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Ambtman In principe iedere functionaris die belast is met de uitoefening van een overheidstaak. Het 
woord werd in Groningerland vooral gebruikt voor degene die uit naam van de bevoegde 
autoriteit de overheidsrechten in het Gorecht of het Oldambt uitoefende.

Banmijl De banmijl van een stad is de grens van het gebied waarbinnen het recht van die stad gold. 
Zie ook *stadsvrijheid.

Bouwmeester In Groningen (1) de functiebenaming van de ‘directeur Openbare Werken’, en (2) een offi-
ciële vertegenwoordiger en woordvoerder van de gilden bij het stadsbestuur, die als zodanig 
deel uitmaakte van de *wijsheid. 

Corpus (Latijn) Letterlijk: lichaam. In overdrachtelijke zin gebruikt voor een eenheid die niet zon-
der fatale gevolgen verbroken kan worden.  

Corpusland De in de onmiddellijke nabijheid van een klooster gelegen landerijen die door de klooster-
lingen zelf worden gebruikt.

Costumen Gebruiken die de status van gewoonterecht hebben verworven. 
Drost Oorspronkelijk hoofd van de Frankische paleishuishouding, later algemene functie-aan-

duiding voor bepaalde plaatselijke gezagsdragers. In Groningerland vooral gebruikt voor 
degene die in naam van het stadsbestuur het overheidsgezag uitoefende in het Oldambt en 
als zodanig ook wel *ambtman werd genoemd.  

Emphiteosis Verpachting.
Gezworen meente, gezworenen College van vertegenwoordigers van de Groninger burgerij die, na het afleggen van een 

bijzondere eed, optraden als adviseurs voor het stadsbestuur.
Gildrecht Het college dat in Groningen belast was met de rechtspraak in kwesties van handels- en 

zeerecht en toezicht uitoefende op de handhaving van het Groninger *stapelrecht.
Grietman Bediener van een plattelandsjurisdictie in het Westerkwartier en Westerlauwers Friesland.
Hamrik In het oorspronkelijk onbedijkte Friese (en ook Ommelander) wierdenlandschap het bij 

een nederzetting horende grasland dat in de zomer droogviel en – gemeenschappelijk – 
werd gebruikt. 

Heerlijkheid Overheidsrechten die men niet als ambtenaar, maar als eigen erfelijk rechten uitoefent. Het 
woord kan ook het gebied aanduiden waarbinnen deze rechten golden.

Hof, hofrecht, hofgerecht Een hof of curtis is het centrum van een groot landgoed, waarvan meerdere hoeven deel 
uitmaken en dat beheerd wordt door een (hof-) meier of *villicus. Hofrecht is de aandui-
ding van (1) de relatie tussen de eigenaar van het landgoed en degene die het namens hem 
beheert, en (2) de rechtsverhouding tussen de bij het beheer van het landgoed betrokken 
personen. Het hofgerecht is het lichaam dat belast is met de handhaving van het hofrecht. 

Hoofdeling Lid van de autochtone adel in de Friese Ommelanden dat overheidsrechten over een be-
paald gebied uitoefent. Het woord wordt in de loop van de zestiende eeuw ook gebruikt 
voor niet-adellijke personen die deelhebben aan rechtspraak en bestuur ten plattelande.
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Hoofdman Stad-Gronings functionaris die oorspronkelijk samen met Ommelander rechters, later ook 
zonder hen, overheidstaken uitoefende ten aanzien van die delen van de Ommelanden 
waarmee de stad Groningen in verbond stond. De hoofdmannen waren meestal ervaren 
stadsbestuurders die het hoofdmanschap bekleedden in de jaren dat ze om reglementaire 
redenen geen lid van het stadsbestuur konden zijn. 

Hoofdmannenkamer De vergaderruimte van het college van hoofdmannen in het raadhuiscomplex op de Grote 
Markt te Groningen. Bij metonymie ook het college zelf, dat vergaderde onder voorzitter-
schap van de stadhouder, die de plaats innam van de landsheer. De stadhouder kon weer 
worden vervangen door een *luitenant (-stadhouder). De Hoofdmannenkamer werd ten 
tijde van Filips II ook wel ’s Konings Kamer genoemd. 

Hoogheid Dit woord wordt soms gebruikt als synoniem voor ‘soevereiniteit’. 
Hoveling, hoveding In de stad Groningen de benaming van bestuursleden van de ambachtsgilden. 
Immuniteit Oorspronkelijk: ‘vrijstelling van lasten’. Het woord wordt gebruikt voor de rechtstoestand 

van een gebied dat in zekere mate onttrokken was aan het normale overheidsgezag. Het 
woord kan ook het gebied aanduiden waar een dergelijke rechtstoestand gold.

Investituur Letterlijk: bekleding. Officiële overdracht van rechten aan degene die met de uitoefening 
daarvan is belast.

Jaartax De aan de landsheer verschuldigde jaarlijkse belasting.
Jure belli (Latijn) Krachtens oorlogsrecht.
Jus de non evocando (Latijn) Het recht om niet buiten de eigen residentie terecht te hoeven staan. 
Jus forestense (Latijn) Het aan de koning toekomende recht op de woeste grond. 
Kluft Stadswijk in Groningen.
Krumstert Munt ter grootte van 2/3 Groninger stuiver (½ Brabantse stuiver).
Luitenant Algemene aanduiding voor ‘plaatsvervanger’. In het zestiende-eeuwse Groningen speciaal 

gebruikt voor de functionaris die in Stad en Lande als vertegenwoordiger van de centrale 
regering optrad en als zodanig de stadhouder verving (‘luitenant-stadhouder’).

Marke Van oorsprong ‘grens’. Ook aanduiding van het geheel van een bij een buurschap behorend 
gebied, inclusief de wegen, wateren en onverdeelde, gemeenschappelijk beheerde lande-
rijen, zoals hooilanden, venen en bossen. Met het woord markegrond worden in het bij-
zonder de gemeenschappelijke eigendommen van de buurschap bedoeld.

Mene achte Deze term uit de bestuursorganisatie van de stad Groningen is vooralsnog niet met zeker-
heid te duiden. Vermoedelijk staat hij voor zoiets als ‘inspraak van allen die daartoe gerech-
tigd zijn’ en bij metonymie ook voor degenen die inspreken. 

Ministeriaal Van oorsprong onvrij of halfvrij persoon die in dienst was van de koning of zijn vertegen-
woordiger. In de loop van de tijd klimmen de ministerialen op tot vrijen en worden lid van 
de adel. 

Narratio (narrata) (Latijn) Dat deel van een oorkonde waarin een exposé wordt gegeven van de omstandighe-
den die hebben geleid tot de in het stuk vastgelegde rechtshandeling.

Nootweg Landweg met een agrarische functie, niet dienend als verbindingsweg tussen nederzettin-
gen. 

Olderman Oorspronkelijk waarschijnlijk algemene benaming voor een functionaris die, als ouder en 
ervaren lid van een bepaalde kring van personen, optreedt als bestuurder en woordvoerder 
van die kring. In Groningen in het bijzonder de benaming van de functionaris die belast is 
met het voorzitterschap van het *Gildrecht.
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Ommelanden Aanduiding voor de landschappen Westerkwartier, Hunsingo en Fivelgo. Zie voor de lig-
ging van deze gebieden en de onderdelen ervan de kaart op p. 49.

Pandhaling Het bij een schuldenaar weghalen van onderpanden ter waarde van het door hem verschul-
digde bedrag. 

Persona (Latijn) Functie-aanduiding van een van de beide pastoors van de Sint Maartenskerk te 
Groningen. De persona was de ‘hoofdpastoor’ van Groningen en stond aan het hoofd van 
de kerkelijke organisatie in Groningen en het Gorecht. 

Pijp Stenen boogbrug van geringe omvang of grote duiker, waardoor een watergang onder de 
stadswal werd doorgevoerd. 

Precariën Een elk schrikkeljaar door de inwoners van het Gorecht te betalen heffing waarmee zij het 
landsheerlijk gezag van de bisschop van Utrecht erkenden. Later is het recht erop door de 
stad Groningen in bezit genomen. 

Redger Bediener van een plattelandsjurisdictie in Hunsingo en Fivelgo.
Regaal Een (oorspronkelijk) uitsluitend aan de koning toekomend recht.
Rijk Het (Duitse) Rijk of Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie was de staatsrechtelijke koe-

pel van de Duitse landen die eens tot het rijk van Karel de Grote hadden behoord. Tot 
de Westfaalse vrede van 1648 maakten ook Stad en Lande van Groningen en de overige  
Nederlandse gewesten deel uit van het Duitse Rijk.

Rooms-koning Sinds halverwege de elfde eeuw de titel van de Duitse koning gedurende de periode tus-
sen zijn uitverkiezing en zijn officiële kroning tot keizer. De titel geeft aan dat de Duitse 
koningen en keizers zich zagen als de opvolgers van de Romeinse keizers. 

Rijksdag Vanaf het einde van de vijftiende eeuw de benaming van de vergadering van vorsten en 
notabelen die de Duitse koning of keizer bijstond bij het besturen van zijn rijk.

Rijkskamergerecht Het in 1495 opgerichte en te Spiers gevestigde hoogste rechtscollege van het Duitse Rijk
Rot Gedeelte van een *kluft, meestal bestaande uit één straat.
Sauvegarde Een document dat tegen betaling door militaire autoriteiten werd afgegeven en de bezitter 

ervan vrijwaarde van plundering. 
Schepenen De door het bevoegd gezag uit de vrije bevolking gerecruteerde, later ook wel door verkie-

zing door de rechtsgenoten aangewezen ‘oordeelvinders’, die onder voorzitterschap van een 
landsheerlijk ambtenaar (de *schout) de plaatselijke rechtbank vormen. 

Schepperij Een door een ‘schepper’ geleid onderdeel van een *zijlvest of waterschap, zelf bestaande uit 
meerdere zijl-eden.

Schout  In Groningen: ‘schulte’. De ambtenaar die als plaatselijk vertegenwoordiger – direct of 
indirect – van de landsheer optreedt en als zodanig belast is met het opsporen van strafbare 
feiten, het formuleren van aanklachten, het voorzitten van het plaatselijke gerecht en het 
tenuitvoerleggen van het gevelde vonnis. 

Schuitenschuivers Binnenschippers. In Groningen in het bijzonder de benaming van de schippers die vanuit 
de venen ten zuidoosten van de stad turf aanvoerden over de Hunze en – later – het Schui-
tendiep en daartoe ook dit vaarwater onderhielden. Ze woonden in een ten zuidoosten van 
de stad Groningen, buiten de muren of wallen gelegen ‘voorstad’, het Schuitenschuivers-
kwartier. Deze is in de late zestiende eeuw van een omwalling voorzien (de ‘Schuitenschui-
versschans’) en diende de koninklijke troepen tot legerplaats.

Stadsjurisdicties De plattelandsgebieden waar (een deel van) het overheidsgezag bij de stad Groningen be-
rustte. De beide Oldambten en het Gorecht of Gericht van Selwerd waren de eerste stads-
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jurisdicties. In 1619 kwam daar Westerwolde bij en in 1633 werd in de tot ontwikkeling 
gebrachte veengebieden tussen het Gorecht en het (Wold-) Oldambt het Gericht van Sap-
pemeer als aparte rechtstoel opgericht.

Stadsvrijheid, stadstafel Het buiten de stadsmuren of –wallen gelegen gebied waar het Groninger stadsrecht gold. 
Zie ook *banmijl.

Stapelrecht Een stedelijk recht op grond waarvan een stad de enige plaats was binnen een bepaald 
gebied, waar handel gedreven mocht worden. 

Taalman Woordvoerder van de *gezworen meente.
Villicus (Latijn) Beheerder van een *hof, ‘hofmeier’.
Vrijbuiter Een krijgsman die niet in dienst is van een opdrachtgever, geen soldij ontvangt en ook niet 

onder de krijgstucht staat, maar van de oorlogssituatie gebruik maakt om onderdanen van 
de vijand te arresteren en transporten ten behoeve van de vijand te onderscheppen. Soms, 
maar lang niet altijd, beschikten vrijbuiters wel over een officiële licentie (‘kaperbrief ’) 
hiervoor. 

Vroedschap Vertegenwoordiging van de meest gegoede en daarom belangrijkste burgers van een stad.
Warf Vergadering van plattelandsrechters in Groningerland.
Wijsheid Term uit de bestuursorganisatie van de stad Groningen, waarmee burgemeesters en raad, 

gezworen meente en bouwmeesters van de gilden als collectief worden aangeduid.
Zijl Uitwateringssluis.
Zijlvest Waterschap. Een zijlvest bestaat meestal uit meerdere *schepperijen.
Zuidwending, zijdwende Ten behoeve van de grondexploitatie aangelegde, van een ter plaatse gegeven hoofdrichting 

afwijkende combinatie van een watergang met dijk.
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