562 Schorren Hulsterhaven 11 ARAB AdL, port. 989
17 ±1480 Evening Copwijck (met de 

Bayaertspolder & Schreijdijck) SAG Bijloke, nr. 392, uittreksels
18 1562 Idem 96 SAG Bijloke, 406
19 1564 Evening Aendijcke 126 KMM TH, D-16 en ARAB; 

AEdBr, 7301
20 1577 Idem 74 SAG Bijloke, 448 en 92 ZA Za, 82
21 1557 Evening West-Zaamslag 117 ZA Za, 71
22 1543 Evening Ghenderdijcke 76 ZA Za, 71
23 1554 Evening Oudt-Othene 21 ZA Za, 71
24 1564 Idem 16 KMM TH, D-16
25 1564 Evening Nieuw-Othene 21 KMM TH, D-16, 28 ZA Za, 71
26 1557 Capellepolder kohier SAG Pott, 524
27 1567 Evening Beoostenblije 356 ARAH, Staten-Generaal, 12565
28 1549 Evening Bewestenblije 

incl. Zuiddorpe) 318 KMM TH, D-16
29 1565 De Zoutepolder ADN B, 1624, fol. 128v-130r

30 1576 Evening Triniteyt 32 ARAB AdL, port. 987
31 1550 Evening Strijpeepolder kohier RAG Boudelo, 2733
32 1565 Evening Lovenpolder kohier SAG Pott, 143
33 1565 Idem ADN B,
34 1545 Evening Koudenpolder kohier SAG Pott, 144
35 1518 Willemskercke kohier SAG Pott, 524
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jaar gebieden blz. bron met bijzonderheden

36 1576 Idem 14 ARAB AdL, port. 987
37 1576 Vremdijcke 23 ARAB AdL, port. 987
38 1576 Lievin Leynspolder 3 ARAB AdL, port. 987
39 1521 Parochie Zelzate 40 RAG Bisdom, B-4605
40 1565 Parochie van Assenede 102 RAG Assenederambacht, 217
41 1565 Parochie en bezet Ertvelde 406 Ibidem
42 1570 Parochie Wachtebeke 538 SAG Bijloke, 270
43 1580 Parochie Winkel 174 SAG Bijloke, 271
44 1511 Parochie Boekhoute 52 RAG Nieuwbos, 7
45 ±1600 Idem 166 Boekhouterambacht, 207
46 1511 Parochie Bassevelde 170 RAG Nieuwbos, 7
46 ±1600 Idem 174 Boekhouterambacht, 207

* Vergelijk A. de Kraker, ‘Vlaamse everingboeken uit de 16e eeuw; een multi-
disciplinaire benadering van een miskende bron’, Historisch-Geografisch
Tijdschrift 1 (1995) 22, waar abusievelijk 1509 is vermeld. De datering volgt de
stijl van Utrecht en dient derhalve in 1510 te worden gecorrigeerd.

D De bronnen in Zeeland
jaar gebieden omvang bron met bijzonderheden

1 1518* Yerseke Ambacht 33 blz. ZAAanw. 1982, 154 (fotocopie) 
RA Utrecht, Kapittel. van Oud-
Munster, 844 (orig.)

2 1567 Oosternieuwland (Veere) 4 fol. ZA RKZ, II, 1128A
3 1575 Noordtmonster 19 fol. ZA RKZ, II, 1128B
4 1573 Parochie Bruinisse 17 fol. ZA Heerl. Bruinisse, 120
5 1577 Parochie Bruinisse 27 fol. ZA Heerl. Bruinisse, 120
6 1584 Parochie Bruinisse 20 fol. ZA Heerl. Bruinisse, 120
7 1591 Parochie Bruinisse 28 fol. ZA Heerl. Bruinisse, 120
8 1574* Westwatering 239 fol. ZA Hs, 1203
9 1581* Oostwatering 329 fol. ZA RKZ, II-1128
10 1584 Parochie Bruinisse 9 fol. ZA Heerl. Bruinisse, 124

(dijkboek)
11 1591 Parochie Bruinisse 6 fol. ZA Heerl. Bruinisse, 124

(dijkboek)
12 1598 Parochie Bruinisse 9 fol. RAA Heerl. Bruinisse, 124

(dijkboek)
13 1592* Goese Ambacht 13 blz. ZAAanw. 1982, 159 (fotocopie)

* Voor nadere informatie zie ook Bijlage B, Gedrukte bronnen en literatuur.
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B Gedrukte bronnen en literatuur

Inventarissen
Inventaire des liasses portefeuilles, Chambre des Comptes (zonder da-

tum, handgeschreven).
Ommelopers Verzameling Vincent (Brussel 1992).
Ommelopers ‘Verzameling Mestdach (vroeger: Aanwinsten, 6388)’

(Brussel 1992).
‘Landboeken collectie Van Sieleghem’ (Brussel 1992).
Ommelopers, collectie Peper (Brussel 1992).
Asaert, G., Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent

(Brussel 1976).
Bussche, E. vanden, Inventaire des Archives de l’Etat à Bruges, section

première, Franc de Bruges. II, Registres (Bruges 1884).
Decavele, J. en J. Vannieuwenhuyse, Archiefgids. I, Oud-archief (Gent

1983).
Degrijse, K., Inventaris van het archief van het ambacht Boekhoute (Brussel

1983).
d’Hoop, A., Inventaire général des archives Écclésiastiques du Brabant II en V

(Brussel 1922 en 1930).
Renson, S., Inventaris van de Varia-Reeksen (getypt 1989).
Het Rijksarchief in de Provinciën. Overzicht van de Fondsen en Verzamelingen.

I, De Vlaamse Provinciën (Brussel 1974).
Rijksarchief in Zeeland. Plaatsingslijst van de verzameling aanwinsten

Rijksarchief in Zeeland, 1955-1990 (Middelburg 1990).
Sandbergh, G.F., Inventaris van de archieven van de Rekenkamer van Zeeland.

II, Archieven gedeponeerd bij het archief van de Rekenkamer, 1189-c.
1825 (1973).

Schoups, I., Inventaris van het archief van het ambacht Assenede (Brussel
1978).

Unger, W., De handschriftenverzameling (z. p. 1955). In 1990 aangevuld
door A.F. Franken.

Warlop, E., Inventaris van het fonds d’Ennetières (Brussel 1981).
Werveke, L. Van, Watering Blankenberge. Inventaris van de archieven aan het

Rijksarchief in bewaring gegeven (z.pl. z.d. en in bewerking).
Wiersum, A. Van, ‘Het archief van de ambachtsheerlijkheid Bruinisse.
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C Begrippenlijst

De doorgewerkte ommelopers leveren veel termen op die vrijwel onbe-
kend zijn. Vele van deze termen komen ook niet voor in glossaria van
Beekman of recente jaargangen van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschie-
denis. In deze begrippenlijst zijn alleen de meest voorkomende termen uit
de bronnen opgenomen.

baander/baender
iemand een een perceel bedrijft of bewerkt of daarvan pachter is.

baendijck
voormalige zeedijk, thans binnendijk (NO-Vlaanderen).

bastdrager
assistent die bij meting de instrumenten van de landmeter mee-
draagt en de stokken verzet.

beghin/begin
een begrensd gedeelte van de oppervlakte van een evening of
watering, bestaande uit meerdere percelen (Brugse Vrije).

beloop
een begrensd gedeelte van de oppervlakte van een evening of
watering, bestaande uit meerdere percelen (NO-Vlaanderen).

block
begrensd gedeelte van de oppervlakte van een evening of wate-
ring, bestaande uit meerdere percelen (Zeeland).

cavelaere
persoon die belast is met geven van leiding aan of het toezicht
houden op het onderhoud van een bepaald gedeelte van de zee-
dijk in een watering (Zeeland).

deelinghe
groter gedeelte van een door de ingelanden zelf te onderhouden
stuk van een zeedijk in een watering; een ‘deelinghe’ bestaat
weer uit verschillende ‘cavels’. (Zeeland); een voor onderhoud
of aanleg aanbesteed gedeelte van een zeedijk of watergang toe-
wijzing, verhoefslaging of verstoeling van een dijk over de dijk-
plichtige gelanden.

dijckbouck
register waarin het onderhoud van zeedijken over de ingelan-
den wordt verdeeld, bij deze verdeling is de te onderhouden
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dijklengte veelal rechtevenredig aan de omvang van het grond-
bezit in de watering (Zeeland).

eveninghe/evenhinghe/evering
waterschap/watering, een door dijken omgeven stuk land met
eigen bestuur waarin de ingelanden dijk- en/of watergeld beta-
len. De term ‘evering’ komt vooral voor in de zestiende eeuw en
dan nog voornamelijk in het gebied van de Vier Ambachten
(NO-Vlaanderen).

eveninghboeck
register waarin op systematische wijze alle percelen uit een eve-
ning of watering zijn opgetekend (NO-Vlaanderen).

gangh/ghanc
een begrensd gedeelte van de oppervlakte van een evening of
watering, bestaande uit meerdere percelen (NO-Vlaanderen);
vgl. mate/houck/beghin/beloop/bloc.

gemet
oppervlakte-eenheid: Brugse gemet = 3 linen = 300 roeden =
0,4424 ha; Gents gemet = 300 roeden = 0,4455 ha;
Walchers/Bloois gemet = 300 roeden = 0,3942 ha.

gemeentedijk
dijk die door de inwoners van een polder(gebied) zelf wordt
onderhouden en waarvan het onderhoud rechtevenredig aan de
oppervlakte van de ingelanden wordt verdeeld.

geschot/schot
geldbedrag dat per oppervlakte-eenheid (veelal per gemet)
wordt geheven om daarmee de zeedijken en waterlopen in een
watering te onderhouden.

ghewestbouck
zie eveninghboek/everingboek/overloper/ommeloper (NO-
Vlaanderen).

gheerkin
in een punt uitlopend perceel (NO-Vlaanderen).

gheweste
wijk, beloop, ghangh, begin, etc.

haay-gemeten
landen (Goeree) die niet het volle geschot per gemet betalen.

haaymanlanden
landen die vrij van geschot waren, aanvankelijk door de duinen
ingesloten. Haymannen waren dus vrije mannen.

hevene/heveninghe
landmaat van 200 gemeten; ook wel land waarover geschot
diende betaald te worden.

hevenen
het gelijkmatig verdelen van de lasten van het dijkonderhoud in
een watering (Zeeland).
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hevenaer
een persoon die een leidinggevende rol speelt bij de verdeling en
de uitvoering van het dijkonderhoud in een watering (Zeeland);
vergelijk Vlaamse ‘hondsman’.

hevenkind
personen die onder leiding van de ‘hevenaer’ belast zijn met het
onderhoud van een ‘deelinghe’ in de zeedijk (Zeeland).

heventijt
de periode gedurende welke de ingelanden bepaalde ‘deeling-
hen’ en ‘cavels’ in de eigen zeedijk dienen te onderhouden; de
tijd dat wordt overgegaan tot een nieuwe verdeling van derge-
lijk onderhoud (Zeeland).

hole/hool
heul of dam over een watergang met holle boomstam (NO-
Vlaanderen).

hon(d)sman
eigengeërfde uit een watering die het geschot int over een vast
en gelijkgesteld aantal gemeten of hectaren (NO-Vlaanderen en
Brugse Vrije).

hoofden/hooft
persoon op wiens een naam een perceel gesteld wordt.

houck
een begrensd gedeelte (mate/ghanc/beloop/beghin/bloc) van de

oppervlakte van een evening of watering, bestaande uit meerde-
re percelen; benaming komt overwegend in Zeeland voor.

line/lijne
oppervlakte-eenheid in het Brugse Vrije: 100 roeden = 0,1475 ha.

mate
een begrensd gedeelte van de oppervlakte van een evening of
watering, bestaande uit meerdere percelen; benaming komt zo-
wel in Zeeland (vgl. beghin/ghanck/beloop in Vlaanderen) als
in het Brugse Vrije voor; ook soort bouw- of weiland.

meentedijck
een zeedijk die door de gezamenlijke ingelanden van een wate-
ring wordt onderhouden (Zeeland).

moer/moor/moorkin
perceel met turf in de bodem (NO-Vlaanderen) .

ommelo(o)per(e)
register waarin op systematische wijze alle percelen uit een eve-
ning of watering zijn opgetekend (Brugse Vrije). 

ouder mate
benaming van de vorige opmeting, met ander woorden het oude
everingboek (Brugse Vrije).

overloper
register waarin op systematische wijze alle percelen uit een eve-
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ning of watering zijn opgetekend (Zeeland en soms in het Vrije
van Sluis).

oversetten
het perceelsgewijs opmeten van een watering en het – mede aan
de hand van het oude – samenstellen van een nieuw register
(Zeeland).

raijen
bij het opmeten en oriënteren van de windrichting gebruikte
term, welke wordt gerelateerd aan een vast punt in of buiten de
watering, zoals oude bomen, kerktorens, etc. (Zeeland en Vlaan-
deren).

recoleren
het vergaren van alle percelen in een register; recollement = con-
trole (Brugse Vrije).

roede
300e deel van een gemet; 678 roeden zijn 1 ha; lengtemaat waar-
mee de landmeter meet.

schelveringhe
waterloop of kreekrestant die vaak fungeert als scheidslijn tus-
sen belopen (NO-Vlaanderen).

schieten
het vaststellen van de juiste hoogte van een geschot en dat ook
innen/betalen.

sluispitte
boezemwater voor de sluis (NO-Vlaanderen).

somma
aanduiding van de totale oppervlakte per blok (Brugse Vrije).

stackel(le)
mogelijk perceel uitlopend op een punt (Brugsenpolder, 1499).

sticke/sticxkin
perceel (Brugse Vrije); benaming voor stuk akkerland (NO-
Vlaanderen).

uitslaan
het buitendijken van percelen bij de aanleg van een nieuwe zee-
dijk of een voorlopige inlaagdijk; het uitgraven van een perceel
of een gedeelte daarvan om met de uitgegraven grond de zeedijk
op te maken.

viertel
oppervlaktemaat of een vierde van een gemet, d.i. 75 roeden.

veltboeck
register waarin op systematische wijze alle percelen uit een eve-
ning of watering zijn opgetekend (Zeeland, af en toe in NO-
Vlaanderen).

verhevenen
het perceelsgewijs opmeten van een watering met als doel een zo

230 De Kraker



eerlijk mogelijke verdeling van het geschot (Zeeland en Vlaan-
deren).

verhouden/verhonden/verhoudinghe/verhondinghe
het verdelen van de opgemeten evening in stukken van gelijke
grootte en de toewijzing aan eigengeërfden om het geschot in
het hun toegewezen deel te innen (Brugse Vrije en NO-Vlaande-
ren). 

verhoofdinghe
register met daarin de ‘verhoudinghe’, het op naam stellen van
de percelen (cf. supra) (Brugse Vrije).

volland/vullande
land dat per gemet het volle geschot (100 procent) moet betalen
(Brugse Vrije).

vroonen
landen die ‘vrij’ zijn, vergelijk haijmanlanden (Zeeland).

waterijnghe
watergang of afwateringssloot (NO-Vlaanderen); waterschap of
evening (Brugse Vrije); in Vlaanderen de aparte delen van oude
dijkages die zijn samengevoegd.

watergeld
verschuldigd deel van het geschot voor de binnenwerken in een
evening of het mogen afwateren door de watergang van een ne-
venliggende watering (Vlaanderen).

weel
waal of wiel, een uitgespoeld doorbraakgat dat na dijkherstel als
kreek is binnengedijkt (NO-Vlaanderen).

zaijdijck
binnendijk die als akkerland wordt gebruikt (NO-Vlaanderen).

zijdelinghe
kadedijkje langs een vaart (NO-Vlaanderen).

D Tabel met de verdeling van het grondbezit in de Brugschen
polder, 1499

grondeigenaren totaal

1 particulieren 1023 gemeten 76 roeden
2 Chartreusinnen (Brugge) 444 gemeten 53 roeden
3 kapittel van Doornik 172 gemeten 181 roeden
4 O.L.Vr.-kapittel van Kortrijk 4 gemeten
5 abdij Ter Doest 137 gemeten 90 roeden 
6 abdij Boudelo 8 gemeten 137 roeden
7 tafel van de H. Geest te Saeftinghe 26 gemeten 183,5 roeden
8 parochiekerk van Saeftinghe 20 gemeten 53 roeden
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grondeigenaren totaal

9 parochiekerk van St. Laureins 21 gemeten 71 roeden
10 tafel van de H. Geest van St. Laureins 7 gemeten 89,5 roeden
11 parochiekerk van de Polder van Namen 3 gemeten 108 roeden
12 diversen 22 roeden

Totaal: 1868 gemeten 264 roeden
Land liggend in ‘dijcpitten’ (3 procent): 55 gemeten 144 roeden.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat 54,8 procent van de grond in particuliere
handen berust, 46,2 procent in handen van de grote geestelijke instellin-
gen en slechts 4 procent eigendom is van de lokale geestelijke instellin-
gen.
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i n l e i d i n g

Dit broncommentaar behandelt de morgenboeken van de ambachten van
het hoogheemraadschap van Rijnland. 1 Zij vormden tijdens het Ancien
Régime de grondslag van alle belastingen die op het platteland over de
ongebouwde grond moest worden opgebracht. Zij ontlenen hun naam aan
de toegepaste landmaat, de Rijnlandse morgen.2

De ambachten in Rijnland waren plattelandsgemeenschappen (dor-
pen) en tegelijkertijd ook (lagere) waterschappen, maar de financiële ad-
ministratie van beide organen werd gescheiden gevoerd. Tot en met de
zestiende eeuw konden zij worden verdeeld in de Veertig Ambachten die
vanouds de sluizen bij Spaarndam moesten onderhouden, en de dijk-
plichtige ambachten aan wie de zorg voor de Spaarndammerdijk was op-
gedragen.

Het territoir waar dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland van-
ouds gezag uitoefenen, wordt grofweg begrensd door de punten Haar-
lem, Amsterdam, Gouda en Wassenaar. De beperking tot dat rechtsge-
bied is niet willekeurig.3 Het hoogheemraadschap fungeerde namelijk als
overkoepelend hoofdwaterschap over de inliggende ambachten. De
hoogheemraden controleerden de financiële administratie van de am-
bachten in zoverre deze de waterstaat betrof. Zij keurden de rekeningen
van de ambachtsbewaarders goed en stelden de omslag vast die het am-
bachtsbestuur mocht heffen over de ongebouwde percelen land van het
ambacht. Ook hebben zij grote bemoeienis gehad met de vervaardiging
en de administratie van de morgenboeken. Controle over de dorpskosten
behoorden niet tot hun competentie; de rekeningen daarvan werden
door de ambachtsheer goedgekeurd.
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1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g

Invoering

In het midden van de zestiende eeuw stegen de uitgaven voor de natte
waterstaat in Rijnland aanmerkelijk. De verklaring hiervoor is tweeledig.
Het hoogheemraadschap had veel geld nodig om het buitenwater effec-
tief te kunnen keren. Tegelijkertijd wensten de ingelanden het waterpeil
in hun landerijen beter te beheersen, hetgeen dankzij de uitvinding van
de waterwindmolen mogelijk was geworden.

Sinds de gaten tussen de Noord- en Zuiderzee breder en dieper wa-
ren geworden, vergden niet alleen de sluizen bij Spaarndam maar ook de
Spaarndammerdijk meer onderhoud. De steeds wisselende eb- en vloed-
bewegingen in het IJ beschadigden het dijklichaam. Stormvloeden van de
jaren 1508, 1509, 1514 en 1532 hadden niet alleen dijkbreuken veroorzaakt
maar ook veel voorland van de dijk weggeslagen. De veiligheid van Rijn-
land vereiste een dijk die voldoende weerstand bood tegen het zilte water
van het IJ. Het onderhoud van de Spaarndammerdijk was in handen van
de ingelanden die de percelen langs de dijk bezaten, de zogenaamde dijk-
plichtigen. Hun aandeel in het dijkwerk stond vermeld in hoefslagboe-
ken.4 Na een langdurig proces hadden deze dijkplichtigen evenwel in
1544 bereikt dat de hoogheemraden de reparaties van die dijkvakken die
het meeste en duurste onderhoud behoefden, op kosten van de Veertig
Ambachten lieten uitvoeren. De dijk moest bovendien in zijn geheel wor-
den verhoogd en verzwaard.5 Dit alles had tot gevolg dat sinds 1544 de
Veertig Ambachten boven de last van het onderhoud van de sluizen bij
Spaarndam, dat zij van oudsher droegen, ook nog jaarlijks morgengeld
voor de Spaarndammerdijk dienden op te brengen terwijl hun voordien
slechts bij calamiteiten een omslag ten behoeve van de dijk werd opge-
legd.6 In het laatste kwart van de zestiende eeuw werden de dijkplichti-
gen zelfs geheel van hun dijkwerk ontslagen in ruil voor het betalen van
het Rijnlandse morgengeld.

Steeds betere afwateringsmethoden veroorzaakten al in de vijftiende
eeuw inklink van de grond met als gevolg bodemverlaging. Vooral het
zuidoosten van Rijnland met zijn uitgestrekte veen- en klei-op-veenge-
bieden kampte regelmatig met wateroverlast. Waterwindmolens die in
bruikbare en betrouwbare vorm beschikbaar kwamen – de eerste mel-
ding dateert uit 1408 – maakten het mogelijk het waterpeil beter te be-
heersen.7 Met bemaling konden de boeren hun land eerder bezaaien en
beweiden en daardoor een hogere opbrengst verkrijgen. Maar het inrich-
ten van een poldergebied vergde veel arbeid en geld. Binnen het ambacht
c.q. de polder diende het grondgebruik gelijkelijk met de hoge lasten van
kaden en molens te worden bezwaard.
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Waterschapslasten werden van oudsher morgen morgensgelijk omge-
slagen, dat wil zeggen dat elke morgen land – ongeacht zijn opbrengst –
gelijkelijk meedroeg in het totaal van de kosten van de waterstaatswer-
ken van het ambacht en van het hoogheemraadschap. Morgen morgensge-
lijk is een fundamentele regel van het waterschapsrecht sinds 1300.8 Het
morgengeld was geen belasting in enge zin, maar een ongeld zoals men
deze lasten oudtijds aanduidde. Het was een omslag, wat de een niet of te
weinig betaalde, moest de ander extra betalen. Om deze waterschaps-
lasten eerlijk te kunnen verdelen moesten de ambachtsbewaarders over
de juiste oppervlaktematen van de percelen binnen hun ambtsgebied be-
schikken. Al voor 1540 constateerden met name de rentmeesters van Rijn-
land, Dirc van Brouchoven en zijn zoon en opvolger Jan van Brouchoven,
dat de leggers van de ambachten veel fouten en hiaten vertoonden. De
leggers van de Veertig Ambachten dateerden van 1496. De ingelanden
hadden daartoe onder ede een opgave van de oppervlakte van hun per-
celen moeten verstrekken.9 Velen, vooral edelen en kloosters, pretendeer-
den dat zij vrijdom van belasting genoten, terwijl volgens een privilege
van 1437 alle landen binnen de grenzen van Rijnland die via de sluizen bij
Spaarndam uitwaterden, Rijnlands morgengeld verschuldigd waren.10

Dijkgraaf en hoogheemraden besloten alle percelen van de Veertig Am-
bachten te laten meten. Van enkele ambachten weken de gevonden op-
pervlakten sterk af van het aantal morgens waarmee zij in de rekeningen
van de rentmeester van Rijnland te boek waren gesteld. Met andere
woorden, het morgental op basis waarvan zij vanouds voor het onder-
houd van de sluizen bij Spaarndam werden aangeslagen, was (veel) te
laag. Zij deelden derhalve niet morgen morgensgelijk in de lasten van Rijn-
land. Toen Jan van Brouchoven deze ambachten in 1544 aansloeg over-
eenkomstig het nieuw gevonden (veel) hogere morgental protesteerden
zij, omdat zij zich geschaad voelden in hun oude rechten. Na een proces
werden in 1553 nieuwe morgentalen vastgesteld en nieuwe leggers op
basis daarvan in de ambachten ingevoerd. Pas de negentiende-eeuwse
meting voor het Kadaster zou de morgentalen uit de zestiende eeuw ver-
vangen.

Functie

Aanvankelijk hebben de gegevens van de morgenboeken slechts gediend
als grondslag voor de waterschapslasten.11 Deze lasten bestonden uit de
uitgaven van de ambachtsbewaarders voor de plaatselijke waterstaat (in
zoverre deze niet op de aanliggende percelen konden worden verhaald)
en de kosten van de polders, het zogenaamde molengeld én de bijdrage
van het ambacht in de uitgaven van het hoogheemraadschap. Dit Rijn-
lands morgengeld werd door de ambachtsbewaarders geïnd en door hen
afgedragen aan de rentmeester van Rijnland. Deze beide uitgaven wer-
den door de ambachtsbewaarders verantwoord in de ambachtsrekening
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en vervolgens – na goedkeuring door de hoogheemraden – morgen mor-
gensgelijk over de percelen omgeslagen met als uitkomst het morgengeld
dat voor een bepaald perceel moest worden betaald.

In 1584 zijn de morgenboeken door taxateurs bewerkt zodat deze
leggers ook als heffingsgrondslag voor de verponding over de percelen
ongebouwd land konden dienen. De druk van de verponding op de per-
celen was veel groter dan die van het morgengeld, met als gevolg dat de
ambachtssecretarissen voor de leggers de titel Quohier van de verponding
gingen gebruiken.

Meer dan twee eeuwen hebben de maten in de leggers de aanslag
van de verponding over de ongebouwde percelen bepaald. De verpon-
ding verdween bij de invoering van het nieuwe nationale belastingstelsel
in 1806. Precies drie eeuwen, namelijk nog tot 1851, dus nog ruim na de
invoering van het Kadaster in 1832, hebben de ambachtsbesturen de mor-
genboeken gebruikt voor de omslag van de plaatselijke waterschaps- c.q.
polderlasten. Het laatste (schrikkel)jaar dat uittreksels uit de morgenboe-
ken werden ingeleverd bij de secretaris van Rijnland, was 1848.

De morgenboeken zijn vervaardigd om een richtige belastingheffing
mogelijk te maken. Zij hebben geen functie gehad als openbare registratie
van zakelijke rechten op onroerend goed. Beperkingen van het eigen-
domsrecht – anders dan door verpachting – zijn er niet in te vinden.
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

In inventarissen worden vier verschillende soorten archivalia met mor-
genboek aangeduid, die men als volgt moet onderscheiden. Op basis van
het proces-verbaal van de landmeter (hier verder meetverslag genoemd)
werd de legger van de percelen in het ambacht samengesteld die vervol-
gens gedurende vele jaren als grondslag voor de belastingen in gebruik
bleef. Uit de legger trok de secretaris van het ambacht jaarlijks kohieren
met de bedragen aan morgengeld en aan verponding die in dat betreffen-
de jaar voor een perceel waren verschuldigd. Bovendien maakte hij voor
de ambachtsbewaarders elk schrikkeljaar een uittreksel uit de legger
voor het hoogheemraadschap van Rijnland.

De relatie van de legger tot de andere bovengenoemde bronnen kan
als volgt in schema worden gebracht:

Om verwarring te voorkomen zal hierna de term morgenboek niet meer
worden gebruikt, maar slechts meetverslag, legger, kohier en uittreksel.
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kwitantie

OAR 10289
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(keur 1563; indeling als
proces-verbaal keur uit 1580)



Meting

Aan de opmeting van de Veertig Ambachten is geen uitgewerkt plan
voorafgegaan. De hoogheemraden hadden aanwijzingen dat de leggers
van de ambachten niet de juiste maten bevatten en hiaten vertoonden.
Om hun vermoedens over de onvolkomenheden van de leggers be-
vestigd te krijgen bevalen zij in 1540 Pieter Sluyter, beëdigd landmeter
van Rijnland, Aarlanderveen op te meten. Of zijn opdracht ook een in-
structie inhield, is niet bekend. Wel is hem achteraf gezegd dat hij zijn
meetverslag in tweevoud moest indienen alvorens hij zou worden uitbe-
taald.

Toen bleek dat het ambacht, dat voor 2277 morgen aan Rijnlands
morgengeld aan het hoogheemraadschap afdroeg, in werkelijkheid 2596
morgen en 550 roeden groot was, en vervolgens metingen in Alphen,
Oudshoorn, Noordwijk en Noordwijkerhout en Zoetermeer (inclusief
Stompwijk) uitwezen dat deze ambachten in totaal bijna 3000 morgen
groter waren dan zij werden geteld voor de omslag van Rijnland,12 gaven
de hoogheemraden opdracht alle andere Veertig Ambachten te meten. In
1543 en 1544 hebben Pieter Sluyter en zijn broer Jacob, Symon
Meeuwszoon van Edam en Coenraet Oelenzoon als beëdigde landmeters
van Rijnland alle percelen daar stuk voor stuk gemeten. De uitslag van de
totale meting bevestigde het vermoeden van de hoogheemraden: de
Veertig Ambachten waren 69.840 morgen groot, terwijl van slechts 47.623
morgen werd bijgedragen. Een verschil van 22.217 morgen.13 Dit beteken-
de niet dat het hoogheemraadschap voortaan meer (morgen)geld zou
ontvangen, maar wel dat voor de percelen waarvan reeds morgengeld
werd betaald, de belastingdruk met een derde zou afnemen. Het Rijn-
lands morgengeld was immers een omslag van de uitgaven van het
hoogheemraadschap.

De toedracht van de meting is enigszins te reconstrueren uit de keur
die dijkgraaf en hoogheemraden voor Aarlanderveen en later voor elk
van de andere ambachten afzonderlijk uitvaardigden.14 Het doel van de
meting was de juiste oppervlaktematen te verkrijgen van de percelen die
met waterschapslasten waren bezwaard: ‘te meeten omme den eenen te
doen in de contributye als den anderen’. Water, wegen en de gebouwde
percelen van de dorpskernen waren dat niet (evenmin als de steden).15

Het was niet de bedoeling dat de landmeters deze delen van de ambach-
ten zouden meten. De landmeters behoefden niet te letten op de kwaliteit
van de grond. Sterker nog, volgens de eed die de hoogheemraden afleg-
den bij de aanvaarding van hun ambt zwoeren zij alle percelen gelijkelijk
te behandelen en geen onderscheid te maken tussen vruchtbare en on-
vruchtbare grond, 16 met andere woorden zij beloofden het principe mor-
gen morgensgelijk toe te passen. De keur omschreef dit met ‘elck even ge-
lijck’. De schout en ambachtsbewaarders waren verantwoordelijk voor
de delineatie van het ambacht: zij moesten de landmeter zo mogelijk met
schriftelijk bewijsmateriaal de grenzen van het ambacht aangeven. De ei-
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genaars en pachters (‘bruyckers’) dienden de landmeters de omvang van
hun percelen aan te wijzen en hun naam en woonplaats te melden. Bij af-
wezigheid van de eigenaar was de pachter verplicht naam en woonplaats
van zijn verpachter te noemen. De hoogheemraden hechtten groot belang
aan het noteren van de naam van de pachter, want in Rijnland was het ge-
woonte dat de pachter alle ongelden betaalde. Bovendien was hij met al
zijn goederen aansprakelijk voor de waterschapslasten.

In hun nota’s somden de landmeters de arbeidsdagen van henzelf en
hun helpers op. Bovendien noteerden zij dat hun helpers de meetkettin-
gen droegen en soms ook – zoals bij Aalsmeer – een spar met een lengte
van één roede (3,77 m).17 Er zijn geen aanwijzingen dat de landmeters de
driehoeksmeting hebben toegepast.

In de ambachten langs de duinen hebben de hoogheemraden gecon-
troleerd of de landmeters geen ‘wildernisse’ of onbruikbaar land hadden
gemeten. In de veenambachten hebben zij de opmetingen waarschijnlijk
niet nader bekeken.

Meetverslag

De landmeters noteerden hun bevindingen in de vorm van een proces-
verbaal: ‘Ick Pieter Sluyter, gezworen lantmeter van Rijnlandt, doen
condt’ etc . Ofschoon zij daarna niet veel meer dan namen en oppervlak-
tematen in lijsten opsomden, kunnen we aan de hand van de meetversla-
gen toch reconstrueren hoe de meting verliep. De landmeters verdeelden
de ambachten in blokken of bonnen, gedeelten die door een natuurlijke
begrenzing van sloten of wegen waren afgebakend. Doorgaans droegen
deze blokken een veldnaam. In hun verslag omschreven de landmeters
de situering van de bonnen. Noch de bonnen noch de percelen hebben zij
genummerd. Wel gaven zij aan waar zij in het blok met de meting begon-
nen. Achtereenvolgens noteerden zij de naam/namen van de eigenaar en
eventuele pachter, hun woonplaats als deze een ander dan het betreffen-
de ambacht was, en de oppervlakte van het perceel in morgens en roe-
den.

Helaas hebben de landmeters geen opdracht gekregen minuutplans
van hun meting te maken. Alleen het eerst vermelde perceel van een bon
is te situeren. De looproute van de landmeter door het blok kan slechts
worden gereconstrueerd met andere archivalia. Een voorbeeld is de (pro-
ces)kaart van de Grote Polder te Zoeterwoude van 1545.18 Ook een hoef-
slagboek van een weg of kade kan aantonen dat een perceel aan deze weg
of kade grenst.

De meetverslagen zijn in tweevoud opgemaakt. Een exemplaar werd
overhandigd aan het ambachtsbestuur,19 het andere kreeg een plaats in
het archief van het hoogheemraadschap (zie Bijlage B, Vindplaatsen
meetverslagen en uittreksels).
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Legger

In 1543 reikte Jan van Brouchoven als rentmeester van Rijnland de eerste
meetverslagen uit aan de schouten en ambachtsbewaarders met het bevel
daarmee een nieuwe legger voor het ambacht samen te stellen. Een klerk
van Rijnland zou hen daarbij behulpzaam zijn. Vervolgens legde Van
Brouchoven de ambachten een aanslag van in totaal 10.500 pond op voor
reparaties aan de Spaarndammerdijk en helmbeplantingen die de hoog-
heemraden in 1545 en 1546 wilden laten uitvoeren. Uitgaande van de
nieuwe morgentalen van de ambachten kwam dit neer op een morgen-
geld van 3 stuivers.20

De meting had uitgewezen dat de oppervlakten van alle ambachten
groter waren dan waarmee zij in de boeken van het hoogheemraadschap
stonden vermeld. Bij de meeste ambachten bleef het verschil beperkt tot
tientallen of hooguit enkele honderden morgens. Aalsmeer daarentegen
zag zijn morgental met bijna 3000 vermeerderd tot 4446 morgen. Het
werd aangeslagen voor ruim 472 pond. Het ambachtsbestuur weigerde
met meer morgens te contribueren dan het van oudsher had gedaan, na-
melijk 1500 morgen. Het wilde dus slechts 225 pond afdragen. Het am-
bachtsbestuur stelde dat het ambacht in 1496 nog aangeslagen werd voor
1800 morgen, maar dat de hoogheemraden het morgental hadden ver-
minderd tot 1500 wegens onvruchtbaarheid van het gebied en afslag
door het Haarlemmermeer. In hun ambacht bleef immers meer dan 600
morgen braak liggen omdat de opbrengst de kosten niet dekte. Boven-
dien zouden de boeren van Aalsmeer hun land niet lonend meer kunnen
bewerken bij zo’n hoog morgengeld. In vergelijking met het land rond
Leiden bracht hun allerbeste grond slechts een kwart op. Het ambachts-
bestuur stelde ook dat Symon Meeuwsz. niet alleen het land had gemeten
maar ook alle plassen, scheisloten, boezemwateren en uitgedolven ve-
nen.21 Een proces kon niet uitblijven. Het werd gevoerd tot in de Geheime
Raad te Brussel. Deze besliste op 12 maart 1549 dat men voor het vaststel-
len van het morgental van een ambacht rekening moest houden met de
ligging en de kwaliteit van de percelen; anders gezegd niet alleen de op-
pervlakte van de percelen behoorde het morgengeld te bepalen. Dit was
een doorkruising van de oude regel morgen morgensgelijk. Commissaris-
sen van het Hof van Holland stelden na visitatie in 1550 nieuwe morgen-
talen voor de ambachten vast.22 Met een overeenkomst tussen het hoog-
heemraadschap van Rijnland en de ambachten over de morgentalen
werd het proces in 1553 beëindigd. Het akkoord werd voor 32 jaar geslo-
ten, maar de bepalingen over de morgentalen werden tot 1844 telkens on-
gewijzigd verlengd bij het zogenaamde 31-jarig akkoord.23

Na het proces moesten de ambachtsbesturen hun uit 1496 daterende
leggers vervangen. Zij kopieerden daartoe de namen van de eigenaars en
eventuele pachters (‘bruyckers’) in precies dezelfde volgorde als de land-
meter deze in zijn meetverslag had genoteerd. Zij gaven de bonnen een
nummer en nummerden de percelen in de bon met 1, 2, 3 ... Na elk perceel
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lieten ze een grote ruimte om eventuele nieuwe rechtverkrijgenden bij te
schrijven.

De uitspraak van de Geheime Raad impliceerde dat de ambachtsbe-
sturen bij het samenstellen van hun nieuwe leggers ook rekening
moesten houden met ligging en vruchtbaarheid van de percelen. Een
taxatie lag voor de hand, zeker in die ambachten waar een aanzienlijke
reductie van het morgental werd toegekend.

Een ambachtsbestuur dat inderdaad tot een taxatie besloot, slaagde
er soms niet in daarbij al zijn ingelanden tevreden te stellen. Hun klach-
ten bij de hoogheemraden werden vastgelegd in de archieven van het
hoogheemraadschap. Enkele voorbeelden:
- In Aalsmeer, dat van 4446 morgen werd gesteld op 2000 morgen, kon
het ambachtsbestuur het meetverslag niet gebruiken. Het beëdigde
dorpsgenoten tot taxateurs. Dezen verwerkten de slechte kwaliteit van
de grond in een reductie van de werkelijke oppervlakte van een perceel,
waarbij zij de maten afrondden op hele morgens om het morgengeld een-
voudiger te kunnen berekenen. Het perceel werd wegens de kleinere op-
pervlakte automatisch minder belast. Men noemde het resultaat zeer
plastisch gevouwen morgens of gevouwen morgental. Ingelanden klaagden
dat de taxaties niet eerlijk waren geschied en de taxateurs zichzelf had-
den bevoordeeld.24

- In 1597 constateerden de ambachtsbewaarders van Wassenaar en Zuid-
wijk dat hun voorgangers de reductie vooral ten eigen bate hadden toe-
gepast. Zij vroegen de hoogheemraden om een hermeting van de am-
bachten. Dit werd geweigerd omdat een nieuwe meting dezelfde maten
zou laten zien als die van 1544. De oplossing is gevonden door de meet-
verslagen te kopiëren en vóór een afzonderlijk perceel of vóór een geheel
blok te noteren voor hoeveel morgen het perceel/blok zou gelden in de
omslag.25

Was het morgental van het ambacht maar weinig lager vastgesteld
dan de landmeter had gevonden, dan verwerkte het ambachtsbestuur
deze reductie doorgaans niet in de nieuwe legger. Het nam de gegevens
uit het meetverslag ongewijzigd over. Overgaring, dat wil zeggen (iets)
meer Rijnlands morgengeld innen van de landen dan behoefde te wor-
den afgedragen, werd door de hoogheemraden toegestaan. Ook voor de
verponding werd altijd meer omgeslagen dan op het aanslagbiljet stond
vermeld. Het meerdere, overschot genaamd, diende tot dekking van klei-
ne klusjes en soms ook van enkele dorpskosten.

Meting van de dijkplichtige ambachten

De dijkplichtige ambachten werden niet gemeten in de periode 1540-
1544, omdat zij toen nog geen Rijnlands morgengeld betaalden. De aan-
leiding voor de meting daar was een dijkverzwaring die het Hof van Hol-
land op 11 maart 1552 had bevolen. De gevonden oppervlaktematen wer-
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den verwerkt in een nieuwe verhoefslaging van de dijk die een eerlijker
verdeling van de dijklasten mogelijk maakte.26

Meting van de ingenomen landen

In de tweede helft van de zestiende eeuw wensten enkele polders die in
het zuidoosten aan Rijnland grensden, (weer) op de Oude Rijn uit te wa-
teren. In het consent (vergunning) voor deze afwatering op Rijnlands
boezem stelden de hoogheemraden soms de voorwaarde dat een land-
meter de percelen moest meten alvorens zij werden ingenomen. Volgens
het gevonden morgental werd hun bijdrage aan Rijnlands morgengeld
vastgesteld.

Bijhouden van de legger

Met veel moeite en kosten waren de leggers samengesteld. Om te voorko-
men dat de ambachtsbewaarders moeilijkheden zouden ondervinden bij
het garen van het morgengeld, was het van groot belang dat de leggers
nauwkeurig werden bijgehouden. In 1560 gaven dijkgraaf en hoogheem-
raden strenge regels hiervoor. Partijen dienden op straffe van hoge boetes
binnen drie maanden de eigendomsoverdracht in de legger te laten in-
schrijven door de schout in aanwezigheid van twee ambachtsbewaarders
(of bij afwezigheid van dezen van twee betrouwbare geburen). In 1563
werd deze keur vernietigd, omdat enkele schouten er voordeel van pro-
beerden te trekken door de leggers onder zich te houden en meer schrijf-
loon te eisen dan was toegestaan. Aan de ambachtsbewaarders werd op-
gedragen voortaan de leggers bij te houden en deze elk jaar aan hun op-
volgers over te dragen. De legger werd bewaard in de ambachtskist. De
schout en de ambachtsbewaarders hadden ieder een sleutel, zodat de één
geen verboekingen kon doen zonder dat de ander daarvan op de hoogte
was. Omdat de ambachtsbewaarders voor een periode van twee jaar wer-
den gekozen en om beurten aftraden, was de kans op fraude en zoekra-
ken van de legger kleiner. Voor de verboekingen (en de afdracht van het
morgengeld) werden per jaar drie tot vijf zitdagen gehouden.

De natuur kon de omvang van de ambachten en de gesteldheid van
de percelen veranderen. In het akkoord van 1550/1553 was hierin voor-
zien. Ambachten mochten wegens afslag door meren en wegens zand-
verstuivingen om de zeven jaar mindering van hun morgental vragen.27

Naargelang het rapport van een landmeter reduceerden de hoogheemra-
den het morgental en dus de verdere aanslagen voor Rijnlands morgen-
geld. In de octrooien voor droogmakerijen werden bepalingen opgeno-
men over de belastbaarheid van de percelen. Tegelijkertijd kreeg het be-
trokken ambacht een mindering van zijn morgental wegens landverlies
voor de ringdijk.28
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Het slagturven maakte veel land tot waardeloze poelen waarop geen
belasting verhaald kon worden. De vervening was echter geen reden om
het morgental van een ambacht te verlagen. Om te voorkomen dat de
resterende percelen land daardoor zwaarder zouden worden belast door
de omslag van het Rijnlands morgengeld en de binnenlandse kosten van
het ambacht, moest de vervener aanvankelijk een waarborg (hypotheek)
stellen alvorens hij mocht turfsteken. Na 1680 moest hij een bedrag stor-
ten in het waarborgfonds van het hoogheemraadschap.29

Aanpassing van de leggers aan de verponding

Aan het aloude systeem van de omslag van de ambachtslasten kon ge-
makkelijk een jongere heffing worden gekoppeld. Zo werd al in de vijf-
tiende eeuw de gewestelijke grondbelasting geheven door middel van
een quotenstelsel, waarbij in schildtalen werd uitgedrukt hoeveel elk
dorp of ambacht als totaliteit moest bijdragen in de gewestelijke be-
lasting.30

In 1584 maakte men de leggers voor het morgengeld geschikt om
daaruit het kohier van de verponding te trekken. Uiteraard konden deze
leggers alleen dienen voor het gedeelte van de verponding dat geheven
werd van het ongebouwde land. Voor huizen van de dorpelingen, de
ambten, windrechten en dergelijke die ook in de verponding werden ge-
trokken, moesten aparte leggers worden opgesteld. De verponding was
een dorpsaangelegenheid, en de regeling daarvan behoorde daarom tot
de competentie van het dorpsbestuur. Schepenen benoemden taxateurs
die de productiecapaciteit van de percelen schatten. In Zoeterwoude stel-
den ze per blok vast wat de percelen samen in de verponding moesten
opbrengen. Vervolgens verdeelden ze dat bedrag door het aantal mor-
gens dat het blok groot was, en verkregen zo de verponding per morgen
van het blok. Bij elk perceel werd dit bedrag, uitgedrukt in ponden, stui-
vers en penningen, bijgeschreven.31

De quoten voor deze gewestelijke belasting werden in 1632 en 1732
geredresseerd. Het redres betekende, na voorbereidende taxaties door
egalisateurs, een revisie van de quote, die bepaalde wat elk ambacht moest
opbrengen. Verbetering van de kwaliteit van de grond is voor de hoog-
heemraden geen aanleiding geweest om de morgentalen bij te stellen.

Kohieren

Elk jaar trok de secretaris van het ambacht ten behoeve van de gaarders
van de verponding en van de ambachtsbewaarders voor het morgengeld
kohieren. Hij maakte daartoe lijsten met de namen van de pachters en/of
eigenaars en verzamelde onder elke naam de percelen die de betrokkene
in het ambacht bezat, met het bedrag dat er aan verponding c.q. morgen-
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geld was verschuldigd. Omdat er bijna altijd een paar achterstallige beta-
lingen waren, werden de kohieren soms jaren bewaard, zodat zij nu nog
ruimschoots aanwezig zijn in de archieven van de gemeenten.

Uittreksels

In hun keur van 1563 hebben de hoogheemraden niet alleen regels over
de verboeking van de landen gegeven, maar zij verordonneerden boven-
dien dat de ambachtsbewaarders in een schrikkeljaar bij de controle van
hun rekening een uittreksel uit de legger bij Rijnland moesten inleveren.32

Dit bevel had een dubbel doel. Ten eerste zouden de ambachtsbe-
waarders de eigendoms- en pachtovergangen beter administreren in de
legger. Onder bedreiging van een fikse boete werden zij samen met de
schout verantwoordelijk gehouden voor een juiste registratie van de per-
celen. En ten tweede kon de legger worden gereconstrueerd met gege-
vens die hooguit vier jaar oud waren, wanneer door brand, watersnood
of oorlogsgeweld de administratie verloren ging.

Om de opbouw van de uittreksels te garanderen schreven de hoog-
heemraden voor dat vanaf 1580 het uittreksel een afschrift moest zijn van
het meetverslag, met voor elk perceel beschreven wie in het betreffende
schrikkeljaar eigenaar en pachter was. Hoe nuttig de voorschriften van
de hoogheemraden waren bleek bij het verlies van de administratie van
Zoeterwoude tijdens het beleg van Leiden. Met behulp van de archief-
stukken van Rijnland konden de ambachtsbewaarders hun legger weer
samenstellen.33 Ook de ambachtsbewaarders van Wassenaar consulteer-
den het archief van Rijnland, toen zij in 1689 fouten in hun legger van
1634 ontdekten.34
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3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

Als voorbeeld van de registratie van percelen ongebouwd land is het am-
bacht Wassenaar genomen, omdat het archief van deze gemeente zeer
volledig is. In tegenstelling tot de meeste dorpen van Rijnland heeft het
ambachtsbestuur van Wassenaar goed over het archief gewaakt en er-
voor gezorgd een kundige secretaris in dienst te hebben die zijn admi-
nistratie overzichtelijk bijhield. Met name bevat het archief enkele leg-
gers die in andere plaatsen veelal ontbreken. Omdat een legger na jaren-
lang gebruik wegens doorhalingen onleesbaar werd, schreef de secretaris
de gegevens over in een nieuwe legger. In bijna alle andere ambachten
werden de oude leggers daarna weggegooid of – waarschijnlijker – ver-
stookt.

Meer specifiek zijn genomen enkele percelen, gelegen in het elfde
bon de Lageveen, afkomstig uit de legger die van 1603 tot 1634 in gebruik
was.

Meetverslag

Volgens hun opdracht leverden de landmeters hun meetverslag in twee-
voud in bij de hoogheemraden. Het proces-verbaal van de meting dat Jan
van Brouchoven op 23 augustus 1544 aan de schout en ambachtsbe-
waarders van Wassenaar uitreikte, is helaas niet meer aanwezig in het
Wassenaarse archief(depot). In het archief van het hoogheemraadschap
van Rijnland te Leiden wordt het andere exemplaar bewaard. (zie afbeel-
ding 1). Pieter Sluyter dateerde het op 15 april 1544.

De aanhef luidt: ‘Ick Pieter Sluyter, gezworen lantmeter van Rijn-
landt, doen condt eenen yeghelijcken ende certificeren mitsdeesen dat ick
doir ordonnantie van mijnen heeren den hoghen heemraiden van Rijn-
landt int particulier ghemeten hebbe in den maenten november, decem-
ber XVC ende XLIII ende in januarius ende februarius anno XVC ende XLI-
III den dorpe ende banne van Wassenair. Ende is eerst beghonnen te mee-
ten van dat Dulleynde off voortgaende nae die Papewech tot dat
weijdtlandt, leggende tusschen die scheijt van Voorschoten ende die
Veensche wateringhe ende is genoempt die Zuytbrouck. Voort zal men
weeten dair eene naem geschreven staet dat hij in de voors. ban woon-
achtich is ende diezelfde die eijghenair ende die bruijker is. Ende tzelfde
landt groot bevonden te zijne als hijernair volcht’.

Op fol. 33v en 34r volgt de omschrijving van de bon De Lageveen en
de eerste drie percelen (afbeelding 1b). Sluyter noteerde als grenzen de
ambachtsgrens met Voorschoten en de Veenwatering en schreef dat hij
was begonnen met meten bij de Zijde (= de Zijdeweg die nog langs de
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Landscheiding(sweg) tussen Rijnland en Delfland loopt) in de richting
van de (eveneens nog bestaande) Papeweg: ‘Hiernaer volcht die Laghe-
veen die al uijtgegeven is in erfpacht ende is leggende tusschen die scheij-
de van Voorschoeten ende die Veensche wateringhe, die begonnen is te
meeten van die Zijden off voortgaende nae die Pappenwech toe als hier-
nae volcht:
die weduwe van Cryspijn Janszoon van Buschuijsen eyghen, 

Adriaen Maertenszoon bruijcker, leggende an die Zijden 
ende is groot 6 marghen.

Cornelis Aertzoons veen ende is groot 30 margen 252 roeden.
Thoenis Janszoons veen ende is groot 201⁄2 margen 259 roede’.

Legger

Bladzijde uit de legger die in 1603 in gebruik is genomen (zie afbeelding
2). Op de kaft staat: ‘legger van de verpondingen volgens ’t redres d’anno
1603’. Op het schutblad: ‘legger van de metinge in Wassenaer ende Zuyt-
wijck no 2 out’. In 1603 is geen meting gedaan, omdat de hoogheemraden
van Rijnland daar geen toestemming voor gaven. Met beide opschriften
wordt bedoeld dat de legger is opgemaakt aan de hand van het meetver-
slag van Pieter Sluyter. De omschrijving van dit elfde bon en de maten
van de percelen zijn in ieder geval hieruit overgenomen. De eigenaars en
pachters zijn echter die van 1603.

Het vruchtbare deel van de percelen van dit blok werd in de verpon-
ding aangeslagen voor ƒ 2 - 2 - 0 per morgen, het uitgeveende deel voor
15 stuiver per morgen. Samen golden zij voor ƒ 99 - 0 - 11 (ƒ 1=20 stuivers;
1 stuiver=16 penningen).

‘De Lageveen
Hijernaer volcht die Lageveen die al uuijtgegeven es in erfpacht ende is
leggende tusschen die scheijde van Voorschooten ende die Veensche wa-
teringe die begonnen es te meeten van de Zijde af voortgaende naer die
Papewech toe als hijernae volcht’.
(in margine) ‘Het elfde bon

1
Cornelis Pieters zoon ende Jacob Arijens zoon bruijcken van Cornelis
Duijst cum sociis 6 margen
compt aen gelt     ƒ 12 - 12 – 0’
(in margine) ‘de margen tot     ƒ 2 - 2 - 0
Corn.     ƒ 6 - 6 - 0
Jacob     ƒ 6 - 6 - 0
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2
Pieter Cornelis zoon Claes Pietersz. ende Maritgen Cornelisdr. sijn bruijc-
kers ende eijgenaers 30 margen 2 hont 52 roe.
compt aen gelt     ƒ 47 - 2 – 4’

(in margine) ‘hijervan getrocken 18 m. tot     ƒ 2 - 2 - 0
dreste tot 15 st.
Pieter     ƒ 23 - 11 – 2’ (doorgehaald)
‘Claes     ƒ 11 - 15 - 9
Maritgen     ƒ 11 - 15 - 9
In de plaets van Pietere Arijen Arijenss. Man ƒ 23 - 11 - 2 actum den vien ju-
lii 1624, in de plaets van Arijen Arijenss. Arijen Dirxss. Sijdeman actum
den viien april 1633, nu doctor de Reeck de helft van ƒ 47 - 2 - 4 is ƒ 23 - 11 - 2.

335

Cornelis Thonis zoon cum sociis bruijcken van Arijen Thonis zoon cum
sociis 201⁄2 m. 2 hond 59 roe
compt aen gelt     ƒ 39 - 6 – 7’
(in margine) ‘hijervan getrocken 171⁄2 m. tot ƒ 2 - 2 - 0, dreste tot 15 st.
Arijen Pieterss.     ƒ 5 - 7 - 8
Arijen Thoniss.     ƒ 12 - 2 - 8
Cornelis     ƒ 12 - 14 - 1
Huijch     ƒ 9 - 2 - 6
bleif van Huijch sijn portie     ƒ 33 xven meij viC xiiii.
Summa Lateris     ƒ 99 - 0 - 11

In de plaets van Arijen Pieterss. Pieter Claess. in den Haeche ƒ 5 - 5 ende
Blaeserus Leenderts ƒ 0 - 2 - 8.
In de plaets van Huijch Teuniss. Evert Gerritss. Hammerlaen het jaer 1624
tot zijn lasten, nu docter de Reeck uijt dese somme van 39 - 6 - 7 de somme
van ƒ 14 - 15 - 2
De Reeck 12 margen 50 roe, Teunis Arijenss. 5 margen 2 hont 9 roe ende
Evert Gerritss. 3 margen 3 hont’.

Uit de notitie in de kantlijn vóór het eerste perceel blijkt dat de taxateurs
hebben vastgesteld dat elke morgen van dat blok voor ƒ 2 - 2 zal bijdragen
in de quote van Wassenaar voor de gewestelijke belasting.

Als nummer 1 staat een perceel met een omvang van zes morgen ver-
meld; daarvan zijn Cornelis Pietersz. en Jacob Arijensz. pachters en Cor-
nelis Duijst en anderen eigenaars. Zes morgen omgerekend in ponden is
ƒ 12 - 12, waarvan Cornelis Pietersz. de ene helft (= ƒ 6 - 6) moet bijdragen
en Jacob Arijensz. de andere. Pachters betaalden immers de ongelden. 

Perceel nummer 2 is gezamenlijk eigendom van Pieter Cornelisz.,
Claes Pietersz. en Maritgen Cornelisdr. Zij hebben het perceel in eigen ge-
bruik. Het is een groot stuk land: 30 morgen 2 hond en 52 roede (+ 26 ha).
De schatters stelden vast dat 18 morgen daarvan een kwaliteit hadden
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om te gelden voor ƒ 2 - 2 en de rest een kwaliteit van maar 15 stuiver, on-
geveer een derde gedeelte minder. Pieter had kennelijk het grootste stuk
van het land tot zijn beschikking, want zijn quote werd vastgesteld op
ƒ 23 - 11 - 2. Zijn naam werd doorgehaald omdat hij op 6 juli 1624 zijn
rechten overdroeg aan Arijen Arijensz. Man. Deze droeg zijn rechten op
zijn beurt over aan Arijen Dirxss. Sijdeman op 7 april 1633. Deze rechts-
overgangen zijn opgeschreven in de transportregisters van schout en
schepenen van Wassenaar. Deze worden bewaard worden in het Alge-
meen Rijksarchief, omdat ze behoren tot de rechterlijke archieven van
Wassenaar. Als laatste wordt doctor de Reeck genoemd. Hij was eigenaar
in 1634, toen een nieuwe legger van kracht werd na het redres van de ver-
ponding van 1632. Ook deze legger, waarin alleen de bedragen bij de per-
celen werden veranderd, bevindt zich in het gemeentearchief van Wasse-
naar en heeft als grondslag gediend tot 1676.36

Kohier

Elk jaar opnieuw stelde de secretaris voor de gaarder van de verponding
en ten behoeve van de ambachtsbewaarders lijsten op met de bedragen
die de dorpelingen en ingelanden moesten betalen. Onder elke naam spe-
cificeerde hij de percelen met de geldsom die ervoor was verschuldigd
volgens de grondslag van de legger. Ter verduidelijking vermeldde de se-
cretaris het nummer van het bon waarin het perceel was gelegen, en de
bladzijde waarop het in de legger was beschreven.

Als voorbeeld hier een (ongenummerd) folio dat door de secretaris in
1645 werd opgesteld (zie afbeelding 3).

Doctor De Reeck, die we in de legger van 1603 fol. 64v tegenkwamen
als mede-eigenaar van het derde perceel van het elfde bon, werd in 1645
voor de volle 20 morgen 5 hond en 59 roede aangeslagen.37 Hij moest bo-
vendien voor nog zeven andere stukken grond betalen die op andere
bladzijden van de legger waren omschreven. Kon de secretaris werkelijk
niet goed optellen? Het eerste totaal moet zijn 75 - 12 - 3, het tweede (na
de fout) 75 - 18 - 15. Hij liet dus 1 stuiver en 1 penning meer innen.

Uit een kohier kan men wel aflezen hoeveel de betrokkene in een be-
paald jaar bezat, maar het biedt nog minder uitsluitsel over de exacte lig-
ging van een perceel dan het meetverslag c.q. de legger. 

Uittreksel

Als voorbeeld is genomen het uittreksel dat in het schrikkeljaar 1624 bij
het hoogheemraadschap werd ingeleverd (zie afbeelding 4). Volgens de
keur van 1580 moest het uittreksel de gegevens van het meetverslag be-
vatten en tevens de eigenaar en eventuele pachter van het betreffende
jaar (zie p. 250 ). Van Deijl, die toen secretaris van de heerlijkheid en baro-
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nie van Wassenaer was, kopieerde het meetverslag volledig. Het uittrek-
sel begint met de aanhef zoals Pieter Sluyter die had opgeschreven in
1544 en eindigt met de ondertekening van de landmeter. Tevens vermeld-
de Van Deijl dat hij de kopie had gecollationeerd op 20 september 1624.
Maar hij deed meer. Uit de legger nam hij de nummering van de bonnen
over. Bovendien schreef hij in de kantlijn welke reductie voor het mor-
gengeld was verleend aan het betreffende blok. Wanneer het bon uit per-
celen van verschillende kwaliteit bestond, noteerde hij voor elk perceel
met welke oppervlakte het zou gelden in de heffing voor het morgengeld.

Op fol. 61 noteerde de secretaris de eerste percelen van het elfde bon:
‘De Lageveen’. Pieter Sluyter had in 1544 gevonden dat ‘die wedu van
Crispijn Jansz. van Buschuijsen’ de eigenaresse was van 6 morgen aan de
Zijde. Uit de legger (zie boven) bleek dat in 1624 Cornelis Duijst en Jacob
Arijensz. eigenaars van het perceel waren en Cornelis Pietersz. en Jaep
Arijensz. pachters. Derhalve schreef de secretaris hun namen onder die
van de weduwe Van Buschuijsen, maar liet ze voorafgaan door de aan-
duiding ‘nu’. Ofschoon het perceel in de legger een nummer droeg, werd
dit perceelnummer niet in het uittreksel overgenomen. De naam van de
eigenaar en pachter uit het meetverslag, in dit geval de weduwe Van
Buschuijsen, werd gebruikt als ware het een registratienummer van het
perceel. Het Kadaster van 1832 verving deze namen door letters en num-
mers.

Het tweede perceel van bon elf behoorde in 1544 toe aan Cornelis
Aertsz. In de legger staat hoe de verponding over de volgende drie eige-
naars was verdeeld; in het uittreksel hoe ze werden aangeslagen voor het
morgengeld.

Opvallend is dat bij het samenstellen van een nieuwe legger werd
uitgegaan van de toestand van dat moment: de percelen dragen de na-
men van de eigenaar en pachter van dat tijdstip, terwijl bij de uittreksels
wordt vastgehouden aan de namen van het meetverslag. De keur van het
hoogheemraadschap schreef dit ook uitdrukkelijk voor. Aan nakoming
van deze keur hielden de hoogheemraden sterk de hand.
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Kohier uit 1645.
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Uittreksel uit 1624.
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4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

Alvorens men de gegevens uit de morgenboeken gaat gebruiken, dient
men vast te stellen welk archiefstuk men in handen heeft: een meetver-
slag, een legger, een kohier of een schrikkeljaar-uittreksel. De interpreta-
tie van de gegevens is namelijk verschillend. Een probleem voor de
onderzoeker is dat de landmeters geen minuutplans van hun metingen
hebben gemaakt. Een perceel en dus het onroerendgoedbezit van een be-
paalde persoon kan men slechts bij benadering lokaliseren: het perceel
ligt ergens in het blok waarvan de landmeter de begrenzingen heeft om-
schreven. Erger nog, soms is het zelfs moeilijk de ligging van een bepaald
blok binnen een ambacht vast te stellen. De oudste kaart waarop details
van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn aangegeven, tekende Flo-
ris Balthasars namelijk pas in 1615. Hij noteerde gegevens van een fysieke
gesteldheid van Rijnland van zo’n 70 jaar na de meting van de Veertig
Ambachten. Kaarten waarop de afzonderlijke percelen zijn ingetekend,
zijn schaars en betreffen dan nog slechts bepaalde delen van een am-
bacht. Zij werden gemaakt om het totale bezit van een instelling in kaart
te brengen (kloosters, weeshuizen), onderhoudswerken te verdelen of als
processtuk. 

Oppervlaktematen

De oorspronkelijke meting en oppervlaktebepaling waren naar onze hui-
dige maatstaven verre van nauwkeurig. In de meetverslagen werd afge-
rond op (vierkante) roeden, 14,19 m2. Ondanks deze grove afrondingen
geven de meetverslagen de situatie van destijds goed weer. Van die stuk-
ken land die gedurende drie eeuwen landschappelijk onberoerd waren
gebleven, wijken de maten nauwelijks af van de getallen die de kadastra-
le meting rond 1820 opleverde. Dit blijkt onder andere uit een verzamel-
tabel op een kaart van Rijnland, waarin de uitkomsten van de generale
meting van 1540/1544 worden vergeleken met die van 1820.38 De opper-
vlakten benaderen elkaar, waarbij we moeten bedenken dat dorpskernen,
wegen en water niet werden gemeten in de periode 1540-1544.

In de leggers, kohieren en uittreksels mag men niet zonder meer aan-
nemen dat het genoemde getal de oppervlakte van het perceel is. Wan-
neer de oppervlakte niet overeenstemt met die van het meetverslag, moet
men ervan uitgaan dat – wegens de slechte kwaliteit van het perceel of
blok – het ambachtsbestuur de reductie in het morgengeld heeft verwerkt
in de oppervlakte van het perceel en dat het getal dus slechts de quote

261 De morgenboeken van Rijnland



voor de berekening van de grondlasten aangeeft. De lijst van ambachten
die Van Leeuwen heeft gepubliceerd naar aanleiding van de reducties in
de morgentalen van de ambachten in 1550/1553,39 geeft een aanwijzing
over de kwaliteit van het land in die tijd en dus voor eventuele wijzigin-
gen die het ambachtsbestuur in de getallen aanbracht bij het samenstellen
van de legger. Maakte een ambachtsbestuur (zoals Aalsmeer in 1550) een
legger op basis van schattingen, dan rondde het de oppervlakten boven-
dien af tot hele morgens. De cijfers dienden aanvankelijk immers alleen
maar voor de heffing van het morgengeld, dat in het midden van de
zestiende eeuw doorgaans twee stuiver per morgen bedroeg. Preciesere
maten konden toch niet worden uitgedrukt in een juister geldbedrag.

Een redres voor het morgengeld, zoals dat in 1632 en 1732 voor de
verponding werd doorgevoerd, hebben de ambachten van Rijnland niet
gekend.

Namen van eigenaars en pachters

In de meetverslagen zijn de namen van de eigenaars en pachters van de
percelen voor nagenoeg honderd procent juist, evenals hun respectieve-
lijke woonplaatsen. De hoogheemraden hadden namelijk hoge boeten in
het vooruitzicht gesteld voor het geval dat ambachtsbesturen en eige-
naars of pachters niet aanwezig waren bij de meting. Bekeuringen
wegens nalatigheid, die de dijkgraaf zeker zou hebben uitgedeeld, zijn
niet geregistreerd in de dingboeken.

In de leggers en uittreksels is de tenaamstelling niet altijd conform de
werkelijkheid. Na versterf en na boedelmenging werd de eigendoms-
overgang vaak niet geregistreerd. Pas wanneer een boedel werd geschei-
den, werd de oude naam doorgehaald en de nieuwe eigenaar ingeschre-
ven. De ambachtsbewaarder en de ontvanger van de verponding maakte
het weinig uit of de aangeslagene zelf of de erfgenamen betaalden. Maar
omdat het college van Rijnland bang was dat gegevens verloren zouden
gaan, zag het streng toe dat de financiële administratie goed werd bijge-
houden.

Vindplaatsen

In de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten zijn de leggers van de
voormalige ambachten te vinden, alsmede de kohieren aan de hand
waarvan het morgengeld en de verponding van het ongebouwde land
werd geïnd. Ook de aanwezigheid van een verslag van de landmeter is
theoretisch mogelijk. De tot ons gekomen archivalia zijn doorgaans een
fractie van wat een ambacht ooit heeft bezeten (zie Bijlage A, Vindplaat-
sen leggers).

In het Oud Archief van het hoogheemraadschap van Rijnland is per
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ambacht het verslag van de landmeter en een reeks uittreksels uit de leg-
ger van het ambacht aanwezig (zie Bijlage B, Vindplaatsen meetverslagen
en uittreksels). Helaas zijn de reeksen uittreksels niet compleet, zodat de
tijdsspanne tussen de momentopnamen soms meer dan vier jaar is. Of-
schoon de ambachtsbewaarders elk schrikkeljaar een kopie van het meet-
verslag met up-to-date gegevens van eigenaar en pachter van de percelen
bij het hoogheemraadschap moesten inleveren, bleven zij vaak in gebre-
ke. Met name de ambachtsbesturen van de vroegere dijkplichtige am-
bachten langs de Spaarndammerdijk en die van de ingenomen landen
werden hiervoor vaak bekeurd.40 Bovendien hielden de ambachtsbestu-
ren zich niet altijd aan de keur dat de uittreksels conform het meetverslag
moesten worden opgesteld. Zij leverden dan gaarboeken in, dat wil zeg-
gen kohieren waarin onder een persoonsnaam alle percelen vermeld
staan die deze persoon in het ambacht bezat.

Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

De registratie van het onbebouwde platteland van Rijnland, die aanwe-
zig is in het archief van het hoogheemraadschap, wordt slechts weinig
geraadpleegd. Dit in tegenstelling tot de door Bos-Rops bestudeerde ko-
hieren van de gewestelijke belastingen in Holland uit de periode 1543-
1579. Deze worden in het Algemeen Rijksarchief bewaard en zijn onder-
werp geweest van een groot aantal studies.41 Toch is de waarde van de
Rijnlandse bron groot. De grondregistratie die in de vorm van leggers in
de (oude) archieven van de gemeenten van Rijnland aanwezig behoor-
den te zijn, gingen bijna alle verloren. Deze leggers vormden de grond-
slag voor de heffing van zowel de verponding voor het gewest Holland
als voor het morgengeld voor Rijnland en het ambacht zelf. De gegevens
uit deze verloren leggers kunnen slechts worden gevonden in de uittrek-
sels die in het archief van Rijnland worden bewaard. In vergelijking met
het Kadaster biedt het totaal aan morgenboeken slechts weinig gegevens
over het platteland van Rijnland. Vooral het gebrek aan eigentijds kaart-
materiaal – minuutplans zoals het Kadaster kent – maakt ze tot een glo-
bale bron. Zij bevatten slechts namen van landeigenaars en pachters en
hun woonplaatsen en kunnen daarom niet dienen voor het vervaardigen
van statistieken van de inwoners van een ambacht. Vele dorpelingen
hadden oudtijds weliswaar een stukje land in pacht, maar knechten, mei-
den en andere arme lieden konden zich dat niet veroorloven. Voor welke
valkuilen men bij de interpretatie van de gegevens over de oppervlakte-
maten attent moet zijn, staat hierboven beschreven. 

Ondanks deze moeilijkheden hebben enkele onderzoekers de mor-
genboeken als bron gebruikt. Fockema Andreae, Van der Steur, Parlevliet
en Van Kessel hebben in hun studies gedeelten van leggers gereconstru-
eerd. Fockema Andreae probeerde het vóór het computertijdperk voor
een enkele bon in Wassenaar, maar liet het bij een poging.42 Het was te
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omslachtig. Door de momentopnamen van elk schrikkeljaar én de trans-
portakten uit de oude rechterlijke archieven met nog andere fiscale bron-
nen (die Bos en Van Maanen opsommen) te combineren, slaagden de an-
dere drie erin reconstructies te maken van respectievelijk Warmond, Kat-
wijk en Boskoop.43 Uit archiefstukken van Rijnland blijkt dat zij op
dezelfde manier handelden als de ambachtsbesturen die hun legger door
een calamiteit hadden verloren. Zoeterwoude overkwam dit onder meer
na het beleg van Leiden. Bij deze reconstructies doet het gebrek aan kaart-
materiaal zich gevoelen. Publicatie van de minuutplans van het Kadaster
zal zeker een stimulans zijn voor onderzoekers om verloren gegane leg-
gers te reconstrueren.

De verslagen van de landmeters vormen tezamen een volledige re-
gistratie van de eigenaars en de gebruikers van het hoogheemraadschap
Rijnland in de periode 1540-1544. Van Dissel berekende hieruit de cijfers
van eigen-gebruik en van pacht voor het midden van de zestiende eeuw.44

Uit de grondregistratie blijkt hoe het landschap veranderde. Ramaer
berekende met behulp van reeksen uittreksels de afslag door het Haar-
lemmermeer.45

Ten behoeve van de droogmakerijen offerde men bestaand land voor
de ringdijk en -vaart. De droogmakerijen werden – na een tijdelijke ont-
heffing – apart aangeslagen voor grondlasten. De betrokken ambachten
kregen mindering van hun morgental. Deze veranderingen hadden con-
sequenties voor de heffing van de lasten.46 Dit aspect is nog niet onder-
zocht.

In de omschrijvingen van de bonnen vermeldden de landmeters tal
van veldnamen. Ook een perceel droeg wel eens een naam. Hiernaar is bij
mijn weten nog geen onderzoek gedaan. 

Bij genealogisch onderzoek biedt de – eventueel zelf samen te stellen
– legger de mogelijkheid tot reconstructie van onroerendgoedbezit van
een persoon of familie van vóór 1832 tot 1540 terug. Enkele voorouders
kunnen wellicht aan de stamreeks worden toegevoegd. Want waar elke
andere (oudere) bron ontbreekt, kunnen de morgenboeken misschien
toch een gegeven over een familierelatie bevatten, al zijn belastingkohie-
ren daar geen optimale bron voor zoals Bos-Rops stelt. Van enkele am-
bachten kunnen daarbij de recent gemaakte indices van het meetverslag
en de uittreksels als hulpmiddel dienen.
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b i j l a g e n

A Vindplaatsen leggers

Hieronder volgen leggers van ongebouwd land die zijn aangetroffen in
de archieven van gemeenten gelegen in Rijnland. Bij nader onderzoek ter
plaatse komen wellicht nog meerdere exemplaren aan het licht. Behalve
leggers waarvan er maar enkele bewaard blijken te zijn, herbergen de
ambachts- en dorpsarchieven allerlei kohieren die uit de leggers getrok-
ken zijn. Daarvan wordt hier geen melding gemaakt.

Aarlanderveen geen
Alphen geen
Ter Aar 1724
Benthuizen geen
Hazerswoude geen (1740?)
Noord-Waddinxveen 1742
Oegstgeest 1543 - + 1650; 1760 - ?
Oudshoorn 1634 - + 1677; 1733 - + 1741
Veur 1676
Voorschoten vier leggers: 1602 - 1802
Warmond 1665, 168047

Wassenaar 1603-1634; 1634-1676
Zegwaard ??
Zoetermeer 1544; 1657-1706; 1780-1801
Zoeterwoude geen (1588? te Leiden, archief van het 

hoogheemraadschap van Rijnland, OAR 
inv. nr. 8640)48

Zwammerdam + 1720 / 1754 / 1780 - + 1829 (drie delen,
gemerkt A, B, en C)

B Vindplaatsen meetverslagen en uittreksels

In het archief van het hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden zijn
van onderstaande ambachten (en dorpen) meetverslagen en uittreksels
aanwezig. De reeksen zijn niet compleet; de jaartallen geven het schrik-
keljaar aan waarin voor het eerst en waarin voor het laatst een uittreksel
is ingeleverd. De cursieve jaartallen geven aan dat het stuk een meetver-
slag is. Deze stukken maken deel uit van het Oud Archief van Rijnland.
Zij horen niet thuis in de gemeentearchieven.
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Aalsmeer 1543, 1550, 1580-1832
(Ter) Aar 1543, 1564-1836
Aarlanderveen 1540, 1564-1836
Alkemade 1544, 1565, 1568-1832
Alphen 1541, 1564-1824
Bennebroek 1544, 1600-1820
Benthorn 1664-1680
Benthuizen 1543, 1620-1832
Bloemendaal 1544, 1584-1824
Boekhorst 1688-1848
Boskoop 1543, 1564-1820
Burggravenveen 1543
Esselijkerwoude 1544, 1564-1836
Haarlem 1544
(parochie)

Haarlemmerliede 1544, 1584-1828
Hazerswoude 1544, 1588-1840
Heemstede 1544, 1600-1824
Hillegom 1544, 1564-1820
Hoogmade 1543, 1704-1828
Katwijk 1544, 1568-1832
Koudekerk 1544, 1564-1852
Leiderdorp 1543, 1568-1840
Leimuiden 1543, 1565-1808
Lisse 1544, 1564-1848
Middelburg 1544, 1596-1836
Nieuwerkerk 1544, 1605-1808
Noordwijk en

Noordwijkerhout 1542, 1564-1840
Oegstgeest 1544, 1580-1824
Oudshoorn 1541, 1564-1828
Raasdorp 1544, 1550-1676
Randenburg 1543, 1596-1836
Reeuwijk 1544, 1596-184449

Reyerskoop 1544, 1596-1804
Rietwijk en

Rietwijkeroord 1604-1820
Rijnsaterwoude 1543, 1580-1828
Rijnsburg 1543, 1580-1828
Sassenheim 1544, 1564-1848
Schoot 1543, 1564-1668
Schoten 1544, 1600-1824
Stompwijk 1542, 1564-1836
Valkenburg 1544, 1568-1832
Vennep 1544, 1564-1836
Veur (1544),50 1612-1844
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Voorhout 1544, 1564-1836
Voorschoten (1544),51 1612-1844
Vriesekoop 1544, 1564-1808
Vijfhuizen 1612-1824
Waddinxveen-Noord 1543, 1564-1832
Waddinxveen-Zuid ca. 1650
Warmond 1544, 1564-1848
Wassenaar 1544, 1564-1848
Zegwaard 1543, 1564-1820
Zilk (1543),52 1644-1840
Zoetermeer (1544),53 1568-1848
Zoeterwoude 1542, 1564-1844
Zuidwijk 1543, 1564-1836
(Boskoop) 
Zuidwijk 1544, 1564-1848
(Wassenaar)
Zuidschalkwijk 1544(?), 1612-1824
Zwammerdam (zie de ingenomen 

Dam-of Binnenpolder)54

Dijkplichtige ambachten

Hofambacht 1558, 1602-1828
Houtrijk + Polanen 1558, 1585, 1640-1688
Osdorp 1558, 1628
Sloten en Sloterdijk 1558, 1601, 1612, 1672
Spaarndam 1648-1824
Spaarnwoude 1558, 1600-1828

Ingenomen landen

Cattenbroek 1564, 1600-1848
Dam-of Binnenpolder 1608-1844
Den Engh 1600-1848
Rappijnen 1564, 1600-1848
Schagen 1600-1848
Waarder Oost 1608-1828
Waarder West 1604-1828
IJsselveld 1564, 1600-1848
Zuidzijdepolder

en Weypoort 1580-1828
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D Begrippenlijst

ambacht
dorpsgemeenschap; (laag) waterschap.

ambachtsbewaarder
dagelijks bestuurder van een ambacht.

blok of bon
gedeelte van een ambacht dat door landschapselementen wordt
begrensd.

delineatie
afbakening van een grondgebied (door officiële personen door
middel van bescheiden). 

dijkgraaf
(van een hoogheemraadschap) door de landsheer/Staten aange-
stelde rechtsvorderaar in waterstaatszaken; heeft samen met de
hoogheemraden de bevoegdheid tot het uitvaardigen van keu-
ren.

dijkplichtig
verplicht tot het onderhoud van een dijk(vak).

gaarder
(door een ambachtsbestuur) aangestelde ontvanger van de ver-
ponding.

273 De morgenboeken van Rijnland



gaarboek
kohier waarin de door de belastingplichtige in het betreffende
jaar verschuldigde verponding wordt geregistreerd.

hoefslag
te onderhouden gedeelte van dijk, kade of weg.

hoefslagboek
register van de hoefslagen met de onderhoudsplichtigen.

hoogheemraad
door de stadhouder uit een voordracht benoemd lid van het be-
stuurlijk college van een hoogheemraadschap, in Rijnland be-
staande uit zeven leden. Het college heeft tevens wetgevende en
rechtsprekende bevoegdheid in waterstaatszaken en houdt toe-
zicht op de waterstaats-financiën van het ambacht.

hoogheemraadschap
overkoepelend waterschap.

ingeland
eigenaar van land in een waterschap.

morgental
aantal morgens; quote waarmee een ambacht c.q. perceel bij-
draagt in de kosten van het hoogheemraadschap c.q. ambacht.

polder
1 gebied waarin de waterstand kunstmatig kan worden be-
heerst, onafhankelijk van zijn omgeving;
2 plaatselijk waterschap.

redres
herziening van de quoten van de verponding.

schildtal
oude quote van grondbelasting gebaseerd op de waarde van het
perceel, uitgedrukt in schilden; een schild is een oude gouden
munt.

verhoefslaging
verdeling in hoefslagen.
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i n l e i d i n g

Definiëring van de bron

Veel van de cultuurgrond in de provincie Groningen viel vanaf circa 1200
tot het midden van de negentiende eeuw onder een zijlvest of een dijk-
recht, organisaties die zorg droegen voor de waterhuishouding.1 De af-
watering van de landerijen met behulp van zijlen en de bescherming
door dijken tegen het zeewater was namelijk van cruciaal belang voor het
vrijwaren van land tegen hoge vloeden. Daarbij kwam dat een aantal zee-
armen, zoals de Fivel- en Dollardboezem, alsmede enkele getijdenrivie-
ren (Reitdiep/Hunze en Delf) tot diep in het Groninger land reikten. Er
waren twee soorten zijlen.2 Ten eerste werden duikersluizen (oftewel
pompen die werden afgesloten door een klep die door het vloedwater
werd dichtgedrukt) in de zeedijken gelegd. Daardoor kon het water bij eb
wel weglopen, maar niet naar binnenstromen. Ten tweede beheerden de
zijlvesten sluizen met deuren in de zeedijken. Het spreekt voor zich dat
dergelijke zijlen met enkelvoudige deuren slechts bij gelijke binnen- en
buitenwaterstanden door de scheepvaart konden worden gebruikt. De
schutsluis met dubbele deuren deed pas vanaf de zestiende eeuw zijn in-
trede in Groningen. De zijlvesten zelf werden vaak naar deze grotere zijl-
complexen genoemd. In de veertiende eeuw ontstaan enkele grote zijl-
vesten of zijlvestenijen door de samenvoeging van eerdere kleinere orga-
nisaties.3 Deze grote zijlvesten waren verdeeld in een aantal schepperijen,
die elk weer een aantal zijl-eden of zijlrechten omvatten. De indeling van
kleinere zijlvesten was meestal iets eenvoudiger. Sommige dijkrechten
waren eveneens verdeeld in eden. Enkele dijkrechten beheerden alleen
een stuk oude of nieuwe zeedijk. Andere dijkrechten waren tevens ver-
antwoordelijk voor de afwatering van hun gebied.

De kosten van het waterstaatsbeheer omvatten aan de ene kant de
uitgaven voor de aanleg en het onderhoud van de beheerde zijlen, pom-
pen, wateren en dijken. Aan de andere kant ging veel geld op aan het be-
stuur en beheer van de zijlvesten en dijkrechten. In het bijzonder ging het
daarbij om de honoraria van de zijlvesten, scheppers, zijlrechters en dijk-
rechters, die één of meer keren per jaar zorgden voor de controle van de
vele waterstaatkundige en andere infrastructurele werken (de zoge-
naamde schouw). Het gewone onderhoud van onder meer de dijken ge-
beurde trouwens meestal door de gebruikers van de beschermde lande-
rijen (de ingelanden). De gebruikers werden daartoe verantwoordelijk
gesteld voor enige dijkpanden, waarvan de omvang veelal samenhing
met de grootte van hun gronden. 

In zogenaamde dijkrollen werd vastgelegd wie van de ingelanden
welk deel van de dijk moest onderhouden. Andere objecten zoals pom-
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pen, tillen (verwijderbare bruggen), sloten, vonders (planken met leu-
ning), dammen, ommetreden (passage-mogelijkheid van een dam), bal-
ken (kleine bruggen) en diepen of ‘togten’ vielen onder de verantwoor-
delijkheid van omwonenden en waren vaak ook schouwplichtig. De
schouw van het onderhoud van een deel van de wegen en voetpaden be-
hoorde eveneens tot de taak van de zijlvesten en dijkrechten. Andere lo-
kale wegen en kleine bruggetjes werden gecontroleerd door de kerspe-
len, een geografische entiteit die teruggaat op de oude parochies. Het
onderscheid in de werkzaamheden tussen kerspel en zijlvest was niet al-
tijd even strikt.4 Dit was nog sterker het geval in het Oldambt, waar de
kerspelen als eenheid een belangrijke rol speelden in het waterschapswe-
zen. De in verband met de controles opgemaakte lijsten van schouwbare
objecten geven behalve een omschrijving van de betreffende objecten,
vaak tevens precies de namen van de onderhoudsplichtige omwonenden
en andere aanpalenden aan. Deze omwonenden zijn meestal tevens de
bezitters van hun huis. In Groningen was namelijk het eigen-huisbezit
wijd verspreid. De grond (het heem of erf) waarop het huis stond hadden
de huiseigenaren echter wel vaak in pacht, of ook wel in beklemming.

Om hun kosten te bestrijden hieven de zijlvesten en dijkrechten schot
van de ingelanden, die land in gebruik hadden. Al in de zestiende eeuw
was in Groningen een groot en toenemend deel van de landerijen in be-
klemming aan meiers (een soort van pachters) uitgegeven. Deze beklem-
de meiers betaalden de feitelijke eigenaren een huur, die in de loop van
de achttiende eeuw steeds vaker vast kwam te liggen. De meiers droegen
daarnaast vrijwel alle lasten die op de grond lagen, zo ook het zogenaam-
de zijlschot. Dit zijlschot was afhankelijk van de oppervlakte land in ge-
bruik: jaarlijks moest een vast aantal stuivers per gras, juk, deimt, akker
of andere oppervlakte-eenheid worden betaald. In tal van archieven van
zijlvesten en dijkrechten kunnen registers van gebruikers van
zijlschotplichtige landerijen worden aangetroffen. Daarnaast werd in het
jaar 1755 een vrij volledige inventarisatie gemaakt van alle landerijen die
onder de diverse zijlvesten en dergelijke in een groot deel van de provin-
cie vielen. Zowel de gebruikers als eigenaren van de zijlschotplichtige
grazen worden in deze registers van grastallen genoemd. 

In dit broncommentaar ligt de nadruk op de registers van grastallen
van 1755. Bij gebrek aan andere Groningse archivalia met een systema-
tische bezitsadministratie vormen deze zijlschotregisters een belangrijke
bron voor het achterhalen van het grondbezit op individueel niveau.
Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de overige bewaard geble-
ven zijlschotregisters, de dijkrollen en de lijsten van schouwbare objec-
ten. De laatste zijn vooral interessant omdat ze vrijwel de enige
systematische bron vormen voor de namen van de bewoners van huizen
in een groot deel van het Groningse platteland in de tweede helft van de
achttiende eeuw.
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1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g

Omstreeks de twaalfde eeuw werd door de aanleg van een lange zeedijk
(de zogenaamde zeeborg) het grootste deel van de provincie Groningen
eindelijk redelijk goed tegen het periodiek binnenkomende zeewater be-
schermd. Het beheer van wat later veelal de oude dijk genoemd werd,
was in handen van diverse dijkrechten. Meestal beheerden deze dijkrech-
ten de dijk in één of meer kerspelen. De ingelanden woonachtig in het
kerspel waarlangs de dijk liep waren in principe verantwoordelijk voor
het onderhoud. Slechts als bijvoorbeeld door de omstandigheden de
lasten zeer zwaar waren, schoten de meer in het binnenland liggende ker-
spelen te hulp.5 De laatsten profiteerden natuurlijk ook van de bescher-
mende functie van de zeewering. 

De aanleg van de zeeborg zorgde er ook voor dat de afwatering van
overtollig water in een groot deel van het gewest een groter probleem
werd. De wateroverlast werd verergerd door de landschappelijke struc-
tuur van Groningen. Ten zuiden van de hooggelegen kleigronden lag
oorspronkelijk een hoogveengebied, dat gaandeweg door inklinking la-
ger was komen te liggen. Het gevolg was dat het maaiveld in de kuststre-
ken (het Hogeland) beduidend hoger lag dan in het midden van Gronin-
gen (het Legeland). Dit maakte in het laatste gebied de aanleg van
binnendijken noodzakelijk. Om deze redenen werden een aantal zijl-
vesten opgericht die voor de afwatering zorg droegen met behulp van
pompen en sluizen (zijlen) en al dan niet natuurlijke afwateringskanalen
(tochten en maren). 

Gezien hun belangrijke taak speelden de zijlvesten tot in de achttien-
de eeuw een politieke rol.6 Dit konden ze doen door de geringe graad van
organisatie van het bestuur op het platteland met zijn ‘redgers’ (rechters)
met voornamelijk een notariële en juridische taak7 en de nauwelijks be-
stuurlijk tot ontwikkeling gekomen kerspelen. De opperste of overste
schepper was de voorzitter van het zijlvest en tot 1594 vaak afkomstig
van de kloosters.8 De rechten van de kloosters vervielen daarna aan de
provincie, die echter tussen 1656 en 1660 veel van deze benoemingsrech-
ten verkocht aan de plaatselijke landjonkers. Bestuurlijke posities binnen
het zijlvest waren voor de jonkers aantrekkelijk. Dit kwam niet alleen
door de opbrengsten via de inning van zijlschotten, de traktementen en
het opleggen van boetes (breuken), maar mogelijk tevens door de politie-
ke macht die met die posities samenhingen.

Oorspronkelijk waren de benoemingsrechten in de zijlvesten en dijk-
rechten verbonden aan het bezit van grond. In eerste instantie werden de
zijlrechters gekozen door de gezamenlijke ingelanden, met uitzondering
van enkele hoge posities als schepper, die verbonden waren aan de
kloosters.9 Al in de Middeleeuwen werd de verkiezing vervangen door
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een systeem waarbij iedere eigenaar van een boerderij of heerd met een
bepaalde omvang één keer in de zoveel jaar de positie van zijlrechter
mocht vervullen. Deze aan de boerderij verbonden toerbeurten werden
geregistreerd in klauwboeken, net als de redgerrechten.10 Deze boeken
ontleenden hun naam aan de klauwen of kluften (buurschappen) waarin
de kerspelen verdeeld waren. Gaandeweg werden de heerlijke zijl-  en
dijkrechten echter losgekoppeld van de grond en verhandeld, zodat in de
zeventiende en achttiende eeuw veel benoemingsrechten in één of enkele
handen kwamen.11 Wanneer alle rechten in een zijl-eed of schepperij ge-
heel in één hand lagen, werd gesproken van een ‘staande’ eed of scheppe-
rij. 

Deze concentratie van rechten in handen van de landjonkers ver-
sterkte nog de schier onaantastbare macht van de scheppers en zijlrech-
ters die deze sowieso al hadden binnen de zijlvesten. De langzamerhand
rechteloos geworden ingelanden waren tot het midden van de achttiende
eeuw zo vrijwel geheel aan de willekeur van de veelal adellijke scheppers
en zijlrechters overgeleverd.12 Deze hadden hun traktementen flink ver-
hoogd en legden de ingelanden regelmatig onterechte boetes op ten eigen
bate. De ingelanden konden zich nauwelijks tegen deze willekeur verwe-
ren, als gevolg van de afschaffing in 1531 in de drie belangrijkste zijl-
vesten van een hoger beroep op de onafhankelijke Hoofdmannenkamer
(de latere Hoge Justitiekamer).13 Vanwege de eigenmachtig verschafte ju-
risdictie en hun grote macht en omvang heetten het Aduarderzijlvest, het
Winsumer en Schaphalsterzijlvest en het Generale Zijlvest der Drie Delf-
zijlen al voor het einde van de zestiende eeuw de drie ‘gepriviligieerde
zijlvesten’.14

Het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, omvattende het Dorpster-
zijlvest, het Slochterzijlvest en het Scharmerzijlvest, ontstond in het begin
van de veertiende eeuw en besloeg een groot deel van Fivelingo.15 In
Hunsingo was het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest veruit het omvang-
rijkst. In het Oldambt was het Termunterzijlvest en in het Westerkwartier
was het Aduarderzijlvest het grootst. Beide laatste waren echter minder
overheersend dan de twee eerstgenoemde zijlvesten. 

Langs de kust waren er een groot aantal kleinere zijlvesten en dijk-
rechten met een apart territoir. Van het westen naar het oosten viel het
land achtereenvolgens in Hunsingo onder het Houwerzijlvest en het
Schouwerzijlvest, de dijkrechten van de kadijk van Pieterburen e.o., van
de kadijk van Den Andel, van de kadijk van Warffum en Breede, van de
kadijk van Usquert, van de kadijk van Uithuizen en van de kadijk van
Uithuizermeeden. In Fivelingo kwamen daarna de dijkrechten of zijl-
vesten van de kadijk van ’t Zandt, van de kadijk van de Vierburen, van de
Vierburen zelf, van Holwierde en Marsum, van Farmsum en van Oter-
dum. In het Oldambt bevond zich naast het Termunterzijlvest ook nog
het Vierkarspelenzijlvest (sinds 1657 het Tienkarspelenzijlvest) tegen de
Duitse grens aan.16 Veel van de zojuist genoemde dijkrechten hingen sa-
men met de aanleg rond 1640 van een kadijk op de nieuw aangeslibde
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kwelderwal voorbij de oude dijk of zeeborg. Hierdoor kwam een deel
van de uiterdijkslanden binnendijks te liggen. In de jaren na de water-
vloed van 1717 werd deze zogenaamde nieuwe dijk versterkt en werd er
voor gezorgd dat deze de zeewerende functie van de oude dijk geheel
overnam.

In het binnenland werden verder nog langs het Reitdiep onder
Hunsingo de zijlvesten van Wetsinge, van Wierum en de Hoge en Lage
Paddepoel, van klein Garnwerd en van Schilligeham aangetroffen. In het
binnenland van Fivelingo bestonden nog het zijlvest van Oosterwijt-
werd, het Woldzijlvest en het Oostwoldzijlvest. Naast het Aduarderzijl-
vest waren er in het Westerkwartier het Saaksumerzijlvest, het Homster-
zijlvest, het Bomsterzijlvest en het Nijesloterzijlvest aanwezig. De laatste
drie zijlvesten vormden rond 1565 samen het Kommerzijlvest.17 Via het
Nijesloterzijlvest waterden ook het Drentse Roderwolde en Leutingewol-
de af.18 Tevens was er langs de Friese grens sprake van het zogenaamde
Munnikezijlvest. Het Munnikezijlvest functioneerde echter niet zoals an-
dere zijlvesten, maar viel onder het beheer van de Staten van de provincie
Friesland als rechtsopvolger van het Gerkesklooster. Er was echter wel
sprake van schotplicht.19

Hoewel tot nu toe niet genoemd viel een groot deel van het gebied
rond de stad Groningen, het zogenaamde Gorecht, ook onder de ge-
noemde zijlvesten, in het bijzonder onder het Aduarderzijlvest, het Win-
sumer- en Schaphalsterzijlvest en de zijlvesten der Drie Delfzijlen, van
Wetsinge, van Wierum en de Hoge en Lage Paddepoel. In de Veenkolo-
niën en het Westerwolde was het waterstaatsbeheer niet zo sterk tot ont-
wikkeling gekomen en werkelijke zijlvesten zijn hier dan ook voor het
einde van de achttiende eeuw niet aangetroffen.20
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

Ontstaansgeschiedenis van de bron

Vanaf het ontstaan van de dijkrechten en zijlvesten zal er schot zijn gehe-
ven van de ingelanden. Al werd getracht zoveel mogelijk werkzaamhe-
den door de ingelanden zelf te laten uitvoeren, dan nog was er geld nodig
voor bepaalde kosten die de waterschapsbesturen maakten. Desondanks
zijn er maar weinig middeleeuwse kohieren en registers van zijlschot be-
waard gebleven. Dit hangt vermoedelijk samen met de gebrekkige wijze
van archiefvorming binnen de zijlvesten en dijkrechten, die als volledig
autonome organisaties geen bewaarplicht kenden. Daarbij hielden de
scheppers, zijlrechters en dijkrechters lange tijd dit archief zoveel moge-
lijk gesloten. Zo konden de ingelanden geen kennis nemen van de be-
staande regelingen, waren ze niet bekend met hun rechten en konden ze
makkelijker beboet worden. De grote mate van autonomie van de schep-
pers en zijlrechters zorgde er daarbij voor dat men de stukken en boeken
nogal eens als particulier bezit beschouwde, wat de archiefvorming
eveneens niet ten goede kwam. Hierdoor zijn er eveneens maar zeer frag-
mentarisch zijlschotregisters, registers van schouwbare objecten en dijk-
rollen uit de zestiende tot de negentiende eeuw bewaard gebleven in de
waterstaatsarchieven.

Bij de invoering van het Reglement Reformatoir in 1749 werden de
bevoegdheden van het hoogste rechterlijke orgaan in de provincie, de
Hoge Justitiekamer, belangrijk uitgebreid.21 Deze Justitiekamer ging on-
der meer een grote rol spelen bij de controle op de waterschappen in de
Ommelanden. Het door prins Willem IV afgekondigde Reglement Refor-
matoir was een uitvloeisel van de politieke woelingen in voorgaande
twee jaren. Eén van de grote stenen des aanstoots van de opstandige boe-
ren vormde toen namelijk de reeds genoemde grote willekeur en knoeie-
rijen in de zijlvesten. De Hoge Justitiekamer ging nu dienen als een soort
rekenkamer voor de vele schepperijen, zijlvesten, dijkrechten en derge-
lijke. In 1755 kwam het in dat opzicht tot een nieuw reglement voor deze
waterschappen. Daarbij werden onder meer de traktementen van de
scheppers veelal verlaagd en de emolumenten afgeschaft. In het kader
van het reglement werden eveneens dijkrollen ingezameld en schouwre-
gisters opgesteld die beiden verder door de Hoge Justitiekamer werden
bewaard. Tegelijkertijd werden er voor ieder zijlvest en dijkrecht lijsten
van zijlschotplichtige grastallen opgemaakt, waarbij zowel de gebruiker
als de eigenaar met name vermeld staat. De zijlvesten in het Oldambt,
waar de stad Groningen de controle had, bleven uitgesloten van het nieu-
we reglement, omdat daar de wantoestanden minder groot waren.
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Uitvoering en procedures

Zijlschotregisters
Ondanks de reeds geschetste ongunstige situatie inzake de archiefvor-
ming tot 1755, zijn er toch oude zijlschotregisters overgeleverd. De oud-
ste, althans mij bekende, middeleeuwse lijsten in het zogenaamde Wieru-
merzijlboek dateren van ca. 1400, ca. 1445, ca. 1460 en ca. 1470.22 Ze om-
vatten delen van het Slochterzijlvest. Net als in de andere twee registers
van vóór 1500, die van de stadshamrikken van Groningen (ca. 1455, ge-
deeltelijk 1519) en van de oude dijk van Eenrum, Pieterburen en Wester-
nieland (ca. 1490) worden hierin de eigenaren en niet, zoals na 1500, de
gebruikers vermeld.23 Het belangrijkste register van de gebruikers van
zijlschotplichtige grastallen is ongetwijfeld dat van alle schepperijen van
het grote Winsumer en Schaphalsterzijlvest uit de jaren 1553-1555.24

Enigszins vergelijkbare overzichten zijn er van Reide, Fiemel, Baamsum
en Dallingeweer, onder het Termunterzijlvest (ca. 1540 of iets ouder), van
het Wetsingerzijlvest (1650) en van delen van de schepperij van Lopper-
sum of ’t Zandt (1593).25 Van het Aduarderzijlvest bestaan er nog oude
lijsten van de schepperijen van Den Ham (1566 en 1604), Hoogemeeden
(1566), Garnwerd-Oostum (1604) en Ezinge (1579, 1625, 1631, 1641 en
1643) en van de eed van Hoogkerk (ca. 1530).26

De normale administratie van de ontvangst van het zijlschot vond
plaats op het niveau van de schepperijen of van de zijl-eden. Het waren
de zijlrechters die in de eden het schot inzamelden en dit overdroegen
aan de scheppers.27 Daarvoor hadden ze als beloning onder meer dertig
grazen land vrij van zijlschot. Deze scheppers controleerden de zijlrech-
ters en vertegenwoordigden de schepperij in de vergadering van het ge-
hele zijlvest. Vermoedelijk werd door sommige zijlrechters in leggers ge-
noteerd wie er zijlschot moest betalen. Veranderingen in de (beklemde of
eigenerfde) gebruikers van een stuk land en daarmee van de betalings-
plichtigen werden in die legger bijgehouden. Zo’n legger is er in ieder ge-
val voor de schepperij Baflo-Rasquert onder het Winsumer en Schaphal-
sterzijlvest (1707-1752) en voor het kerspel Zuidbroek (1720-1747) onder
het Termunterzijlvest.28

In andere schepperijen en zijl-eden lijkt vooral gewerkt te zijn met
veranderingen ten opzichte van het bewaard gebleven kohier van het
voorgaande jaar. In elk nieuw kohier werden dan onder elkaar de namen
van de gebruikers en de bijbehorende hoeveelheid grastallen, voor zover
onveranderd, opgeschreven en zonodig aangepast. De oude kohieren
zijn vermoedelijk weggegooid. Losse kohieren zijn wel soms bewaard ge-
bleven. Dit gold bijvoorbeeld voor de jaren 1688, 1707 en 1709 voor de
eden van Tinallinge en Ernstheem onder de schepperij Baflo-Rasquert,
voor de jaren 1722 en 1730 voor de eden Warfhuizen en Maarslag onder
de schepperij van Ter Borg, voor 1740 voor delen van de schepperij Ul-
rum en voor 1733 voor de eden Leermens en Enum van de schepperij ’t
Zandt en voor het kerspel Bellingwolde in 1747.29 Langlopende reeksen
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kohieren zijn slechts bewaard gebleven voor het Farmsumerzijlvest lo-
pend over de jaren 1693-1780 (met hiaten), voor de tussen de dijken gele-
gen delen van Warffum en Breede in de jaren 1702 en 1717-1736, en voor
het dijkrecht van Oosterwijtwerd voor de jaren 1748-1759.30

De ingevoerde controle van de Hoge Justitiekamer op het water-
staatswezen resulteerde in de eerste helft van de jaren vijftig in een grote
bestuurlijke activiteit. Op 12 maart 1751 moesten de zijlvesten hun oude
fundatiebrieven en dergelijke inleveren.31 De scheppers trachtten in de
daaropvolgende jaren zoveel mogelijk alles bij het oude te laten, wat op
fel verzet van de ingelanden stuitte. De laatsten haalden uiteindelijk gro-
tendeels de overwinning via een op 15 augustus 1754 ingestelde commis-
sie van onderzoek. Deze had tot taak een nieuw reglement voor de schep-
perijen, dijk- en zijlrechten in de Ommelanden te vervaardigen. De com-
missie verordonneerde onder meer op 27 december 1754 het opsturen
van de schouwregisters en op 16 januari 1755 het inzenden van de schot-
registers van alle waterschappen in de Ommelanden.32

Nadat op 18 augustus 1755 het nieuwe reglement werd uitge-
vaardigd, volgde op 30 augustus 1755 een plakkaat op de registers der
‘schotschietende’ grazen en van de schouwbare objecten. Dergelijke re-
gisters moesten vanaf dat moment altijd openbaar raadpleegbaar zijn. De
zijlvestrekeningen die men naar de Hoge Justitiekamer moest zenden, la-
gen acht dagen ter inzage. De betaling van het zijlschot moest acht dagen
na aanzegging betaald worden. Daarna werd beslag gelegd op goederen,
en na nog eens drie dagen werden deze ten voordele van het zijlvest ver-
kocht. In het nieuwe reglement behielden de jonkers wel ten dele de heer-
lijke benoemingsrechten.33 Pas in 1795 zouden de door hun aangewezen
zijlrechters en scheppers plaatsmaken voor door de ingelanden gekozen
volmachten. Dit was trouwens slechts tijdelijk, daar Willem I de heerlijke
rechten in 1822 weer herstelde.

Veel van de registers van grastallen zijn vervaardigd in het voorjaar
van 1755. In tegenstelling tot de meeste oudere kohieren bevatten ze niet
alleen de namen van de gebruikers van land in beklemrechtelijke zin,
maar eveneens de namen van eigenaren. De bij de Hoge Justitiekamer in-
geleverde registers van grastallen zijn bijeengebracht in een drietal ar-
chiefnummers.34 Een tweetal registers is echter afgedwaald en zit ver-
scholen tussen andere stukken.35 In de praktijk bleken niet alle registers in
1755 verzonden te zijn. Enkele lijsten zijn uit de periode november-de-
cember 1756.36

In de jaren na 1755 bleef de Hoge Justitiekamer de diverse zijlvesten
controleren. Dat resulteerde in de verzending van de jaarlijkse rekenin-
gen. Vooral in de eerste jaren na 1755 gingen deze rekeningen vergezeld
van de kohieren van het betaalde zijlschot. In deze kohieren werd meest-
al alleen de betalingsplichtige gebruiker en de omvang van het grondge-
bruik vermeld, maar niet de eigenaar. Ten dele zijn ze in het archief apart
gelegd, maar vele kohieren zitten verscholen tussen de jaarlijks op te stu-
ren rekeningen van de zijlvesten.37
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Voor de tweede helft van de achttiende eeuw zijn er veel meer zijl-
schotregisters bewaard in de archieven van zijlvesten en dijkrechten. Voor
het grote Zijlvest der Drie Delfzijlen is er een vrijwel volledige reeks, door-
lopend van 1777 tot 1871, zodat hier koppeling met negentiende-eeuwse
bronnen geen enkel probleem oplevert.38 Voor het Oterdummerzijlvest
(waarvan in de jaren 1755-1756 geen register met eigenaren en gebruikers
aanwezig is in het archief van de Hoge Justitiekamer) zijn er kohieren over
de jaren 1757 tot 1840 (met hiaten).39 Omvangrijke verzamelingen kohie-
ren voor losse jaren zijn aanwezig voor het Winsumer en Schaphalsterzijl-
vest (1793-1794), voor het Wetsingerzijlvest (1796 en 1802), voor het Nije-
sloterzijlvest (1759, 1762, 1765, 1766), voor het Aduarderzijlvest (1798),
voor het Dorpsterzijlvest (1756-1757), voor de Oosterstadshamrik (1781,
1792-1793, 1804, 1807-1810) en voor het Scharmerzijlvest (1755 en 1775).40

In de archieven van de zijlvesten en van de Hoge Justitiekamer be-
vindt zich ook nog een aantal kohieren die niet het zijlschot in de eden be-
treffen, maar een aparte heffing voor een welomschreven uitgave, zoals
het onderhoud van een bepaalde brug, waarbij ingelanden van delen van
diverse zijl-eden betalingsplichtig waren.41

Dijkrollen
De situatie is in veel opzichten vergelijkbaar met de zijlschotregisters.
Dijkrollen zijn echter alleen beschikbaar voor gebieden die grensden aan
zee of aan het Reitdiep, de toenmalige verbinding van de stad Groningen
met open zee. Wel zijn meer oude dijkrollen bewaard gebleven in de ar-
chieven van de dijkrechten. Daarbij zamelde de Hoge Justitiekamer in de
jaren rond 1755 niet alleen de nieuwe, maar ook veel oude dijkrollen in.
Dit gebeurde in het kader van de verzending van de hierna nog te behan-
delen registers van schouwbare objecten.

In de meeste dijkrollen wordt de dijk in stukken (panden) verdeeld,
waarbij vermeld wordt wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van
dat dijkpand. De omvang van het stuk te onderhouden dijk hield ver-
band met de hoeveelheid land die beschermd werd. Omdat niet ieder
deel van de dijk even makkelijk te onderhouden viel en uit het oogpunt
van risicospreiding, waren er zeer veel panden en moest elke gebruiker
zeer verschillende stukken dijk onderhouden, naar rato van het landbe-
zit. In de dijkrollen worden veelal zowel eigenaren als gebruikers ver-
meld, met de hoeveelheid land die zij bezaten of gebruikten. Bijlage A
geeft een overzicht van mij bekende bewaard gebleven dijkrollen. Daar
wordt ook aangegeven welke leggers van onderhoudsplichtigen van dij-
ken met veranderingen in de loop der tijd bewaard zijn gebleven.

Registers van schouwbare objecten
Bij de hervormingen van de zijlvesten in de jaren vijftig waren ook
schouwregisters opgevraagd, in het bijzonder in een publicatie van 27
december 1754 van de gecommitteerden tot de zijlvesten en dijkrechten.
Deze veelal nieuw opgestelde schouwregisters zouden in het vervolg
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openbaar zijn, ter vermijding van willekeur.42 De eerste ingeleverde
schouwregisters waren echter tamelijk summier. Niet alle te onderhou-
den objecten en onderhoudsplichtigen werden er afzonderlijk in ge-
noemd en er werden diverse klachten ingediend door de ingelanden.
Daarom werden er, ter voldoening van een resolutie van 25 februari 1757,
nieuwe en veel uitgebreidere registers van schouwbare objecten gezon-
den. Dit gebeurde niet alleen door de zijlvesten en dijkrechten, maar ook
door vele plaatselijke gerechten, volmachten van kerspelen en dergelijke.
Deze schouwden naast vrij veel wegen eveneens bepaalde, over het alge-
meen publiek minder belangrijke objecten. De inhoud en kwaliteit van de
diverse ingeleverde registers is wisselend, gezien de discussie die er be-
stond over wat wel en niet schouwbaar was. 

Aangezien er veel wijzigingen plaatsvonden in de namen van onder-
houdsplichtigen, vroeg de Hoge Justitiekamer bij resolutie van 8 oktober
1767 nieuwe registers van schouwbare objecten op.43 Deze zijn vergelijk-
baar met die uit 1757, hoewel de verzameling minder volledig is. Op 25
mei 1783 vaardigde prins Willem V een nieuw reglement op de zijlvesten
uit. Daarbij werd onder meer verordonneerd dat nieuwe schouwregisters
volgens een vast model opgemaakt moesten worden en gezonden naar
de Hoge Justitiekamer. Veel navolging lijkt dit reglement niet te hebben
gehad. Wel zijn er voor Hunsingo vrij veel registers uit de jaren 1782-
1783. Schouwregisters uit die jaren uit Fivelingo zijn zeldzamer, terwijl ze
voor het Westerkwartier geheel ontbreken. Mogelijk hangt dit mede sa-
men met het verzet van de jonkers tegen dit reglement. 

In het archief van de Hoge Justitiekamer zijn vooral uit 1754 en 1757
een grote hoeveelheid schouwregisters bewaard; uit 1767 wat minder en
nog weer minder uit 1783. In enkele gevallen gaan deze lijsten gepaard
met oudere aantekeningen van objecten en onderhoudsplichtigen, die
teruggaan tot de tweede helft van de zeventiende eeuw. Oudere schouw-
registers zijn verder maar in beperkte mate aanwezig in de waterschaps-
archieven.44 Meer fragmentarische gegevens over onderhoudsplichtigen
van schouwbare objecten zijn daarin wel te vinden, zoals over de betaling
van de boeten. Het materiaal uit de tweede helft van de achttiende eeuw
over de schouw in de waterschapsarchieven is voor het overgrote deel
identiek aan dat in het archief van de Hoge Justitiekamer. In de archieven
van de andere tot de schouw gerechtigde organisaties, de kerspelen en de
redgers (die zowel de functie van rechter als notaris vervulden), is maar
weinig te vinden over de schouw.45

De registers van schouwbare objecten zijn dus voornamelijk opge-
maakt in het kader van de reorganisatie van het waterschapswezen in de
Ommelanden. Ze ontbreken daarom voor de tweede helft van de acht-
tiende eeuw voor het Oldambt, dat als stadsjurisdictie onder het gezag
van Burgemeesteren en Raad van de stad Groningen viel. Wel zijn er een
tweetal veel recentere registers over uit de jaren 1822 en 1833 in het ar-
chief van het Termunterzijlvest aanwezig.46
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3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

De zijlschotkohieren geven per zijl-eed of schepperij de namen van de ge-
bruikers en de hoeveelheid land in plaatselijke maat (grazen, jukken, ak-
kers, deimten en pondematen).47 De registers van grastallen uit 1755 en
1756 vermelden daarnaast de eigenaren. Bij de volgorde in het register
kan in beperkte mate rekening zijn gehouden met de ligging van de lan-
derijen.48

1 Register der landerijen onder de schepperij Innersdijk gehorig, Wijk-
ster of Laanster Eed, met zijn elf Zijlweren uit 1755 (tegenwoordig
gelegen in de gemeente Bedum).

2 Deel van de ‘dijkrolle van ’t Cloosterbuirder Hammerik’, d.d. 4 mei
1767. Hierin is in tegenstelling tot andere dijkrollen niet bij iedere ge-
bruiker en eigenaar de omvang van het land genoteerd. De omvang
van de dijkpanden wisselt vermoedelijk steeds naar gelang de om-
vang van dat landgebruik. De dijkrollen vermelden in volgorde van
de dijkpanden de grootte van ieder dijkpand, de naam van de onder-
houdsplichtige en veelal ook de omvang van diens landgebruik en
de naam van de landeigenaar. De relatie tussen het dijkpand en de
precieze plaats van het stuk land is niet altijd duidelijk.

3 Eerste bladzijde van het ‘register van het schouwbare wegens die
schepperie van Westerembden’. Het betreft hier het schouwregister
van enige wegen van 1757. De registers van schouwbare objecten
vermelden behalve deze objecten in logische geografische volgorde
de namen van de onderhoudsplichtigen. De plaatsbepalingen in het
register zijn tamelijk summier, terwijl indicaties voor afstanden en
oppervlaktes bijna altijd ontbreken.

293 De zijlschotregisters, dijkrollen en registers van schouwbare objecten in Groningen



1

Register der 
landerijen.

294



2

Deel van de 
‘dijkrolle van 
’t Cloosterbuirder
Hammerik’, 
d.d. 4 mei 1767.

295



3

Eerste bladzijde van
het ‘register van het
schouwbare wegens
die schepperie van
Westerembden’.

296



4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

Problematisch voor de registers van grastallen van 1755 is het ontbreken
van gegevens voor het overgrote deel van het Oldambt, de Veenkoloniën
en Westerwolde. De registers van de Oldambtster waterschappen het
Termunterzijlvest en het Tienkarspelenzijlvest zijn in 1755 niet opge-
vraagd, omdat deze niet tot de Ommelanden behoorden, maar onder de
stad ressorteerden. Dat gold ook voor het Oterdummerzijlvest, gelegen
op de grens van Oldambt en Ommelanden. Voor de rest van de zestiende,
zeventiende en achttiende eeuw zijn er slechts fragmentarisch gegevens
over het gebruik van zijlschotplichtige landerijen op individueel niveau
beschikbaar. Voor het ene jaar is er een kohier van de ene schepperij en
voor het andere jaar is er weer een kohier voor een ander dijkrecht. Deze
afzonderlijke kohieren zijn dus in eerste instantie minder geschikt voor
onderzoek op provinciaal niveau, maar kunnen wel bruikbaar zijn voor
regionaal en lokaal onderzoek, in het bijzonder in de achttiende eeuw. 

De dijkrollen bieden meer mogelijkheden tot reconstructie van de be-
zitsverhoudingen vóór 1750, maar zij beslaan slechts een deel van de kust
van de provincie. De aangeslibde landen buiten de dijken die wel ge-
schikt waren voor de landbouw, ontbreken natuurlijk in de rollen. Maar
in het bijzonder bij de dijkrechten van de diverse zeventiende-eeuwse ka-
dijken zijn ook de grazen van de binnendijkse landen van een kerspel niet
opgenomen. Deze hoefden namelijk niet te zorgen voor het onderhoud
van de kadijk, maar van de oude dijk. Lastig is dat in de dijkrollen een-
zelfde stuk land vaak diverse keren voorkomt. Dit kwam omdat een ge-
bruiker van een stuk land bijna altijd meerdere dijkpanden moest onder-
houden. Een voordeel is echter dat de dijkpanden in de dijkrol genum-
merd zijn. Dit maakt het eenvoudig de geschiedenis van een bepaald stuk
grond in verschillende dijkrollen door de tijd heen te volgen. Omdat boe-
ren niet per se het aanpalende stuk dijk hoefden te onderhouden, bieden
de dijkrollen vaak niet zoveel inzicht in de precieze plaats van de onder-
houdsplichtige landerijen.

De volledigheid van het aantal grazen in 1755, en daarmee vermoe-
delijk ook in de andere jaren, is kwestieus. In ieder geval is er veel ophef
over de in dat jaar opgegeven zijlschotplichtige grazen.49 Die zouden on-
volledig zijn, daar de totale aantallen grazen in diverse schepperijen niet
altijd overeenkomen met de werkelijke aantallen grazen. Daarbij is in de
registers van 1755 regelmatig sprake van vrije grazen en afwijkingen van
het aantal verpondingsplichtige grazen. Vergelijking van het totale aantal
opgegeven grazen in 1755 met de grazen volgens de verponding van
1721 maakt duidelijk dat een deel van de landbouwgrond inderdaad ont-
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brak in die lijsten. In het algemeen waren de opgaven in de kleigebieden
zo’n 5 procent lager. Voor het gebied rond Zuidhorn, Slochteren, Bierum
en ’t Zandt en in het zuidelijk Westerkwartier is het verschil echter veel
groter. Vermoedelijk hingen deze verschillen ten dele samen met het niet
schotplichtig zijn van buitendijkse landerijen en met gronden van mindere
kwaliteit.50 Mogelijk ontbreekt ook een enkel register, zoals in ieder geval
dat van Zuid- en Noordhorn, van de pompelanden onder Den Ham, van
het dijkrecht van de kadijk van de Vierburen en van de kadijk van ’t Zandt.
Van deze laatste twee bestaan echter wel dijkrollen uit deze periode.51

De afwaterende zijlvesten sluiten elkaar wat betreft het gebied lo-
gischerwijs uit. Onhandig is de overlap tussen de gebieden van zijlvesten
en dijkrechten. Dit gold in het Humsterland voor de gebieden van het
Homsterzijlvest, het Saaksumerzijlvest en het Dijkrecht van Humster-
land. Ook het gebied van het dijkrecht van Farmsum viel ten dele samen
met het Farmsummerzijlvest.

De opgave van de hoeveelheden grond per onderdeel van een zijl-
vest (zijl-eed) of van een schepperij, en niet per kerspel, bemoeilijken het
gebruik van de bron. Veel grenzen van zijl-eden kwamen helemaal niet
overeen met kerspelgrenzen en vertoonden een nogal grillig karakter. Op
de door Siemens gemaakte kaarten is de ligging van de diverse zijl-eden
wel goed na te gaan.52 De afwijkende gebiedsindeling in een groot deel
van de zijlschotregisters maakt het desondanks moeilijk de gegevens
daarin te combineren met die uit andere bronnen.

De schouwregisters geven geheel eigen problemen. Er worden door-
gaans vrij veel namen van aanpalende gebruikers vermeld. Verdere in-
formatie ontbreekt echter geheel, zodat het niet duidelijk is of het bijvoor-
beeld gaat om de gebruiker van een huis of de gebruiker van grond. Om
de betekenis van de vermelde namen goed te kunnen duiden is onder-
steunend kaartmateriaal, bijvoorbeeld uit het negentiende-eeuwse ka-
daster nodig. Ook het aanwezige pre-kadastrale kaartmateriaal en acht-
tiende-eeuwse detailkaarten kunnen daarbij behulpzaam zijn.53 Op die
manier kunnen betrekkelijk eenvoudig de midden achttiende-eeuwse ge-
bruikers van latere kadastrale percelen worden opgespoord. Daarbij kan
de aanwezigheid van diverse geografische aanduidingen en de vermel-
ding van pompen en dergelijke in de registers goed van pas komen. 

De kwantitatieve verwerking van de genoemde personen in een be-
paald register biedt ook veel inzicht. Mensen met veel grond komen vaak
voor, diegenen die alleen een huis hebben maar één of twee keer.
Schouwregisters bieden al met al veel kwantitatieve, enigszins vage, in-
formatie. Toch kan men met deze bron, beter dan met de hoger genoemde
bronnen, de plaats van de grond en de huizen van bepaalde gebruikers
geografisch duiden. Daarbij is het de enige betrekkelijk systematische
bron die informatie biedt over de bewoners van huizen. Door het naast
elkaar leggen van de registers van 1757, 1767 en 1783 (en ten dele ook
1754) kan via de volgorde van de namen het gebruik van een bepaald
stuk grond of een bepaald huis gemakkelijk gedurende een periode van
vijfentwintig jaar gevolgd worden.
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Gerelateerde en toetsingsbronnen

De opgave in de zijlschotregisters en dijkrollen kan vergeleken worden
met de opgave in andere bronnen. In het bijzonder de grastallen van 1755
lenen zich goed voor een vergelijking met de verpondingsregisters van
1721.54 Dit is te meer zo omdat in een deel van de kerspelen in 1721 ook de
zijlschotplichtige en dijkplichtige hoeveelheden land zijn opgegeven.
Een probleem is wel het grote tijdsverschil van vierendertig jaar. De aan-
tallen opgegeven grazen kunnen daarnaast in bepaalde gevallen vergele-
ken worden met de opgaven volgens koopcontracten, boedelscheidingen
en oude inventarissen.55 Ook kan men soms een vergelijking maken met
de opgaven van verhuurde grazen volgens bewaard gebleven staatboe-
ken.56

De koppeling met de kohieren van de grondbelasting in de negen-
tiende eeuw en met de kadastrale bronnen is minder eenvoudig. In de
waterschapsarchieven bevinden zich wel enige kohieren van het zijlschot
voor de eerste helft van de negentiende eeuw, en in sommige gevallen
wordt daarin zelfs al een relatie gelegd met de kadastrale nummers. Voor
het grootste deel van het gebied zijn zulke kohieren er echter niet. Alleen
door een tijdrovend onderzoek in koopcontracten en andere bronnen kan
dit verband gelegd worden. Gezien het aanwezige archiefmateriaal is dit
voor de registers van grastallen van 1755 in principe mogelijk. Voor oude-
re kohieren is dit moeilijker, omdat bronnen als koopakten en dergelijke
niet systematisch bewaard zijn in de Ommelanden vóór 1750.

De registers van schouwbare objecten van 1757 kunnen, indien ge-
combineerd met de registers van grastallen van 1755, duidelijk maken
welk deel van de bevolking land in gebruik had. Daarbij kan zo aan de
hand van de gebruiker inzicht verkregen worden in de plaats waar bij be-
nadering de opgegeven grastallen lagen. Daarbij is natuurlijk wel goed
achttiende-eeuws of kadastraal kaartmateriaal nodig. Een koppeling met
de negentiende-eeuwse kadastrale nummers wordt vergemakkelijkt
door de aanwezigheid van negentiende-eeuwse leggers in het Provin-
ciaal archief. Vanaf 1855 zijn deze er voor de wegen en vanaf 1885 voor de
overige schouwbare objecten.57 Deze leggers geven per burgerlijke ge-
meente naast het te onderhouden object, de naam van de onderhouds-
plichtige en de kadastrale nummers van het stuk land waar de onder-
houdsplicht op rust. Ze kunnen ook dienen voor de vaststelling van de
precieze plaats van het grondbezit, vermeld in diverse dijkrollen, want
voor de dijken wordt dezelfde informatie gegeven.

Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

In grote lijnen zijn de gebruiksmogelijkheden van de zijlschotregisters en
de dijkrollen vergelijkbaar met die van de verpondingskohieren. Ze ge-
ven inzicht in de verdeling van het grondgebruik en in 1755 ook in de
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grondeigendom in een bepaald gebied. Voor de kleigebieden is daartoe
door mij een belangrijk deel van de registers in de computer ingevoerd in
een databaseprogramma. De resultaten van deze exercitie zijn onder
meer gepubliceerd in mijn proefschrift Voor een handvol stuivers.58 Door
vergelijking door de tijd heen of in combinatie met andere bronnen kun-
nen eveneens ontwikkelingen in de gebruiks- en eigendomsverhoudin-
gen geschetst worden. Op het niveau van het zijlvest, schepperij of dijk-
recht zijn voor enkele gebieden vergelijkingen mogelijk over een vrij lan-
ge periode vanaf het midden van de zestiende eeuw. 

Ook kunnen de zijlschotregisters en dijkrollen gebruikt worden bij
de reconstructie van de bewoners- en eigendomsgeschiedenis van een
bepaald stuk grond, zoals veelvuldig gebeurd is in de Groningse boerde-
rijenboeken.59 Tevens kunnen ze dienstig zijn bij naamkundig en genealo-
gisch onderzoek. Voor lokaal en regionaal-historisch onderzoek zijn ze
geschikt als uitgangspunt voor het maken van een sociale structuur.60

Voor verdere details wordt naar het broncommentaar over de verpon-
dingsregisters verwezen in deze bundel.

De registers van schouwbare objecten vormen, indien systematisch
bewerkt, één van de weinige bronnen die het mogelijk maken om de
hoofden van huisgezinnen (alleen hoofdbewoners) in de Ommelanden in
de achttiende eeuw te reconstrueren. Dit komt omdat er zo weinig lijsten
over zijn waar de bewoners van huizen vermeld staan, waardoor niet-
boeren veelal aan het oog onttrokken worden. Voor verdere historisch
interessante uitspraken, bijvoorbeeld ter verkrijging van informatie over
beroepen, is combinatie met andere bronnen nodig. Voor de reconstructie
van de dorpsbevolking kan ook gedacht worden aan de combinatie met
doop- en trouwboeken. Wel zijn incidenteel kaarten en schetsen overgele-
verd met daarop de dijkplichtige gebruiker, bijvoorbeeld van het tussen-
dijkse land van Saaxumhuizen en Den Andel rond 1727.61

Indien zorgvuldig bewerkt zijn de registers van schouwbare objecten
ook een unieke bron voor de ligging van wegen en de plaats van brug-
gen, dammen en pompen en dergelijke in de achttiende eeuw. Ook kun-
nen ze inzicht bieden in de plaatsen van bebouwing rond het midden van
de achttiende eeuw, toen de bevolking nog beduidend minder omvang-
rijk was dan bij de opmaak van het kadaster rond 1830. Tot nu toe zijn de
Groningse registers van schouwbare objecten nauwelijks gebruikt in
historisch onderzoek, voornamelijk ten gevolge van de onbekendheid
met het bestaan van deze bron. Hetzelfde geldt trouwens, maar dan in
mindere mate, ook voor de zijlschotkohieren en de dijkrollen. 
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54 Zie het broncommentaar over de Groningse verpondingsregisters in deze
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55 Zie het broncommentaar over de protocollen van verzegelingen in deze bun-
del.

56 Zie het broncommentaar over de provinciale rekeningen van de voormalige
kloosterlanderijen in deze bundel.
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58 Paping, Voor een handvol stuivers, 71-74, 183-185, 317-319.
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b i j l a g e n

A Vindplaatsen

Zijlschotregisters en lijsten van schouwbare objecten
Groningen, Rijksarchief (RA), Archieven van de Hoge Justitie Kamer in

Groningen tot 1811 (AHJ)
registers van grastallen in 1755-1756 met eigenaren en gebruikers: inv. nr.

2420 (Fivelingo); inv. nrs. 2490-2491, 2493 (Hunsingo); inv. nr.
2554 (Westerkwartier)

overige losse zijlschotkohieren jaren 1751-1780 (soms ouder): inv. nrs.
2358, 2373-2381, 2383, 2394, 2399, 2409, 2414, 2419-2420, 2427 (Fi-
velingo); inv. nrs. 2434-2437, 2443, 2458, 2474, 2480, 2483, 2493-
2494, 2499, 2502 (Hunsingo); inv. nrs. 2508-2512, 2554-2555, 2563
(Westerkwartier)

lijsten van schouwbare objecten 1754, 1757, 1767, 1782 (inclusief enige af-
schriften van oudere aantekeningen): inv. nrs. 2358, 2414-2419
(Fivelingo); inv. nrs. 2474-2492 (Hunsingo); inv. nrs. 2550-2553
(Westerkwartier).

Daarnaast zijn er nog tal van zijlschotregisters en schouwregisters te vin-
den in de onderscheiden archieven van de zijlvesten en dijkrechten. Deze
berusten gedeeltelijk eveneens in het Rijksarchief te Groningen, maar ten
dele ook in te Onderdendam, in het Archief van Noorderzijlvest (zie ver-
der eveneens de noten).

Dijkrollen (van oost naar west)
de dijken bij Termunten 1729, 1757 (Groningen, RA, AHJ, inv. nrs. 2569-

2570; Groningen, RA, Gerechten in het Oldambt, inv. nrs. 6413-
6414)

de zeedijk van Farmsum 1709, 1719, legger 1709-ca. 1850) (Groningen,
RA, Archief Dijkrecht Farmsum, inv. nrs. 3, 14; Groningen, RA,
AHJ, inv. nr. 2433)

de zeedijk van ’t Zandt 1719, 1755 (Groningen, RA, AHJ, inv. nrs. 2373,
2433)

de dijken van de Vierburen 1652/1656, 1719, 1757 (Groningen, Universi-
teitsbibliotheek, Handschriften, inv. nr. PE 67. Onderdendam,
Archief van Noorderzijlvest, Archief Dijkrecht Vierburen, inv. nr.
20; Groningen, RA, AHJ, inv. nrs. 2418, 2433)62

de zeedijk van Oosterwijtwerd ca. 1630 (Groningen, RA, Archief Dijk-
recht Oosterwijtwerd, inv. nr. 12)

de kadijk te Uithuizermeeden 1719, 1757, legger 1742-1820 (Groningen,
RA, AHJ, inv. nrs. 2491, 2505, Archief Dijkrecht Kadijk van Uit-
huizermeeden, inv. nr. 5)
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de oude dijk van Uithuizen en Uithuizermeeden legger 1713-1740
(Onderdendam, Archief van Noorderzijlvest, Archief Dijkrecht
Uithuizen en Uithuizermeeden, inv. nr. 2)

de kadijk van Uithuizen 1676, 1719, 1754, 1757 en 1767, legger 1719-1847
(Groningen, RA, AHJ, inv. nrs. 2491, 2515. Groningen, RA, Ar-
chief Dijkrecht Uithuizen en Uithuizermeeden, inv. nrs. 1, 3)

de oude dijk van Usquert 1625, 1687, legger 1625-1686 (Onderdendam,
Archief van Noorderzijlvest, Archief Dijkrecht Usquert, inv. nrs.
1-3)

de kadijk van Usquert 1719, 1757, 1767, legger 1725-1855 (Groningen, RA,
AHJ, inv. nrs. 2491, 2505. Onderdendam, Archief van Noorder-
zijlvest, Archief Dijkrecht Usquert, inv. nr. 4)

de dijk van Warffum 1590, de kadijk van Warffum en Breede 1720, 1757,
de kadijk van Den Andel 1564, 1754, 1767 (Groningen, RA, AHJ,
inv. nr. 617 (meetboek Hopper), 2491. Leeuwarden, Provinciale
Bibliotheek Friesland, Collectie Meekhoff Doornbosch. Onder-
dendam, Archief van Noorderzijlvest, Dijkrecht Pieterburen,
Westernieland en Wierhuizen, inv. nr. 18)

de oude dijk van Eenrum e.o. 1590, legger 1636-1642 (Onderdendam, Ar-
chief van Noorderzijlvest, Archief Dijkrecht Pieterburen, Wester-
nieland en Wierhuizen, inv. nr. 18)

de kadijk van Pieterburen e.o. 1757, 1768, de dijken van Kloosterburen
e.o. 1632, 1636, 1652, 1719/1721, 1737, 1757, 1767 (Onderden-
dam, Archief van Noorderzijlvest, Archief Schouwerzijlvest, inv.
nr. 53; Groningen, RA, AHJ, inv. nrs. 2491-2492)

de dijken van Hornhuizen e.o. 1662, 1734 en 1756 (Onderdendam, Ar-
chief van Noorderzijlvest, Archief Dijkrecht van Hornhuizen en
Kloosterburen, inv. nr. 2. Groningen, RA, AHJ, inv. nrs. 2492,
2506)

de dijk van Ulrum e.o. 1720, ca. 1735, 1757, 1767 (Groningen, RA, AHJ,
inv. nrs. 2491, 2503-2504)

de dijk van Tuins bij Leens 1587, de dijk van Maarslag legger 1573-1662
(Groningen, Universiteitsbibliotheek, Manuscripten, inv. nr. 258;
Onderdendam, Archief van Noorderzijlvest, Archief Dijkrecht
Maarslag)63

de dijk van Zuurdijk e.o. 1757, 1767 (Groningen, RA, AHJ, inv. nr. 2491)
de dijk van Maarhuizen 1735 (Onderdendam, Archief van Noorderzijl-

vest, Archief Dijkrecht Schilligeham en Maarhuizen, inv. nr. 2)
de Reitdiepsdijk onder het Wetsingerzijlvest legger 1732-1817 (Gronin-

gen, RA, Archief Wetsingerzijlvest, inv. nrs. 51-52)
de Reitdiepdijk onder het Aduarderzijlvest legger 1721-1726, 1726, 1747,

1757, 1759, 1766, 1767 en 1794, voor de schepperij Ezinge legger
1683-1704, 1714-1717, 1747-1751 (Groningen, RA, Archief Aduar-
derzijlvest, inv. nrs. 176-178, 180-181, zie ook inv. nrs. 182-186,
188 en Groningen, RA, AHJ, inv. nrs. 2550-2551)

de dijk rond Humsterland 1555, deel 1566, 1620, 1657, 1732, 1767 (Gronin-

306 Paping



gen, RA, Archief Dijkrecht Humsterland, inv. nrs. 2-5, 8; Gronin-
gen, RA, AHJ, inv. nrs. 2552, 2564-2567)

de Ruigewaarster dijken 1651, 1732, 1754, 1766 (Groningen, RA, Archief
Dijkrecht Ruigewaard, inv. nrs. 1-2; Groningen, RA, Archief van
de Hoge Justitiekamer, inv. nrs. 2552, 2568)

de dijk bij Visvliet 1757, 1767 (Groningen, RA, AHJ, inv. nr. 2553).

Enige zeer oude dijkrollen bevinden zich ook nog in het Aduarder zijl-
rechtboekje: de dijk van Potterwolde in Drenthe 1490, van Den Ham 1517
en van de nije slachte oftewel de nieuwe dijk 1492 (Groningen, Universi-
teitsbibliotheek, aanwinst 1994).

B Gedrukte bronnen en literatuur

Alma, R. en O. Vries, ‘Summa agrorum in Slochtra. Een gedeeltelijk
Oudfriese tekst uit de Ommelanden’, Us wurk, tydskrift foar
frisistyk 39 (1990) 1-48.

Alma, R.H., ‘Landeigenaars in Termunterzijlvest (ca. 1520)’, Gruoninga 43
(1998) 177-180.

R.H. Alma, ‘Dijkrol van Maarslag 1573-1662’, Gruoninga 43 (1998) 186-189.
Bruijn, J. de, Plakkaten van Stad en Lande. Overzicht van Groningse

rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795. Historia Agriculturae
XIV (Groningen 1983).

Feith, J.A., Catalogus der Inventarissen van de Archieven der voormalige
zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen, meerendeels
gedeponeerd in het Rijksarchief te Groningen (Groningen 1901).

Formsma, W.J., De archieven van de Hoge Justitiekamer in Groningen en
andere gewestelijke rechterlijke instellingen tot 1811 (z.j. z.pl.).

Geertsema, C.C., De zijlvestenijen in de Groninger Ommelanden (Groningen
1879).

Geertsema, C.C., De Zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie
Groningen (Groningen 1898).

Hempenius, A.L. en C. Tromp, Inventaris van archieven van zijlvesten en
dijkrechten in het Rijksarchief Groningen en bij het waterschap
Hunsingo (Groningen 1994).

Kooper, J., Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen (Groningen
en Batavia 1939).

Meekhoff-Doornbos, P.H., Catalogus van de archieven der zijlvestenijen en
dijkrechten, welke thans het waterschap Hunsingo vormen
(Groningen 1905).

Paping, R.F.J., Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de
levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de
Groninger klei (Groningen 1995).

Schroor, M., Wotter; Waterstaat en waterschappen in de provincie Groningen
1850-1995 (Groningen 1995).
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Siemens, B.W., Dijkrechten en zijlvesten (Groningen 1974).
Tromp, C., De Groningse kerspelarchieven (Groningen 1982).
Ubbens, U.M., Verdeling middelpart der grietlanden op de uiterdijk van Spijck

(Sneek 1996).
Wieringa, W.J., Het Aduarder Zijlvest in het Ommelander waterschapswezen

(Groningen 1946).
Winter, P.J. van, De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de

Westereems 1 (’s-Gravenhage 1939).

C Begrippenlijst64

binnenschot
geldelijke omslag naar de grootte van het landbezit van de inge-
landen in een schepperij, meerdere schepperijen of delen van
schepperijen.

diepschot
geldelijke omslag over afwaterende ingelanden tot onderhoud
van een bepaalde waterweg (diep).

dijkrecht (ook dijkschepperij)
organisatie belast met het beheer van een dijk, soms ook de af-
watering in het aan de dijk grenzende gebied.

dijkrol
legger met de namen van onderhoudsplichtigen van een dijk en
aanwijzing van het stuk te onderhouden dijk (pand).

eed (ook zijl-eed)
onderdeel van een schepperij of soms een dijkrecht.

grastal
omvang van een stuk land, veelal gemeten in de per kerspel van
grootte wisselende grazen van circa 0,4 tot 0,5 ha.

Hoge Justitiekamer
het in 1749 uit de Hoofdmannenkamer ontstane hoogste rechts-
college van de provincie Groningen.

ingelanden
gebruikers van landerijen en huizen binnen het gebied van een
waterschapsorganisatie.

kadijk
relatief lage dijk met een slechts beperkte waterkerende functie,
langs de kust is dit uiteindelijk vaak de nieuwe dijk geworden.

kerspel
aanduiding van het gebied van een parochie, op welk niveau
ook tal van andere zaken geregeld werden, onder meer wat be-
treft het onderhoud van wegen en dergelijke.

pand
deel van een dijk dat door een specifieke ingeland moet worden
onderhouden.
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schepperij
onderdeel van een zijlvest, vaak zelf onderverdeeld in eden,
soms in zijlrechten.

schouwbare objecten
wateren (tochten, maren), bruggen (tillen, klappen), duikers
(pompen, zijlen), sluizen (zijlen), dammen, balken, ommetreden,
dijken en wegen die aan de controle op het onderhoud door een
bepaalde organisatie onderhevig zijn.

schotschietende grazen
stukken land waarover zijlschot verschuldigd was (zie ook gra-
stallen).

zijl
sluis met deuren voor passerende schepen of een duikersluis
met pomp gelegd in een zeedijk, beide bedoeld voor de afwate-
ring.

zijl-eed
onderdeel van een schepperij of soms een dijkrecht.

zijlschot
geldelijke omslag van een zijlvest ter bestrijding van haar alge-
mene kosten, meestal naar evenredigheid van de grootte van het
landbezit.

zijlvest
gebied met een eigen waterhuishouding, met afwatering naar
zee door één of meer zijlen.65 Soms ook synoniem voor schepper
of zijlrechter.
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i n l e i d i n g

Definiëring van de bron

Onder een verponding werd in het verleden aan de ene kant een be-
lasting op vaste goederen (landerijen en huizen en dergelijke) verstaan.
Aan de andere kant werd het begrip gebruikt om de verdeling van een
door de overheid geheven schatting in een bepaald gebied over diverse
steden en dorpen aan te duiden.1 De Groningse verponding had dus ele-
menten van beide definities in zich. In feite was het een grondbelasting.
In daarvoor aangelegde schatregisters werd vastgesteld hoeveel be-
lasting er betaald moest worden van de diverse landerijen en wie er
belastingplichtig waren. Deze registers hadden echter vooral tot doel te
bepalen hoeveel elk kerspel en niet zozeer elke belastingplichtige moest
bijdragen in iedere verponding. Deze bijdrage bleef over lange perioden
stabiel, zodat de provinciale overheid zelf niet geregeld nieuwe registers
nodig had. De inning van de vaste aanslag van het kerspel in de verpon-
ding was geheel en al een zaak van de plaatselijke schatbeurder.

De bewaard gebleven Groningse schatregisters uit 1630 en 1721 ge-
ven een tamelijk volledig overzicht van het beklemde of eigenerfde
landgebruik en in 1721 ook van de landeigendom in grote delen van de
provincie. Met de term beklemd landgebruik wordt aangegeven dat de
gebruiker (meier) het land vast huurde van een zogenaamde blooteige-
naar. In de praktijk was het behalve in geval van wanbetaling niet een-
voudig een dergelijke huurder of meier van het land te zetten en dat werd
in de loop van de achttiende eeuw steeds moeilijker.2 Fiscaal was de mei-
er dan ook meestal diegene die de verponding moest betalen. In het begin
van de zeventiende eeuw en in de jaren rond 1672 zijn er echter ook enke-
le malen verpondingen uitgeschreven die opgebracht moesten worden
door de eigenaren van het land.3

Van de verponding resteert slechts een beperkte hoeveelheid archi-
valia. In dit broncommentaar wordt om die reden eveneens op andere fis-
caal getinte bronnen in Groningen gewezen die inzicht bieden in de na-
men van de eigenaren en gebruikers van onroerend goed. Ook in grote
delen van de rest van het huidige Nederland werd onder de naam ver-
ponding een bepaalde belasting geheven. Er waren vaak grote verschil-
len met de Groningse situatie, waar echter hier geen verdere aandacht
aan zal worden besteed.
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1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g

De verponding vormde in de zeventiende en achttiende eeuw één van de
belangrijkste inkomensbronnen voor de soevereine staten van Stad en
Lande. De wijze van heffing per kerspel onder de verantwoordelijkheid
van de plaatselijke schatbeurder maakte dat de verponding zorgde voor
een uitermate zekere en stabiele inkomensstroom. In de achttiende eeuw
genereerde ze meestal ruim een kwart van de totale belastingopbreng-
sten van de provincie.4 Door de schaarste van overig bronnenmateriaal in
Groningen vormen de voor de heffing van deze belasting aangelegde
verpondingsregisters een zeer belangrijke bron voor de bezitsver-
houdingen in deze noordelijke provincie. De heerlijkheid Westerwolde
ontbreekt jammer genoeg in de registers omdat deze toen politiek niet tot
het gewest van Stad en Lande behoorde, maar sinds 1594 een Genera-
liteitsland was.5 Rond het midden van de zeventiende eeuw is wel door
de Raad van State getracht daar een verponding in te voeren, maar deze
werd uiteindelijk door de bewoners van Westerwolde afgekocht met jaar-
lijks een vast bedrag (redemptie). Schatregisters werden er dan ook niet
aangelegd.
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

Ontstaansgeschiedenis van de bron

In de zestiende eeuw en in ieder geval al in 1506 hief de landsheer in het
Oldambt en in de Ommelanden zogenaamde jaartaxen. Eerst werd daar-
bij het totale te heffen bedrag over de dorpen omgeslagen door het
vaststellen van kerspelquotes.6 Men hield rekening met de hoeveelheid
en de kwaliteit van de grond, het laatste tot uiting komend in de huur-
waarde: de hoeveelheid huur die jaarlijks van een bepaald stuk grond
ontvangen kon worden. De kerspelquote werd nadien over de belasting-
plichtigen verdeeld naar rato van de oppervlakte cultuurland in gebruik
of bezit: binnen het kerspel bestond vermoedelijk slechts één tarief.7 Dit
kon doordat de kerspelen (in eerste instantie de parochies) vaak klein wa-
ren en veelal slechts één dorp omvatten. Na 1594 kwam het trouwens
veelvuldig voor dat een predikant meerdere kerspelen bediende.

In 1540 werden er registers voor de jaartax opgemaakt, waarvan die
van het Westerkwartier en van een klein deel van Hunsingo bewaard zijn
gebleven.8 In 1555-1556 zijn er weer nieuwe lijsten samengesteld. Daar-
van zijn echter alleen de totalen per kerspel bekend, op een enkel zeer
klein fragment van het schatregister zelf voor Adorp na.9 Aan oudere ge-
gevens bestaat er een lijst met achterstallige betalingen per kerspel uit
1516, en nog diverse korte lijstjes uit de jaren 1523-1530 met de namen
van in die periode van de jaartax vrijgestelde burgers en hovelingen.10

Beide lijsten geven gedeeltelijk betaalde bedragen, gedeeltelijk
hoeveelheden land. Tevens zijn er talloze rekesten, voornamelijk uit
Hunsingo en Fivelingo, om teruggave van jaartax uit de periode 1581-
1583 in verband met plunderingen door soldaten gedurende de
Tachtigjarige Oorlog. Soms gaat het om het land in een heel kerspel, maar
ook om individuele aanvragen.

In 1594 bezetten staatsgezinde troepen de stad Groningen (de zoge-
naamde reductie). Herenigd met de Ommelanden vormde zij daarna het
gewest van Stad en Lande als onderdeel van de Unie van Utrecht. De
Ommelanden omvatten daarbij de landschappen Hunsingo, Fivelingo en
het Westerkwartier. De stad Groningen beheerste tevens het landschap
Gorecht (rond de stad) en de beide Oldambten (inclusief de latere
Veenkoloniën). Om aan de financiële verplichtingen aan de Staten-Gene-
raal te voldoen voerde het gewest al in 1594 de generale middelen (de ac-
cijnzen en de belastingen op vee, het hoorngeld, en op de bezaaide lan-
den, sinds 1606 ook het haardstedengeld, sinds 1622 het hoofdgeld of ka-
pitaal en sinds 1623 het ambachts-, nering- en dienstbodengeld) in. De
inning daarvan ging echter in eerste instantie wel met enige strubbe-
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lingen gepaard.11 Pas in 1600 werd het oude jaartax-systeem om de grond
te belasten vervangen door de verponding. 

In elk kerspel namen vertrouwenslieden de hoeveelheid en de kwa-
liteit van de grond op tussen mei en oktober 1600.12 Desondanks waren de
eerste verpondingsregisters ten dele ook gebaseerd op de oudere re-
gisters voor de jaartax. Daarnaast werd bij het bepalen van de huur-
waarde per oppervlaktemaat rekening gehouden met de toen heersende
omstandigheden. In het bijzonder een ongunstige waterstaatkundige si-
tuatie in deze jaren kon uitmonden in vergelijkenderwijs lage geschatte
huurwaarden in bepaalde kerspelen. Dit werkte nog lang door, zoals bij-
voorbeeld in het rond 1600 door landverlies geplaagde Oterdum, waar
eeuwenlang een laag bedrag per oppervlaktemaat betaald werd. Jammer
genoeg zijn voor het jaar 1600 alleen de totalen in oppervlaktemaat per
kerspel in staatboeken bewaard gebleven.13 Het tarief van één verpon-
ding werd bepaald op 1⁄5 van de jaarlijkse huurwaarde van de grond,
waarbij rekening werd gehouden met de dijklasten die op de grond rust-
ten.14

In het begin van de zeventiende eeuw voerden de Ommelanden en
de stad een soms hoog oplopende strijd over de vraag of naast het land
ook de huizen onder de verponding gebracht moesten worden, en vooral
ook welke huizen daaraan mee moesten betalen.15 Opnieuw was sprake
van een verponding van 20 procent van de huurwaarde. De Ommelan-
den meenden echter dat boerderijen vrijgesteld moesten worden, want
volgens hen was de huurwaarde van de boerenplaatsen al gerekend on-
der de verponding op land. De stad was het hier natuurlijk niet mee eens
en bijgevolg kwam er in de praktijk uiteindelijk niets van de verponding
op huizen. Alleen op graanmolens werd sinds 1628 twee gulden per ver-
ponding geheven.16 Van de inspanningen om een verponding op huizen
tot stand te brengen resteert slechts een kohier van huizen in het kerspel
Zuidhorn rond 1630.17 Wel werd in 1628 definitief een belasting op haard-
steden oftewel schoorstenen ingevoerd. Deze belasting was in 1600
(gedeeltelijk), in 1606 en vanaf 1622 op een meer tijdelijke basis geheven.18

Van de belasting op haardsteden zijn mij alleen registers op het niveau
van de belastingbetaler voor Feerwerd, Rottum, Solwerd en Ulrum in
1678 bekend. Per gezin vermelden deze lijsten het verschuldigde bedrag
aan hoofdgeld, hoorngeld, belasting op bezaaide landen, oorgeld op
paarden en haardstedengeld.19

Al met al is het voor de zeventiende en achttiende eeuw moeilijk
systematisch na te gaan wie er in Groningen woonhuizen bezat en/of be-
woonde. Het sterkst geldt dit voor de Ommelanden. Voor de stad Gro-
ningen bestaat een onlangs gepubliceerde lijst uit 1659 met per huis de
hoofdbewoners die moesten bijdragen in de ‘borgerwacht’.20 Voor het jaar
1765 is een stedelijk register gepubliceerd met per straat alle huizen, ka-
mers, kelders en bovenwoningen met hun eigenaren die drekgeld ver-
schuldigd waren.21 Van 1784 tot en met 1805 zijn dergelijke kohieren vrij-
wel jaarlijks in het stadsarchief beschikbaar.22
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De verpondingslijsten van 1600 waren nogal onvolledig. Naar aan-
leiding van onenigheid tussen de stad Groningen en de Ommelanden
hierover werd in 1628 daarom een vrijwel permanente commissie tot re-
dres (herziening) van de verponding ingesteld.23 Deze zorgde er voor dat
in 1630 nieuwe schatregisters tot stand kwamen. Een einde werd ge-
maakt aan diverse vrijdommen van lasten en tevens werd een deel van
het buitendijkse land eindelijk onder de verponding gebracht. De nieuwe
verpondingsregisters van 1630 waren dan ook vollediger dan de oude.
Toch was het in verband met fouten en ook fraude nodig in de daaropvol-
gende jaren tot 1632 kleine verbeteringen en aanvullingen toe te voegen.24

De registers weerspiegelen desondanks vooral toch de situatie in 1600. In
1656 en 1658 zijn nog een keer opnieuw nauwkeurige verpondingsregis-
ters voor respectievelijk het Wold-Oldambt en het Klei-Oldambt opge-
maakt. Daarvan zijn meerdere exemplaren bewaard gebleven die gedeel-
telijk dateren uit 1660, maar desondanks steeds de landgebruikers uit
1656 of 1658 lijken weer te geven.25 De geheven bedragen stegen in eerste
instantie flink, vooral als gevolg van de forse landaanwinning in het Old-
ambt in deze periode.26 De nieuwere lijsten van 1660 werden daarna ge-
maakt in verband met een belastingverlaging na de eerdere verhoging.

Een voortdurend probleem vormden de nieuw ingedijkte landen,
die volgens de stad ook onder de verponding gebracht moesten worden.
De Ommelanden waren hier echter fel op tegen, onder meer omdat een
dergelijke maatregel nieuwe inpolderingen zou belemmeren, maar na-
tuurlijk ook omdat deze verpondingen vooral door Ommelanders opge-
bracht moesten worden.27 In het bijzonder in de jaren tachtig van de ze-
ventiende eeuw liep het conflict hierover hoog op. In deze jaren werden
de zogenaamde ‘noorder-ingedijkte’ landen in kaart gebracht en vanaf
1690 moest daarvan, net als van andere recent ingedijkte gronden,
daadwerkelijk verponding betaald worden: de extra verponding.28 Een
ander deel van de nieuwe gronden en ook de kwelders lijken zich nog
lange tijd aan de verponding onttrokken te hebben.29

De controverse rond het al dan niet onder de verponding brengen
van de buitendijkse landerijen heeft een aantal landkaarten opgeleverd
die in essentie naast de precieze plaats dezelfde informatie over de grond
geven als de schatregisters. Zowel de omvang als de meier, maar nu ook
de eigenaar van de stukken grond zijn op de kaarten vermeld. Dergelijke
kaarten bestaan er voor de ingedijkte landen van Zuurdijk tot Hornhui-
zen (1685), van Hornhuizen tot Uithuizen (1685), van Usquert (1685), van
Uithuizermeeden (1685), van Oosternieland tot Bierum (1685) van Mid-
wolda, Midwolderhamrik en Oostwold (1690), van Beerta, Nieuw-Beerta
en Ulsda (1690), van de uiterdijkslanden van Grijpskerk, Niehove, Aal-
sum, Oldehove, Zuurdijk, Englum, Saaksum en Aduard (1702), van de
nieuw toegemaakte gronden te Sappemeer en Hoogezand (1721) en van
de ingedijkte landen onder Zuurdijk (1729).30 Daarnaast is er uit 1701 een
register met alle lange tijd buiten de verponding gebleven landen, met de
namen van eigenaren en ten dele de gebruikers.31
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In 1720 kwam het eindelijk tot een revisie, waarbij definitief alle
nieuw ingedijkte landen en hooikwelders onder de verponding gebracht
werden. In 1721 begon men ook met het heffen van verponding in de
Veenkoloniën.32 Reeds in 1731-1732 werd echter deze belastingverplich-
ting overgenomen door de stad Groningen. De landen welke voor 1687
ingedijkt waren vielen onder de reeds genoemde extra verponding. De
landerijen ingedijkt na 1687 werden apart gerekend als de nieuwe
verponding.33 Mede in verband met al de perikelen omtrent de omvang
der verpondingsplichtige landerijen verordonneerden de staten van Stad
en Lande op 17 januari 1721 dat de schatbeurders nieuwe verpondingsre-
gisters moesten opmaken. De bewaard gebleven lijsten stammen daarom
veelal uit februari 1721, meestal weerspiegelen ze echter de situatie in
1720 of soms 1719.34 In 1730 kwam er een vijfentwintig jaar durende
vrijstelling van verponding voor nieuw ingedijkte landen. Van een derge-
lijke vrijstelling was ook al in 1637 sprake geweest.35

Uitvoering en procedures

In tegenstelling tot de generale middelen werd de verponding, evenals
de vermogens- en successiebelasting in Groningen nimmer verpacht.36 In
elk kerspel zorgde een schatbeurder voor de afdracht van het bedrag
waarvoor het kerspel aangeslagen was in het belastingkantoor van Gro-
ningen. De schatbeurder werd jaarlijks of voor twee jaar gekozen op de
rekendag van het kerspel door diegenen die tenminste een bepaald be-
drag in de verponding bijdroegen.37 Veelal haalde de schatbeurder ook
het zijlschot (de dijk- en waterschapslasten) op, en daarnaast eveneens de
zeer lage bijdragen van een ieder in de kerspellasten. In het Oldambt
werd het innen van kerspelbijdragen door de schatbeurder echter verbo-
den.38 In de Ommelanden werden de kerspellasten vaak geheel of gedeel-
telijk geheven naar rato van de verponding.

De schatbeurder kon op verschillende wijzen beloond worden voor
zijn inspanningen.39 Bijna altijd was de feitelijk af te dragen kerspelquote
iets lager dan het bedrag dat genoteerd stond in het verpondingsregister:
het restant kon voor de schatbeurder zijn. Soms hoefde de schatbeurder
voor enige jukken, grazen of deimten (de belangrijkste plaatselijke op-
pervlaktematen) geen verponding te betalen en in andere gevallen werd
er een extra klein bedragje per gras geheven als loon voor de schatbeur-
der.

De wijze van inning van de verponding via schatbeurders was onge-
veer gelijk aan die van de zestiende-eeuwse jaartaxen.40 In 1612 werd de
inning formeel geregeld.41 Na het uitschrijven van een verponding door
de staten van Stad en Lande werden de schatbeurders aangeschreven en
hadden ze drie weken de tijd om het vaste bedrag aan verponding van
het kerspel (de kerspelquote) te innen en bij de ontvanger-generaal in te
leveren. Bij vertraging kregen ze nog tien dagen uitstel, waarna de betref-
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fende schatbeurder voor over tien dagen executie aangezegd werd. Na
die tweede tien dagen volgde inbeslagname van de bezittingen van de
schatbeurder en drie dagen later de gerechtelijke verkoop. De schatbeur-
der kon na 31 dagen ook het tot dan verzamelde geld en een lijst van
wanbetalers overleggen aan de ontvanger-generaal. Via de rechter wer-
den de wanbetalers in dat geval gesommeerd alsnog de verponding te
voldoen, op straffe van gedwongen verkoop om de schuld te delgen. Het
kerspel bleef ondertussen wel verantwoordelijk voor de betaling van de
gehele kerspelquote. Het bedrag kwam daardoor uiteindelijk altijd ge-
heel binnen. De verponding was daarmee een uitermate zekere inkom-
stenbron van de provinciale overheid.

De kerspelquote in de verponding was vastgesteld aan de hand van
officiële verpondingslijsten, waarvan wel die uit 1630, 1660 (alleen het
Oldambt) en 1721, maar niet de eersten uit 1600 bewaard zijn gebleven.
Deze aanslag van ieder kerspel in de verponding was, eenmaal vastge-
steld, uitermate onveranderlijk.42 De in 1600, 1630, 1660 en 1721 gemaakte
verpondingslijsten waren namelijk de leidraad aan de hand waarvan de
verponding geheven werd in de daarop volgende decennia. Nieuwe
schatregisters kwamen er alleen als de provinciale overheid verwachtte
dat de hoeveelheid landerijen vergroot was en in dat kader ook de belast-
bare opbrengst verhoogd kon worden. De schatbeurder als plaatselijke
belastingontvanger moest intussen natuurlijk wel de veranderingen in
de gebruikers bijhouden. Van de administratie die daarmee gepaard
ging, is echter niets aanwezig in de provinciale archieven. Wel zijn er en-
kele lijsten en registers terug te vinden in kerspel- en familiearchieven.43

Zo hielden de schatbeurders van Nieuwolda en Zuidbroek voor langere
perioden in staatboeken per perceel of gebruiker bij hoeveel verponding
er door ieder betaald moest worden. Voor Noordhorn bestaat er nog een
boekje met aantekeningen van de inning van zes verpondingen bij alle
belastingplichtigen in de jaren 1719-1720.

Doordat het bedrag dat ieder kerspel moest betalen vast lag en de
ontvangst van het bedrag zeker was, staat elke verponding telkens als
een totaalbedrag weergegeven in de zeventiende- en achttiende-eeuwse
rekeningen van de provinciale ontvanger-generaal.44 De opbrengst van
één verponding was zo bijna altijd op de duit nauwkeurig hetzelfde,
maar het aantal uitgeschreven verpondingen wisselde wel. In eerste
instantie werd een verponding uitgeschreven, maar dit nam snel toe tot
drie in 1678 en zes gedurende vrijwel de hele achttiende eeuw.45 Eén van
de verpondingen werd sinds het begin van de zeventiende eeuw met 10
procent verhoogd in verband met een eerder afgeschafte belasting op de
verkoop van paarden, de paardenpacht. Daarnaast hieven de Ommelan-
den als afzonderlijk overheidslichaam zelf ook nog eens 1/8e deel van
een verponding voor de bestrijding van de kosten van haar eigen uitga-
ven.46
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3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

Het schatregister van 1630 geeft per kerspel (alfabetisch) de gebruikers
van de belastingplichtige landerijen en de hoeveelheid grond die deze in
gebruik hebben. De schatregisters van de Oldambten uit 1656 en 1658 ge-
ven dezelfde informatie. Blijkens de kopjes in het schatregister zouden
zowel de eigenaren als gebruikers vermeld staan, maar in de praktijk
wordt alleen de beklemrechtelijke gebruiker genoemd. Het schatregister
van 1721 is uitgebreider. Het geeft, net als de kaarten van nieuw ingedijk-
te landen uit de periode 1685-1729, naast de gebruiker of meier van de
grond ook de eigenaar. Daarbij werd tevens het bedrag aangegeven dat
aan de verponding betaald moest worden en vaak ook in hoeverre de
landerijen meebetaalden aan het dijkonderhoud (zogenaamde dijkplich-
tige grazen). Het geringe aantal in 1771 en 1786 opgemaakte lijsten bevat
weer opnieuw alleen de gebruikers van de grond.

1 Eerste pagina van het schatregister van Winschoten van 1630.
2 Eerste pagina van het schatregister van Finsterwolde – vallende on-

der het Wold-Oldambt – van 1656.
3 Schatregister van de landen van Nijenklooster onder het kerspel Juk-

werd, d.d. 6 februari 1721.
4 Kaart van de uiterdijkslanden te Usquert in 1685, afschrift van 1686

door A. Tideman, met latere toegevoeging van de eigenaren en ge-
bruikers rond 1750.
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4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

De gegevens in de verpondingsregisters moeten als vrij betrouwbaar
worden beschouwd. De registers hebben namelijk jarenlang als basis ge-
diend voor de belastingheffing. De fiscale omvang van het landbezit
hoeft echter niet geheel overeen te komen met de werkelijkheid, omdat
soms stukken grond van belasting vrijgesteld kunnen zijn. Daarbij was
het natuurlijk aantrekkelijk om voor een geringere oppervlakte in het
register te staan. Vergelijking met gegevens uit koopakten laat zien dat de
opgaven desondanks in grote lijnen correct zijn. Hoewel de verpondings-
registers kunnen gelden als redelijk betrouwbaar, zijn ze niet volledig: al-
leen de wat grotere percelen werden aangeslagen. Stukken land die klei-
ner zijn dan ongeveer een kwart hectare komen er veelal niet in voor. De
zeer kleine landgebruikers en bezitters, waaronder de eigenaren van een
huis met erf, onttrekken zich geheel aan de waarneming. De verpon-
dingsregisters zijn dan ook, mede gezien het grote aantal landloze land-
arbeiders en ambachtslieden en dergelijke in Groningen, ongeschikt om
inzicht te krijgen in het aantal huishoudens.

De verpondingslijsten geven verschillende tarieven per gras, juk of
deimt voor de diverse stukken grond. Menigmaal, maar lang niet altijd,
zijn deze tarieven gelijk voor het hele kerspel. Het was de bedoeling dat
de hoogte van de tarieven zou corresponderen met de kwaliteit van de
grond (de huurwaarde), maar in de praktijk was dit maar ten dele het ge-
val. Volgens Van Winter zouden de tariefsverschillen inderdaad van oor-
sprong wel degelijk reële verschillen in de huurwaarde van de grond
weerspiegelen.47 Het is echter de vraag of dat op een erg betrouwbare ma-
nier gebeurde, blijkens het naast elkaar bestaan van de aanslag in het
reeds genoemde Oterdum van 1 stuiver per deimt en die in het er dichtbij
gelegen Weiwerd van 5 stuivers en 3 duiten per deimt. De tarieven wer-
den in ieder geval nimmer aangepast na 1630.

De verschillen in tarieven reflecteren tevens het gebruik van opper-
vlaktematen van verschillende omvang in de diverse kerspelen. Een
overzicht van de wisselende omvang van de grazen, jukken, deimten en
roeden wordt gegeven in de dissertatie van Priester.48 Daarbij kan nog
aangetekend worden dat pas vanaf 1637 alle deimten in het Oldambt in
de verponding ongeveer 0,58 ha (schatdeimt) maten, maar de daarna
nieuw ingedijkte gronden gemeten werden met deimten van 0,5021 ha
(koopdeimt). De chaos in, zelfs door de tijd heen veranderende opper-
vlaktematen in de provincie Groningen, maakt het noodzakelijk om
steeds in het achterhoofd te houden met welke maat gemeten werd en
hoe groot die op dat moment was.
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Het is moeilijk om aan de hand van de verpondingsregisters het
landbezit van personen nauwkeurig te reconstrueren, vooral omdat ve-
len in Groningen geen achternaam hadden voor 1811. Vaak komen meer-
dere mensen met dezelfde voornaam en patroniem voor, terwijl de na-
men van echtgenotes niet vermeld worden. Dit probleem doet zich voor-
al voor bij eigenaren en gebruikers van land in meerdere kerspelen. In
1721 komt nogal eens de vermelding ‘en consorten’ voor, in het bijzonder
bij de eigenaren, zonder dat gespecificeerd wordt wie precies die consor-
ten waren. De bron is in dat opzicht dus niet geheel nauwkeurig.49 Voor
de schatregisters van 1721 moet daarbij opgemerkt worden dat niet zel-
den meerdere eigenaren bij één stuk land vermeld staan, zonder dat dui-
delijk is welk aandeel iedere eigenaar had.

Problematisch is ook dat voor de jaren waarin schatregisters van de
verponding bewaard zijn, deze schatregisters niet compleet zijn voor de
hele provincie. Gewezen is reeds op het ontbreken van verpondingsko-
hieren voor het generaliteitsland Wedde en Westerwolde. Ook wat betreft
de rest van de provincie zijn de verpondingskohieren voor geen enkel
jaar geheel compleet. Voor de lijsten van 1630 geldt dat nogal wat land, in
het bijzonder de gehele Veenkoloniën, niet onder de verponding ge-
bracht werd. Daarnaast ontbreken de lijsten van Beerta, Garnwerd,
Grijpskerk, Lesterhuis, Lucaswolde, Menkeweer, Muntendam en Sel-
werd en is het register van Oosterwijtwerd onvolledig.50

Voor 1721 ontbreken opnieuw de Veenkoloniën, met uitzondering
van een deel van de Pekela, en zijn voor dat jaar niet alle andere registers
bewaard gebleven. Een niet onbelangrijk deel van de beschikbare kohie-
ren voor het Westerkwartier en voor enkele kerspelen in Hunsingo en
Fivelingo stammen uit 1771 en vooral uit 1786, ten dele in verband met
het eveneens gaan belasten van nieuw gewonnen grond in deze ker-
spelen.51 In enige schatregisters in het Gorecht ontbreekt in 1721 de om-
vang van de stukken grond en staat alleen het te betalen bedrag aan ver-
ponding vermeld, terwijl de kerspelen Lucaswolde en Hornhuizen alleen
namen zonder enige indicatie van de omvang van het in gebruik zijnde
land geven. 

De kaarten die in de jaren 1685-1729 opgemaakt zijn ten behoeve van
de uitbreiding van de verponding vertonen het euvel dat steeds slechts
een deel van de kerspelen weergegeven is. Boerenplaatsen die gedeelte-
lijk binnen de dijken liggen staan er dus onvolledig op.

Van zowel de verponding van 1630 als van 1721 zijn indices op voor-
naam en achternaam van de gebruikers en voor 1721 van de eigenaren op
het Rijksarchief Groningen beschikbaar. De index voor 1721 (bevat tevens
de aanwezige lijsten van 1771 en 1786) heeft daarbij wel het nadeel dat al-
leen de naam en niet de hoeveelheid grond geklapperd is, zodat ook het
schatregister geraadpleegd moet worden. De originele schatregisters van
1630 bieden daarentegen nauwelijks meer informatie dan de gemaakte
index.52
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Gerelateerde en toetsingsbronnen

De verpondingskohieren van 1630, 1656/1658 en 1721 kunnen niet
systematisch gecontroleerd worden. Ze vormen, vooral voor de Omme-
landen, vaak de enige bron voor landgebruik en bezit. In bepaalde geval-
len kunnen de kloosterrekeningen en andere financiële administraties
van overheden en instellingen met grondbezit uitkomst bieden.53 Terwijl
in de Ommelanden koopakten en dergelijke van voor 1750 slechts
fragmentarisch bewaard zijn, kunnen de gegevens in de verpondings-
lijsten in de Oldambten wel enigszins vergeleken worden met informatie
uit verzegelingen.54

Een met de verpondingen vergelijkbare bron vormen de zijlschot-
registers, in het bijzonder die van 1755.55 Systematische overzichten van
belastingbetalers en de door hen betaalde belastingen zijn er verder wei-
nig. Belangrijk is in dat opzicht wel het taxatiekohier van 1730.56 Voor het
landschap Fivelingo is er een hoofdgeldregister uit 1670, dat per gezin
naast het aantal inwoners ook het aantal beesten geeft.57 Uit de eerste helft
van 1662 is een register op naam bewaard gebleven van belastingplich-
tigen met betalingen van de belasting op rundvee, paarden en bezaaide
landen in het Oldambt.58

Het grote probleem bij de verpondingsregisters is het ontbreken van
de precieze ligging van elk stuk grond in het kerspel. Alleen door inven-
tief onderzoek, in het bijzonder door het reconstrueren van de eigen-
domsgeschiedenis van stukken grond tot aan het moment van het opma-
ken van het kadaster, is deze precieze plaats toch nog terug te vinden.
Soms kan iets opgemaakt worden uit de volgorde van de inschrijvingen.
Indien dit niet alfabetisch op naam gebeurde, werden de landerijen wel
eens op volgorde van hun ligging genoteerd. Een ander hulpmiddel in
deze kan het reeds genoemde kaartmateriaal uit 1685-1729 zijn, gemaakt
in verband met het vergroten van het aantal belastingplichtige landerijen
aan de kust. Ook de uitgebreide en recent uitgegeven collectie kaarten
van provincielanderijen en stadlanderijen, stammend uit de jaren 1722-
1736, kunnen van nut zijn bij de plaatsbepaling.59 Hierin worden namelijk
eveneens de namen van de eigenaren en gebruikers van de buurgronden
(zwetten) van de provinciale en stadsboerderijen vermeld. In de
kaartverzameling van het Rijksarchief Groningen en de collectie Kaarten
en Plans Gemeentearchief Groningen zijn daarnaast nog diverse andere
kaarten uit de zeventiende en achttiende eeuw te vinden die fragmenta-
rische informatie geven over de namen van de eigenaren en gebruikers
van kleine delen van de provincie.

De opvolger van de verponding was de grondbelasting, een voor-
ganger van de kadastrale belasting.60 Waarschijnlijk zijn in dat kader in
1806 kohieren van vaste goederen opgemaakt, waarbij men van landerij-
en en nu ook van huizen de gebruikers (oftewel vast-beklemde meiers)
registreerde. Slechts de kohieren van Hunsingo en van het stadsgebied
(waarin, naast de beklemrechtelijke gebruikers ook de eigenaren) zijn
nog aanwezig.61 In de provincie Groningen is de administratie van de
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vanaf 1812 ingevoerde grondbelasting wel grotendeels bewaard geble-
ven.62 Bij deze grondbelasting werd in vergelijking met de verponding
een veel duidelijker onderscheid gemaakt naar de kwaliteit van de lan-
den en maakte men gebruik van één oppervlaktemaat. Opnieuw werden
in de registers slechts de gebruikers vermeld, daar deze belastingplichtig
waren.63

Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

De verpondingsregisters zijn zeer geschikt om inzicht te geven in de ver-
deling van het (beklemd) landgebruik per kerspel over de boerderijen
van verschillende omvang en de gemiddelde grootte van die
boerderijen.64 Combinatie met de latere grondbelastingsregisters en de
zijlschotregisters van 1755 maken het mogelijk voor een groot aantal ker-
spelen de ontwikkelingen vanaf 1630 (in een enkel geval vanaf 1540) tot
aan het begin van de negentiende eeuw te schetsen.65 De omvang van de
boerderijen is mede van belang omdat als eis aan de eigenerfde Omme-
lander landdagcomparanten een eigendom van dertig grazen of bijna
vijfien ha gesteld werd. Als eigenerfden in een kerspel afwezig waren,
dan konden volmachten aangesteld worden, maar die moesten ten min-
ste twaalf grazen of ruim vijf ha in gebruik of eigendom hebben.66 Door-
dat in de verponding van 1721 de eigenaren eveneens vermeld staan, kan
voor dat jaar de verdeling van de grondeigendom per kerspel over de di-
verse soorten eigenaren berekend worden: de provincie, de stad, de
Ommelanden, de stedelijke instellingen, de kerspelkerken, de landjon-
kers, de stedelijke regenten en patriciërs en de overige eigenaren (vooral
boeren en renteniers wonende op het platteland).67

De verponding uit 1721, die zowel eigenaren als gebruikers geeft, is
veel gebruikt in boerderijenboeken om de bewonersgeschiedenis van die
boerderijen terug te voeren tot dat jaar.68 Deze boerderijgeschiedenissen
beginnen soms in de zestiende of zeventiende eeuw, anders in ieder geval
in de achttiende eeuw. Het verpondingskohier van 1630 is voor deze pu-
blicaties niet altijd bruikbaar. Vanwege de weinige bronnen uit de
zeventiende eeuw is het vaak moeilijk de geschiedenis van een boerderij
zo ver in de tijd terug te voeren. Het kohier neemt wel een zeer belangrij-
ke plaats in als bron van namen uit de zeventiende eeuw en is zo van nut
voor genealogisch onderzoek. Aan de hand ervan kan eveneens de
geografische spreiding in het voorkomen van bepaalde typen achterna-
men en mannelijke voornamen bestudeerd worden.69

De verpondingskohieren kunnen tevens gebruikt worden om de be-
volking van een kerspel sociaal te stratificeren aan de hand van het land-
gebruik, en in 1721 ook de landeigendom. Daarbij moet wel aangetekend
worden dat zelfs op het sterk agrarische Groningse platteland veel men-
sen buiten de landbouw een goed bestaan konden vinden en geen land
bezaten en gebruikten. Buiten het reeds genoemde taxatiekohier van
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1730 zijn er slechts enige fragmentarisch bewaard gebleven lijsten van be-
talers in de vermogensheffingen van 1692 en 1702 voor delen van de pro-
vincie Groningen aanwezig.70

332 Paping



n o t e n

1 Vrij naar: De Grote Oosthoek; Encyclopedie en woordenboek 19 (7e druk; Utrecht
1980) 534.

2 W.J. Formsma, ‘Beklemrecht en landbouw; Een agronomisch-historische stu-
die over het beklemrecht in Groningen, in vergelijking met de ontwikkelin-
gen elders’, Historia Agriculturae XIII (Groningen 1981) 7-135. Zie ook het
broncommentaar over de Groningse provinciale rekeningen van de voorma-
lige kloosterlanderijen in deze bundel.

3 I.B.M. Matthey, ‘Op fiscaal kompas; Een bijdrage tot de economische geschie-
denis van het gewest Groningen in de 17e en 18e eeuw, met toespitsing op de
dorpen in de huidige gemeente Stedum’ in: I.B.M. Matthey ed., Westeremden;

het verleden van een Gronings terpdorp (Groningen 1975) 195-360, met name 230;
Klapper op de schatregisters van de verponding, 1630; Statenarchief 2133-
2136 (Groningen 1991) 3.

4 Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 215.
5 P.J. van Winter, De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de

Westereems (’s-Gravenhage 1951) 37-45. Voor Westerwolde bestaan wel zoge-
naamde registers van het hoendergeld, een belasting op huizen: Groningen,
GA, Stadsarchief voor 1594, inv. nr. 942; Ibidem, Stadsarchief na 1594, inv. nrs.
370-373. Transcripties van de oudste zijn te vinden in C.J. Wegman, Register

van hoenderbelasting des gerichtes Westerwolde 1568-1575, 1589-1593 (Wierden
1982); F. Ebbens, Hoenderbelasting van Bellingwolde en Blijham 1568-1575,
1589-1593 (Groningen 1985) (typescript, Groningen, RA, bibliotheek).

6 Voor de kerspelgrenzen zie B.W. Siemens, Historische atlas van de provincie

Groningen (Kaarten plus Toelichting) (Groningen 1962).
7 Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 254; C. Tromp, De Groningse kerspelarchieven

(Groningen 1982) 7 en 22. H.O. Feith, Over de karspellasten van Grijpskerk (Gro-
ningen 1840) 112-114. 

8 Gedrukt in R.H. Alma, ‘Het schatregister voor de jaartax van 1540’, Gruoninga

36 (1991) 58-89. Vindplaats: Groningen, RA, Ommelander Archief, inv. nr. 39

en Ibidem, Familiearchief Ewsum, inv. nr. 136.
9 Ibidem, Archieven staten van Stad en Lande (Statenarchief), inv. nr. 706. Ge-

drukt in R.H. Alma, ‘Het schatregister voor de jaartax van 1556 en het Huis te
Adorp’, Gruoninga 38 (1993) 167-171. Zie ook Ibidem, Familiearchief Clant
van Hanckema, inv. nr. 201* (later afschrift van 1555); Ibidem, Ommelander
Archief, inv. nr. 1064 (1598).

10 Aurich, Niedersachsisch Staatsarchiv, Rep 4, CI 9, nr. 22. Arnhem, RA, Herto-
gelijk archief, inv. nrs. 155, 1336, 1338; Groningen, RA, Archieven van de
Hoge Justitie Kamer in Groningen, inv. nr. 657 (met dank aan R.H. Alma).

11 W.J. Formsma, ‘De landsheerlijke periode’ in: W.J. Formsma ed., Historie van

Groningen; Stad en Land (Groningen 1976) 173-206, met name 237.
12 J. de Bruijn, ‘Plakkaten van Stad en Lande; Overzicht van Groningse rechts-

333 De Groningse verpondingsregisters



voorschriften in de periode 1594-1795’, Historia Agriculturae XIV (Groningen
1983) 40, 49, 86; Van Winter, Lijsten hoogstaangeslagenen, 66-74; Feith, Over de

karspellasten, 124.
13 Groningen, RA, Statenarchief, inv. nr. 707 en het vrijwel identieke inv. nr.

2132.
14 Van Winter, Lijsten hoogstaangeslagenen, 61-65, 94-95.
15 Van Winter, Lijsten hoogstaangeslagenen, 22, 65-66.
16 Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 281-282; Klapper op de verponding, 1630, 3. Re-

gisters van de verponding op molens zijn niet bewaard gebleven. 
17 Groningen, RA, Ommelander Archief, inv. nr. 1068.
18 Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 229-230.
19 Groningen, RA, Ommelander Archief, inv. nr. 1061.
20 W.G. Doornbos en D.F. Kuiken, De burgervaandelen van de stad Groningen; Een

bevolkingslijst uit 1659 (Groningen 1993).
21 P.J.C. Elema, Huiseigenaren van de stad Groningen 1765 (Groningen 1995).
22 Groningen, GA, Stadsarchief 1594-1815, inv. nrs. 138-139, 161-162.
23 Van Winter, Lijsten hoogstaangeslagenen, 76.
24 Van Winter, Lijsten hoogstaangeslagenen, 66. Klapper op de verponding, 1630,

4.
25 Groningen, RA, Statenarchief, inv. nrs. 708, 709, 2138 en 2140 (Wold-Old-

ambt); inv. nrs. 2139 en 2141 (Klei-Oldambt).
26 Van Winter, Lijsten hoogstaangeslagenen, 77-79.
27 Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 255.
28 De Bruijn, Plakkaten, 166, 180, 204.
29 Van Winter, Lijsten hoogstaangeslagenen, 80-81.
30 Groningen, RA, Statenarchief, inv. nrs. 1425-1431, 1442-1443; Ibidem, Kaart-

verzameling, stamnrs. 339, 1089, 1199, 1216. 1280, 1321, 1339, 1385, 1445, 1814,
1815. Gedeeltelijk vrijwel identiek in Groningen, GA, Kaarten en Plans, inv.
nrs. 849, 851, 857, 897, 950, 952, 1139, 1844, 1845. Groningen, RA, Kaart-
verzameling, stamnrs. 1433 en 1462 geeft voor Uithuizen en Usquert ook de
eigenaren en gebruikers rond 1750.

31 Groningen, RA, Ommelander Archief, inv. nr. 1071.
32 Van Winter, Lijsten hoogstaangeslagenen, 88-89.
33 Van Winter, Lijsten hoogstaangeslagenen, 81-82.
34 De Bruijn, Plakkaten, 226, 238.
35 Van Winter, Lijsten hoogstaangeslagenen, 80.
36 Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 201-203, 206.
37 Tromp, De Groningse kerspelarchieven, 99-100, 151-152, 207.
38 Feith, Over de karspellasten, 11-12, 40, 108.
39 Feith, Over de karspellasten, 142.
40 Feith, Over de karspellasten, 104-107.
41 Tromp, De Groningse kerspelarchieven, 22-23, 99-100, 151-152; Feith, Over de kar-

spellasten, 133.
42 Zie voor een lijst kerspelquoten uit 1679: Groningen, RA, Statenarchief, inv.

nr. 2317. Feith, Over de karspellasten, 134-140, geeft een lijst uit 1721.

334 Paping



43 Bijvoorbeeld lijsten in: Ibidem, familiearchief Trip, inv. nr. 560 (Leens 1663);
Ibidem, huisarchief Nienoord, inv. nr. 637 (Noordwijk 1680); Ibidem, huisar-
chief Menkema en Dijksterhuis, inv. nr. 82 (Saaxemhuizen 1740, 1742 en
ongedateerd); Ibidem, kerspelarchief Oostwold, inv. nr. 9 (1720, 1773, 1784 en
ongedateerd). Registers in: Ibidem, familiearchief Bennema, inv. nr. 12a (-
Noordhorn 1718-1720); Ibidem, kerspelarchief Nieuwolda, inv. nrs. 1-5 (1713-
1835); Ibidem, kerspelarchief Zuidbroek, inv. nr. 2 (1720-1747); Ibidem,
kerspelarchief Muntendam, inv. nr. 2 (1790-1817) (met dank aan Willem
Doornbos).

44 Ibidem, Statenarchief, inv. nrs. 1817-2018.
45 Feith, Over de karspellasten, 126-127.
46 Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 254.
47 Van Winter, Lijsten hoogstaangeslagenen, 89, 101-103.
48 P.R. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-

1910 (Wageningen 1991) 497-502. Zie ook Van Winter, Lijsten hoogstaangeslage-

nen, 91-104.
49 P.C.M. Hoppenbrouwers, ‘Grondgebruik en agrarische bedrijfsstructuur in

het Oldambt na de vroegste inpolderingen (ca. 1630 - ca. 1720)’ in: J.H.N. Ele-
rie en P.C.M. Hoppenbrouwers ed., Het Oldambt, deel 2; Nieuwe visies op ge-

schiedenis en actuele problemen (Groningen 1991) 73-95, met name 74-75. 
50 Vergelijk ook: Klapper op de verponding, 1630, 5.
51 Groningen, RA, Statenarchief, inv. nr. 2144.
52 Klapper op de verponding, 1630. Klapper op de schatregisters van de verpon-

ding, 1721 (SA 2145-2146) (Groningen 1989).
53 Zie het broncommentaar over de Groningse provinciale rekeningen van de

voormalige kloosterlanderijen in deze bundel.
54 Zie het broncommentaar over de protocollen van verzegelingen in deze bun-

del. 
55 Zie het broncommentaar over de zijlschotregisters in deze bundel. 
56 Groningen, RA, Statenarchief, inv. nr. 2217: kohier taxatiegeld 1730-1731.
57 Ibidem, Ommelander Archief, inv. nr. 1059: ontvangen impost op het hoofd-

geld in Fivelgo 1670.
58 Ibidem, Ommelander Archief, inv. nr. 1058.
59 M. Schroor, De Atlas der Provincie landerijen van Groningen (1722-1736) (Gro-

ningen 1996); Schroor, De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729)

(Groningen 1997).
60 Zie P. Kruizinga, ‘De kadastrale legger en aanverwante bronnen, 1812-1990’,

in: G.A.M. Van Synghel ed., Broncommentaren 3 (Den Haag 1997) 17-73.
61 Groningen, RA, Archieven Gewestelijke Besturen, inv. nrs. 437-442: Gronin-

gen, GA, Stadsarchief 1594-1815, inv. nrs. 582-583.
62 Zie Van Winter, Lijsten hoogstaangeslagenen, 156-182.
63 Groningen, RA, Provinciaal Archief, E 29, inv. nr. 2: leggers van de grondbe-

lasting bebouwd en onbebouwd. R.F.J. Paping, Voor een handvol stuivers; Wer-

ken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstan-

ders op de Groninger klei, 1770-1860 (Groningen 1995) 318-319. Op het Rijksar-

335 De Groningse verpondingsregisters



chief Groningen is een gedeeltelijke klapper op naam van de gebruiker aan-
wezig van de onbebouwde gronden: R.F.J. Paping, Klapper op landge-
bruikers in de kleigebieden rond 1816 (Groningen 1991).

64 Voor 1721 in negentien kerspelen zie W.J. Formsma, ‘Jonkers en boeren op de
Ommelander landdag in de eerste helft der achttiende eeuw’, Groninger volks-

almanak (1974-1975) 66-90, i.h.b. 74-75.
65 Voor zestien dorpen in het Oldambt 1639, 1656-1660 en 1721: P.C.M. Hoppen-

brouwers, ‘Grondgebruik en agrarische bedrijfsstructuur’, 75-85; Voor Hoog-
kerk 1755, 1786 (in plaats van 1721 aanwezig) en 1816 zie G.A. Collenteur en
R.F.J. Paping, ‘Arbeid van boerderij naar fabriek’ in: P. Kooij ed., Dorp naast

een stad; Hoogkerk 1770-1914 (Assen 1993) 35-36. Voor Aduard 1540, 1631 en
1786 (in plaats van 1721 aanwezig) zie H. Feenstra, ‘De landbouw vóór 1800’
in: H. Boels en J. Arkema ed., Eén klooster, drie dorpen; Geschiedenis van Aduard,

Den Ham en Den Horn 1192-1992 (Bedum 1992) 121-130, met name 130.
66 W.J. Formsma, ‘Jonkers en boeren op de Ommelander landdag’, 66-68, 74-76.
67 H. Feenstra, De bloeitijd en het verval van de Ommelander adel (1600-1800) (Gro-

ningen 1981) 11-12, 359, 377-379: alleen voor de adel. Vergelijk Paping, Voor

een handvol stuivers, 184-185.
68 Voor een overzicht zie het broncommentaar over de protocollen van verzege-

lingen in deze bundel, bijlage B.
69 H. Feenstra, ‘De ontfriesing van Groningen nogmaals bekeken. Naamge-

vingspatronen in het Westerkwartier, 1540-1631’, Driemaandelijkse bladen 43

(1991) 18-49.
70 Groningen, RA, Statenarchief, inv. nr. 2217: kohier taxatiegeld 1730-1731. Ibi-

dem, Archieven van de staten van Stad en Lande, inv. nr. 2175: 200e penning in
Hunsingo in 1691-1692; Ibidem, Familiearchief Bolhuis, inv. nr. 13: kohieren
400e penning van een deel van Hunsingo in 1692 en 1702. Groningen, GA,
Stadsarchief 1594-1815, inv. nr. 1027: kohieren 400e penning van Wester-
kwartier en Fivelingo in 1702.

71 Paping, Voor een handvol stuivers, 311-312.

336 Paping



b i j l a g e n

A Vindplaatsen

1516, 1523-1530 (fragmenten): Aurich, Niedersachsisch Staatsarchiv, Rep
4, CI 9, nr. 22; Arnhem, Rijksarchief (RA), Hertogelijk Archief,
inv. nr. 1338

1540 (gedeeltelijk): Groningen, RA, Ommelander Archief, inv. nr. 39; Ibi-
dem, Familiearchief Ewsum, inv. nr. 136

1555 (alleen verdeling op kerspel niveau): Ibidem, Archieven van de sta-
ten van Stad en Lande (Statenarchief), inv. nr. 706

1600 (met aanpassingen tot 1612, alleen verdeling op kerspelniveau): Ibi-
dem, Statenarchief, inv. nr. 707

1630 (met aanpassingen tot 1632): Ibidem, Statenarchief, inv. nrs. 2133-2136
1656-1660 (Oldambt): Ibidem, Statenarchief, inv. nrs. 708-709 (identiek

aan inv. nrs. 2138 en 2140); inv. nrs. 2139 en 2141 (identiek aan
Groningen, RA, Ommelander Archief inv. nr. 1069)

1685-1729 (kaarten van nieuw onder de verponding gebrachte landen):
Ibidem, Kaartverzameling, stamnrs. 339, 1089, 1199, 1216, 1280,
1321, 1339, 1385, 1433, 1445, 1462, 1814, 1815; Ibidem, Kaarten en
Plans, inv. nrs. 849, 851, 857, 897, 950, 952, 1139, 1844, 1845
(gedeeltelijk identiek aan die in Ibidem, Kaartverzameling)

1701 (buiten de verponding gebleven landen): Ibidem, Ommelander Ar-
chief, inv. nr. 1071

1721, ten dele 1771 en 1786: Ibidem, Statenarchief, inv. nrs. 2143-2144
(vrijwel identiek afschrift: inv. nrs. 2145-2146).

B Gedrukte bronnen, literatuur en toegangen

Alma, R.H., ‘Het schatregister voor de jaartax van 1540’, Gruoninga 36
(1991) 58-89.

Bruijn, J. de, ‘Plakkaten van Stad en Lande; Overzicht van Groningse
rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795’, Historia
Agriculturae XIV (Groningen 1983).

Feenstra, H., ‘De ontfriesing van Groningen nogmaals bekeken.
Naamgevingspatronen in het Westerkwartier, 1540-1631’, Drie-
maandelijkse bladen 43 (1991) 18-49.

Feith, H.O., Over de karspellasten van Grijpskerk (Groningen 1840).
Formsma, W.J., Inventaris van de archieven der staten van Stad en Lande

(1594-1798) (’s-Gravenhage 1958).
Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden, III

Groningen (1594-1795). Van der Ent, L. en V. Enthoven ed. Rijks

337 De Groningse verpondingsregisters



Geschiedkundige Publicatiën, Kleine serie nr. 94 (Den Haag
2001).

Klapper op de schatregisters van de verponding, 1630; Statenarchief
2133-2136 (Groningen 1991) (aanwezig Groningen, RA).

Klapper op de schatregisters van de verponding, 1721 (SA 2145-2146)
(Groningen 1989) (aanwezig Groningen, RA).

Matthey, I.B.M., ‘Op fiscaal kompas; Een bijdrage tot de economische
geschiedenis van het gewest Groningen in de 17e en 18e eeuw,
met toespitsing op de dorpen in de huidige gemeente Stedum’
in: I.B.M. Matthey ed., Westeremden; het verleden van een Gronings
terpdorp (Groningen 1975) 195-360.

Siemens, B.W., Historische atlas van de provincie Groningen (Kaarten plus
Toelichting) (Groningen 1962).

Tromp, C., De Groningse kerspelarchieven (Groningen 1982).
Winter, P.J. van, De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de

Westereems (’s-Gravenhage 1951).

C Begrippenlijst

beklemde meier
gebruiker van gehuurde (of eigenlijk beklemde) grond die een
in de loop van de achttiende eeuw steeds sterker wordend recht
kreeg op die gebruikte grond, in vergelijking met de oorspronke-
lijke eigenaar.

haardstedengeld
belasting op aantal haardsteden. In Groningen betaalden am-
bachtelijke ovens dubbel en moest ook betaald worden voor
plaatsen waar boter werd gemaakt van zeven of meer koeien.71

huurwaarde
hoeveelheid huur die jaarlijks van een bepaald stuk grond of
van een huis ontvangen kon worden.

jaartax
jaarlijks aan de landheer af te dragen bedrag aan belastingen.

kerspel
oorspronkelijk de geografische aanduiding van een parochie,
echter na 1594 steeds meer vooral het niveau waarop belasting
geheven wordt.

schatbeurder
diegene die in een kerspel de verponding en soms nog andere
belastingen inde.

schatregister
overzicht van alle belastingplichtige landgebruikers met de
hoeveelheid grond die elk in gebruik had en de bedragen die ze
daarvoor moesten betalen.
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verponding
belasting op onroerend goed. In Groningen werd deze in de ze-
ventiende en achttiende eeuw slechts geheven op landerijen en
graanmolens.
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i n l e i d i n g

Definiëring van de bron

Het onderwerp van dit broncommentaar is een serie kohieren van de
tiende penning, een belasting die tussen 1543 en 1564 in het gewest Hol-
land zes maal is geheven.1 De grondslag van deze belasting was het bezit
aan onroerende goederen en renten. De serie kohieren die voor het innen
van deze belastingen werd opgemaakt biedt mogelijkheden voor diverse
soorten onderzoek. De situatie van een dorp, een regio of grotere streken
kan vanuit verschillende invalshoeken worden beschreven.
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1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g

Vanaf de veertiende eeuw was het in de Nederlanden gebruikelijk dat de
landsheer periodiek extra gelden, een bede, vroeg aan zijn onderdanen
voor het betalen van zijn privé- en staatsuitgaven. Voordat deze werd
toegekend onderhandelde men over de hoogte van het bedrag, de vrij-
stellingen en de privileges die daar tegenover stonden.2 Onder het be-
stuur van Karel V was de praktijk dat er in een vergadering van de Sta-
ten-Generaal uiteengezet werd waarom een bede nodig was. Het bede-
verzoek zelf werd met de Statenvergaderingen van de afzonderlijke
gewesten apart besproken. De gewesten vernamen niet het totaalbedrag
dat gevraagd werd, maar alleen hun eigen bijdrage. Dat bleef zo tot 1557.
Sedert 1543 werden de Hollandse steden bij de onderhandelingen over
de bede vertegenwoordigd door de zes grote steden (Dordrecht, Haar-
lem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda) en trad de ridderschap op als
vertegenwoordiger van het platteland.

Nadat tussen vorst en gewest was overeengekomen welk bedrag een
gewest zou geven, moest het bedrag over de verschillende belastingbeta-
lers binnen het gewest worden omgeslagen. Dat kon op verschillende
manieren. In Holland gebeurde dat sedert 1427/1428 aan de hand van
lijsten van schildtalen (genoemd naar het schild, de muntsoort waarin de
bijdrage werd uitgedrukt) waarop was aangegeven hoeveel elke stad en
elk dorp moest betalen.3 De lijsten van schildtalen werden incidenteel aan
de veranderende omstandigheden (zoals verarming of verrijking van een
dorp) aangepast. Twee maal werd een nieuwe lijst opgesteld voor het
hele graafschap, in 1494 (de zogenaamde Enqueste) en in 1514 (de Informa-
cie).4 De zetting die in 1515 op basis van de gegevens van de Informacie
was vastgesteld, is sindsdien niet meer gewijzigd.5

Naast de ‘gewone’ beden, die men vrijwel jaarlijks betaalde, werden
er van tijd tot tijd ook extra (‘extraordinaris’ of ‘buitengewone’) beden ge-
vraagd. Deze beden konden met behulp van de schildtalenlijsten over de
betalers worden verdeeld, maar in de zestiende eeuw kwam men ook op
andere manieren aan het geld, zoals door de verkoop van renten en de
heffing van accijnsen (imposten). Een voordeel van renteverkoop en ac-
cijnsheffing was dat iedereen er aan meebetaalde, ook diegenen die vrij-
gesteld waren van het betalen van een omslag volgens de schildtalen.

Bij het bijeenbrengen van geld voor de landsheerlijke belastingen
gingen de Staten in de loop van de tijd een steeds grotere rol spelen. De
Staten kregen ook zelf de beschikking over belastinggeld voor het bestrij-
den van hun eigen onkosten. Daarvoor mochten zij een deel van de gel-
den die voor een bede waren ingezameld benutten of mochten zij zelf een
heffing opleggen.6 Van het betalen van de bede waren de edelen en de
geestelijken van oudsher vrijgesteld; dat gold ook 37 dorpen en zes ste-
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den in Holland. Verder betaalden de burgers uit de steden niet afzonder-
lijk belasting over hun goederen op het platteland. Fruin heeft berekend
dat deze vrijstellingen betrekking hadden op ongeveer een zevende deel
van het totale grondoppervlak.

Voor de overheid was dit een onprettige situatie. De lasten drukten
onevenredig zwaar op de niet-adellijke bewoners van het platteland, dat
verder verarmde. De zes grote steden betaalden naar verhouding te wei-
nig en bedongen regelmatig vermindering van hun aandeel. De groep
waar het geld zat, met name de kooplieden, ging vrijuit. Omdat tussen de
landsheer en de Staten altijd een afspraak werd gemaakt over het totaal-
bedrag dat betaald moest worden, werden de andere belastingbetalers
extra belast. Hervorming was wenselijk. Deze kwam niet in de vorm van
een principiële herziening van de schildtalenlijst, dan zou men het gehele
systeem van vrijstellingen moeten afschaffen, met alle protesten van
dien. De oplossing werd gezocht in een nieuwe manier van belastinghef-
fen. In ambtelijke kringen werd al sedert ca. 1530 over hervormingen van
het belastingstelsel gediscussieerd. Rond 1540 was het politieke klimaat
daarvoor rijp. In 1542 werden door de landvoogdes, in verband met de
oorlogen tegen Frankrijk en Gelre, drie nieuwe belastingen gevraagd: een
honderdste penning (1 procent) van de uitvoer naar landen die niet tot
het rijk van Karel V behoorden; een tiende penning (10 procent) op de
winst van kooplieden die een bedrijfskapitaal hadden van 1000 gulden of
meer en een tiende penning (10 procent) op de inkomsten uit onroerende
goederen en renten. Van deze belastingen zou niemand, noch adel noch
geestelijkheid, worden vrijgesteld. Zoals te verwachten viel is tegen deze
belastingen behoorlijk geprotesteerd. In Holland was het protest vooral
gericht tegen de honderdste penning. De nieuwe belastingen zijn uitein-
delijk wel geheven, maar in aangepaste vorm. De tiende penning op de
winst van kooplieden werd veranderd in een heffing die niet drukte op
de winsten, maar op een verondersteld rendement van 6 procent uit het
bedrijfskapitaal. De opbrengsten van de honderdste en de eerstgenoem-
de tiende penning waren gering.7

De tiende penning op inkomsten uit vermogen stuitte kennelijk op
minder bezwaren, mogelijk omdat adel en geestelijkheid er uiteindelijk
toch niet aan mee hebben betaald. Deze belasting is in later jaren nog vijf
maal geheven, namelijk in 1544, 1553, 1556, 1561 en 1564.8
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

Ontstaansgeschiedenis van de bron

In 1543 hadden de Staten van Holland bedongen dat zij zelf de zetting
van de nieuwe belastingen zouden regelen en dat de kohieren die daar-
voor zouden worden opgemaakt geheim zouden zijn. Dat verklaart ook
waarom de kohieren nu te vinden zijn in Den Haag, in het archief van de
Staten van Holland, en niet in Brussel, in het archief van de belastingont-
vangers van Karel V en Philips II. In 1544 werd de geheimhouding op-
nieuw bevestigd door de landvoogdes, maar in latere jaren werden de
kohieren door de belastingontvangers van Karel V ook gebruikt om in-
zicht te krijgen in de draagkracht van de belastingplichtigen.9

Voor elke belasting werd in principe telkens een nieuwe serie kohie-
ren aangelegd. Alleen in 1544 werd voor een aantal plaatsen gebruik ge-
maakt van de kohieren van 1543. Ook in 1564 werd gebruikt gemaakt van
de oude kohieren, namelijk die van 1561.10

Uitvoering en procedures

Het startschot voor de aanleg van de kohieren werd gegeven door de
deurwaarders van het Hof van Holland, die namens de stadhouder-ge-
neraal alle pachters, gebruikers en eigenaars van onroerend goed het be-
vel gaven om de waarde van hun bezit op te komen geven bij de plaatse-
lijke schout. Deze was verantwoordelijk voor het vastleggen van de gege-
vens in een kohier. De juistheid van de gegevens werd vervolgens onder
ede bevestigd door het plaatselijk bestuur. Het kohier moest daarna door
de ontvanger van de tiende penning worden goedgekeurd. Daarna wer-
den de betalingplichtigen door de deurwaarders opgeroepen te komen
betalen. Voor bewoners van het platteland moest dat gebeuren in een na-
bijgelegen grotere stad.11

De gegevens over de betaling zijn niet in de kohieren opgenomen,
maar in de afzonderlijke rekeningen van de ontvangers.12
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3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

Qua uiterlijk lijken de kohieren op elkaar: het zijn veelal papieren re-
gisters van uiteenlopende dikte en formaat (vaak folio of in de lengterich-
ting dubbelgevouwen folio), beschreven in een niet altijd gemakkelijk
leesbaar handschrift, met getallen weergegeven in Romeinse cijfers en
gebruik van oude oppervlaktematen. De kaft bestaat bij de meeste kohie-
ren uit een dubbelgevouwen stuk papier of perkament. In enkele geval-
len zijn vellen uit oude handschriften (waaronder muziekboeken) ge-
bruikt.

Afbeelding 1: eerste bladzijde van het kohier van Rijswijk van 1543.
De inhoud van de kohieren kan, zelfs binnen een serie, nogal uiteen-
lopen. Niet als het gaat om de basisgegevens als naam, oppervlakte van
de grond, taxatie en bedrag aan belasting (zoals in 1543; in latere jaren
zijn meer details vermeld), wel als het gaat om volgorde, indeling en met
name uitvoerigheid. Het kan voorkomen dat in sommige kohieren van
een bepaalde serie zaken zijn vermeld, die niet voorkomen in een ander
deel uit diezelfde serie, zoals bijvoorbeeld de naam van de eigenaar van
een stuk land of een huis als dat een ander was dan de gebruiker en het
soort land. Soms zijn ook de buren vermeld of is aangetekend in welke
straat of streek het land of huis lag.

In alle jaren komen in de kohieren voor het platteland de volgende
vaste elementen voor:
– naam van de gebruiker
– of er sprake is van eigendom of pacht
– oppervlakte van het land
– eventueel de aanwezigheid van een huis
– huurwaarde of getaxeerde waarde
– en het bedrag dat aan belasting moest worden betaald.13 De kohieren
uit de steden zijn minder uitvoerig; deze bevatten in de meest summiere
vorm slechts de naam van de gebruiker en het bedrag dat aan belasting
moest worden betaald.

Afbeelding 2: bladzijde uit het kohier van Made van 1543 waarin de
gezworenen van Made onder ede verklaren dat de gegevens in het kohier
juist zijn.

In de kohieren vanaf 1553 wordt naast de naam van de gebruiker ook
de naam van de eigenaar van het onroerend goed vermeld. In de kohie-
ren uit 1561 (zie afbeelding 3, eerste bladzijde van het kohier van Over-
schie van 1561) en 1564 is systematisch de soort land opgetekend.
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Schematische weergave van de inhoud van de kohieren van de 
tiende penning

jaar 1543 1544 1553 1556 1561&1564

naam gebruiker x x x x x
huur/eigendom x x x x x
naam eigenaar – – x x x
oppervlakte land x x x x x
soort land – – – – x
waarde x x x x x
aanslag x x x x x
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1

Kohier van Rijswijk.
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2

Kohier van Made.
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3

Kohier van 
Overschie.
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4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

Voor het onderzoek in de kohieren is het allereerst van belang na te gaan
van wie en waarop de belasting precies werd geheven. Deze informatie
verschaft namelijk duidelijkheid over de personen en gegevens die al dan
niet in de kohieren verwacht mogen worden. Details over een belasting
zijn te achterhalen in het officiële besluit waarbij de belasting werd inge-
steld of toegestaan. De besluiten voor de hier genoemde belastingen zijn
te vinden in het archief van de Staten van Holland voor 1572.14

Overzicht van de tarieven en vrijstellingen, zoals vermeld in de akkoor-
den over belastingheffing:15

In 1543 is het tarief de tiende penning van de inkomsten uit onroe-
rende goederen (binnen en buiten de schildtalen) en uit renten. Van dit
bedrag betaalden gebruikers/pachters van het onroerend goed een
kwart van de tiende penning; de eigenaars de rest. De vrijstellingen gol-
den voor het bezit van de adel, voor onroerend goed dat kloosterlingen in
eigen gebruik hadden, voor openbare gebouwen, voor gods- en gasthui-
zen en voor woningen die minder dan 1 lb. (= 2 car. gulden) per jaar op-
brachten.

In 1544 is het tarief de tiende penning van de inkomsten uit landerij-
en (binnen en buiten de schildtalen). Het geld moest voor twee derde ge-
deelte worden opgebracht door de eigenaars, voor een derde gedeelte
door de gebruikers. Ditmaal waren adel en geestelijkheid niet van beta-
ling vrijgesteld.

In 1553 is het tarief de tiende penning van de inkomsten uit onroe-
rende goederen en alle los- en lijfrenten. Evenals in 1544 was het geld
voor twee derde gedeelte afkomstig van de eigenaren, voor een derde ge-
deelte van de gebruikers. De vrijstellingen golden ook voor de onroeren-
de goederen, gelegen buiten de stad, maar eigendom van stedelingen
werden belast. Alle vrijstellingen van adel en geestelijkheid werden door
Karel V afgeschaft. Drie grote heren, Oranje, Egmond en Horne verzetten
zich hier tegen.

In 1556 is het tarief de tiende penning van inkomsten uit onroerende
goederen en renten en uit huizen in de steden buiten de schildtalen. De
drie hiervoor genoemde protesterende grote heren kregen officieel vrij-
stelling van Philips II (het was zijn eerste bede).

In 1561 is het tarief de tiende penning van de inkomsten uit onroe-
rende goederen (binnen en buiten de schildtalen) en renten. De vrijstel-
lingen golden voor huizen die door de eigenaren werden bewoond en
waarvan de getaxeerde huurwaarde de 6 car. gulden per jaar niet te bo-
ven ging.
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In 1564 is had de tiende penning hetzelfde tarief en dezelfde vrijstel-
lingen als die van 1561.

De kohieren bevatten de verdeling van de belasting over de belastingbe-
talers en niet de opbrengsten van de belasting. Die zijn geboekt in de re-
keningen. Van een deel van de bovenvermelde tiende penningen zijn
naast de kohieren ook de rekeningen bewaard gebleven. Door vergelij-
king van deze twee bronnen kan worden onderzocht of datgene dat
moest worden betaald ook werkelijk betaald is. Op basis van de kohieren
alleen kunnen conclusies getrokken worden over het effect van de veran-
deringen in de grondslag van de belastingen en over de verhoudingen
tussen de bijdragen van verschillende plaatsen of tussen stad en platte-
land.

Met betrekking tot de volledigheid en de betrouwbaarheid zijn uit
verschillende onderzoeken gegevens naar boven gekomen. Wat de be-
trouwbaarheid betreft zijn de bevindingen van Ham, Diepeveen en Van
der Woude van belang. Ham maakte uit aantekeningen op de marge van
het kohier van Zouteveen (1561) op dat de huurwaarde van de landerijen
door de taxateurs werd gecontroleerd, hetgeen een indicatie is voor een
redelijke betrouwbaarheid van de gegevens. Hij ontdekte ook dat de
waarde van de huizen, die allemaal eigendom waren, hetzij op zes, hetzij
op drie gulden per jaar werd geschat.16 Deze bevindingen worden genu-
anceerd door Diepeveen.17 Hij constateerde bij zijn onderzoek naar verve-
ning in Delfland en Schieland dat in de loop der jaren de oppervlakte van
hetzelfde ambacht voor de tiende penning stelselmatig groter werd opge-
geven. De redenen daarvoor waren de betere meting en het effect van
aansporingen de aangifte correct te doen. In de beginjaren vergat men
wel eens bepaalde opbrengsten of gaf men de waarde van de eigen lande-
rijen te laag op. Bovendien bestond de gewoonte om landerijen die wei-
nig waard waren niet op te geven. Ook wijst hij op het verschil tussen de
meting van veengrond en kleigrond. De grootte van percelen veengrond,
die soms half water half land waren, is moeilijker te schatten dan die van
landerijen op kleigrond. Deze laatste opgaven zijn dus betrouwbaarder.
Door een toename van de nauwkeurigheid van de opgaven werd de ge-
schatte opbrengst van de belasting voortdurend hoger. Dat was dus niet
het gevolg van een stijging van de welvaart.

Voor de betrouwbaarheid van de gegevens is verder nog het onder-
scheid tussen eigen landen en huurland van belang. Huurders waren
verplicht het bedrag aan huur op te geven, vaak met overlegging van een
schriftelijk bewijs; eigenaars konden de opbrengst schatten en met een
eed bevestigen. De gegevens betreffende huurland zijn derhalve waar-
schijnlijk betrouwbaarder. Bij een onderzoek naar opbrengsten moet
daarmee rekening worden gehouden.

Van der Woude wijst op de onduidelijkheid over wat precies onder
een huis moet worden verstaan: zijn twee huizen onder een dak als een of
als twee huizen geteld?18 Hij geeft hierover geen uitsluitsel. Diepeveen
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meldt op basis van zijn onderzoek naar de welvaart in Rijswijk dat derge-
lijke gegevens uit de kohieren betrouwbaarder zijn dan die uit Enqueste
en Informacie.19

De volledigheid van de gegevens komt aan de orde in een onderzoek
van W.C. Boeschoten en E. van Manen.20 Zij wijzen er op dat woningen
die van belastingbetaling waren vrijgesteld vanwege de lage reële of ge-
schatte huurwaarde, niet in de kohieren zijn opgenomen. Bij het opstellen
van een sociale stratificatie betekent dit dat de fiscaal lagere klassen ont-
breken. Op basis van onderzoek naar de verkoopprijs van de huizen
schatten Boeschoten en Van Manen dat het in dit geval in totaal ongeveer
een derde van de bewoners betreft. Van de wel opgenomen huizen heb-
ben zij de gegevens over huur- of getaxeerde waarde en aanslag in het ko-
hier geanalyseerd. Daarna zijn, uit andere bronnen, gegevens verzameld
over de bewoners van de huizen, zoals naam, beroep en geslacht. De con-
clusie daaruit is dat, als uitsluitend de belastingkohieren zouden worden
gebruikt bij het maken van een sociale stratificatie, alle huurders onder
aan de sociale ladder zouden komen te staan. Een van hun bevindingen is
ook dat de aanslagen voor huurwoningen en eigen woningen niet op een
lijn kunnen worden gesteld: eigen woningen werden voor gemiddeld
0,35 procent van de waarde aangeslagen, huurwoningen voor ruim 0,5
procent. Boeschoten en Van Manen bepleiten dan ook voorzichtigheid bij
het opstellen van sociale stratificaties op basis van belastingstatistieken.

Van der Woude wijst ook nog op het feit dat een opgave van het hui-
zenbestand in een tijd van snelle veranderingen altijd achterloopt op de
realiteit. Zijn advies is om zorgvuldig en consequent met de gegevens om
te springen.

Gerelateerde en toetsingsbronnen

In het archief van de Staten van Holland bevindt zich een aantal stukken
waarmee in enkele gevallen de juistheid van de bronnen kan worden ge-
controleerd. Zo bestaan er uit 1553 voor vijf kwartieren en 1557 voor ze-
ven kwartieren rapporten van foute aangiften en zijn er twee registers
van correcties op de kohieren van 1556. Voor de tiende penning van 1543
zijn van zeven ontvangers diverse stukken van de administratie bewaard
gebleven.21 Daarnaast zijn er enkele kohieren van drie andere vermogens-
belastingen bewaard, waarmee het beeld dat naar voren komt uit opeen-
volgende kohieren kan worden aangevuld. Het betreft kohieren van een
haardstedegeld in 1552, een morgengeld in 1558 en van een honderdste
penning van de waarde van alle roerende en onroerende goederen in
1569.22 Hierna volgen de gegevens over enkele andere belastingkohieren.
– Het haardstedegeld van 1552: alleen de kohieren van Dordrecht en
Haarlem zijn bewaard gebleven. Het tarief bedroeg 6 stuivers voor elke
haardstede of ‘plaets daer men vier stoken mach ende roock uitgaet’. De
vrijstellingen golden voor huizen van de bedelorden, leprozenhuizen etc.
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en huizen in de steden die minder dan 100 car. gulden waard waren en
aan arme lieden toebehoorden. Aangegeven wordt de naam van de
(hoofd)bewoner – straatsgewijs, het aantal haardsteden of schoorstenen
en het te betalen bedrag.
– Het morgengeld van 1558: alleen de kohieren van de plaatsen Alk-
maar, Edam, Enkhuizen, Geertruidenberg, Gorinchem, Hoorn, Medem-
blik, Muiden, Oud- en Nieuw Strijen en Texel zijn bewaard gebleven. Het
tarief bedraagt 7 groten per morgen. Daarvan moest de helft betaald wor-
den door de gebruikers en de helft door de eigenaars. Aangegeven wordt
de naam van personen die landerijen hadden gehuurd die behoorden tot
het grondgebied van de steden (het morgengeld werd niet overal ge-
bruikt om de belasting om te zetten. De plaatsen die op de schildtalenlijst
stonden kregen een omslag op basis van de schildtalen en mochten zelf
uitmaken hoe ze het geld over de inwoners wilden verdelen. Alleen voor
landerijen buiten de schildtalen en landerijen in de stadsvrijheid bleef het
morgengeld bestaan).
– De 100e penning van 1569: van 52 plaatsen zijn de kohieren bewaard
gebleven. Het tarief bedraagt de honderdste penning van de waarde van
roerende en onroerende goederen. Aangegeven wordt de naam van de
gebruiker, of er sprake was van eigendom of pacht, eventueel de naam
van de eigenaar, de oppervlakte van het land, eventueel de aanwezigheid
van een huis, de huuropbrengst of geschatte waarde en het te betalen be-
drag.

Ook uit de jaren zeventig van de zestiende eeuw zijn nog twee series ko-
hieren bewaard die vergelijkingmateriaal bieden, namelijk van de twaalf-
de penning van 1572-1573 en de honderdste penning van 1575-1579:23 het
kohier van de twaalfde penning van 1572-1573 met als tarief de twaafde
penning van de inkomsten uit de landerijen. Van dit bedrag betaalden de
eigenaar twee derde deel en de gebruiker een derde. Vrijstellingen golden
voor de domeingoederen en gods- en armhuizen betaalden slechts een
derde deel. Aangegeven wordt de naam van de gebruiker, of er sprake
was van eigendom of pacht, de oppervlakte en de ligging van de grond
en het te betalen bedrag;  het kohier van de honderdste penning van 1575-
1579 met als tarief de honderdste penning van de waarde van de huizen
en landerijen. Van dit bedrag betaalde de gebruiker een derde deel, de ei-
genaar twee derde. Vrijstellingen golden voor de gods- en gasthuizen en
de huizen die 150 car. gulden of minder waard waren. Aangegeven wordt
de naam van eigenaar of huurder, de ligging van het onroerend goed, de
waarde en het te betalen bedrag.

Ten slotte is het mogelijk dat de lokale archieven nog materiaal be-
vatten om de gegevens uit de kohieren te completeren. Te denken valt
dan aan stukken betreffende de verkoop van onroerend goed, rekeningen
en kohieren van lokale belastingen, kaartmateriaal en dergelijke.
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Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

De kohieren van de tiende penning zijn als bron gebruikt voor uiteenlo-
pende studies.24 Hieronder volgt een overzicht van onderzoek dat met ge-
bruikmaking van de kohieren is verricht.

Allereerst ligt het natuurlijk voor de hand belastingkohieren te ge-
bruiken bij onderzoek naar belastingen, zoals dat onder andere is ge-
beurd door de Amerikaanse historicus Tracy bij zijn onderzoek naar de
Hollandse belastingen in de eerste helft van de zestiende eeuw.25 Min-
stens zo interessant is het gebruik van de kohieren voor andere doelein-
den. Zo zijn ze in veel gevallen een vroege bron voor de topografie van
een plaats. Uit de volgorde van de optekeningen in het kohier zijn vaak
conclusies te trekken over de ligging van de goederen. Verhoeven kreeg
uit het kohier van 1543 een indruk van de vordering van het herstel van
de stad na de stadsbrand van 1536 en bracht met behulp van een ka-
dasterkaart en eigentijds kaartmateriaal de route van de belastingontvan-
ger in de stad Delft in kaart.26 Verhey gebruikte het kohier van 1556 (aan-
gelegd in 1557) om de situatie in drie Amsterdamse straten in een jaar in
beeld te brengen.27

De kohieren zijn goed bruikbaar voor onderzoek naar eigendoms-
verhoudingen en grondgebruik. Zo kon Ham op basis van het kohier van
1561 conclusies trekken over de eigendomssituatie van de grond in Zou-
teveen.28 Daaruit bleek onder andere dat de meerderheid van de grond
(82 procent) door de dorpsbewoners werd gepacht. De eigenaars waren
voor 64 procent afkomstig van buiten het dorp; de meesten woonden in
Delft. De resterende 18 procent van de eigenaars waren kloosters en semi-
kerkelijke instellingen.

Op vergelijkbare wijze heeft Van Dijk het kohier van De Lier beke-
ken. Hij heeft ongeveer dezelfde vragen aan het materiaal gesteld als
Ham, maar is daarnaast ook ingegaan op het grondgebruik (een derde
weiland, twee derde bouwland, maar het grondgebruik is niet bij alle lan-
derijen vermeld) en de bedrijfsgrootte (uiteenlopend van enkele tot meer
dan 60 morgens).29 Wat Ham en Van Dijk voor één dorp deden, heeft
Enno van Gelder op veel ruimere schaal gedaan. Hij heeft de kohieren ge-
bruikt in het kader van een brede studie over Nederlandse dorpen in de
zestiende eeuw.30 Bij zijn karakterisering van de dorpen in drie Hollandse
regio’s – respectievelijk Holland ten noorden van het IJ, de Zuidholland-
se eilanden en de dorpen tussen IJ en Nieuwe Maas – zijn zes plaatsen na-
der bekeken: Opmeer en Assendelft, Abbenbroek, Warmond, Asperen en
Reeuwijk. Bij de dorpskarakteriseringen benutte Enno van Gelder uit de
kohieren van de tiende penning van 1543 en 1561 de gegevens over be-
drijfsgrootte, huurwaarde van de huizen, grondbezitter van buiten het
dorp en het aantal aangeslagenen in een bepaalde categorie.

Diepeveen heeft kohieren van de tiende penning over een reeks van
jaren gebruikt bij een onderzoek naar de vervening in Delfland en Schie-
land tot het einde van de zestiende eeuw. Daarnaast wijst ook hij op de
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waarde van de kohieren voor het bepalen van de omvang van het ge-
bruik van de grond door poorters.31

Voskuil bestudeerde de kohieren bij zijn onderzoek naar de verste-
ning van huizen op het Hollandse platteland.32 Dit proces heeft in het zui-
den van het gewest eerder plaatsgevonden dan in het noorden. Zijn theo-
rie is dat dit werd veroorzaakt door verschillen in de sociaal-econo-
mische omstandigheden. Om dit te toetsen heeft hij op basis van de
kohieren van de tiende penning van 1561 een vergelijking gemaakt tus-
sen de plaatsen Overschie, in het zuiden, en Twisk, in het noorden. Daar-
uit blijken grote verschillen in de verhouding pacht - eigendom (Twisk 90
procent eigendom, Overschie 72 procent pacht), in de bedrijfsgrootte
(Twisk gemiddeld vijf driekwart morgen, Overschie gemiddeld twintig
en een halve morgen) en in de huurwaarde van de grond (Twisk 8 gulden
per morgen, Overschie 31⁄2 gulden per morgen), maar minder in het
grondgebruik (Twisk 94 procent weiland, Overschie 88 procent). In Twisk
waren landbezit en bedrijfsgrootte bovendien gelijkmatiger verspreid
over de bewoners dan in Overschie. In Overschie speelde het bezit van
land een grotere rol: door geld te investeren in de aankoop van land pro-
beerde men zich te ontdoen van pachtverplichtingen. De boeren in Over-
schie woonden over het algemeen in de polder en keken uit over het land
dat zij bewerkten. Het land van de boeren in Twisk lag niet bij huis, maar
in kleine percelen verspreid over het hele grondgebied van het ambacht.

Op basis van de kohieren kan, met in achtneming van de nodige
voorzichtigheid, ook een sociale stratificatie worden gemaakt van de be-
woners van een plaats. Aan de hand van het kohier van Haarlem voor
1543 hebben Boeschoten en Van Manen uitgezocht in hoeverre er ver-
band bestaat tussen de hoogte van een belastingaanslag en de sociale sta-
tus of welstand van de hoofdbewoner van een huis.33

Van der Woude heeft de kohieren beoordeeld op hun waarde als de-
mografische bron.34 Hij vroeg zich onder andere af hoeveel huizen er in
de dorpen van Noorderkwartier hebben gestaan en gebruikte dat gege-
ven voor het vaststellen van de bevolkingsgrootte van het gebied. Bij een
dergelijke benadering moet uiteraard goed gelet worden op de verschil-
lende vrijstellingen, die in bepaalde jaren voor bepaalde groepen hebben
gegolden, zoals in 1543 voor huizen met een lagere huurwaarde dan 2
car. gulden per jaar en in 1561 voor huizen die door de eigenaar werden
bewoond met een lagere huurwaarde dan 6 car. gulden per jaar. Van be-
lang is eveneens een bepaling als die betreffende de de honderdste pen-
ning van 1569, dat alle huizen, ook die waarover geen belasting hoefde te
worden betaald, in de kohieren moesten worden ingeschreven.

Tot slot kunnen de kohieren informatie toevoegen aan de kennis over
een persoon: waar hij woonde, of hij huis en grond in eigendom had of
huurde, of hij tot de rijken of juist de armeren in het dorp behoorde en
dergelijke. In gunstige gevallen kan worden vastgesteld wie achtereen-
volgens een bepaald stuk land hebben bewerkt of een huis hebben be-
woond. Familierelaties worden in de kohieren niet aangetroffen – voor de
genealogie zijn belastingkohieren geen optimale bron.
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b i j l a g e n

A Vindplaatsen

Van vrijwel alle plaatsen zijn de kohieren van de tiende penning te vin-
den in het archief van de Staten van Holland: Den Haag, Algemeen Rijks-
archief (ARA), archief van de Staten van Holland vóór 1572, inv. nrs. 144-
440 (kohieren 1543), 446-532 (1554), 1587-1588 (1552), 533-869 (1553), 875-
1182 (1556), 134-141 (1558), 1191-1515 (1561), 1527-1533 (1564) en
1535-1586 (1569).

Inventaris: P.A. Meilink, bewerkt door H.J.Ph.G. Kaajan, Inventaris
van de archieven van de Staten van Holland vóór 1572 (Den Haag 1993). De
kohieren zijn in de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief op micro-
film te raadplegen.

In een enkel geval kan het voorkomen dat een kohier wordt bewaard
in een plaatselijk bestuursarchief, zoals in Gouda (Gouda, Gemeentear-
chief, oud-archief, inv. nr. 1940: kohier van 1553. Inventaris: J.E.J. Gesel-
schap, Inventaris van het oud-archief van Gouda (Gouda 1965)).
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i n l e i d i n g

Met de naam floreenkohieren wordt de bezitsadministratie aangeduid
die, op basis van een reeds bestaand systeem, in 1700 op uniforme wijze
per gemeente voor de gehele provincie Friesland werd opgemaakt met
het oog op een evenredige omslag van de gewestelijke grondbelasting.
Deze fiscale grondboekhouding werd sinds 1708 steeds om de tien jaar
bijgewerkt en is vrijwel compleet bewaard gebleven tot en met de laatste
serie kohieren die in 1858 werd samengesteld. Zij bevat informatie over
de eigendom, het gebruik en de ligging van alle grondbezit buiten de om-
walling van de steden. Het bijzondere van deze bron is dat het erin be-
schreven bezit nauwkeurig cartografisch in beeld te brengen is. Dat is
mogelijk omdat in de laatste twee series kohieren, uit 1848/1850 en 1858,
per bezitseenheid de kadastrale ligging gespecificeerd is. Omdat vanuit
de floreenkohieren per dorp en per gemeente verder ook verbindingen
gemaakt kunnen worden met andere bewaard gebleven fiscale en politie-
ke administraties, vormen zij een prima vertrekpunt voor zeer divers
onderzoek naar de verdeling van macht en rijkdom in de periode vanaf
ca. 1500 tot ca. 1850.
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1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g

De floreenkohieren zijn de voortzetting van de in 1511 opgemaakte Re-
gisters van de Aanbreng, waarvan een groot deel in afschrift bewaard ge-
bleven en uitgegeven is.1 Deze registers zijn lijsten waarin de landgebrui-
kers het door hen gebruikte land ‘aangebracht’ (aangegeven) hebben on-
der vermelding van de huur of huurwaarde, uitgedrukt in de toen in
omloop zijnde florenen of goudguldens van 28 stuivers. Ze werden
samengesteld op last van de hertog van Saksen om te kunnen dienen als
grondslag voor een nieuw te heffen belasting.2 Tevoren ontbraken derge-
lijke leggers zodat de tot dan toe geheven grondbelasting: de zogenaam-
de jaartax (die soms ook wel floreenbelasting werd genoemd), ongelijk
over de dorpen verdeeld was en onregelmatig op de landbezitters en
landgebruikers drukte. Voordat de hertog van Saksen in 1500 een centrale
landsheerlijke administratie in Friesland vestigde, was het belastingwe-
zen er trouwens nog weinig ontwikkeld. Oorspronkelijk was het de be-
doeling van het Saksische bestuur dat de te introduceren belasting de
jaartax zou vervangen. Door verzet van diverse partijen is dat niet ge-
beurd. De floreenbelasting kwam naast de jaartax en werd eerst alleen
voor bijzondere doeleinden geheven. Op den duur werd zij echter tot een
normale heffing.3 In de achttiende eeuw heet ze ‘de aanzienlykste, en den
Lande het grootste voordeel aanbrengende belasting’ te zijn.4 In 1750 was
de floreenbelasting goed voor 700.000 van de 1.100.000 caroligulden die
het gewest Friesland aan inkomsten uit directe belastingen kon boeken.5

De eerste aanbrengregisters uit 1511 werden niet overal op dezelfde wijze
opgemaakt. Ze zijn ook niet allemaal even uitvoerig. In het algemeen stel-
den de opstellers zich tevreden met de opgave van de huurwaarde door
de gebruikers zelf. Grootte en grondgebruik werden soms wel vermeld,
hoewel nergens de grootte nauwkeurig werd opgemeten. In verschillen-
de westelijke grietenijen, zoals in de Franeker Vijf Delen, werden opper-
vlakte en grondgebruik in het geheel niet vermeld. De betreffende re-
gisters zijn daardoor zeer summier. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
het register van Wymbritseradeel waar de grietman bij zijn informaties
ook de afzonderlijke percelen met hun grootte, grondgebruik, toponie-
men en naastliggers liet beschrijven.

Wilde men deze leggers van 1511 kunnen blijven gebruiken, dan
dienden ze regelmatig te worden herzien. Vermoedelijk gebeurde dit ook
wel. In 1540 zijn bijvoorbeeld de goederen en landerijen van Leeuwarde-
radeel en Ferwerderadeel opnieuw beschreven.6 Bij toeval zijn daar af-
schriften van overgeleverd. Maar van de andere tussentijds gewijzigde
registers is nauwelijks iets bewaard gebleven.7 Bij veranderingen werd
overigens niet de huurwaarde van dat moment genoteerd: tot 1858 hield
men de oorspronkelijke huurwaarde in florenen aan die in 1511 had ge-
golden.
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Indeling in grietenijen,steden en kwartieren

Uit: J.A.Faber, Drie eeuwen Friesland.Economische en sociale

ontwikkelingen van 1500 tot 1800 II (Leeuwarden 1973) 609.
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

Op 27 februari 1700 werd besloten de aanbreng- of floreenregisters – later
doorgaans floreenkohieren genoemd – over de gehele provincie opnieuw
te laten opmaken volgens een vast en uniform schema. Daarbij dienden
evenals in 1511 per gebruikseenheid de namen van gebruiker en eigenaar
te worden opgegeven, de grootte in pondematen, de naastliggers en het
aantal op die eenheid rustende florenen, de oorspronkelijke huurwaarde
dus naar de bedragen die in 1511 hadden gegolden.

Behalve voor de omslag van de floreenbelasting werden de floreen-
kohieren vanaf het begin ook gebruikt als grondslag voor de heffing van
diverse gemeentelijke, kerkelijke en waterschapslasten.

Opzet en eigenaardigheden

‘Uniform’ betekent voor de zeventiende en achttiende eeuw uiteraard
iets anders dan voor de negentiende of twintigste eeuw. Wie de overgele-
verde kohieren van de diverse grietenijen (de dertig plattelandsgemeen-
ten) en steden raadpleegt, zal onderling op nogal wat verschillen stuiten.
Niettemin is er wel een vaste lijn aan te wijzen. 

Ordening van de posten
In de ‘nieuwe’ kohieren van 1700 zijn de posten meestal naar de eige-
naars gerangschikt, en wel zo dat iedere eigenaar doorgaans zoveel
posten in het register heeft als hij verschillende huurders had.8 De volgor-
de van eigenaars is echter niet in elk dorp dezelfde. Vaak worden de sa-
ten, de volwaardige agrarische bedrijven dus, het eerst genoemd, meestal
volgens een traditioneel geografisch patroon, van buurschap naar buur-
schap. Men vindt die saten ook wel als plaatsen, stellen of soolsteden
aangeduid. Deze termen hebben trouwens alle een tweeledige betekenis.
Ze werden en worden gebruikt zowel voor het huis met de huisstede al-
leen, als voor het huis met alle bijbehorende landen. Hier gaat het ons ui-
teraard om de sate in die tweede betekenis.

De landerijen die tot de verschillende geestelijke fondsen van de
plaatselijke kerk behoorden, vindt men niet meer zoals in 1511 vooraan in
de registers. Ze worden tussen de andere in vermeld of worden aan het
eind apart gerubriceerd. Na de saten volgen dan de zogenaamde ‘losse
landen’, die niet vast tot een sate behoorden en vaak van gebruiker
wisselden. Van oorsprong zijn dit vaak percelen van uiteengevallen be-
drijven of delen van eertijds gemeenschappelijk gebruikte hooilanden.
Ook veel kerkelijk goed in en om het dorp werd in de loop van de tijd als
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los land aan allerlei arbeiders, koemelkers en ambachtslieden verhuurd.
Niet altijd zijn de saten overigens het eerst beschreven. Het komt ook
voor dat zij tussen de losse landen in geregistreerd staan. Ze worden dan
vaak als zodanig aangeduid, maar dikwijls ook niet. In het laatste geval
kunnen ze alleen uit het aantal florenen met enige zekerheid worden af-
geleid. 

De verschillende posten, saten en losse landen, zijn in de meeste ko-
hieren van 1700 en 1708 niet genummerd. Ze zijn door interlinies van el-
kaar gescheiden. Soms heeft men ze echter achteraf van nummers voor-
zien. Pas in de kohieren uit 1718 en volgende jaren, die in dezelfde volgor-
de als in 1700 werden opgesteld, kregen ze een nummer, dat nadien steeds
vast is aangehouden. We kunnen dan dus spreken van floreennummers.

Ordening binnen de posten: grootte, eigenaren, gebruikers, naastlig-
gers en floreenbedrag
Per post wordt in de kohieren steeds de oppervlakte vermeld met de in
de streek gebruikelijke landmaten. In het grootste deel van Friesland, in
de akkerbouw-, kleiweide- en deels ook in de veenweidegebieden is dat
pondemaat (0,3675 ha). In het veenweidegebied is het hooiland ook vaak
in dagmad of mansmad (anderhalve pondemaat of 0,5512 ha) berekend.
In het kleiweidegebied is daarnaast nog vaak sprake van de koegang of
koegras (eveneens anderhalve pondemaat). In een deel van de zand- en
veenstreken, zoals in de Stellingwerven, waar sprake is van strookvormi-
ge saten of doorgaande plaatsen ontbreken oppervlakte-aanduidingen.
Om de grootte aan te duiden volstond men hier met de vermelding van
de breedte, de afstand langs de weg waaraan het erf gelegen was, in (ko-
nings)roeden (ca. 3,9 m). De lengte, die het hele dorpsgebied kon beslaan,
tussen bijvoorbeeld een waterloop en een andere begrenzing, werd dan
als bekend verondersteld. In de laatste twee series kohieren zijn soms
naast de oude maten ook de kadastrale groottes opgetekend. Vaak ook
zijn zonder nadere toetsing alleen de oude maten in nieuwe omgerekend.
Waar wel de kadastrale oppervlakten opgegeven zijn, komen die door-
gaans globaal overeen met de oude maten. Er kan echter sprake zijn van
grote verschillen.

Na de opgave van de eigenaar volgt die van de gebruiker. Voor de
oudste kohieren, uit 1700 en 1708, is niet in alle grietenijen vastgehouden
aan het voorschrift om ook de gebruikers te noemen. In de kohieren van
1700 voor Wonseradeel en Wymbritseradeel vindt men ze bijvoorbeeld
slechts onregelmatig geregistreerd. In latere kohieren blijken de gebrui-
kers echter wel overal te zijn vermeld.

In de kohieren uit de achttiende eeuw wordt dan vervolgens de lig-
ging aangegeven door opgave van de naastliggers ten noorden, oosten,
zuiden en westen. Meestal betreft het dan de belendende eigenaars. Vaak
ook worden hier wegen, vaarten, meren en andere natuurlijke begrenzin-
gen als naastligger genoemd. In de kohieren van 1848 (1850) en 1858 is af-
gezien van deze belendingsopgave, omdat met de kadastrale perceels-
aanduiding kon worden volstaan.
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Aan het eind van elke post en onderpost is steeds het floreenbedrag
vermeld. De floreen of goudgulden bestond uit 28 stuivers. De stuiver be-
stond op zijn beurt weer uit zestien penningen. Per post zijn de bedragen
van de subposten doorgaans getotaliseerd. Deze totalen vindt men per
bladzijde ook weer opgeteld.

Ontwikkeling 1700-1858
Zoals gezegd dienden de floreenkohieren om de tien jaar te worden her-
zien, steeds tegelijkertijd met de hierna nog te bespreken stemkohieren.
Na de eerste herziening, die plaatsvond in 1708, heeft men zich aan die
tienjarige periode gehouden. Er werden steeds dubbele series ver-
vaardigd waarvan de ene in de Rekenkamer van de Staten van Friesland
bleef en de andere in de secretarieën van de desbetreffende grietenijen en
steden. Zodoende vinden we de floreenkohieren zowel in de archieven
van de gemeenten als in die van de provincie.

In beide reeksen ontbreekt het jaar 1808. In 1806 werd namelijk de
floreenbelasting afgeschaft door het toenmalig wetgevend gezag om
plaats te maken voor een nieuwe belasting op onroerende goederen, de
verponding. De nieuw op te zetten kadastrale registratie moest daarvoor
de omslagbasis bieden. Daardoor verloren de floreenkohieren hun
oorspronkelijke functie. Omdat ze evenwel in gebruik bleven voor de
omslag van dijklasten, grietenijlasten en omslagen ten behoeve van het
onderhoud van kerken, pastorieën en scholen, werd na de Franse tijd de
tienjarige herziening opnieuw aanbevolen.9 Vandaar dat er voor de jaren
1818, 1828, 1838, 1848 (in sommige grietenijen 1850) en 1858 ook nog ko-
hieren voorhanden zijn. Overigens zijn de kohieren vanaf 1838 slecht ge-
actualiseerd voor wat betreft eigenaren en gebruikers. Eerst na 1864 raak-
ten ze geheel in onbruik, toen de dijksflorenen werden afgeschaft. Men
heeft toen van verdere revisie afgezien.

Bij die tussentijdse herzieningen moesten steeds alle wijzigingen
worden ingeschreven: betreffende nieuwe eigenaars en gebruikers, split-
sing van de sate, verlegging van de floreenlast op andere percelen, etc. In-
dien een eenheid ‘door verkopinge by perceelen, scheydinge en deylinge,
of onder welken anderen tytel of manieren van aliënatie het zoude mo-
gen wezen’ zou worden gedeeld, zou die eenheid desondanks geadmi-
nistreerd moeten worden ‘als of die scheuringe en deylinge niet was
voorgevallen’. Alleen door onderafdelingen binnen de oorspronkelijke
eenheid mocht worden aangetekend hoe de nieuwe eigendomssituatie
was geworden.10 Soms kregen die aparte nummers, zoals in Weststelling-
werf. Dan vormden bijvoorbeeld de nummers 1a, 1b en 1c van 1858 sa-
men de oude sate 1 van 1700. Meestal is er in de kohieren van na 1700 ech-
ter sprake van ongenummerde onderposten. Elke onderafdeling moest in
ieder geval evenredig naar de waarde bijdragen om het bedrag van de
oorspronkelijke eenheid op te brengen. Op die wijze is als het ware elke
oorspronkelijke post op den duur versteend tot een fiscaal ‘mini-district’.
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De cartografische reconstructiemogelijkheid: koppeling aan 
kadaster en stemkohieren

‘Retrospectieve bezitsreconstructie’
Eén van de aantrekkelijke kanten van de floreenkohieren is dat de gege-
vens op betrekkelijk eenvoudige wijze op kaart vastgelegd kunnen wor-
den; dit niettegenstaande het feit dat de floreenkohieren zelf elk cartogra-
fisch houvast missen. Hierboven werd al gemeld dat in de laatste twee se-
ries kohieren uit 1848/1850 en 1858 per sate, of liever per floreennummer,
bijna alle kadastrale nummers van de bijbehorende percelen bijgeschre-
ven zijn. Zoekt men nu op het oudste kadastrale minuutplan deze num-
mers op en kleurt men ze in, dan heeft men in beginsel de ligging en be-
grenzing van het oorspronkelijke floreennummer in kaart.11 Het was
Postma die in 1934 voor het eerst een proeve van zo’n reconstructie gaf.12

Zijn voorbeeld is later door tal van andere onderzoekers gevolgd, in het
bijzonder voor lokaal-historische en toponymische, en een enkele maal
ook voor geografische studies.13

In de praktijk doen zich bij deze ‘retrospectieve bezitsreconstructie’
wel enige moeilijkheden voor. Zo moet worden gemeld dat, indien in de
loop van de tijd aangrenzende bedrijven in handen van dezelfde gebrui-
ker en eigenaar kwamen, in de opgave van de kadastrale nummers de
oorspronkelijke eenheden niet altijd meer te herkennen zijn. Daarnaast is
in enkele streken, bijvoorbeeld in de Zuidwesthoek van Friesland, de
floreenadministratie in de loop van de achttiende eeuw zo drastisch gere-
organiseerd dat de aansluiting met 1700 vaak moeilijk te vinden is.

Voor het overgrote deel van Frieslands gemeenten blijkt de recon-
structie echter weinig problemen op te leveren. Met het oog op het belang
ervan voor het historisch onderzoek besloot de Fryske Akademy te
Leeuwarden in het midden van de jaren tachtig op basis van de floreen-
kohieren een gemeentegewijs opgezette atlas uit te geven die het landbe-
zit in 1700 en 1640 in kaart brengt, met opgave van eigenaars en gebrui-
kers: de zogenaamde Prekadastrale Atlas fan Fryslân. Deze verschijnt per
gemeente steeds samen met een aflevering van de Kadastrale Atlas, waar-
in de oudste kadastrale minuutplans en de gegevens uit de Oorspronke-
lijke Aanwijzende Tafels (OAT’s) worden gepresenteerd. Eind 1999 was
deze serie atlassen gevorderd tot met deel 12 en besloeg zij vrijwel geheel
Westergo. De serie wordt letterlijk voortgezet op zijn elfendertigst, totdat
alle elf steden en dertig grietenijen beschreven en getekend zijn. Een glo-
baal publicatieschema is bekend bij de Fryske Akademy.14

Stemkohieren
Dat de reconstructie voor de plattelandsgemeenten verder terug in de tijd
gevoerd wordt dan 1700, namelijk tot 1640, is mogelijk dankzij de aan-
sluiting die gerealiseerd kan worden tussen de floreenboekhouding en
een andere bewaard gebleven administratie: de stemkohieren. Deze re-
gisters dienden geen fiscaal maar een politiek doel. Zij werden opge-
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maakt en regelmatig bijgehouden om het stemrecht van de satebezitters
vast te leggen. De satebezitter had namelijk in het gewest Friesland in de
tijd van de Republiek letterlijk stem in de staat.15 Hij mocht de grietman
(bestuurder en rechter van een vele kerkdorpen omvattende landsge-
meente) kiezen en kon zelf als grietman worden gekozen. Om ieders
stemrechten te kunnen bepalen moest per grietenij een administratie van
de saten bijgehouden worden. Tot 1640 werd dat aan de afzonderlijke
grietenijen overgelaten die daartoe ieder een eigen systeem aanhielden.
Omdat daarin nogal wat onregelmatigheden voorkwamen die tot mis-
bruik en fraude leidden, besloten de Staten van Friesland in 1640 de stem-
administratie geheel opnieuw op te zetten volgens een uniform model.
Dit gebeurde in de zogenaamde stemkohieren. De oudste series zijn be-
waard gebleven, evenals de serie uit 1698. Na dat jaar werden ze om de
tien jaar opgemaakt. Vanaf 1708 lopen ze tot en met de laatste serie uit
1788 steeds gelijk op met de floreenkohieren, waarmee ze vaak samen in-
gebonden zijn.

De stemkohieren bevatten minder informatie dan de floreenkohie-
ren. Per nummer (van de sate) geven ze alleen de namen van de (stem-
hebbende) eigenaar en gebruiker. Door het spoor van de namen te volgen
is het daarmee echter wel mogelijk een verbinding met de floreenkohie-
ren tot stand te brengen en aldus een sprong in de tijd terug te maken tot
1640. Strikt genomen kan dat laatste alleen voor de huissteden van de be-
treffende saten, omdat het stemrecht alleen op de huisstede lag. In de
praktijk verschilden de omvang en ligging van de stemhebbende saten in
1640 in de meeste grietenijen overigens niet veel van de in 1700 precies te
lokaliseren saten. Er moet echter rekening worden gehouden met de poli-
tiek van veel stemmenbezitters (lees: de Friese aristocratie) om stem en
sate van elkaar te scheiden, vervolgens de stem te behouden en de sate al
dan niet in percelen te splitsen en te verkopen.16 Met name in de minder
goed renderende landbouwgebieden in het Lage Midden en de Zuid-
westhoek bleek dat een aantrekkelijke optie toen in de tweede helft van
de zeventiende eeuw een langdurige agrarische depressie inzette.

Voor de overstap is in de meeste gevallen nog een kleine puzzelron-
de nodig, omdat lang niet in elke grietenij de nummering van de stem-
boekhouding gelijk is aan die van de floreenkohieren. Met name in veel
‘klei’-grietenijen in het noorden en westen van de provincie hebben de
floreen- en stemkohieren een andere omgang langs de saten. In zulke ge-
vallen brengt een vergelijking van eigenaars en pachtersnamen in latere
kohieren meestal uitkomst.

Opzet prekadastrale atlas
Zodoende bestaat de prekadastrale atlas uit twee onderdelen, naast de bij
de kadastrale atlas geleverde minuutplans: 1. een dorps- en sate-gewijs
geordend register met de essentiële gegevens uit de floreenkohieren van
1700 en de stemkohieren van 1640 plus de kadasternummers van
1848/1850; 2. een aantal kaartjes waarop per dorp schematisch de be-
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grenzing van de saten van 1700 is ingetekend. Als basis ervoor wordt
steeds een uitsnede gebruikt uit Wopke Eekhoff’s Nieuwe atlas van de pro-
vincie Friesland (Leeuwarden 1849-1859), omdat deze gefundeerd is op de
kadastrale minuutplans en bijbladen. In bijgevoegde illustraties vindt
men bij wijze van voorbeeld het register en het overzichtskaartje van het
kerkdorp Oosterwierum in de oude gemeente Baarderadeel (tegenwoor-
dig Littenseradiel) in het hart van het kleiweidegebied van Westergo,
ruwweg tussen Leeuwarden, Sneek en Bolsward gelegen. 
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3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

1 Floreenkohier van 1700 van Baarderadeel met betrekking tot de eer-
ste drie posten van het dorp Oosterwierum. De indeling in acht ko-
lommen (eigenaars; gebruikers; vier naastliggers: ten oosten, westen,
zuiden en noorden; grootte en floreenbedrag) spreekt voor zichzelf.
De nummering in de linkermarge boven de namen der eigenaars is
hier met dezelfde hand aangebracht en stamt dus reeds uit 1700.

2 Floreenkohier van 1768 van Baarderadeel met betrekking tot de eer-
ste post van het dorp Oosterwierum. Deze pagina beschrijft dezelfde
posten als die van 1700. De indeling is enigszins gewijzigd. Links
vindt men nu de nummering en de eigenaar(s). De middenkolom be-
vat alle informatie over de gebruiker en de naastliggers, terwijl de
twee rechterkolommen de grootte en de floreenbedragen geven. 

3 Floreenkohier van 1848 van Baarderadeel met betrekking tot de eer-
ste post van het dorp Oosterwierum. In de linkerkolom zijn onder
het floreennummer en de grootte de kadasternummers opgenomen.
In de middenkolom is alle informatie over de eigenaar(s) en gebrui-
ker opgenomen. De rechterkolom geeft het floreenbedrag.

4 Cartografische reconstructie van het grondbezit te Oosterwierum
(Fr. Easterwierrum: voorheen gemeente Baarderadeel, nu Littensera-
deel) anno 1700, uit de Prekadastrale Atlas fan Fryslân 5, Baarderadiel, p.
50. De nummers verwijzen naar de floreennummers.

5 Uitsnede uit het blad Baarderadeel van de Nieuwe Atlas van de provin-
cie Friesland door W. Eekhoff, met daarop het dorp Oosterwierum.

6 Uitsnede uit het registerdeel van de bezitsreconstructie voor Ooster-
wierum (Fr. Easterwierrum), met opgave van eigenaars en pachters
in 1700 en 1640, uit de Prekadastrale Atlas fan Fryslân 5, Baarderadiel, p.
52. Dit registerdeel is onderverdeeld in drie hoofdrubrieken: 1. flo-
reenkohier 1700; 2. floreenkohier 1848 (soms 1850); en 3. stemkohier
1640. Het 1700-part begint meteen met het floreennummer, dat overi-
gens verwijst naar het nummer op het reconstructiekaartje (afb. 4).
Dan volgt de oppervlakte in pondematen, die doorgaans correspon-
deert met de opgave in hectares van het floreenkohier van 1848.
Daarna wordt het floreen(omslag)bedrag gegeven, uitgedrukt in
goudguldens van 28 stuiver. De opsomming van de eigenaars en ge-
bruikers in de volgende kolommen spreekt voor zich. In de rubriek
‘ferskaat’ (varia) zijn toponiemen opgenomen alsmede de naastlig-
gers die ter oriëntatie direct van belang zijn, zoals kerkelijke goede-
ren en vaarten en wegen. De rubrieken van het floreenkohier van
1848 geven de kadastrale grootte en de kadastrale perceelsnummers.
De drie kolommen onder het stemkohier van 1640 bevatten achter-
eenvolgens het stemnummer (dat in dit register niet blijkt af te wij-
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ken van het floreennummer). Een bijzonderheid voor Baarderadeel
is dat in 1640 bij de gebruikers ook wordt gemeld welke religieuze
overtuiging ze waren toegedaan.
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4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

Bij het gebruik van de floreenkohieren voor het vergaren van kennis over
landbezit en landgebruik dient men te bedenken dat het om een fiscale
bron gaat. Ze bevatten alleen informatie over het land dat belast was.
Niet belast land komt er niet in voor. Zulk floreenvrij land bestond uit
ruwweg drie categorieën: het onland of onontgonnen land, dat met name
in de heide-, zand-, en hoogveengebieden vrij groot van omvang kon zijn;
het geprivilegieerd land dat ooit om de een of andere reden vrijgesteld
was van belastingheffing. Het kan daarbij gaan om goederen van de kerk
of van een adellijke familie. Meestal beperkte zulk land zich tot de huis-
plaats en het bijbehorende erf. In het algemeen was het zeer gering van
omvang; en ten slotte de bebouwing en de huispercelen in de dorpen:
deze waren in het algemeen niet belast, enkele dorpen en ‘vlekken’ (tot
stedelijke agglomeraties uitgegroeide dorpen) als Tzummarum, Ak-
krum, Pingjum en Makkum daargelaten.

De relatieve hoogte van het floreenbedrag geeft een indicatie van de
waarde van het land. Men moet er wel rekening mee houden dat voor
sommige grietenijen en ook voor enkele stadsgebieden in de Zuidwest-
hoek sprake kan zijn van gedeeltelijke overheveling van floreenlasten
van percelen in het ene dorp op percelen in het andere.17 Vele, reeds door
de agrarische depressie verarmde eigenaars konden hier in het begin van
de achttiende eeuw de floreenbelasting en andere heffingen niet meer beta-
len en droegen daarom tal van ‘insolvente’ landerijen over aan de Staten,
die ze van de floreenbelasting bevrijdden en meteen weer in de verkoop
brachten; zulke landerijen bleven dan wel nog bezwaard met de gewone
dijks-, grietenij-, dorps- of stadslasten. De nieuwe floreenomslagbedragen
die daartoe in de kohieren werden opgetekend, waren veel lager dan de
oude en heetten dus ‘lichte florenen’. Ze worden overigens wel steeds als
zodanig in de registers aangeduid.

Een ander verschijnsel waarmee voor met zwaar dijksonderhoud be-
laste grietenijen rekening moet worden gehouden, is dat land in één dorp
mede belast kan zijn op percelen in een of meer andere dorpen. Met name
in zuidelijk Wonseradeel blijken op grote schaal florenen te zijn ‘verlegd’
van aan zee grenzende dorpen als Piaam, Idskenhuizen op land in meer
landinwaarts gelegen dorpen.

Gerelateerde bronnen

Zoals hierboven toegelicht werd, kunnen de floreenkohieren rechtstreeks
gerelateerd worden aan twee andere belangrijke historische bronnen uit
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andere perioden, te weten de kadastrale administratie en de stemkohie-
ren: de één naar voren, en de andere verder terug in de tijd.

Voor wat de verbinding met het kadaster betreft, kan hier nog onder-
streept worden dat de floreenkohieren de kadastrale bronnen in twee op-
zichten op waardevolle wijze aanvullen. Het eerste is dat waar de ka-
dastrale leggers en Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels volstaan met de
opgave van alleen de eigenaar, de floreenkohieren naast de eigenaars ook
steeds de gebruikers noemen.18 Het tweede is dat de floreenkohieren, an-
ders dan de kadastrale bronnen, het gedeelde eigendom specificeren.19

Waar de kadastrale bronnen per perceel alleen een hoofdeigenaar noe-
men, geven de floreenkohieren in het algemeen de namen van al de eige-
naren met hun respectieve aandeel in het meervoudige eigendom, soms
zelfs gespecificeerd tot in duizendsten.

Minder rechtstreeks, maar zeer zeker ook met belangwekkende re-
sultaten, kunnen de gegevens uit de floreenkohieren per dorp en per
grietenij verbonden worden aan vrijwel alle andere bewaard gebleven
fiscale en onroerendgoedadministraties in de archieven van de Staten,
alsmede met alle onroerendgoedregistraties in de rechterlijke archieven.20

Dat wil zeggen, de personen die in die administraties voorkomen, kun-
nen doorgaans eenvoudig teruggevonden worden in de floreenkohieren.
Wat die eerste groep betreft kan men denken aan de Reëelkohieren (1711-
1805) en de Speciekohieren (1748-1805), die betrekking hebben op recht-
streekse belastingen waarmee de inkomsten uit de floreenbelasting kon-
den worden aangevuld. Het zou te ver voeren hier de opzet van deze ad-
ministraties toe te lichten.21 Slechts zij vermeld dat de hierin opgetekende
namen van aangeslagenen in het algemeen zonder veel problemen in de
floreenkohieren teruggevonden kunnen worden.

Datzelfde geldt voor de namen en goederen die in de oude rechter-
lijke archieven van de Nedergerechten (grietenijen en steden) voorko-
men. Waar ook maar sprake is van eigenaars en gebruikers van onroe-
rend goed: in hypotheekboeken, proclamatieboeken, collateraalboeken,
autorisatieboeken, inventarisatieboeken, weesrekeningboeken en testa-
menten, kan doorgaans met succes een poging tot identificatie in de flo-
reenkohieren worden gedaan.

Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

We kunnen niet zeggen dat de floreenkohieren de afgelopen decennia to-
taal terzijde gelaten werden door historici. Streek- en dorpsonderzoekers
hebben ze regelmatig geraadpleegd voor het achterhalen van de geschie-
denis van afzonderlijke boerderijen en hun bewoners. Ook zijn ze wel ge-
bruikt om er eigendoms- en pachtverhoudingen mee te reconstrueren.22

Toch bieden ze als bron voor met name sociaal-economisch en agrarisch
historisch onderzoek meer mogelijkheden dan tot dusver zijn benut, ze-
ker wanneer gebruik gemaakt wordt van de karteringsmogelijkheden.
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Met name lenen ze zich voor gedetailleerde studies op regionaal en lo-
kaal niveau, ter toetsing of nuancering eventueel van algemene trends.
Dat geldt dan in de eerste plaats voor de periode waaruit ze zelf dateren
en waarop ze rechtstreeks betrekking hebben: 1700-1858. Doordat ze om
de tien jaar de stand van eigendom, gebruik en fiscale waarde van vrijwel
het gehele agrarisch waardevolle bezit in Friesland weergeven, laten ze
toe de ontwikkeling van de agrarische structuur, rijkdom, machts- en ge-
bruiksverhoudingen nauwkeurig te volgen. Daarbij kunnen de inzichten
verder verbreed worden wanneer de gegevens over bezit en gebruik via
de koppeling aan het kadaster gerelateerd worden aan die van bodem-
waardering en bebouwing.

Tenslotte is er nog een belangrijk onderzoeksperspectief voor medië-
visten.23 Door de betrekkelijk grote continuïteit van de saten in Friesland,
onder meer als gevolg van erfrechtelijke structuren, hebben de negen-
tiende-eeuwse huisplaatsen vaak een oorsprong die tot in de Middeleeu-
wen teruggaat. Het kaartbeeld van 1700/1640 dat met behulp van de flo-
reenkohieren gereconstrueerd kan worden, heeft daardoor in sommige
opzichten zeggingskracht voor de situatie in vroeger tijden. Daarbij is
voor bepaalde categorieën bezit voor de meeste, in economisch en poli-
tiek opzicht belangrijke grietenijen van Westergo en Noordelijk Oostergo
een reconstructie terug in de tijd, tot het begin van de zestiende eeuw mo-
gelijk. Er moet dan van 1640 overgestoken worden naar overgeleverde
zestiende-eeuwse grondboekhoudingen als de Beneficiaalboeken van
1543/1544, de al genoemde aanbrengregisters van 1511 en 1540 en lijsten
van door de Staten van Friesland in 1580 in beslag genomen kloostergoe-
deren. Drie categorieën zijn daarbij doorgaans met succes te volgen: het
bezit van pastorieën en andere kerkelijke fondsen, de goederen van
kloosters en de goederen van adellijke families. Voor de methodiek van
het ‘oversteken’ zij verwezen naar andere literatuur.24 Met die drie cate-
gorieën heeft men in principe ook de belangrijkste bezitters en ‘machts-
uitoefenaars’ van omstreeks 1500 in beeld. Het laat zich raden dat het
zicht daarop het onderzoek naar de machtsverhoudingen in de Middel-
eeuwen en de nederzettingsontwikkeling sterk kan bevorderen.
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b i j l a g e n

A Vindplaatsen

De floreenkohieren zijn steeds in twee exemplaren opgemaakt, waarvan
een in de centrale provinciale belastingadministratie werd bewaard en
een in de administratie van de respectievelijke gemeente (grietenij of
stad). De centraal bewaarde serie is te raadplegen in het Rijksarchief in
Friesland, in de archieven van Gewestelijke bestuursinstellingen van
Friesland 1580-1795, inv. nrs. 3174-3682. In de inventaris onder dezelfde
titel (Leeuwarden 1998), op naam van S.P. de Jong, J.A. Schuur en P.M.
Peucker, staan ze beschreven als ‘kohieren van de floreenrente, 1700-
1861, en stemkohieren (1640/1698) 1708-1799, 507 banden en delen’. De
inventaris is opgenomen als nr. 3 in de serie Inventarissen van de archieven
van gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1498-1961. De gemeente-
lijke exemplaren bevinden zich alle in de archieven van de betreffende
gemeenten.
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l i j s t  va n  i l l u s t r at i e s

De schepensignaten en protocollen van bezwaar te Arnhem
C.L.Verkerk

1a Omslag/begin van het schepensignaat van 1424. (Arnhem GA,
Rechterlijk Archief, inv. nr. 369, fol. 16)

1b Begin van het schepensignaat van 1425. (Ibidem, Rechterlijk Ar-
chief, inv. nr. 369, fol. 58)

2a Minuut van een transport van een half huis. (Ibidem, Rechterlijk
Archief, inv. nr. 456, nr. 2)

2b Twee pagina’s uit het register van opdrachten en verbanden van
1756, met in extenso de minuut van voorgaand transport. (Ibidem,
Rechterlijk Archief, inv. nr. 428, fol. 184-184v)

3 Pagina uit het schepensignaat van 1613, waarin voor het eerst
sprake is van de indeling in kwartieren. (Ibidem, Rechterlijk Archief,
inv. nr. 414)

4a Pagina uit het protocol van bezwaar van het Binnen Ooster-
kwartier. (Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 461, fol. 1)

4b Kaartje van het Binnen Ooster Quartier op het voorplat van het
protocol van bezwaar van het Binnenoosterkwartier. (Ibidem, Rech-
terlijk Archief, inv. nr. 461)

4c Pagina uit het schepensignaat van 1620. (Ibidem, Rechterlijk Ar-
chief, inv. nr. 416)

5 Pagina uit het tweede protocol van bezwaar van 1728. (Ibidem,
Rechterlijk archief, inv. nr. 466, fol. 1)

De protocollen van verzegelingen in de Groningse oud-rechterlijke 
archieven
R.F.J. Paping en P. Brood

1 Bladzijde uit het protocol uit het Oldambt in de zeventiende
eeuw. (Groningen, RA, Gerechten in het Oldambt, inv. nr. 7091)

2 Minuut van een koopakte opgemaakt op 9 december 1757 voor
het gerecht van Farmsum, Siddeburen en onderhorige dorpen. (Ibi-
dem, Gerechten in Fivelingo, inv. nr. 175)

De bonboeken te Leiden
E.T. van der Vlist

1 Kaart van de stadsindeling in bonnen. (overgenomen uit H.D.
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Tjalsma, ‘Een karakterisering van Leiden iin 1749’ in: H.A. Diederiks,
D.J. Noordam en H.D. Tjalsma ed., Armoede en sociale spanning. Soci-
aal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw. Hollandse Stu-
diën 17 (Hilversum 1985) 19)

2 Kaart uit 1588. (overgenomen uit W. Pleyte, Leiden, vóór 300 jaren
en thans (Leiden 1874))

3 Register Vetus. (Leiden, GA, Stadsarchief 1574-1816, inv. nr.
6596, Register Vetus, fol. 5)

4 Inschrijving in het hernieuwde oud-belastingboek. (Ibidem,
Stadsarchief 1574-1816, inv. nr. 6605, Hernieuwd Oud-Belastingboek
AA-I, fol. 1 v)

5 Bonboek. (Ibidem, Stadsarchief 1574-1816, inv. nr. 6611, Bonboek
Wanthuis, fol. 2 v)

De Groningse provinciale rekeningen van de voormalige klooster-
landerijen
R.F.J. Paping

1 Bladzijde uit de rekening van de rentmeester van de voormalige
kloostergoederen van Kloosterburen waarin twee eigendommen van
de provincie zijn neergeschreven. (Groningen, RA, Archief van de
Staten van Stad en Lande, inv. nr. 2863, fol. 96v)

2 Bladzijde uit het staatboek van Spanheim met de geschiedenis
van de boerderij te Kloosterburen over de periode 1632-1719. (Ibi-
dem, Archief van de Staten van Stad en Lande, inv. nr. 2658, fol. 94) 

3 Kaart van een aantal kloosterlanderijen te Kloosterburen. (Ibi-
dem, Kaartcollectie, stamnr. 1047/30)

De leenregisters
J.C. Kort

1 Folio uit het manboek van de hofstede Putten van het jaar 1361.
(’s-Gravenhage, ARA, archief van de heren van Putten en Strijen, inv.
nr. 63, fol. 1)

2 Folio uit het archief van het leenhof van Vianen, 1392 en 1393.
(Ibidem, archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 62, fol. 62)

3 Folio uit het repertorium van het leenhof van Vianen, zeventien-
de eeuw. (Ibidem, Leenhof van Vianen, inv. nr. 43, volgnr. 38, fol. 51)

4 Folio uit het repertorium van het leenhof van Vianen, 20e eeuw.
(J.C. Kort, ‘De leenhoven van Vianen, 1320-1666’, Ons Voorgeslacht
(1985) 426-427)
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De Vlaamse en Zeeuwse ommelopers in de veertiende, vijftiende en
zestiende eeuw

A. de Kraker

1 en 2 Lederen omslag van de ommeloper van de Watering Blanken-
berge uit 1494. (Brugge, RA, fonds Watering Blankenberge 93)

3 Aanhef van de ommeloper van Blankenberge uit 1494. (Ibidem,
fonds Watering Blankenberge 93)

4 Aanhef van de wanlanden uit de ommeloper van Blankenberge
uit 1494. (Ibidem, fonds Watering Blankenberge 132)

5 Aanhef van de ommeloper van Oosternieuwland bij Veere uit
1567. (Middelburg, Zeeuws Archief, Rekenkamer Zeeland, II, 1128A)

6 Aanhef van een beloop uit de ommeloper van Oosternieuwland
bij Veere uit 1567. (Ibidem)

7 Aanhef uit de ommeloper van Langendam bij Hulst uit 1508.
(Kortrijk, RA, fonds d’Ennetières, 3030)

De morgenboeken van Rijnland
M.H.V. van Amstel-Horák

1a en 1b Meetverslag. (Archief van het hoogheemraadschap van Rijn-
land te Leiden, OAR, inv. nr. 8252, fol. 33v en 34r )

2 Legger van Wassenaar. (Wassenaar, GA, Oud archief Wassenaar,
inv. nr. 109, fol. 64v)

3 Kohier uit 1645. (Ibidem, Oud archief Wassenaar, inv. nr. 347, on-
gefolieerd)

4 Uittreksel uit 1624. (Archief van het hoogheemraadschap van
Rijnland te Leiden, OAR, inv. nr. 8254a, fol. 62)

De zijlschotregisters, dijkrollen en registers van schouwbare objecten
in Groningen tot circa 1800
R.F.J. Paping

1 Register der landerijen onder de schepperij Innersdijk gehorig,
Wijkster of Laanster Eed, met zijn elf Zijlweren uit 1755 (tegenwoor-
dig gelegen in de gemeente Bedum). (Groningen, RA, Archief Hoge
Justitiekamer, inv. nr. 2493)

2 Deel van de ‘dijkrolle van ’t Cloosterbuirder Hammerik’, d.d. 4
mei 1767. (Ibidem, Archief Hoge Justitiekamer, inv. nr. 2492)

3 Eerste bladzijde van het ‘register van het schouwbare wegens
die schepperie van Westerembden’. (Ibidem, Archief Hoge Justitie-
kamer, inv. nr. 2416)
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De Groningse verpondingsregisters
R.F. Paping

1 Eerste pagina van het schatregister van Winschoten van 1630.
(Groningen, RA, Archieven van de staten van Stad en Lande, inv. nr.
2133)

2 Eerste pagina van het schatregister van Finsterwolde – vallende
onder het Wold-Oldambt – van 1656. (Groningen, RA, Archieven van
de staten van Stad en Lande, inv. nr. 2138)

3 Schatregister van de landen van Nijenklooster onder het kerspel
Jukwerd, d.d. 6 februari 1721. (Groningen, RA, Archieven van de sta-
ten van Stad en Lande, inv. nr. 2143)

4 Kaart van de uiterdijkslanden te Usquert in 1685, afschrift van
1686 door A. Tideman, met latere toegevoeging van de eigenaren en
gebruikers rond 1750. (Groningen, RA, kaartverzameling, stamnr.
1462)

De kohieren van de tiende penning in Holland, 1543-1564
J.A.M.Y. Bos-Rops

1 Eerste bladzijde van het kohier van Rijswijk van 1543. (Den
Haag, ARA, archief van de Staten van Holland vóór 1572, inv. nr. 356)

2 Laatste bladzijde van het kohier van Made van 1543. (Den Haag,
ARA, archief van de Staten van Holland vóór 1572, inv. nr. 290)

3 Eerste bladzijde van het kohier van Overschie van 1561. (Den
Haag, ARA, archief van de Staten van Holland vóór 1572, inv. nr.
1398)

De floreenkohieren
J.A. Mol en P.N. Noomen

Kaart van Friesland. (J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economi-
sche en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800 II (Leeuwarden 1973)
609)

1 Floreenkohier van 1700 van Baarderadeel met betrekking tot de
eerste drie posten van het dorp Oosterwierum.

2 Floreenkohier van 1768 van Baarderadeel met betrekking tot de
eerste post van het dorp Oosterwierum. 

3 Floreenkohier van 1848 van Baarderadeel met betrekking tot de
eerste post van het dorp Oosterwierum. 

4 Cartografische reconstructie van het grondbezit te Oosterwie-
rum (Fr. Easterwierrum: voorheen gemeente Baarderadeel, nu Lit-
tenseradeel) anno 1700. (Prekadastrale Atlas fan Fryslân 5, Baarderadiel,
50)
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5 Uitsnede uit het blad Baarderadeel. (W. Eekhoff, Nieuwe Atlas
van de provincie Friesland (Leeuwarden 1849-1859))

6 Uitsnede uit het registerdeel van de bezitsreconstructie voor
Oosterwierum (Fr. Easterwierrum), met opgave van eigenaars en
pachters in 1700 en 1640. (Prekadastrale Atlas fan Fryslân 5,
Baarderadiel, 52)
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p e r s o na l i a  va n  d e  au t e u r s

Mr. M.H.V. van Amstel-Horák (1935) studeerde Nederlands recht te Lei-
den. Zij doet sinds 1983 als hobbyist onderzoek in het Oud-Archief van
het hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden. Resultaten van haar
onderzoek werden gepubliceerd door het Hoogheemraadschap van Rijn-
land en in Holland en Leids Jaarboekje. Zij bereidt een proefschrift voor over
Jan van Hout, stadssecretaris van Leiden, in zijn relatie met het hoog-
heemraadschap van Rijnland.

Dr. J.A.M.Y. Bos-Rops (1951) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Groningen en volgde de opleiding tot hoger archief-
ambtenaar aan de Rijksarchiefschool in Den Haag. In 1993 promoveerde
zij aan de Rijksuniversiteit Leiden op Graven op zoek naar geld. De inkom-
sten van de graven van Holland en Zeeland 1389-1433 (Hilversum 1993). Zij
publiceerde over onderwerpen uit de laat–middeleeuwse geschiedenis
en het archiefwezen. Van 1995 tot 2001 was zij rijksarchivaris in de pro-
vincie Noord-Brabant; momenteel is zij werkzaam bij de directie van de
Rijksarchiefdienst.

Dr. P. Brood (1952) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen
en volgde de Rijksarchiefschool in Den Haag. Hij promoveerde op het
proefschrift Belastingheffing in Drenthe 1600-1822 (Meppel 1991). In de
periode 1987-1998 was hij rijksarchivaris in respectievelijk Drenthe en
Groningen. Thans is hij werkzaam in de organisatie van cultuurhistori-
sche projecten.

Dr. J.C. Kort (1943) studeerde geschiedenis te Leiden en trad in 1969 als
chartermeester in dienst bij het Rijksarchief in Zuid-Holland, later het Al-
gemeen Rijksarchief. Hij heeft zich gespecialiseerd op het terrein van
leenkamers en zegels. In 1981 promoveerde hij te Leiden op het archief
van de graven van Holland.

Dr. A.M.J. de Kraker (1953) studeerde aardrijkskunde en geschiedenis aan
de Stichting Opleiding Leraren te Utrecht. Hij voltooide zijn studie ge-
schiedenis aan de Universiteit van Utrecht in 1978. In 1997 promoveerde
hij aan de Universiteit van Amsterdam in de ruimtelijke wetenschappen
op een proefschrift getiteld Landschap uit balans. Inmiddels verschenen er
van zijn hand artikelen, boeken en bundels waarbij de geschiedenis van
het landschap en de waterstaat centraal staan, terwijl ook de molinologie
en de geschiedenis van het klimaat zijn aandacht hebben. De Kraker is
deels werkzaam in het middelbaar onderwijs te Terneuzen en deels ver-
bonden aan de Universiteit van Amsterdam voor het klimaatonderzoek.
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Dr. J.A. (Hans) Mol (1954) studeerde middeleeuwse en nieuwe geschiede-
nis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 1991 op een
studie naar de vestigingen van de Duitse Orde in Friesland. Sinds 1986 is
hij als medewerker middeleeuwse geschiedenis verbonden aan de Frys-
ke Akademy te Leeuwarden, waar hij zich onder meer bezighoudt met
het uitgeven van bronnen. Hij publiceerde over de middeleeuwse ge-
schiedenis van Friesland en over de geestelijke ridderorden in de Neder-
landen. Momenteel werkt hij aan een studie naar de Friese kloosters en
hun bezit.

Drs. P.N. Noomen (1949) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds 1994 als medewerker nederzet-
tingsgeschiedenis verbonden aan de Fryske Akademy te Leeuwarden.
Hij redigeert de serie Prekastrale Atlas fan Fryslân (samen met Hans Mol)
en werkt daarnaast aan een inventarisatie van de machtsposities van de
Friese adel. Verder bereidt hij een dissertatie voor over domanialiteit, pa-
rochiewezen en standenstructuur in de Friese landen.

Dr. R. Paping (1962) studeerde algemene economie en geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aldaar in 1995 op het
proefschrift Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de le-
vensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei,
1770-1860. Zijn onderzoek beweegt zich op het terrein van de econo-
mische, sociale en kwantitatieve geschiedenis van noord-Nederland in
de periode 1600-2000, met als onderwerpen economische ontwikkeling,
bevolking, armoede, arbeid, sociale mobiliteit en bronnen. Hij is werk-
zaam als universitair docent economische en sociale geschiedenis bij de
Letteren-faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dr. C. Verkerk (1942) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Uni-
versiteit van Amsterdam (UvA) en promoveerde aldaar in 1992 op het
proefschrift Coulissen van de macht. Een sociaal-institutionele studie betreffen-
de de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bij-
drage tot de studie van stedelijke elitevorming. Sinds 1974 is hij als
(hoofd)medewerker/docent verbonden aan de afdeling Middeleeuwse
Geschiedenis van de Studierichting Geschiedenis van de UvA. Zijn be-
langstelling gaat onder meer uit naar de geschiedenis van instellingen en
steden in de Middeleeuwen.

Drs. E.T. van der Vlist (1963) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan
de Universiteit Leiden. Hij houdt zich vooral bezig met het verleden van
de stad waarin hij is geboren en opgeleid. Sinds 1997 is hij werkzaam bij
de Universiteitsbibliotheek aldaar en bij het Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis te ’s-Gravenhage.
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Broncommentaren i-iv (1987, herziene versie)
i De kohieren van de gemeentelijke hoofdelijke omslag, 1851-1922, 

door P.M.M. Klep, A. Lansink en W. van Mulken
ii De registers van patentplichtigen, 1805-1893, door P.M.M. Klep, 

A. Lansink en W.F.M. Terwisscha van Scheltinga
iii De Volkstelling van 1807/08, door J.L. van Zanden 
iv De Registres Civiques 1811 (1812, 1813), door J.L. van Zanden 
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ƒ20,-

Broncommentaren v (1986)
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Gemeenteraad, 1851-1886, door B.M.A. de Vries

vii De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 aug. 1816, door 
M. Duijghuisen en P.M.M. Klep

viii De Staat van Fabrieken en Werkwinkels van 31 dec. 1819, door 
M. Duijghuisen

ix De Hinderwetbescheiden, 1811-1952, door F.F.J.M. Geraedts
isbn 90-71251-09-8, 79 blz., geniet
ƒ20,-

Broncommentaren x-xii (1990)
x De registers van de Dienst voor het Stoomwezen, 1856-1924, door 

H.W. Lintsen
xi Registrum Memorialis Parochiae, het parochiememoriaal, door 

P.J. Margry
xii De Staten van Oorlog te Lande en de Generale Petities, 1576-1795, 

door P.W. van Wissing 
isbn 90-71251-11-x, 64 blz., geniet
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Broncommentaren 1 (1994) 
De Nederlandse staatsbegrotingen 1798-1914, door W. Fritschy en 

R.H. van der Voort
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