
De Uarven" en' Ulanden" van Wolvega in 1543

P.N.Noomen

Friesland kreeg in 1498 onder de Saksische hertogen voor het eerst een krachtig
centraal bestuur. In opdracht van dit bestuur werd in 1511 als grondslag voor
belastingheffing een registratie gemaakt van alle grond, met eigenaars en gebrui
kers, het zogenaamde Register van den Aanbreng. Helaas is voor de Stellingwer.
ven dit register, -dat ,een bijzonder waardevolle bron voor allerlei soorten
historisch onderzoek vormt, verloren gegaan.

Toch is het voor enkele dorpen' met behulp van gegevens uit het
zogenaamde Beneficiaalboek' mogelijk een volledig overzicht te krijgen van alle
boerderijen in de eerste helft van de zestiende eeuw. In dat Beneficiaalboek
werden in 1543, eveneens in opdracht van de Saksische landsheer, de goederen
en inkomsten van de parochiekerken geregistreerd. Per dorp zijn de landerijen,
pachten en renten van de kerk, de pastorie en van andere geestelijke fondsen
opgesomd. In de meeste dorpen van de Stellingwerven bestond een gedeelte van
de pastoorsinkomsten uit de zogenaamde "Sint Pieterspacht": een levering op
St.Pieter (22 februari) van een hoeveelheid rogge (vaak I mud of I schepel) uit
iedere boerderij. In sommige dorpen wordt deze St.Pieterspacht in het
Beneficiaalboekmetenkelewoorden kortgememoreerd: in Nyeholtpade bijvoor
beeld is kortweg sprake van "St.Peterspacht, is XXII mudde roggen". In andere
dorpen wordt daarentegen een lange lijst gegeven van Uarventt en "landen", met
de precieze hoeveelheid op te brengen rogge.

De lijst van de "sincte Pieters pacht" vbor Wolvega geeft een volledig
overzicht van alle boerderijen van het dorp. Dat blijkt bij vergelijking van deze lijst
met de stemcohieren van 1640 en de f1oreencohieren van 1700 en met de
reconstructie van de liggingvan de in deze cohieren vermelde goederen. zoals wij
die in de Prekadastrale Atlas' hebben gemaakt. Uitgangspunt voor dievergelijking
is het pastorie- en vicarieland. Blijkens de atlas was in 1700 het pastorieland de
strook land tussen de Linde en de Scheene, waarop de kerk staat; de strook ten
oosten daarvan was het vicarieland. Moeiteloos vallen beide stroken in het
Beneficiaalboekvan 1543 terugte vinden: ooktoen lag de vicarie direct ten oosten
van de pastorie en ook de breedtevan beide stroken was toen dezelfdeals in 1700.
In 1543 lag ten westen van de pastorie het land van de erfgenamen van Peter
Claesz, ten oosten. van de vicarie dat van Lubbert Jansen. In de lijst van
St.Pieterspacht volgen direct op LubbertJan Lubbertsz de erfgenamen van Peter
Claesz. De veronderstelling ligt dus voor de hand dat in de lijst van 1543, net zoals
in de cohieren van 1700, een geografische volgorde van oost naar west werd
aangehouden. (De pastorie en de vicarie betaalden geen St.Pieterspacht en
ontbreken daarom). Deze veronderstelling wordt bevestigd door een nadere
vergelijking van de St.Pieterspachtiijst en de f1oreencohieren. In de f1oreenco-
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hieren is de oostelijke buurman van de vicarie nr. 31, in delijstvan 1543 eveneens.
De floreencohieren geven tussen de pastorie en de grens met Sonnega nog 19
bedrijven, de lijst van 1543 vrijwel hetzelfde aantal, namelijk20. Ook de belending
die het Beneficiaalboekgeeft voor de smalle strook kerkeland (in 1700 en hierna
nr. 47) klopt globaal met de gegevens van de St.Pieterspacht (zie nr. 44 en 50
hierna). De lijst van de St.Pieterspacht van 1543 loopt, zo kan de conclusie zijn,
dus grotendeels parallel met de f1oreencohieren van 1700.

Voor Wolvega geeft het Beneficiaalboek bovendien nog een lijst van aan
de vicarie op te brengen renten, per boerderij in de regel een halve philipsgulden.
Ook in deze lijst worden alle boerderijen van Wolvega genoemd, meestal onder
dezelfde naam als in de St.Pieterpachtiijst, soms onder een andere (bijv. van een

. eerdere of latere gebruiker of eigenaar). De volgorde van deze lijst wijkt wel af
van die van de St.Pieterspacht. De vicaris gaf namelijk niet de bedrijven van oost
naar west op. maar maakte als het ware een denkbeeldige wandeling door het
dorp. Vanaf de grens met Oldeholtpade liep hij langs de 18 boerderijen aan de
(huidige) Hoofdweg/Eikenlaan naar het westen (hierna nr. 1-18). Bij de (latere)
Lycklamastins kwam hij op de LycklamaweglHoofdstraat, waaraan toen geen
boerderijen stonden, met uitzondering van 3 of vier bedrijven direct ten oosten
van de kerk (nr. 28-31). Daarna begon hij in het westen bij de grens met Sonnega
en liep hij langs de Haulerweg, waaraan de overige boerderijen lagen (nr. 54-34
en 27-19), terug naar het oosten.

Hieronder volgt het register van de St.Pieterspacht van 1543 met de
hoeveelheden te betalen rogge in mudden (m), schepels (s) en spinten (sp). De
volgnummers tussen haakjes 0 heb ik toegevoegd. Tussen pijlhaken <> zijn in de
geografische volgorde van het St.Pieterspachtregister de namen uit de lijst van
vicarierenten toegevoegd; detebetalen somgeld, doorgaans een halve philipsgulden,
is weggelaten. De gegevens uit de lijsten van de St.Pieterspacht en van de
vicarierenten staan cursief. Verder zijn bij sommige posten nog enkele verspreide
gegevens uit het Benefidaalboek toegevoegd, met name over het pastorie-.
vicarie- en kerkeland (nr. 32, 33, 47) en over betalingen aan het StAnthoniusal
taar.

Een waarschuwing is hier nog op zijn plaats. Hoewel de lijst van 1543 in
grote lijnen parallel loopt met het f1oreencohier van 1700 in de Prekadastrale
Atlas, mag niet ieder nummer van 1543 zonder meer met het betreffende
nummervan 1700worden gelijkgesteld. Zowelin 1543 als in 1640 en 1700 waren
naast elkaar gelegen bedrijven soms in één hand, terwijl er omgekeerd ook
bedrijven gesplitst zullen zijn. Tussen 1543 en 1700 kunnen daarom (kleine)
verspringingen zijn opgetreden. De Prekadastrale Atlas biedt dus slechts een
globale indicatie waar we de bedrijven van 1543 moeten loeken. Om een
schijnnauwkeurigheid te vermijden zijn op het kaartj e behalve devaste punten (nr.
32, 33, 47) slechts klusters van bedrijven aangegeven.
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Jacob Pieters landt doer MensJansz op waent <jacob Peters alVe>.
Pieter Tgabbens landt <Peter Tyo/bens destyts woent>.
Pier 5teffens 18 roeden <Peter Steffeils alVe>'
Poppe Heynmens huysfrouwen alVe. Deze post ontbreekt in de lijst van
vicarierenten.
Atke Nytters alVe <Alke Nytters destyts woenachtich is>.
FoppeLabbens landt <Foppen endeAnne aaesens dochters>.
Aucke Nytters landt daer Marten Wotters op woent <Aucke Nytters alVe>.
Tyde Pieters alVe. Deze post ontbreekt in de lijst van vicarierenten.
Het St.Anthoniusaltaar trok nog "5 schepel rogge over Tyde Peters
landt te Wowega, daer een brieffvan is" en een Tyde Peer Tydens' had
bovendien I mud rogge aan dat altaargeschonken.
<Peter Tyabbens alVe>. Vanwege de volgorde misschien identiek met
Tyde Pieters ai-ve ofJacob Pieters landt in het registervande St.Pieters
pacht.
Jacab Pieters landt daer Tys Geers op woent Deze post ontbreekt in de
lijst van vicarierenten. .
PieterWolkens 2 alVen <PeterMeJchen ende Dycken alVe>. Ook in de lijst
van vicarierenten wordt deze post voor twee volwaardige erven ge
rekend. Zij betalen namelijk het dubbele bedrag: I philipsgulden in
plaats van een halve.
Anna Hannes landt <Anne Hanne Sybrants awe>. Bovendien was "Anna
Sybrants guet toe Wowega" belast met de rente van I philipsgulden die
.Gherrytgen Albers aan het St.Anthoniusaltaarhadgeschonken en had
Vroucke Gerbrens aan dat altaar I mudde rogge geschonken "over
Anna Sybrens guedt in Wowega, loslyck".
Jacab Pieters alVe geheeten PeerAbelens landt <jacop Peters alVe>.
HetSt.Anthoniusaltaarhad"3Y. roeden landtsgelegentoe Wowega in
Peer Abelens weer uuytgaende landt, mach jaerlycx renthen2v.. fIo
reenen",
Synke Lamberts awe van 18 roeden <Syntke Lamberts awe>.
Peer Hannens landt8

Keer Sywert landt <KeerZywers ende Peer Hannes tsamen>.
aaas aeys alVe <Claes aeys alVe>.
Lubbertjan Lubbertsz <LubbertJan Lubbertsz>. Zijn vaderJan Lubberts
schonk een rente van een Y, gulden aan het St.Anthoniusaltaar.
(Tussen LubbertJans en de pastorie lag het vicarieland. Omdat het
geestelijkgoed was, werd ergeen St.Pieterspacht en geen rente aan de
vicarie van betaald. In de opgave van de vicarie goederen wordt het in
1543 omschreven als "10 roeden landts ... strec kende van den landt
scheydinge hen in de Lende, naestgelandet aen die oestzyde Lubbert
Jansen ende westzyde die pastoryen landt", eigendom van "sinte Nico
laes vicarie binnen derkercken van Wolvega"; in 1640 en 1700 komt
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het in de stem- en floreencohieren voor als nr. 32).
(Tussen de vicarie en Pieter Claes' erfgenamen lag de weme of pasto·
rie. Als geestelijk goed betaalde dit wemeland geen St. Pieterspacht en
geen rente aan de vicarie. In de opgave van de pastorie wordt het in
1543 omschreven als" 15 roeden daer die Weèmeop staet, streckende
van de Iandtscheydinge in de lende.aen den oestzyde sincte Nicolaus
vicarie, aen de westzyde Pieter Claes erffgenamen naestgelandet"; in
1640 en 1700 als nr. 33. Op dit land was in 1543 ook niet-agrarische
bebouwing aanwezig: o.a "drye huyssen by der kercken te Wolvega
geleghen", eigendom van de pastorie; uit "Reycholt Geers huys by den
kercken" werd 18 stuiver aan het StAnthonisaltaar betaald).
PeterOoes erffkenomen een orve <Peter Ooesenz orffgenoemen landt>.
Gasse Gassens landt <Gasse Gassens orve>.
Tysso Reyntgens orve <EyseReyntgenz orvé>.
Focko Ooesz landt <Focke CIoesz landt>.
Peter GelIénS metGasseMeynnens kinderen een orve <PeterGellens orve>.
Hendrick Premenst orve <Hendrick Peer Meyntsz orve>.
CIeys Oeysz landt <Oeys CIeyssens myt zyn adherenten>'
PeerHannes orve dothynu bewoent. Waarschijnlijk identiek met<Honne
Peer Sywerrs orve> dat de lijstvan vicarierenten op deze plaats vermeldt.
Behalve de pastoor en de vicaris trok ook het StAnthoniusaltaar ren
ten uit dit goed: "Hanna Peer Zywers eenen Y, gulden, ende betaelt
jonge Cleys" (waarschijnlijk de buurman Cleys Cleysz) en "Peer Han
nes I philippusgulden ende I mudde roggen"."
SwoneJon lubberts een orve. Niet genoemd in de lijst van vicarierenten;
vanwege de volgorde mogelijk identiek met Bennen landt (zie nr. 43).
Coenders Engbers landt <Conert ende Bennen landt>. Condert Engbers
betaalde jaarlijks metDirek Claes en Cfaes Reynckens aan hetSt.Antho-
niusaltaar "tsamen I schiJt". .
LambertJocobs landt <LombertJocops orve>. (Oostelijke belender van
het kerkeland. nr. 47).
Peer Henricks orve <Peter Hendricks landt>.
Henrick Prements 7 roeden <Hendrick Peter Meysz orve>.
(Tussen lambertJacobs- (nr. 44) en Frans Benensland (nr. 50) lag een
smalle strookkerkegoed. waarvoorgeen St.Pieterspacht en rente aan
de vicarie werd betaald: "3 roeden landts.... streckende van de landt·
scheydinge in de lende. naestlandet aen de oestzyde lambertJacobs.
aen de westzyde Frans Benens"; in 1700 vermeld als de "doorgaende
acker" van de kerk in Floreennummer 47. Deze strook kerkeland was
dus geen zelfstandig bedrijf. Waarschijnlijk behoorde het - vergelijk
ook de belending. in 1543 bij een van de voorafgaande of volgende
bedrijven: nr. 45. 46. 48 of 49).
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(48) I. Joy Ooes Prellene landt Deze po.tontbreekt in de lij.tvan vicarierenten.
Aan het StAnthoniusaltaar had "Claes Prellens Icarolusgulden geghev
ven ende licht over Karstgen Tyl guedt".
<jan Wyghghers genoempt>. Vanwege de volgorde misschien identiek
met Joy Claes Prellene landt in het register van de St. Pieterspacht.

(49) Is Katryne Steffenserffgenamen een arYe. Deze postontbreekt in de lijstvan
vicarierenten.
<Vroucke Hans landt>. Vanwege de volgorde misschien identiek met
Katrynè Steffens arve in het register van de St.Pieterspacht.

(50) I. Fron. Benen. 8 roedegeheeten Eeren. landt (Westelijkebelendervan het
kerkeland. nr. 47).

(51) I. Fron. Benen. daer hy op weent <Fron. Benen. orve>. Frans Benen. had
ook belangen in Nyeholtwolde: aan het St.Anthoniusaltaar in Wolvega
was ge.chonken door "Peer Steffens11 eenen Y, gulden. licht over Ka
tryne Claes Peer Arens landt te Nyeholtwolde. dat sall betalen Frans
Benens toe Wolvega".12

(52) I sPeterVreesse ende Lubbe zyn zuster !samen <Peter Hantkens ende Lubbe
Jan Ro/yfS landt>.

(53) I s Rammer! Gellen. erffgenamen 8 roeden. Deze post ontbreekt in de lijst
van vicarierenten."RemmertJellen. kinderen" komen ookals belenders
-voor van een èrf onder Sonnega.

(54)YI m Peter Gellen. landt dat Jan heer Gheers bewoent <Peter Gellens arve>.

I Behalve voor Wolvega is het ook voor Nyeholtwolde, Oldeholtpade en Vinkega mo
gelijk de boerderijen van 1543 globaal In te tekenen op de kaart van 1640/1700 uit de
Prekadastrale Atlas.

2 J. van Leeuwen (ed.). Beneficiaalboeken, bevattende het quartier van de Zevenwouden
(Leeuwarden 1850).

3 JA Mol en P.N. Noomen, m.m.V. N. Boevé en van leden van de Vereniging Historie
Weststellingwerf e.o., WestsreHingwerften noorden van de Linde.
De soolsteden van 1700 en 1640 volgens de F1oreen- en Stemcohieren.
Prekadastrale Atlas fan Fryslàn 2 (Leeuwarden 1989) 56-64.

of Er staat alleen ''xiiii'', bedoeld is wrsch. "xiiii roeden".
5 Onder Sonnega waren UMeyne Peter Ellens kinderen" gerechtigd.
6 Zie ook nr. 51.
7 De naam Pieter komt ook als Peer voor, zie bijv. nr. 16 en 45.
e Zie ook nr. 29 en 41.
9 Waarschijnlijk is Cleys C1eysz dezelfde als Ujonge Cleys" (zie de volgende de post).
til Zie ook nr. 28. Ook onder Spanga waren "Hanne Peer Sywerts erffgenaemen" gerech

tigd.
Ir Zie ook nr. 16.
·2 Ook onder Munnekeburen had Frans Benens land.
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