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CLAUWGERECHTIGDE OMMELANDER 1) HEERD EN DE EISCH 

VAN GEGOEDHEID VAN DEN REDGER 

Het woord "heerd" treffen we in de Ommelander clauwregisters het 
eerst aan in dat van Warfum en de Breede 2). "Anno Domini MCCC circa 
festum Philippi et Jacobi 3) facta est divisio haec secularis vulgariter 
redgerrecht in domo dotali ecclesie in Warphum" 4). Genoemd wordt 
daarin o.a. de Assema heerd in villa (d.w.z. in het dorp Warfum gelegen). 
De inhoud van een overeenkomst van 1344 5) komt in verkorten vorm 
hierop neer: In genoemd jaar is onder leiding van den "rector ecclesie 
in Halfwirht" (Holwierde) en in tegenwoordigheid en op advies van de 
"constituti de consulatu termini Halwirht" (de in de rechtstoei van 
Holwierde aangestelde redgers), voorzover hun dit redgerrecht toekomt 
en in de toekomst zal kunnen toekomen uit de Heksetaclawa en Menta
taclowa 6) de Mersum (Marsum), vriendschappelijk aldus overeengekomen 
(ne de cetero inter ipsos et eorum heredes aliqua discordia de consulatu 
eodem oriri contingat 7), dat Eppo Boutata dit jaar en Popeco de Hek 
de twee volgende jaren - zoolang dit redgerrecht in de toekomst ter 
uitoefening in de genoemde Mentataclowa en Heksetenaclowa zal vallen 
- en wel zoo (in dier voege), dat de voornoemde Popeka en zijn erfge
namen twee redgerrechten (ommegangen) in de vno Mentataclowa en 

1) Bedoeld zijn de Groninger Ommelanden: de landen (terrae) liggende om de 
stad Groningen. Vgl. Oud Fr. Oorkonden Sipma IT. no. 89 (1479): "Grinss mijt 
hiara Omlanden ende tue bijheer" . Er wordt namelijk ook gesproken van de Leeuwar
der en evenzeer van de Leppa Ommelanden. Vgl. v . Richth. Fr. Rq 451 nt 1: "Dit 
sint dae Leowerdera bota mei hiara Omlanden" en "Dio mena Leppa mijt wse 
Omlanden fan Oestergo" (Sipma O. Fr. O. IT. no. 48) . In de Groninger Ommelanden 
heerschte oudtijds Friesch recht. V gl. Erfrecht Fivelgo en Hunsingo Rq 327 art. 
25 aanhef, Hunsingoer overrecht Rq 350 art. 20 slot en Langewolder Erfrecht 
Rq 376 art. 32 (aanhef). De Groninger Ommelanden worden door Rengers in zijn 
Kroniek en Verhandeling dan ook steeds genoemd "dat Kleine Vrieslant tusschen 
Eemse und Lauwerse". Vgl. nog Inv. Huisarchief Farmsum, R . Arch. Gron. bI. 539 
no. 939: "Dat Kleine Friesland offt Umlanden" (16e eeuw). 

2) Oork. Bk. Gr. Drente I. 206. 
3) 1 mei. 
4) Heeft de verdeeling plaatsgevonden van het wereldlijke z.g. redgerrecht in 

de wedeme (de pastorie te Warphum) d.w.z. is het aantal clauwgerechtigden in 
het redgerrecht betrekkelijk de rechtsstoel te Warffum en hun onderlinge opeen
volging bij de bediening daarvan vastgesteld. 

5) O. B. Gr. Dr. J. 378. 
6) Clawa, clowa, clau = klauw, kluft, kleft: een onderdeel van Marsurn, dat 

met Holwierde het territoir van de rechtsstoel vormde. Van dit gerecht wordt in 
de 18de eeuw ook melding gemaakt in de Inv. Rechterl. Arcn. Mr. J. A. Feith bI. 66. 

7) Opdat voortaan geen oneenigheid tusschen hen en hun erfgenamen over de 
uitoefening van het redgerrecht zal ontstaan. 
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Heksetenaclowa en de vno Eppo en zijn erfgenamen een derde redger
recht (één ommegang) als aandeel in deze clauw 1) voortdurend zullen 
uitoefenen, onder deze toevoeging, dat de genoemde" Eppo Boutata en 
zijn erfgenamen "consulatum dicti termini Halfwirht in anno sequenti 
inmediate et quotiens et quando ad aream seu domum Ebbinganorum 
de Hek pertinuerit 2), ex parte Hofsetenaclowa impetere non valebunt 
ullo modo 3). Nec 4) illi de Hek heredes Elleke Skeltegha in consequtione 
consulatus Thrifltath occasione prediorum S), que illi de Hek ibidem 
habere dinoscuntur, seu alio impedire valebunt quoquomodo. Similiter 
heredes jam dicte Elleke sepedictum Popekonem et ipsius heredes non 
impedient in predictis consulatibus consequendis occasione cujuscumque, 
sicut in mei presentia constituti fideliter promiserunt." Voorts zij gewezen 
op een acte van overdracht uit het jaar 1379 6) van een "dimidium 
judicium quod vulgariter dictum est redskip quantumque spectaread 
fundum quod vulgariter dictum est Gadingha herth" 7). Belangrijk is een 
schriftelijke acte van verkoop van 1381 8) betreffende "nonum dimidium 
juger 9) terre una cum areis forawirum 10) cum omnibus jurisdictionibus, 
sive dicantur retskip 11) sive scheltadoem 12), cadentibus super predictis 

1) "Ex parte eiusdem clowa" etc. Hier wordt de indruk gewekt, dat de tevoren 
genoemde Mentata en Heksetena clauw - althans bij de onderhavige regeling 
als één clauw worden opgevat. 

2) -Zoo vaak en wanneer het consulaat zal zijn aangekomen op enz. 
3) Op geenerlei wijze daarop aanspraak zullen mogen maken (dit opeischen). 
4) En evenmin zullen die v . Heck de erfgenamen van Elleke Skeltegha bij de 

uitoefening (waarneming) van het redgerrecht Thrifitath ter gelegenheid van de 
predia, welke die van Hek aldaar erkend worden te bezitten, noch op enige andere 
wijze, hinderlijk mogen zijn. "Thrifitath" maakt blijkens het daarop volgende "occa
sione prediorum" enz. den indruk een cIuft of onderdeel v . d. rechtsstoel te zijn. 
E en heem "Trifiiat" komt voor in het cl. register van de rechtsstoel te Ooster
wytwerd (zie hierna fol. 30). 

5) Praedium beteekent niet alleen landgoed of land, doch ook huis. V gl. Oork. bk. 
Gr. Dr. I. no. 543 (1366) afgedrukt bij De Monté Ver Loren: Rechterl. Organisatie 
v. Humsterland en die van de Marne 1948 bI. 18: "Omnia castra et predia nostra 
damus, tradimus ac libere resignarnus fore patuIa et aperta". Verder Rengers 
Kroniek I. bI. 80: "praedia rustica, dat sint bueren huesen". Schellerus: Lexicon 
Latino Belgicum auctorum classicorum I. 1799 bI. 1104. 

6) 0. B. Gr. Dr. II. no. 670. 
7) Driessen Monumenta Groningana dl. IV. bI. 906 heeft "Radingha herth". 
8) 0. B. Gr. Dr. II. no. 693. 
9) 8t juk land (juk in de Marne ± t H.A., vgl. Kooper Het Waterstaatsver

leden in de Provo Gron. 1939 bI. 185). 
10) Tezamen met de huissteden (heemen) vóór (fora) of vóór in de landerijen 

gelegen (wirum of werum abl. pI. van were = bezit, land). 
11) Retskip, redgerschap, het ambt V. redger, dat aan een area verbonden was. 

Vgl. 't woord redskip ook in Huns. Keuren 1252 art. 16 (Rq 329): "Thing (een zaak) 
ther to redskipe here" en voorts Keuren Fivelgo en Oldampt Rq 299, art. 8: "de 
buren bijnnen retscappe" en Verbond 1378 (0. B. Gr. Dr. II. 661) : "onschuld doen 
met zijn hoeftpreester met thveen rechteren van siinder retscap" en boven in den 
tekst "redskip op de Gadingha herth". Ook verbond 1428 art. 1 (Rengers lIl. bI. 
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areis necnon et aliis quocunque nomine censeantur, super quibus prediis 
eis assignaverunt quartam dimidiam virgam aggeris" 1). Mede verkochten 
dezelfde verkopers 28 furlingos 2) elders gelegen "nec non et dimidietatem 
aree Sijdisma ac jurisdictiones omnes, cadentes super areis Sidisma et 
Sibranda quocunque nomine censeantur, assignando eis super unoquoque · 
furlinggo de prescriptis XXVIII furlinggis omne alterum dimidium 
pedem 3) in aggeribus." Achter op het vno stuk staat met 16e eeuwsche 
hand geschreven: "Een breff van negendehalf jock landes mit gerech
ticheijt und heerlicheit van Sijtsima und Sijbranda heert". In 1397 4) 

29): "sijn goed, herlicheit, redscap ende rechte vrij ende vierdig bruken". Pro Excol. 
dl. 7 bI. 46 (1449): "goederen gelegen onder sine redgeschap unde rechtschap ". 
Vgl. samenstellingen met "skip" bij Holthausen bI. 97. 

12) Scheltadoem = schoutendom (derhalve niet een doem, vonnis v. d. Schout, 
doch het ambt v. d. Schout). Bedoeld zal zijn het ambt v. d . voorzitter v. d. Warf 
(deelswarf), hier nog met de landsheerlijke titel van Schout aangeduid. 

1) Ten laste van welke landerijen de verkoopers aan de koopers hebben toege
wezen 3t roede dijk. A. A. Beekman, Het Dijk en Waterschapsrecht in Nederland 
11 1391. De Groningsche roede was 14 voet = 4.0908 m. Koopers ontvingen dus 
ingevolge deze overdracht "dijkvestig" of "dijkplichtig" land. Vgl. een beslissing 
van de nije gemene zijlrechters van 1426 (R. Arch. Gr. Reg. Feith 1426 no. 12) in 
den Vierendeel (conform de uitspraak van de oude zijlrechters) : "dat het litigieuse 
land tusschen den voirs. tween maren t. w. Rebben en Holberda maar (watergang) 
sall wesen vrij van dijke also lange dat (totdat) dat land tusschen Buerster Sijde
wende [zie Kooper o.c. bI. 37, 38 en voorts O. B. Gr. Dr. I. no. 126 (1258): "duae 
ViM quarum una Firemere Sidwendene dicitur, altera Herebure Sidwendene en 
I. no. 527 (1364): Agger Beu obstructio aque que vulgo Sidwendene dicitur en I. 571 
(1370) bI. 417] ende holberda maar ghelic (evenzeer) ende meenliken (gezamenlijk) 
dyckvestich wort". Het woord "dijkvestig" wordt enige malen door Dr. R. Westerhof 
aangehaald in zijn "De Kwelderkwestie nader toegelicht" 1844 bI. 89: "Dat dijck
vestige landt des karspels van den Sande holdet 5 dijckrechters, welcke den dijck 
schouwen ende berichten etc.;" blz. 90: "de gemeene dijck vallet nijet alleen up dat 
dijckvestijge lant, meer up alle landen van den karspel enz." en blz. 91: lant dat 
dijckvestig en lant dat "nijet dijckvestich en is". Naast "dijkvestig" wordt gesproken 
van "noetfestich land", waarschijnlijk land bestemd en in het algemeen geschikt 
voor de vrucht in tegenstelling met het lage gras- of medeland dat vaak onder 
water stond. Een enkele maal is sprake van "gued notfestiges land": Sipma I. 
nos. 95 (1446), 129 (1452) en 221 (1472), waaruit volgt, dat "notfestich" aanduidt 
de eigenlijke bestemming van het land, niet zoozeer de kwaliteit ervan. Vergelijk 
Oud Fr. O. 1. 497 (1505): verkoop noetfestich land sonder merland (palus). "Dick
festig" en "noetfestich" worden in de woordenboeken van von Richthofen en 
Holthausen niet vermeld. 

2) Furlingus = voerling, een landmaat; de juiste grootte voor de Ommelanden 
is onbekend. Beekman Dijk-Waterschapsrecht in Nederl. 11. 1648 verwijst naar 
Driessen Monumenta Groningana 11. 355 nt.b. "In de Marne kende men een onder
deel van een juk n.l. een voorling d.i. 1/10 juk met verwijzing naar Register v. d. 
grootheid der maten van grasen, jukken etc. achter de lijst der Generale middelen 
1717". Men vgl. verder nog Ducange op furlingus: "ager, campus, continens com
plures acros quae seriatim adjicentes pariter incipiunt, pariter terminant". 

3) lt voet dijksonderhoud. Beekman 11. 1637: voet, lengtemaat, onderdeel van 
een roede. 

4) O. B. Gr. Dr. II. no. 955. 
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schonk een echtpaar te Spijk aan den hoveling Abele Skeltkama te Zande
weer het redgerrecht (consulatum) et omnem jurisdictionem de area 
Aijlbadismannorum parrochie Aldazile. Het c1auwregister van het over
recht 1) van Oldenzijl en Oosternieland van 1403 2) somt een tiental 
heerden op, waarna onder meer volgt: "Item verdragen und entlick 
besloten in 't jaer 1403 up dach Bonifacii 3), dat wij dese vorgs. klawe 
also willen holden als vorg. van heerde tho heerde tho ewigen dagen also 
tho verstaen, dat het vorgs. overrecht yalt twe jaar tho Oldmezijll und 
dat darde jaer int Ooste~ijlant und men sal den vorgs. overrecht altijt 
tho Oldenzijll uthrichten 4) na ommeganck der heerden als vorgs. is". 
Vervolgens worde nog de aandacht gevestigd op een regeling van het 
overrecht betreffende Warfum en de Breede van 1418 5): "Facta est 
haec divisio de super judiciaria potestate vulgo overrecht in domo dotis 
in Warffum inter proprietarios per dictarum arearum quam firmiter ad 
invicem servare spondemus 6)". Ten slotte zij nog vermeld het belang
rijke Oosterwarfsoordeel van 1461 7) betreffende het langrecht 8) in de 
Grote Harckstede, waarin is bepaald, dat "we zijck rechtes vermodet 9) 
daer to hebben, de mach dat ' jaerlix anspreken in de groote harekstede 
ende beborgen 10) ende anders nergend, up den heert, daer hie meent 
dattet up hoert ende valt in de grote harckstede". 

Van Halsema 11 ) schrijft, dat het woord heerd afkomstig is van "eerde, 
aarde", doch zulks kan s.r. niet juist zijn. Het is hetzelfde woord als het 
oud-friesche "herth", haard, de stookplaats in het huis. Art. 24 van de 
oude Friesche Landrechten 12) behandelt de casuspositie, dat iemand 
's nachts met een brandend voorwerp naar een anders hof en huis gaat 
en daar al de goederen in brand steekt 13). De friesche tekst (Huns. TI) 

1) Het ambt van overrechter hoofdz. bestemd tot het beslissen van geschillen 
inz. de opvolging van het redgerrecht (Pro Excol. dl. 7 bI. 63). 

2) O. B. Gr. Dr. 11. 1155. 
3) 5 jillli. 
4) Uthrichten = uterechten = de geschillen inz.overrecht behandelen en daarin 

einduitspraak te doen te Oldenzijl. 
5) H. S. Lf. 315 fol. 93. 
6) Welke verdeeling wij elkaar wederkerig hebben beloofd vast in stand te 

houden. 
7) Pro Excol. dl. 7 bI. 83. 
8) Langrecht hetzelfde als het overrecht vergel. mijn Overrechters, Zaken

register, bl.209. 
9) Van oordeel is aldaar een redgerrecht te bezitten. 

10) Borgtocht stellen (Vgl. mijn Overrechters in Stad en Lande bI. 161 nt. 1, 
2 en 7). 

U) Pro Excol. dl. Il. bI. 340 en vlg. 
12) v. Richth. Fr. Rq. bI. 76 vlg. 
13) HilllS. tekst (Rq 76) heeft: "al thet god beme, ther hi hebbe a howe and 

a huse, a were and a werve": op hof en in huis, in zijn bezit en op de warf (de 
huisstede). De teksten bij Hoekstra: De Ie en 2e Hunsingoer Codex (1950) bI. 56 
en 139 leveren geen varianten op. 
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vervolgt dan : "ief he ia skel, sa skel hi cuma ethera fiwer hernena ec mith 
tian merka weda end dom witha liude end ethere ,herthstede mith sinre 
hawedlesne ande tha monne sin god twüelda ielda, alsa hit sine burar 
mith him onleda welle ieftha sine umbeburar. lef hi biseka welle, sa skel 
hi ethera fiwer hernena ec mith ene gretkempa a stride stonda end ethere 
herthstede mitha fifta". 

De latijnsche tekst luidt op dit punt: 
"Si debet fateri, tunc debet venire ad quatuor angulorum quoslibet 

cum decem marcarum vadio in gratiam (ter zijner verzoening) coram plebe 
et in laris domo cum sui capitis redemtione et illi viro bona sua duplici 
emenda emendare quemadmodum ea sui cives vel ulteriores vicini cum 
ipso affirmare voluerint; quod si inficiatur 1), tunc ille ad quatuor angu
lorum quoslibet in duello resistere et in laris loco cum quinto, quia mortale 
factum debet mortali pena refrigerari?' 2). 

DeÏIlloud van de friese tekst voornoemd (Huns. II), in hoofdzaak 
overéenstemmende met de latijnse tekst, komt hierop neer, dat beklaagde 
in geval van bekentenis bij elk van de vierhoeken van het huis zal moeten 
verschijnen met een lap stof ter waarde van 10 marken 3) jegens de lieden 
ingevolge vonnis verschuldigd en voorts op de heerdstede met zijn hoofd
lossing 4) en den klager de waarde van zijn goederen in tweevoud ver
goeden, zoals deze door zijn naaste buren 'of verder omwonende buren 
met klager onder ede worden geschat. Indien beklaagde ontkent, zal hij 
bij elk van de vier hoeken van het huis zich aan een gerechtelijke twee
kamp moeten onderwerpen en vervolgens op de heerdstede aan een 
vijfde kamp 5). 

Men vergelijke nu de bovenstaande teksten van de Constitutio 24 met 

1) Ducange IV. 354: "Inficiari id liJst falsi criminis accusare eique injuriam 
inferre". Dus als beklaagde beweert ten onre'chte te zijn beschuldigd of aangeklaagd. 

2) Gekoeld worden d.w.z. voor het geval er inwonenden in het vuur omkomen, 
moet de dader met de dood gestraft worden, , 

3) ,zie Holthausen bI. 125 en His Strafrecht der Friesen bI. 14 en voorts Brwmer 
Deutsche Rechtsgeschichte 1906 bI. 230 en 321 nt. 59. Wede : "Wollenstoffe, die 
nach bestimmtem Längenmass in rechtlich fixiertem Verhältnis zum Metallgelde 
standen". Wol later vervangen door metalen geldstukken. 

4) HavedIesene : "èapitis redemtio" letterl. het loskoopen van' het hoofd (v. d 
doodstraf); v . Richth. W.B. bI. 800 en v . Helten Zur Lexic. des altostfr. bI. 166, 
Holthausen bI. 40 en His Das Strafrecht der Friesen etc. 1901 bI. 193 en 251. 

6) De desbetreffende tekst van art. 24 L.R. luidt in het Fivelingoër en Oldampster 
Landregt (ed. de Haan Hettema 1841 bI. 36): "Jef hi se jan skel (de daad bekent), 
sa scol hi kuma to thera flor hemena hwelic (bij elk van de vier hoeken) mith 10 
merka wedde enen dom witha liude to stondan and it ta herthstede mith sinre 
havedIesene and tha monne sin goud twiielde ielda (tweevoudig terugbetalen), alsa 
hit sine buran ieftha sine umbeburan mith hlm onleda (bewijzen) wellat; ief hl 
biseka welle, sa scel hl eth thera fior hemena hwelic an stride withstonda and it 
ta herthstethe mith ta Mta". "Stonda" : ingeval van bekentenis zich na borgstelling 
'aan een vonnis jegenS de lieden onderwerpen; "withstonda": ingeval van ont
ke'ntenis middels een kamp zich tegen de aanklacht verdedigen, (verweren, weer
stand bieden). 
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de thans volgende tekst van artikel 19 van de Keuren van Langewold 
van 1250 1): 

"Weso kampen wil om huesbrand, so moet he kampen mit viif kampen 
tho den vier hornen mijt vier stridenkampen tho staende, toe den heert
stede mit vijftien (lees: met de vijfde) en in de kampe met 100 mark". 

Ook in dit geval, namelijk het in brand steken van een huis, zal 
beklaagde, indien hij zich van de aanklacht van brandstichting wil 
zuiveren, zich aan een gerechtelijke strijd (kamp) moeten onderwerpen 
en wel achtereenvolgens op de vier hoeken van het huis en voorts op de 
heerdstede. Door de kamp aldus te laten plaats vinden op de vier hoeken 
van het huis en op de heerdstede werd als het ware het gehele huis tezamen 
met het heem op symbolische wijze in het onschuldsbewijs betrok
ken. 

Men zie in verband met het woord "heerdstede" tenslotte nog de derde 
Kest uit het tweede Rüstringer H.S. 2), inhoudende dat in geval de aan
gezworen asega onrecht pleegt, o.m. zijn huis behoort te worden verbrand 
"end opa tha werve 3) nen hus to makande al whenne opa there hirth
stede en grene turf waxt". Er mag derhalve "op de warf" geen huis gezet 
worden, tot tijd en wijle op de heerdstede groene zoden zijn gegroeid. 
Aldus wordt de herinnering levendig gehouden, dat ter plaatse eens een 
omkoopbare asega heeft gewoond. 

Uit de boven medegedeelde bepalingen volgt, dat heerd in de 13e 4), 
l4e en 15e eeuw de beteekenis heeft van haard, huis en dat heerdstede 
(area) dus is het heem of de stede, waar het huis op staat. 

Wie onderzoek wil doen naar het wezen van de clauwgerechtigde heerd 
(herth) in de Groninger Ommelanden, kan niet voorbijgaan aan een 
beschouwing van den inhoud van de zoogenaamde clauwregisters, d.z. 
lijsten, waarop de clauwgerechtigde heerden - t.w. de heerden, waaraan 
in een rechtstoei (bestaande uit een of meer dorpen) het voeren van het 
redgerrecht is verbonden - worden opgesomd en tegelijk de volgorde 
wordt voorgeschreven, welke bij de jaarlijksche bediening van het redger
ambt door de eigenaren dier heerden of de in hun plaats gerechtigden 5) 
in acht dient te worden genomen. Is middels al de clauwgerechtigde 
heerden in een bepaalde rechtstoei het redgerrecht aan den rechthebbende 
toegevallen, dan komt het recht weer op de in de eerste plaats genoemde 
heerd en zoo vervolgens. Gewoonlijk wordt zulks aldus uitgedrukt : 

1) Oork. Bk. Gron. en Drente I. no. 45. 
2) Editio Buma 1954 bI. 58. 
3) Warf, verhooging, waarop het huis heeft gestaan. 
4) De Algemeene Landrechten waarschijnlijk aanvang 13e eeuw te stellen. Vgl. 

mijn "Het oud-friesche Kestigia" 1959 bI. 72 en vlg. 
5) Bijv. een plaatsvervanger, aan wien door den rechthebbende het recht ter 

uitoefening is overgedragen of degene, aan wien de clauwgerechtigde heerd of het 
redgerrecht is ondergezet (verhypothekeerd). Vgl. Pro. Excol. dl. 7 blz. 21. 
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"Daernae van boven af te beginnen ende weder dele 1) toe tellen" of wel: 
"Hiernae van boven te beginnen end verder neder toe rekenen als voerseijt 
steet" 2). Ter nadere toelichting moge nog worden opgemerkt, dat -
voorzoover een rechtstoei (bestaande uit een of meer karspelen) in kluften 
of buurschappen was verdeeld 3) - het redgerrecht naar zonnenommegang 
langs de verschillende kluften liep en tevens langs de in die cluften gelegen 
heerden, des dat het als regel ieder jaar in een andere kluft en op een 
andere heerd viel met gevolg, dat het redgerrecht na a (aantal kluften) 
x b (aantal heerden) jaren op dezelfde heerd retourneerde. Rengers 4) 
schrijft nog in dit verband: "Degenen, de stedige heerlicheiden (d.z. 
redgerrechten, welke niet rouleeren) hebben, bedarven geen ansprake 5) 
to doen oift sus dar men twe oif dre sint, so se des tsamen eens sint" 
(evenmin waar slechts twee of drie clauwgerechtigden aanwezig zijn, 
mits dezen het onder elkaar over de opvolging eens zijn) 6). "De anderen 
(t.w. de niet stedige heerlickheden) oeverst (voornamelijk, hoofdzakelijk) 
gaen bij clou wen 7) und yn ider clouwe oeck bij den personen na der 
sonnen umgang umme her, na dat een ieder der geprivilegieerden personen 
bij sonnen umgang den lesten Richter indertijt negest wonet 8). Warvan 
allenthalven in den wiesschen Ummelanden de clouwebreven genoemt 

1) Dele, te dale, te dael: naar beneden. V gl. Rengers Kroniek I 91: de Groningers 
hebben het "bolwerck van Elde Gockinga tijdens zijn afwezigheid "dael" gesmeten". 
De Gockema heerd - in 't bezit van de stad gekomen - heeft later als woonplaats 
van de Drost der beide Oldampten gediend. Vgl. bijv. Reken. Stad Gr. 1602 (Gem. 
Archief Gron.): "Opkumsten der landen des Olden amptes 1602: De Heeren van 
de Raedt hebben den vorgen. Gockema heerdt toegestaen den Erentf. bor Melle 
Coenders erweelt Droste der beijde Olde ampten anghaende May anno 1601" enz. 
De voorwaarden zijner aanstelling kan men vinden in zijn verklaring behelzende 
de aanneming van het voornoemde ambt (Reg. Feith 1601. 25). 

2) Aldus bijv. clauwbrief Rechtstoei Eenrum 1430 zie fol. 18. 
3) Vgl. in dit verband ook v. Halsema in Pro Excol. 11 347 en vlg. 
4) Kroniek I. 79. 
5) Op een vastgestelden dag in het voorjaar moest door den clauwgerechtigde 

aanspraak op het voeren v. h. redgerrecht worden gemaakt. 
6) Gewezen kan worden op de rechtstoei Vierhuizen (H.S. i.f. 315 fol. 62 no. 8), 

alwaar de heerlijke rechten voor gelijke deelen in handen van twee families zijn, 
zoodat kan worden volstaan met het voorschrift: "dat eene jaer de Onstemans, 
dat ander jaer de Tamminga('s) en dat van booven aen". Soortgelijk geval bij de 
clauw van Middelsturn (fol. 116 no. 20). Er worden in totaal 21 tourbeurten geteld 
uitsluitend aan van Ewsum (nml. 14) en Asinga (nml. 7) toebehoorend. "Anno 
1448 wordt verdraegen en besloten in domo dotali in Middelsturn tempore Dom. 
Egbert Onsta pastoris ibidem, alsoo te verstaen, dat "de van Eusum steedes 2 
jaeren achter malkanderen en het derde jaer de Entens het recht zullen slijten". 

7) Er zijn ook rechtstoelen met meerdere heerden, welke niet in kluften zijn 
verdeeld. Bijv. die van Eenrum met 18 heerden (fol. 17). 

8) v. Halsema o.c. bI. 348 citeert nog de volgende plaats uit Rengers: "Unde 
geet so thoe dattet uth de eene clouwe in de ander vervallet, doch nochtans in elcken 
clouwe bij boerten aen jeder geprivilegierte persoenen (id est in quemlibet opti
matem) ummeher beginnende, wanneer het ummeher gewest is, van vooren ende 
den eersten weder aen" . 
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dat is Registeren 1) sinnen: wan het umher gewest is, beginnet het weder 
van den genen de voran in den clouwe steet". 

Hieronder volgen thanli de clauwregisters van een tiental rechtstoelen 
in de Groninger Ommelanden grootendeels overgenomen uit een H.S. i.f. 
no. 315 aanwezig op de Universiteits Bibliotheek te Groningen 2) en 
door mij aangevuld met den inhoud van verschillende aan het Rijks
archief te Groningen ontleende stukken, welke op de geschiedenis van 
die rechtstoelen betrekking hebben. Men kan soms een oude clauwbrief 
(14e of 15e eeuw) vergelijken meteen slijtingslijst uit latere eeuwen. 
Ontbreekt een dergelijke oude clauwbrief, dan zou uit een eventueele 
lijst van toerbeurten over een behoorlijk lang tijdvak 3) kunnen worden 
nagegaan, of het redgerrecht steeds op dezelfde heerden in dezelfde 
volgorde is teruggekeerd. 

1) Vgl. bijv. de lijst of clauwbrief van Obergum van 1518 in mijn Overrechters 
in Stad en Lande 1941 bI. 33. 

2) De particuliere clauwboekjes - waarvan er slechts enkele zijn overgebleven, 
vgl. die van van Ewsum (Catalogus H.S. Pro Excolendo iure patrio no. 77 Universiteits 
Bibliotheek te Groningen) - hebben als regel alleen betrekking op eigen bezit. In 
H. S. i. f. 315 daarentegen heeft men getracht gegevens betreffende een zoo groot 
mogelijk aantal van rechtstoelen bijeen te brengen. 

3) Slijtingslijsten van eenigen omvang vindt men in voornoemd H.S. o.m. ' bij 
de rechtstoelen Ten Boer fol. 143 vlg., Stedum fol. 151 vlg. en Loppersum fol. 
182 vlg. 



1. RECHTSTOEL WARFFUM EN DE BREEDE 1300 1) 

l. Onningamanni 1595 2) Klooster te Warffum, nu 
Ewsum 

2. Lue in Breda Asinge 
3. Dincingamanni Tamminga 
4. Regnerus de Oosterhuijs Mepsche 
.5. Walfridus Verhidekema Ewsum 
6. Hoijckinga 1600 Vrouw Emeke 
7. Wabbekumma Tamminga 
8. Lue in Breda Asinge 
9. Wijbbe Haijma Vrouw Emeke 

10. Regnerus et Asinga fratres Vrouw Emeke 
1l. Walfridus Verhidekema 1605 Ewsum 
12. Lue in Breda Asinge 
13. Hesselma in Breda Asinge 
14. Regnerus de Oosterhuijs 1608 Mepsche 
15. Dincingamanni Tamminga 
16. Asinga Hoijekinga 1610 Vrouw Eemke 
17. Walfridus Verhidekema Ewsum 
18. Lue in Breda Asinge 
19. Onningamanni Klooster Warffum, Ewsum, 

Reiners 
20. Regnerus et Asinga fl'atres vrouw Emeke 
2l. Obecummanni 1615 Kerk te Warffum 
22. Lue in Breda (1580) Asinge 
23. Walfridus Verhidekema Ewsum 
24. Regnerus de Oosterhuijs Mepsche 
25. Wabbekumma Tamminga 
26. Asinga Hoij ckinga 1620 vrouw Eemke 
27. Wijbbe Haijma vrouw Eemke 
28. Lue in Breda Asinge 
29. Walfridus Verhidekema Ewsum 
30. Regnerus et Asinga fatres vrouw Eemke 
3l. Assema heert in villa 1625 . Ewsum 
32. Lue in Breda Asinge 

1) o. B. Gr. Dr. I no. 206; Driessen Monumenta I bI. 60 no. 28; Archief 
Fannsum Inv. no. 920; H.S. i.f. no. 315 (Universiteitsbibliotheek te Groningen) 
fol. 88 vlg. ; H.S. i.f. no. 1758 (Rijksarchief Groningen fol. 111 vlg.); H.S. i.f. no. 
173 (Gemeente Archief Groningen fol. 8 vlg.). 

2) In H.S. i.f. no. 315 fol. 89/89v zijn nog opgenomen de jaren 1580-1594 met 
dezelfde gerechtigden als onder 1616-1630 vermeld en voorts bevindt zich een 
clauw met dezelfde clauwgerechtigden over de jaren 1667 tim. 1702 "end also 
weder van vooren aen" in Archief Bolhuis (Rijksarchief Gron.). 
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33. Dincingamanni 
34. Regnerus de Oosterhuijs 
35. Walfridus Verhidekema 
36. Asinga Hoijckinga 

Tamminga 
Mepsche 

(1593) Ewsum 
1630 (1594) vrouw Eemke 

en soo weder van boven te beginnen. 

"Anno domini 1300 circa festum Philippi et Jacobi 1) facta est divisio 
haec secularis (vulgariter redgerrecht) in domo dotali ecclesie 2) in 
Warphum. Johannes Arnoldi iudex Marnensis Obega 3) et Halve ampt 
scripsit aO 1587 die viginta septimo mensis Decemb. in vigilia conceptionis 
Mariae" 4). 

Blijkens de bovenstaande clauwlijst van 1300 - het oudst overge
leverde register - heeft Lewe 5) de meeste ommegangen nml. 7, viermaal 
om de zes en driemaal om de vier jaar; dan volgen Walfridus Verhidekema 
met 6 ommegangen (elke zes jaar éénmaal), Regnerus van Oosterhuijs en 
Asinga Hoijkckinga ieder totaal 4 (drie om de tien en één om de zes jaar); 
gebr. Regnerus en Asinga 3 ommegangen (twee om de tien en één om de 
zestien jaar); de Dincingamanni eveneens 3 (één om de zes, twaalf en 
achttien jaar); vervolgens de Onningamanni, Wabbekumma en Wijbe 
Haijma ieder 2 om de achttien jaar en tenslotte Hesselma in Breda, de 
Obecummanni 6) en Assemaheert één ommegang om de zes en dertig jaar. 
Totaal 12 clauwgenoten en 36 ommegangen en het is niet onwaarschijnlijk, 
dat in deze verdeeling een van de "oudste" machtsverhoudingen van de 
clauwgerechtigden wordt weerspiegeld. 

Voor de rechthebbenden genoemd in 1300 zijn uiteindelijk als rechts
opvolgers over de jaren 1595 tlm 1630 in de plaats getreden de in de 
tweede kolom vermelde personen of rechtspersonen. 

De 7 tourbeurten van Lewe (in de Breede) zijn dan in handen van 
Asinga, de 6 van Walfridus Verhidekema bij van Ewsum gekomen . 

. De 4 van Regnerus van Oosterhuijs vinden we terug bij de Mepsche en 
de 4 van Asinga Hoijckinga bij vrouw Emeke, op wie tevens de heerlijke 

1) 1 Mei. 
2) In de pastorie, de wedeme te Warfum. 
3) In de Marne, Halfampt en Obbega (het Zuidel. deel van Hunsingo, zie v. 

Richth. Unters. Il. 786 en 8ll). 
4) Vgl. Pro Excol. dl. 7 (1481): "Up unsen lieven vrouwen avent conceptionis". 
5) Lue in Breda = Lewe in de Breede. De Breede (de Bree) een gehucht 20 

minuten westelijk van Warfum (v. d. Aa Il. 717) maakte deel uit van de rechtstoeI 
van Warfum en de Breede. In de Breede ligt de Breedenborg of Breedeborg (v. d. Aa 
t. a. pI. bI. 718, v. Richth. Unters. Il. 826) . De oude borg of het huis - waar dus 
oudtijds Lewes of Hesselma's kunnen hebben gewoond - is later door een nieuw 
gebouw vervangen. Gracht en singels zijn echter gebleven en kunnen in zooverre 
nog een indruk geven van het uiterlijk van een oude Ommelander borg (Feith 
Ommel. Borgen bI. 87). 

6) In Oorkonden Boek Gr. Dr. J. bI. 144 nt. a is aangeteekend: "Obecummani" 
vermoedelijk voor Wabbekummanni. De reden wordt niet medegedeeld. De opvol
gers in de 17e eeuw zijn echter niet dezelfde personen (zie no. 7, 21 en 25). 
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rechten van de gebr. Regnerus en Asinga (3 tourbeurten) en de 2 omme
gangen van Wijbe Haijma zijn overgegaan. De Onningamanni (2 omme
gangen) zijn uiteindelijk opgevolgd door het klooster te Warffum, de 
Dincingamanni (3 ommegangen) door Tamminga, die tevens de twee 
tourbeurten van de Wabbekummas heeft verworven, terwijl tenslotte het 
recht van de Obecummanni (1 ommegang) in 't bezit is geraakt van de 
Kerk te Warffum. Voor de Assemaheert is in de plaats gekomen Ewsum 1). 

Dat de tourbeurten van 1595 tot 1630 (36 in getal evenals in 1300) 
de volledige clauwlijst uitmaken, blijkt uit het onderschrift "en soo 
weder van boven te beginnen". 

In 1300 is de onderhavige oorspronkelijke clauwlijst blijkbaar vast
gesteld door de alstoen uitverkoren clauwgerechtigden. Er waren dus 
destijds elf clauwgenoten plus de eigenaar van Assema heerd, derhalve 
12 clauwgerechtigden in totaal; in 1595 worden slechts 6 clauwgerechtig
den genoemd. Daaruit volgt, dat na 1300 sommige heerden, althans de 
daarvan afgescheiden redgerrechten, op andere clauwgenooten zijn over
gegaan. De heerden, waaraan de clauwlijst van 1300 ten grondslag ligt, 
zijn echter dezelfde als die waaraan de clauwgerechtigden op de lijst 
van 1595 tot 1600 hun recht hebben ontleend; het verschil bestaat alleen 
hierin, dat bij sommige clauwgerechtigden in de rechtsstoel Warffum 
het bezit aan heerden, althans aan heerlijke redgerrechten, zich ten koste 
van de andere clauwgenoten heeft uitgebreid. 

Het merkwaardige van de opzet van deze clauwlijst is - zulks in 
afwijking van de hierna volgende - dat slechts éénmaal een heerd wordt 
genoemd, nOl. de Assemaheerd. Het is echter duidelijk, dat ook de andere 
clauwgerechtigden een heerd (huis) hebben gehad, waaraan een heerlijk 
redgerrecht was verbonden. Daarop wijst ook de omstandigheid dat -
naast de Assemaheerd - genoemd wordt Regnerus d'Oosterhuis 2) en 
voorts Vrouw Emeke op de Borgh te Warphum 3). 

1) Ewsum bezat dus 7 ommegangen, de 6 van Walfridus Verhidekema en die 
van de Assemaheert (no. 31). Conform Mevr. Hartgerink-Kooman (Het Geslacht 
Ewsum 1938 bI. 69). De 8 ommegangen in Breede (7 v . Lewe en 1 van Hesselma), 
later op Asinga overgegaan zijn ook in het bezit van Ewsum gekomen, conform 
dezelfde o.c. bI. 69. Eveneens zijn de twee van de Onningamanni aan v. Ewsum 
ten deel gevallen, doch mogelijk is de 1ge ommegang weer van de hand gedaan, 
tenzij Reiners het recht slechts voor Ewsum heeft waargenomen. Het clauwboekje 
v . Ewsum (Pro. Excolendo 77) aangelegd in 1550 (fol. 33, 34) vermeldt nog slechts 
9 ommegangen t .w . de 6 van Verhidekema, de 2 v. Onningamanni en die van de 
Assemaheerd. 

2) H .S. i.f. 315 fol. 90 : 1628 op Reynerus d'Oosterhuys wesende de 348 plaetse 
(de vroegere Asinga borch) Harco Obeli, gesleeten wegen Jr. Geert Lewe (uit 
Holsteyns clawboeck). 

3) In Archief Bolhuis (Rijksarchief Groningen) staat op 1594: Asinga Hoyckinga 
Vrouw Emeke op de borch te Warphum. In H .S. i.f. 315 fol. 89 is achter vr. Emeke 
geschreven "de borch te Warffum (de vroegere Asinga borch"). 



14 CLAUWGERECHTIGDE OMMELANDER HEERD 

Wat de rechtspraak van de Hoofdmannenkamer aangaat: een sententie 
van 5 juni 1593 1) houdt in, dat het redgerrecht van Warffum en de 
Breede in dat jaar op Walfridus Verhidekema op de naam van Ewsum 
(volgens de oude clauwenommegang van 1300) jechtig 2) valt. Een sterk 
sprekend voorbeeld, hoezeer de Hoofdmannenkamer bij de possessoire 
rechtspraak zich naar de oude clauwlijst gedraagt en daarop teruggrijpt. 

Een andere sententie, welke dienst kan doen als steekproef voor de 
juistheid van de clauw, is die van de Hoofdmannenkamer van 15 november 
1627 3), waarin we lezen, dat Lucas Clandt wegen Joh. de Braemsche 4) 

contendeerde tegen Joh. Siccinge in zijn "libel" tot het redgerrecht van 
Warffum c.a., voor 't jaar 1625 op Assema heerdt in villa gevallen. De 
H.M.Kamer nam dus blijkbaar als tusschen partijen ten processe vast
staande aan, dat het redgerrecht in 1625 op de Assema heerd lag. 

Voorts wordt in 1758 5) verkocht "de helft van twee halve ommegangen 
in de jurisdictie of rechtstoel van Warfum en de Breede, vallende op 
Reinerus de Oosterhuis vrouw Syrt (Transou), waarvan de eene heert 
laatst gesleten 1752 valt wederom 1788 en de ander laatst gesleten 1736 
valt wederom 1772 en zoo vervolgens alle 36 jaren ommekomende". Bij 
narekening blijkt, dat met de eerstgenoemde heerd is bedoeld no. 14 en 
met de tweede no. 34 van de clauwlijst hierboven vermeld. 

1) Deel 5 bI. 166. Opgenomen in mijn Overrechters in Stad en Lande 1941 bI. 
109 en 110. 

2) Als in rechte vaststaande. V gl. "jechta": erkennen. 
3) Dl. 26 fol. 301. . 
4) Deze was sinds 1613 Heer van Breedenborg. Feith, Oromel. borgen bI. 86. 
5) Huisarchief Gruys Inventaris bI. 672 no. 490. 



Il. RECHTSTOEL WARFHUIZEN 1398 1) 

1. Borchmannaheert. 
2 . . Edzemaheerd (uppe Meeden). 
3. Hummersmaheerd (up de Horne). 
4. Scheltemaheerd (uppe Meeden). 
5. Hinxtesvade 2) (bij Tjabbedeweer). 
6. Sibrandaheerd (bij de Maer). 

In het jaar 1513 kwamen AbelOnsta, Ludeken Clant 3) ter Borch en 
Schelto Clant · ter Borchs sone overeen om het redgerrecht te Warfhuizen 
ten eeuwigen dage te slijten als hierna staat beschreven in 't bijzijn van 
Onno Tamminga hoveling en J urgen Oovinck en Meester Hendrick 
Broille (Brijl) op Schouwerzijl. 

1513. 1. Raad van Groningen 
2. Onsten 
3. Borchmans 
4. I we toe Ewer 
5. Onsta 
6. de Borgmannen 

1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1517 

Daarna van boven weder te beginnen, des sijn daer twie cedulen 
mit één hand geschreven. 

Einde 16e eeuw. Genoemd worden de jaren tussen 1574 en 1585. 
1. Raad van Groningen 
2. Onsta 
3. Borchmans 
4. Iwo toe Iwer (dat nu Onstemans toebehoort naar inhoud 

hunner brieven). 
5. Onsteman 
6. Borgmans 

Begin 17e eeuw. Clauwregister lopend van 1586-1622 
Raad van Groningen, 1586, 1592, 1598, 1604, 1610, 1616. 
Onstemans 1587, 1593, 1599, 1605, 1611, 1617. 
Borchmans 1588, 1594, 1600, 1606, 1612, 1618. 
Onstemans 1589, 1595, 1601, 1607, 1613, 1619 4) . 

1) 0. B . Gr. Drente H. 980; J . Zijlma, de Marne 1884 bI. 228; H.S. i.f. 315 Univ. 
Bibl. Gr. fol. 48 en vlg., voorts de Monté Ver Loren, R . 0 . van Humsterland en 
die van de Marne 1948 bI. 101-106. 

2) Vade, poel, ondiepte. Andere afschriften hebben Hinxterstede (vgl. 0 . B. Gr. 
Dr. H . bI. 236). Bij Zijlma de Marne bI. 228: Hinxsteswarde. 

3) Feith Ommelander Borgen 1906 bI. 84 schrijft, . dat Ludeken Clant door 
aanhuwelijking met Euca ter Borch in 1484 zich hoveling van den Borch kon 
noemen. 

4) H.S. i.f. 315 fol. 50 noemt voor 1607, 1613 en 1619 "Onstemans"; Clauwboek 
Lucas Clant voor 1619 "Iwe toe Ewes: de vierde ommegang" . 
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Onstemans 
Borchmans 

1590, 1596, 1602, 1608, 1614, 1620. 
1591, 1597, 1603, 1609. 1615, 1621. 1) 

Bij vergelijking blijkt, dat het aantal heerden in 1398 gelijk is aan 
het aantal clauwgerechtigden vermeld onder 1513 en dat deze laatsten 
weer overeen komen met de in de daarop volgende rubriek eind 16e eeuw 
genoemden, terwijl ten slotte het laatste clauwregister - voor wat betreft 
de zeventiende eeuw - behoudens de mutatie in de eigendom van een 
heerd - weer geheel klopt met de voorafgaande. 

De navolgende jurisprudentie van de Hoofdmannenkamer kan nog 
strekken tot bevestiging van de juistheid van de bovengenoemde clauw
lijst. Bij sententie van deze Kamer d.d. 21 Mei 1607 2) wordt Reint 
Alberda te Spijk namens de Onstemans "in sijn inhebbende unde unge
straffede possession" van het redgerrecht te Warfhuizen wegen Iwe tho 
Iwer Heerd (de welke hij enige jaren naar der klauwen ommegang heeft 
gehad) voor het jaar 1607 gecontinueerd en de bewering van de tegen
partij, dat haar de eigendom van Scheltema of Brongertsma heerd krach
tens verzegeling van 1555 competeerde en dat uit die verzegeling kon 
worden "gedocieret, dat Scheltema of Brongertsma heerd en Iwe toe 
Iwers heerdt ene solden sijn", gepasseerd. En uit de sententie van 16 Juli 
1625 3) blijkt weer, dat het redgerrecht in 1625 - evenals in 1607, 1613, 
1619 - jichtig op Iwe toe Eewers heerd (dus de 4e ommegang) viel en 
ten behoeve van de Onstemans is bediend. 

Een andere sententie van de Hoofdmannenkamer van 6 Juni 1592 4) 

luidt: nu Johan Clant 5) het redgerrecht van Warfhuizen het vorige jaar 
1591 heeft bediend, zal daarom Johan Arends van wege de Raad der 
Stad Groningen "als de naeste na den voergebrachte olde clawen omme
ganck wesend", dit jaar 92 dat zelve redgerrecht answeren en bedienen 
end sich nu voorts 6) na den olde clawe ommeganck reguleren". Bij 
sententie van 20 juni 1605 7) laten de Hoofdmannen het "verblijven" bij 
de voorgaande sententie van 6 Juni 1592 en verklaart de Kamer mitsdien 
Reint Alberda wegen Onsta in de possessie van het redgerrecht te Warf
huizen "vor diesen jare", derhalve over het jaar 1605 8). 

1) Dezelfde clauwgerechtigden in dezelfde volgorde in H.S. i.f. 315 fol. 50-
over de jaren 1622 tot en met 1635. Eveneens in Archief Bolhuis (R. Arch. 
Gron.) over de jaren 1712 tot en met 1719 "Ende alsoe van voren wederom". 

2) Deel XI. fol. 123. 
3) Deel XXIV. fol. 154. 
4) Deel V. fol. 75, H.S. i.f. 315 fol. 75. 
5) 't Huis ter Borch werd, nadat het aan de Gayckinga's was overgegaan, 

Gayckinga Borg genoemd (Feith, Ommel. Borgen bI. 84). 
6) Voortaan, in 't vervolg. 
7) Deel IX fol. 116v • 

8) De Hoofdmannen gaan er van uit, dat de stad in 1592 rechthebbende was, 
zoodat ingevolge de clauwlijst Onsta in 1605 aan de beurt is. 



lIl. RECHTSTOEL EENRUM 1430 ("EENRUMER REDSCHAP") 1) 

Wij Abele Onsta, Hiddo Onsta, Jarich ter Borch, Gherardus Herathama 
ende Poepke Heratama 2), Bawe Tammijnge, Frouwe Borgherda, Abele 
toe Dijke, Sicco en Eppo Sickijnge, gebroeders ende Evert Sickinge van 
Hideken weghen to Wijdewert: doen kundich allen luden mit desen 
openen breve dat wij voers. clovenoten 3) van Eenrummer reetscapp sint 
entlike end vrentlike 4) overeendraeghen voer ons ende voer onsen erffghe
namen 5), dat dat voers.resschap valt in't eerste (I) op Haldensater heert 
dijt jaer langk dat Onsta toe hoert, daerna (II) Heratema op Sijbranda 
heert to Wijerdehuus 6), daernae (lIl) Herathema op Godekama heert in 
der Oech. 7). Daer nae (IV) op Heratama of Athema heerd daerna (V) 

1) H.S. i.f. no. 315 fol. 74 vlg.; Reg. Feith 1430 no. 9; Ritzema van !kema: 
Het nageslacht van Jacob Sybolts etc. 1957 bI. 49 en 50. De cijfers tussen haakjes 
vóór de heerden zijn door mij aangebracht ter bevordering van de overzichtelijk. 
heid. In het geheel bevat de clauw dus 18 heerden. 

2) Genoemd wordt een Ondolphus Heratama (Her Atema) als capitalis (hove. 
ling) in Enrum", zie O. B. Gr. Dr. Il. nos. 668 (1378) en 673 (1379). In een proces, 
waarin de scepetellers (schapentellers) van Pietersburen ende Nijeland als partij 
optreden, wordt beslist (Pro Excolendo dl. 7 bI. 82), dat de tegenpartij zal "bruken 
end besitten van Her Athema heerd op Petersburen ende nijelandster yterdyck 
(buitendijksch land, aanwas) dertichster halff votes deelen (29t voets deelen) na 
wtwysinge der rullen (teekeningen op perkament) alst daer ynne van heer Athema 
heerd gescreven ende getiekent is ende is gerekent die darden deel daer af!". In 
het Dijkrecht van Oterdum van 1554 (Nap bI. 179 art. 9) is opgenomen: "de dijk
richters sullen altoos twee schare uiterdix (= uiterdikes) vooraf hebben en een 
yder schare is vier schapen ofte vier swynen of twee enters". Op de uiterdyk placht 
men bij voorkeur schapen of jong vee te doen grazen voor het instampen van de 
nieuwe grond. Schare = skere, aandeel (share), waarvan is afgeleid "schergen" : 
zie Worp Tijaerda van Rinsumageest (Kronijk Bk. IV. 1850 bI. 95): "Die geschickt 
worden dat regiment toe voeren ofte te wouden (leiden) tegenst enige wtlandtsche 
heeren, sie behoeren den rijcken ende mate (matig of niet) rijcken, geestlick of! 
waerlick toe schicken ende toe schergen nae sijn staet ende nae syn guedt merck 
merck gelijck" etc. (1456) en bI. 135 (1479) "Item soe sal die woldman schergen nae 
gelegentheit huer landen ende gueden. Ende deese scheeringe te doen ellick grietman 
in sijn deel" enz. Zie ook O. Fr. Oork. Sipma Il. bI. 57 (1456) sub g en Il. bI. 88 
sub h (1466); voorts Rq. 479 Franeker Buurbrief (1417) regel 17: "helen hwam 
hia daer in scherigat binna buren", en "ende den vetbuer des to lika de daer in 
scheriget werd ende bi der breka forscreven" (den heerweg herstellen hem voor zijn 
deel in de buurschap opgelegd en eveneens de buitenbuur, die daartoe voor zijn 
aandeel verplicht is). 

3) Te weten: de gezamenlijke clauwgerechtigden in de rechtsstoel te Eenrum. 
4) "Entlike ende vrendlike": uiteindelijk en vriendschappelijk. 
5) Ook voor de rechtsopvolgers der clauwgenoten verkreeg deze clauwlijst van 

het redscap verbindende kracht. 
6) In handschrift i.f. 315 fol. 75 is toegevoegd: "Nu Weerdeheem genoemt". 
7) De Oech waarschijnlijk een stuk laag bouwland en weiland ,onder het dorp 

Eenrum, ook wel de Aagt genoemd : van der Aa dl. 4 bI. 61. In Pro Excol. dl. 7 
bI. 81 wordt genoemd: "Johans wijf! van der aech". 
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Onsta end ffrouwe Borcherda op Ludolphus heert Athinga daerna (VI) 
Jaerich ter Borch op Oestdinga heert daerna (VII) Her Atama op 
Althuijster heert daerna (VIII) Jarich ter Borch op Oesdingha heert, 
daerna (IX) Abele toe Dijke op Dijkcksaeter heert 1) daerna (X) Abele 
to den Dike voors. op Idema heert daerna (XI) Sicko end Eppe ghe
broeders Sickinge up Sickinghe . heert daerna (Xli) Sicko end Eppe 
ghebroeders vors op Haijema heert daerna (XIII) Hidde Onsta op Jeltada 
heert toe Oesterhusen 2) daerna (XIV) Hidde Onsta voers. op Tijadema 
heert toe Oesterhusen daerna (XV) Bawe Tammijnghe op Tammijnghe 
heert 3) toe Oesterhusen, daerna (XVI) Her Atema op Poepekema heert 
toe Oesterhusen daerna (XVII) Her Atama op Galudema heert toe 
Oesterhusen daernae (XVIII) Her Atama op Bewesma heert. Hijrna van 
boeven toe beghinnen end weder neder toe rekenen, als voors.steet 4). 
End weert sake dat ons jemant in dessen voers.redscap (rekenscupp) 
punten und articulen voers. bij hinderen wolde 5), dat solden wij toe 
ghelike weder staen mijt malcanderen ende keren 6), end veIle daer enich 

1) Dijcksaeter heert = Dijcksaeter hues (H.S. i.f. 315 fol. 75V ) . Het huis van 
de aan de dijk gezetenen (wonenden). Vgl. in dit verband "de Santsaters" (die op 
't Zandt zijn gezeten) en de Heksetena van 1344 (de Heekt een riviertje dat door 
Holwierde stroomt, boven bI. 3 en 4). 

2) Er worden in deze clauwlijst 5 heerden in Oosterhuizen genoemd, Ooster
huizen maakte dus een deel van de rechtstoei Eenrum uit, maar wordt geen aparte 
kluft genoemd. 

3) Vergelijk Pro Excol. dl. 7 bI. 192 (1596): Bauwe Tammingha herdt toe Oester
huisen gelegen. 

4) Hierna weer boven in de clauw te beginnen en naar beneden te tellen (reke
nen), gelijk in voors. c1auwlijst vermeld staat. 

5) "En mocht iemand (een derde) ons in de bepalingen en artikelen van deze 
voorn. rechtstoei bij de volgorde der toerbeurten of andere kwesties en artikelen 
willen hinderen" enz. "Rekenscup" zal zijn het tellen c.q. aanwijzen der toerbeurten: 
reka, overreiken, betalen, tellen. Vgl. Landr. I. Fr. Rq. 40: "retsa ni riuchta" 
(noch betalen noch ontrechten d.i.onschuldseed afleggen) en O. B. Gr. Dr. Il. 
793 (1389): "reken of rechten" (betalen of onschuldseed doen). Verder Keuren 
Langewold 1282 art. 2 (Rq. 369, O. B. Gr. Dr. no. 157): "Rechtdagen en reken
dagen so waer de redgen sitten, so sij des redgen geIt (mangeld, boete bij doodslag) 
bij 100 ponden, den lande (breuk) 100 ponden, des sal em de redger behelpen eer se 
enige broecke (breuk) mogen nemen". D.w.z. de overige redgers zullen eerst voor 
de betaling van het mangeld t.b.v. de familie van den gedoode redger zorg dragen, 
alvorens zelf eenige breuk ter zake te mogen incasseeren. Het mangeld was dus 
preferent. V gl. art. 3: doodslag van een man in de kerk, so gelde men em mit 800 
pond, den lande 100 pond, des sal em de redger behelpen (a.d . boete), "eer se selve 
enige broecke nemen moeten" (mogen). Keuren Fivelgo en Hunsingo Rq. 302 art. 5 : 
"Waersoe een rechter of twie of manigher reken- of rechtdagen setten ende den 
c1agher helpen solen" enz. (reken of rechten: den beklaagde tot betaling veroordelen 
of onschuldseed opleggen). 

6) Daartegen zullen wij ons tezamen verzetten en zulks afwenden. Keren is 
het oud-friesche "kera". Vgl. bijv. Keuren Wildinge 1379 (Sipma Oud-friesche Oor
konden Il. bI. 3) art. 8: als monniken een onjarig kind met geweld willen nemen 
buiten toestemming van de voogd etc.: "thio menthe thet to kerane" en artikel 12 : 
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last ofte verdriet van, dat sollen wij mijt malcanderen omtrecken 1). 
Ende weert saeke datter jenich twijdracht veile onder ons van den voers.
resschap, dat sullen wij onder ons selven scheiden end waer dat meeste 
deel op valt daer sal't mijnste volghen 2). Desse voers.punten stede ende 
vast toe holden toe eweghen daeghen sunder alle argelist. In oerkonde enz. 

Van deze clauwbrief bevinden zich twee exemplaren in het Rijks
archief te Groningen. Beide stukken zijn afschriften van een origineel, 
dat kennelijk is verloren gegaan en waaraan - gelijk uit de afschriften 
valt op te maken - eenige, althans drie zegels, bevestigd moeten zijn 
geweest. Aan geen van beide bovengenoemde stukken bevinden zich 
zegels, noch zijn de daarvoor bestemde openingen aangebracht. Het 
eene exemplaar is op papier geschreven (I), het andere op perkament 
(II). Bij vergelijking valt op, dat in I staat geschreven: "Daerna Her 
Atema J aerich ter Borch of Focken heert Altinge daerna Her Atema op 
Althuijster heert" en dat deze woorden tezamen juist één volle regel 
uitmaken. Deze zinsnede nu is niet in II aanwezig en onder deze omstan-

als het landrecht iemand in ther compenia (gemeente) zijn onschuldsbezwering wil 
onthouden, "thio menthe that to kerane". Eveneens dijkrecht Hemmen 1453 
Fr. Rq. bI. 505 art. 11: Wie de voorgeschreven punten schendt met geweld of 
onrecht: "dat mit malcorem (to keren) pondismeta pondesmeta lijck kw kw lijck". 

1) Ritzema van Ikema in zijn "Het nageslacht van Jacob Sybolts etc." tweede 
druk 1957 bI. 50 al. 2 leest minder juist "anetrecken". Er staat "ommetrekken" 
t.w. de schadelijke gevolgen van de handelingen door dérden over de clauwgenooten 
omslaan, door laatstgenoemden gezamenlijk laten dragen. V gl. Pro Excol. 7 bI. 
121 (1494): "Als de Proost van Hummerse iemand boven het Zeendrecht wil be
zwaren, "dat sullen die gemene landen aamentlicken mit malkanderen omme 
trecken ende wtdragen ende wesen penning penninges broder daerto". Vgl. ook 
Rq. 298 nt. 2: "huyscade of anders weltlike (geweldadige) saeke, bedreeven binnen 
Damme tegen ienig buyr, sullen de meene buyren tesamen keeren und dat tho lycke 
(tezamen) met mal canderen omme tho trecken wat daer van komt, inden dat de 
geene, daer men de welt doen wil, syn saeke bij regt wil blijven" etc. Ommetrekken 
= het oud friesche "ummetheen": Fivelgoer Seendbrief 1406 Fr. Rq. bI. 310: 
"schade aan lijf of goed aall dat meene landt ummetheen" : de schade eendrachtelijk 
dragen met lijf en met goed, gras bij gras, koe bij koe; "elck man nae sinen ghude 
bij wolde (woud, bosch) end bij velde in dessen lande vorscreven"; Dijkrecht 
Hemmen 1453 Fr. Rq. bI. 505 art. 8: Wie onze dijken "indolwe (delva, ingraven) 
iefta zijlen in vyschat" (inne skathia, inwendig beschadigen) verbeurt een breuk 
"iens dat riucht" etc. "ende dijn schade urn to thiaen daer al deer van kompt". 
In de 15e eeuwsche gaarleggers komt de uitdrukking: "to lycke om to thiaen" 
herhaaldelijk voor. Vergel. bijv. Sipma O. Fr. Oorkonden IT. no. 45 (1459) sub b: 
"dyo soene om to tyaen elck ney graetheit synre guedena". Idem IT. no. 154 (1487) 
sub e al. 2: "ende wij dat to lyke om to tyaen marck marck lyck kw kw lyck 
pondismeta pondismeta lyck". 

2) In tegenstelling met nt. 5, bI. 18, welke betrekking heeft op het optreden van een 
derde, is hier bepaald, dat bij onderlinge oneenigheid der clauwgerechtigden met 
meerderheid van stemmen zal worden beslist. Ritzema van Ikema (oc. bI. 50 al. 3) 
stelt in dit verband nog de vraag, "of de cl. gerechtigden wel het recht hadden 
de clauw aldus in 1430 vast te stellen". Aangenomen behoort te worden, dat de 



20 CLAUWGERECHTIGDE OMMELANDER HEERD 

digheden kan worden aangenomen, dat I het volledige meest betrouw
bare afschrift is en dat daaraan boven 11 bewijskracht moet worden 
toegekend. De ervaring leert bovendien, dat bij hetcopieeren van klein 
regelmatig letterschrift één volle regel gemakkelijk over het hoofd kan 
worden gezien 1). 

Het exemplaar I bevat een watermerk (een uit een mouw naar boven 
uitgestoken open hand: duim links), dat soms sterke punten van over
eenkomst vertoont met soortgelijke als in de bekende studies over water
merken van de Stoppelaar, Briquet en Churchill, doch ik acht mij niet 
bevoegd tot een bepaalde dateering te concludeeren. 

Er zijn dus in 1430 geen 16, doch 18 heerden in de clauw en nergens 
wordt in de clauwboeken vermeld, dat er na 1430 nog twee heerden aan 
de clauwgerechtigde zijn toegevoegd. S.r. kan dan ook niet worden 
onderschreven de meening van Pathuis (Gron. Volksalmanak 1942 bI. 98), 
dat in 1430 en 1609 het aantal heerden respectievelijk 15 en 16 zou hebben 
bedragen en dat de clauw na 1636 tot 18 heerden is uitgedijd, hetgeen 
door den schrijver - blijkens de noot op bI. 98 - is afgeleid uit het 
Clauwboek Tjassens (fol. 85-88). De daar bedoelde acte van 1473 echter 
vermeldt het aantal clauwgerechtigde heerden niet, noemt wel de Bewesma
heerd, welke heerd later als de 18e heerd wordt aangeduid (zie fol. 14), 
terwijl de akte van 1619 betreft een omslag in de proceskosten ter zake 
van het overrecht van Pietersburen en Nijland. Daarentegen worden in 
het clauwboek H.S. i.f. no. 315 fol. 74 voor de onderhavige rechtstoei 
vermeld: 18 heerden en is daarbij aangeteekend: Hiernae volget wederom 
van boven aen te beginnen datum aO Dni 1430. 

gezamenlijke clauwgerechtigden - een autonome corporatie vormend - tot het 
vaststellen van regels van ommegang noodig voor het fungeeren van het redger
recht in de desbetreffende rechtsstoel volkomen bevoegd waren. Rengers Il. bI. 57 
rangschikt de clauwen ende ommegangen van jurisdictien onder de wetten der 
"Omlanden". De verdere opmerking van Ritzema van Ikema: "aan het recht om 
andere heerden buiten te sluiten, hebben ze misschien zelf wel getwijfeld", heeft 
kennelijk betrekking op des schrijvers nog te bestrijden opvatting (o.c. bI. 32 al. 1 
en 48 al. 2), dat aan iedere heerd met minstens 30 grazen land een heerlijk redger
recht verbonden zou zijn. 

1) Wat Ritzema van Ikema betreft, deze heeft bI. 49 laatste regel (ed. 1957) 
tusschen Hayema heerd en Tyadema heerd niet vermeld "Hiddo Onsta op Jeltada
heerd toe Oesterhusen" (zie fol. 18 sub XIII), zoodat de clauwbrief bij hem slechts 
17 clauwgerechtigde heerden telt. 
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Thans volgt hieronder een clauwlijst van 1581 t/m 1634 1) (54 heerden 
of 3 x 18 heerden). 

15812) Haldensater heerd 1608 Idema heerd 
1582 Sijbranda hoord 1609 Sickingha heerd 
1583 Godekema heerd 1610 Haijma heeI'd 
1584 Her Athema heerd 1611 J eltada heerd 
1585 Ludolphus heerd 3) 1612 Tijadema heerd 
1586 Oesdingha heerd 1613 Tammingha heerd 
1587 Althuijster heerd 1614 Popkema heerd 
1588 Oestingha heerd 1615 Galkema heerd 
1589 Dijksterhuis heerd 1616 Beeuwsum heerd 
1590 Idema heerd 1617 Haldensater heerd 
1591 Sickinge heerd 1618 Sijbranda heerd 
1592 Haijma heerd 1619 Godekema heerd 
1593 Jeltada heerd 4) 1620 Her Athema heerd 8) 
1594 Tijadema heerd 1621 Lulofs heerd alias Ludolferts 
1595 Tamminga heerd 5) 1622 Focken heerd [heerd 
1596 Popkema heerd 1623 Heratema Aldehuijster heerd 
1597 Galkema heerd 1624 Oesdinger heerd 
1598 Beeuwsum heerd 6) 1625 Dijkster heerd 
1599 Haldensater heerd 1626 Idema heerd 
1600 Sijbranda heerd 1627 Sickinge heerd 9) 
1601 Godekema heerd 1628 Haijema heerd 
1602 Her Athema heerd 1629 J eltada heerd 
1603 Ludolphus heerd 1630 Tijaerdesma heerd 
1604 Focken heerd 1631 Tammingha heerd 
1605 Althuyster heerd 7) 1632 Popkuma heerd 
1606 Oestingha heerd 1633 Galthuma heerd 
1607 Dijksterhuis heerd 1634 Beeuwsema heerd 10) 

1) H.S. i.f. no. 315 fo. 74 volg. 
2) Abusievelijk is in het Clauwboek (H.S. i.f. no. 315) op het jaar 1590 "Dijkster

huis" in plaats van ldema heerd vermeld (fol. 76v ), terwijl de heerden vanaf 1563 
(Hildemster heerd) tot en met 1570 (Oesdingha heerd) één jaar te laat zijn gedateerd 
(nmI. 1564 tot en met 1571), waarna vervolgens - met voorbijgang van Dijkster
huis - de ldema' heerd op 1572 wordt geplaatst en de fout weer is hersteld. De 
opsomming van de heerden op de jaren 1572 tot 1580 is geheel conform hieronder 
1590-1598. 

3) H,S. i.f. no. 315 fol. 76: Lueloffs heerd, Ackinga heerd genoemd. 
4) Deze en de vier volgende heerden lagen alle in Oosterhuijsen. 
5) Blijkens sententie Gem. Landswarf van 26 maart 1596 (Pro Excol. deel VII 

bI. 191) hadden klagers onbetwist in prima gesteld, dat het redgerrecht te Eenrum 
in 1577 op Bauwe Tammingha heert viel (bij terugtelling vanaf 1595 conform de 
volgorde op de hier geproduceerde clauwlijst blijkt zulks juist te zijn). Het geschil 
betrof uitsluitend de vraag of niettegenstaande het eveneens vaststaande feit, dat 

(Zie vervolg noten tabel volgende pagina). 
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1456 1). Poepke Herathema "mit sine vormunders 2) ende naeste 
sibbeste vrenden" verkochten en droegen eeuwig en erfelijk aan de stad 
Groningen over 200 juk land "die vrij wesen sullen 3), mijt rechtinge end 
herlicheijden die daer to behoren" en voorts met goed, land, huis, heminge, 
rechtingen en heerlijkheden, hoe of waar ze gelegen zijn, voor een som 
gelds, welke door de stad is betaald, terwijl de vormunders aan de Stad 
hebben gegund en opgedragen het recht van naarkoop, dat zij met 
betrekking tot deze verkoop mochten hebben (in oere stede daer aft' te 
staene 4). De acte is verzegeld door de Rechters van 't Halfampt te dien 
tijde en door de persona 5) te Baflo en de cureet te Eenrum. 

1473 6). Overeenkomst tussen de Stad en Jieme Sijerts, dat de 7 
reetschuppen te Eenrum, die op Herathama goed vallen naar uitwijzing 
van de clauwbrief beurtelings zullen worden gebruikt, door de Raad het 
ene jaar en door Jieme het andere jaar tot eeuwigen dage. De meiers 
van de Raad der Stad hebben het "rescapp" in 1473 gebruikt op Bewessema 
heerd van des Rades wegen en als het valt op een van de zeven heerden, 
dan zal Jieme of zijn erfgenamen het gebruiken. 

de Tamminga heerd ingevolge huwelijksvoorwaarden in 1447 aan de van Ewsums 
was .gekomen, de aan die heerd verbonden heerlijkheid en gerechtigheid "als van 
des sweerdes sijdt affkoemende (uit de "swertside" d.L mannelijke linie afstam
mende) aan de Lewes vors. verbleven sij unde noch behoere". Deze laatste opvatting 
wordt inderdaad - en zulks in afwijking van het oordeel van de Gedeputeerde 
richteren tezamen met de overrichteren in het Halfampt in prima instantia 
door de Gem. Landswarf als de juiste aangenomen. 

6) Het redgerrecht van Eenrum viel volgens de overeenkomst van 1473 no; 18 
(zie hierna) in dat jaar op Buwessemaheerd of 7 X 18 jaren (de clauw) vóór 1598. 

7) H .S. Lf. no. 315 fol. 76v ,1605: Heer Athema op Huijsinger heerdt und 
Assuerus Zandt heft dat gesleten van wegen den Erb. Raedt van Groningen. (H.S. 
Lf. no. 315 vermeldt abusievelijk sententie Hoofdmannen Kamer 6 Juni 1605 
in plaats van 16 Juni 1605). We zagen reeds, dat Althuijster heerdt een' van de 7 
heerden was afkomstig van de Herathamas. 

8) Gesleten bij Assuerus Sant wegen de Stad Gron. 
9) Vgl. sent. H. M. K. 25 Mei 1627 fol. 146v (Sicko en Eppo Sickinge heerd): 

Clant in de possessie gecontinueert Gayckinga sijn recht in petitorio onvercortet. 
10) Heer Atama heerd en wegen de Stad Gron. bedient. In Archief Bolhuis 

(R. Arch. Gron.) worden over 1653-1670 dezelfde heerden in dezelfde volgorde als 
boven sub 1617-1634 vermeld. 

1) Reg. F eith 1456 no. 20. 
2) Voremonder, voogd. 
3) D.i. die niet ondergezet of verhijpothekeerd zijn vgl. bijv. Pro Excol. Deel VII 

bI. 137 (1525) : "een heerd te Oldekerk in de Wijck, Benneke Roerts heert gheheten, 
50 grasen vrij landes groet" en bI. 95 W. W. O. 1465: "als Sutke de 6 postulaat 
guldens betalt hefft, daer dat maetland voer versat is, so salI oer dat land vors. 
vrij wesen". 

4) De naaste "vrinden" (bloedverwanten) van Poepke Heratama, die met hem 
het land verkopen en als bloedverwanten een recht op naarkoop zouden kunnen 
doen gelden, verklaren tegenover de stad van dit recht afstand te doen. 

5) Persona of pastoor te BaBo. 
6) Reg. Feith 1473 no. 18. 
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15 Juni 1636 1). De Burgemeesters en Raad van de Stad Groningen, 
Johan Thedema op de Leeck en Evert Lewe toe Asinge hebben en bezitten 
7 reetschuppen, redgerrechten of ommegangen te Eenrum, Pietersburen 
en Niezijl in de achttien ommegangen aldaar, zijnde de 2e, 3e, 4e, 7e, 
16e, 17e en 18e in de clauwe vallende op Sijbranda, Godekema, Heer 
Atserna, Aldehuijster, Popkema, Galekuma en de Beeuwsema heerden, 
vroeger aan Heer Atserna "toegekomen" en op voormelde contractanten 
"in den mande gedevolveert" nml. 3-1 op Burgemeesters en Raad, 2 op 
Johan Thedema en 11 op Evert Lewe. Partijen hebben ter vermijding 
van misverstand en geschillen onder elkaar verdeeld en toegescheiden : 
aan Burgemeesters en Raad van de Stad de ommegangen 2, 3 en 4 en 
de helft van ommegang no. 7 Heer Atserna Alderhuijster heerd, aan 
Evert Lewe de andere helft van no. 7 en no. 16, aan Johan Thedema de 
17e en 18e ommegang in de clauw. 

Wat de Sententies van de Hoofdmannenkamer betreft : op 5 Juni 
1593 2) is bepaald: dat het redgerrecht van Eenrum Peterburen und 
Nijland dit jaer jecht 3) op Jeltada heerd to Oosterhuijsen "na den clauwen 
ommeganck en slijtinghe" valt. 

Sententie Hoofdmannenkamer 16 Juni 1605 4): Johan Tedema maakte 
voor dat jaar aanspraak op Oldehusinge herde und "averst" 5) Burge
meesters en Raad der Stad Groningen (voor wie verschenen Burgm. 
R. Gruis, Raadsheer Roelof Batting en Assuerus Sandt redger) voor 
't loopende jaar "op Heratama herdt und wat dartho gehördt". B. en R. 
zullen volgens de Hoofdmannen voor dit jaar de slijtinge genieten. 

Ook van deze rechtstoel blijkt weer, dat de heerden in de vijftiende, 
zestiende en die in de zeventiende eeuw geheel gelijk zijn gebleven, alleen 
in de eigendom van de heerlijke rechten is mutatie geweest. De volgorde 
van de ommegangen in de scheiding van 1636 voornoemd klopt geheel met 
die in de clauw van 1430. 

1) Reg. F eith 1636 no. 32 . 
. 2) Deel V fol. 166. 

3) J echt = jechtich, vaststaand, in rechte erkend. 
4) Deel IX fol. 106. 
Ó) Daarentegen (vgl. "aber " ). 



IV. RECHTSTOEL TEN BOER 1454 

Een oorkonde van de stad Groningen (1454 op Vrijdag "voer annun
ciationis Marie Virginis") heeft in het kort weergegeven de navolgende 
inhoud: 

Burgemeester en Raad in Groningen betuigen, dat voor hen zijn v.er
schenen Jelle Proost te Usquerd cureet te Bedum, Lijuwert Schultinge, 
Remko Rutens en Dodo Reijtkens, die te kennen gaven in hun hoedanig
heid van "volmachtige zoenslude" in het geschil gerezen over het "reed
schijp ten Buren" 1) een beslissing te hebben gegeven, welke een aantal 
personen 2) hadden aangenomen, stedevast end onverbroken tot eeuwigen 
dage te holden". Die uitspraak hield in, dat er in het jaar 1453 nieuwe 
clauwbrieven waren gemaakt van het reedschip in den Vierendeel ("neije 
claeuwe brieven van den reetscappe in den Verndeel") en wel op de 
volgende manier. Tot driemaal toe: in het jaar 1451 (toen Johan Rengers 
ten Post in Ten Boer redger was), in 1452 (toen Wigbold Lewe redger 
was) en in 1453 "is gesproken over die kercke in den reedschipe en nog 
vaker ghekundiget wt den rechtdaghe 3)" en ook door de rekenluden 4) 

bekend gemaakt dat allen, die vermeenden recht te hebben tot bedoeld 
redschap, zouden verschijnen en "oere heerden laten schrijven" (in
schrijven, te boek stellen). En nadat ieder zijn heerd had laten beschrijven, 
werd er verstaan, dat allen zouden komen met het beste bewijs om de 
opgegeven heerden edel te maken (d.w.z. het bewijs te leveren, dat er 
een heerlijk redgerrecht aan verbonden was). Toen men het niet met 
elkaar eens kon worden, is eenparig besloten om zich "claekeloos" 5) te 
zullen gedragen aan het oordeel van de bovengenoemde zoensluden en 
"om zonder wederseggen 6) aan te nemen, wat heerden edel ofIt onedel 
solden wesen en dat to holden tot eweghen dagen". 

Aldus hebben de vier zoensluden "mannijghen dach daer omme geholden 
end tughe end tuijchnisse verstaen van den voers. reedschipe". Ze hebben 
beslist, dat dit reedschip zal omgaan uit de noorder clauw, waarin het 
tegenwoordig is, in de zuider clauw en van de zuider clauw naar de mid
delste clauw en vervolgens weer naar de noorder clauw en zo voort om 
van heerd tot heerd, als hierna beschreven staat voor elke clauw. 

1) R edscap, r edscipe, rechtstoeI. 
2) Nml. Lijuwart Schultinga, Wigbolt Lewe, Johan Rengers ten Post (mede 

voor zijn broeders), Claas van Ballen, Johan Rengers Schafferszoon (mede voor 
zijn broeders), Bruen Zijgers, Gheert Roltman en Galcko. 

3) Door den redger ter t erechtzitting afgekondigd. 
4) Rekenluden. Vgl. fol. 18 nt. 5. 
5) Onvoorwaardelijk (het oud-Friesche: "klaklas"), ohne Nebenabsicht: Holt

hausen bI. 58. 
6) Zonder t egenspraak. 
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Zuider dauw. 

Olde Luijnge heerd (in de Baewert 1)). 
Nije Luijnge heerd 2) (in de Bauwert). 
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Vrow Hissema heerd (in die Bawert, daer Renghersma kinderen van 
den Poste dat recht van to komt). 

Snelgersma heerd 3) die Galcko tohoert. 
Claes van Ballen heerd 4). 
Gelmersma heerd (Convent Thesinghe 5)). 
Koijma heerd';) Schaffers volck 7). 
Bosen heerd 8) 
Bewesema heerd 9) (de Hilligen tot Garmerwolde 10)). 
Noch twee heerden dat convent to den Buren die nicht jichte ghewiset 

sijnt, men sie sijnt ghewijst op recht 11) end des ghelikes: 
Lijuwert Schultinge heerd. 
Johans Saperna heerd. 
Sijbelma heerd . 
Remko Enters heerd. 
Haijkama heerd. 
Bewesma heerd twee. Desse sijnt oeck op rechte ghewijset, wat sie 

wijnnen konnen 12). 

1) Vgl. H.S. i.f. no. 315 fol. 145 (1567). De Bouwerschap (een streek voor akker
bouw) ten oosten van Ten Boer en ten westen van WoltersU1D. 

2) H.S. i.f. 315 fol. 143v (1512). 
3) Volgens arresten Hoofdm. Kamer 4 en 11 Juli 1629 (fol. 170v en 175v ) stond 

ten processe vast, dat het redgerrecht dat jaar op SneJgersma heerd viel. 
4) Ook Onneken of Oeroken heerd genoemd: H.S. i.f. 315 fol. 144v (1546) en 

fol. 145v (1578) en fol. 146v (1632): Orokenheerd (van Christ. v. EWSU1D en Onno 
van Berum). 

5) H.S. i.f. 315 fol. 143v (1516), fol. 144v (1549) komt nu van EWSU1D toe. 
6) H.M.K. 28 Juli 1638 fol. 147v : het redgerrecht valt op Coyema (Coiema) heerd. 
7) Bedoeld zal zijn de familie Schaffer. In 1325 (O.B.I. 288) is sprake van "dat 

volck ofte lude" van de provestie tho den Oldenampt. De naam "Scaffer" komt 
ook bij de familie Rengers voor (Pro Excol. dl. 7 bI. 86 (1463): "Johan Rengers 
Scaffers soen". 

8) Toebehoorend aan Jr. Wigbolt v . EWSU1D H.S. i.r. 315 fol. 144 (1528). 
9) Ook wel Beusma heerd (1479), Beuwma heerd (1506, 1564), of Beeuwsma 

(1587) genoemd. 
10) H.S. i.f. 315 fol. 143 (1479) en fol. 143v (1506): Hilligen to Garmerwolde; 

fol. 145: De voochden te Garmerwolde (1564). Idem 1587 (fol. 145v ) . Deze heerd 
hoort dus de Kerk te Garmerwolde toe. 

11) D.w.z. nog twee heerden van het convent "to den Buren" zijn niet als 
"jechtich" bevonden (d.i. niet erkend of bewezen 't redgerrecht te bezitten) en 
derhalve naar den Redger verwezen, die daarover zal hebben te beslissen. Dit is 
dus i.c. de gewone redger, niet de overrechter. De laatste is n .f. in de rechtsstoel 
Ten Boer onbekend. 

12) Ook deze twee naar den Redger verwezen om te onderzoeken of ze alsnog 
het redgerrecht kunnen verkrijgen (als "edel" kunnen worden aangemerkt). 
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Middelste clauw: 

Schullerts heerd die Rengersma kinderen van den Poste toebehoort 1). 
Luijnge heerd to Stederwolde. 
Rebbelinge hoord. 
Garbrants heerd. 
Jonge Johan Olgens heerd de laatste drie hoeren Ewesma to. 
Tackenborch heerd. 
Schulten heerd hoert Gheerdt Roltmans toe. 
Dijakema heerd Schaffers volck 2). 
Dodeke Thijassema heerd. 
Meckema heerd Schaffers volck. 
Alle Rengersma heerd. 
Deese nabeschreven heerden "sijnt op recht gewijset": Ewesma (Eusuma) 

heerd daer Claes Stark( e) op woende. 
Trijburgher heerd. 

Noorder clauw 3) 

IJ we (of I we) Hiddema heerd. 
Lijuwerda heerd 4). 
Sijarda heerd 5). 
Frouwema heerd dat Lijuwert Schultingha hefft angesproken. 
Melsema heerd. 
Moder Lijawens heerd to Luttekewolde. 
Vredens heerd 6). 
Johan Foppens twee heerden. 
Derck Fekkens heerd hoort Ewesma toe. 
Emijnge heerd. 
Rebben heerd hoert Eppo Herama toe. 

ende noch dar van anders vier heerden sijnt op recht ghewijset, des 
gheliken drie heerden van Lutteke .A.dewert 7) en een heerd die hoert 
Ode to Dijke toe ende Onsta, gheheten Moontheda heerd. 

,I) Alle Rengersma heerd, het Hooge heem te Garmerwolde H.S. Lf. 315 fol. 146v • 

2) De familie Schaffers. 
3) In de Noorder clauw vielen Steerwolde, Lutkewolde en Hemmerwolde, H.S. 

Lf. 315 fol. 142v • 

4) H.S. i.f. 315 fol. 145v : In 1586 viel het recht op Lijuwerda heert Noorder 
clauw: "in desen jaer hebben wij weinich redgers gehoot overmits den troubell". 
Genoemde heerd behoorde aan 't Convent van Thesinge (Thiasinge Klooster of 
Germania) ten Westen van Ten Boer van de Benedictijner Orde. Zie O.B. Gr. Dr. 1. 
nos. 165, 208, 255, 403 en IT. 1175 (1404) en 1197 (1404). 

5) Hoofdm. Kamer 21 Juni 1625 (fol. 137V ): "de claewe dorch die troublen ende 
verloop van jaeren in confusie, sal conform de jongste voorgaande' slitinge het 
recht op Siarda heert worden gesleten en bedienet". 

6) H .S. i.f. 315 fol. 143: 1475: Vredenheert to Lutkewolde hoort den priesteren 
van Bedum. 

7) Lutke of Klein Aduard = St. Anna Klooster onder Ten Boer gelegen: Cister· 
cienser nonnen;vgl. Oork. Bk. Gr. Dr. 1. 436 (1355) en IT. 1062 (1400). 
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"Item wie desse onjechte heerden, die op recht ghewijset sijnt, nijcht 
edel en maket voer den Redgen bijnnen dat jaer na datum dessen breefs 
na des Redgers ontkenninge 1) ende na landrechte 2), die saldaerna tot 
ewighen daghen daervan wtghewijset wesen 3). Ende offt daer ijenighe 
schelijnge valle 4), dat solde die Abt to den Buren mijt den meeste deel 
van der elufft, daer idt van aenghesproeken worde, scheijden en endighen 
nae inholt desses elawes breeffs 5). 

In't geheel werden dus 32 heerden in de drie elauwen (resp. 9, 11 eh 12) 
door de zoenslieden jichtig verklaard, terwijl resp. 9, 2 en 8 of totaal 
19 heerden "ten rechte" zijn verwezen, dewelke binnen één jaar zoo 
mogelijk alsnog "edel" konden worden gemaakt. 

Verder bestaat er over de jaren 1526 tot 1588 en 1620 tot 1646 een 
doorloopende slijtingslijst 6), voor elk jaar aangevend in welke elauw en 
op welke heerd het redgerrecht is gevallen, alsmede de persoon; door 
wie het recht is gesleten. Op die lijst komen behalve de boven opgesomde 
elauwgerechtigde heerden tevens nog voor: 

1519 de Vlodder Busch heerd (Z.el.) 
1526 de Ewsuma heerd (M.CI.) 
1529 de Trijborger heerd (M.el.) 7) 
1552 een van de twee heerden van 't Convent ten Buren (Z.el.), die 

op recht gewijset sint 8), nu van van Ewsum. 
1555 de derde heerd in de Z.el. die op recht gewesen is, van van Ewsum 

t.w. de Lijuwert Schultinge heerd 9). 

1) Uitspraak. 
2) Overeenkomstig de bepalingen van het Landrecht. 
3) Voor goed verstoken zijn (utewisen). 
4) Betreft dus geschillen te rijzen onder de nieuwe clauwbrief. 
5) Het redgerrecht ging in deze rechtstoeI bij eluften (elauwen) om. Bij geschil 

over den rechthebbende tot het redgerrecht in de rechtstoeI, besliste dus de Abt 
met de meerderheid van de cluftgen~ten. Afwijkend derhalve van de regeling gelijk 
vastgesteld in de Keuren van Hunsingo 1252 (Rq. 330), alwaar de Abt pas optreedt, 
als in de cluft geen meerderheid van 2/3 stemmen kan worden verkregen ("thi 
twednath" niet was gekomen "uppa enne kere"). Een beslissing van den abt van 
Ten Boer over het redgerrecht - in 1565 door hem tezamen met de kluftgenoten 
genomen - vinden we in H .S. i.f. 315 fol. 145. De van Ewsums hadden de aan
spraak van sal. Ottens Clants kinderen op het redgerrecht van Ten Boer betwist, 
doch ze werden bij "kenninge" (uitspraak) van den Abt en kluftgenooten in 't 
ongelijk gesteld. In hooger beroep bij Luiten. en Hoofdmannen wilde de abt de 
tegenpartij "geen beroepinge staen (toestaan, toelaten) nae uitwijsingh des elauwe
briefs". De H.M.K. ging met dit verweer accoord en heeft de brief (nml. van 1454) 
"in den macht gewijset" (daaraan rechtskracht toegekend). Deze brief hield immers 
in, dat de abt de kwestie zal "scheijden en endighen". "Endighen" t.w. dat door 
de beslissing van den abt aan de zaak een einde wordt gemaakt, zoodat van een 
hoogere instantie geen sprake kan zijn. 

6) H.S. i.f. 315 fol. 143v en volgende. 
7) De laatste twee vermeld op fol. 26. 
8) Een van de twee heerden vermeld op fol. 25 en naar den redger verwezen. 
9) Vermeld op fol. 25. 
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Het blijkt dus dat de laatste vier heerden (twee in de Middel en twee 
in de Zuider clauw), in de brief van 1454 onjechtig genoemd en naar den 
redger verwezen, alsnog als clauwgerechtigde heerden zijn erkend. Overi
gens kan voor deze rechtstoei worden aangenomen, dat de heerden uit 
de 16e eeuw zoo goed als geheel corresponderen met die uit de brief van 
1454. 

Het bijzondere bij deze clauw is, dat over het juiste aantal van de 
clauwgerechtigde heerden kort vóór 1454 nog onzekerheid bestond. De 
kring werd definitief gesloten na de door belanghebbenden aanvaarde 
beslissing van de zoenlieden en de verdere uitspraak door den redger, 
tengevolge waarvan in elk geval nog vier dubieuse heerden als jechtig 
aan de clauwlijst werden toegevoegd. De overige 15 hebben zich blijkbaar 
niet binnen de daartoe vastgestelde termijn tot den redger gewend of 
ze zijn niet als edel erkend kunnen worden. 



v. WIDEWARDER REDSCHAP 1464 1) 

Wij Luder Grevinghe Amme to Ramswert, Johan IJkens ende Peter 
Kerstkijns to Jukawert betughen in dessen breve wo dat uns witlick 
ende kundich is, dat Widewarder resschipp valt in twen verendeelen ende 
so ghewesen is sent der tijt dat wij in den resschipe verkeert hebben 2) 
etc. als int upper verendeel ende in dat utter verendeel. Dat upper veren
deel hef!t dre clowen als Widewert, Ramswert, Jukawert. To Widewart 
sint twe heerde als Widewarder heert, daer provest Uneko up wonet 
unde Aijboltsma heert de Edzen in de groede ende Dijuert Wreetsars 
to hoert. To Ramswert een heert als Haijnghe heert de ock Edzen ende 
Dijuert voirs. to hoert. To Jukawert dree heerde als Hettema heert, de 
Johan Renghers nu to hoert unde Kadtzinghe heert de Lucke Frerick 
ende Laurens nu to hoert Hillersma heerd de der Kercken to Jukawert 
to hoert ende licht na Thiamsweer uth int feIt 3). Dat utter verendeel 
hef!t veer clowen Crewart Sibeldeweer Nes unde Katmense. To Crewart 
sint twe heerde als Feenhusester heerd de provest Uniken ende Ewen 
Ewesma nu ter tijt to hoert unde Bunnema heert, de Evert Sickinghe 
Egbart Renghers ende Luder Grovinghe nu ter tijd to hoert. To Sibelde
weer sint twe heerden als Siboldaweerster heert de Otten ter Hansouwe 
nu to hoert ende Lijummen heert de Remmert to Berum nu to hoert. 
Up den Ness sint dre heerde als Hommen heert, de Eppo tot Wirdum 
nu toe hoert, Eijso Bernijnga heert de Eelst Meijama nu to hoert unde 
Popka Eeltsma heert de Menolt nu to hoert. To Katmense sint twe 
heerde als dat Hoghe Heem dat Eppo Herma nu to hoert unde dat 
Trijflijaet dat Abelen Onsta to hoert. Unde manck 4) dessen voirs.heerden 
sint vijf! heerde daer dat resschup up valt alle weghen of! to allen tiden 
urn dat achtende jaer als bijnamen int upperverendeel de twe heerde voir 
bijnoemt de to Widewart sint gheleghen unde de ene heert to Jukawert 
als Hettama heert unde Haijngha heert de to Ramswert is gheleghen. 
De vijf!te heert is gheleghen in der utter verendeel als to Crewart Bunnema 
heert. Sunder alle argelist. In een orkunde der waerheijt heb ik Luder 
voirs. mins selves seghel an desse breef! ghehanghen ende to ener merre 
vestenisse dess voirs. waerheijt hebben wij Amme ende Johan ghebeden 
den Eersamen her popken van eeniden unsen Kerckheren to Holwirde 
Ende ik peter Kerstkiens heb ghebeden den Eersamen mester jacop 
mijnen Kerckheer to jukawert dessen brief! voir uns mede to bizeghelen. 

1) Inventaris Farmswn Regest no. 135. 
2) Zoolang wij in deze rechtstoeI hebben gewoond. 
3) Buiten het dorp in het veld. Vgl. Keuren Langewold 1282 O. B. I. bI. 104 

art. 9: "Wort enig man an een hues gejaget und dat men hem uth den huese gele, 
dat is jaget ende op den velde worde geslagen" (gedood) enz. en art. 19: "Weso 
enen berovet buten doeren op den velde" etc. 

4) En onder deze voornoemde heerden etc. 
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Ende wi poptatus ende jacobus cureten voirs. um bede willen der voirs. 
personen hebben unse seghele mede an dessen breef ghehanghen in des 
jaer ons Heren dusent veer hundert ende veer und tsestich des saterdag 
voir letare 1). 

Upper verendeel (3 clauwen) 

Widewert 
Widewarder heert 
Aijbolsma heert 

Ramswert 
Haijngha heert 

Jukwerd 
Hettama heerd 
Katmijnse heerd 
Hillersma heerd 

Utter verendeel (4 clauwen) 

Crewart Sibeldeweer Nes Katmis 
Feenhuster heerd Siboldeweerster heerd Hommen heerd Hoghe heem 
Bunnema heerd Lijmmen heerd Barnijnghe heerd Trijflijaet 

Popke Edtsma heerd 

Dit nabeschreven is de _ clauwe van Oosterwijtwerder redgerschap 
gelijck als volgt d.d. 2 April 1598 2). 

Anvanck des clauwes enommeganck. 

1598 Eijso Barninge heert 1612 Katmijnse heert 
1599 Popko Eelsma heert 1613 Hellersma _ heert 
1600 Dat Hooge heem 1614 Feenhuijster heert 
1601 Wijtwerder heert 1615 Wijtwerder heert 
1602 Aijboltsma heert 1616 Aijboltsma heert 
1603 Haijngha heert 1617 Haijngha heert 
1604 Hettema heert 1618 Hettema- heert 
1605 Bonnema heert 1619 Bonnema heert 
1606 Trifliat heert 1620 Sijboldeweerster heert 
1607 Wijtwerder heert 1621 Lummen heert 
1608 Aijboltsma heert 1622 Hommen heert 
1609 Haijnga heert 1623 Wijtwerder heert 
1610 Hettema heert 1624 Aijboltsma heert 
1611 Bonnema heert 1625 Haijnghe heert 

1626 Hettema heert 
1627 Bonnema heert 

1) Letare Hierusalem 4. Fastensonntag (Introitus): Grotefend, Taschenbuch 
etc. bI. 74. 

2) H.S. i.f. 315 fol. 204. De opsomming der hieronder volgende heerden is geschied 
in twee ongelijke helften, t.e. de wijze van de indeeling der heerden (I, 3 en 5) beter 
te doen uit~omen. Op fol. 205v wordt gesproken van "opper" en "onder" vieren
deel (Upper en Utter Verendeel in de tekst hierboven fol. 29). 
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"Unde so wederom toe reeckenen unde geen carp op vallen sal nae 
luijt segel en brieven" 1). 

Er zijn dus in het geheel 15 heerden in de rechtstoel van Oosterwijt
wert. Vijf ervan namelijk Widewarder heert, Aijlbotsma heert, Haijngha 
heert, Hettema heert (allen in 't Opper vierendeel) en Bonnerna heert 
(in Utterverendeel) blijven steeds bij elkaar in dezelfde volgorde. Van 
de overige 10 heerden wisselen drie (telkenmale andere heerden) de 
genoemde vijf in de ommegangen driemaal af, terwijl de overblijvende 
tiende heert (Trijflijat) éénmaal tussen de vijf genoemde wordt inge
schoven nml. in 1606 om vervolgens weer in 1628 aan de beurt te komen. 
Het schema ziet er dus uit: 3-5, 1-5, 3-5, 3-5 2). Bij vergelijking van 
de beide clauwregisters blijkt ook nu weer, dat in de gerechtigde heerden 
sinds 1464 geenerlei verandering is gekomen. 

De clauw van 1598 wordt in de sententie van de Gemeene Landswarf 
van 26 Maart 1623 de "gerenoveerde clauw" genoemd en in een sententie 
van de Gemeene Landswarf van 24 October 1623 wordt gesproken van 
een "accort offte vernieuwing van die clauw in 1598". Derhalve een 
authentieke bevestiging van de vroegere clauw van 1464. Er zullen dus 
misschien in 1598 ingevolge onderling accoord van de clauwgerechtigden 
enige wijzigingen in de volgorde van de ommegangen zijn aangebracht. 
De eerst genoemde sententie van 26 Maart 1623 betrof het redgerrecht 
tot Oesterwijtwert op Sibaldeweer (derhalve op Sijboldeweerster heert 
in de clauw Siboldeweer). Het in de tweede plaats genoemde arrest had 
betrekking op de Lumma heert te Oosterwijtwert, eveneens liggend in 
Siboldeweerster Clauw. 

1) En weer op dezelfde wijze naar beneden te tellen en over deze rangregeling 
zal -- naar luid van de gezegelde dauwbrief - geen twist mogen ontstaan, d.w.z. 
de opstelling van deze ranglijst als zoodanig is voor geen betwisting vatbaar. En 
op fol. 204: '"Katmis, dat laeste dorp und alsoo voort weeder daelgaende van dorp 
tot dorp als v.s.". 

2) Vgl. H.S. i.f. 315 fol. 204v : "Hijr sinnen nu vijftien heerden (zie de boven 
onder de zeven dauwen genoemde heerden), de tijne (de 10 heerden) vallen tussehen 
de vijff in (men vergelijke voor de tien de dauw van 1598 tot 1623 en wel de jaren 
1598 tot en met 1600, 1606, 1612 tot en met 1614, 1620 tot en met 1622) und soo 
het reeht aehtervolget wort (wordt uitgeoefend), soo moet het een op een ijder 
van de tijne in vijf en twintieh jaer vallen (1598 tot en met 1622) unde dreemael 
op de vijff-, in vijf en twintieh jaeren als voors." (t.w. 1601-1605, 1607-1611, 1615-
1619). Het aantal heerden op de bovenstaande dauwlijst van deze rechtstoei 
geplaatst bedraagt in totaal 30. Het in deze noot tusschen haakjes geplaatste is 
door mij ingevoegd. 



VI. RECHTSTOEL LOPPERSUM 1478 1) 

Wij Lippe Haijkens, Tamme in den Ham, Hijbelo Ffockens, Thijaert 
Sijnekens, Lippe IJwessuma 2) end Eppe Heijnens bekennen ende betugen 
ho uns witlick ende kondich is dat dair in Loppersummer resschup zullen 
weBen twelff vuile clouwen ende nicht meer ende liggende rechtzijdes 
umme als nabescr. steijt Int ijrste Loppersum voir ene vulle claeuwe, 
daer na Enzelenser buren voir ene vulle clouwe, Merum ende Mude to 
zaemen voir een vulle clouwe, Ham voir een vuile clouwe, Siuxum voir 
een vulle clouwe, Ozingeweer voir een vulle clouwe, Grode voir een vulle 
clouwe, de Westerzijt van de Rijp voir een vulle clow, Oddingehusen voir 
een vulle clouwe, Eeckwart voir ene vuile clouwe, To Wijrdum up de 
Oester zijt voir een vulle clouwe, Ende de wester zijt voir een vuile clow 
Ende van Wijrdumer wester clouwe weder to Loppersum Ende desse vs. 
clouwen liggen rechtzijdes mijtten zunne umme als voir geruert. Ende 
wanneer dit vs. resschup in ijenich van de clouwen kompt, so valt dat 
oick rechtzijdes ende mijtten zonnen umme van heerde to heerden 3). 
Mer 4) ho vele edele heerden in de.ssen vorscr. clouwen sint ende wel de 
tohoren ende ho de liggen, daer en is uns nicht van kondich S). 

Voorts is er nog een compromis uit het jaar 1478 Donderdag na 
Paaschachten 6) waarvan de aanhef luidt als volgt: 

Wij her Onno Ewessuma, Johan Rengers, Ffocke Rengers ende Egbert 
Rengers to den Poste, Abbe Heemstra 7), Schelte to der Borch, Azigo to 
Raswert, Sijert ter Hanzouwe, Ffocko ende Haije Ripperda Hovetlingen 
van hoir zelves end mede hoir moder end moijen 8) weghen, Vrou Ecke 
to Loquart van hoir kinder wegen Ende voirt alle de eijghenerveden de 
dair rechtinge oft heerlichheiden hebben liggende in den alingen 9) 
resschappe to Loppersum bekennen ende betugen mijt dessen openen 
brieve voir uns end uns erffghenamen ende nakomelinghen, ho dat wij 
lieffiiken end vrentliken sint verdraegen, dat daer in Loppersumer resschap 
zullen wesen 12 clouwen (enz.). 

Volgt de inhoud als hierboven is weergegeven, behoudens dat nog in 

1) Archief Ewsum Inventaris Regest no. 65. 
2) IJwessum (Ewessuma = Ewsum). Vergelijk Pro Excolendo dl. 7 bI. 79 (1461), 

bI. 97 (1466) en blo 126 (1501: Reloff van Ewssum). Vgl. ook dl. 7 bI. 127 (1512): 
Bewssumma. 

3) Het redgerrecht loopt dus zoowel langs als in de verschillende kluften (over 
de heerden) met de zon om. 

4) Maar. 
5) Daar is ons niets van bekend. 
6) Paaschachten: Zondag na Paaschen. 
7) Waarschijnlijk vroeger Obbema geheeten. 
8) Tante. 
9) Geheele. 
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het begin is toegevoegd: "So sal altijt vallen dit voors.resschap 1) recht
zijdes end mijtten zonnen umme van clouwe tot clouwen als hijrna bescr. 
staet" ; verder is achter "Wijrdum up de Oester zijt" opgenomen: "End 
daer zullen mede invallen de heerden 2) de dair geleghen sint up de Oester
zijt van den wech boven deels" en achter Wijrdumer westzijde: "Ende 
dair zullen oick mede invallen de heerden de dair geleghen sint up de 
westerzijt bovendeels" en ten slotte aan 't einde van het geschrift: "En 
wanneer dat vors.resschap in enich van den clouwen kompt: So zal dat 
oick rechtzijdes ende mijtten zonne umme vallen van herden tot heerden 
hent to der tijt to dattet voirt an van den heerden woirt verclaert 3) 
enz. In een oirkonde der waerheijt so hebben wij ffiwelinge landtzegel 
beneden an dessen brieff gehangen int jair ons Heren 1478 des Donredages 
na Pascheachten". 

Beide bovengenoemde verklaringen zeggen duidelijk, dat er in 1478 
twaalf clauwen in de rechtstoei van Loppersum c.a. aanwezig zijn geweest, 
derhalve viel het redgerrecht om de twaalf jaren in dezelfde clauw. We 
zullen nu eerst nagaan, welke heerden er in die clauwen lagen en ver
volgens op welke wijze de ommegang van de heerden plaats vond 4). 

Loppersumer clauw: 3 edele heerden 

Dat Hoge Heem 
Heercke Holdinge heerd 
Aijlkuma heerd 

De Hilligen (Kerk te Loppersum) 
thoe den huijse in den Ham 
Asinga thoe den Huijse in den Ham 

Enselenser clauw: 7 edele heerden. Ze worden niet op fol. 180v. h. clauw

boek (H.S. i.f. 315) vermeld. 

M erumer cla,uw: 9 edele heerden 

Popken heerd 
Heerken heerd 
Hiddema heerd 
Johan Rengers heerd 
Tiacke Buttens heerd 
Ockema heerd booven dijcs 

1) Het redgerrecht. 

Athe toe Merum 
Eusum 
Wabbe Taekens 
Rengers 
Asinga Ailcuma nu Eusum 
Rengers 

2) D .w.z. die heerden zullen mede in de rij van tourbeurten van Oost naar West 
worden opgenomen. 

3) Totdat door de clauwgerechtigde heerdeigenaren voortaan (in het vervolg) 
een andere wijze van rouleering mocht worden vastgesteld. 

4) De clauwgerechtigde heerden in deze rechtstoeI kan men ook nazien in het 
opstel van Ds. I. Hamming: "Van clauwen, heerden en borgen in Loppersum" 
1960 bI. 85 vlg. 
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Salbortsuma heerd, Garrelweerster Hilligen (Kerk te 
Sabbelsuma of Sabbotsuma heerd Garrelsweer) 
Galkuma heerd 
Bentisma heerd ter muide 1) 

Hamster clauw: 8 edele heerden 

Op die Tiuche : 2) 
Leewen heerd 
Rijperna heerd 3) 

Op de Juist: 4) 
Bolerna heert 
Boijema heert 

Wabbe Taeckens 

Mepsche 

Ludde 

1) Mude = monding van rivier i.c. van de Fivel. Vgl. Rengers Kroniek J . fol. 
73: "olde dijck bovendijcks bij het Damsterdiep na den Muide bij den Post (dewelcke 
den name beholt dat deZeemuede und sijlen dar bij oldes gewest hebben") en fol. 76: 
"de sijlen wo voergeroert bij den Muide plegen to liggen" en fol. 76: "de sijlen 
plegen bij den mtiide te liggen"; I. 198: "Thuessz up de Muede". (Volgens J. A. 
Feith, Ommelander borgen (bI. 17) was de burcht Muda reeds in de 16e eeuw ver
dwenen); Kroniek 11. 260: "Delffsijler Muiden en Pro Excol. dl. 7 bI. 23 (1446) 
noemt een "Tije t er Muden". 

2) "Die Tiuche was het Zuidelijk deel van de Hamster clufft, de ter plaatse 
daaronder genoemde "de Juist" het Noordelijk deel van de clufft, (Ds. M. ten Broek 
"In den Ham bij Loppersum" G. V. A. 1932 bI. 103). Abel Eppens Kroniek I . bI. 480 
zegt, dat "en Ham een clawe und heele kluijfft ijs". De uitgevers van de Kroniek 
(Jhr. Mr. J. A. F eith en Dr. H. Brugmans dl. I. 480 nt. 4) denken aan een woord
speling : nmI. "dat deze Ham een hele kluif is". Bedoeld is ongetwijfeld door Eppens, 
dat de Ham voor een "volle" clauw of kluft gold (zie overeenkomst boven bI. 32, 
waarin alle kluften te Loppersum als vol worden gequalificeerd behoudens dat die 
van Merum en Muide tezamen als één kluft beschouwd worden). Ds. ten Broek 
o.c. bI. 103 verwerpt eveneens de uitlegging van Feith en Brugmans. Als de twee 
laatstgenoemden er gezamenlijk op uit trekken, vindt wel vaker een deraillement je 
plaats. Zoo stellen zij voor de slotalinea van de Kroniek van Sicke Benninghe (1887) : 
"Ende hebben de borgen alle vier recht geset mijtten stat dene hoffart" (bI. 170) 
te lezen : " mijtten statdener Sicke Leffert of Loffert" . Bedoeld is ongetwijfeld, dat 
de borgen alle vier in rechte zijn opgeroepen met een stads hoffart. Vgl. Stad
boek/Groningen Pro Excolendo dl. 5 Liber 9 art. 23 ("wtpenden sonder hoffert 
offte wete"). Ten slotte: men sprak niet alleen van een smalle cluft, doch ook van 
een smalle (kleine) Warf. Zie Fr. Rq. bI. 328 art. 3 ("Etta smela warvum" etc.). 

3) Leeuwenheerd en Rijpema heerd zijn in H.S. i.f. 315 naast elkaar geplaatst, 
doch ze vormen twee afzonderlijke heerden vgl. H.S. i.f. 315 fol. 183 (1539): "viel 
redgerrecht in Hamster clauw en Geert Lewe heeft dat gesleten vaI'l Leeuwen heert" 
en daarnaast fo1.185v (1623): Bijma sleet het recht op Rijpemaheerd. Ook ds. Ham
ming (Loppersum bI. 96 sub 2) maakt m .i. minder juist melding v. d. Leeuwen heerd 
of Rijpema heerd. 

4) De benaming "op de Juist" is ook wel gebruikt voor een boerderij . Vgl. R eg . 
Feith 1556, 24 : verkoop van een rentebedrag "wth ende auver eenen heerdt landes 
ter Loppersum in dem Ham gelegen gehieten up die Juist, thoe manen ende thoe 
boeren up dach Ambrosie confessoria". 
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Duirtsema heert 1) 
Ewkuma heert 
Boelsiabbema heert 2) 

Den Ham 
Den Ham 
Ritske 
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Het blijkt dus, dat er niet 8, doch slechts 7 edele heerden in de Hamster 
clauw zijn. De verwarring zal zijn ontstaan, doordat eertijds de Tiuche 
ook wel eens als een clauwgerechtigde heerd is opgevat in plaats van 
het Zuidelijk deel van de cluft "den Ham". Dit blijkt uit den inhoud 
van twee sententies van de Hoofdmannen Kamer t.w. van 17 juni en 
23 juni 1623 3). Op 17 Juni werd van de zijde van Tiasso Tiassens 
"questieus" met Bonno Bima "veendrik" over het redgerrecht Loppersum, 
Wirdum c.a. betoogd, dat ,,'t selve op die tiuchen viel", waartegenover 
Bijma "allegierde 't selve op Lewen heerd Rijpema te vallen end voor 
vole jaeren daarop gesleten te wesen, daerbij doende, dat Tiugen geen 
edele heerdt was dan een halve kluift van Hamster clauw ende datt noit 
slijtinge op Tiugen sij gewest, nadien in die Hamster claw alleen (slechts) 
7 edele heerden waren w.o. tiuchen niet waeren gerekent". Aan Tjassens 
werd door de Hoofdmannen "tegens naesten maandach bij versteek" 4) 
bewijs opgelegd, dat Tiuchen een edele heerdt was en dat op dezelfde 
heerd "slijtinge gevallen was". Ter zitting van 23 Juni 1623 heeft Tjassens 
ter voldoening aan de voorgaande sententie verscheiden clauwen over
gelegd, waarin "die Tiuchen mede onder die edele heerden waren opge
steld, dan geen slijtinge daarvan bewijsende" 5), zoodat Tjassens "die 
jongst ergangene sententie niet heift volgedaen". 6) 

Siuxumer clauw 7): 8 edele heerden 

Dat Steenhuis Rengers 
Lutke Sicken heerd 8) Asinga nu Eusum 9) 

1) Duijrsema heerd van Joh. de Mepsche zie H.S. i.f. 315 fol. 181v ; in 1633 is 
de borch toe Duirsum in den Ham met redgerrecht door Evert Johan en' Rudolph 
Hennick de Mepsche verkocht. Zie ook Ds. M. ten Broek G.V.A. 1933 bI. 35 en vlg. 

2) De laatste heerd Boelsiabbema heerd behoorde Hero in den Ham toe. V gl. 
Ds. ten Broek G.V.A. 1933 bI. 51. 

3) Fo!. 131 en 138v • 

4) D.w.z. als partij op Maandag niet verscheen om bewijs bij te brengen, de 
zaak dan voor hem verloren zou zijn. 

5) Niet voldoende is, dat die Tiuche op een of andere clauwlijst als edele heerd 
wordt genoemd, ook moet blijken, dat inderdaad krachtens die heerd redgerrecht 
uitgeoefend is. 

6) Ex super abundanti werd T. nog eenig uitstel verleend tot het opgedragen 
bewijs, doch hij heeft daarvan geen gebruik gemaakt. 

7) Siuxum of Suxum schijnt een oude naam te zijn voor de wierde ten Westen 
van Loppersum (ds. M. ten Broek G.V.A. 1932 bI. 156 noot 2) . 

8) Volgens Ds. ten Broek (G.V.A. 1934 bI. 6) zijn de Lutke Sicken heerd in 
de Siuxumer clauw en de laatste twee heerden in Osingerweerster clauw vroeger 
in één hand geweest , nml. van Sicko te Osingeweer. 

9) ' Clauwboekje van Ewsum 1550 (Catalogus Pro Excolendo Jure Patrio 1898 
no. 77) noemt de 2e en 4e heerd in deze clauw nog niet. 
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J ammersbrinck 
Rensuma heert 
Popko Onnekens heert 
Johan Rengers heert 
Hibelma heertl) 
Tiaert Sijnekens heert 

Hijbele 
Asinga nu Eusum 
Hijbele 
Rengers 
Hijbele 
Alle in den Ham 

Oesingerweer8ter 2) clauw: 3 edele heerden 

Hoijekerna heert 
Jonge Sicken heert 
Godeken heert 3) 

Groe8ter clauw: 3 edele heerden 

Hinckema heerd 
Eukuma heerd 
Schoemaeckersheerd 

Rijp8ter clauw: 3 edele heerden 

Lijuppe Haijckens heerd 
Vr. Ulsken heerd 
Hoijekerna heem over de wech 

Asinga nu Eusum 
Clant 
Asinga (deze heert hiet van oldes 

Sigersma heert ende komt Asinga 
Ailkema thoe, nu Euwsum ende 
is dat heem daer Johan A vens op 
plach thoe woonen aen de wech de 
van Oesingeweer streckt nae Siu
xum thoe) 

Ludde in den Ham nu Eusum 
Eusum 
Eusum 

Haijcke nu Eusum 
D' provest 
Asinga nu Eusum 

Odingehuister clauw: 4 edele heerden 

Der Hilligen heerd 
Roode Remkens heerd 
Kremers heerd 
Luppe Haijckens heerd 

Eusum 
De provoost 4) 
Hoijcke 

1) Volgens arrest H.M.K. d.d. 25 juni 1625 (fol. 144V ) viel het redgerrecht in 
dat jaar op Hibelma heerd. 

2) In een O.W.O. van 1449 (Pro Excol. dl. 7 bI. 46) is sprake van "een mumber
schap (mombaerschap: voogdij) van goeijke to oesdingweers kiint" (voogdij 
over 't kind van G. te Oesdingeweer). 

3) Tammo Sijgersma had uit zijn tweede huwelijk een dochter gehuwd met 
Godeken ; van daar de benaming Godeken heerd (Hamming, Loppersum 1960 bI. 89). 

4) Proost, provest, een geestelijk ambt. 
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Equarder dauw: 5 edele heerden 

1540 Dat Hooge Heem, Equarder 
wierde Eusum 

1552 De Seecken 1) Egbert Pieters heerd, nu Froma 
1564 De groene wierde in 't 

oosten van Equarderwierde Wittewierum 
1576 Jochum Wijpkens heert 
1588 Bolhuis Abel Eppens tho Equart 

W irdumer Oosterzijd: 7 edele heerden 

Der Hilligen heert 2) toe Loppersum 
Egbert Rengers heert Rengers 
Eusuma heert Eusum 
Sijbelma heert 
J elles heert 
Isbrants heert 
Dat groene Heem 

Rengers 
Eusum 

W irdumer Westerzijd : 7 edele heerden 

Steenhuis heert 
Alkuma heert 
Ebbekema heert 
lIaijma heert 
Ter Borch 
Liauckema heert 
Sijbelluma heert 

Oosterwierum 
Eusum 
Hillebrant 
Hillebrant Sijgers 
Witte Werum 3) 
Ham 
Ham 

37 

Thans moet worden nagegaan, hoe m de verschillende clauwen de 
heerden elkaar hebben opgevolgd. 

1. Loppersumer dauw (buurclauwe) 4) 

1485 Ailkema heert (op 't Westereinde van de buren). 
1497 was carp tussen Asinga Ailkuma en Johan Rengers van der 

Hilligen heerd. 
1509 Menko Heemster heeft het gesleten van Heecke Holdinge heerd. 
1521 viel het redgerrecht in Loppersummer clauwe en gesleten van 

Ailkuma heerd op de buyren. 

1) J. A. Feith (Heerden in de Ommelanden in Bijdragen Prov. Gron. 1901 deel l. 
bI. 186) vermeldt "de Heecken". 

2) De heerd, welke aan de Kerk te Loppersum toebehoort. 
3) Toebehorend aan het klooster Bloemhof te Wittewierum. 
4) Gevormd door de oude buurschap of het dorp Loppersum, derhalve de arff

buren (eigenerfden), die aldaar een clauwgerechtigd erf, heem of heerd bezaten. 
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1533 viel het in Loppersummer buurclauwe; Harmannij Coep 1) heeft 
dat gesleten van dat Hoge Heem van Jr. Jurrien, wegen. 

1545 viel het op Heecke Holdinge heert op de buijren. Johan Geerts 
heeft dat gesleten. 

1557 viel op de buijren in Loppers. claeuwe en Wolter in d~n Ham 
heeft dat gesleten van Ailkuma heerd. 

1569 Imele Lottringe heeft dat redgerrecht gesleten van dat Hooge 
Heem vanwegen J. de Mepsche Luijtenant. 

1581 Eppo Bauckens heeft dat gesleten van Heke Holdinge heert. 
1593 Viel het op dat hoge heem. 
1605 Op Heke Holdinge heert. 
1617 Viel het redgerrecht op Aijlkuma heert en Joachim de Mepsche 

heeft dat gesleten. 
1629 Viel het op dat hoge heem en is gesleten of het bleef in carp 2) 

en de olde Richter continueerde. 
1641 Is Geert van Isselmuiden mandaet van dit redgerrecht op Hilligen 

Hoge Heem voor dat jaer in contumaciam in weerden verclaert 
(26 juni 1641) 3). In deze clauw zijn dus drie edele heerden dezelfde 
als hierboven fol. 33 aangegeven. 

2. Enselenser Buren 

In de clauw Enselens 4) (evenals waarschijnlijk in die van Equard) was 
de toestand afwijkend van die der andere clauwen. 't Clauwboek ver
meldt: "Enselens bevat 7 edele Heerden en komen alle de gemene buren 
te vergeven". Dat wil dus zeggen, dat de gemene buren (ook wel aange
duid als de gemeente, de ingesetene~, de arffburen), het redgerrecht ieder 
jaar schenken of weggeven aan een van de bezitters dier edele heerden 
om het voor dat jaar te gebruiken. En het was blijkbaar usance, dat de 
heerdeigenaren het recht aanspraken. Wij lezen nml. op het jaar 1631 5), 

dat Popko Louwens op Enzelens mede uit naam van zijn "mede consorten" 
het recht aanspreekt; ook, dat Tiasso Tiassens mede raetsverwanter der 
Stadt Groningen in 1631 zijn heerden op Enselens nomineert (aanspreekt), 
alsmede sich qualificeerend wegen die andere gequalificeerde heerden op 
Enselens. In datzelfde jaar nomineert Diederich van Rensen in qualité 
sijner gedane aansprake op het redgerrecht van Loppersum ende Wirdum 
de gemene buren in het corpus Enselens zeven edele heerden op Enselens; 

1) Herman Koop, die als plv. redger ;voor Jurrien van Munster optreedt, deed 
zulks ook vaak voor de van Ewsums. Naast, Koop kunnen , als zoodanig genoemd 
worden Eyso Grevinck, Bernard Hovinck en Hendrik Vijzel. Zie Invent. Ewsum 
bI. 20 nos. ll5, ll5x en ll6 (Ie helft 16e eeuw). 

2) Het redgerrecht bleef tU8schen pp. betwist (oudfriesch"kerp"), zoodat de 
oude redger in den eed bleef. 

3) Fol. 202. 
4) Oorkonden Boek Gr. Dr. I. no. 7 (945) "In Angeslengi" en no. 126 (1258) 

"Marca Angliensis". 
5) H ,S. i.f. 315 fol. 188 (1631). 
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hij treedt dus tevens op voor de andere heerdbezitters. In dit verband 
is het ook verklaarbaar, dat wij bijv. in 15511 ) opgeteekend vinden, dat 
het redgerrecht betwist bleeftussen Jr. Jurjen van Munster (heerdeigenaar) 
en de gemene buren van Enzelens. Hier bestreed dus van Munster de 
door de buren gedane keuze onder de heerdeigenaren. 

De slijtingslijst van Enselens 2) ziet er als volgt uit: 

1487 bruickede Asinga Ailkuma dat vors.recht van Enselenster clauwe 
ende valt op de gemeene buiren en komt toe den huise in den Ham 
sonder eemants weederseggent nae vermeIt dat olde claeuwe ende 
slijtboeck. 

1499 vill dat redgerrecht thoe Enselens op de buiren dat doe om de 
vreede wille ongebruickt bleef. 

1511 vill dat redgerrecht in· ,Enselenster claeuwe ende Athe tho merum, 
heft dat gesleten van Menko Heemster weegen. 

1523 vill dat redgerrecht in Enselenster clauwe end Ate thoe Merum 
heeft dat van der gemeene buiren weegen gesleten. 

1535 vill dat redgerrecht in Enselenster clauwe end Tiacke Haricks 
heeft dat gesleten. 

1547 vill dat enz. en de gemene buiren vergeeven het altijt ende Jurjen 
van Munster heeft dat gesleten van wegen de gemene buiren. 

1559 vill dat enz. ende Jr. Roelof van Munster heeft dat gesleeten (de 
gemene' buren hebben het gesconcken Roelef van Munster). 

1571 vill dat enz. op de gemeene buren ende Imele Lottringe heeft dat 
bedient van weegen de ingeseeteneil. van Enselens. 

1583 vill dat enz. end Henricus Weeck heeft dat gesleeten van de 
gemeene buiren. 

1595 vill dat enz. end de gemeene buiren toe Enselens toebehoorich, 
van de welcke Johan Ritskens het heeft gesleten. 

1607 vill dat enz. de gemene buiren te vergeeven end de E. Geert Gruis 
heeft dat gesleeten van weegen de van Enselens. 

1619 vill dat enz. end hebben de gemeente aldaer de Erb. Popko 
Louwens' het toegestaen voor dat jaer en heeft het gesleeten, mits 
gesubstitueert hebbende Focco Moesell. 

1) H.S. i.f. 315 fol. 189v • 

2) Volgens Jhr. Mr. J. A. Feith ("Heerden in de Ommelanden" in Bijdragen 
tot de kennis van de Provo Groningen etc. dl. 1. 1901 bI. 185 nt. , 1) zouden waar
schijnlijk de redgerrechten van de zeven heerden zijn aangekocht door de gezamen
lijke buren van Enselens om - wanneer de beurt aan deze cIauw viel - een redger 
te kunnen aanstellen. Daarvoor zou kunnen pleiten een aanteekening op het jaar 
1641 t.a.v. h. overrecht gemaakt. "De Edele, Havik Dreewes volgens de ansprake 
van hem voormaels gedaan op het overrecht van Loppersum, vallE3nde- nu tegen
woordig op de -gemeene gerechtigde ingesetenen tot Enselens, nomineert sijn eigen 
contingent van Enselens pro quota daerop vallende". Ook het overrecht schijnt 
dus aan de buren van Enselens te zijn overgedragen. 
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1631 vil dat enz. end is van d'gemeente weegen van Popco Louwens 
bedient. 

1643 vill dat enz. gesleeten van redger Egbert Dercks weegen de voor
standeren van zalige Br. T. Tiassens soone koomende van zeven 
ommegangen vijve en Hawik Dreeuws met consorten eene, als 
oock Knols erfgenaemen ene. 

Blijkens de bovenstaande slijtingslijst (1487-1643) vergeven de buren 
van Enselens het redgerrecht steeds aan iemand om het van hunnentwege 
te slijten 1) en wel aan een van de op het oude clauwregister vermelde 
heerdeigenaren of c.q. hun rechtsopvolgers. Men zou dan ook kunnen 
aannemen, dat de bezitters der heerden het redgerrecht zooveel mogelijk 
bij toerbeurt hebben gesleten. Het aanspreken (nomineeren) van het 
redgerrecht deed de adspirant rechthebbende bij het corpus of de cluft 
Enselens 2) (corpus of cluft genomen als onderdeel van de totale rechtstoel 
Loppersum). 

3. Merum en Mude 

1489 Bruickede Asinga dat recht van Meromer clauwe van Tiacke 
Buttens heerd, daer Dijbeke op plach te woonen. 

1501 geen heerd genoemd. 
1513 ongebruikt gebleven om der vreden willen 3). 
1525 Otto Clant heeft dat gesleten van die Juffer van Munster van 

J. Rengers heerd. 
1537 Jr. Johan van Ewsum gesleten van Heercken heerd. 
1549 Gesleten van Hiddema hoord. 
1561 Op Johan Rengers heerd. 
1573 Op Tiacke Buttens heerd. 
1585 Ockema heerd. 

1) Vergelijk bovenstaande slijtingslijst. De gemeene buren vergeven het altijd 
(1523, 1607, 1619). De gemeente staat het aan iemand toe om te slijten (1619), 
het recht is aan de buren toebehoorig (1595), het recht is van gemeente wegen of 
van wege de gemene buren bediend en gesleten (1583, 1631). 

2) Hamming (Loppersum 1960, bI. 92) schrijft: "Enselenser clauw: 7 heerden, 
die niet bij tourbeurt slijten, maar als Corpus Enselens, terwijl men het blijkbaar 
onderling weer uitzoekt". Om die reden zouden dan ook de heerden niet met name 
genoemd worden voor de slijting. Het komt mij voor, dat een ommegang bij tour
beurten wel plaats vond en dat de schrijver aan het woord "corpus of cluft" een 
minder juiste betekenis heeft gehecht. Dat de heerden niet met name genoemd 
worden, kan zijn oorzaak hierin vinden, dat tengevolge van een eventueele over
dracht van het redgerrecht aan de buren dit recht personeel is geworden (t.w. op 
naam van de buren). 

3) H.S. i.f. 315 fol. 182v : "In 1513, 1514 en 1515 zijn de redgerrechten onge
bruikt gebleven om der vreeden willen alsoo dat het recht voors. in denselven dree 
jaeren niet gesleeten is geweest van Merumer, Groester en Hamster clauwe. In 
1516 weder aengetastet in Equarder clauw". Ook in 1499 (fol. 39) werd het recht 
niet gebruikt. 



CLAUWGERECHTIGDE OMMELANDER HEERD 41 

1597 op de Kercken heerd toe Garrelsweer, Sabritsma heert genoemd 1). 
1609 Gaelkema heert in Garrelweerster karspel binnen dieps, Tammo 

Popkens toe Merum toebehoorich. 
1621 Bentisserna 2) heerd of ter Muide, bedient v.w. Hoijcke op de 

Muide. 
1633 Popken heerd en is bediend van Popko Tammen. 
1645 ontbreekt. 

In deze clauw zijn 9 heerden welke alle boven zijn genoemd, 

4. Hamster dauw 

1491 Bruickede Geert dat voors. recht van Hamster clauwe ende valt 
altijt op de gemeene buijren (de Tiuche). 

1503 Menko Heemster heeft dat gesleten van de Juijst. 
1515 ontbreekt. 
1527 Jr. Jurrien heeft dat gesleten van Ewkuma wegen. 
1539 Geert Lewe heeft dat gesleten van Leeuwen heert. 
1551 viel op de Juijst en Wolter in den Ham heeft dat gesleten. 
1563 Kornellis Kempis heeft dat gesleten van Boelerna heert. 
1575 Boijema heert en L van Lingen heeft het gesleten wegen Luijtenant 

Mepsche. 
1587 toe Duijrsum in den Ham, gesleten v.w. voors. borch wegens TI. 

van Munster wed.w Mepsche. 
1599 viel op Ewkuma heert. 
1611 viel op Boelsiabbema heert, Hero in den Ham toebehoorich. 
1623 nae carp tussen B. Bijma en T. Tiassens, heeft Bijma op Rijperna 

(het) gesleten volgens acte d.d. 28 Juni en resp. sententie 23 juni 
1623 3) tusschen haer ergangen. 

1635 viel op de Juijst en Hendrick Pathuis heeft dat gesleten 4). 
1647 Ontbreekt. 

In Hamster clauw zijn zeven heerden. 

5. Siuxumer dauw (bestaande uit twee clauwen, de Zuider en de Noorder 5) 

1481 Tijaert Sijneken heert. 
1493 Steenhuis (J. Rengers). 

1) Vgl. de andere benamingen van dezen heerd op fol. 34. 
2) V gl. fol. 34. 
3) Zie fol. 35. 
4) Hamming bI. 97. 
5) De Renswna heerd (Asinga, nu Euswn), paraisseerend onder de 8 edele 

heerden in de Siuxumer clauw (fol. 36v ) vinden we in de slijtingslijst niet met name 
terug. Daarentegen wordt een heerd van deze benaming wel vermeld in de slijtings. 
lijst van het overrecht te Lopperswn op 't jaar 1554 (overrecht viel op Renswna 
heerd in Siuxwner clauw en Wolter in den Ham heeft dat gesleten van Jr. Johan van 
Ewswn weegen) . Volgens Hamming is de oorspronkelijke plaats van de bedoelde 
heerd onbekend (bI. 88 en 111). In 't clauwboek Meekho1I Doornbos (Prov. Biblio
theek Leeuw. H.S. 302jfol. 249) komt de bedoelde heerd niet voor. 
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1505 Lutken Sicken heerd. 
1517' Ate thoe Merum heeft het recht gesleten v. M. Heemster wegen. 
1529 Steenhuis heert (gesleten door jr. Jurrien). 
1541 Popko Onnekens heert (later door M. Houwerda van wegen 

Jammersbrinck gesleten). 
1553 Steenhuis heert. ' 
1565 Lutken Sicken heert (gesleten van wegen de van Ewsum). 
1577 Jammersbrinck. 
1589 Popke Onnekens heert. 
1601 idem (carp). 
1613 Joh. Rengers heerd. 
1625 Hijbelma heerd 1). 
1637 Jammersbrinck. 
1649 Slijting van Steenhuijsheerd 2). 

6. Osingeweerster clauw 

1483 Asinga brukede dat recht van Hóijckema heert. 
1495 Luijtken Clant van Jonge Sicken heert. 
1507 Gerardij ten Barge van Godeken heert. 
1519 S. Bijma v. Asinga wegen van Hoijckema heert. 
1531 Jurrien Evers v.w. W. ' Clant als volmacht dat recht gesleten. 
1543 viel het recht op Godeken heert anders Sijgersma heert genoemd. 
1555 Wolter in den Ham heeft het gesleten van Hoijckema heerd. 
1567 Tammo in den Ham van Jonge Sicken heert (v.w. L. Clant). 
1579 Eppo Bauckens van Jonge Sicken heert. 
1591 Haijckema heert. 
1603 Jonge Sicken heert. 
1615 Godeken heert (gesleten van Jochum de Mepsche). 
1627 Jonge Sicken heert 3). 
1639 idem. 
1651 Godeken heert in Osingeweerster claeuwe 4). 
Hier zijn dus drie heerden n.l. Hoijckema heerd, Jonge Sicken heerd 

en Godeken heerd. 

1) Volgens sententies H , M. Kamer 25 Juni 1625 (fol. 144v ) en 8 September 1625 
(fol. 173v ) viel het redgerrecht te Lopperswn dat jaar op Hibelma heerd. 

2) Sententie H . M. Kamer 28 juli 1649 fol. 364v (G. van Iselmuiden inpossessorio 
naerder gerechtiget verclaert als de Heer Borgemr Tiassens). 

3) Jonge Sicken heerd (H. M. Kamer arrest 5 Juni 1627 fol. 165v en 7 Juli 1627 
fol. 204v ). 

4) Bij sententie van 13 Juni 1651 (fol. 316v ) hebben .de Hoofdmannen - recht 
doende in revisie en de betrokken sententie reformerende - G._ van Iselmuiden 
revident nader tot de slijting van het redgerrecht van Lopperswn en Wirdum 
A 0 1651, gevallen op Godeken heerd in Osingeweerder clufft, gerechtigd verklaard 
in possessorio swnmario dan Adriaen Clant (gerevideerde). Volgens gerevideerde 
was Godeken heerd een Euswna heerdt, waarvan het redgerrecht in 1543 en 1579 
wegen die van Euswn is gesleten. 
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7 . . Grode ot Groester clouwe 

1490 Schoemakers heerd (van Euwsum en den Ham toe mande toebe-
hoorend). 

1502 Obbema heert 1). 
1514 ongebruikt gebleven, niet gesleten2 ). 

1526 gesleten door Rener Ebelens van Jr. Wigbolt, van Hindrick Lieff-
kens heerd 3). 

1538 gesleten van Schoemakers heerd wegen Eusum. 
1550 Hinckema heert (nu Ewsum toebehorend). 
1562 van Eukuma heerd (Ewsum). 
1574 Schoemakers heert. 
1586 Hinckema heert anders Ob bema heert. 
1598 Ewkuma heert. 
1610 Schoemakers heert 4). 
1622 Hinckema heert. 

Evenals in de vorige clauw zijn ook hier drie edele heerden n.l. Schoe
makers heerd, Hinckema heerd en Ewsuma heerd. 

8. Westerzijd van de Rijp 

1482 Asinga Ailkema van Lupke Haijckens heerd. 
1494 Asinga brukede dat recht op VIsken heerd wegen provest Haijo. 
1506 Menko Heemster gesleten van Luppe Haijcken heerd . . 
1518 A. toe Merum M. Heemster wegen. 
1530 Tiaeke thoe Elwert heeft dat gesleten, van Asinga wegen. 
1542 Op Luppe Haijckens heerd. Froma wegen Writser AUens gesleten. 
1554 Wolter in den Ham gesleten van VIsken heerd van Jr. Frerick 

Ripperda soone. 
1566 viel op Hoijckema heerd over den wech; welke van Ewsum sich 

annam te verdedigen en bleef carp tussen den selven en J. ten 
Holte, de sich annam een recht in de clauwe van Popko Ewens 
gecregen te hebben, woe weU Popko Ewens niet bevonden wort 
eenich recht in 80 jaeren gebruickt te hebben. Dr. Entens heeft 
dat gesleten in den olden eedt: 

1578 Op Lippe Haijkens heerd. 

1) Obbema heerd = Hinckama heerd: zie op het jaar 1586. 
2) Vgl. fol. 40 nt 3. 
3) In de Groester clauw waren de drie gerechtigde heerden alle van van Ewsum. 

Mogelijk, dat Hendrik Lieffkens heerd een andere benaming is voor een van de drie 
heerden, evenals dat 't geval bleek met Obbema heerd (= Hinckema heerd). Zie 
noot 1 hierboven. Met Jr. Wigbolt is bedoeld Wigbold van Ewsum. 

4) Sent. H.M.K. 16 ' Oct. 1610 (fol. 235): aangenomen wordt als ten processe 
vaststaande, dat het recht in genoemd jaar op Schoenmakers heerd viel. 
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1590 op vr. Vlsken heerd en bleef carp tussen Assuerus Sant volmacht 
v.w. de Ripperda en Eusum, en Wibbe Bonnens als eijgenaersche 
des heerdes ende Henricus Weeck heeft in den olden eedt con
tinueert en gesleeten. 

1602 Haijckema heert. 
1614 Lippe Haijckens heert. J. ten Holte gesleten. 
1626 Vr. Vlsken heert. 
1638 Hoijckema heem. 

Derhalve drie edele heerden : Luijppe Haijckens heert, Vrouw Ulsken 
heerd en Hoijckema heerd. 

9. Odingehuijster clauw 

1486 Roode Remken heerd (volgende na Luppe Haijckens heerd). 
1498 Mencko Heemster brukede dat recht van provest Haijen 1) wegen 

van Wibbinge gehieten Kremers heerd. 
1510 Lippe Haijckens heerd. 
1522 bleef ongesleten. 
1534 de Hilligen heerd 2) en gesleten door H. Coop 3) van Jr. Jurrien 

wegen. 
1546 Johan de Vree de heeft het gesleten van Jr. Jurrien wegen, den 

de v. Ewsum gescenkt hebben. 
1558 Op Kremers heerd. 
1570 L. Haijckens heerd. J. Froma gesleten van wegenBr. 4) J. Thedema. 
1582 Hindrick Weeck gesleten van d'Hilligen heerd. 
1594 op Roode Remkes heerd. 
1606 op Kremers heerd. 
1618 L. Haijkens heerd J. Thedema heeft het suo nomine gesleten end 

heeft Moesel gesubstitueert. 
1630 op de Hilligen heerd door Diderich van Rensen gesleten wegen 

de Kercke. 
1642 ontbreekt. 

De vier heerden zijn: de bovenaan drie eerstgenoemde en de vijfde. 

10. Equarder clauw 

Hier zijn 5 edele heerden en komen de gemeene buiren te vergeven 
uitgenomen eene daer Derck Peters op woont en komt de van Ewsum toe 
en Ewo Euwesma heft dat recht daervan gesleeten in 't jaar 1480. 

1) Waarschijnlijk Hayo Ripperda "provest end hoefftling" (Pro Excol. dl. 7 
bI. 113). 

2) Deze heerd was het eigendom van de Kerk. Zie sub 1630 "gesleten wegen 
de Kerke". 

3) Vgl. fol. 38 nt 1. 
4) = Burgemeester J . Thedema. Als zoodanig genoemd in 1565, 1578 en in de 

jaren tusschen 1581 en 1591. Zie Series/Consulum. 
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Die vijf heerden zijn: Joachim Wijpkens heerd, Dat hooge heem 
Equarder wierde (Ewsum toebehorend), Egbert Pieters heerd de Seecken 
genoemd (nu Froma), Die groene wierde t. O. v. Equarder wierde Witte
wierum en Bolhuis Abel Eppens to Equart. 

1492 Asinge Ailkuma bruikede dat voors.recht van Equarder clauwe 
en valt altijd op de gemene buren. 

1504 viel dat redger recht in Eq.cl. op de gemene buijren en Menko 
Heemster heeft het gesleten van de gemene buren. 

1516 viel dat enz. Ate thoe Merum heeft dat gesleten van Menko 
Heemster wegen. 

1528 viel dat enz. ende Jr. Jurrien heeft dat gesleten wegen de gemene 
buren. 

1540 viel dat enz. op Euwsumer heert end zal. Ewe Eusuma dat te 
voren 1480 oock afgesleeten heeft end anno 1540 wederomme 1) 
gekoomen was, alsoo dat Johan van Eusum dat toe ter tijt sleete. 

1552 viel het enz. ende Wolter in den Ham heeft dat gesleeten v.w. 
de gemeene buren. 

1564 viel het enz. ende Tamme in den Ham heeft dat gesleten van 
weegen den Abt van Witteweerum 2). 

1576 viel het enz. op Joachim Wijpkens heert end Lucas van Lingen 
heeft dat gesleten van weegen de gemeene buijren. 

1588 viel het enz dat sick de gemeene buijren plegen aen te maetigen 
ende den Huijse in den Ham vergunt te slijten, dat Henricus 
Weeck heeft gesleeten van weegen Abel Eppens huis als het 
eerste huis aldaer 3). 

1600 viel het enz., de gemeente van Equart te vergeven ende Johannes 
Ritskens heeft dat gesleeten van weegen dat Hooge Heem Equar
der Wierde genoemt Eusum toebehoerich 4). 

1612 viel het enz. op Egbert Pieters heert de Seecken genoemt end is 
den E. ten Holte end Johannes Ritskens met den E. E. Geert 

1) In 1540 op nieuw op voorn. heerd gekomen. 
2) Conform brief van P.Ufkens d.d. 29 April 1565 aan "Ritter Johan van Eusum" 

te Roeden (Vgl. mijn "Overrechters" Bijlage Il. bI. 204), waarin Uffkens schrijft, 
dat het reddierecht in 1564 door Wolter Tammens zoon is bediend van wege den 
Abt van Wittewierum, den welken dat geschencket was van den gemenen buyren 
tho Eqwert. 

3) Blijkbaar hebben de buren aanvankelijk het huis in den Ham (de Mepsche) 
de uitoefening van het recht willen verleenen. H. Week heeft het re vera gesleten · 
van wege Abel Eppens huis tho Equart, dat hier "het eerste huis to Eekwerd" 
wordt genoemd. Zie Equarder clauw fol. 37 de laatstgenoemde heerd "BolhuisAbel 
Eppens". 

4) In afwijking van sub 10 (fol. 44) wordt op 't jaar 1600 (fol. 45) gezegd, dat 
het redgerrecht op de Equarder wierde wel door de buren werd vergeven. 
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Gruijs in carp geweest end nae lange dispuit bij sententie den 
E. Gruis toegekend end selves voort dat jaer gesleten 1). 

1624 viel dat enz. end nae lange dispuiten is op de groene wierde ten 
Oosten van Equarder Wierde weegen de provintie Focco Moesel 
toegekent end van hem gesleeten volgens sententie Hoofdm. 
Kamer van 22 Juni 1624 2 ). 

1636 viel dat enz. op Joachim Wijpkens heert en weegen Gerlacus 
Tiaden bedient. 

1648 ontbreekt. 

De hier boven sub 10 met name genoemde vijf edele heerden zijn in de 
slijtingslijst ;respectievelijk op de jaren 1576, 1600, 1612, 1624 en 1588 
terug te vinden. Blijkens den aanhef sub 10 worden alle vijf heerden door 
de buren vergeven. Hier is dus een soortgelijke situatie aanwezig als in 
de clauw Enselens. 

In verband met bovenstaande clauw moge hier nog een plaats vinden 
een verklaring van Johan van Ewsum en zijn broeders uit het jaar 1540 3) 

(Loppersum Maendages post octa vas Sacramenti) 4). Zij luidt als volgt: 
"Johan van Ewsum hovelinck to Middelsturn etc. doe kundt und certi
ficiere dorch dussen scrijften voer mij und mijne gebroderen van Ewsum, 
nachdem ick dit tegenwordighe jaer van Ewsumer heert, gelegen in 
Equarder clauwe, dat redgerrecht beswere und slijte, tweten ijnt jaer van 
viertich, dat ick alsdan noch die van Ewsum, ons die ander vier eele 
heerden rechttunges hal ven naest ummeganges wijders nicht en becronen, 
dan ofIte wij in mijddeler tijdt des ummeganges daer meer to berechtet 
mochten worden, eder dat ons van dien, diet gevalt, geschencket worde 
daerijn onvercortet, beholtelicken onsen upgemelten heert, genoempt 
Ewsummer heert, die die vijfIte eele heert ijs, den ummeganck vrij veerdich 
und onbespeert emants to gebrueken der heerlichheit als vorschreven. 
Sunder arglist. Orkunde ick Johan van Ewsum hoefHing mijt mijn ge
woentlicke signet up spatium deser certificatie gedrucket". 

In deze verklaring geeft Johan van Ewsum mede namens zijn broeders 
te kennen, dat hij, aangezien hij dit jaar (1540) het redgerrecht van 
Ewsumerheerd in Equarder clauw zal aanzweren en slijten, alsdan de 
andere vier edele heerden in genoemde clauw wederom niet zal lastig 
vallen in de naaste ommegangen van het redgerrecht, maar dat, als hij 
inmiddels tot meerdere ommegangen gerechtigd mocht worden of wel 
dat deze (redgerrechten) hem van iemand, wien dat gelieft, geschonken 
zullen worden, hij dan onverkort - met behoud van de eigen heerd 

1) En Gruis zelf heeft verder het recht voor dat jaar bediend. De hier be
doelde sententie zal door de Hoofdm. Kamer geveld zijn. Zulks was ook 't geval 
in het jaar 1624 hieronder. 

2) Sententie Hoofdm. Kamer 22 Juni 1624 fol. 385v • 

3) In Kroniek Abel Eppens I. bI. 112. 
4) 8 Juni 1540. Kroniek bI. 112 nt. 2. 
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(Ewsumerheerd) welke de vijfde edele heerd is - die ommegangen vrij, 
vaardig en onbelemmerd van iemand zal gebruiken enz. 

De bovengenoemde onder 't jaar 1624 genoemde sententie (22 juni) 
luidt als volgt: 

"Inzake der Heeren Gedeputeerden van deser Provincie end die voer
standeren 1) van zal. Tiddo Aepkens kinderen questieus in possessorio 
over die slijtinge des redgerrechts tot Loppersum c.a. voer dit lopende 
jaer op die groene Wierde vallende die Heren Gedeputeerden remon
strerende 2) dat hetselve redgerrecht uth die name van d'abt van Witte
wierum bij Tamme in den Ham aO 1564 were gesleten 3). Kennen die 
HH. rechteswegen, dat die Heren Gedep. deser provincie hun allegierte 
possessio naerder dan die voerstanderen hebben bewesen, deselve daerinne 
mits desen continuerende, die voerstanderen haer recht in petitorio voer
beholden 4) (het redgerrecht is dus uiteindelijk door Wolter Tammens zijn 
zoon (Tamme in den Ham 5)) bediend." 

11. W irdumer Oosterelauwe 

1484 carp tusschen Onno van Ewsum en Egbert Rengers eri bleef 
ongesleten. 

1496 stond toe kijve tusschen van Ewsum, Asinga Ailkema, J. v. 
Bockhorst en J. Rengers ende Jr. Roelef heeft dat gesleten van 
Eusuma wegen. 

1508 stont carp tusschen Asinga tot Rasquert, Eggerick Ripperda, 
Joh. Rengers én Menko Heemster. Ende sulde hebben gevallen 
op Sibalmaheert, dan bleef ongesleten. 

1520 Joh. toe Lellens gesleten van Jellens heert wegeri.t Huijs in den 
Ham. 

1532 Harmen Coep gesleten van Jr. Jurrien van Isebrande heerd. 
1544 Joh. Geerts gesleten w. Jr. Jurrien van t' groene Heem. 
1556 gesleten van weegen Jr. Jurrien van Munster van Egbert Rengers 

Heerd (elders op de Hilligen heerd). 
1568 Imele Lotteringe gesleten van Eusumaheerd, want de van Ewsum 

urn des crijgswillen geen heerd genoemt, maer haer aenspraeke 
vordediget hebben 6). 

1) Voogden. 
2) Bewijzende, aantoonende. 
3) Zie fol. 45 op 't Jaar 1564. 
4) De Provincie heeft het voorloopig bezit van het redgerrecht in sterkere mate 

bewezen dan de voogden, zoodat de Gedeput. daarin worden gehandhaafd, behoudens 
het recht van de voogden ten aanzien van den eigendom van · het recht te· ageeren 
(bij den overrechter). 

5) Zie Gron. Volksalmanak 1933 (Ds. M. ten Broek) "In den Ham bij Loppersum" 
bI. 11, 12 en 53. 

6) Bedoeld is misschien, dat van Ewsum bij de officieele aanspraak van het 
redgerrecht geen bepaalde heerd heeft genoemd, maar wel voor zijn tourbeurt is 
opgekomen. 
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1580 van Sijbelma heerd. 
1592 op Jellerts heerd. 
1604 op Isbranda heerd. 
1616 op de groene Heem. 
1628 op de Hillegen Heerd toe Loppersum 1). 
1640 op Egbert Rengers Heerd toe Wirdum 2). 
Derhalve de zeven heerden genoemd op bI. 37. 

12. Wirdumer Westerelauw 

1488 op Loppersummer Hilligenheerd 3). 
1500 M. Heemster sleet dat recht in Wirdumer Westercl. van 't steen-

huijs dat den van Oosterwierum toehoort. 
1512 Athe thoe Merum heeft het gesleten van M. Heemster wegen. 
1524 Johan thoe Lellens heeft het gesleten van wege juffr. v. Munster. 
1536 B. Froma gesleten v. Eukema heerd 4). 
1548 Gesleten van Lijauckema heerd. 
1560 Sijbelkamaheerd (H. Haijens wegen Jr. v. Munster gesleten). 
1572 Op Steenhuijs heerd g~sleten van wege Luijt. Johan de Mepsche. 
1584 Op Alkema heerd gesleten. 
1596 Op Ebekema heerd gesleten v.w. vr. Froma toe Wirdum. 
1608 Haijema heerd (Geert Gruis gesleten). 
1620 op den Borch end alhoewell de E. Mepsche tselve ook aange

sproken op Haijemaheerd, is nochtans Sijger Sijgers wegen de 
Heeren Gecommitteerden datselve bij sententie van de Hoofd
mannen op de Borch toegedeeld en bij Sijgers gesleten 5). 

1632 Lijauckema heerd. 
1644 Geen heerd genoemd. 

Er zijn dus zeven edele heerden dezelfde als genoemd op blz. 37. 
Gebleken is, dat in overeenstemming met de verdeling van de rechtstoeI 

in clauwen als in 1478 aangegeven gedurende een tijdperk van bijna twee 
eeuwen vrijwel in elke van de 12 clauwen dezelfde heerden als clauw
gerechtigd hebben gefungeerd en elkaar op regelmatige wijze hebben 
opgevolgd. 

1) Sententie H.M.K. 26 Juli 1628 fol. 191. "Ende is vanwege de Kerke gesleten 
bij Joachim de Mepsche". 

2) Is Geert van Iselmuiden op den Ham zijn mandaat tot slijting van dat redger
recht in weerden gekent (H.M.K. 9 Juni 1640 fol. 152). 

3) Bijgeschreven staat: 1488 Bruickede Asinga Ailkuma dat voors. recht van 
Wirdumer Westerclaeuwe van Loppersumer Hilligen Heert enz. Klopt niet met 
clauwregister fol. 37. Zie voorts fol. 47 sub 1556 (Hilligenheerd in de Oosterclauw). 

4) Hamming o.c. bI. 104 sub 3: Ebbekema of Ewkema heerd, later Froma borg 
(zie deze lijst onder 1596). 

ó) = Ter Borch zie fol. 37. In een arrest van de Hoofdmannenkamer van 2 Mei 
1620 (fol. 33), waarbij partijen waren Joachim de Mepsche en de Gecommitteerden 
tot de administratie der Cloostergoederen dezer provincie, is - als vaststaande -
aangenomen, dat het redgerrecht dat jaar viel toe Wirdum in die Westerclaewe. 



VII. RECHTSTOEL UITHUIZEN EN MEEDEN 

In een verklaring van den cureet van Uithuizen uit het jaar 1350 1) 
wordt bekend gemaakt, dat dre husen Godeschalc Aijlboda drijer kinderen 
als Eijse Thiart ende Menert sullen under hoer equanimiter (eendrachtelijk) 
delen, regeren ende beschermen al hoer reetschapen 2) also wal in Sibran
daclowa als in Menaldacloa 3) ende ook in Alberdacloa als Albrinda
mannehues of Osdinghamannehues, dat een hues wort ghesecht 4). Het 
betreft hier drie huizen van de kinderen van G. Aijlboda. Bedoeld zijn 
blijkbaar Albrunda huis in de gelijknamige clauw alsmede Aijlbodahues, 
genoemd zowel in Menaldaclauw als in Sibrandaclauwe. Een Aijlbodahues 
komt ook voor . in de Hiddinghaclowa. 

Wij Johannes Abbet to Rotturn ende provest to Usquart bijkennen und 
betuijgen in dessen openen breve, dat wij in den jaer uns heren 1489 5) 

des dunderdaghes nae Remijgii 6) als een ghekoren richter des redger
rechtess 7) to Wthusen ende Meden umme alle twisten unde scelinghe 
tusschen den hoeffiinghen eghenarveden unde rechters aldair namaels 
mochten risen hen wech to leggen 8) Hebben bij consent hovelingen unde 
eghenarveden ende rechters eene Ordinantie nae inholt unde wdtwisinghe 
des redgersbokes ende olderclouwe brieven gheordineert gheramet ende 
besloten unde dat vaste to holden 9) in manieren hiernae bescr. 

Int eerst in Albrunda clouwa 

Albrunda huis en de herrlicheijt ofte redgerecht 10) hoirt to vrow Sijert toe 
Transouwe 11), Bertelt Entens unde Asinghe to Rasquert ende Allert 
Tamminga heeft dat gesleeten van Vr. Sijerdes wegen 

Tijassinghahuis is to carpe 12) tusschen Schelte ter Borch, Dutmer 
Renghers unde Kerckvogheden to Wdthusen 

1) Oork. Bk. Gron. Drente I. 411. 
2) Redscappen, redgerrechten. 
3) Lees "klova". 
4) D.i. een huis, waarop een heerlijk redgerrecht rust. 
5) Archief EwsUID Regest 77x • 

8) 1 October. 
7) Een gekozen rechter ter zake van het redgerrecht. 
8) Uit den weg te ruimen. 
9) Een Ordonnantie naar inhoud en uitwijzing van het redgerboek en oude 

clauwbrieven vastgesteld en opgezet ten einde dat duurzaam in stand te houden. 
10) Vgl. Verbond 1428 (Kroniek Rengers lIl. bI. 29 art. 1) "Dat een yewelick 

zijn goed, herlicheit, redscap ende rechte vrij en vierdig bruke". 
11) Samengetrokken uit· "ter Hansouwe". 
12) Het redgerrecht op Tijassingha hues is in geschil tUBBchen de drie genoemde 

personen. 
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Ulbrandahuijs; dat redgerrecht hoirt toe Dirc Aulsma en Bonno Aulsma 
onbestraffet 1) en Dirc heft dat gesleten. 

Menckemahuis; Vrouw Bijwe toe Stedum hoirt dat redgerrecht unbe
straffet; Frouwingha Wigboldehuijs, dat al een huijs is 2), d~t redgerrecht 
hoirt toe vrij onbestraffet Heer Aijlco in der tijdt cureet to Santweer ende 
Hillebrant Sighers hefft dat gesleten van siner weghen. 

In M enolda clowa 

Ripperdahuijs; Die heerlicheit daer heer Ffolkert woenet dat redger
recht hoert to Bartolt Entens vrow Bijwa to Stedum unde Menolt Ompteda. 

Alderhuijsinge . huijs; dat redgerrecht hoirt vrij 3) toe vrow Blijke 
Fradema erffgenamen unde Clawes Kater hefft dat gesleten. 

Doedinga Huijs; dat redgerrecht hoirt to provest Haijo Ripperda 
unbestraffet 4). 

Tijarckinga off Tijadinga huijs ofte Ungerssma, dat al een huijs is; 
dat redgerrecht hoirt toe vrij unbestraffet Dutmer Renghers. 

Aijlboda huijs is to carpe tusschen provest Haijen ende · Asingha to 
Rasquart. 

In Hiddingha clowa 

Herckinga Aldahuijs Claes Caeter, Hillebrant . Sighers v8tn Focko 
Boijkens weghen en Harmen Sannens. 

Aijlboda huijs; Bartolt Entens vrow Bijwa toe Stedum en Menolt 
Ompteda. 
Gheralda huijs provest Haijo Ripperda. 

Hiddingha huijs Vr. Blijcke Fradama erffgen. 
Reidinga huijs; hoirt to Dutmer Renghers unde Asingha to Rasquart. 

In Sibrandaclowa 

Lintelda of Linckelda Aijlbada huijs dat rechtscup hoirt to provest 
Haijo Ripperda. 

Sickinga huijs vrow Sijert Transouw, provest Haijo Asingha to Rasquert 
ende Bartolt Entens hoirt dat rechtscup to ende Allert Tammingha hefft 
dat gesleten van vrow Sijerdes wegen. 

Ulbrandahuijs; hoirt to provest Haijo Ripperda, Bertold Entens vrow 
Sijart Transouw ende Dutmar Renghers. 

1) Onbetwist. 
2) Waarvan vaststaat, dat er een redgerrecht op rust in tegenstelling met 

Tijassingehues en Aijlboda huijs. 
3) Onbetwist. 
4) Onbestraft: zie nt. 1. In H.S. i.f. 315 fol. 98 staat te dezer plaatse: "De drie 

is all een huijs" d.w.z. het staat vast, dat op de drie laatstgenoemde heerden een 
redgerrecht rust. 
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Albardahuijs of Garbranda: Bartolt Entens, Jarich ter Borch, Menolt 
Ompteda en Asinge toe Rasquart. 

Hiddesma huijs: provest Haijo Ripperda, Asinge toe Rasquart unde 
Harmen Sannens. 

Garaemet en geordonniert ende besloten 1) als voorschr. in tegenwoor
digheid des Erb. Mester Eppen Kerckheer toe Uijthuijsen Reint AIlersma 
Siert AIlersma Duco Aulsma Botto Aulsma Eijlant Menckema unde 
andere meer goede luijden 2) genoch. In oirkonde der warheijt hebben wij 
Johannes Abbet ende provoest voorscr. onse convents seegell op 't spatium 
deeses brieves gedruckt Ao ut supra. 

Olauw van de re?htstoel 1573 tot 1642 3) 

Menckama (Egbert Clant jechtich) 1573 1593 1613 1633 
Tijadinga 1574 1594 1614 1,634 
Hiddinge 1575 1595 1615 1635 
Hiddesma 1576 1596 1616 1636 
Frouwinga-Wigbolde 1577 1597 1617 1637 
Aijlboda 1578 1598 1618 1638 
Reidinge 1579 1599 1619 1639 
Elderda of Garbada 1580 1600 1620 1640 4) 

Albranda (1541 ) 1581 1601 1621 1641 
Ripperda ( 1542) 1582 1602 1622 (1642) 
Herkinga 1583 1603 1623 
Lintelda Aijlboda (Adriaan Ripperda jichtigh) 1584 1604 1624 
Ulbada 1585 1605 1625 
AJdehuijsinge 1586 1606 1626 
Aijlberda 1587 1607 1627 
Sickinge 1588 1608 1628 
Tijassinga 1589 1609 1629 
Dodinga huijs 1590 1610 1630 
Geralda huijs 1591 1611 1631 
Ulbranda huijs 1592 16125) 1632 

1) Het bleek dus, dat er nog 2 van de genoemde heerden betwist (carp) waren. 
Ze zijn alsnog "jechtig" erkend. V gl. de hieronder volgende clauwlijst. 

2) In't algemeen ter goeder naam en faam bekend staande personen. De uit
drukking "boni viri" komt talrijke malen voor. Een van de oudste plaatsen in 
de Fivelgoër Keuren (13e eeuw) Rq 288: "Ubicunque mediantibus bonis viris inter 
capitales inÎmÎcos compositio per arbitrium fuerit ordinata" etc. Een enkele maal 
worden de goede mannen nader gequalificeerd. Pro Excol. dl. 7 bI. 30: "Guede 
mannen door bij alse priesteren, redgeren en wedmannen; bI. 48 : proost en redger; 
v. Richth. Rq. 309: Abten, prelaten en presters end anders ghude luiden. 

S) H.S. i.f. 315 fol. 99 en vlg. 
4) Achter 1640 is opgenomen: Asinge toe Rasquert. 
Ó) Volgens arrest H .M. Kamer 28 Mei 1612 (fol. 162) accordeerden pp, dat 

't redgerrecht dat jaar viel op Ulbranda hues in Ulbranda clauwe, doch discor
deerden "wel darin die slytinge dit lopende joor belevet tho hebben". 
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De hier bedoelde rechtstoel is mitsdien verdeeld in vier clauwen; in 
elke clauw zijn vijf volle huizen, zoodat op elk huis om de twintig jaar 
het redgerrecht valt. Ook hier blijkt weer, dat de heerden welke over het 
tijdvak 1573 tot 1642 beurtelings in volledige regelmaat compareren, nog 
dezelfde zijn als in de brief van 1489 genoemd. Ter bevestiging van de 
juistheid van den inhoud van de clauw kan weer gewezen worden op de 
hieronder volgende rechtspraak. 

Glauwjaar 1541 

In het jaar 1541 viel het redgerrecht op Albrundahues. Uitspraak door 
de abt te Rottum en proost te Usquard en de gevolmachtigden van 
Uithuizen en Meeden in het geschil tusschen Johan, Eweke en Sijert 
Moepsche e.z. en de gebr. van Ewsum a.z. 1). De eerstgenoemden klaag
den, dat de gebr. van Ewsum hoer een reddierecht und heerlicheide 
bespierden 2) ende behinderden vallend op Albrandahuijs. De Moepschen 
vormoden 3), dat krachtens een clauw afkomstig van de hand van den 
zal. pastoer te Uithuizen en waarvan zij een copie vertoond~n, het redger.,. 
recht hun voor dit jaar zou toekomen (welk redgerrecht nml. op Albrunda
hus gezamenlijk toebehoorde aan vrouw Sijart tho Hansow, Bartolt 
Entens en Asinge to Rasquert en dat Entens het in 1501 en Sijart Moepsche 
in 1521 had gesleten) 4). Nadat de abt (volmachtig gedeputeerde) de 
principale clauw 5) liggende in de kerk in een missaal 6), geschreven door 
de sal. pastoor, had laten halen, bleek daaruit, dat Sijart Moepsche 
"laestmael vorleden" het reddie rechtscap van Albrundahues van Asinge 
wegen had gesleten. Daarop heeft Tijepke Theinghe als volmacht van de 
gebr. van Ewsum desgevraagd opgegeven, dat hij de clauw niet wilde 
"straffen" 7), doch begeerde te weten op wiens bevel de zal. pastoor "all 
sulckes" had geschreven "naedem dar ghene tuigen noch dorch ijemants 
bevel bij angetekent waren" 8), terwijl hij in't sluiten 9) nog heeft gezegd, 
dat (als) Tijaert de Moepsche (zijnde Asinge tot Rasquert gestorven) het 
handschrift van den zal. pastor met soe vele rechten zou vorstarcken, als 
de rechters ad hoc noodig achten 10), soe wolde he des eijn lijder sein 11). 

1) Archief Ewsum Regest no. 318. 
2) De uitoefening van het redgerrecht op Albrandahuis (1541) verhinderden en 

beletten. Zie clauwlijst op fol. 51. 
3) Vermoeden, waren van oordeel. 
4) Zie clauwlijst voornoemd. 
5) De oorspronkelijke of oudst bekende clauwbrief. 
6) Boek, waarin de misformulieren zijn opgeteekend. 
7) Betwisten, tegenspreken. 
8) Aangezien daarbij geen getuigen waren opgegeven noch de persoon, op wiens 

bevel de pastoor zulks had ingeschreven. 
9) Op het einde van de zitting. 

10) Als de Mepsche het handschrift met zooveel eeden zou bekrachtigen, als de 
rechters noodig achten. 

11 ) Dat hij daarin dan wilde berusten. 
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Hoewel klager Eweken Moepsche en Botto Auwelsuma, volmacht van 
Uithuizen, zulks onnodig achtten (wante se bliven gansliken bij der 
vorgescreven clauwe van de zal. pastoor), hebben de gedep. rechters 1) 

overwegende, dat het i.c. ghijn arfIlick gebruick dan maer een darde deel 
unde één ommeghanck offte slijtinge des rechtes betrof, aan S. Moepsche 
opgelegd, ruit sinen signet dat under getekent 2) offte vor sinen behor
lichen rechter eder Commissario dar he under geseten is , mijt sijne waer
heijt betuighe, dat hij dat vors.recht van Albrundahus van Asinge wegen 
ende neijt van sijnent halven nae lude van het handschrift heeft gesleten. 
Als deze eed is overgebracht, wordt aan de gebr. Moepschen van wegen 
hun vader dit jaar de slijtinge des rechtes toegekend en de clauw met 
het handschrift van den zal. pastoor inder macht gekent. 

Clauwjaar 1641 

De erfgenamen van Margrete Lewe en Robert Malet . verzochten dat 
het redgerrecht van Uithuizen en Meeden voor het jaar 1641 "haer jichtich 
vallende op Albrunda heerdt op vrou Siert Transou" zal worden toege
kend, waartegenover de erfgenamen van Osebrand Clant aanvoerden, dat 
het re.cht op Asinghe toe Rasquert viel en de erfgenamen van Margr. 
Lewe en Robert Malet repliceerden, dat Osebrant Clant het in 1601 
wegen Asinghe toe Rasquert en Joost Lewe anno 1621 het recht wegens 
Entens had gesleten en dat oversulx 3) het nu niet Osbrant Clant conde 
comen, waarop die van Clant duplicerend betwistten, dat Sickinghe het 
recht van Vrouw Siert vno alleene solde hebben. De H.M. verklaren bij 
sententie van 23 juni 1641 4) , dat het recht dit jaar jichtich is vallende op 
Asinghe tho Rasquert onverkort partien haar beter recht 5). 

Clauwjaar 1642 

Door de H.M. kamer IS op 15 september 1642 6 ) het mandaat in con
tumacia van waarde verklaard, waarbij het redgerrecht gepretendeerd 
werd te vallen op Ripperdahuis vr. Bijwe th oe Stedums plaetse. 

Clauwjaar 1603 

Sententie H.M. kamer van 30 juni 1603 7): Gruiss gecontinueerd van 
rechtswegen in de possessie der slijtinge des redgerrechts te Uithuizen 

1) De in den aanhef genoemde personen. 
2) Van het afleggen van een beëedigde getuigenverklaring t .O.V. den rechter 

waren "adelijcke personen (van oldes daer voor geholden sijnde)" i.z. vrijgesteld, 
dat zij " in plaets van een lijfiijken ende solemnelen eed " m et een verklaring konden 
volstaan "onder haer pitsier op adelijcke trouwe ende gelove" (Ommel. Landr. 
1601 Bk. II. art. 49). 

3) Mitsdien . 
4) Fol. 199v. 
5) D .w.z. in possessorio plenario of in petitorio. 
6) Zie clauwlijst fol. 51 en H .M. Kamer fol. 290v. 
7) Fol. 356. 
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en Meeden, vallende op Harekinghe heerdt in 't jaar 1603, ther tijdt sije 
van genanten Leewe end Joh. Thedema in petitorio toe landtrechte 
daeruth gewonnen sijn sullen 1). 

Clauwjaar 1604 

In het clauwboek lezen we a O 1604 2): dat Butto Aulsma het redger
recht vallende op Lintelda Ailboda - en dat door wissel 3) met Ripperda 
- heeft laten aanspreken "unde is op de selve daeh van Rotger van 
Rensen ooek angesproken worden". Het feitelijk relaas, dat B. Auwelsma 
van dit incident geeft, moge h.o. volgen. "Unde als iek op Hemelvaerts
dag, nae dat de elocke in de beijde carspelen (Uith. en Meeden) geluijt 
is gewest, bin bij Dingsloot gekoomen om de aensweeringe te doen, is 
mij sulcks met een mandaet van inhibitie bespiert 4) van Rotger van 
Renssen unde is s:ulcks wederomme van mij dorch een mandaet van inhi
bitie Rotger van ,Rensen bespiert, beide mandaeten holdende op donq.er
dach naest volgende te verdedigen 5). Coomende des Donderdaeges voor 
de Heeren Hooftmannen, is Rensens advocaet (want hij selffs niet teegen
woordich geweest , is) een vulmacht van Ripperda affgeeijscht 6) und 
dewijle daer geen vulmacht vertoont is geworden, is van d~ Heeren 
Hooftmans desselven mandaet geeasseert unde alsoo des saeterdaeges 
daer nae op Pinxter avont van mij 7) aengeswooren worden"). 

Clauwjaar 1585 

Sent. H.M.K. 20 juli 1585 8): het redgerrecht van Uithtiizen en Meeden 
dit jaer op Ulbada huis 9) jecht vallende. 

Clauwjaar 1605 

Burgemeester Joachim Alting en Botto Aulsma hadden geschil over 
de slijting van het redgerrecht te Uithuizen en Meeden met betrekking 

1) Ten possessoire wordt Gruis door de H.M. Kamer in het redgerrecht gehand
haafd onverkort het recht der tegenpartij hem bij de overrechters (ten landrellhte) 
in petitorio daaruit te winnen (Pro Excol. dl. 7 bI. 63 O.W.C. 1455). 

2) H.S. i.f. 315 fol. 99v • 

S) Ruil. 
4) Belet door middel van een mandaat, waarbij het verbod tot aanzwering werd 

aangezegd. 
5) De mandaten door beide partijen uitgebracht moesten op denzelfden dag 

voor de H.M. Kamer worden verdedigd. 
6) De H.M.K. vorderde van den advocaat van Rensen (laatstgenoemde zelf 

was afwezig) een schriftelijke volmacht van zijn c1ient, welke ' niet kon worden 
vertoond. 

7) Butto Auwelsma. 
8) Fol. 147: "Achtervolgend verscheyden tugen getuchnissen in 1585 jecht 

vallende op Ulbada huis". Conform R.S. H. 315 fol. 99: "Ulbada Ausma jechtich". 
D) Vgl. c1auwlijst fol. 51. 
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tot het jaar 1605. De burgemeester beweerde dat het recht hem als kooper 
van Aulsmaheert competeerde, Aulsma grondde zijn recht op Ulbeda
herdt 1) (niet mede aan den burgemeester verkocht), waarop de Hoofd
mannen op 16 mei 1605 2) beslisten, dat Aulsma moet betönen 3), waar 
Ulbeda gelegen sij verscheiden van de heerdt so Alting vors. gekofft. 

Op 15 december 1625 4), in welk jaar het recht weer op Ulbadahuis 
viel, besliste dé H.M. Kamer, dat Aulsma niet was geslaagd in 't bewijs, 
dat Ulbada een separate plaetse van hem was en te Uithuizen gelegen. 

Clauwjaar 1610 

In H.S. i.f. no. 315 is opgeteekend 5): Is Conraedt van Rensen bij 
Dingsloot gewest om dat recht vallende op Dodingehuis 6) aan te sweren 
unde is hem mit een mandaet inhibitoir van Aulsma bespiert 7), daer 
drie edder vier rechtdagen voor de Hooftluijden om sint holden worden 
unde soo Rensen een cartebelle 8) voorbracht sonder dach unde datum, 
is hem van de H.H. opgelecht worden beter bescheet 9) voor te brengen, 
des onaengesien nochtans eevenwel daer nae van de heeren H.M. dit jaer 
in 't posses eerkant. 

Clauwjaar 1648 

Bij de sententies van 1 Juli en 8 Juli 1648 1°) is door de Hoofdmannen 
Kamer bepaald, dat het' redgerrecht dat jaar valt op Sickingha, den 8e 
ommegang wegEm 'vrouw Siert Transouw (zie fol. 50 regel 5 v. o. en de 
clauwlijst fol. 51: de 16e ommegang). Joest Lewe op Onnema in q.l.t. 
t.e.z . en Luert Egbert en Allert Joost Clant gebroederen t.a.z. twisten 
over de slijting van het redgerrecht in genoemd jaar. De Hoofdmannen 
hebben Lewe voor dat jaar "naerder ' gerechtiget" verklaard. 

1) Zie clauwlijst op 't jaar 1605 (fol. 51). 
2) Fol. 95v • (Volgens H .S. i.f. 315 fol. 100 zou Aulsma in 1605 het recht op 

Ulbada heert hebben gesleten). 
3) Bewijzen. 
4) Fol. 275. De vordering faalde dus, omdat Aulsma niet had bewezen, dat de 

litigieuse Ulbadaheerd (overigens clauwgerechtigd) hem toebeh<;>orde. 
5) H.S. i.f. 315 fol. 100'. 
6) Zie clauwlijst fol. 51 (1610). 
7) Krachtens mandaat van verbod verhinderd. 
8) Een ' informeel onvolledig krabbeltje (eigenlijk "carta beIla"). Vgl. mijn 

Overrechters in Stad en Lande bI. 102 rit. 1. 
9) Bewijs. 

10) Hoofdm. K. resp. fol. 344 en 349v • 



VIII. OBERGUM (RECHTSTOEL OBERGUM, SAEXUMHUIZEN, 
HALF MENSINGEWEER, MAARSLACHT EN LUTKE SAAXUM) 1) 

1. Hiddaheert 
2. Evert Sickinga 

Itata 1582 1615 gesleten v.w. de Raedt 
Meijma 1583 

3. Onstemans 1584 1616 sijnde de andere ommeganck 
in dese clauwe voorbijgegaen 

4. Wijta Ewinga heert Meijma 1585 1617 gesleten Br. en Raet 
5. toe Maarslacht Ewsum 1586 1618 
6. Saexumhuizen Meijma 1587 1619 wegen de Raedt gesleeten 
7. Onstemans 1588 1620 
8. Assingaheert 1589 1621 op Assingamaheert de Stadt 

Gr. gevallen 
9. toe Maerslacht Eusum 1590 1622 (Stadt Groningen) 

10. Hiddingaheert 1591 1623 Bren en Raedt 
H. Onstemans 1592 1624 
12. Bruin Ewingeheert Meijma 1593 1625 (weegen de stadt bedient) 
13. toe Maerslacht Eusum 1594 1626 idem 
14. Lutke Saexumhuisen Meijma 1595 1627 idem 
15. Onstemans 1596 1628 gevallen den Onstemann en 

16. Vr. Bijuwa heert 2) O. 

carp gebleven tusschen Anna 
Schatters mit Burgem. Hui
ninga en de andere credi
teuren van Onsta. 

Tamminga 1597 1629 
17. 
18. 

toe Maerslacht Eusum 1598 1630 bedient v.w. de Stadt. 
Hibalda heert Itata 3) 
d'Raedt 

19. Onstemans 
20. Wijta Ewinga heert Meijma 

nu de Raedt 
21. toe Maerslacht nu de Raedt 

1599 1631 stadt Gron. 
1600 1632 

1601 1633 (stadt Gron.) 
1602 1634 idem 

22. toeSaexumhuizennudeRaedt 1603 1635 idem 
23. Onstemans 1604 1636 4) 

1) H.S. i.f. 315 fol. 42 en vlg., voorts de clauwlijst van 1518 of 1549 als Bijlage 
opgenomen in mijn "Overrechters in Stad en Lande" 1941 bI. 202 en de foto
grafische afdruk fol. 33. In Archief Bolhuis (Rijksarchief Groningen) is een gelijke 
clauwlijst aanwezig uit de Ie helft van de 18e eeuw. 

2) In H.S. i.f. 315 fol. 42v en 43 genoemd Bijuwa heert en op fol. 44 (1629): 
Bijwema heerd. 

3) H .S. i.f. 315 fol. 42v no. 18 "Hijbalda heert" en fol. 43 (1599) "Hijbelia heert 
!tata". 

4) De Onstemans: weegens de E.E.B.r Johan Huininga en Christoffer Alberda 
in haar qlten als Onstemans creditooren: Conradus Meijer bedient. 
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24. Assinga heert 
25. toe Maerslacht Eusum nu 

de Raedt 
26. Hidda heert Hiddinga 

Meijma nu de Raedt 
27. Onstemans nu Wenge 

1605 1637 

1606 (deficit) 

1607 1639 
1608 1640 

57 

28. Bruin Ewinga heert 1 ) 

Meijma nu de Raedt 1609 1641 weegen Brs. en Raedt in con
tumaciam van weerden ver
claert 10 juni 1641 2) 

29. toe Maerslacht Eusum 
nu de Raedt 1610 1642 

30. toe Saexumhuizen Meijma 
nu de Raedt 1611 1643 (deficit) 

(1579) 1612 1644 31. 
32. 
33. 

Onstemans 
Tamminge heert 
Maerslacht nu 
de Raedt 

(1580) 1613 1645 

(1581) 1614 1646 (deficit) 

Hiernae wederom van boven te beginnen. 

In H.S. i.f. no. 315 fol. 42 staat bij de vijfde ommegang aangeteekend : 
"Op een heem Borgeweer genoemt, door Br Ballen van weegen den Erb. 
Raet van Groningen bij den keersen uitganck gekocht". 

De Raad had namelijk op 3 juli 1586 3 ) uit de nalatenschap "van salige 
Christoffer van Euwsum ende sinen huisfrouwen gekocht 4 jucken landes 
gelegen tho Maerslacht in dre vorscheiden jucken end hijmingen 4) waer
van een juck aan Marslachter kercke gelegen, Junckers kamp geheten 
ende een halff jucke an de Depersijde van de kercke, Borgewer 5) genoempt, 
het derde juck geheten In de Cnijpe 6) liggende ant maer, op welcker 
halve jucke Borgewer geheten dat redgerrecht tho Obergum Lutkesaexum 

1) De clauwlijst van 1518 no. 28 (Overrechters bI. 202) heeft " So Bennijnga heert 
Meyma". 

2) Hoofdm. Kamer fol. 177. De E. Nicolaus ter Borch uyth den name van de 
Eed. Mog. Heren Borgemesteren ende Raadt deser Stadt ende de wedluiden ende 
ingesetenen tot Obergum c.a. ten einde dat sij hem ende niemant anders den eed 
sullen staven tot slijtinge des redgerrechts aldar (zie: "mandaten onverdediget"). 

3) Register Feith 1586 no. 46. 
4) Hyming = heem. 
5) H.S. i.f. 315 fol. 43 : 1586. 't R echt valt steeds op 't vierde jaar toe Maerslacht 

na der clauwen ommegangck op een heem, Borgeweer genaemt eertijds Chr. van 
Eusum toebehoorich en Br Johan van Ballen heeft taelve tot profijt van den Erb. 
Raedt der Stadt Groningen gekocht end Johan Arents heeft 'het A 0 1586 gesleeten 
van wege d' Heren (zie op 't jaar 1590: de stad Gron.). 

ft) Zie het Oldermansboek (art. 45) door Mr. H. O. Feith 1850 p. 19 jO noot 90: 
"doer of buten umme Groninghen of doer de lake (leek) of over de Knipen of anders 
door of wedder doer ghenen steden daer boven of beneden trecken of varen in 
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Saexumhuesen half Mensingeweer ende Maerslacht int vierde jaer stedes 
na der clauwen ommeganck solde vallen" enz. 

Uit de clauwlijsten hierboven blijkt dat inderdaad Maerslacht om het 
vierde jaar op de lijst paraisseert (voor de eerste maal echter de 5e omme
gang) en voorts dat het betreffende redgerrecht steeds door de stad als 
rechthebbende werd bediend. Nu had in 1598 1) Huldrich -van Ewsum 
verzocht de "wederinlosse sijns principalen sal.vaders (vier) verkofte 
jucken -landes mitt de daerop vallende herlichheit - unde gerechticheitt 
onder den klockenslach van Marslacht gelegen vermoghe den Tractate 2) 
thoe genieten" en deredger Allert Clandt tho Meijma Rasquert unde 
thoe Baffelt J oncker unde Hovelinck had het verzoek betreffende de 
"wedderinlosse der opgemelte vier bij decreto vercoftte jucken landes 
toegestaan" . Waar echter sinds 1602 de clauw niet onduidelijk de Raad 
als bezitter van de bedoelde ommegang aanwijst, zal Of het vonnis van 
Allert Clant door een hoogere instantie, waarbij appel werd ingesteld, 
ongedaan zijn gemaakt Of wel de stad later nog op de een of andere wijze 
de eigendom van het heerlijke recht hebben verworven. 

Op deze ommegang van Maerslacht heeft ook nog betrekking een 
sententie van de Hoofdmannen Kamer d.d. 5 Juni 1606 3), waarin is 
opgenomen dat Reint Alberda als geïnteresseerd crediteur van wijlen 
Christoffer van Ewsum beweerde, dat hem het redgep-echt te Obergum, -
op Borgewehr te Maerslacht voor het jaar 1606 vallend, toekwam , op 
grond van een zekere scheidinge anno 1554 4) tusschen de drie gebroeders 
Johan, Christoffer en Wigbolt van Ewsum "upgerichtet", waarbij bedoeld 
redge,rrecht "personel gemaket unde van gemelten Borgeweer affge
nomen tho sijn", waartegenover Assuerus Sant tezamen met Frederick 
Coijter Raadsheer en Johan van Deest Stadsrentmeester (comparerende 
V.w. de Borgerm. en Raad der Stad Groningen) remonstrierden, dat de 
slijting van gemeld Borgewehr, mede in de koopbrief gementioneerd en 
verkocht was en dat de stad die slijting om het vierde jaar sedert het 
jaar '86 had gebruikt. De Hoofdmannen hebben, "reeden unde weder
reden wall inghenomen unde voerstaen", den redger Sant wegens zijn prin
cipalen het genoemde redgerrecht te Obergum voor dit tegenwoordige jaer 
ter slijtinge toegekend, Alberda zijn recht inpetitorio "unvoerkortet". 

hunseghe landt, in fiuwegelinghe landt etc., copenschap daer inne to doene of guet 
daar m óf wt -t~ voren" etc. "Knijpe" een waterschutting in een afstroomend kanaal 
met verwijzing naar een uitspraak van 1364 door de Bu:rgemeesters~arbiters te 
Gron. (O.B. I. no. 527): "waterscutte sive nortpant quod nunc vulgariter dicitur 
Knipe". Knijpen, knipen, nauwer worden, eigenlijk een vernauwing in het vaar
water. Men vergelijke ook Kooper Het Waterstaatsverleden in de Prov; Gron. 
1939 pg. 85, 124 en 134. 

1) Reg. Feith 1598 no. 2. 
2) Tractaat van 1594. Ik moge verwijzen naar mijn "Rechtsherstel in vroeger 

tijd" Gron. Volksalmanak 1945 p. 85 en vlg. 
3) Fo!. 115v • 

4) Inventaris Ewsum no. 490. 
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Er zijn verder een paar sententies van de Hoofdmannen Kamer, welke 
de inhoud van de bovenstaande clauw van de rechtstoeI Obergum c.a. 
bevestigen. Blijkens een sententie van de Hoofdmannen Kamer van 16 
October 1645 1) hadden Onno Tamminga de Olde toe Bellingeweer 2) en 
Abel Lewe ter Brake 3) geschil over de bediening van het redgerrecht te 
Obergum gedurende het jaar 1645. Tamminga sustineerde; dat 't recht 
dat jaar op Tamminga heerd viel (dus de 32ste ommegang); Lewe beweer
de, dat er 33 ommegangen in de clauw waren, waarvan hem de 31ste 
competeerde, welke dit jaar aan de beurt was. De HH hebben - partijen 
beidersijdts sick tot de clouwe refererende - Tamminga inde possessie 
van het redgerrecht (over 1645) "nast gefundeert verclaert" , onverkort 
de Heeren van de Raad het recht "wegen de versuimbde slijtinge, de 
tweede in de clouwe" . 

In verband met het verzuim van de Raad in 1616 was abusievelijk de 
31ste ommegang (v.d. Onstemans) in 't jaar 1644 in plaats van1645 gevallen 
en die van Tamminga op 1645 gekomen. Niettemin houdt de H.M.K. 
zich aan de formele opzet van de clauw. Ook in 1628 en 1636 vielEin de 
redgerrechten aan de Onstemans toe 4). 

Tusschen dezelfde partijen is door de H.M.K. op 18 December 1645 5) 

een sententie gewezen, welke betrof het redgerrecht van Obergum gedu
rende het jaar 1644. Tamminga pretendeerde dit recht "als hebbende hij 
't recht van den vierden Onsta na de ommegang van de clauw ende 
clausule daerin gestelt" (de Onsta's hadden oorspronkelijk het redger
recht volgens de clauwlijsten om de vier jaren behoudens de overgang 
van de 32ste tot de 33ste ommegang), mede zich funderende op de 
slijtingen in 1579 en 1612 "wegen den van Tamminga gedaan 6)". Lewe 
allegeerde, dat hij de 31ste ommegang, welke in 1644 aan de beurt was, 
bij de kersse 7) had gekocht en uit kracht van de kerskoopsbrief in de 
reëele possessie gesteld, daarin gemainteneerd behoorde te worden. De 
H.M. hebben Abel Lewe tot de voornoemde slijtinge gedurende 1644 in 
possessorio nader gerechtiget verclaert als de E. Tamminga. 

1) Fol. 41. 
2) Abel Eppena (Kroniek I. bI. 423) noemt een Allert Tamminga te Billingeweer 

uit' de 16e eeuw, een "gunstiger des Stadts". Tammingaborg of het huis te Bellmge
weer ± 10 min, ten Zuiden van winsWn. Zie Feith Ommel. Borgen 1906 'bI. 160. 

3) Vgl. Feith t,a, pI. bI. 85: een borg ruim 15 min. t. W. van Obergum, alwaar 
oorspronkelijk de Ten Bra.ecke's zouden hebben gewoond. Catalogus Invent. 
Archieven voormal. Zijlvestenijen (J. A. Feith 1901 bI. 297) noemt een Jr. Abel 
Lewe ter Bra.ecke. 

4) H .S. i.f. 315 fol. 44. 
5) Fol. 211, ook in H.S. i.f. 315 fol. 44v • 

6) De heerlijke rechten van de OnstB's zijn - nadat deze in déconfiture waren 
geraakt - veelal in handen van de crediteuren gekomen. 

7) Bij der kaarsen uitgang (kooper werd de hoogste bieder bij het uitgaan 'van 
de brandende kaars). 



IX. BAFLO (RECHTSTOEL BAFLO, RANUM, MAERHUIZEN EN 
HALF MENSINGEWEER) 1) 

1. Meijum heert 
Ripperda 1586, 1593, 1600, · 1607,2) 1614, 1621, 1628 

2. Beuwsum heert 
Asinga 1587, 1594, 1601, 1608, 1615, 1622, 1629 

3. de Dingen 3) 
Mepsche 1588, 1595, 1602, 1609, 1616, 1623, 1630 4) 

4. toe Ranum 
Mepsche 1589 5),1596, 1603, 1610, 1617, 1624, 1631 (1638) 

5. Lutkehuijsen 
Ailco Onsta 1590, 1597, 1604, 1611, 1618, 1625, 1632 (1639) 6) 

6. Mensingeweer 
Eusum 7) 1591, 1598, 1605 8) ,1612, 1619, 1626, 1633 

7. Hijlcuma heert 
Hoornekens 1592, 1599, 1606 9),1613, 1620, 1627, 1634 

Ende alsoo wederom van booven aen te beginnen. 

Op fol. 80-81 (H.S. Lf. 315) is een slijtingslijst opgenomen loopende van 
1586 tot en met 1656, doch na 1626 vele hiaten vertoonende. 

1) H .S. i.f. 315 fol. 79; Archief Bolhuis (R. Archief Groningen) bevat een clauw
lijst over 1684-1690 met de namen van de redgers, door wie het redgerrecht is 
gesleten (tusschen 1634 en 1684 worden eveneens de ommegangen vermeld). Op 
fol. 79 (H.S. voorn.) zijn ook opgenomen de jaren 1580-1585 (1579 Meijma of Meijum 
ontbreekt). 

2) In 1628 (Reg. Feith 1628, 43) hebben de Hoofdmannen, Burgemeesters en 
Raad ~an de Stad Gron. Hillebrand Holstein gelastet om aen te sweren ende te 
bedienen wegen haer Edelh. het redgerrecht tot Baflo, Ranum, Maerhuizen en Half 
Mensingeweer vallend voor 't jaar 1628 na der clauwen ommeganck op Meijen heerd. 

3) Waarschijnlijk is hiermede bedoeld een heem liggende op die Dingen in 
Baffelder kerspel (Reg. Feith 1481, 21 en 23) t. Z. v. Baflo (vergelijk in dit verband 
ook Feith Ommel. Borgen bI. 131) en te onderscheiden van de Meijma heert (t. N.O. 
van Baflo). In 1481 werd de heem verkocht onder voorbehoud van het heerlijke 
recht daarop vallende ten behoeve van de Meijma heerd (van 1481 tot 1586 = 105 
jaren of 15 X 7) . 

4) Haijo Lewe toebehoorend. 
5) Johan Clant toe Meijma heeft het recht aangezworen en bediend. 
6) De vijfde van de zeven ommegangen valt op Lutkehuisen. Vgl. Archief Gruijs 

bI. 672 no. 450 (1639) en Pathuis Gron. Volksalmanak 1942 bI. 112 (1667). 
7) De Ewsums hadden derhalve één ommegang. Conform mevrouw Hartgerink

Koomans, Het geslacht Ewsum bI. 69. 
8) De Ommegangen 1605, 1612, 1619, 1626 en 1633 zijn gesleten van wege de 

Raad van de Stad. 
9) De ommegangen van 1606 tim. 1634 sub 7. waren van de gebroeders Lodewijk 

en Geert Horenken. Eerstgenoemde is in het begin van de 17e eeuw vaak burge
meester van de Stad Groningen geweest (Series Consulum vanaf 1608). 
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Deze lijst bevat de namen van de vier sub 1, 2, 3 en 7 hierboven ver
melde clauwgerechtigde heerden, doch evenmin als de clauwlijst, maakt 
ze melding van de oorspronkelijke benaming van de heerden, waaraan 
het redgerrecht van de sub 4, 5 en 6 clauwgerechtigden was gehecht. 

We beschikken nog over enkele gegevens, welke de juistheid van 
deze clauw nader aantoonen. 

Op 12 Februari 1604 1) hebben Burgem. en Raad der Stad Groningen 
bij executoriale verkoop (t. overstaan van de Hoofdmannen) uit de 
nalatenschap van Christoffer van Ewsum gekocht: "de grote Wierde 
met die daerup staende heemsteden tesamen umbtrent 5 juck landes grot 
sijnde, Item dartho die kleine Wierde umbtrent 1 juck grot wesende 
Item noch die Molenvenne umbtrent 4 juck grot, sijnde alle thoe BafHohe 
gelegen und daertho noch die gerechticheiden und heerlicheiden tho 
BafHohe vors. und halff Mensingeweer nah der clawen ummeganck val
lende". Het betreft hier de zesde ommegang in Mensingeweer, vóór 1605 
nog op naam van Ewsum staande, echter sinds 1605 op naam van de 
Stad 2). Verder is in Hs. i.f. no. 315 3) op het jaar 1618 en 1632 aange
teekend : Gesleten bij Hendricus Harderwijck resp. Coenraedt Meijer 
van wegen Jr. Boio Occo van der Wenge, terwijl op het jaar 1638 in 
datzelfde Hs. fol. 79 wordt vermeld: op 14 November is Boio Occo van 
der Wenge "vijf te ommeganck deses Redgerrechts bij decreto gekofft 
door Ambtmann Albert Sijgers". Overdracht van de vijfde ommegang 
vond dus plaats korten tijd vóór den aanvang van het jaar, waarin het 
gekochte recht aan de beurt zou komen. 

1) Reg. Feith 1604, 42. 
2) Vgl. fol. 60 nt 8. 
3) Fol. 80v • 



X. RECHTSTOEL LEERMENS, ENUM, RIJP, 'T ZAND 1) 

Deze rechtstoel is verdeeld in 8 clauwen: 

l. Leermens binnen de buren ( 5 heerden) 
2. Enum ( 4 heerden) 
3. de Rijp buiten de wech ( 7 heerden) 
4. 't Zant boven de corl 2) ( 9 heerden) 
5. Leermens buiten de buren (13 of 14 heerden) 
6. Enum ( 4 heerden) 
7. Rijp boven de wech ( 5 heerden) 
8. 't Zant beneden · de corl (10 heerden) 

"End dan weeder van vooren te beginnen thoe Leermens binnen de 
buren end soo voortaen als voorscr." 

Het redgerrecht valt telken jare in een andere clauw, dus om de acht 
jaren in dezelfde clauw. Aanwezig is een slijtiIigslijst loopende van 1552 
tot en met 1620 3), derhalve een periode bestrijkende, gedurende welke 
het redgerrecht acht en een half maal langs de verschillende clauwen 
heeft gerouleerd, terwijl de bedoelde lijst voor elk jaar vermeldt de clauw 
waarin en de heerd, waarop het recht is gevallen (met de naam van den 
slijter). 

De in bedoelde slijtingslijst voorkomende heerden worden alle aan
getroffen in het ongedateerde overzicht van de heerden, clauwsgewijze 
gerangschikt, met uitzondering in zooverre dat - wat de kluft Leermens 
buiten de buren betreft - dat overzicht 13 heerden noemt, terwijl de 
slijtingslijst voor die clauw nog melding maakt van Gaijckema heerd 
(fam. Grevinghe) in 1580 en van Boelzijrdsemaheerd 4) Lucas Clant in 
1596. Laatstgenoemde heerd is waarschijnlijk de gerechtigde plaats, 
welke in dat overzicht als " Clants huis" wordt aangeduid, zodat derhalve 
de kluft Leermens buiten de buren in de slijtingslijst één heerd meer 
telt dan in het overzicht. Bij van Halsema vinden we echter in de clauw 
Leermens buiten de buren aangegeven Gaaickema heerd en Clants huis 
(Boelzijrsemaheerd), dus totaal 14 stuks. Het overzicht van de clauwen 
is dus opgemaakt vóór 1580 (Gaaikema heerd). Op welke wijze deze 

1) H.S. i.f. 315 fol. 167 en vlg. 
2) De "Corl" een riviertje ten N. en N.W. van 't Zandt. Vgl. de Korrelseed als een 

onderdeel van Leermenster zijlrecht, welk zijlrecht tezamen met Lopperswmner 
zijlrecht de schepperij Loppersum of 't Zandt vormde (Catalogus der Inventarissen 
van de Archieven der voormalige Zijlvestenijen en Dijkrechten ijd Provo Groningen 
door Mr. J. A. F eith 1901 bI. 25. Vgl. ook Kooper, Waterstaatsverleden 1939 bI. 59 
en 60). 

3) Deze lijst loopt door tot 1654, doch het laatste deel bevat een vier en twintig 
tal hiaten. 

4) In 1586 (Reg. Feith 1586. 13) wordt genoemd Willem Ubbena tot Bolzierzema 
en Leermens hoveling. 
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heerd alsnog jichtig is geworden, is mij niet gebleken. Nu de heerden 
van de verschillende clauwen alle zijn afgedrukt bij van Halsema, worden 
ze hier niet opgesomd, doch moge naar de plaats bij van Halsema worden 
verwezen 1). Intussen moet bedacht worden, dat . van Halsema, toen 
hij in 1778 zijn "Verhandeling" schreef en daarbij de clauwlijst tot in de 
20ste eeuw opvoerde (nl. 1932) niet kon weten, dat aan het einde van de 
18e eeuw door deze clauwen-ommegang voorgoed een streep zou worden 
gehaald 2). 

Op grond nu van den inhoud van de bovenbedoelde tien clauwregisters 
en van de daarbij gevoegde uitspraken van de Hoofdmannen Kamer, 
waarin dit college zich als regel aan den inhoud dier clauwregisters ge
draagt, .is - naar ons oordeel - voor de Groninger Ommelanden het 
beginsel van de stabiliteit der clauwgerechtigde heerden en derzelver 
ommegangen voldoende komen vast te staan. De in elke rechtsstoel op 
de clauwlijst vermelde heerden - waaraan het redgerrecht bij uitsluiting 
van andere heerden was verbonden - volgden elkaar telkens voor den 
tijd van één jaar in een vaste regelmaat op en waren mitsdien onver
anderlijk. Daarentegen kon wel mutatie in den eigendom van den clauw
gerechtigde heerd plaats vinden door middel van overdracht aan een 
derde al of niet met voorbehoud van het daaraan verbonden redgerrecht. 
In het laatste geval kwam dus het redgerrecht in handen van een derde. 

Ook de rechtstoei - waarin de clauwgerechtigde heerden waren gelegen 
- bleef qua territoir als regel haar oudtijds verkregen begrenzing behou
den. Slechts een enkel geval is bekend, dat in de grootte er van eenige 
mutatie is aangebracht. · Zoo remonstreerde B. Gruis toe Lellens op de 
00sterwarf van 22 Maart 1680 3 ) bij geteekend request, dat hij en de 
Heer Clant te Stedum de rechtstoei aldaar 4) ·hadden gesplitst en in 
tweeën gedeeld, zoodat hij en voornoemde Clant, "elck in sijn respective 
district een staende jurisdictie 5) en een besondere richter 6) was hebbende 
en alsoo alle rechteren op des Landes Warf sijn comparerende, versocht 
de remonstrant, dat de jurisdictie van Lellens in de vors. rijminge mach 
worden bekent 7) en andere rechtstoelen in alles .gelijk getracteert 8)" of 
wel zoo als het op de Warfszitting van 22 Oct. 1683 werd uitgedrukt 

1) Pro Excol. dl. II. bI. 351 en vlg. 
2) Staatsregeling van 1798 : Art. 24 van de Staatkundige Grondregels en Titel 

VIII (Van de Regterlijke Magt). 
3) Zie Warfsprotocol Rijks Archief Groningen. 
4) Bestond uit Stedwn, Westeremden en Garsthuizen. 
6) Derhalve zonder rouleering van ommegangen over (clauwgerechtigde) heerden. 
6) Afzonderlijke rechter. 
7) Dat de rechtstoei van Lellens als zoodanig in de rij v. d. verschillende recht

stoelen zal worden opgenomen. 
8) En met de andere rechtstoelen op één lijn zal worden gesteld en op gelijke 

wijze zal worden behandeld. 
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"opdat deselve te weten: de jurisdictie van Lellens in de Warfrijminge 
mogte worden gestelt en als andere jurisdictiën getracteert" 1). 

Wat een eventueel verder onderzoek in deze zaak op de Gemene Lands
warf heeft opgeleverd, is mij niet bekend. Maar aangenomen mag worden, 
dat het oorspronkelijk verzoek uiteindelijk is toegewezen. De Inventaris 
van de Rechterlijke Archieven 2) vermeldt onder no. 21: "Het Gericht 
van Lellens" sub a: Protocol van ordinaire civiele zaken en petitiën, 
24 Februari 1752 tot 7 Februari 1801 (3 deelen met onderbreking tusschen 
de jaren 1767 en 1772) 3) en onder no. 22 met betrekking tot het Gericht 
van Stedum, Westeremden en Garsthuizen een soortgelijk Protocol over 
het tijdvak van 28 maart 1681-14 augustus 1802 met eenige onder
breking. 

Gelijk hierboven reeds is opgemerkt, ook de Hoofdmannen Kamer 
hield zich bij de rechtspraak ten possessoire, speciaal t.a.v. de vraag op 
welke heerd in een bepaald jaar het redgerrecht geacht moest worden te 
zijn gevallen, als regel aan den inhoud van de zooveel mogelijk authen
tieke clauwlijst. 

In zooverre kon Rengers in zijn Kroniek bij de opsomming van de 
"Wetten en Wilcoeren (Willecoren) der Omlanden" terecht onder no. 8 
opnemen: "De clauwen ende umgangen van jurisdictiën". 

In de tweede plaats volgt uit den inhoud van de boven weergegeven 
tien clauwregisters 4) - zulks in overeenstemming met de reeds boven 
op bladzijde 3 tot en met 6 aangevoerde bewijsplaatsen uit de jaren 
1300 tim. 1461 - dat het redgerrecht werd ontleend aan een heerd, 
derhalve aan een huis, heem of erf 5) en niet aan of mede aan eenig daarbij 
of waar ook gelegen land. Heerd, huis en heem waren mitsdien equivalente 
begrippen met betrekking tot den grondslag van het heerlijke redger-

1) Tevoren vormde Lellens een smalle clauw naast zes andere volle clauwen in 
Stedum, vgl. H.S. i.f. 315 fol. 149: "Van toe Lellens een smalle clauwe" en fol. 
149v "Lellenster claeuwe hoort toe den Huise toe Lellens". 

2) Jhr. mr. J. A. Feith bI. 75. 
3) Achter 't Protocol van verzegelingen 19 Juni 1790 - 17 Mei 1803 is vermeld: 

verleden voor dr. H. Wijgchel. H .S. i.f. 315 fol. 152v : 1579 "viel redgerrecht in 
Lellenster claeuwe op den huyse thoe Lellens"; fol. 150v : 1625 "AbelI thoe Lellens 
borch met de heerlijkheden". 

4) Men vergelijke naast de vele plaatsen, waar een clauwgerechtigde he1erd 
wordt genoemd ook: Rechtstoei Warfum fol. 11: Oosterhuys; idem Eenrum fol. 17 
nt 6: Wijerde huis nu Weerdeheem genoemd; fol. 18: Dijcksaeter heert = Dijck
saeter huus; fol. 26 noot 1 Ten Boer: Rengersma heerd, het Hooge Heem; fol. 30 
Oosterwijtwerd: Katmis dat hooge heem; Loppersum: fol. 33,37 en 38: Dat hooge 
heem en wierde; fol. 43 en 44: Hoyckema heert en Hoyckama heem; fol. 48 
Steenhuisheerd; Uithuizen fol. 49 geregeld "een huis"; Obergum fol. 57: redgerrecht 
op een heem Borgeweer. 

6) Erf, stede, area, heem: de plaats, waarop een huis staat, althans behoort 
te staan. V gl. O. B . Gr. Dr. I. 228 (1309) : "dornus lapidea quam nunc inhabitat 
dictus L. cum area tota"; I. 465 (1359): "area super quam domus lapidea est 
fundata"; I. 571 (1370): "area que diciter Hoytekema hem" (heem); Il. 732 (1384): 
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recht. Oudtijds, toen de huizen nog van lichte constructie waren en dus 
roerend van aard 1), viel het accent vooral op het heem of de heemstede, 
welk accent zich later, toen men ook steen bij de bouw gebruikte, ver
plaatste naar het huis of de heerd. Sindsdien vormden huis en heem -
en eventueel het heem alleen, als het huis ontbrak - de basis van het 
grondheerlijke redgerrecht. Nergens wordt dan ook in de clauwbrieven 
op een eventuele aanwezigheid van land (van een bepaalde grootte) bij 
de heerd gezinspeeld of daaraan enige aandacht geschonken, hetgeen niet 
wegneemt, dat als regel bij de heerd land gelegen was ten behoeve van 
de uitoefening van een boerenbedrijf. Evenmin wordt in de possessoire 
processen voor de Hoofdmannen Kamer over de vraag, aan wie van 
partijen het heerlijke redgerrecht voor een bepaald jaar moet worden 
toegekend, over de hoegrootheid van het land bij de heerd gediscus
sieerd 2). De vraag of bij de clauwgerechtigde heerd eenig land aange
sloten ligt, is voor het bestaan van een heerlijk recht mitsdien irrelevant. 
Ter bevestiging van deze laatste stelling volgen hieronder nog enkele 
meerdere pregnante voorbeelden: 

Inventaris Archief Ewsum Regest no. 36 (1442) 

Verkoop van twee heemen met heerlijkheid dat lijtteke heem ende dat 
grote heem to Diddinghahusen mijt hoer tohoer ende heerlijcheit vor 
een som gelds etc. 

Inventaris Archief Farmsum Regest no. 26 (1407) 

Verkoop "Folkersma heerd tot Hersense 3) de nu ter tiit gheheten is 
Haseckama heerd mit den inder heme ende mit den uter heme end mit 

"domus lapidea vulgariter dicta Widdama cum domistadio et aliae duae areae in 
septentrionali parte jam dicte domus prope jacentes" ; 11. 809 (1390) "area dicta 
Biwahem (= Biwaheem) Eppama cum predüs sitis in proxima occidentali parte 
juxta predictam aream" etc.; 11.852 (1393) : "Twe hofsteden ghelegen an malcande
ren, daar Nezen hues up der ener stede ghetimmerd staet ende Herman Gortes hues 
up der ander"; 11. 930 (1396): "eyn steenhues op des mannes erve tijmmert"; 11.954 
(1397) "Eelkama herthe: unus armiger habitans super minorem aream et alius super 
majorem aream" ; 11. 1147 (1403): "Castrum dictum Gaycama hues et area super qua 
residet." In een sententie van de Gem. Landswarf d.d. 22 Maart 1604 is sprake van 
huissteden, heemsteden of warven (verhoogde grond) te Appingedam; Oud friesche 
Oorkonden Sipma 1. 112 (1450): Verkoop van mijn "stenen hws mijth dae haele 
(halve) hws steed mijth siin toe biheer deer steed uppeth aest dis jest husis". Idem 
no. 320 (1482): verkoop van "dat graet huijs mit sijn steed ende den steed der dat 
lijtick hws up steet". Ten slotte de betiteling "erfburen" (fol. 37 nt. 4 en fol. 38) 
en "eigenerfden" (fol. 32 en 49). 

1) Keuren Hummerse: Rq. 359 art. 8: "we een hus toslacht" en "soe we so 
anders hues op sijne stede nijmth iofte dracht (dregat) dat to sijnen huse, al daar 
hijt hebben wille" etc.; Buma, Die Brokmer Rechtshandschriften 1949 bI. 16 
regel 13: "meima hit (dit huis) naut bema, sa dregema hit oftha werwe (warf)". 

2) Vgl. mijn Gemeene Landswarf en Hoofdmannenkamer bI. 133 vlg. 
3) Harsens vormde met Adorp één rechtstoeI. V gl. Feith Invent. Rechterl. 

Archieven bI. 86. 
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viiftijen grasen landes de umme den heerd ghelegen sint weleke heerd 
ende erwe vors. gheleghen sint tusehen den meen weghen 1) de ingaen to 
harsense mit den kerestolen mit kereweghen mijt rechte mit herlieheijden 
ende mit all zinen tobehoren als dat in den kerspel tot harsense gheleghen 
is. Tot ene summe gheldes de de koopers IJde, Aijlike, Abeke, Johannes, 
Meijnolt ende Abele Onste vul end al betaelt hebben. End dezen vors.
heerd mit den inder heme mit der uter heme mit den viiftijen grasen 
landes, mit sinen rechte heerliehheijt ende mit alle sijnen tobehoren" 
heeft de verkooper "Frederic van Heekum upghedragen IJden, Aijlken, 
Abeken, Johannes, Meijnolde ende Abelen vors. ende horen erfghenamen 
vrij ende quit mit allen rechte ende eghendom ewelieken ende erfliken 
to bruken ende to besitten to setten ende to verkopen ende horen vrijen 
wille mede tot done. Sunder al arghelist". 

Inventaris Archief Farrnsum Regest no. 81 (1444) 

Kundieh unde openbaer allen goeden luden de dessen breeff zeen off 
horen lesen dat iek Ode toe den Dijke in Petersburen um saliehheit miner 
zele unde miner vrunde 2) zelen, daer mij dat goett van an is gekomen 
Soe heb iek ghegheven ende gheve toe der prebenda 3) rijpperda meden 
in da Ostra ampt Ripperda heert mit sijn hemengum ende grafften ende 
mit aehtijn hundert 4) landes de toe Ripperda heert vorschr. horen, daer 
iek ode vorser. selff up westera sijda aldaer naest ter swetta blive ende 
"blideke 5) soe wel ter swetta is unde limpa renersma up ostra sijda ter 
swetta. Oeek vier sehera 6) gras landes toe der vorseh. prebenda de ghe
legen sint buta den dij ek in der ostra kofenna. Item dessen vorser. Ripperda 
heert met desse vorbenoemde landen ende gras landes vorser. gheve iek 
Ode vorser. over toe der vorser. prebenda ewelijeke ende erffiiek den 
proven preester na preestere to bruken 7) ende besitten affgeseeht 8) de 
reehtinghen ende heerlickheden de horen ende vallen up Ripperda heert 
vorser., de iek Ode ende mijn arffgenamen willen beholden; hijr is to 
gesecht 9): sal desse vorser. ghave macht hebben ende eweliek staen 10), 
so solen de hilligen unde kerekvoeehden op de Meden vorser. des jungere 
offte des provene pape huijs 11) binnen die naeste dre jaren timmeren na 
datum des breves op Ripperda heert vorser. end daer holden dat timmert 

1) Meenweg, een voor ieder toegankelijke weg. 
2) Familielid, verwant. 
3) Prebende, een geestelijke stichting. 
4) Hondert, hont, landmaat. 
5) Waarschijnlijk Blijdeke Frama. 
6) Vier scheren (share, aandeel buitendijks grasland in de oostelijke koevenne). 
7) Eeuwig, erfelijk door den prebende priester te gebruiken. 
8) Met uitsluiting, ontzegging van. 
9) Voorts is bepaald. 

10) Dat voor 't geval de schenking van kracht zal zijn en eeuwig blijven bestaan. 
11) Het huis van de provestpriester. 
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in der macht 1) van de vorser. voeehden ende de provene prester dar in 
toe wonen. Hijr hebben bij, an ende over ghewesen Liuda Mennema ende 
Foeko meekama unse wedmans in petersburen vorser. wedmanswijse hijr 
toe geroepen ende gheboden 2) ende des ghelikes mit consent der voehden 
vorser. Soe hebben hijr bij an unde over ghewesen 3) Abelo Ponta Iteko 
Rekumma ende gheert sehomaker. In orkundt disser warheit want iek 
Ode vorser. selffs gheen seghel bruke Soe heb iek ghebeden heer aiteken 
mijn eureet in petersburen vorser. dessen brieff voer ende over mij to 
beseghelen. En iek Aijtaeus eureet vorser. heb mijn segel an dissen breeff 
ghehangen van ode vorser. beden wille. Gegeven int jaer uns heren dusent 
veerhundert veer unde veertieh des sondages als men singhet Invoeavit 4). 
Under stondt: eopia et eoneordat cum vero principali de verbo ad verbum 
(exeopiata per me Hieronijmum Corenpoert not. eaes. manu propria). 

Inventaris Archief Farmsum Regest no. 97 (1450) 

Overdracht van onse deel van Eweken Hesseis heert, huus, inner 
hemijnge, uter hemijnge, herlicheit, eoeltuen 5) lant ende mijt sijne to 
bijhoeringen etc. 

Inventaris Archief Farmsum Regest no. 129 (1462) 

Overdracht van reddierechten op het hoghe Heem en op Wabbema 
heem "int grote Resehip" 6) in de Marne. 

Inventaris Archief Farmsum Regest no. 142 (1464) 

Uniko Ripperda proost to Fermessum ende Loppersum ende to Wijd
wert enz. hoefftlinek verklaert in deze brief, dat hij en Ulsken (zijn echte 
huisvrouw) voor zich zelf en hun erfgenamen hebben "upghedraegen 7) 
ende overghegheven in enen steden vasten ende unverbrokenen land
wisselS) den Ersamen Eewen Ewesma proost to Loppersum ende hovet
linek to Dijkhuisen vrouw Bawen siner echter huesvrouwen ende oeren 
arffnamen hun aandeel of helft van eenen heerd gelegen bij Ekwerder 
til van oldes gheheten de Folmersheert, daer Jaeob Claes Jans nu ter tijt 
up wonet mijt 20 grasen landes ghelegen voir siner doer ende een forlinek 
ende dree deijmaet meeden landes 9) gheleghen in Bunneken maed vrij 
quijt eweliek ende erffiiek to bruken to besitten to verwisselen to ver-

1) In goeden staat houden. 
2) In hun kwaliteit van wedmannen hiertoe opgeroepen, ontboden. 
3) Bij het verlijden van de akte zijn verder aanwezig geweest. 
4) Invocavit me et ego exaudiam euro (Fastensonntag). 
S) Coeltuen, moestuin. 
6) Vgl. ook de Monté Ver Loren o.c. bI. 120 en vgl. 
7) Overgedragen. 
8) Ruil van land. 
g) Eén voerling en drie dagmaat weideland (mede, madeland). 
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hueren to vorcopen oeren erf!namen voert to eFVen ende all oeren men 
willen mede to doen. Voir welken voirs. halven heerd de voirs. Ewe ende 
vrow Bawe hem Uneken en Ulsken als betalinghe hebben des wessels 
weder ghegheven 1) enen halven heerd in de Rijp gheleghen, daer Ludeken 
nu ter tijt up wonet daer hem Uniken en Ulsken to desser tijt als beta
linghe wel an ghenoghet. Sunder all arghelist. Tot welcken herde Ewe 
en vrouw Bawa voirs. solen mede hebben alle heerlickhede eg4endome 
end tobehoren ewelick end erffiick to blijven". 

Inventaris Archief Farmsum Regest no. 162 (1474) 

Verkoop door Albert en Frouke echtelieden to Tudense 2) aan Abel 
Onsta en vrou Rillen van "Sijbringeheert mit 16 juck landes ende mit 
al sinen toebehoer als van rechtinghe kerckstoel ende egendoem, wes 
daer up vallen mach, daer bij gheswettet ende gelandet is Dodo Lijarsma 
to Lijdense 3), Richt toe Tudense, Abel Onsta en de verkopers. Al arge
lijst, nije funde 4), de dessen breef hinderen of!te schaden moegen, af! 
gesegget" 5). 

Inventaris Archief Farmsum Regest no. 249 (1511) 

Afstand aan Johan Renghers en Jutte zijne vrouw van alle rechten en 
heerlijkheden, welke op de twee edele heerden Vrow Biwinga heert en 
Sickama heerd in de clouwen buten Spijckster ghelegen 6) vallen teneinde 
tho sliten und tho gebrucken om vrienschap en weldaad door Johan 
Rengers an ons bewisen heft oick noch bewisen mach. 

Inventaris Archief Farmsum Regest no. 263 (1513) 

Gift en overdracht door de Kerkvoogden te Garrelsweer aan Johan 
Rengers van den Poste van alle sodane rechtingen und herlichheit red
gerecht lanckrecht 7) up unseren heerde Soltbodinge heem 8) gheheten 

1) In ruil teruggeven. 
2) Tudense = buurschap Tuins onder Leens. Zie de Monté Ver Loren o.c. bI. 

106 en 112. 
3) Lydense = Leens. 
4) Uitvluchten. 
5) Uitgesloten. 
8) Deze beide heerden liggen in "Eester halve rechscap". Vgl. J . A. Feith, 

Inventaris der Rechterl. Archieven bI. 73 (Gericht v. h. Eesterrecht: "Ten Poster 
Eesterrecht en Zandster Eesterrecht) en van Halsema Verhandel. Pro Excol. 11. 
bI. 363. 

7) = Overrecht, Pro Excol. dl. 7 bI. 63. 
8) Vergelijk clauwlijst Merumer clauw (Rechtstoei Loppersum fol. 34 sub 7 : 

Salbortsuma heerd - Garrelweerster Hilligen en de slijtingslijst fol. 41 op 1597 : 
"op de Kercken heerd toe Garrelsweer, Sabritsma heerd genoemd". Het ·redger
recht kwam in deze clauw om de 108 (9 X 12) jaren om, doch tegen verwachting 
in paraisseert in 1489 de "Kerckenheerd" niet. 
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komen und vallen moegenn soe veell unsen Hilgenn de halvenn toe 
behoeren (voorzoover onze Kerk de helft toebehoort) und toe komenn 
mach, so als wij dat gecofft hebben, oick alle stemmen in Hilge kercke 
thoe Gharlsweer die kercke thoe vergevenn 1) up diesen heerde vors. und 
alle andere etc. 

Inventaris Archief Farmsum Regest no. 383 (1551) 

Verkoop en "updracht" 2) door een echtpaar aan Unijko Ripperda en 
erfgenamen van "alzodaene vrijheijt rechticheijt heerlicheit als up oere 
arve ende heerde landes gheleghen to Catmijsse gheheten dat Hoeghe 
Heem offe Herema heerdt 3) anders ghenoemt vallen moeghen, dat zij 
redgenrecht, dijckrecht oft wat recht dat wesen mach nijet daer van 
wtghesundert dan allene dat ghestoelte in der Kercke en to dessen heerd 
behoerende, zal blijven bij den heerde voorscr.". 

Register van het Archief van Groningen 1853 (mr. H. O. Feith) 

1412.12. Verkoop aanffocken Ockinghe van Kaminghe hues ende heem 
mit 18 ghraese landes, de ghelegen sint in den karspele van Holwierde 4) 
enz. ende dit voerges. huijs ende arve mit den rechte ende heerlicheijden 
ende mit all zijnen to behoeren etc. 

1418.4. "Overghegevenende upghedragen" aan Abelen Tammijnga en 
zijn erfgenamen een redgerecht datter valt op dat bolheem ende een 
twedeel 5) van enen redschap dat valt op Waelkema heert to Soltcampum 
unde to Vleghum 6), dat in voertijden Lutteke ' Popeke voerscr. toebe
hoerde erflike ende ewelike te bruken te besitten te setten 7) te vercopen 
ende sijnen vrijen willen mede te doene sunder arghelist. 

1431.5. Eppo heeft dat recht versmaet end brukt die vors. erve (huus
were, erf, huisstede) end redijerecht mit ghewelt enz. 8). 

1) Benoeming van den pastor loci. 
2) Overdracht. 
3) Vgl. clauwlijst Oosterwijtwerd : "clauw Katmis fol. 30 (Hoghe heem). 
4) Men zie over de rechtstoeI Holwierde ook bI. 3 en 4. 
5) Twee derde deel. 
6) Soltkamp en Vleghum gelegen in het Kleine Reedschap van Vierhuizen in 

de Marne (Zijlma, de Marne bI. 86 en 87 en de Monté Ver Loren bI. 127 en 128). 
Vergelijk H.S. i.f. 315 fol. 62: clauwlijst sub 1: "op Walbuma (lees Walkuma) 
heerd" en sub 6: "Item deer af ter thoe Soltkampen ende Vlaegen (lees Vleghum) 
uppa Sijwa stede"; sub 7: "Daer efter uppa Walkuma heert". Bij de Monté Ver LorAn 
bI. 128 sub 6 dus waarschijnlijk in plaats van: "Eijdeslage" te lezen "ende Vleghum" 
(een deel van Zoltkamp: Van der Aa dl. 13 bI. 252). 

7) Onderzetten, verhypothekeren. 
8) Eppo heeft de rechtsregels geminacht en gebruikt erf en redgerrecht op een 

geweldadige wijze. 
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1457 in Reg. Feith 1599.66 

Wij Rebeke in den Andel, Eeb to Menskawer 1), Kemo to Nijenhues 
to Saxumhuzen ende Abeko int nije lant mijt onsen medeoverrechteren 2) 
int Halff Ampt bekennen ende betugen mijt desen openen breve, wo dat 
daer vor ons quam in onssen warve to Saxumhuzen 3) etc. Also Onno 
Tammingha an de ene zijd unde sprak an dat rescip to Saxumhuzen 4) 
ende Liuppe Meijama sprack ock an dat vors. rescip van Eelsien sijner 
huesfrowen weghen op een heem gheheten Hidde Hiddingha heert (vgl. 
fol. 56 nos. 10 en 26), de daer lecht bij de suder sijde Tijark ende Etten 
heem to Saxumhuzen vors., gheheten up dat hoghe heem unde heelt 
echt ende eghen 5), daer ons Liuppe vors. ons rechters vors. tonede enen 
beseghelden breff, rorende van dijt vors. rescip etc. und Onno vors. up 
ghen bewiis en ghinge ende ghin bewijs begheerde to brenghen 6) etc. 
Aldus so hebben wij rechteren vors. gode vor oghen ghenomen ende wijzen 
vor recht ende doem, dat Liuppo vors. mijt Eelsien viif sibben ende ses 
buren ende sweren dat in den hilghen 7), dat dat rescip also vake, als 
dat cloeffbreff 8) bewizet, to Saxumhuesen up Hidda Hiddingha komt 
ende dan valt op dat vors. heem ende hoert dan Meijama to etc. Ende 
dijt eedspil is vul overghecomen Onnen vors. sulves begheerte ende dat 
edspil Liuppen ende Eèlsien vors. vorghaff 9). Ende nochtan Liuppo 
vors. overbodich was in onsen warff to Saxumhuzen, den wij rechters 
vors. gheset hadden, noch dat recht fulene to brenghen des manendagh 
na Sacramenti 10) • 

. Hierom so besteden 11) wij rechters vors. Liuppe end Eelsien vors. 

1) Mensingeweer . 
2) Overrechters belast met de rechtspraak in zake ges-chillen over de uitoefening 

van het redgerrecht. 
3) Rechtstoei Obergum, Maarslacht, Saexu,mhuizen en half Mensingaweer 

(J. A. Feith, Inventaris der Rechterl. Archieven bI. 88). Zie ook nog bI. 56. 
4) Tammingha maakte aanspraak op de uitoefening van het redgerrecht te 

Saxumhuizen etc. 
S) Liuppe beweerde, dat bedoelde heerd en heem aan zijn vrouw toebehoorde 

(aga, hebben) en haar eigen (egen, ein) was en toonde een verzegelde tot het redger
recht betrekkelijke brief (acte). 

6) Onno bood geen bewijs aan van zijn aanspraak op het litigieuse redgerrecht 
en begeerde zulks ook niet te leveren. 

7) In 't geheel dus 12 zuiveringseeden w.o. 11 eedshelpers. In de 15e eeuw nog 
zeer gebruikelijk. Vgl. bijv. Pro Excol. dl. 7 bI. 6 (1444) "so sal jeldeke voers. 
ontgaen met 5 sibben en 6 buren". 

8) De clauwbrief bevatte de namen van de op volgorde · geplaatste clauwge
rechtigde heerden. 

9) Al deze eeden zijn door de beklaagden overgebracht volgens eigen wensch 
van Onno Tamminga, die de eedsaflegging aan Liuppo en Eelsien overliet. 

10) Liuppo was bovendien (nochtan) bereid op de Warf te Saxumhuizen het 
bewijs van de gepretendeerde aanspraak op het litigieuse redgerrecht tot volkomen
heid te brengen en wel op Maandag na Sacramenti (2e Vrijdag na Paaschen). 

11) Wij rechters hebben aan Liuppe en Eelsien en hun erfgenamen het litig. 
redgerrecht te Saxumhuizen toegekend op bedoeld heem en heerlijkheid. V gl. Pro 
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ende haer arffghenamen an dijt vors. rescip to Saxumhuzen up dijt 
vors. hiem ende herlickheijt, daer de breff van spreket den wij rechteren 
vors. ghezen hebben, ock in sijner fuller macht to ewighen daghen to 
als vors. is. Ende wisen Onnen Tammingha vors. end sijne arffgh. de 
ewighe swighe to over Hidden Hiddingha heert 1). Also dat Onno vors. 
off sijne arfghenamen sullen of moghen nimmer bet spreken in gheest
liken noch in waerliken rechte om dijt vors. rescip up Liuppen end Elsien 
ende haer arffgh.2). In oerkunde dess vors. waerheijt, so hebben wij 
rechteren vors. onse amptes seghel beneden an dessen breff ghehangen. 
Ghescreven int jaer ons heren dusent veerhundert seven ende viiftijch 
dess manendagh na Sacramenti. 

1463.24. Verkoop en overdracht door Redo en Reweko (zijn vader) te 
Westerwijtwerd 3) aan Blijdeke Frama en erfgenamen van een redscap, 
dat het 7e jaar valt op Benesma heerd 4), dat ons verkoopers tohoert, 
want wij dat gekocht hebben van Jr. Otto to Loekwert 5) mijtten lande, 
dat to den heerde hoert ende den coepbreeff neit moghen overgeven, 
want dat landt daer mede in staat, dat wij gecoft hebben mijtten 6) heer
licheit ende de heerlichheit oft reijdscap allene vercoft hebben sonder dat 
landt enz. 

In dit geval was het bloote redgerrecht dus zonder heerd en land ver
kocht en de verkoopers maakten mitsdien bezwaar tegen afgifte van den 
koopbrief, waarin heerd en daarbij liggend land beide waren beschreven. 

1476.39. Ten overstaan van Burgemeesters en Raad in Groningen 
"bekanden" Iwe toe Eweren 7) en Ayle Aylkuma van Raswert, dat "se 
voer em ende oeren arffgenamen sodane upsprake 8) angenomen ende 
toegestaen hebben ewelijken onverbroken toe holden, alze asega van 
harsinge ende Symen Huging wtgesproken hebben in manieren hijrna 

Excolendo dl. 7 bI. 11 (O.W.O. 1445 slot): "aldus hebben wij Vrerijc voers. bestedet 
van sijns neven weghen in dat redgenrecht to Loppersum dijt jaar to bruken." 

1) En leggen Onno Tamminga en zijn erfgenamen ten aanzien van het redger. 
recht op Hiddingha heert het eeuwig zwijgen op (V gl. over deze term mijn "Kestigia" 
1959 bI. 54 en noot 3 aldaar). 

2) In dier voege dat Onno en erfgenamen Liuppo en Eelsien bij den geestel. 
of wereldlijken rechter nooit meer te dezer zake zullen aanspreken. 

3) Een dorp in 't Oosterampt (Prov. Groningen). 
4) Waarschijnlijk gelegen onder Huysinghe in de Rechtstoei: Huysinghe, Wester

wijtwerd, Menckeweer en Startinge huysen Vgl. H.S. i.f. 315 fol. 120. Het recht 
viel driemaal in de 6 jaar "thoe Fraem". 

5) In 1451 (Pro Excol. dl. 7 bI. 50 en 51) wordt genoemd een Brunggher van 
Loecwart. Zie over Loquard en de Heerlijkheid aldaar Joseph König, Verwaltungs
geschichte Ost-frieslands 1955 bI. 160; Orts- und Personen register bI. 565. 

6) Heerd en heerlijkheid waren tezamen met het land gekocht. 
7) Ewer of Eewier een vrij hooge en uitgebrèide wierde in de buurt van Leens 

en Zuurdijk: Vgl. v. d. Aa, Aardrijksk. Woordenboek dl. 4 bI. 74 en Zijlma de 
Marne bI. 6 noot 1 en bI. 14. 

8) Wederzijdsche aanspraak op elkaar i.c. een contract van ruiling. 
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beschreven". In den eersten "dat Iwe sal hebben ende beholden all) 
aylens vorsereven husinge, ynderheminge toe eweren ende de wter
heminge mytter heerlicheyden de tot den heerde vallen moghen ende 
dat dorplant 2) dat daer licht up de Noertwester zijdt van der graffte 
alse aylen vors. mijt rechte toe behoert. Daerenteghen sal Ayle vs. weder 
hebben ende beholden alle ywens vs. husinge". 

In bovengenoemde acte (evenals in die van 1407 en 1450 voornoemd) 
wordt melding gemaakt van "ynderheminge" en "uterheminge". Onder 
de innerheem te Eweren in der pp. verklaring van 1476 zal moeten worden 
verstaan het door een gracht omgeven heem, waarop het huis stond en 
onder "uterheem" een tweede daaraan grenzend heem, bestemd voor 
opstallen, althans gelegenheid biedend tot berging i.c. van utensilien en 
landbouwproducten, terwijl het bouwland tenslotte aan de N.W. zijde 
van de gracht was gelegen. Een z.g. "schathuis" tot berging van vee zal 
dus waarschijnlijk niet aanwezig geweest zijn en wordt dan ook niet 
genoemd. Het bedoelde woord komt voor bij Rengers 3), die melding 
maakt van "Joest Lewen scathuesz". ,,skett", dat behalve vee ook 
geld beteekent (vroeger werd vaak met vee betaald) 4), kan men reeds 
aantreffen in het Oude en Jonge Schoutenrecht 5) nml. "fiower fotada 
sket" en voorts ook in het Fivelingoer Landrecht 6): "Scettes homelinga 
en eth": aanklach t ter zake van beschadiging van vee met één eed te 
ontzweren (zich van de aanklacht bevrijden); verder: "Raf scettene en 
eth": roof van vee één onschuld-seed. Men vergelijke voorts de Bischofs
sühne van 1276 7): ,,sket and hangstar 8) ther Fresa tho merkede farat 
motma selle it alrakere 9) "tid"; de latijnsche tekst spreekt van "boves et 
equos, quos idem Frisones ad forum ducunt". Men vergelijke in dit ver
band voorts nog het woord: "skettawere" in " Peye hett brocht to Meijnka 

1) Het geheele huis van Aylen. 
2) Dat bouwland (terp). 
3) Kroniek deel Il. bI. 237. 
4) Vgl. Oud Schoutenrecht ed. Steller art. 52 al. 2 en Jong Schoutenrecht ed. 

van Klaarbergen art. 9 al. 1. Vgl. eveneens Sipma O.Fr.O. dl. I. no. 4 (1390): Ver
koop van 8 pondematen land: "in alsodene forwerthe so hier efther screwen stath. 
In thet arste tha pundismeta for allewa grate merk. al hiir ney thio kestena thi 
thrim del reyd ield end tha tua del nochlick hornfi.a". D.w.z. in de eerste plaats: 
de pondemaat voor 11 groote mark, in de tweede plaats : de koopprijs voor een 
derde deel in gereed geld en voor twee derde deel in genoegzaam hoornvee. Ik ver
beter bij dezen de tekst in mijn Kestigia 1959 bI. 30 al. 2 regel 10 en II ("kestena" 
op t e vatten niet als koopovereenkomst, doch als koopprijs). 

5) Zie Oud-Schoutenrecht ed. Steller art. 52 al. 2 en Jong Schoutenrecht ed. 
van Klaarbergen art. 9 al. 1. 

6) de Haan Hettema 1841 bI. 130. Vgl. ook bI. ll2 art. 2 en bI. ll6 art. 8. 
7) Fr. Rq. bI. 150. 
8) Koeien en paarden (letterlijk hengsten). 
9) Allerek = alleraek, jeder, Holthausen bI. 2. 
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in da skettawere 38 skilda 1)" d.w.z. heeft bij zijn huwelijk met Meijnda 
voor een bedrag van 38 schilden aan vee in de veestapel 2) aangebracht 3). 

1481.21 en 23. Schenking door Vrouwe Sijert zal. Otten ter Hansouwe 
weduwe aan de Calende Broeders tho Baffelt van dat heem mit der grafft, 
dat sie liggende heft op die Dingen in Baffelder karspel beholdelick 
besitter des egendoems Meijmaheerd alle die rechtinge end heerlick
heiden die nu ter tijdt up dit vorschreven heem fallende sint offte in 
ewicheit up fallen mogen. 

1612. Sententie van de Gemene Landswarf van 26 Maart 1612: genoemd 
wordt daarin "Theenge Richardus heert offte heem waarop redgerrecht 
valt" . 

1676.6. "Al ist dat het redgerrecht Hoogkerk vallende.op Ablema warf 4) 
de jongste maal uyt mijn naem is gesleten en door Uldrick van Ewsum 
bedient, verklaar ik nochtans hetselve mijn broeder eijgen te zijn volgens 
generale scheijdbrief5) onser goederen ende daer an het minste possess 
offte eijgendom niet te hebben nogh ooyt te sullen pretendieren" . Actum 
Harssens 27 juli 1675 (D.o. stond: Het redgerrecht op Ablama Warf is 
jongst van Ewsum in 1664 bedijnet, valt weder i681 en komt het 17e 
jaer om op deselve heert). 

1) Skeld, schild, een munt van verschillende waarden. Zie O.B. Gr. Drente 
II. 948 (1397). 

2) Skettawere: letterlijk bezit aan vee. Vgl. hueswere: (hues) met daarbij ge
legen maetlend (weiland) in Pro Excol. dl. 7 bI. 79; Register Feith 1431 no. 5: 
"schelunghe ornme lant, dat gheheten is Rebben huesweer (vgl. Overrechters in 
Stad en Lande bI. 79 vgl. en nt. 9). Voorts Oork Bk. Gron. Dr. I 112 (1249): "tres 
were quas proprlls sumptibus de palude coluerunt" en W. B. S. Boeles: De bijz. 
finant. regtsbetrekking tussen een aantal Kerkelijke Gemeenten etc. 1866 bI. 93 
(1489): "een were landes, dar J. H . nu up wonet mijt den hUBe und mijt all 
sijnen tobehore". 

3) Prof. Dr. H. J. Keuning (Groningen, Stad en Ornmeland bI. 17) miskent de 
historische beteekenis van het woord "schathuis", als hij dat opvat als de verzamel
plaats van de veldvruchten van het grondbezit. Men vergelijke Kroniek Abel Eppens 
I . 109: "und die adel aldaar hoer scathuijzen voer hoer borgen eder steenhuijsen 
mijt allerhande und grote mennichte van koygen, perden, ossen und dergelicken 
verwaereden sulven (zelf verzorgden) und die landen ploegeden" enz. Voorts een 
acte uit 't jaar 1791 (Hamming Loppersum 1960 bI. 105) houdende overdracht aan 
mr. R. P. Cleveringa en Mevrouw Cornelia Ebels van het huis Frorna te Wirdum 
schathuis en stallingen, hoven, cingels, lanen, gragt, vijver, boomen, plantage etc. 

"Schathuis" derhalve bergplaats voor vee en de "stallinge" speciaal voor "paar
den". Vgl. Verdam M. N. Handwoordenboek i.v. Stallinge bI. 572. Arrest Hoofdm. 
Kamer 22 Oct. 1605 fol. 149: Vordering om ter scheiding in te brengen "het 
schathuiss und Schure to Schilwolde" en Sipma Oudfr. Oork. I no. 221 (1472): "dat 
schettena hws ende schura". 

4) De clauwlijst Hoogkerk (H.s. i.f. 315 fol. 338 en vlg.) kent een Abbinge of 
Abekuma warff. 

ó) Hier zal waarschijnlijk gedoeld worden op een acte van scheiding tusschen 
voornoemde Uldrik van Ewsurn en zijn zuster, dus formeel buiten verband met 
de meer bekende scheidacte van 1554 (Invent. Archief Ewsum no. 490). 
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1718.10. Verkoop van Tjaarsina-heerd te Oldehove op Kenwert met 
uitzondering van het hovelingschap vallende op de plaats. Mitsdien 
werd het hovelingschap of grietmansrecht, dat aan den heerd verbonden 
was, bij deze verkoop uitgezonderd. 

Oorkondenboek Gron. en Drente Il. 764 (1386) 

Hoijtinghehues bij Johans heme vors., de dat retscap gheheten is 
(conform no. 1139 van 't jaar 1403). 

Oorkondenboek Gron. en Drente Il. 1198 (1405) 

Lijdenzer reetschap valt up dat olde heem ijn Lijdenzer buren. 

Pro Excol. l.P. deel 11 1491 (Mr. D. F. J. van Halserna Oordeelkundige 
verhandeling over den Staat en Regeeringsvorm der Ommelanden blo 348 vlg. 
Brief 1491 (nopens het Burenrecht in 't Westerkwartier en Langewold). 

"En dat reght sal weesen en vallen in dat eene jaer in dat Oestercluft 
en dat ander jaer in dat westercluft en sal vallen en ommegaen in elcke 
cluft uijt dat oosten in dat westen van heerdt tot heerdt mitter sonnen 
in de regel ter tijt dat het uijtgekoomen is op' dat westen en in beide 
kluften soo sal t' altoos weeder ansetten op dat Ooster ende en gaen 
weder uijt op dat wester ende van heerdt tot heert als voorschr. is tot 
eenige tijden en die heerden en steeden, die niet reght uijt in de regel 
leggen, die sullen tussen de aldernaeste twe heerden invallen, de ene op 
die ooster zijt en de ander op de wester zijt". 

Deze clauwbrief, hoewel niet op Hunsingo en Fivelgo betrekking 
hebbende, is in zoverre van belang, dat op één lijn worden gesteld "heer
den en steeden" , derhalve huizen e.z. en huissteden of erven, waarop 
geen huis staat a.z. "Stede" komt dan ook in de clauwbrieven uit het 
Westerkwartier zeer vaak voor. 

Pro Excolendo deel VII. blo 21 (1446) 

Luken Popenge huus met al siin tobehoren, heerlijckheit, heme, wo 
dat ghelegen is. 

Pro Excolendo deel VII. blo 177 (1589) 

Leermenster redgerrecht ' up Ffossema nijeheert. 

Pro Excolendo deel VII. blo 199 (1696) 

Questie unde schelinge over het recht van slijting des redgerrechts der 
vier Buiren (Spijck, Godlinse, Berum unde Loessdorp) in 1595 fallende 
up Abbe susters herdt toe Spijck entweder up het heem offte overst 1) 
up Eltken Snellen herdt fallende enz. 

H.S. i.f. no. 315 (Univ. Bibl. Gron.) fol. 151v (1536) 

Redgerrecht gesleten van Occo Reijnties heert aliis op Hiddeken heem 
en op fol. 150 genoemd Kerseheem. 

1) Anders, subsidiair. 
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H.S. i.l. no. 315 (Univ. Bibl. Gron.) lol. 152 (1564) 

Redgerrecht gesleten van Tijarck Wijlens heert genoemt Heecke Heem. 

H.S. i.l. no. 315 (Univ. Bibl. Gron.) lol. 152v (1574) 

Vill dat redgerrecht op een kléijn heem · Dijckhuijsen. 

H.S. i.f. no. 315 (Univ. Bibl. Gron.) lol. 338 vlg. 

Het clauwregister van Hoochkerck bestaat uit totaal 15 ommegangen 
en daaronder komen onder meer voor: "op dat Holle, Cruisemahuus 1), 
Bonnekema heem 2), Abbringa warf, Sickerna heert en Elmersma stede". 
Onder het register staat: "Item dat sint de bueren verdragen end willen 
t' aldus holden de ene nae den anderen te bruicken alsoo voors. is in t' jaer 
ons Heren 1455". 

Aan t' slot van de clauwlijst wordt gezegd: in 1455 "doe bruikede 
Johan Potter dat recht op dat heem ten Holl" 3). Ook in andere recht
stoelen treft men de benaming "hol" aan, zoals in Leermens buiten de 
Buren nml. Addinga holl 4 ). Een enkele maal komt ook voor "de Knol 
of de Knolle" bijv. in de rechtstoei van Cantens en Stitswerd 5) en 
verder ook in Enum 6) (Rechtstoei Leermens, Enum en Zand). "Knol" 
beteekent eigenlijk een verhooging, een heuveltje, dus waarschijnlijk weer 
het restant van een warf of wierde, waar eertijds een huis op heeft gesta.an. 
In een warfsoordeel van 1449 7) wordt genoemd: "Abele up den Knol"; 
zijn tegenpartij is Ebele te Stitswerd, die (als redger) hem had geroofd 8). 

De benaming "Knol" (als aanwijzing van een tot het redgerrecht gerech
tigde stede) schijnt meer in het bijzonder in Stitswerd en omgeving te 
zijn voorgekomen. 

Het komt ook wel voor, . dat in sommige schriftelijke acten wordt 
gezegd, dat het redgerrecht valt op "een heerd landes" . 

1) Vgl. Reg. Feith 1565. 104 : verkoop van een heerd landes gheleghen tho 
Hoghe Kerck Krusema huijs ghenaempt groot wesende 60 grasen landes. 

2) Vgl. een acte van 1667 houdende, dat ten ~verstaan van Reiner Alberda 
J on,ker en Hoveling te Ferwert, Esinge, Groot Aduard cum annexis alsmede in 
die Vier buren, mede Gecommitteerde Raad der Ommelanden wordt verkocht aan 
Ulderick van Ewsum en vrouw Emilia Makdowel genoemt van Ewsum echtelieden 
en hun erfgenamen eenige perceelen land "tot Hochkercke unde in specie een 
redgerrecht in de clauwe genaemt Bonneckema hiem" etc. 

3) "Item valt het recht op dat hoB, welck noch soo heet". Holl dus waarschijnlijk 
een uitgegraven heem (verhooging), waar eertijds een huis op heeft gestaan. 

4) H.S. i.f. 315 fol. 168; v. Halsema Pro Excol. dl. II. bI. 352. 
5) H.S. i.f. 315 fol. 111 v en 114v• 

6) v. Halsema o.c. bI. 353 (Die Knoll) . 
7) Pro Excolendo dl. 7 bI. 44. 
8) Abele klaagde runl. voor de Warf, dat Ebele "gheen rechter en was" (en 

hem dus niet mocht rooven, onder hem besla.g leggen), doch de G. L. W. besliste, 
da.t Ebele "een recht roef" gedaan had. 
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Allereerst vermeld ik een schriftelijke acte van 't jaar 1444 1 ), luidende 
als volgt: "Wij Ebbo Sluchtinck 2) end Elteke in den Oirt, Ullfert ende 
Aybe to Kantens, Bolo Wijens, Menno to Diddingehuijsen, Sijwert 
Thedema, Aylco Rengersma, Asega Dyurdes soene, Gercko to Watwert, 
Tijart Bowema, Hercko Hemmema, Hiddo Ottoma, Rencko Abbema, 
Rijckel Tijardesma end Butto Enckoma nu ter tijt Rechters in den 
Oestampte bekennen en betugen voir em ende sijne erffgen., dat voor 
ons is gekomen Joncker Otto to Loeckwert, die bekande te hebben over
gedragen Aylcken Onnema end Blijdeken to Fframa echte luijde hoeft
lingen to Huijsdinghe "Herwerderheert, eijn heert landes to Helwert 
gelegen 68 halve grasen groot, mijt alle heerlicheijt end redgerrecht als 
daer op valt na der clawen ommeganck in Sandtweerster reetschap 3) 
en als vorg. Joncker Otto dat solve van sijn zaligen vader aengearvet is 
vrij ende quijt erffiiken ende ewelijken mijt alle rechte end eijgendome" 
enz. 

Het betreft hier dus een geval van zuivere volontaire jurisdictie (over
dracht van onroerend goed tusschen met name genoemde partijen). 
Er compareeren 16 rechters, waarschijnlijk om aan de acte zoveel mogelijk 
bewijskracht te verleenen en misschien ook in verband met de bekend
heid van partijen en de vooraanstaande plaats, welke deze destijds in 
het maatschappelijke leven innamen 4). Aangezien er zich in de 100 eeuw 
in Oostampt acht rechtstoelen bevonden, kunnen er dus hoogstens acht 
fungerende redgers bij het verlijden van deze acte aanwezig geweest zijn 
en zal de andere helft uit andere clauwgerechtigden uit de desbetreffende 
rechtstoeI of misschien uit buurrechters hebben bestaan. Ze worden 
tegader dan ook als "rechters" en niet als "redgers" of "reddian" aan
geduid. Het is echter uitgesloten, dat het hier bedoelde redgerrecht op 
de heerd landes als geheel zou rusten en wel om de afdoende reden, dat 
de Herwerder heerd gelegen in het redscap van Zandeweer, Oldenzijl, 
Oosternieland en Rottum volgens de clauwlijst uitdrukkelijk als een 
clauwgerechtigde heerd wordt aangewezen 5). 

Evenzoo ligt het geval met betrekking tot een acte houdende verkoop 
en overdracht d.d. 24 Juni 1538 6 ) door Garbrandt Garbrandess te Wester
embden van een! redgerrecht "als daer valt up den heert landes ghelegen 
tho Westere embden, daer Garbrandt vorgen. nu ter tijt up woent, 

1) Reg. Feith 1444. 23. 
2) "Ebbo Sluchtinge" ook genoemd in Pro Excolendo dl. 7 bI. 24 (1446) en 77 

(1459). 
3) Invent. Feith Rechterl. Archieven bI. 98 sub LIV en H.S. i.f. 315 fol. 106 

no. 18 (Rechtstoei Sandweer OldenzijlI, Ooster Nijlant en Rottum). 
4) Blijdeke Frama (met de naam van haar echtgenoot Onnema) vermeld in 

Pro Excol. dl. 7 fol. 51 (1450) en bij Nap Ommel. Zijl. en Dijkrechten 15e en 16e 
eeuw fol. 168: "Blijke Froma Scheppersche thoe Huusdijnghe, Winsumer Zijlrecht 
1464". Zij overleed in of vóór 1489 (Vgl. Clauwlijst UithUijzen fol. 50). 

5) H .S. i.f. 315 fol. 106: Herwerder heert (Blijcke thoe Fraem). 
6) Archief Ewsum Reg. no. 260. 
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geheten ten Dijke". In het clauwboek 1) toch wordt duidelijk gezegd, dat 
dit redgerrecht in de rechtstoei Stedum, Westerembden en Garshuesen 
in 't jaar 1628 te Westerembden in de Dijckster cluft, op Dijkster heerd 
viel. 

De beteekenis van een heerd landes is - ni fallor - in 't algemeen 
geen andere dan die van een heerd (huis) met daarbij behoorend - als 
regel aangesloten - land. Dat een eventueel redgerrecht in een dergelijke 
casuspositie geacht moet worden alleen aan de heerd - niet mede aan 
't land - te zijn gebonden, volgt bijv. ook zeer duidelijk uit een passus 
in de Gem. Landswarfssententie van 26 maart 1596 2). Klager stelde 
namelijk aanspraak te maken op het redgerrecht te Eenrum voor 't jaar 
1577 aldaar gevallen "up sijnen herdt landes toe Oesterhuesen gelegen 
Bauwe Tamminghe herdt genoempt unde hem (alss eigeneren dessolven 
herdes unde dem herde annex wesende) toe competeren unde toe te 
behoren" etc. Hier geeft klager bij zijn toelichting ondubbelzinnig te 
kennen, dat het questieuse redgerrecht niet op de geheele heerd landes, 
doch alleen op de heerd (het huis) rust. De G.L.W. heeft bij arrest d.d. 
26 maart 1596 de tegenpartij Lewe in 't gelijk gesteld, zonder zich over 
de hier bovenbedoelde kwestie uit te laten, waartoe ook geen enkele 
aanleiding bestond. 

Voorzoover er derhalve sprake mocht zijn van een redgerrecht op een 
heerd landes zonder eenige nadere aanduiding, zal zulks aldus moeten 
worden geïnterpreteerd, dat het redgerrecht alleen op heerd of huis is 
gelegen. Een aanwijzing in deze richting bevat ook de acte van over
dracht van 1551 (boven bI. 69) inhoudende, dat de "arve ende heerde 
lands" gelegen te Katrnis, waarop het redgerrecht valt, geheeten is: "dat 
hooge heem of Hererna heerd" 3). 

Ten dezen zijn verder van doorslaggevend belang twee sententies van 
1445, gewezen door de Gemeene Oosterlandswarf4) - een college dat 
zeker bij uitstek bevoegd was tot het uitspreken van een oordeel over 
de verhouding van heerd en redgerrecht - en waarin wordt beslist, dat 
heerd of heem en het heerlijke recht (het redgerrecht) "to samen sullen 
wesen" d.w.z. dat het redgerrecht geacht moet worden den eigenaar van 
den heerd (huis) toe te behoren, tenzij een ander, die aanspraak op het 
redgerrecht maakt, bewijst, dat bedoeld recht ten zijnen behoeve van 
den heerd is afgescheiden. Een uitspraak, welke derhalve een bewijs
verdeeling inhoudt, doch waarin tevens is vastgelegd, dat het heerlijke 

1) H.S. Lf. 315 fol. 153v • 

2) Pro Excolendo dl. 7 bI. 192. 
3) Vgl. ook Reg. Feith 1431 no. 5: "Schelunghe omme lant dat gheheten is 

Rebben huesweer en om een redijenrecht, dat op dat vors. guet valt". Er is ver
volgens tweemaal sprake van "erve ende redgenrecht", waaruit duidelijk blijkt, 

dat 't redgerrecht valt op een erf, dus niet op land. Zie nog mijn Overrechters in 
Stad en Lande bI. 79 en 80. 

4) Pro Excol. Dl. 7 bI. 9 en 12. 
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redgerrecht in beginsel geacht moet worden te rusten op een heerd of 
heem, zoodat implicite te kennen wordt gegeven, dat de aanwezigheid 
van land bij het huis of heem voor het bestaan van het heerlijke redger
recht van geenerlei importantie is. Tenslotte moge hier nog - tot steun 
van de opvatting, dat het heerlijke recht alleen aan huis of erf verknocht 
is - een plaats worden gegeven aan de sententie van de Provinciale 
Gerichts Kamer van 7 Juli 1660 1). De eischers in dat proces 2) hadden 
de gedaagden gedagvaard om te moeten gedoogen, dat zij eischers -
mochten "mede" herederen end participeren pro rato in de adelicke Borch 
genoemt "het Huijs ten Dijke" met zijn annexen 3), vermits gedaagden 
als soens volgens het 4ge artikel Liber 111 Ommel. Landrecht niet sullen 
vooruijt nemen als de hoffstede, twelk zullen zijn hovinge, cingel end 
graf te 4), maer niet de Borch selver, waerin de dochteren gelijk in ander 
goed mede gerechtiget sullen sijn en volgens practiq dien angaende ver
goetsinge genoten" 5). De. gedaagden verzochten cassatie van dit man
daat 6) "angesien bij het woort hoffstede in dat selve art. Landr. 7) ge
voecht worden de woorden: met de gerechticheden daer van hij geboren: 
suIx dat 8) niet alleine de bloote hoffstede mit cingel en grafft, maer ook 
de borch selver uijtdruckelick genoech bij haer vooruijt genomen muste 
werden in voege dat 9) zij als soens de practiq voer sick sullen hebben, 
daer toe mede allegerende diverse bekende exempelen". De Hoofdmannen . 
hebben het uitgebrachte mandaat gecasseerd. In het arrest is het stand
punt door de beide partijen ingenomen duidelijk gesteld en de Hoofd-

1) Fol. 290v • 

2) De vermeende vrouwelijke erfgenamen (in persoon vertegenwoordigd). 
3) Vgl. J. A. Feith: De Ommelander Borgen bI. 3 en 90: Huis en heem to Dijke 

met al de landen ende erven binnen- en buitendijks etc. 
4) Dat de zoons niet meer zullen vooruit nemen dan de hofstede, singel en 
~~ . 

5) Dat de dochters als erfgenamen ook tot de borg gerechtigd waren en in de 
praktijk daarvoor dan een geldelijke vergoeding genoten. 

6) Verzochten nietigverklaring van de dagvaarding. 
7) Art. 49 Bk. lIl. Ommel. L . R. 1601 luidt o.m., dat de zoons met twee handen 

en de dochters met één hand zullen mogen toetasten in alle de nagelatene replijke 
ende onreplijcke goederen (van hun ouders), "voorbeholden de soons voor wt de 
hoffstede met de heerlijckheden daar sij van geboren zijn (de hofstede, waarop zij 
geboren zijn) ende daer toe al hetgene, dat tot haer salige vaders lijven behoort 
heeft" (bijv. kleederen of sieraden). Reeds )let Erfrecht van Fivelingo en Hunsingo 
Fr. Rq. bI. 324 art. 6 bepaalde, dat bij de dood van vader en moeder de zuster -
voorzover niet bij huwelijk uitgeboedeld - half zooveel van de erfenis zal ontvangen 
aIs de broeder, buiten de hofstede en heerlijkheden "daer Bij van geboren is". Bestaat 
de erfenis alleen uit hofstede en heerlijkheid, dan zal de zuster hebben "halff alsoe 
vele van der hofstede sunder heerlicheide als de broeder" (zoowel in roerend als 
in onroerend goed). Vergel. ook nog O. W. Oordeel 1453 (Pro Excolendo dl. 7 bI. 58): 
"Twe zusteren sullen aIso nae wesen tot die guede also een broder (conform "der 
rechteren doem van den damme"). 

8) Zoodat. 
9) En zij dan ook als zoons de praktijk op hun hand hadden. 
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mannenkamer schaarde zich aan de zijde van de gedaagden (de zoons). 
Van het bij het huis behoorende land wordt door partijen noch door de 
Hoofdmannen Kamer gerept, hoewel dit er wel degelijk bij geweest is. 
De Kamer was dus .de opvatting toegedaan, dat het heerlijke recht rustte 
op de hofstede (heem en huis) zulks met inbegrip van de gracht 1). 

Al waren nu - gelijk is gebleken - de verschillende clauwgerechtig
den, ieder op zijn beurt als redger in een rechtstoeI voor een bepaald 
jaar tot rechtspraak en bestuur bevoegd, zij hadden niettemin rekening 
te. houden met het optreden van de Gemeene Landswarf, een lichaam 
gevormd door de afgevaardigden uit de stad tezamen met de Omme
lander redgers, dat niet alleen rechtspraak in appel t.a.v. de door de 
redgers gewezen vonnissen uitoefende, doch dat ook met wetgevende 
macht vooral sedert de 15e eeuw was bekleed en van die bevoegdheid 
herhaaldelijk gebruik heeft gemaakt. Zoo moge bijv. gewezen worden 
op de instelling van een verzwaarde straf (onthoofding) ingeval van 
recidive bij doodslag 2), bepalingen omtrent het uitgeven van vrede
brieven, welke slechts voor één jaar tussen partijen van kracht zullen 
zijn 3), een Constitutie betreffende het doorsteken van andermans dijk 
of dam 4), voorts een aangaande de verhooging en de verbreeding van de 
zeedijken, namelijk elk jaar, gedurende zes jaar lang, "twe zoden in der 
hoechte ende ene zode in der brede", tenzij de dijkgraven ende dijk
rechters in elker stede van oordeel zijn, dat de verhoging of verbreding 
meer of minder moet bedragen 5). Maar daarnaast ook voorschriften 
gericht tot den redger bij de uitoefening van zijn redgerrecht bijv. : dat 
de redger zijn rechtdag mag bevreden zo hoog hij wil 6) ; op welke plaats 
de rechter rechtdag moet houden en hoeveel doembeer hij partijen mag 

1) E's hadden reeds in hun libel erkend, dat singel en gracht aan de gedaagden 
toekwamen, hun bezwaar gold alleen de borch (het huis). De gracht bestemd tot 
bescherming van het heem volgde de rechtstoestand van het heem. Vergel. in dit 
verband nog Reg. Feith V. 1481 no. 21: Schenking van een heem met de gracht 
"Meijma heerd gelegen op die Dingen in BaBo" (Vgl. fol. 73). 

2) Westerwarfsconstitutie 1445 Pro Excol. dl. 7 bI. 17: "doetslach" gepleegd 
door "een bloet man", voor wie de zes sibben reeds eenmaal "hebben gheghulden" 
(het mangeld betaald) en de Constitutie van 1489 (Pro Excol. dl. 7 bI. 115): dood
slag voor de derde maal en noch meer, dat "sal wesenn up sijn lijffna Keyser Recht," 
tenzij "de hantdadige kentlick (duidelijk) bewijsenn mach noechaftich to der 
stadt ende lande ontkenninghe (in genoegzame mate volgens 't oordeel van de 
Warf") dat he "sijn lijffverwert hadde" (noodzakelijke zelfverdediging), in welk geval 
kan worden volstaan met boete en breuk naar Landrecht. 

3) Pro Excolendo dl. 7 Westerwarfs constituties 1445 bI. 15 en 16; vergelijk 
ook Westerwarfsconstitutie 1446, bI. 26, O. W. Const. 1452 bI. 57. Zie ook Ris, 
Das Strafrecht der Friesen im Mittelalter 1901 bI. 219 en 220. 

4) Pro Excol. dl. 7 bI. 61 (1454): doorsteken van dijk of dam, zoodat schade 
wordt geleden. 

6) Pro Excol. dl. 7 bI. 65 (1456): "Van de diken hogeren ende breden". 
6) Pro Excol. dl. 7 bI. 64 (1455) : "na gelegenheijt der personen also hoge als hie 

will ende die bevredinge aall den dach wtduren". 
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afnemen 1) en voorts dat "alle redgen alle jaer oeren eed sullen doen, als 
hun dat recht boert te bezweren" 2). 

't Zou dus niet te verwonderen zijn, als de Gemeene Landswarf ook 
ten aanzien van de bevoegdheid tot uitoefening van het redgerrecht haar 
stem heeft laten horen. We kennen dan ook inderdaad enkele Constituties 
van de Gemeene Landswarf, welke op dit onderwerp betrekking hebben. 
De Westerwarfsconstituties van 1455 3) en 1467 4) - derhalve alleen van 
toepassing op het Westerkwartier (Vredewold, Langewold en Hummerse) 
- bepalen, de eerste: dat niemand rechter (d.i. land- of buurrechter, 
dijkrechter, zijlrechter) mag wezen, tenzij hij heeft eigen heem en huis 
en 10 grasen land, die "sien eghen sint"; de tweede : dat niemand rechter 
(land- en dijkrechter) wezen zal, tenzij hij heeft eigen heem en huis en 
"dair to" 15 grasen land 5). De redactie van deze Constituties laat duide
lijk uitkomen, dat - afgezien van het hebben van een vaste inwoning 
in het desbetreffende landschap of de terra 6) - den rechter het opge
melde landbezit als voorwaarde wordt gesteld voor de uitoefening van 
het ambt van rechter. De Constitutie van 1467 laat daarop aanstonds 
volgen: "en dat recht zal bij heerden ommegaan als dat van oldes geweest 
is en elk zal dat recht zelf voeren van sinen heerde daert upvalt", als hij 
tenminste daartoe bekwaam is 7) en zoveel "heeft" als voorzegd is 8). 

Voldaan moet dus worden - wil iemand tot de uitoefening van het 
redgerrecht komen - aan de twee volgende vereischten: die van den 

1) Pro Excol. dl . 7 bI. 66 (1456). 
2) Pro Excol. dl. 7 bI. 109 (1475) . Boert = behoort, toekomt om aan te zweren. 
3) Pro Excol. dl. 7 bI. 65. 
4) Pro Excol. dl. 7 bI. 102. 
5) Voor wat aangaat Hummerse "binnendijks"; wat betreft Langewold en 

Vredewold "in maetland (weiland) ende bowlant to samen". 
6) Aldus zal het voorschrift van eigen huis en heem zijn op te vatten. Men 

vergelijke het Hummerse Dijkrecht van 1562 art. 7 Nap bI. 190: Niemand zal 
in Hummerse dat dijkrecht bezweren of hij zal aldaar onder dat recht en in Hum
merse woonachtig zijn. En zal hebben in Hummerse egen heem en huis en "daerto" 
15 grazen land binnendijks. Van een zijl- en dijkrechter wordt als regel vereischt, 
dat hij in het Zijlrecht of Dijkrecht (de wagenreede) woont. Vgl. Zijlrecht Vrede
wold 1425 Nap bI. 140 art. 35: "iemand sittende buyten de sijlvesten mag geen 
zijlrechter wezen"; Winsumer zijlvest 1464 (Nap bI. 160 art. 30) en de desbetreffende 
oudere bepalingen ± 1323 Oork. Bk. Gr. Dr. Il. no. 1230 bI. 410 evenzoo. Conform 
de latere Warfsconstitutie van 1560 (Pro Excol. dl. 7 bI. 168): de redger moet 
wonen in het Verbond v. Stad en Lande en het Ommel. Landrecht 1601 boek IV. 
art. 1 eischt een wonen "in de Ommelanden" d.w.z. dat de redger die aanzweert, 
een eigen huis met rook aldaar moet onderhouden. 

7) Niet mag het recht voeren hij , die in de ban is of in openbaar overspel leeft 
of wel de biertapper, die in het jaer dat hij dat redgerrecht verwaert (uitoefent, 
bekleedt) het biertappen niet wil laten. 

8) De eisch van persoon!. gegoedheid komt ook vooral uit in het slot van - ~e 

Oorkonde van de geerfden van de Ruige waard naar aanleiding v. d. bedijking 
aldaar (Mr. A. J. Andreae De Lauwerszee 1881 bI. 46 en 149): "Hier volghet de 
rechtinge ende berechtinge van den nijen dijck. In den jare van 1476 op dage 
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eigendom van een clauwgerechtigde heerd (sine heerd), waarop het 
recht valt en daarnaast die van de persoonlijke gegoedheid, als om
schreven in de voornoemde Constituties. In de practijk zullen het eigen 
huis en de heerd, waarop het recht rust, wel vaak zijn samengevallen. 
Voorts schijnt het niet noodzakelijk, dat het vereiste landbezit aange
sloten ligt bij heerd of huis. Het kon elders en zelfs verspreid in de Omme
landen liggen. 

Is men nu wel clauwgerechtigd (in het bezit van de heerd, welke aan
spraak geeft op 't redgerrecht), doch kan men het vereiste landbezit 
(15 grasen land) niet opbrengen, dan is het geoorloofd, dat de clauw
gerechtigde zijn recht aan iemand anders - die wel het vereiste landbezit 
heeft - ter uitoefening overdraagt 1). De clauwgerechtigde eigenaar ver
mag het recht dan zelf weer te slijten, zodra hij zijn landbezit tot op de 
vereiste quantiteit heeft vermeerderd. 

Men kan de positie van den eigenaar van een clauwgerechtigde heerd 
in de Groninger Ommelanden, die niet aan de wettelijke eis van gegoed
heid voldoet (en dus het redgerrecht niet kan uitoefenen), eenigszins 
vergelijken met het geval in Wester-Lauwers Friesland, indien de clauw
gerechtigde statha aan geestelijken komt toe te behoren, die als zodanig 
(qualitate qua) het recht evenmin mogen voeren. Volgens de in de noot 2) 
genoemde verhandeling van de schrijvers Mrs. G. Overdiep en J. C. 
Tjessinga zou in dat geval het "riucht" te niet zijn gegaan, toen de mon
niken de eigendom van de state verwierven. Doch dit komt mij s.r. niet 
houdbaar voor. Er was slechts een persoonlijk beletsel voor den eigenaar 
van de state aanwezig om tot uitoefening van zijn recht te komen 3), 
welk beletsel verviel, zodra de riuchtferende stathe of het ius weer in 
handen van een niet-geestelijk voor het uitoefenen bekwaam persoon 
was gekomen. Evenzoo kan de bekwaamheid van den clauwgerechtigde 
heerdeigenaar tot uitoefening van het redgerrecht herleven, indien hij 

DecolIationis Joannes zijn verdragen die gemeene erfden van den Rughe waert, 
hoe men den nijen dijck berichten sali. Ten eersten zullen dair drie rechters wesen 
omme den dijck mede toe berichten wijt elcke dardendeel een Rechter ende datt 
recht zal omme gaan bij grastale elck in zijn dardendeel ende wie geen 40 grasen 
landes heeft, die en zalI over dije nije dijck geen Rechter weesen". Zie ook Mr. H. O. 
Feith: Over de KarspelIasten van Grijpskerk (1840 bI. 3, 96 en 97). En voorts 
onder het opschrift "Wo rick en zijlrechter salI wesen" bepaalt art. 60 Winsummer 
Zijlrecht 1464 (Nap bI. 167 art. 60), dat, "soe wel dat recht beswerth tho Wijnsummer 
zijlen, die salI hebben sees eghene koen und eyn eygene perth tho riden unde allzoe 
rike, dat hie sijns sulves gelach betaelen mach". 

1) Dit beginsel is neergelegd in de W. Warfsconstitutie 1467 (Pro Exc. dl. 7 
bI. 102 al. 4): "So mach hie dat enen anderen in de selve clufft geven so vake alzet 
em boert (toekomt) en soo zal 't ook wezen van der gave in der cluft in Hummerse 
lande" (van het weggeven van het recht in de cluft van Hummerse). ' 

2) De Rechtsomgang van Franekeradeel 1406-1438 bI. 130 en 134. 
3) Er staat dan ook duidelijk in de Ordonnantie: "ende dae (de monniken) 

ferath nene riucht" (voeren geen recht, mogen dat niet uitoefenen). 
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zijn door de wet vereist bezit weder tot de voorgeschreven hoegrootheid 
heeft opgevoerd. 

Het hierboven ontwikkelde standpunt: namelijk dat onderscheid moet 
worden gemaakt tussen den heerd als drager van het heerlijke recht en 
den eis van welstand aan de persoon van den redger bij de uitoefening 
van zijn ambt gesteld, komt eigenlijk reeds markant naar voren in het 
kernachtig geformuleerde art. 32 van de Keuren van Hummerse 1) (mis
schien uit de 14e eeuw), het oudste voorschrift uit de Gron. Ommelanden, 
dat ter dezer zake tot ons gekomen is. Het luidt: "Eén gras landes buten 
sijne hovetstede sal he hebben de buurrecht leesten 2) sal en de hues
hogheste 3) selt doen". In t' kort aldus weer te geven: behalve zijn hof
stede moet degene, die het ambt van buurrechter zal uitoefenen, minstens 
één gras land bezitten. Hofstede is eigenlijk het erf, de stede, waar het 
huis op staat en het artikel brengt dan ook tot uitdrukking dat, als 
iemand het ambt van buurrechter wil bekleeden (dit ambt wil "leesten"), 
hij behalve de heerd (huis) of heem, krachtens welke het buurrecht 
gevoerd wordt 4), ook één gras land in zijn bezit moet hebben namelijk 
ter voldoening aan den "welstandseisch". Het artikel slaat derhalve op 
al degenen, die krachtens hun hofstede recht op het ambt · van buur
rechter (gemeenlijk gedurende één jaar) kunnen doen gelden en verlangt 
van hen gedurende de uitoefening van voornoemd ambt . bij wijze van 
welstandsnorm het bezit, beter nog het hebben (habere) nml. in eigendom 
van één gras land (dus een t HA). Heck 5) heeft dus .s.r. het bewuste 
artikel niet goed verstaan, toen hij naar aanleiding daarvan schreef: 
"Das Haben (nml. het woord "hebben") ist schwerlich mit Eigenturn 
gleichbedeutend". Integendeel: de huisstede is het fundamenturn juris
dictionis; de eigendom van "huis" of "stede" schiep voor den eigenaar 
op zijn beurt en tijd een aanspraak op het ambt van buurrechter; met 
behulp van de eigendom van het stukje land voldeed hij aan de welstands
eisch, omdat toen ter tijd van hem onder deze omstandigheden verwacht 
mocht worden, dat hij - als landeigenaar niet geheel gespeend van inzicht 
in de maatschappelijke toestanden en verhoudingen - voor het ambt 

1) Rq. bI. 361. 
2) Oud-Friesch: lasta, bekleeden, vervullen (Holthausen bI. 62). 
3) Het gezinshoofd, de eigenaar van de hofstede moet het buurrecht persoonlijk 

uitoefenen en mag zulks niet overlaten aan zijn huisgenooten of een eventueele 
bedrijfsknecht, een "knapa" . V gl. Keuren Langewold 1282 O.B. I . . 104 art. 11: 
de rijke man sal zijn schade voor zijn landsate of knaap boeten; Emsiger Recht Rq. 
212 art. 36: Das Verfahren der Sendgerichte: "een knapa end een fanne neer (noch) 
thianslude (dienstlieden) moegen thiuch dwaan (getuigenis afleggen) foer hiarra 
hera". 

4) Vgl. Pro Excol. dl. 7 bI. 102 al. 2: "Ende dat recht salI bij heerden ommegaen 
als dat van oldes gewest is". 

5) Philipp Heck, Die friesÏBchen StandesverhältnÏBBe in nachfrankÏBcher Zeit 
1907 bI. 184 nt. 8. 
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van buurrechter capabel kon worden geacht. Dr. W. J. Formsma 1) 
past dan ook s.r. ten onrechte het gestelde vereischte van één gras land 
toe op de grootte van de gerechtigde heerd in plaats van deze eis op te 
vatten als een persoonlijke, te stellen aan den heerdeigenaar. En er is 
ook geen enkele reden aanwezig - het artikel zou zelfs worden misver
staan - om met de Monté Ver Loren 2) aan te nemen, dat de tekst bedor
ven is en dat bij wijze van amendeering in plaats van 1 gras tien gras 
moet worden gelezen. Het zal namelijk blijken, dat de eis van grondbezit , 
in den loop der jaren geleidelijk werd verhoogd en dat derhalve ook onze 
bezitter uit Humsterland van 1 gras land later aan een zwaardere eis 
van landbezit zal moeten voldoen. Terwijl immers krachtens artikel 32 
van de Keuren van Hummerse met het bezit van 1 gras land genoegen 
werd genomen, bepaalde de reeds genoemde Wester Warfs Constitutie 
van 1455 3) ten aanzien van Hummerse, dat niemand landrechter, dijk
rechter of zijlrechter zal wezen, tenzij hij heeft "eghen hemijnge ende 
huus ende teijn gras landes, die sien eghen sint" (derhalve heem en huis 
en 10 grasen land in eigendom heeft), de W.W. Constitutie van 1467 
voornoemd 4) maakte er 15 grazen van en het Dijkrecht van Humster
land van 1562 5) (artikel 7) herhaalde, dat niemand in Hummerse het 
dijkrecht mag bezweren (om uit te oefenen) of hij zal aldaar onder dat 
recht en in Hummerse woonachtig zijn en voorts een eigen huis en heem 
hebben en daartoe 15 grasen lands binnendijks gelegen. De eisch van 
persoonlijk bezit gesteld voor de uitoefening van het dijkrecht in Hum
merse varieerde dus in de loop der eeuwen van 1, 10 tot 15 grasen (1 gras 
14e eeuw, 10 gras sinds 1455 en 15 gras sinds 1467), terwijl de eisch van 
persoonlijk bezit van 15 grazen nog eens in 1562 wordt herhaald. 

Zowel voor Langewold, Vredewold als Hummerse gold de regel, dat 
de land- of dijkrechter het recht zelf moet voeren, "men en hadde hie so 
niet als vors. is", dat wil zeggen: bezat hij niet een eigen huis en heem en 
15 grazen land (in maetland 6) end bowlant to samen), dan mag hij het 
ambt aan iemand anders in dezelfde clufft geven, die wel aan de bezits
eisch voldoet en.zulks "so vake alzet em boert" 7). Het ambt van land
dijk of zijlrechter ontleende hij aan "sin heerd", waarop het rechterambt 

1) Dr. W . J . Formsma, De wording van de Staten van Stad en Lande tot 1536 
bI. 31. 

2) J. Ph. De Monté Ver Loren, Rechter!. Organisatie van Humsterland enz. 
1948 bI. 22 nt. 51. 

3) Pro Excol. dl. 7 bI. 65. 
4) Pro Excol. dl. 7 bI. 102. 
S) Nap o.c. bI. 190. 
6) Grasland. 
7) Zoo vaak als het hem toekomt, te beurt valt. V gl. nog een Oorkonde van 

1495 (de Monté Ver Loren bI. 26 nt. 58 en bI. 50 noot 116), betrekkelijk overdracht 
van ommegangen aan derden in enkele buurschappen in Hummerse land in geval: 
I. de tourbeurtgerechtigde geen voldoende land bezit of 11. en 111. hij het recht 
niet kan of wil voeren. 
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viel; dat kon zijn - en was normaliter - het huis, dat hij als voorge
schreven bewoonde; het kon ook een ander huis of heem in zijn rechts
gebied zijn. Dit huis of heem was een blijvende en onveranderlijke grond
slag voor zijn heerlijk recht, veranderlijk bleek slechts de hoegrootheid 
van het grondbezit hem als voorwaarde voor de uitoefening van het 
heerlijke recht gesteld. 

Verder is er de bekende Oosterwarfs Constitutie van 1560 1), dus 
geldende voor Fivelingo en Hunsingo, onder meer inhoudende: de redger 
zal zoo "gestalt" 2) zijn, dat hij 30 grasen "eghen" land heeft, welke hem 
zelf toebehoren ("de hem solves toe koemen"). Bij gebreke daarvan mag 
hij niet als redger optreden ("sali gheen redger oif richter moegen sijn"). 
Ook hier weer een eis van welstand aan de persoon van den redger gesteld, 
welke met de hoegrootheid van een heerd - als basis v.h. redgerrecht 
- niet te maken heeft. 

Andere persoonlijke eisen, waaraan een redger, die zijn recht wil uit
oefenen, moet voldoen, zijn: dat hij is vrij, echt en recht geboren 3), vroom 
en oprecht van leven, "onberuchtijget van enige misdaad, dat hem an 
sijn lijif oif ere mocht gaen" 4) en voorts woonachtich in het Verbond van 
Stad en Lande. Bij niet voldoening aan een van de bovengenoemde voor
schriften zal de redger het hem toekomend redgerrecht niet mogen uit
oefenen. 

De persoonlijke eisch van het landbezit gold gelijkelijk voor den redger 
en zijn waarnemer t.w. den geconstitueerde of geordineerde rechter als
mede voor de gewilkoerde rechter (de rechter, die door beide partijen was 
aangewezen om tussen haar recht te spreken). En het maakte ook geen 
verschil of het heerlijke recht nog aan de clauwgerechtigde heerd kleefde 
dan wel daarvan was gescheiden. Ook in het laatste geval moest de redger 
aan het persoonlijk vereischte van landbezit als bedoeld in de Constitutie 
van 1560 voldoen. Was het heerlijke redgerrecht van de heerd losgemaakt, 
recht en heerd mitsdien in verschillende hand gekomen, dan had een 
wijziging in de rechtstoestand van de heerd bijv. door overdracht of 
ondersetting geen invloed meer op het heerlijke recht. Overigens bleef 
het afgescheiden redgerrecht - wat betreft de volgorde der ommegaande 
heerden - de plaats behouden van de heerd, waaraan het tevoren was 
verbonden geweest, zoodat in de rouleering der tourbeurten geen wijzi
ging optrad. De redger kon immers zijn heerlijk recht van de heerd slechts 
scheiden onder voorwaarde van de in de authentieke clauwbrief vastge
stelde wijze van ommegang. 

Voor wat de geconstitueerde redger en de eis van landbezit betreft, 
kan hier nog worden gewezen op een sententie van de Hoofdmannen 

1) Pro Excol. dl. 7 bI. 168. 
2) Het moet met den redger aldus gesteld zijn. 
3) Geboren uit een tusschen ouders wettig gesloten huwelijk. 
4) Niet verdacht ("beruchtet") van het plegen van eenig strafbaar feit, waarop 

de dood of eerloosverklaring staat. 
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Kamer van 12 Februari 1573 1), onder meer beslissende als volgt: "Upt 
versueck des Erentf. Adriaen Ripperda wordt mr. Coenraet van Rensen 
tot eyn qualificiert Redger angenomen, dewile he na den ordelboke 
genoechsam gelandet end geervet is, bIijckende bij sekere koepbreeff 
hem van gemelte Ripperda in dato 26 April 1572 gegeven". De Hoofd
mannen beslissen dus, dat van Rensen, die als gequalificeerd Redger van 
Adriaen Ripperda zal optreden, aan den eis van landbezit voldoet, door
dat hij door toedoen van Ripperda een 30 grasen land in zijn bezit heeft 
gekregen. Uit deze sententie van 1573 blijkt nog eens weer, dat de eis 
van landbezit in de constitutie van 1560 uitsluitend betrekking heeft 
op de financiële positie van den fungerenden redger. 

Na de boven reeds behandelde Constitutie van 1560 moet nog kennis 
worden genomen van het Ommelander Landrecht van 1601. Duidelijke 
taal spreekt weer art. 2 van Boek I. Onder het opschrift "Hoe een Richter 
sal wesen gesteIt", wordt gezegd, dat "alle answerende richters in den 
Ommelanden (Fivelingo, Hunsingo en Westerkwartier) also gegoedet 
moeten zijn, dat ieder Richter heeft 30 grazen land, die sijn eijgen zijn 
of zoveel goederen welke 1000 Embder gulden waardig zijn". Derhalve 
ieder, die het redgerrecht wil gaan uitoefenen (answeren), moet in het 
bezit zijn van een heerlijk recht en voorts aan de genoemde welstands
eisch voldoen: te weten 30 grazen land of goederen ter waarde van 
1000 Embder gulden. Hieruit kan worden afgeleid, dat de waarde van 
een gras land gemiddeld op 33 embder gulden wordt gesteld, wat inder
daad met de bekende gegevens in overeenstemming is 2). Verruimd wordt 
dus de wijze, waarop men aan den eis van vermogens bezit kan voldoen . 
Naast landbezit zal voortaan ook roerend kapitaal als waardemeter 
voor de gegoedheid vereist bij het deelnemen aan bestuur en rechtspraak 
worden geaccepteerd. 

Men vergelijke nu de redactie van de Warfsconstitutie van 1455, van 
1467 en 1560 en van art . 2 Boek I Landrecht 1601 met die van art. 5 
Boek IV Landrecht 1601. Dit laatste artikel tot opschrift dragend "Elck 
Heerd Lands heeft één stemme tot de karspelkercke", luidt als volgt: 
"Iedere heerd lands te weten 30 juk of 30 grazen een persoon egentlijck 
toebehorende daer een huijs op staet sal - gelijck van oldes gewoonlijc 
- mede hebben ende beholden Jus patronatus tot de carspel kercke als 
naemlijck één stemme" . Er staat dus niet in art. 5 : iedere "patroon" 
moet zoo "gestalt" zijn, dat hij een heerd lands van de voorgeschreven 
grootte in eigendom heeft. Integendeel: iedere plaats van de genoemde 
grootte aan iemand in eigendom toebehorend heeft als van ouds recht 

1) Fol. 223. 
2) R engers Kroniek 111 bI. 96 schrijft: ,,1000 Emder gulden doen jaarlijks 

t en minsten 60 emder gl. jaarl. rente, so mosten d ie 30 grasen na advenant ten 
minsten oick doen 60 Embder gulden jaarlijksche huur". Volgens R. gaat zulks 
voor de kleilanden wel op, doch "de W oltlanden of slimme lege landen cönnen 
geene 60 embder gulden to huire doen" . 
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op één stem bij de verkiezing van den pastor in het karspel. Het bezit 
van het patronaatsrecht is alleen afhankelijk van den eigendom van een 
heerd lands van minstens 30 grazen. Wie zo'n eigendom heeft, mag het 
patronaatsrecht uitoefenen. Daaruit volgt, dat men bij eigendom van 
meerdere heerden (van de vereischte grootte) in het karspel ook meerdere 
stemmen heeft. Als art. 5 aan 't slot zegt, dat een huis metbijbehoorend 
land van zelfs 60 grazen of 100 grazen of nog meer slechts één stem kan 
"verdegenen" ,wordt er nog eens ten overvloede de nadruk op gelegd, 
dat alleen maatstaf is een behuisde plaats, een heerd lands als geheel, 
mits voldoende aan een 'minimum grootte van 30 grazen. In 1654 kreeg 
de Hoofdmannenkamer bij sententie van 17 oktöber 1) een geval te 
beslissen, dat in den zin als boven aangegeven werd opgelost. 

Burgemeester Peter Eissinghe 2) mede collator in die Zeerijp vorderde, 
dat de E. Maurits Ripperda sick niet soude onderstaen te stemmen 3) 
over een pastoor in die Zeerijp als tot dien disqualificiert 4) of dat sijn 
stemminge van onweerden soude gehouden worden, admitterende nochtans 
Ripperda voersov:eel als één stem me , angaet 5), also hij heeft één heerdt. 
Ripperda sustineerde drie stemmen te hebben, also hij sijn b,eerdt in 
drien hadde gedeelt, waervan ieder gedeelte hadde 30 graesen ende een 
hes onder 6) huis, dat hij ook volgents dien daervan waere in die possessie. 
De Hoofdmannen hebben het , uitgebracht "man4aet ge casseert 7) ende 
Here Ripperda wegens drie stemmen wel gefundeert verklaert". 
~og twee arresten van de :a:oofdmannenkamer - eveneens het collatie

recht betrekkelijk - zijn de vermelding waard, omdat ze respectievelijk 
leeren: 

10 dat voor het stemrecht volle eigendom vereischt wordt 
20 dat de Kerkvoogden qualitate qua stemrecht misse,n 
Ad I Sententie 11 maart 1628 8) 

In saecken Egbert Dathema gedaget hebbende 9) den E. Reindt , ten 
Holte in Zeerijp om hem neffens aendere collatoren aldaer tot die kercke 
met aennexen van dien te solen erkennen ende admitteren, derwijlen hij 
hebbend quasi dominium van omtrent 40 grasen landen dit recht enqe 
hijr toe qualificieert 10) sulle wesen. Die verdagede excipjerende, dat hij 

1) Fo1.499v. 
2) Deze was een der Burgemeesters in de Stad Groningen in 't jaar 1643. Ubbo 

Emmius De agro Frisiae 1646 Series Consulum bI. 312. 
3) Zich niet het stemrecht zal aanmatigen etc. 
4.) Als daartoe niet gerechtigd. 
5) Ripperda slechts tot één stem willende toelaten, omdat hij slechts, één heerd 

bezit. 
6) Een afzonderlijk huis. 
7) De uitgebrachte dagvaarding, waarbij de ontzegging van het stemrecht aan 

Ripperda was gevorderd, nietig verklaard. 
8) Folium 69. 
9) In rechte opgeroepen hebbende. 

10) Tot het stemrecht gerechtigd te zijn. 
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so die landen in versettinge hevet, geen eigenaer van dien gerekent kan 
noch mach worden 1); so oock oversulcx in gelijcken van den Landtdach 
af te wesen 2) ende in desen geen possessoriael acte sullen konnen be
tonen 3). Wijderen hinc inde. Hebben die Heren Hooftmannen rechts
wegen t'wtgebrachte mandaet gecassiert. 

Ad II Sententie 17 october 1654 4). 

In saekeri des E. E. Jr Maurits Ripperda in die Zeerijp ende de E. E. 
Nicolaus van Borck in q t t e kerckvoogden aldaer verdagt 5) hebbende 
de E. E. heer Borgem.r. Peter Eissinghe met consorten collatoren in die 
Zeerijp teneinde sijn E. soude moeten gedoogen., dat haer Eed. in gemelte 
qualité als kerckvoogden mede werden geadmitteert tot het stemmen 
ende electie van een nije pastoor in die Zeerijp wegen die heerden landes 
in het carspel Zeerijp gelegen end die Kercke daervan competeren of dat 
andersins in contumaciam daerin solde worden gedaen 6), funderende haer 
mandaèt in lantrecht liber 4 art. 5. De Heer B. qte contenderende tot 
cassatie vant mandaet, omdat impten in haer qualiteit geen eigenaers 
waeren van de heerden 7) end dat het niet practicabel 8) in den Omme
landen, dat Kerckvoogden souden stemme hebben in loco tegens die 
collatoren, waervan sij ministres waeren 9); imp.ten 10) repliceerend, dat 
sij het recht van die ' Kercke moesten verdedigen, administreeren ende 
volgents hueren eed waernemen, dat ook in simili administratoren ende 
gasthuisvoogden stemmen houden 11). De Heer qte duplicerende, dat die 
Kerckvoogden geen ste:rhme hadden, als die collatoren over die collatie 
onder ' haer disputeerden, ' connende andersins geschieden, dat die kerck
voogden zijnde nogtans gesubstitueerde, die collatoren in plaetsen daer 

1) Dat hem de landen zijn ondergezet of verhijpothekeerd en hij dus niet als 
eigenaar daarvan kan wprden aangemerkt. V gl. over versetting en verpachting van 
onroerend goed mijn opstel "Een vonnis van Edzard Rengers uit de 16e eeuw" 
in Tijdschrift van Geschiedenis ' 74e jaargang 1961 bl: 391 en vlg.: "Iets uit de 
geschiedenis van de hypotheek of ondersetting". 

2) Mitsdien op denzelfden grond evenmin op de Landdag mag compareeren 
(Rengers Kroniek lIl. bI. 87) . 

3) En ten dezen geen titel van bezit t.a.v. h. bedoelde land zal kunnen voor-
brengen. 

4) Fol. 499v • 

5) In rechte opgeroepen. 
6) Subsidiair, dat de vordering - voor 't geval gedaagde niet verschijnt - bij 

verstek zal worden toegewezen. 
7) Als Kerkvoogden hadden de Eischersslechts het beheer over de Kerke!. 

goederen (w.o. de litig.heerden lands in 't kerspel Zeerijp), niet den eigendom ervan, 
noodig voor de uitoefening van het stemrecht. 

8) Gebruikelijk. 
9) Dat de Kerkvoogden q.q. stemrecht zouden hebben ter plaatse tegen de 

collatoren (de leden v. d. Kerk v.z.v. stemgerechtigd), aan wie zij eigenlijk onder
geschikt waren. 

10) Impetranten, eischers. 
11) Dat evenzoo bestuurders en gasthuisvoogden stemrecht hadden. 



88 CLAUWGERECHTIGDE OMMELANDER HEERD 

die Kercke veele landen hebben, die collatoren selvest conden uijtsluijten, 
twelck ongerijmt. Hebben de H.H. het uijtgebrachte mandaet gecas
seert 1). 

Een soortgelijke materie als in art. 5 bk. IV. vrn. (eigendom van 
onroerend goed maatstaf voor het stemrecht tot de karspelkerk) wordt 
behandeld in het Reglement van Burgemeesters en Raad te Groningen 
op de beroepinge van Predikanten, Keur 2) van Kerkvoogden, School
meesters, Organisten, en Kosters in de resp. karspelen van de beide 
Oldampten, Goorecht en Sappemeer en voorts de heerlijkheden Wedde 
Westerwoldingerlandt, Bellingwolde en Blijham van 21 februari 1673 3). 

Arts. 7 en 8 bepalen nl. - voorzover hier terzake dienende - dat degenen 
die 20 schatgevende deimpten 4) of meer in een carspel gelegen in eigendom 
te zette offte in pacht 5) possideren (alle dus één persoon toebehorend en 
onder één behuisinge in gebruik) recht van stemminge hebben en dat 
diegenen, die een, twee, drie of meermalen 20 deijmpten (onder ver
scheiden behuizingen gebruikt wordende) in eigendom possessie sette 
offte pacht mochten hebben, dan ook een, twee, drie of meer stemmen 
mogen inbrengen. 

Uit het slot volgt, dat elke heerd (van 20 deijmpten behuisd land) 
evenals in art. V Boek IV. Landrecht 1601 vno elke heerd landes groot 
30 grasen, recht op een stem in de collatie gaf. Anders dan bij het heer
lijke redgerrecht, dat aan dezelfde heerd in een rechtstoei verbonden 
bleef, behoefde het heerlijke patronaatsrecht dus niet aan een zekere 
en bepaalde heerd lands te zijn verknocht. Als bijv. de eigenaar van 
een plaats, welke recht op collatie geeft, deze met een andere heerd 
lands (behuisd en minstens 20 deijmpten groot) in hetzelfde carspel 
ruilt, blijft hij zijn stemrecht behouden. En het aantal st~mmen, dat 
hij kan uitbrengen, houdt gelijke tred met het aantal heerden lands, 
dat hij in het carspel bezit en zal verkrijgen. Indien daarentegen aan 
het bij de clauwgerechtigde heerd gelegen land enige hoeveelheid wordt 
onttrokken, zal zulks het heerlijk recht van redgerecht, dat immers 
alleen op de heerd rustte, niet deren; een vermindering van de heerd landes 
beneden 30 grazen zal echter het collatierecht doen verloren gaan. 

1) De vordering wordt afgewezen -'- naar mag worden aangenomen - op grond 
van het argument van geimpetreerden vermeld in nt. 7 bI. 87. 

2) Verkiezing. 
3) Opgenomen bij J. P. Hofstede, Het Ommel. Collatierecht 1886 bI. 16. Ook 

bij mr. W. B. S. Boeles, Het stemregt van eigenerfden in Gron. en Drente 1869 
bI. 49 en 65 en vlg. 

4) Schatgevende deimpt (dagmaat, zooveel land als op één dag kan worden 
afgemaaid) in de belasting aangeslagen. 

5) Te zette of in pacht: Zie fol. 87 nt 1. Vgl. bijv. O.B. Gr. Dr. 11.854 (1393): 
"inwaring met stadrecht door den Schulte an een eghendoem ende an een besit 
van 6 grasen land, welke R. E. ten behoeve van H. V. satte vor ene summe van 
ghelde, de hie hem nijet en betaelde bij der tiid de hem van ons (B. en R. v. Gron.) 
ghesat was". 
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Wat het redgerrecht betreft: er is geen sprake van, dat iemand begiftigd 
met een (edele) heerd, waarbij gelegen zijn 90 grazen land, middels 
splitsing in drie stukken (elk perceel land 30 gras groot op elk waarvan 
een huis wordt gezet), er twee redgerrechten in dezelfde rechtsstoel bij 
zou kunnen verwerven. Inzake collatie kan mitsdien het aantal stemmen 
in een carspel voor uitbreiding vatbaar zijn; het aantal clauwgerechtigde 
heerden in een bepaalde rechtsstoel · daarentegen blijft onveranderd. 

In verband met de vereischten, welke in het Landrecht 1601 (Boek I. 
arts. 2 en 3) aan de persoon van den redger werden gesteld, behoorde 
deze zich dienovereenkomstig op de Gemeene Landswarf genoegzaam te 
qualificeren en te legitimeren. 

De Oosterwarfsconstitutie 'van 25 Oktober 1652 1) hield dan ook in: 
"Is meede verstaen, dat elck Redger elcke WarfI subiect sal moogen 
weesen het examen ofte hij nae Lantrecht gequalificeert sij ofte niet" en 
de Constitutie van de Westerwarf van 2 november f652 2) bevatte een
zelfde voorschrift gericht tot hen, die op de Gem. Laridswarf wenschten 
te compareren. 

Een paar voorbeelden van een dergelijk onderzoek op de Oosterwarfs
vergadering mogen hieronder volgen. 

25 oktober 1652 

Nae de gedane rijminge weder gemoveert sijnde de questie van redger 
Laxma of hij op diese WarfI sessie conde neemen ofte niett, hebben de 
Heeren van de Oosterwarff verstaen ende geresolveert, dat hij de novo 
sijn qualificatie sal moeten vertoonen. Waerop hij, "ingeeischet verclaert 
heeft, dat hij verleeden Warff sijn qualificatie hadde getoont, dat hij 
oover de proventie aan het Cantoer van d'Heer Rentemester Smidt hadde 
een brieff van 1000 Car.gl. ende daer op geadmitteert was. Ende dat hij 
in- de Ommelanden geen fixum domicilium hadde, waerop ge delibereert 
ende ommegevraget sijnde Is geresolveert, dat de Redger Laxma op 
deese Warff sal worden geadmitteert en sessie nemen, mits dat niet 
alleen hij, maar alle andere, soo op de Warven nae deesen compareeren 
sollen, moeten begoedet weesen nae Lantrecht, hebbende in die Omme
landen 30 grasen ofte 1000 Embd.gl., gelijck meede, dat hij in de Omme
landen hebbe een fixum domicilium". 

Wat dit laatste punt betreft, reeds op de Warf van 25 maart 1639 3) 

was beslist (het gold toen de persoon van Jr. Christoffer Alberda), dat 
men - ten einde op de G. L. Warf te kunnen compareren - "hovelinck" 
moest zijn (d.w.z. in het bezit van een redgerrecht) en dat de woorden 
"binnen landes woonachtich" (Boek 11 art. 77) "soo veele solde beteekenen 
als vuir ende roock in de Ommelanden buiten de stadt holdende" . 

1) H.S. i.f. 315 fol. 477. 
2) Zie noot 1. 
3) H.S. i.f. 315 fol. 473v • 
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21 maart 1653 1) 

Op het voorstel dat de Ed. Redger Egbardus Laxma soude moeten 
voll trecken 2) de Constitutie op verleeden Warff (25 Oct. 1652) gemaeckt, 
daertoe streckende, dat hij sich naerder solde moeten qualificeeren, heeft 
de Redger Laxma gepresentiert de Constitutie voll te doen, mits dat 
van d'andere Redgers gelijckvalls mooge geschieden, ende daer op bijge
bracht een acte van 't comptoir 3) van den 19 Mart 1653, dat hij twe 
schoorsteenen tot Garmerwolde hadde aangegeven ende een huercerter 4) 
van den 20 Sept. 1653 bij hem ende den Pastoor tot Garmerwolde opge
richtet 5), daerinne hij van de · Pastoer hadde gehuert in sijn huis een 
kaemer iaerlijcks voor 20 gl. de welcke geexamineert 6) sijnde Hebben 
de Heeren van den Oosterwarff verclaert dat de Redger Laxma de con
stitutie van verleeden Warff met de bijgebrachte documenten niet ge
noechsaem hadde volgedaen 7) en dat hij sal moeten betoonen 8), dat hij 
effective 9) in Ommelanden heb be fixum domicilium 10) en sich soo lange 
van de Warff onthouden. 

Oosterwar/sbeslissing van 21 maart 1653 

Sijnde bij deze occasie gemoveert questie, dat die E. secretaris van · 
de Ommelanden Ate Riemersma ende die E. redger Abelus a . Bolhuis 
mede geen fixum domicilium in den Ommelanden hadden, heeft die 
secretaris geallegeert, dat hij ratione officü 11) hier in die stadt moeste 
wesen ende dat hij andersins . in den Ommelanden , woonde ende een 
Ommelander was van geboorte. Ende die E. Abelus a Bolhuis anne
mende 1,2) op morgen te bètonen, dat hij in den Ommelanden een fixum 
domicilium hadde, hebben de Heeren van de Oosterwarf verstaen, dat 
die E. secretaris Riemersma op die Warven sal continueren end angaende 
den E. Bolhuis, dat hij volgens anneminge morgen sijn qualificatie 
sal moeten inbrengen, dat hij in · den Ommelanden hebbe pxum domi
cilium. 

1) Idem fol. 477v • 

2) Nakomen. 
3) Comptoir, cantoor. 
4) Huurcontract .. 
5) Gesloten. 
6) Onderzocht zijnde. 
7) Met de bijgebrachte bewijsstukken aan de Constitutie niet behoorlijk heeft 

voldaan. 
8 ) Bewijzen. 
9 ) Daadwerkelijk. 

LO ) Vaste woonplaats. 
11) Ambtshalve. 
12) Belovende. 
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Oosterwarfsbeslissing 22 maart 1653 

Also die E. Abelus a Bolhuis redger tot voltreckinge 1) van gesteriges 
dages açte, ingebracht heeft een huercerter bij Mr. La Greine chirurgijn 
tot Middelstum mede ondertekent, dat hij van hem gehuirt een wooninge, 
waerin hij ook voor een tijdtlangh vuir end rook gehouden end mit sijn 
familie noch tegenwoordich woonde, twelck mede volgens attestatie van 
verscheiden ingesetenen worde geconfirmeert, alsmede een quitantie, 
dat hij aldaer sijn heerdestedegeit 2) hadde angegeven ende betaelt, 
hebben de Heeren Hoofdmannen van die Oosterwarf nae examinatie der 
documenten voors. redger Bolhuis op dese Warf gecontinueert. 

Oosterwarf 24 October 1653 

Nae gedane rijming 3) heeft de Heer Simeon Wichel sijndicus 4) van 
die E.E. Mog. Heeren van de Ommelanden getoont die acta, dat hij 
gestelt als redger van Plattvoetshuis 5), noch acta van den 24 October, 
dat hij den eedt aO 1622 6 ) op die redgeren gestatueert hadde gepresteert, 
daerbij dat sijn E. een heerdt landes hadde angekofft in 't Westerquaertier, 
waerop die Heeren van de Oosterwarf den heer Sijndicus als redger 
geadmitteert end sessie gegunt hebben. 

1) Ter uitvoering van de hem gisteren verleende acte. 
2) Haardstedegeld. Vgl. de "Ordonnantie volgende die welcke ten behoeve van 

de ghemeene saecke den Impost op alle heerdtstetlen binnen de Provincie v. Stad 
en Ommelanden volgens Resolutie van de Staten der selver Provincie over al ghe
heven sal worden" (Zie Generale Ordonnantie ende conditie op de verpagting van 
de ghemeene imposten in Stad en Lande te heffen etc.). 

3) Het opnemen van de op de Warfsvergadering verschenen redgers. 
4) Over den Syndicus der Ommelanden zie Rengers Kroniek 111. bI. 85. In een 

Warfssententie van 12 Dec. 1600 (Pro Excolendo dl. 7 bI. 206) wordt Hieronymus 
Verrutius als zoodanig genoemd. Simon Wychel was Syndicus der Ommelanden 
van: Oct. 1653 tot Nov. 1661. Zie Dr. W. J. Formsma Inventaris der Ommelander 
Archieven, bI. 19. 

5) Zie Inventaris Rechterl. Archieven, mr. J. A. Feith bI. 104. Voorts H.S. i.f. 
·315 fol. 345v : Platvoetshuis rcdgerrecht is een staand recht de Heeren van de Omme
landen toebehoorend, waarvan de bediening heeft haar Ed. Secretaris Jodocus 
Hensius AO '37, 38, 39 en vootts Tegenw. Staat van Gron. 11.397: buurschap onder 
Dorkwerd; een staande rechtstoeI (va.n de Heren der Ommelanden). 

6) Reg. Feith 1622 no. 7: De Heeren Staten van de Provincie hebben op 4 
October 1622 geresolveerd, dat voortaan geen redgers grietluiden of rechters bij 
enige jonkeren, hovelingen of degenen, soofenige heerlijkheid en gerechtigheit in 
de Ommelanden bezitten, geconstitueert of gesubstitueerd zullen mogen worden, 
tenzij dat zij openbare professie doen van de Ware Gereformeerde Christelijke Religie 
en de eed van getrouwicheit zullen willen presteren, tot welken einde zij lieden vóór 
en aleer de bediening van de rechtstoeI te aanvaarden, gehouden zullen wezen eed 
te doen achtereenvolgens zeker formulier bij de Heeren Staten op de Landsdag 
beraemt. Het eedsformulier luidt: "dat men in goede conscientie d'afsweringhe 
van den Coninck van Hispanien ende diensvolgens 'd oorloch teghens hem, sijn 
successeuren ende erfIgenaemen aangenomen ende noch tegenwoordig continuerende 
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Die Ed. redger Hermannus Wolfius van ter Nijs, hebbende getoont 
sijn qualificatie, dat hij den eedt op die redgeren, aO 1622 beraemt 1), 
hadde gepresteert end mit verscheiden versegelingen getoont, dat sijne 
goederen over die summe van 1000 Emd.gl. bedroegen, mede geadmitteert 
end sessie op die Warf vergunt. 

Westerwarf 2 November 1652 

Sessie vergunt end geadmitteert Wiert Tonnis Brants comparerende 
als Hoevelinck end betoonende door segel en brief bij den E. grietman 
Joannes Wolteri den 26e Februari 1652 belijet end versegeIt 2), dat hij 
Wiert die gerechticheit ende heerlicheit van de grietenij ende buurrecht 
op Tassema heerdt 3) tot Lutkegast in die suijder cluft vallende end bij 
de E. Grietman Christiaan Ketel aO 1639 op Hemelvaert angesprocken 
end dat jaer bedient, hadde angekoft. 

Op huijden heeft die E.E. Eiso Jarghes nijes comparerende als hove
linck getoont sijn qualificatie, dat hij heerlicheit ende gerechticheit heeft 
op Thema heerdt 4) tot Saxum waerop hem van die Warfsheeren vergunt 
is mede sessie. 

Op de zitting van 24 October 1653 betrof het dus twee reeds aange
zworen redgers, die het bewijs van hun gegoedheid leverden (resp. 30 
grasen land of goederen ter waarde van 1000 Emd.gl.). Waarschijnlijk 

voor oprecht en christelijk houden, beloven en zweren sonder eenige simulatie of 
aequivocatie (veinzerij of dubbelzinnigheid) met renunciatie (afstanddoening) van 
alle dispensatien ter contrarie, den teghenwoordighen Coninck in Hispanien met 
sijn successeuren en alle andere anhanck als gesworen vijanden van het gemeene 
vaderland na juwe (Uw) uiterste vermogen met goed en bloet te willen wederstaen 
tot handhaving van de ware Gereformeerde religie, dewelke in dese en andere 
Provincies geexcerceerd en geleerd wordt mitsgader tot voorstandt (verdediging) 
van de verkregen vrijheden, priviligies en gerechtigheden; dat men bekent te zijn 
van de ware Christelijke Gereformeerde religie, welke als voorzegd hier opentlijck 
geleerd wordt en ter contrarie van de pauselijke leer en derzelver superstitien 
(bijgeloof) ende afgoderije een afkeer te hebben ende diensvolgens belooft de Plak· 
katen dienaangaande bij de Staten· Generaal en de Staten van de Provincie gepubli
ceerd of nog te publiceren in juwe jurisdictie naar vermogen te zullen onderhouden 
en de contraventeurs (overtreders) naar inhoud derzelven sonder gratie, dissimilatie 
of conniventie (genade, geveinsdheid of toegevendheid) te straffen. Zo waarlijk 
helpe juw Godt Almachtigh". Het in deze noot tusschen haakjes geplaatste is 
door mij toegevoegd. 

1) Ontworpen, opgesteld. 
2) Bewijzende door middel van een door den grietman beleden (beliën) en ver· 

zegelden brief. 
3) Tassema heerd te Lutkegast. Zie H.S. i.f. 315 bI. 267 no. 47 Westerdeel 

Langewold: Lutkegast, Zuider of Middelc1uft ab anno 1567 Tassema heerd en 
voorts om de 18 jaren. 

4) Thema heerd te Saxum, Inventaris Feith vno bI. 107. Grietenij van Humster
land of van Oldehove en Saaksum. Zie ook de Monté Ver Loren o.c. bI. 67 en 68: 
Thema heerdt valt buurrecht 0.0 1613. 
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dienden beiden zich aan als geconstitueerd redger. De comparanten op 
de Warf van 2 November 1652 daarentegen traden als hovelingen op 
(d.z. allen die "een rechtinge" hebben) en toonden dan ook aan, dat ze 
er zelf een eigen rechtinge op na hielden. 

S.r" is dus onjuist de algemeen door de schrijvers 1) gehuldigde opvat
ting, dat elk bezit van een heerd met daarbij behorende 30 grazen land 
recht gaf op het voeren van een redgerrecht 2). Er waren in iedere recht
stoeI een vaststaand aantal heerden, waaraan met uitsluiting van andere 
heerden het redgerrecht was gehecht en over welke heerden (huizen of 
erven) dit recht beurtelings volgens den clauwenommegang gedurende de 
tijd van één jaar rouleerde. Landbezit werd alleen van den redger gevor
derd ten behoeve van de uitoefening van het redgerrecht. Men kon dus 
een redgerrecht (een ommegang, tourbeurt) in een rechtstoeI bezitten 
(t'was een verhandelbaar object), zonder in staat te zijn het zelf uit te 
oefenen. M.a.w. het landbezit fungeerde zuiver als een welstandseisch, 
gesteld aan den persoon van den redger en vormde een onmisbare voor
waarde voor de uitoefening van een aan hemzelf of aan een ander (voor 
wien hij het redgerrecht uitoefende) toekomend redgerrecht. 

1) Mij zijn er een vijf en twintigtal bekend. 
2) Als een voorbeeld moge genoemd worden van Apeldoorn (De Kerkelijke 

goederen in Friesland 1915 bI. 51, 52 en 58), volgens wiens oordeel in de Groninger 
Ommelanden de bezitters van heerden (volle hoeven van 30 grasen land) tot de 
bediening van het redgerambt gerechtigd waren. Later in zijn "Historische ont
wikkeling van het grondbezit in Friesland" (Vrije Fries dl. 27, 1924 bI. 200 en 
201) verkondigt hij de opvatting, dat de riucht ferende staten (Register 1433 van 
de grietenij Franekeradeel) grooter moeten geweest zijn dan 30 pondematen nml. 
tenminste wel 50 pondematen of 100 pondematen. Maar dit gegoochel met ponde
maten brengt geen baat, omdat - ni fallor - met state is bedoeld een huisstede 
(warf), sted, sto of stoe, waar soms een huis op staat (Overdiep en Tjessinga De 
Rechtsomgang van Franekeradeel 1406-1408 Tekst S nos. 14,48,94, 95, B. Register 
nos. 125, 139, 144, 145, 150, 155, 157, 174, 178 en 180), maar soms ook niet: z.g. 
ledige state of stede, dus in het algemeen een onbebouwd erf of heem (Tekst S no. 
56,106 en 164); Sipma Oud Fr. Oork. I. 450 (1501) : Twee leghe steden; eveneens 
voor wat betreft Ooster-Lauwersch Friesland Pro Excol. dl. 7 bI. 5 (1444) "een 
leghelike stede voor het voren (voeren, opslaan) van litigieus hooi"; voorts Reg. 
Feith 1517 no. 4 : "verkoop aan B . en R . der Stad Gron. van een lege stede bij de 
stadsmuur liggende" etc. alsmede Reg. Feith 1527 no. 35: "verhuur van een leghe 
stede in de Volkeringestrate" enz. daer Peter Michaels de wever o.a. ter swette 
is gelegen enz. Dat met sted, sto, stoe, state wordt aangeduid erf, heem of stede, 
hebben de schrijvers van den Rechtsommegang van Franekeradeel (Mrs. G. Over
diep en J . C. TjeBBinga) ook niet voldoende ingezien (bI. 6, 121 en 133). 
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