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HOOFDSTUK 

PauI N. Noomen 

Leeuwarden in de middeleeuwen 

750 - 1400 

Het archeologische onderzoek, waarvan in het vorige hoofdstuk verslag werd gedaan, leert 
ons veel over het middeleeuwse Leeuwarden. Door de aard van de archeologische vondsten 
blijft het echter een verhaal over materiële en anonieme zaken. De sporen in de bodem van 
mensen en van hun nederzettingen stellen ons niet in staat het gevondene te voorzien van 
individuele namen. Het historische onderzoek, gebaseerd als het is op geschreven teksten 
maakt dat wel mogelijk. Daardoor kan iets meer worden gezegd over de eigen identiteit van 
de ruimte die in de loop van de eeuwen met de namen 'Leeuwarden' en 'Ljouwert' en met 
de tientallen varianten van deze namen werd aangeduid . l 

De naam Leeuwarden werd in de loop van de eeuwen voor gebieden van zeer verschil
lende omvang gebruikt. Zelfs tegenwoordig is dat nog het geval: sommige inwoners van de 
zuidelijke stadsdelen beschouwen zich als inwoner van de stad Leeuwarden, terwijl anderen, 
woonachtig in dezelfde wijk of straat zich in de eerste plaats als Huizumer zien. Ook in de 
middeleeuwen was er, afhankelijk van de tijd en de levenssfeer, een grote variatie in wat men 
onder Leeuwarden verstond. Grofweg kunnen in de ontwikkeling van wat men als de gren
zen van Leeuwarden zag, drie hoofdlijnen worden onderscheiden: een agrarisch-topografi
sche, een kerkelijke en een juridische. Globaal kan de ontwikkeling van het begrip Leeuwar
den als volgt worden samengevat. 

Aanvankelijk had de naam betrekking op een kleine, op drie terpen gelegen agrarische 
nederzetting bij de uitmonding in de Middelzee van de rivier de Ee en op de bij deze neder
zetting behorende landerijen. Van de aangrenzende buurschappen op de terpen van Fiswerd 
(thans Oude Begraafplaats), Cambuur (bij het stadion) en Jelgerhuis (aan Achter de Hoven) 
verschilde deze agrarische nederzetting wat betreft de oppervlakte van haar buurschapsge
bied - ongeveer de huidige Westerparkwijk en de huidige binnenstad met uitzondering van 
de omgeving van de Bonifatiuskerk - niet. In de negende eeuw zou op één van de Leeuwar
der terpen een kerk worden gesticht. Het begrip Leeuwarden kreeg daardoor een tweede 
betekenis . Behalve de kleine nederzetting op de drie terpen werd er voortaan ook de hele bij 
deze kerk behorende parochie onder verstaan, een gebied dat zich in het noorden uitstrekte 
tot voorbij Stiens en in het zuiden tot aan Goutum. Een hoofdlijn in de geschiedenis tussen 
800 en 1400 van deze parochie is de afsplitsing van in totaal tien kerken in omliggende 
nederzettingen. Het begrip Leeuwarden in kerkelijk opzicht schrompelde daardoor ineen tot 
het ressort van de drie in de late middeleeuwen in de eigenlijke nederzetting Leeuwarden 
gelegen parochiekerken, de zogenaamde 'Klokslag van Leeuwarden' . 

In de sfeer van de rechterlijke organisatie kwam in de loop van de middeleeuwen een 
tegenbeweging op gang, waarbij het begrip Leeuwarden zich juist over een steeds groter dis
trict uitbreidde. In de volle middeleeuwen ontstond op de twee oostelijke terpen van de 
nederzetting Leeuwarden een handelsbuurt, die in bepaalde juridische opzichten al snel een 

1 Zie voor de naam: Künzel e.a ., Lexicon, 220. Overzichten van achterhaald e naamsverklaringen bij Beetstra, Toponimen, 123 , 
en van de vele varianten bij Eekhoff, Geschiedkundige beschrijv illg I, 369-371 , en Buitenrust Hettema, Friese plaatsllamen, 105-
lil. 
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aparte rechtspositie verkreeg. In de loop van de middeleeuwen groeide deze niet-agrarische 
nederzetting geleidelijk in omvang en betekenis, waardoor de bijzondere juridische status 
- het marktrecht en later de stedelijke jurisdictie - zich over een steeds groter gebied ging 
uitstrekken. Uiteindelijk werd in 1515 het gebied van het stadsrecht van de binnenstad bin
nen de grachten uitgebreid over de hele klokslag. ' Daardoor ontmoetten de beide tegenge
stelde bewegingen, de inkrimping van de grote moederparochie en de uitbreiding van het 
stadsrecht elkaar. Tot in het midden van de twintigste eeuw zouden de grenzen van de 
gemeente Leeuwarden die van de oude klokslag blijven. 

De indeling van dit hoofdstuk is een chronologische en loopt daarmee parallel met de 
drie hierboven onderscheiden ontwikkelingen in de begrenzing. Achtereenvolgens behandel 
ik de vroegmiddeleeuwse landschappelijke situatie, waarin het dan nog niet bij name ge
noemde Leeuwarden één der vele terpbuurschappen secus ripam jluminis quod dicitur Bordne,3 
'aan de oever van de rivier de Boorne ' was; de moederparochie van de aecc/esia de Linward: 
de 'kerk van Leeuwarden' die aanvankelijk een uitgestrekt gebied bediende, dat door latere 
parochiestichtingen geleidelijk ineen zou krimpen; en het forum Luiwert,' de 'marktplaats 
Leeuwarden' waarvan de bijzondere rechtspositie zich uiteindelijk over de hele civ itas 
Leowardiensis,6 de stad Leeuwarden met het daarbij behorende plattelandsgebied van de 
klokslag, zou gaan uitstrekken. 

Bronnen 
De historische, dus geschreven bronnen met betrekking tot Leeuwarden voor 1400 zijn bij
zonder schaars . Het gaat om slechts enkele tientallen oorkonden, waarin Leeuwarden of 
Leeuwarders genoemd worden,' en om enkele vermeldingen in registers en kronieken . In de 
herkomst van deze bronnen wordt de groeiende emancipatie van de stad weerspiegeld. De 
eerste vermeldingen komen nog van verre instanties die hier belangrijke rechten en goederen 
hadden: de abdijen Corvey in Saksen en Fulda in Hessen en de graven van Brunswijk. Na 
de twaalfde eeuw zijn het de administraties van vorsten en steden langs de Noord- en Oost
zee en van instellingen dichterbij, zoals de bisschopskerk van Utrecht en de abdij Marien
gaarde in Hallurn, die informatie geven. Met de eerste had Leeuwarden belangrijke handels
contacten, met de tweede had de stad in kerkelijk opzicht veel te maken. Leeuwarden en zijn 
inwoners treden dan in toenemende mate ook op als handelende partij. Vanaf de late veer
tiende eeuw tenslotte is de ontwikkeling van de stedelijke administratie zover gevorderd, dat 
de stad zelf' en spoedig ook stedelijke instellingen zoals gasthuizen9 en kloosters lO archieven 
vormen; pas aan het einde van de vijftiende eeuw doen ook aanzienlijke particulieren dat. 11 

Indien we alleen zouden kunnen beschikken over deze schriftelijke informatie uit de 
tijd zelf, zou ons beeld zeer fragmentarisch moeten blijven. Naast de resultaten van het 
archeologisch onderzoek die in het vorige hoofdstuk besproken werden, is het evenwel 
mogelijk ook sommige gegevens uit latere tijd aan te wenden. Zo kunnen in het landschap 
bewaarde verschijnselen, toponiemen, en uit latere bronnen blijkende oude overleveringen 
en kerkelijke ' rechtsoudheden' , zoals patronaatsrechten en patrocinia vaak inlichten over de 
situatie van eeuwen terug.12 Daarbij levert de kartografische reconstructie van het grondbezit 
van kerkelijke instellingen en belangrijke adellijke families in de late middeleeuwen 13 dikwijls 
een structurele geografische achtergrond en draagt ze bij aan de verificatie of falsificatie van 

2 Zie hiervoor het volgende hoofdstuk. 3 Willibald, Vita Bonifat;;, 51 2 (cap. 8), anno 753 . 4 Van Buijtenen, St. Viws, 139, 
anno 11 49. 5 Gesta abbat"'" , 144, rond 1230. 6 Schuur, Leeuwarden voor 1435, 143, anno 1323. 7 De belangrijkste oorkon
den werden handzaam afgedrukt bij : Schuur, Leeuwarde/l voor 1435. 8 Singels, Inventaris. 9 Visscher, Archieven St.-AnthoIlY
Gasthuis; Oorkonden S t.-A w hollij-gasthuis; Kok, Inventaris archief Ritske Boelerna-Gasthuls . 10 H et archief van de Witte 
N onnen wordt bewaard in het archief van de D ominicanen in Gent. De Friestalige stukken werden uitgegeven in: OFO IV. 
11 GAL, familiearchieven Cammingha (1 43 1-1 78 1), Burmania (1 541 - 1825), Minnema, M arlena (1 482-1 622) . 12 Noomen, 
'D e familie Cammingha ', 10- 13,67. 13 Basis voor deze reconstructie vorm t: Schroor, PKAFVII. 
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retrospectieve hypotheses op grond van de latere bronnen. Niet alleen methodologisch en 
heuristisch is het volgen van de geschiedenis van het grondbezit echter van nut, het brengt 
ons tevens op wat als een hoofdlijn kan worden gezien in de geschiedenis van de middel
eeuwse stad. Zowel voor de kerkstichting in de vroege middeleeuwen, de vestiging van markt 
en munt in de volle middeleeuwen, als voor de positie van hoofdelingen en stadspatriciaat 
in de late middeleeuwen blijken de eigendomsverhoudingen van cruciaal belang te zijn 
geweest. 

De omgeving van Leeuwarden in de vroege middeleeuwen 

In het archeologische hoofdstuk werd in grote lijnen het landschap geschetst waarin in de 
vroege middeleeuwen de nederzetting Leeuwarden ontstond. Globaal zijn drie landschapsty
pen te onderscheiden. In het oosten lag in het huidige Tietjerksteradeel een uitgebreid veen
gebied. In de vroege middeleeuwen lag het land er hier heel anders bij dan nu: bewoning 
was nog nauwelijks aanwezig en het overgrote deel van de huidige zandgronden was boven
dien bedekt door een dik veenpakket. Ten westen van deze venen lag een strook zware en 
moeilijk te bewerken knipklei . Uit het veen afstromende beekjes voegden zich in dit laaggele
gen gebied - waar nu de dorpen Wijns, Miedum, Lekkum en de wijk Camminghaburen lig
gen - tot enkele grotere waterlopen samen. Van de Middelzee was deze strook knipklei 
gescheiden door een brede kwelderwal van goed te bewerken zavelige klei. Slechts op enkele 
plaatsen wist het water uit het achterland door de kwelderwal heen te breken en de zee te 
bereiken. 

Een globale kaart van de omgeving van Leeuwarden in de vroege middeleeuwen kan zo 
getekend worden. Op meer gedetailleerde schaal is dit evenwel onmogelijk. Daarvoor was de 
oeverwal die naar het noorden geleidelijk overging in de kwelderlanden langs de Wadden te 
veel onderhevig aan de werking van de zee. Andere dynamische factoren vormden in de loop 
van de middeleeuwen de ontginningen in de veenstreken en de menselijke ingrepen in de 
afwatering, met name in het tussenliggende knipkleigebied. Wèl is het mogelijk het globale 
beeld dat archeologen en bodemkundigen op basis van materiële gegevens reconstrueer
den,14 op sommige punten met behulp van geschreven bronnen een nadere historische invul
ling te geven. Door overgeleverde namen krijgen wij er bijvoorbeeld zicht op hoe de mens 
zijn omgeving benoemde; door sommige bepalingen uit middeleeuwse rechtsbronnen hoe hij 
zijn omgeving gebruikte. 

Een eerste bron van historische aard waarmee het archeologische verhaal historisch kan 
worden ingevuld, wordt gevormd door de toponymie, het overgeleverde namenmateriaal. 
Reeds de oudste bronnen betreffende Friesland noemen aardrijkskundige namen uit de 
onmiddellijke omgeving van Leeuwarden. Het gebied van het huidige Friesland wordt expli
ciet voor het eerst in 734 genoemd. De Frankische hofmeier Karel Martel veroverde het 
toen op de heidense Friese aanvoerder Bubo. 15 De eerste maal dat we daarna weer van deze 
omgeving horen is in 753, als Bonifatius vanuit Utrecht de kerstening van deze streken ter 
hand neemt; kort daarna zou hij in Dokkum gedood worden.16 De slag die Karel Martel in 
734 leverde en het eerste optreden van Bonifatius hadden, blijkens de genoemde namen, 
beide plaats in de onmiddellijke omgeving van Leeuwarden. Zowel Karel als Bonifatius 
bereikten Friesland namelijk van over zee, en gingen aan land aan de oever van de rivier 
de Boorne, 'in hun landstreken die Ooster- en Westergo heten in hun landstaal'. Omdat de 

14 Knol, Noordnederlandse kustlanden, losse bijlage; Stiboka, Bodemkaart (198 1).15 Chronicarum Fredegarii cominuationes, 289 
(cap. 17) . 16 Willibald, Vila Bonifatii, 51 2 (cap . 8) . Zie voor de datering van Bonifatius' reizen naar F riesland: Halbertsma, 
'D okkurn ', 36. 
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- later Middelzee genoemde - Boorne alleen tussen Roordahuizum en Stiens de grens tussen 
Oostergo en Westergo vormt, moeten het optreden van Karel Martel en dat van Bonifatius 
19 jaar later, in de nabijheid van Leeuwarden worden gelokaliseerd.'7 Om verschillende 
redenen zijn beide berichten voor de geografie van het vroegmiddeleeuwse Friesland van 
belang. Allereerst blijkt eruit dat de namen 'Ostoraeche' (Oostergo) en 'Westeraeche' 
(Westergo), waarin '-aeche' de betekenis van 'eiland' heeft,'B en de riviernaam 'Bordne' 
(Boorne)'9 al dateerden van vóór de Frankische tijd. Bovendien geven ze terloops een 
beschrijving van het landschap, die goed aansluit bij hetgeen uit de bodemkaart en de 
archeologische vondsten kon worden opgemaakt. Van de Friezen wordt namelijk gezegd dat 
zij weliswaar tot één volk met zijn specifieke eigenaardigheden behoorden, maar dat hun 
landstreken door brede bevaarbare waterstromen van elkaar gescheiden werden. Verder ver
nemen we van heidense heiligdommen, die door Karel Martel en Bonifatius werden ver
woest. Tenslotte wordt ook de rijkdom van dit gebied, zoals we die door het archeologische 
onderzoek kennen, in deze verhalende historische bronnen genoemd: Karel keerde met rijke 
oorlogsbuit, deels afkomstig uit de heiligdommen, in het Frankenrijk terug. 

De oudste historische gegevens betreffende Friesland hebben dus betrekking op de 
directe omgeving van Leeuwarden, op de streek waar de Boorne de landen Ooster- en 
Westergo van elkaar scheidt, en geven bovendien enkele bijzonderheden van dit gebied. Hoe 
het water uit de woud- en knipkleigelJ1eden in het oosten in de Boorne terecht kwam valt 
niet gedetailleerd te achterhalen. Vast staat dat door ontginningen en waterstaatkundige 
ingrepen in de loop van de middeleeuwen in de afwatering veel veranderd is. 'o Wel kunnen 
we uit de daarlangs afgezette oeverwallen afleiden dat de Ee, die aanvankelijk in de omge
ving van Wanswerd ontsprong uit het samenvloeien van verschillende beken vanuit de 
Wouden en kreken vanuit het kleigebied en die pas in de volle middeleeuwen naar Dokkum 
zou worden doorgetrokken, de belangrijkste zijrivier van de Boorne in deze omgeving was. \ 
De naam 'Ee', die steeds op oude natuurlijke waterlopen betrekking heeft, bevestigt dit. " 
Hoewel deze tegenwoordig een recht verloop heeft, zou een herinnering aan één der 
zijstroompjes waarvan de Ee op zijn beurt water uit de oostelijker gelegen veengebieden ont
ving, de Oude Lits op de grens van Miedum en Lekkum kunnen zijn. De naam Lekkum, 
waarschijnlijk in 944 reeds als 'Lakki' genoemd, zou dan 'dorp aan de Lits' kunnen beteke
nen." 

Naast streeknamen zoals Oostergo en riviernamen zoals Boorne en Ee, is de derde 
categorie oude toponiemen in Leeuwarden en omgeving die van de terpbuurschappen. De 
oudste vermeldingen van zulke nederzettingen in deze omgeving zijn Techum bij Goutum 
dat in 944 als 'Dacheim' voorkomt en het gelijktijdig genoemde Wijns of 'Weingi', '3 Britsum 
of 'Bruggiheim' en mogelijk het al genoemde Lekkum of 'Lakki' . Leeuwarden zelf komt pas 
een eeuw later als 'Liunvert' voor het eerst voor. Dat al deze namen ook in de vroege mid
deleeuwen al moeten hebben bestaan blijkt uit het feit dat ze zijn samengesteld met '-werd' 
(bewoonde hoogte), '-ens' of '-ingi' (duidend op mensen afstammend van of horend bij) en 
op '-urn' (heem, woonplaats). Alle drie de naamtypen zijn namelijk kenmerkend voor neder
zettingen die in de periode van de vijfde tot de negende eeuw hun naam kregen en waarvan 

17 T en onrechte ontstond in de latere middeleeuwen door de vermelding van de Boom e in de vita van Bonifatius de opvat
ting dat Borlifatius' eerste optreden in Oldeboom plaats gehad zou hebben . Zie bijv. D e Langen, 'Oldeboom ', 143 e.v. 
18 '-aeche ' (eiland) werd later gereïnterpreteerd to t '-go, -ga' (landstreek) : Künzel e.a., Lexicon, 275, 394. Vergelijk voor de 
ouderdom: Blok, Franken, 90. 19 Künzel e.a., Lexicon, 94. 20 D e Langen, in het vorige hoofdstuk; zie voor - van de middel
eeuwse verkaveling afwijkende - ontginningen in Romeinse tijd in dit gebied : Janssen, 'Werren ', 191-2 17.21 G ildem acher, 
Watem amen, 215-219. 22 G ildemacher, Waternamen, 337. Een verband tussen de namen Lakki (Lekkum) en Lits wordt 
ondersteund door het voorkom en van een vergelijkbaar namenpaar bij Haskerdijken': Lekkerterp aan het voormalige stroom
pje de Leets: ibidem, 339 . 23 Traditiolles Fuldenses, cap. 37. De aarzeling van Künzel e .a ., Lexicon, 106,388, over de lokalisa
tie is onnodig gezien de geografische volgorde van het betreffende register. 
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Terpen en hemrikken rond Leeuwarden. In de volle middeleeuwen werden de hemrikken door rechte water
lopen ('maren') van elkaar gescheiden . 

de continue bewoning waarschijnlijk ook niet tot voor de vijfde eeuw terug gaat. Op dit punt 
wijzen archeologische en historische gegevens in dezelfde richting.24 

Ook al worden de overige buurschappen rond Leeuwarden pas later genoemd, toch 
maakt de verspreiding van deze drie oude naam typen in combinatie met die van de terpen 
het mogelijk iets meer te zeggen over de inrichting van het landschap rond Leeuwarden 
in de vroege middeleeuwen. Zowel ten westen van de Ee als ten oosten ervan vinden we 
een snoer van terpgehuchten: op de oeverwal langs de Middelzee van noord naar zuid ach
tereenvolgens de terpen van Vierhuis en Taniaburen, van Bilgaard, van Fiswerd; ten oosten 
van de Ee die van Lekkum, Blitsaard, Harmswerd (Heechterp), Aesterterp (Cambuur), 
Wilaard en die op Achter de Hoven ten oosten van Jelgerhuis. 25 Bij de monding van de Ee 
tenslotte lag de cluster van de drie Leeuwarder terpen. Aannemelijk is dat in Vierhuis, 
Taniaburen, Aesterterp/Cambuur en Jelgerhuis oudere namen door jongere verdrongen zijn. 
Voor Harmswerd is zo'n verdringing door de jongere naam Heechterp door Schroor recent 
beschreven. 

Op elk van de terpen lagen meerdere agrarische bedrijven. De terp buurschap is derhal
ve te zien als de kleinste sociale en juridische organisatievorm boven het niveau van het indi
viduele huis. Oudfriese rechtsbronnen beschrijven ons deze buurschappen op een wijze die 
goed aansluit bij de landschappelijke situatie zoals we die rond Leeuwarden aantreffen. Zo 
wordt verhaald dat naar iedere terp een weg moet lopen van een vastgestelde breedte, dat bij 
iedere terp bouw- en weiland behoort dat bij de bedrijven individueel in gebruik is en dat in 
het verder van de terp af gelegen hooi- en weideland de eigendoms- en gebruiksrechten 
ruimtelijk niet blijvend gescheiden waren, maar nu en dan opnieuw werden vastgesteld. 

24 Knol, Noordnederlandse kusclanden, 238; Blok, 'Wurtnamen ', 25-34. 25 Zie de kaarten bij : H albertsma, Terp",; Schroor, 
'Klokslag' , 166. Dat Aesterterp op Cambuur slaat en niet op Harmswerd (vergelijk Schroor, 'Klokslag', 176) wordt bevestigd 
door het re it dat in 1435 Aesterterp bij Leeuwarden werd gevoegd . H armswerd daarentegen behoorde - tot in deze eeuw -
gedeelteli jk onder Leeuwarderadeel. M et d ank aan M . Schroor. 
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Gevest van een zwaard uit 
de Karolingische tijd, 
gevonden in Wilaard. 
Het was als bijgave in een 
graf gelegd. Ter vergelij
king is links een volledig 
zwaard, gevonden in 
Stiens, afgebeeld (naar 
Knol, N oordnederlandse 
kustlanden, 185). 

Tevens leren de rechtsbronnen dat de territoria van 
de buurschappen, de 'hemrikken' , onderling werden 
begrensd door 'maren', waterlopen. '6 Een blik op de 
kaart van de klokslag van Leeuwarden maakt het 
mogelijk deze mededelingen kartografisch te illustre
ren. Rond ieder van de terpen vallen onregelmatig 
verkavelde percelen waar te nemen die aansloten op 
de bij - oorspronkelijk op - de terpen gelegen boer
derijen, terwijl verderaf gelegen land in regelmatige 
blokken (ten westen van de Ee) of stroken (ten oos
ten van de Ee) is verkaveld en in de vroege middel
eeuwen dus nog ongescheiden zal zijn geweest. Ook 
de term hemrik voor het buurschapsbereik vinden 
we in de late middeleeuwen rond de stad nog in 
gebruik: zo is sprake van Lekkumer-, Blitsaarder-, 
Harmswerder-, Cambuurster- en Wilaarderhemrik. 
Ook de maren waardoor de hemrikken van elkaar 
waren gescheiden vallen op de kaart waar te nemen: 
voorbeelden zijn de Taniameer of Kalksloot tussen 
Taniaburen en Bilgaard, de Oude Meer tussen 
Bilgaard en Fiswerd, de Bonkevaart tussen Blitsaard 
en Harmswerd, de Wilaarder of Kurkemeer tussen 
Wilaard en Jelgerhuis en de Potmarge tussen Achter 
de Hoven en de terp Mellens onder Huizum. 27 Het 
rechte verloop van veel van deze maren zal eerst in 
de volle middeleeuwen tot stand zijn gekomen met 
de in het vorige hoofdstuk beschreven ingrepen in 
de waterhuishouding en de verdere verkaveling van 
de hooilanden. Sommige van de maren, zoals de 
Wurge bij Stiens, de Ake bij Miedum, de Joessen bij 
Cornjum en de Potmarge, dragen dan ook namen 
die - in tegenstelling tot de reeds genoemde Oude 
Lits - wijzen op menselijk ingrijpen in de waterhuis
houding. 's 

Naast de functies inzake het onderhoud van 
wegen en waterlopen en de periodieke herverdeling 
van de hemrik kennen we voor de vroege middeleeu
wen uit archeologische bronnen nog een andere 
functie van de terpbuurschappen: die van begraaf
plaats. Vóór de kerstening, toen sommige belangrij-
ke dorpen een kerk met begraafplaats voor de wijde 

omgeving kregen, hadden vele terpen hun eigen grafveld. Het archeologisch onderzoek stel
de zulke grafvelden op verschillende terpen onder Stiens, Cornjum en Huizum vast, terwijl 
ook in Jelsum, Britsum, Finkum, Wijns en - onder Leeuwarden - in Harmswerd en Wilaard 
blijkens skeletresten en meebegraven bijgaven zulke grafvelden lagen. Uit Wilaard bijvoor
beeld is het gevest van een zwaard uit de Karolingische tijd bewaard gebleven, dat waar-

26 D e passages uit de oud friese rechtsbronnen met betrekking tot de hemrikken werden behandeld door Postrna, Kleihoeve, 
91 e.v.; vergelijk ook: Halbertsma, Terpen, 10 1-113. 27 Z ie voor de genoemde toponiemen: Schroor, 'Klokslag', 161-200, 
220-221. 28 G ildemacher, Waternamen, i.v. 
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schijnlijk als statussymbool aan een dode werd meegegeven. De veronderstelling ligt voor de 
hand dat ook in de terpbuurschappen waar geen grafveld werd gevonden, de doden ooit op 
de terp zijn begraven.29 

Leeuwarden als moederkerk in Oostergo 

De verovering van Friesland door de Frankische koning in 734 en de daarop volgende eerste 
kerstening van de Friezen hadden in verschillende opzichten grote gevolgen. Zowel op cul
tisch en economisch als op juridisch gebied ontstond nu een hiërarchie tussen de nederzet
tingen onderling, waarbij op sommige plaatsen meer centrale functies waren geconcentreerd 
dan op andere . Vóór de kerstening had zoals we zagen elke terp zijn eigen grafveld gehad. 
De kerstening maakte daaraan geleidelijk een eind. Eerst veranderden op de oude grafvelden 
de begraafgewoonten: crematie verdween, bijgaven - zoals het zwaard van Wilaard - werden 
minder frequent en de graven werden oost-west georiënteerd. De voortgaande kerstening 
bracht vervolgens een differentiatie tussen de terpbuurschappen onderling, doordat men uit
sluitend bij de parochiekerken ging begraven. De eerste kerken waren uiteraard dun gezaaid 
en fungeerden dan ook als cultuscentrum voor de wijde omgeving. 30 

Waar lagen in Oostergo de oudste kerken? Exacte stichtingsdata zijn uiteraard onbe
kend en ook het archeologische onderzoek kan geen absolute zekerheid geven. Toch kunnen, 
door het conservatieve karakter van de kerkelijke organisatie, uit laatmiddeleeuwse gegevens 
retrospectief heel wat conclusies worden getrokken. Zo weten we dat een rechtsvoorganger 
van de eigenaar van het patronaatsrecht van een kerk (d.w.z. het recht een pastoor ter benoe
ming aan de bisschop voor te dragen) ooit de kerk stichtte. De beschermheilige van een kerk 
is een ander verschijnsel met een 'longue durée' dat aanwijzingen kan geven over de tijd van 
en soms over de initiatiefnemer tot de stichting. Ook de ligging en de omvang van het kerke
goed, de grootte van de parochie en het verloop van de parochiegrenzen" zijn belangrijke 
hulpmiddelen bij de reconstructie van de kerkfiliatie. Tegen de achtergrond van hetgeen 
bekend is over de missiegeschiedenis, kan op deze wijze worden vastgesteld dat de oudste 
kerken in Friesland in de tweede helft van de achtste eeuw werden gesticht vanuit de abdij 

. Echternach en de bisschopskerk te Utrecht. Beide instellingen waren nauw met het 
Karolingische rijksgezag verbonden. Kerken die tot in de achtste eeuw, de tijd van de kerste
ning teruggaan zijn de op Echternachse landgoederen gebouwde kerken te Stryp bij Midsland 
en Vijfpoorten bij Formerum op Terschelling, Hollum op Ameland en te Holwerd." Gelijk
tijdig en waarschijnlijk gecoördineerd met deze initiatieven, kwam vanuit Utrecht de kerk van 
Dokkum tot stand. Deze kerk, waaraan meerdere geestelijken en een school verbonden 
waren, fungeerde tot in het begin van de negende eeuw als missiepost in Oostergo. 

Spoedig verwierven door overdracht van Frankisch koningsgoed en door vrome schen
kingen van aanzienlijke Friezen ten bate van hun zieleheil en als medegave bij intrede in het 
klooster, ook andere - niet bij de eerste missie betrokken - verre abdijen goederen in 
Friesland. Met Echternach en de kerk van Utrecht hadden deze abdijen wel gemeen dat zij 
eveneens nauw bij het Frankische rijksgezag betrokken waren en als verlengstuk daarvan 
fungeerden. Voor de omgeving van Leeuwarden zijn met name van belang de abdijen Fulda, 
nog door Bonifatius gesticht, en Corvey, gesticht door keizer Lodewijk de Vrome. Onder de 

29 Knol, N oordnederlandse k ustlanden, 166- 188; vergelijk: D e Langen en Noomen, 'Begraafplaatsen ', 24-25. 30 D e Langen 
en N oomen, 'Begraafplaatsen ', 24-25. 31 Interessant is bijv. dat de zuidgrens van de parochie Lekkum dwars over de terp 
van Harmswerd (H eechterp) liep. Daaruit blijkt dat de Leeuwarder m oederparochie bij de afsplitsing van Lekkum een deel 
van de buurschap Harmswerd voor zich wist te behouden. De ligging van het kerkegoed, het patronaatsrecht en de patrocinia 
komen hierna nog ter sprake. 32 Bijsterveld, Noom en en T hissen, 'Fernbesitz Echternach ' , ter perse. 

52 



LEEUWARDEN IN OE MIDDELEEUWEN 

talrijke in de eerste decennia van de negende eeuw aan Fulda geschonken goederen heeft 
vanwege de oppervlakkige gelijkenis met de naam Leeuwarden met name de schenking van 
zes koegrazen weiland van ene Folcmar in de plaats 'Lintarwrde' de aandacht getrokken.33 

Op taalkundige gronden moet een lokalisatie van deze plaats in Leeuwarden echter worden 
afgewezen.3

' Wèl staat vast dat Fulda in de onmiddellijke omgeving van Leeuwarden goede
ren heeft gehad. In het midden van de tiende eeuw maakte de Fuldaer abt Hadamar name
lijk een reis door Friesland om te onderzoeken welke bezittingen de abdij precies bezat. 
Door nalatigheid in de betaling door de landgebruikers was daarover onduidelijkheid ont
staan. Aardig is dat een deel van het register dat bij die gelegenheid werd opgesteld een 
geografische volgorde aanhoudt, waardoor we abt Hadamar als het ware over de oostelijke 
oever- en kwelderwal van de Middelzee naar het noordoosten zien rijden; nu en dan verliet 
hij deze om de meer landinwaartse goederen te visiteren, waarna hij weer naar de kust terug
keerde. Zo deed hij - ik beperk me nu tot onze omgeving - eerst Techum bij Goutum aan, 
daarna meer landinwaarts Wartena. Vervolgens trok hij naar het noorden, naar Wijns, 
Britsum en Marrum. Hij tekende op dat de abdij in Techum jaarlijks recht had op 240 zilve
ren penningen, in Wartena op 720, in Wijns op 60 en in Britsum op 40.35 

Op grond van latere gegevens weten we dat de abdij Corvey in dezelfde tijd in 
Leeuwarden grondbezit heeft verworven en daarop een parochiekerk heeft gesticht . In de 
twaalfde eeuw had Corvey namelijk het patronaatsrecht van de Sint Vituskerk van Oldehove 
in Leeuwarden. De stichting van deze kerk vond met grote waarschijnlijkheid plaats in de 
tweede helft van de negende eeuw. Het klooster Corvey werd in 822 aan de Wezer in het 
zuiden van Saksen gesticht. Na enige decennia toonde de abdij ook belangstelling voor noor
delijker streken. In 834 verwierf zij rond Meppen aan de Eems en in Westerwolde, dus dicht 
tegen het middeleeuwse Friese gebied aan, belangrijk koningsgoed, waartoe ook kerken 
behoorden en waarop de abdij zelf later nog meer kerken zou stichten.36 Ook in het huidige 
Friesland werden in dezelfde tijd bezittingen verkregen. In het kloosterarchief is namelijk 
een oorkonde uit 839 bewaard, waarin keizer Lodewijk aan ene Gerulf diens goed in de 
plaats Cammingehunderi teruggeeft, dat deze eerder verbeurd had. De abdij moet deze oor
konde samen met de genoemde goederen naderhand van Gerulf of diens rechtsopvolgers 
verworven hebben. Hoewel de naam Cammingha in latere eeuwen hier een bekende klank 
zou hebben, lag Gerulfs goed niet in Leeuwarden; uitdrukkelijk wordt vermeld dat het in 
Westergo lag. 37 Desondanks is deze verwerving voor Leeuwarden van belang, omdat zij 
getuigt van Corveyse interesse voor Westerlauwers Friesland, waarschijnlijk in de tweede 
helft van de negende eeuw. Ook het feit dat de kerk in Leeuwarden aan de heilige Vitus was 
gewijd, laat zien dat zij niet vóór 836 werd gesticht. Pas in dat jaar verkreeg het voordien aan 
Stephanus gewijde klooster relieken van St. Vitus, die er sindsdien als belangrijkste 
beschermheilige gold .38 Evenals andere op Corveyse domeinen gestichte kerken zal de 
Leeuwarder kerk een. (klein) deel van deze relieken hebben ontvangen. Zowel de gedateerde 
berichten over Corveys bezit in Friesland als het Vituspatrocinium wijzen er dus op dat de 
Oldehoofster kerk op zijn vroegst uit de tweede helft van de negende eeuw stamt. Omdat in 
de tiende en latere eeuwen, zoals we ook bij het Friese bezit van Fulda zagen, de verre abdij
en in toenemende mate moeite hadden hun veraf gelegen goederen te handhaven en daar
door geleidelijk tot afstoting ervan overgingen, is een stichting in de tiende eeuw of later 
minder waarschijnlijk dan in de Karolingische tijd. 39 De drijvende krachten achter de uitbrei-

33 Traditiones Fuldenses, cap. 7/49. Vele auteurs, bijv. Buitenrust H ettema, Friese plaalmamen, 105-1 07 (niet zonder aarze
ling) en Schuur, Leeuwarden voor 1435, 75, zochten verband tussen 'Lintarwrde' en Leeuwarden. 34 Künzel e.a ., Lexicon, 
228 .35 Traditiones Fuldenses, cap. 37. 36 M etz, Reiehsgul, 168-1 69; Leeseh, 'Pfarrsystem ' , 43-76. 37 Deze oorkonde werd 
ondermeer afgedrukt bij: Schuur, Leeuwarden voor 1435, 79. 38 Königs, Der heilige Vitus, 17 e.v. , 39 e.v. 39 Vergelijk : Blok, 
Franken, 73. 
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ding van het parochienetwerk tot een vlakdekkend systeem waren dan ook niet de verafgele
gen abdijen, zoals Echternach en Corvey, maar de bisschoppen van Utrecht. 

In het gebied tussen Leeuwarden en Holwerd stichtte de bisschop van Utrecht zo de 
Martinuskerk van Ferwerd en haar oudste dochter, de kerk van Hallurn, die eveneens aan 
Martinus was gewijd. 40 Ten zuiden van Leeuwarden waren ook de moederkerken in Wirdum 
(St. Martinus), Grouw (St. Petrus) en Oldeboorn (St. Pancratius) bisschoppelijke stichtingen, 
terwijl ook de moederkerk van het woudgebied in het oosten - Oudkerk (St. Paulus) - hoogst
waarschijnlijk op Utrechts initiatief tot stand kwam. De afgrenzing van het oorspronkelijke 
bereik van de Corveyse kerk in Leeuwarden met de omringende bisschoppelijke moederkerken 
laat zich op grond van gegevens uit later tijd nauwkeurig bepalen. Naar het noorden toe viel de 
grens samen met de huidige grens van Leeuwarderadeel. Omdat de kerk van Stiens namelijk 
eveneens St. Vitus tot patroon had, kan deze als de oudste dochter van Oldehove worden 
bestempeld zoals Hallum dat van Ferwerd was. Waarschijnlijk kan de kerkstichting in Stiens in 
de late tiende eeuw worden gedateerd. Aannemelijk is dat rond het jaar 1000 heelOostergo 
een vlakdekkend systeem kende waarvan de bovengenoemde, op min of meer regelmatige 
afstand van elkaar gelegen parochiekerken met grote parochiegebieden deel uitmaakten. 

In de elfde en twaalfde eeuw raakte het christendom in onze streken verder geworteld. 
Evenals elders in Europa vernemen we nu steeds meer blijken van persoonlijke vroomheid van 
leken. 4I Eén aspect van deze ontwikkeling was dat het netwerk van parochies aanzienlijk werd 
verdicht. Vele terpbuurschappen die in de voorchristelijke tijd een eigen grafveld hadden 
gekend, maar na de kerstening binnen het bereik van een veraf gelegen moederkerk met bijbe
horende begraafplaats waren komen te liggen, kregen nu weer een eigen kerk met kerkhof. Met 
behulp van de patroonheiligen en het verloop van de parochiegrenzen, die we uit de late mid
deleeuwen kennen, kan worden opgemaakt dat Hijurn, Finkum, Wijns (St . Vitus) en Britsum 
in deze tijd op hun beurt van Stiens werden afgesplitst, terwijl eveneens voor 1200 Jelsum, 
Cornjum, Miedum, Lekkum en waarschijnlijk ook Huizum42 als dochters van Oldehove zelf
standige parochies werden. Het grote bereik van de 'oerparochie' van Oldehove kromp zo in 
de loop van de tijd ineen, eerst door de afsplitsing van Stiens en later door de stichting van de 
dichterbij gelegen jongere parochies. 

Wat betreft haar ligging vertoont de moederkerk te Oldehove grote gelijkenis met die van 
de andere moederkerken te Ferwerd en Holwerd: op een aparte terp op de vruchtbare en goed 
te bewerken oeverwal. Ook het aan deze kerk behorende grondbezit vertoont gelijkenis. Een 
kerk werd, moest zelfs worden gesticht op voldoende grondbezit dat kon dienen voor het 
onderhoud van het kerkgebouwen de geestelijkheid. Omdat geestelijk goed niet vervreemd 
mocht worden gaat dus tenminste een deel van het latere kerke- en pastoriegoed van Oldehove 
terug op het oude domein van Corvey. De reconstructie van het goed van de Sint Vituskerk die 
mogelijk is voor de jaren 1511, 1543, 1580 en 1700 maakt het mogelijk dit domein globaal aan 
te wijzen. Zoals de kerk zelf lag ook de kern van haar goed op de zavelige grond, waarover later 
de dijk, de huidige Troelstraweg zou worden aangelegd. Direct ten noorden van Oldehove 
behoorden de Pastoriefenne in de huidige Transvaalbuurt43 en de ten noorden daarvan gelegen 
Lazarusfenne44 ertoe. Tengevolge van het recht van aanwas hoorde buitendijks op het 

40 Zie voor de patrocinia: Verhoeven, 'Kerkpatrocinia', 75- 108. 41 Zie het verslag van het colloquium te Aurich 1976: 
Christiallisierung ulldfnïhes Christeneum, 38, 43-45; Van Schaïk, Walfridus van B edum, 47. 42 H et is weinig waarschijnli jk dat 
Huizum een afsplitsing van Wirdum was, omdat de kerk van Oldehove dan aan de rand van haar oorspronkelijke ressort gele
gen zou hebben. Als M artinuskerk lijkt Hempens een kleindochter van Wirdum en een dochter van Goutum. De oude grens 
tussen Leeuwarden en Wirdum zou dan tussen Huizum en GOUlum hebben gelegen . Omdat Johannes de D oper patroonhei
lige van Huizum is, is in het kader van deze problematiek interessant de vermelding van een 'ecclesia Sancti Johannis in 
Lewerden' in 1376: Verhoeven en M ol, Friese testamelllen, nr. 2. 43 Floreennummer 149. Zie voor dit en de volgende floreen
nummers: Schroor, PKAF VII, 32-35, 70-79. 44 Floreennummers 146, 158- 159. Spaans, Annenzorg, 33, 158, stelt ten 
onrechte dat de Lazarusfenne eigendom was van het leprooshuis. De fenne dankte haar naam aan de nabijheid van dit huis, 
niet aan de eigendom. 
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De parochies rond Leeuwarden. De oude moederparochie van Oldehove en de daarvan afgesplitste parochie 
Stiens zijn vanuit de abdij van Corvey gesticht. De omliggende moederkerken, zoals Hallum, Ferwerd, 
Oudkerk en Wirdum, werden door de bisschop van Utrecht gesticht. 
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Nieuwland ook de Papingafenne, een brede strook rond de huidige Dominicuskerk langs de 
Harlingerstraarweg ertoe. 45 In wat later de binnenstad zou worden strekte het land van St. 
Vitus zich aansluitend op dit grondbezit uit over een groot deel van het Oldehoofsterespel (de 
binnenstad ten westen van de St.-Anthonijstraat). Zo behoorden naast de omgeving van het 
Oldehoofsterkerkhof ondermeer de Schuttersdoelen (de huidige Prinsentuin), de ondergrond 
van het blok Kleine Kerkstraat-Bagijnestraat-Bagijnesteeg-Nieuwestad NZ en waarschijnlijk 
ook de buitendijks gelegen Nieuwestad ZZ ertoe" · Het domein van Corvey mag daarmee wor
den gelokaliseerd op en rond de terp van Oldehove. 

In de vroege middeleeuwen had het grond- en kerkenbezit van de oude abdijen een 
functie gehad bij de consolidatie van het Frankische rijksgezag en de kerstening. In later tijd 
ging deze functie door de ontwikkeling van de diocesane en grafelijke organisatie verloren en 
hadden de abdijen, zoals gezegd, steeds meer moeite hun bezit te behouden. Hun goederen 
in het verre Friesland werden daardoor tot een 'zorgelijk bezit'. De meeste gegevens over de 
relatie tussen Corvey en Leeuwarden danken we aan de pogingen die de abdij in het midden 
van de twaalfde eeuw deed om de afbrokkeling van haar rechten hier tegen te gaan. De 
bedreiging kwam van verschillende zijden: zowel van grote heren op rijksniveau als van 
de kant van geestelijken en mogelijk ook aanzienlijke leken ter plekke. Omdat de kerk het 
zwaard niet mocht hanteren stelden kerkelijke instellingen vanouds voogden aan die behulp
zaam waren bij het beheer van het domein en de bescherming van de kerk en haar goederen. 
Traditioneel waren de graven van Northeim in Saksen voogd van Corvey. In 1143 lukte het 
de Northeimers de benoeming van hun familielid Hendrik van Northeim tot abt door te 
drukken. Deze deinsde er vervolgens niet voor terug meer dan 100 bezittingen van de abdij 
te vervreemden door ze tegen betaling aan handlangers te verkopen. Door ingrijpen van de 
keizer werd Hendrik in 1146 uiteindelijk uit zijn ambt ontzet. De verkoop van de kerk van 
Leeuwarden en van haar inkomsten werd hem nog het zwaarst aangerekend. 

Op de achtergrond van deze 'strijd om Leeuwardens kerk'47 speelde de politieke situ
atie in het Utrechtse diocees mee. Hendriks gelijknamige oom Hendrik van Northeim was 
namelijk gehuwd met de erfdochter van de graven van Brunswijk die het grafelijke gezag in 
Ooster- en Westergo uitoefenden. Op grond daarvan maakten hij en later waarschijnlijk zijn 
schoonzoon Otto van Rheineck aanspraken op de grafelijkheid in Westerlauwers Friesland. 
Zij kwamen daarmee tegenover de bisschop van Utrecht te staan, die op grond van verschil
lende keizerlijke schenkingen daarop eveneens recht pretendeerde'" De vervreemding uit 
abdijbezit van de Leeuwarder kerk aan hun welgezinde lieden ter plekke past zowel chrono
logisch als politiek uitstekend in de strijd om de Friese graafschappen. De Northeimers kun
nen er zeer wel de bedoeling mee hebben gehad hun aangetrouwde neef Ouo van Rheineck 
in Friesland een steunpunt te verschaffen tegen de bisschop. 

In 1148 riep abt Wibald van Corvey, die de door zijn afgezette voorganger Hendrik van 
Northeim aangerichte schade ongedaan probeerde te maken, de hulp in van bisschop Hart
bert van Utrecht. Behalve via de kerkelijke rechtspraak en de bisschoppelijke aanspraken op 
de grafelijkheid kon deze allicht ook door de machtsbasis van zijn familie - hij stamde uit 
een aanzienlijke familie uit de omgeving van Sexbierurn - hier invloed uitoefenen" · Inte
ressant in de bewaard gebleven correspondentie tussen beide kerkvorsten is dat daaruit blijkt 
dat aan de kerk van Leeuwarden maar liefst vier priesters verbonden waren. Abt Wibald 

45 Floreennummers 40,28, 37,26, 14; Meijer, 'Papingastins', 29-38. 46 De ondergrond van de Nieuwestad NZ behoorde 
in de 16de eeuw aan de abdij M ariengaarde, die haar rechten ontleende aan haar patronaatsrecht van de Sint Vituskerk; de 
N ieuwestad ZZ behoorde hoogstwaarschijnlijk grotendeels aan M ariengaardes dochterklooster Bethlehem dat lange tijd ver
mogensrechtelijk met Mariengaarde één geheel vormde. 47 De aanduiding 'een zorgelijk bezit ' ontleen ik aan een typering 
van A.J. A. Bijsterveld van de Echtem achse goederen in Brabant; de aanduiding 'de strijd om Leeuwardens kerk' aan Van 
Buijtenen, St. Virus, die ook de belangrijkste oorkonden afdrukt . 48 H et meest recent hierover schreef: Janse, Grenz en aan de 
macht, 34-38. 49 N oom en, 'Koningsgoed ', 125- 126; M ol en N oomen, 'Ludingakerke', 22-28, 43-44, m.n. noot 65 . 
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beklaagde zich erover dat zij bij hun aantreden ten gevolge van de verkwanseling van de kerk 
door zijn voorganger Hendrik de rechten van Corvey niet, zoals volgens oude gebruiken had 
gemoeten, waren komen erkennen. In laatmiddeleeuwse stadskerken zou het verschijnsel dat 
in een kerk meerdere geestelijken functioneerden niet ongewoon zijn, in de twaalfde-eeuwse 
dorpskerk die de Oldehoofster kerk toen was, was het dat wèl. De uitzonderlijke lengte van 
het opgegraven koor, waardoor de kerk van Oldehove meer op een abdij- dan op een 
parochiekerk leek, kan worden gezien als de materiële neerslag van deze situatie. De meest 
waarschijnlijke verklaring lijkt te liggen in de ouderdom en het belang van Oldehove. Ook in 
andere streken in West-Europa zijn er voorbeelden dat juist aan de oudste moederkerken 
colleges van meerdere priesters verbonden waren. 

Is het Corvey gelukt haar oude rechten terug te krijgen? Waarschijnlijk niet. Weliswaar 
wordt de kerk van Leeuwarden terloops in enkele latere Corveyse kerkelijsten genoemd, 
maar daarbij lijkt het te gaan om oude pretenties die inmiddels niet meer konden worden 
waargemaakt. De ontwikkeling die abt Wibald wilde voorkomen, blijkt zich in de volgende 
eeuw namelijk te hebben doorgezet. Als aan het einde van de dertiende eeuw het patronaats
recht op de Leeuwarder kerk weer in oorkonden wordt vermeld, is het duidelijk dat er van 
een band met Corvey geen sprake meer is en dat de feitelijke zeggenschap dan berust bij 
aanzienlijke leken en - zoals in Wibalds tijd - bij de geestelijkheid van de kerk. 

Behalve met Corvey had de kerk van Oldehove uiteraard banden met de bisschop van 
Utrecht. Omdat zij één der oudste kerken van Oostergo was, is het aannemelijk dat de 
seend, de geestelijke rechtspraak die in de regel onder leiding stond van de deken van Oos
tergo als vertegenwoordiger van de bisschop en de proost van het kapittel van Oudmunster, 
onder andere hier plaats vond. so Als moeder- en seendkerk was de kerk van Leeuwarden 
daarmee een centrum voor de wijde omgeving en verbond zij gelijktijdig deze streken via de 
bisschopskerk van Utrecht en de verre koninklijke abdij Corvey met het een groot deel van 
Europa omspannende net van steunpunten van het rijksgezag. Het is in de historische 
geografie een algemeen bekend patroon dat een plaats die in één opzicht centrale functies 
ten opzichte van zijn omgeving uitoefent ook andere centrale functies naar zich toetrekt. De 
kerkstichting in de negende eeuw zal Leeuwardens positie als centrale plaats dan ook zeker 
hebben gestimuleerd. Voor de godsdienstoefening bezocht men de plaats geregeld en ook bij 
de belangrijke gebeurtenissen in het leven, zoals dood en begrafenis was men op Leeuwar
den aangewezen. Het ligt voor de hand dat zo'n plaats ook voor andere activiteiten die het 
agrarisch leven van elke dag te boven gingen een centrale rol ging spelen. sl De gunstige lig
ging, op het kruispunt van de landweg over de kwelderwal van Oostergo en de waterweg 
waardoor het achterliggende veengebied werd ontsloten zal dit hebben gestimuleerd. 

Leeuwarden als marktplaats 

De eerste expliciete aanwijzing dat Leeuwarden behalve een kerkelijk ook een economisch 
centrum was, danken we aan de in het vorige hoofdstuk reeds besproken Leeuwarder mun
ten uit de elfde eeuw. Behalve het opschrift van deze munten zijn er geen andere schriftelijke 
bronnen over de Leeuwarder muntslag in deze tijd. Toch kan wel het een en ander worden 
gezegd over de betekenis ervan. Naast gegevens uit latere tijd betreffende Leeuwarden is 
daarbij vooral de beter gedocumenteerde contemporaine situatie in vergelijkbare plaatsen 

50 Verschillende dekens, zoals rond 1230 Hessel van Leeuwarden en rond 1240 Wibrand van Camminghaburen, waren ook 
uit Leeuwarden afkomstig. Dit is echter geen bewijs voor een seendfunctie van Leeuwarden: het dekanaat was in het bisdom 
U trecht niet aan het pastoraat van een se end kerk verbonden, zoals Schuur, Leeuwarden voor 1435, 120, suggereert. 51 Ennen, 
'Stufen der Zentralität ' , 15-21. 
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van belang. In de tiende en elfde eeuw werden in Noordwest-Europa namelijk talrijke munt
plaatsen ingericht: in het Friese gebied bijvoorbeeld behalve in Leeuwarden in Medemblik, 
Staveren, Bolsward, Dokkum, Winsum in Hunsingo, de stad Groningen, Garrelsweer bij 
Loppersum en verder oostelijk in Emden en Jever. 

Markt, munt en tol 
Het muntrecht was een regaal, een recht dus dat de koning toekwam. 52 Vrijwel zonder uit
zondering fungeerden de muntplaatsen in de volle middeleeuwen tevens als markt- en tol
plaats . Zowel voor het in roulatie brengen van geld als voor het heffen van tol waren zij 
immers bij uitstek geschikt. Bij de stichting van dergelijke markten was de koning echter niet 
de enige handelende instantie, maar was er in de regel sprake van een intensieve samenwer
king met een plaatselijke grondheer die als marktheer optrad en met ter plekke wonende 
handelaren. De rol van de koning was daarbij dat hij de marktheer het recht gaf munten te 
slaan, tol te heffen en markt te houden. Hij garandeerde de kooplieden die deze handels
plaatsen bezochten tevens een veilige reis op de onder koninklijke bescherming staande 
doorgaande land- en waterwegen. De rol van de marktheer was het scheppen van de mate
riële voorwaarden. Hij stelde een deel van zijn domein ter beschikking voor het houden van 
de markt en gaf kleine percelen grond in erfpacht uit aan de kooplieden om daarop huizen 
en marktkramen te bouwen. SJ Krachtens koninklijk privilege oefende hij tevens gedurende de 
markt de - uit de gewone rechterlijke organisatie geëximeerde - rechtsmacht uit op het 
marktterrein en de wegen die erheen leidden en over de kooplieden die bij de markt woon
den en de vreemde handelaren die haar bezochten. Het bijzondere rechtsdistrict was gedu
rende de markttijd door kruisen gemarkeerd. De derde bij de markt betrokken partij werd, 
zoals gezegd, gevormd door de kooplieden. Zij waren in de regel als broederschap georgani
seerd, hadden het recht zelf keuren (gekozen rechtsregels) vast te stellen en namen onder lei
ding van de marktheer of zijn vertegenwoordiger deel aan het marktgericht, dat meer rechts
zekerheid bood dan het gewone landrecht. Zij waren bovendien geprivilegieerd doordat zij 
hun huissteden op gunstige voorwaarden van de marktheer, tevens grondheer, in erfpacht 
hadden; na verloop van tijd kreeg deze pacht vaak meer het karakter van een rentebetaling 
en werd uiteindelijk afgekocht. 5

• 

Hoewel een markt en handelaren hier pas later expliciet worden vermeld, is het aan
nemelijk dat Leeuwarden evenals de andere in het kustgebied genoemde muntplaatsen in 
de elfde eeuw tevens marktplaats was en dat ook hier van een samenwerking tussen het rijks
gezag, een marktheer en plaatselijke kooplieden sprake was. Verspreide berichten uit latere 
eeuwen maken het mogelijk deze veronderstelling verder in te kleuren. Leeuwarden heet
te bijvoorbeeld in de dertiende eeuw expliciet forum, 'marktplaats', terwijl gelijktijdig de 
Leeuwarder muntslag nog functioneerde of in ieder geval in de herinnering nog leefde. 55 De 
Oudfriese rechtsbronnen maken verder melding van de koninklijke bescherming die de 
Friese kooplieden op de zeven land- en waterwegen naar het zuiden genoten. Dat de herin
nering aan het regaal van de grote wegen in de veertiende eeuw nog bestond, blijkt uit het 
feit dat de rivier de Boome, waardoor de zand- en veenstreken van zuidelijk Oostergo wer
den ontsloten, samen met de Kuinder nog in 1314 rivulus regalis werd genoemd. 5

• Uit het 
Friese marktrecht blijkt voorts dat het marktgebied was geëximeerd uit het omliggende terri
toir. D e wijze van rechtspreken en het oplossen van geschillen over huissteden in de markt
plaats, over valse maat en valse munt, erfenissen, tolheffing en heimelijke brandstichting 

52 Zie voor het volgende: Schlesinger, 'Markt als Früh form', 262-293; dezelfde, 'Vorsrufen des Städtewesens', 234-258; Van 
de Kieft, 'Das Reich und die Städte ', 149-169. 53 Zo bijv. in G roningen : Noomen, 'Koningsgoed ', 143. 54 Zie voor 
Groningen: Noomen, 'Koningsgoed', 136. 55 KrolZiek Wiuewierum, 253 (met onjuiste vertaling) . 56 Gedrukt bij Van der 
Molen, Opster/árz, 267; vergelijk ook de naam Koningsdiep voor de bovenloop van de Boome. 
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worden in dit marktrecht nader geregeld. De participatie van de in de marktplaats wonende 
kooplieden aan het marktgerecht blijkt uit de vermelding van hun recht door 'willekeur' zelf 
rechtsregels vast te stellen en uit de bepaling dat geschillen over koop en huur van domistadia 
of 'husstaden' , huissteden in de marktplaats dus, door buren en schepenen die zelf een huis
stede hadden konden worden berecht. 57 Het samenvallen van markt-, munt- en tolplaats, de 
koninklijke bescherming van de kooplieden, de actieve participatie van de laatsten aan de 
rechtsvinding in de geëximeerde marktplaats en het belang van de in die plaats gelegen huis
steden: al deze kenmerken van volmiddeleeuwse handelsplaatsen worden in de Friese bron
nen uit latere tijd dus nog genoemd. 

Zoals in de vroege middeleeuwen de kerk van Oldehove gelijktijdig een centrum was 
voor de wijde omgeving en een verbindingsschakel van deze streek met verre koninklijke 
instellingen - met name de bisschopskerk van Utrecht en de abdij van Corvey - zo blijkt in 
economisch opzicht de marktplaats Leeuwarden gelijktijdig zowel een regionale centrumfunc
tie te hebben vervuld, als een thuisbasis te zijn geweest voor verre handel. Leeuwarder mun
ten uit de elfde eeuw zijn tot ver in het Oostzeegebied en in Oost-Europa gevonden. Er is wel 
betwijfeld of hieruit mag worden afgeleid dat Leeuwarder kooplieden zover weg ook zelf han
del hebben gedreven. De munten zouden daar ook indirect, dus door andere handelaren, 
terecht gekomen kunnen zijn. Toegegeven moet worden dat sommige auteurs de Friese markt
plaatsen te gemakkelijk als tussenstations tussen Dorestad enerzijds en het Oostzeegebied 
anderzijds hebben voorgesteld, daarmee impliciet suggererend dat zij reeds ten tijde van de 
bloei van Dorestad in de achtste eeuw zouden hebben gefunctioneerd als schakels in de verre 
handel. ' · Met uitzondering van Medemblik en misschien Emden is dat evenwel voor geen van 
de Friese handelsnederzettingen aangetoond. Voor de elfde eeuw behoeft er naar mijn me
ning echter geen aarzeling over te bestaan dat onder de in verschillende bronnen genoemde 
'Friese kooplieden' niet alleen handelaren uit de omgeving van Utrecht werden verstaan, 
maar ook uit het 'eigenlijke' Friesland tussen Vlie en Wezer. Zo is bekend dat rond het jaar 
1040 Friezen uit de omgeving van Jever, de meest oostelijke muntplaats, die zich eerst door 
een onderlinge eed als gildebroederschap met elkaar hadden verbonden, naar Ijsland voeren. 
En, zodra in de dertiende eeuw de geschreven bronnen over de handel talrijker worden, blij
ken onder de Friese kooplieden met belangen bij de handel op Noorwegen, het Oostzee
gebied, Vlaanderen en Engeland ook handelaren uit Leeuwarden te zijn .'9 Het is daarom het 
meest voor de hand liggend een handelscontinuïteit vanuit de Friese muntplaatsen tussen de 
elfde eeuwen de latere middeleeuwen aan te nemen. Uit het oosten en noorden zullen graan, 
hout, bont, ijzer en in later tijd ook Hamburger bier zijn ingevoerd; uit het Rijngebied wijn, 
tufsteen en producten van de Keulse leerindustrie. Uitgevoerd werden ondermeer zuivel
producten. Incidenteel stellen de overgeleverde bronnen ons soms toevallig in staat het 
Leeuwarder leven van handel en scheepvaart meer gedetailleerd te betrappen. Zo strandde op 
18 oktober 1246 tijdens een zware storm, die ook een overstroming veroorzaakte, bij Spijk in 
Groningerland een groot schip van Leeuwarder burgers. De abt van Wittewierum maakte 
daar gebruik van door het, ongetwijfeld tegen een voordelige prijs, aan te kopen ."o En op 23 
januari 1376 krijgen we door het bewaarde testament van de uit Leeuwarden afkomstige 
Syburch Simonsdochter een gedetailleerd inzicht in de rijkdom van het milieu van rijke koop
lieden. Zij was tweemaal getrouwd geweest met welvarende Hamburgers. Zowel aan 
Hamburger als aan Leeuwarder kerken en instellingen deed zij talrijke vrome schenkingen."' 

57 Zie voor het bovenstaande: Van Buijtenen, Frieslands marktrechten, 70-71. 58 Zie bijv. de suggestieve kaart in : Lebecq, 
'F ranken und Friesen ', 339; vergelijk ook zijn M archands et 1lavigateurs I, 141. 59 Veel materiaal over de Leeuwarder handel 
werd bijeengebracht door Schuur, Leeuwarden voor 1435, 163 e.v. 60 K roniek Wittewierum, 360: ' in eadem inundarione abbas 
F loridi Orti emir navim m agnam a civibus de Liuwerth periculis marinis versus Spik appulsam.' 61 Verhoeven en M ol, Friese 

testamenten, nr. 1 en 2. 
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Uit de dertiende eeuw stamt tevens de eerste expliciete vermelding, die er op wijst dat Leeu
warden ook voor de directe omgeving als een verzorgingscentrum functioneerde . Een van de 
eerste Leeuwarders die we van naam kennen is namelijk Godescalk de vleeshouwer 
(carnifex) uit de marktplaats (forum) Leeuwarden, die leefde in de jaren veertig van de der
tiende eeuw. Zijn vrouw vond genezing bij het graf van de heilige abt Siardus in de abdij 
Mariengaarde bij Hallum'" Daarmee horen wij dan voor het eerst van een niet-agrarisch 
beroep. Ook in de vijftiende eeuw was de vleeshouwerij trouwens nog een van de belangrijk
ste Leeuwarder ambachten.63 Zowel de verre handel als de verzorgende functie van het 
ommeland zijn voor Leeuwarden dus in de dertiende eeuw geattesteerd. 

De handelsbuurt in de beide Hoogstraten 
De Leeuwarder muntslag in de elfde eeuw is behalve voor de kennis van de economische 
centrumfunctie en de daarmee gepaard gaande juridische exemptie van de marktplaats van 
belang voor de microtopografie en -toponymie. In het vorige hoofdstuk werd als eigenaar
digheid van de nederzetting Leeuwarden, waardoor deze zich onderscheidde van de omlig
gende terpbuurschappen, het feit genoemd dat zij niet uit één maar uit een cluster van drie 
terpen bestond: één in Oldehove en twee ter weerszijden van de monding van de Ee. De 
vraag rijst daarbij onwillekeurig of een van deze terpen als het eigenlijke Leeuwarden mag 
worden beschouwd. 

De gegevens over de munt en de daar hoogstwaarschijnlijk mee verbonden markt 
maken het in combinatie met die over de kerk mogelijk deze vraag, althans voor de elfde 
eeuwen later, ontkennend te beantwoorden. Zowel voor de stichting van een kerk als voor 
die van een munt- en marktplaats was, zoals hierboven ter sprake kwam, immers een infra
structuur in de vorm van onroerend goed nodig. Dit impliceert dat indien kerk en munt in 
een plaats oorspronkelijk in handen van verschillende heren waren, er waarschijnlijk tevens 
sprake was van verschillende grondheerlijkheden ter plekke. Als kerk- en muntheer echter 
dezelfde zijn, zullen kerk en munt daarentegen op hetzelfde domein gevestigd zijn geweest. 
Een vergelijking van Leeuwarden met de andere muntplaatsen in het kustgebied kan dit ver
duidelijken. Overeenkomst van al deze plaatsen is dat zij uitermate gunstig lagen en dat zij 
tevens alle een oude moederkerk hadden. In sommige plaatsen - direct ten zuiden van het 
Friese gebied - behoorden kerk en munt/markt tot dezelfde grondheerlijkheid. Zo bezat de 
koning sinds de vroege middeleeuwen op de noordpunt van de Hondsrug een belangrijk 
domein, dat hij in verschillende fasen - het laatste onderdeel in 1040 - overdroeg aan de 
kerk van Utrecht. Het overgrote deel van de binnenstad van Groningen behoorde daardoor 
in later tijd aan de bisschop '" Parallel daarmee waren zowel de kerk als de rechten op markt, 
munt en tol in zijn handen. Een vergelijkbare toestand bestond in Meppen bij de monding 
van de Hase in de Eems. Het koningsgoed aldaar kwam, zoals reeds gezegd, geheel aan de 
abdij Corvey, die daar in later tijd dan ook zowel de kerk als - vanaf 945/946 - het munt
recht en het marktrecht bezat. 

In het eigenlijke Friesland, zowel ten oosten als ten westen van de Lauwers, waren de 
oude kerken en de markt- en muntrechten steeds in verschillende handen. De kerken waren 
stichtingen van de bisschoppen van Utrecht (in Staveren, Bolsward, Dokkum) en Munster 
(in Loppersum bij de muntplaats Garrelsweer en in Emden) en van oude abdijen (Corvey in 
Leeuwarden en Werden in Winsum). De rechten op de muntslag werden echter in al deze 
plaatsen vanwege de koning uitgeoefend door de grafelijkheid; voor sommige plaatsen wordt 
expliciet vermeld dat hetzelfde voor het markt- en tolrecht gold. De munten uit deze plaat
sen vormen een tastbare illustratie van deze samenwerking van de koning en de graven: zij 

62 GeSla abbatum, 144. 63 In de beide H oogstraten woonden toen verschillende slagers; het raadhuis in de Grote H oogstraat 
diende tevens als vleeshal. 64 Uitgebreid hierover: Noomen, 'Koningsgoed ', 97 e.v. 

60 



LEEUWARDEN IN DE MIDDELEEUWEN 

Middeleeuws grootgrondbezit in en rond de stad. 1. St. Virus van Oldehove. 2. Burmaniahuis. 3. O .L.V. van N ijehove. 
4. Dominicanenklooster. 5 . St. Catharina van H oek. 6. Amelandshuis. 7. Camminghaburcht. 8 . Jelgerhuis. 

D St. Vitus van Oldehove 

D familie Burmania 

_ de oude handelsplaats 
bij de Hoogstraten 

D St. Catharina van Hoek 

D familie Cammingha 

_ O.L.V. van Nijehove 

D Dominicanenklooster 

dragen de namen van de graven - in Westerlauwers Friesland en in de Ommelanden die uit 
het huis Brunswijk - en vertonen daarnaast de 'kop ' van de koning. In of bij de markt- en 
muntplaatsen mag daarom naast een kerkelijk domein, waarop de verschillende moederker
ken waren verrezen, dus een grafelijk steunpunt worden aangenomen. Zowel in Ooster- en 
Westergo als in Emsingo wordt in de twaalfde en dertiende eeuw dan ook onroerend goed 
als annex van de grafelijkheid vermeld. In Holland lagen de oude muntplaatsen zoals 
Vlaardingen, Rijnsburg en Leiden trouwens eveneens op grafelijke domeinen. Voor het ont
staan van de nabijheid van oude kerken en grafelijke markt- en muntplaatsen in het Friese 
gebied zijn verschillende verklaringen denkbaar. De kerken en de markten kunnen een 
gemeenschappelijke oorsprong hebben, waarbij we vooral aan koningsgoed moeten denken. 
Het verschil met Groningen en Meppen was dan dat de koning zijn domeinen in het eigen
lijke Friesland niet geheel aan kerkelijke instellingen zou hebben geschonken, maar daar
naast een gedeelte als koninklijke munt- en marktplaats en tevens grafelijk steunpunt zou 
hebben ingericht '" Een andere mogelijkheid is dat de genoemde plaatsen door hun ligging 
en de aanwezigheid van een oude kerk in de tiende en elfde eeuw zozeer als economische 

65 Leeuwarden zou dan vergelijkbaar zijn m et Wijk bij Duurstede, waar het 'parochiekerk-deel' van het koningsgoed aan de 
kerk van U trecht kwam en het 'muntlmarktlhuissteden-deel ' aan de abdij Deutz . Zoals in Leeuwarden bleef de oude 
parochiekerk buiten de latere omgrachting: Dekker, Kromme Rijngebied, 110-11 1, 29 1-292, 394. 
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centra zijn (of konden) gaan functioneren, dat de koning dan wel de grafelijkheid zich er 
naderhand alsnog steunpunten verschaften. 

Voor een geografische gedachtenbepaling hoe we ons de Leeuwarder situatie concreet 
moeten voorstellen, kan de goed gedocumenteerde topografie van Winsum dienen.66 Het 
domein van de abdij Werden lag daar rond en ten oosten van de eveneens aan die abdij 
behorende parochiekerk. De marktplaats lag buiten dit Werden se landgoed, maar grensde 
wel daaraan. Indien we nu naar Leeuwarden terugkeren, kunnen we hier in de volle middel
eeuwen eveneens twee afzonderlijke domeinen, elk met een eigen functie, onderscheiden. 
Op en rond de terp van Oldehove vonden we reeds het grondbezit van Corvey, waarop de 
Sint Vituskerk verrees . De volmiddeleeuwse handelsbuurt van Leeuwarden daarentegen, de 
munt- en marktplaats dus, moeten we zoeken langs de Kleine en Grote Hoogstraat op de 
terpen ten noorden en zuiden van de Eewal, die ik in het vervolg respectievelijk als de terpen 
Nijehove en Minnematerp67 aan zal duiden. Het in het vorige hoofdstuk beschreven archeo
logische onderzoek en de retrogressieve interpretatie van de kadastrale minuutplans maken 
aannemelijk dat daar de oudste stedelijke, althans niet-agrarische, bebouwing lag. Het uit 
laatmiddeleeuwse bronnen blijkende belang van de Hoogstraten ondersteunt deze veronder
stelling"· Uit retrospectieve eigendomsreconstructie kunnen we afleiden dat de terpen 
Nijehove en Minnematerp en hun omgeving niet tot het domein van Corveys kerk behoor
den. Dat komt goed overeen met het feit dat de muntslag in Leeuwarden niet aan deze 
abdij, maar aan de grafelijkheid behoorde. In de Hoogstraten kunnen we daarom een grafe
lijk domein veronderstellen, dat geleidelijk verbrokkeld zal zijn door uitgifte ervan in de 
vorm van huissteden aan kooplieden en ambachtslieden die er hun huizen bouwden. 

Voor de zoektocht naar het 'eigenlijke' Leeuwarden is het voorgaande van belang 
omdat eruit blijkt dat de naam Leeuwarden niet met één van de terpen Oldehove, Nijehove 
of Minnematerp in het bijzonder in verband kan worden gebracht. De naam blijkt immers al 
in de elfde, twaalfde en dertiende eeuw betrekking te hebben op de drie terpen gezamenlijk: 
de kerk in Oldehove op het domein van Corvey lag in 1148 in 'Linward', maar een eeuw 
eerder heette - waarschijnlijk bij de Hoogstraten en de Eewal - ook de grafelijke muntplaats 
en een eeuw later de marktbuurt waar de vleeshouwer Godescalk woonde 'Liuwert' . 

Leeuwarden als stad 

In de twaalfde en dertiende eeuw hadden in Friesland grote veranderingen plaats. De verre 
handel vanuit de Friese steden en vanuit de stad Groningen bleef weliswaar bestaan, maar 
boette waarschijnlijk relatief aan belang in. De concurrentie van de Hollandse en de IJssel
steden groeide namelijk. Door dichtslibbing van zeearmen zoals de Middelzee en dOor 
de aanleg van dijken die nu een ring om heel Friesland vormden raakte Leeuwarden - net 
zoals Bolsward - bovendien minder op de zeewegen en de verre handel georiënteerd. 
Aannemelijk is dat voor de Leeuwarder handel de functie van de plaats als regionale markt 
voor het directe ommeland relatief belangrijker werd dan die als thuisbasis voor verkeer 
overzee. 

Op vele terreinen manifesteerde zich deze ontwikkeling. Heel tastbaar was de verschui
ving in de bouwkunst. Voor het midden van de twaalfde eeuw waren alle stenen kerken 
opgetrokken geweest uit tufsteen, afkomstig uit de Eifel. Nu ontwikkelde zich in Friesland 

66 Winsum in Hunsingo is - meer dan de stad Groningen - met het middeleeuwse Leeuwarden vergelijkbaar: in beide plaat
sen behoorde de kerk aan een 'verre' abdij; beide plaatsen hadden munt en markt, en relatief vroeg een Domicanenklooster. 
In beide plaatsen manifesteerde zich ook de adel. 67 In de literatuur wordt deze terp zonder enige grond vaak 'N ijehove
Zuid' genoemd. Zie hierna noot 84. 68 Schroor, 'Een lijst ', 63-1 02; D e Langen en N oomen, 'Hoogstraat ', 62 . 
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Oorkonde van 6 december 1317, waarbij Groningen en Leeuwarden een verbond met elkaar sluiten. Over en 
weer werd de collectieve aansprakelijkheid afgeschaft voor hetgeen een medeburger schuldig was. 

zelf de baksteenindustrie. De kerken - en weldra ook de kloosters en adelshuizen - werden 
voortaan in baksteen opgetrokken. Ook institutioneel voltrokken zich grote veranderingen. 
De beide oude Leeuwarder instellingen, de kerk van St. Vitus en de munt- en marktplaats 
bleven van groot belang, maar verloren hun band met respectievelijk de verre koninklijke 
abdij Corvey en de buiten Friesland verblijvende graven. Kerk en handelsplaats waren voort
aan daardoor geen steunpunten meer van het rijksgezag of van verre heren, maar vielen 
onder de hegemonie van inheemse machthebbers . Drie categorieën lokale instellingen en 
machtsposities zijn daarbij van belang: wat in 1317 de communitas Luwardie en in 1323 de 
civitas Leowardiensis, de zich zelf besturende stedelijke gemeenschap van Leeuwarden wordt 
genoemd; de sinds het einde van de twaalfde eeuw genoemde lokale adel, de latere 'hoofde
lingen'; en de in dezelfde tijd in Leeuwarden en omgeving gestichte kloosters. Het gaat daar
bij, zo zal blijken, niet om los van of tegenover elkaar staande, maar om onderling nauw met 
elkaar verbonden machten. 

Het stadsrecht 
In de dertiende eeuw valt in Friesland een voortgaande differentiatie waar te nemen in de 
hiërarchie van nederzettingen. Dit proces was zoals we zagen allang gaande. In de negende 
eeuw gingen de oudste kerkdorpen zich onderscheiden van de overige terpbuurschappen. 
In de tiende en elfde eeuw kreeg de centrumfunctie van een beperkt aantal kerkdorpen een 
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De Camminghaburg, zoals afgebeeld in de zestiende eeuw op het portret van Rienck Cammingha. De mid
delste toren is waarschijnlijk de oude middeleeuwse stins. Links is de boerderij afgebeeld, met een oudfries 
koehuis zonder schuur. 

bijzonder economisch en juridisch accent door de vestiging van een munt en een markt. In 
de dertiende eeuw nu ontwikkelden sommige van de munt- en marktplaatsen zich tot ste
den in juridische zin. Opvallend is het verschil daarbij in de ontwikkeling in het gebied ten 
oosten en in dat ten westen van de Lauwers. In het eerste gebied groeide uit het met munt 
en markt voorziene voormalige koninklijke domein op de noordpunt van de Hondsrug de 
stad Groningen, die tot op de dag van vandaag het belangrijkste economische en culturele 
centrum van Noord-Nederland is. De munt- en marktplaats Winsum aan de Hunze zakte 
daarentegen terug tot een plaats met slechts centrale functies voor de directe omgeving. De 
munt- en marktplaats Garrelsweer verdween door de verlanding van de Fivel zelfs geheel; 
haar functie werd overgenomen door Appingedam dat zich tot een klein stadje ontwikkel
de. 

In Westerlauwers Friesland groeiden daarentegen alle vier de muntplaatsen Staveren, 
Bolsward, Leeuwarden en Dokkum uit tot steden. Bovendien ontwikkelden zich hier tezelf
dertijd nog verschillende andere steden in juridische zin, zoals Harlingen, Franeker, Sneek 
en tijdelijk ook Berlikum, en werden ook in sommige kerkdorpen, zoals Holwerd, 
Kornwerd en Harich markten gevestigd. Ten westen van de Lauwers was zo sprake van 
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meerdere plaatsen met centrale func
ties; geen van deze plaatsen had zo'n 
dominantie als de stad Groningen 
ten oosten van de Lauwers. Dit ver
schil viel ook d e middeleeuwer al op, 
zo valt uit de kloosterkronieken van 
Mariengaarde en Wittewierum af te 
leiden. In de laatstgenoemde kroniek 
wordt Westerlauwers Friesland, enigs
zins spottend, 'het land van de vier 
munten ' genoemd, met een onder
toon - zo· lijkt het - dat dat wel wat 
veel van het goede was. In deze kro
nieken wordt Groningen bovendien, 
met een referentie aan zi jn ontstaan 
op een koninklijk domein 'de edele 
keizersstad ' genoemd, terwijl Leeu
warden en Dokkum het evenals Ap
pingedam moeten doen met de een
voudige aanduiding forum, 'markt
plaats ' .69 

De middeleeuwse stad had met 
de marktplaats van de volle middel
eeuwen gemeen dat ze ten opzichte 
van het omringende platteland een 
apart juridisch statuut had. Het ver
schil tussen marktrecht en stadsrecht 
was evenwel dat het eerste slechts 
voor de duur van de markt gold, ter
wijl het laatste continu van kracht 
was . Over de vraag of het stadsrecht 

H et Thomasmahuis op de zuidhoek van de Kleine H oog
straat en de Speelmansstraat. Het is het enige huis in Leeu
warden waarvan wordt vermeld dat er de verplichting op 
rustte om deel te nemen aan de rechtspraak. 

uit het marktrecht is ontstaan, is een lange wetenschappelijke strijd gevoerd die hier niet 
behandeld hoeft te worden. 70 Vast staat wel dat stadsrecht door dat van de markt is beïn-
vloed, zonder dat het geheel daaruit kan worden afgeleid. De koppeling op afstand tussen 
beide kan ondermeer geïllustreerd worden aan de hand van het territoir waar het recht 
gold. Zo strekte de stedelijke jurisdictie van de stad Groningen zich over hetzelfde gebied 
uit als waar de marktvrede gold; het stadsrecht van Franeker evenwel besloeg een kleiner 
gebied dan dat van de marktvrede. In Leeuwarden vielen het gebied van de marktvrede en 
de stadsvrede waarschijnlijk samen; daarnaast genoten ook de vier wegen uit de vier wind
streken naar de Leeuwarder markt bijzondere bescherming.7 1 In de stad Groningen bleef de 
corporatie van kooplieden, die samen met d e koning en de bisschop als marktheer in de 
volle middeleeuwen draagster was geweest van de organisatie van de markt, in een rudi
mentaire vorm als een aparte instelling met bijzondere bevoegdheden bestaan;" in 
Leeuwarden lijkt het oude koopliedengilde dat ongetwijfeld ook hier heeft bestaan daaren
tegen in de organisatie van het stadsbestuur te zi jn opgegaan . 

69 Gesta abbaturn, 123, 144; Kroniek Wittewierum, 464. 70 Als illustratief kunnen gelden Pirenne's door Van Buijtenen, 
Frieslands marktrechten, 3, als motto gebruikte uitspraak ' la ville ne provient pas du marché' en de titel van Schlesingers artikel 
'D er Markt als Frühform der deutschen Stadt' . 71 OFOll, nr. 36. 72 Bos, Groningsche gild- en stapelrecht; Gildrechtboek van 
Groningen. 
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D e wijze waarop een stad uit de gewone rechterlijke organisatie was geëximeerd verschilde 
van plaats tot plaats. Soms was het stedelijk gerecht slechts bevoegd voor minder zware ver
grijpen of voor zaken die samenhingen met de bijzondere kenmerken van de stedelijke 
samenleving, in andere steden was het stadsbestuur volledig bevoegd. Soms ook werd een 
stedelijk bestuur niet gerealiseerd door de stad juridisch uit het omliggende platteland af te 
zonderen, maar door binnen een pre-stedelijk rechtsdistrict naast de bezitters van de oude 
agrarische bedrijven ook de bewoners van de - uiteraard talrijkere - aanzienlijke stadshuizen 
een stem in de jurisdictie te geven. D oor een gebrek aan bronnen zijn we over de precieze 
details van de bestuurlijke en juridische organisatie voor het middeleeuwse Leeuwarden 
minder goed ingelicht dan voor bijvoorbeeld Groningen, Staveren, Franeker en Appin
gedam.73 De hoofdlijnen zijn evenwel duidelijk. Zo staat vast dat we Leeuwarden aan het 
eind van de dertiende eeuw als stad mogen kenmerken. In 1285 wordt het samen met ande
re Noord-Nederlandse steden voor het eerst civitas, 'stad ' genoemd. In 1298 worden sche
penen onder leiding van een olderman genoemd, die een eigen zegel voeren. In 1317 wordt 
de stad als communitas, dus als een afzonderlijke corporatie aangeduid. Een eeuw later, in 
1392, blijkt uit een bekrachtiging door de rechters van de Leppa, het zuidelijke rechtsdistrict 
van Oostergo, dat de olderman en de schepenen niet slechts voor bepaalde zaken competent 
zijn, maar ook de hoge rechtspraak uitoefenen. 

De wijze waarop het stadsbestuur werd samengesteld onttrekt zich grotendeels aan 
onze waarneming. Opmerkelijk is evenwel dat uit 1501 , dus uit veel later tijd, een terloopse 
opmerking in een Oudfriese oorkonde voorkomt waaraan retrospectieve zeggingskracht kan 
worden toegeschreven. Het betreft de verkoop van het Thomasmahuis op de zuidhoek van 
de Kleine Hoogstraat en de Speelmansstraat. Van dit huis wordt gezegd dat er de ' last van 
rechtvoeren' op rust, de plicht dus om deel te nemen aan de jurisdictie. Op grond van de 
beter gedocumenteerde situatie in Appingedam kunnen we deze vermelding als volgt inter
preteren. Het gaat hier niet om een rudiment van een 'sate' , dus van pre-stedelijk agrarisch 
onroerend goed waaraan - zoals op het Friese platteland te doen gebruikelijk was - het 
recht op participatie aan de rechtspraak was verbonden, maar om een aanzienlijk koop
manshuis waarbij klaarblijkelijk zulke rechten behoorden. Op dit punt is er dus een paral
lellie en mogelijk zelfs een continuïteit met de wijze waarop volgens het Friese marktrecht 
de marktschepenen die eveneens zelf een huisstede in de marktplaats moesten hebben, wer
den verkozen of aangewezen. Naast de parallellie met het algemene Friese marktrecht en 
met de situatie in Appingedam ondersteunt ook de eigendomssituatie van het Thomasma
huis deze interpretatie. Eigenaars van het huis waren leden van de familie Jantiama, terwijl 
een lid van de familie Auckama een rente uit de huisstede, dus de ondergrond van het huis 
trok. 74 Beide families behoorden in de vijftiende eeuw - uit eerdere tijd ontbreken helaas 
gegevens - tot de kern van het Leeuwarder patriciaat, waaruit frequent schepenen werden 
gerekruteerd. Waarschijnlijk was hun positie al veel ouder. Zowel de Auckama's als de 
Jantiama's hadden namelijk aanzienlijk grondbezit in en bij de stad. Aan de Jantiama's 
dankte bijvoorbeeld de Jantiamafenne ter plekke van het huidige station haar naam. De 
Auckema's hadden veel bezit in de omgeving van de Hoogstraten, dus in de oudste stedelij
ke kern. 75 Ook van andere in het stadsbestuur vertegenwoordigde families, zoals de 
Minnema's, Wiggema 's en Heentiama's valt trouwens vast te stellen dat zij belangrijk 

73 Z ie resp.: H eeringa, Hel oude Slaveren; Overdiep en Tjessinga, Rechlsolllgang Franekeradeel, 145-159; Cleveringa, 
Omwikkelingslijnen Appingedam; D e Blécourt, 'Appingedam '; vergelijk ook: Engels en N oomen, 'De stadsontwikkeling in 
Fivelingo ', 11 - 13,271. 74 OFO IV, 125 (1501 ), 130 (1502), 2 19 (1 513), 220 ( 1513); vergelijk Noomen, 'D e familie 
Cammingha ', 90. 75 Vele huissteden in de omgeving van de H oogstraten behoorden aan hen. Hun huis stond ter plaatse van 
het stadhuis, de bijbehorende hof strekte zich tot de Sint Jacobsstraat uit. Ze bezaten verder huizen ter plekke van het latere 
Old Burgerweeshuis naast het Stadhouderl ijk hof, grond in de omgeving van de Pijlsteeg en trokken verder huisstedepacht ui t 
de huizen in het blok russen Beijerstraat, Gouvemeursplein en Kleine H oogstraat. 
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grondbezit in de omgeving van de Hoogstraten hadden. De conclusie kan zijn dat in 
Leeuwarden, zoals in vele andere middeleeuwse steden, de kern van het schepenbare patri
ciaat niet alleen belangrijk grondbezit in de stadskern had, maar aan dat bezit ook zijn posi
tie ontleende. 

Tot hoever strekte het Leeuwarder stadsrecht zich uit? Ook die vraag kan door een 
omtrekkende beweging vanuit gegevens uit latere tijd worden beantwoord. Zo vernemen we 
uit de oorkonden die tussen 1426 en 1435 tot stand kwamen bij de vereniging van de stad 
Leeuwarden met de buurschappen Hoek ten oosten van de Voorstreek en Oldehove ten 
noorden van de Nieuwestad dat het wenselijk werd geacht dat het gebied waarover het 
stadsrecht zich uitstrekte overeenkwam met de stedelijke bebouwing. Aannemelijk is dat een 
dergelijke norm ook in eerdere tijd werd gehanteerd. De stedelijke jurisdictie zal daarom in 
de dertiende eeuw vooral de omgeving van de beide Hoogstraten, dus tussen de Oude 
Gracht (St. Anthonijstraat) en de Minnernastraat hebben omvat. Zoals hierna nog ter sprake 
komt, werd in de veertiende eeuw de buurt van de Voorstreek, de Kelders en de Weaze, en 
in de vijftiende eeuw achtereenvolgens de wijk Hoek ten oosten van de Voorstreek, de 
Nieuwestad NZ en daarna de Nieuwestad ZZ met het Ruiterskwartier daaraan toegevoegd. 
Pas in 1515 zou de norm dat het stadsrecht overeenkwam met de stedelijke bebouwing 
definitief worden verlaten: toen kwam de 'klokslag', het gehele gebied van de Leeuwarder 
parochiekerken onder de stedelijke jurisdictie. 

Door een combinatie van archeologische gegevens, het kaartbeeld van omstreeks 1600 
en de verkaveling en eigendomsverhoudingen volgens het kadaster van 1830 is het mogelijk 
een globaal beeld te krijgen van de oude handelsbuurt aan de Hoogstraten. In de volle mid
deleeuwen lagen hier grote, rechthoekige percelen die aanvankelijk voornamelijk voor agrari
sche doeleinden werden gebruikt. Langs de Hoogstraten werden op deze kampen huissteden 
uitgegeven. Verder van de straat af bleven de oorspronkelijke kampen langer intact. Ook de 
eigendom van de ondergrond van de huissteden herinnerde later nog lang aan de oorspron
kelijke verkaveling. Het Register van den Aanbreng van 1511 maakt dan ook onderscheid tus
sen de eigendom van de huizen zelf, die vaak aan de bewoners behoorde, en die van de huis
steden die grotendeels in handen was van de adel en de bovenlaag van het stedelijke patrici
aat. Vaak waren naast elkaar gelegen huissteden in de hand van één eigenaar; deze blokken 
huissteden weerspiegelden daarmee deels waarschijnlijk de oorspronkelijke verkaveling. 76 

Dicht bij de Hoogstraten gelegen 'blokken' waren in 1511 aldus nog in handen van de fami
lies Auckema en Minnerna. Met de uitbreiding van de stedelijke bebouwing zou het proces 
van uitgifte van huissteden op oudere en grotere agrarische kampen en hoven zich in andere 
delen van de stad herhalen: bekende voorbeelden zijn de Amelandshof van de familie Cam
mingha in Hoek, de Burmaniahof ten zuiden van de Oldehove en de oorspronkelijk aan de 
St. Vituskerk behorende ondergrond van de noordzijde en waarschijnlijk ook de zuidzijde 
van de Nieuwestad. Van belang voor het uiterlijk van het middeleeuwse Leeuwarden is ten
slotte het ontbreken van een groot marktplein, zoals bijvoorbeeld Groningen, Haarlem en 
Norden dat wel hebben. Het heeft dat gemeen met andere typische 'watersteden'. Aanne
melijk is dat de waren op straat werden uitgestald en dat ook de waterkant bij de Eewal, de 
Brol en het Naauw als markt diende." 

In het verlengde van wat hierboven is gezegd over het oudste patriciaat en over de oor
spronkelijke kampen en hoven, kan worden aangenomen dat de ambachtslieden hun huis-

76 De kartografische reconstructie van de eigendomsverhoudingen zoals we d ie uit het Register vall dell A allbre/lg van 1511 
kennen - een belangri jk onderzoeksdesideratum - zal het ongetwijfeld mogelijk maken de hier globaal aangegeven ontwikke
lingen in de toekomst gedetailleerder te beschrijven . 77 N og in de Nieuwe tijd behoorde bij veel oude huizen langs de grach
ten het marktrecht, het recht om goederen op marktdagen voor het huis langs het water uit te stallen: Jager, A ed Lieuwerd, 
148. Iets dergeli jks was in Appingedam het geval. 
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steden meestal niet direct van de grafelijkheid zelf huurden, maar dat in eerste instantie een 
beperkte groep - adel en schepenen - de grond in bezit of eigendom heeft verkregen. De 
adel had in Leeuwarden dan ook, zoals in andere oude steden in Europa, nauwe banden met 
de stad. De oudste vermeldingen van wat we de Leeuwarder adel zouden kunnen noemen, 
de voorouders van de laatmiddeleeuwse 'hoofdelingen', dateren uit de dertiende eeuw, dus 
uit dezelfde tijd waarin Leeuwarden zich tot een stad ontwikkelde. Het gaat dan om de 
Cammingha's van Camminghaburen of Cambuur, de met hen verzwagerde Jelgera's van 
Jelgerhuis aan Achter de Hoven en de Burmania's bij de Oldehove. In de late vijftiende eeuw 
zouden de stad en de hoofdelingen elk hun eigen politiek voeren en daardoor geregeld 
tegenover elkaar staan. Men heeft wel aangenomen dat dit ook in eerdere tijd reeds het geval 
was . Recent onderzoek wees evenwel uit dat de tegenstellingen van rond 1500 geen eeuwen
oude voorgeschiedenis hadden. Integendeel, tot ongeveer 1450 blijken de hoofdelingenfami
lies die in en rond Leeuwarden oude machtsposities hadden nauw bij vele aspecten van het 
stedelijke leven betrokken te zijn geweest, zonder dat we horen van onenigheid. De belang
rijkste geografische en institutionele ontwikkelingen in het middeleeuwse Leeuwarden tussen 
1200 en 1400 kunnen daarom goed beschreven worden aan de hand van de strevingen van 
de hoofdelingen. 78 

De Cammingha's in de twaalfde eeuw: Cambuur en Nijehove 
De eerste maal dat de familie Cammingha wordt vermeld, is rond het jaar 1190. Hun stam
vader, Wibrand Cammingha, woonde toen ten oosten van de stad in Camminghaburen of 
Cambuur.79 Uit het feit dat zijn familienaam en de naam van de buurschap waar hij woonde 
overeenkomen, terwijl in zijn familie ook de naam Kampo voorkwam, waarvan de naam 
Cammingha werd afgeleid, kunnen we afleiden dat Camminghaburen als adellijke machts
positie nog niet lang bestond. Friesland loopt wat dat betreft chronologisch in de pas met de 
aangrenzende streken: ook in Holland en het sticht Utrecht beginnen zich eerst in deze tijd 
geslachten met een vaste, meestal met een adellijk huis samenhangende, familienaam af te 
tekenen. 8o Uit eigentijdse en latere bronnen is het mogelijk de aard van de positie van de 
Cammingha's in de dertiende eeuw globaal te reconstrueren. Duidelijk wordt daarbij dat zij 
niet slechts de eerst vermelde, maar tevens de machtigste en aanzienlijkste familie in 
Leeuwarden waren. Hun machtsbasis was tenminste tweeledig. Enerzijds was er de stins op 
Cambuur, die eeuwenlang als stamhuis van de familie fungeerde . Rond Camminghaburen 
alias Cambuur, dat blijkens de in de vijftiende eeuw nog gebruikte aanduidingen 'Cammin
gaterp' of 'Aesterterp ' een oude terpnederzetting was, bezaten zij aanzienlijk grondbezit. 
Cambuur was zo het centrum van een uit meerdere boerderijen bestaand landgoed ten oos
ten van de Ee en ten noorden van het Vliet.81 Door delingen ten gevolge van erfenissen en 
verwervingen door aankoop en huwelijken moeten we dit grootgrondbezit evenwel niet als 
een statisch geheel opvatten: van generatie op generatie was het onderhevig aan een zekere 
dynamiek. Wèl tekende zich in de loop van de eeuwen een stabiele kern van dit Cam
minghacomplex af: enerzijds land dat juridisch blijvend met de stins op Cambuur verbonden 
werd en daarvan niet meer gescheiden mocht worden82 en anderzijds daaraan grenzende lan
derijen die aan kerkelijke instellingen waren geschonken maar door het patronaatsrecht dat 
de Cammingha's over deze instellingen uitoefenden onder hun zeggenschap bleven en de 
herinnering aan hun vrome schenkingen vasthielden. 

Behalve in Cambuur is het zeer waarschijnlijk dat de Cammingha's ook in de (proto-) 
stedelijke nederzetting bij de Hoogstraten al vroeg over grondbezit en bijbehorende rechten 

78 Voor het volgende zij, tenzij anders aangegeven, verwezen naar: Noomen, 'De familie Cammingha' . 79 Gesca abbatum, 
189.80 Noomen, 'D e familie Cammingha ', 15-21. 81 N oomen, 'De familie Cammingha ', 65. 82 Zie voor het tideicommis 
van Camminghaburen: N oomen, 'D e familie Cammingha ', 60-67. 
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De Camminghaburg medio achttiende eeuw. Tekening van Cornelis Pronk. Zie ook de afbeelding op blz. 64 . 

beschikten.83 In de late middeleeuwen bezaten ze hier nog onroerend goed, dat als rest van 
een ooit omvangrijker complex kan worden geïnterpreteerd. De naam 'Cammingahorn' voor 
de hoek van de Kleine Hoogstraat eh de Grote Kerkstraat kan daaraan eveneens een herin
nering zijn. Hoogstwaarschijnlijk bestemden de Cammingha 's nog in de late twaalfde eeuw 
een deel van dit bezit op de noordelijke terp voor de stichting van een tweede Leeuwarder 
parochiekerk. Zij was gewijd aan Onze Lieve Vrouwe en werd ter onderscheiding van de Sint 
Vituskerk van Oldehove ook 'Nijehove', dus de kerk op het nieuwe kerkhof, genoemd. De 
omvang van haar parochiegebied was zeer opmerkelijk. Ten westen van de Ee behoorde uit
sluitend een klein deel van de oudste stedelijke nederzetting er toe, voornamelijk de Kleine 
Hoogstraat; de Grote Hoogstraat met de gehele Minnematerp ten zuiden van de Eewal bleef 
onder de moederparochie van de Oldehove ressorteren.84 Het grootste deel van het parochie
gebied van Nijehove lag waarschijnlijk echter ten oosten van de Ee en ten noorden van het 
Vliet; daar lag, achter Cambuur en grenzend aan van oorsprong land van de Cammingha 's 
ook haar belangrijkste kerkegoed. 85 De tweeledige parochie van Nijehove was daarmee als 
het ware een afspiegeling van de beide machtsbases van de Cammingha's: op het platteland 
ten oosten van de stad en in het hartje van de handelsbuurt bij de Hoogstraten. 

Tegelijk is het kleine parochiegebied van Nijehove in de stad betekenisvol voor het 
belang van de Hoogstraten. Ten onrechte werd tot voor kort in de meeste wetenschappe
lijke literatuur86 aangenomen dat de gehele niet-agrarische bebouwing op de beide terpen 
langs de Eewal met het erbij gelegen gebied tussen de Oude Gracht (St. Anthonijstraat) in 
het westen en de Voorstreek en Tweebaksmarkt in het oosten onder de parochie Nijehove 
behoorde. Recent werd vastgesteld dat in de stad slechts de directe omgeving van de 

83 Noomen, 'De fa milie Cammingha', 39-48. Zie voor de naam 'N ijehove' ook: Noom en, 'Middeleeuwse namen'. 84 D e 
naam 'zuidelijke terp van N ijehove' of 'Nijehove-Zuid ' is voor deze terp dus volstrekt onjuist. De naam M innematerp, die 
aansluit bij het laatmiddeleeuwse spraakgebruik, is toepasselijker: Noomen, 'D e familie Cammingha ', 87. 85 Noomen, 'D e 
familie Cammingha', 45. De ' Cleyne fenne' van de kerk van N ijehove bu iten de Hoeksterpoort (ibidem, noot 143) werd later 
ook 'Lieffrouwe fenne' genoemd: G AL, OM inv.nr.M383, fol. 55 r (m et dank aan M. Schroor). 86 Zie bijv. Eekhoff, 
Geschiedkundige beschrijving J, kaa rt tegenover p. 32; Schuur, Leeuwarden voor 1435, 6 1. 
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De parochiegrenzen in en rond de stad, ingetekend op de kaart van Van Deventer (midden l6de eeuw). In het midden is het kleine 
stedelijke parochiegebied van Nijehove rond de Kleine Hoogstraat te zien. Van het gebied ten noordoosten van de Ee, Voorstreek, 
Tuinen en het Vliet viel het stedelijke gedeelte onder de kerk van H oek, het buitenstedelijke deel onder H oek ofNijehove. Al het 
overige behoorde tot de parochie van Oldehove. 
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Kleine Hoogstraat er onder viel. Deze kleine omvang lijkt er op te wijzen dat de financiële 
draagkracht van de hier wonende kooplieden groot genoeg was om de nieuw gestichte 
kerk van voldoende inkomsten te voorzien. De parochie Nijehove lijkt daarmee door 
samenwerking van de Cammingha's en de kooplieden van de Kleine Hoogstraat tot stand 
te zijn gekomen. 

Vanwege het aanzien van de Cammingha's lag het voor de hand dat ook de in het mid
den van de twaalfde eeuw gestichte abdijen Mariengaarde bij Hallum en Klaarkamp bij 
Rinsumageest zich verzekerden van hun steun en die van hun verwantschapskring. Omge
keerd hadden ook de Cammingha's belang bij deze relatie met de kloosters . De voorbeden 
van de kloosterlingen droegen bij aan hun zieleheil; en ongehuwde zoons en dochters van de 
familie traden in de abdijen en hun vrouwenconventen in . Omdat beide abdijen zich boven
dien ontwikkelden tot instellingen van groot politiek en economisch belang, was ook de 
waardigheid van abt een aantrekkelijke positie voor edellieden. De Cammingha's waren 
aldus in het begin van de dertiende eeuw verwant met zowel abt Sibrandus van Marien
gaarde als abt Sidachus van Klaarkamp. In een volgende generatie werd Wibrand Cammin
gha (een kleinzoon van de stamvader Wibrand) abt van Klaarkamps dochterklooster Gerkes
klooster, terwijl zijn eveneens uit Leeuwarden afkomstige neef Ethelger Jelgera van Jelgerhuis 
abt van Mariengaarde werd. Er zijn sterke aanwijzingen dat de stichting van de parochie 
Nijehove door de Cammingha's mede op instigatie vanuit de abdij Mariengaarde plaats had. 
Voor de stichting van de aangrenzende parochies Lekkum en Miedum, waarschijnlijk even-
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eens door lokale adellijke families, 
geldt hetzelfde .87 De Premonstra
tenzers zagen de zielzorg van de 
plattelandsbevolking als een van 
hun belangrijkste taken. De meeste 
parochiekerken in noordelijk Leeu
warderadeel zouden In de late 
middeleeuwen dan ook door 
Mariengaarder kloosterlingen be
diend worden. 88 

De Dominicanen (1245) 

D e aanzienlijke posItIe van de 
Cammingha's in het middeleeuwse 
Leeuwarden blijkt uit het feit dat 
hun bemoeienis met kerkelijke 
instellingen niet beperkt bleef tot 
hun betrokkenheid bij de abdij 
Mariengaarde en de kerk van Nije
hove: ook bij de stichting van het 
vlak naast de laatstgenoemde kerk 
gelegen ominicanenklooster, het eer
ste en lange tijd het enige Leeuwar
der klooster, traden zij als belangrij
ke begunstigers Op. 89 Voor een goed 
begrip diene het volgende. De D o
minicanen vestigden zich, zoals ook 
reeds in een middeleeuws rijmpje 
werd verwoord, in het algemeen bij 
voorkeur in belangrijke stedelijke 
centra. Sommige önderzoekers heb
ben in het voetspoor van Jacques Ie 
Goff daarom zelfs voorgesteld de 
aanwezigheid van Dominicanen in 
een plaats als een belangrijker crite
rium te beschouwen voor het al dan 

D eel van de kloostergang van het D ominicanenklooster, gefotografeerd na de restau
ratie van de jaren zeventig. 

niet 'stad' zijn, dan het bezit van 
stadsrechten. Dat zij zich reeds in 
1245 in Leeuwarden vestigden - na Luik (1230), Utrecht (1232) en Antwerpen (1244) hun 
vierde klooster in de Nederlanden en hun tweede in het bisdom Utrecht! - wijst er in elk 
geval op dat de stad toen als een plaats gold met goede ontwikkelingsperspectieven. De 
zestiende-eeuwse pretentie van de Cammingha 's dat zij stichters van het Leeuwarder 
Dominicanenklooster waren, wordt geloofwaardig indien we de ligging van dit klooster -
waarvan de huidige Grote Kerk een overblijfsel is - in het onderzoek betrekken . Het 

87 Opvallend is namelijk dat de drie belangrijkste patroonheiligen van Mariengaarde - OL V, de evangelist Johannes en St. 
Caecilia - tevens de patrocinia van Nijehove, Miedum en Lekkum zijn. Ook van aanzienlijke leken uit de beide laatste 
parochies is een hechte relatie met de abdij bekend. 88 M ol, Friese huizen, 8 1; Noomen, 'D e familie Cammingha' , 43. 
Aanvullend kan erop worden gewezen dat ook de kerk van ]elsum in 1477 door een Mariengaarder kanunnik werd bediend: 
Van Buijtenen, Sc. Vieus, 157 (met dank aan ] .A. Mol) . 89 M ol, 'Domicanenklooster'; Noomen, 'De familie Cammingha', 
34-39. 
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Middeleeuws schaakstuk, opgegraven aan de Voorstreek. 

omliggende kloosterland rond de 
huidige Wissesdwinger grensde di
rect aan het grondgebied van de 
Cammingha's. Bovendien weten we 
dat de reeds genoemde abt Ethelger 
Jelgera van Mariengaarde, een neef 
van de Cammingha's, op vriend
schappelijke voet stond met de Do
minicanen in de stad Utrecht en zo 
een rol kan hebben gespeeld bij de 
keuze voor Leeuwarden als vesti
gingsplaats. 

De betrokkenheid van de Cam
mingha's bij de stichting van het Do
minicanenklooster vormt een goede 
illustratie voor de nauwe samenwer
king die er in het kustgebied bestond 
tussen de bevolking van handelsplaat
sen en opkomende steden enerzijds 
en de lokale adel anderzijds. Een zes
tiende-eeuwse kroniekschrijver drukte 
het, waarschijnlijk niet ver van de 
waarheid, aldus uit: 'De eerste fonda
teurs zyn die van Camminga geweest, 
dog naderhand hebben ryke borgers 
daer ook veel toe gegeven.' Ditzelfde 
patroon van samenwerking tussen 
adel en de plaatselijke bevolking viel 
ook bij de stichting van de parochie
kerk van Nijehove te vermoeden en 
kan ook in de marktplaats Winsum in 
Hunsingo, die hierboven ter gedach
tenbepaling al vaker ten tonele werd 
gevoerd, en in de stad Groningen 
worden waargenomen. Ook daar wis-
ten adellijke geslachten zich in de late 

twaalfde en dertiende eeuw steunpunten te verschaffen bij de koopliedenbuurt en traden zij 
op als stichters en begunstigers van de ook daar gevestigde Dominicanenkloosters. In de stad 
Groningen kunnen het grafelijke (in casu bisschoppelijke) domein, waarop de stedelijke 
nederzetting ontstond, en de juridische en geografische relatie van de adel (in casu de burg
graaf) en van de Dominicanen met dit domein nauwkeurig worden vastgesteld. 90 In het eigen
lijke Friese gebied, dus in Winsum en Leeuwarden, ligt de bronnensituatie minder gunstig en 
kunnen, zoals hierboven bleek, de grafelijke domeinen waarop de kooplieden zich vestigden 
en de adellijke machtsposities, zoals die van de Cammingha's, slechts door omtrekkende 
bewegingen van retrospectie en analogie hypothetisch worden gereconstrueerd. 

Voor Leeuwarden lijken er in het verlengde van het bovenstaande desalniettemin 
goede gronden te bestaan om nog een stap verder te gaan bij de hypothesevorming. Zo laat 

90 N oomen, 'Koningsgoed ', 129. 
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De muur van de St. Catharinakerk van Hoek, zoals die aan het licht kwam 
bij de verbouw van het pand Voorstreek 106, in maart 1983. 

de oude en vooraanstaande positie van 
de Cammingha's in en rond Leeuwar
den in combi~atie met hun betrokken
heid bij de Dominicanen en Nijehove 
ruimte voor de stelling dat de Cam
mingha's behalve aan hun allodiale 
goed rond Cambuur hun positie in het 
middeleeuwse Leeuwarden mede te 
danken hadden aan het feit dat zij zich 
in de handelsbuurt ten westen van de 
Ee - hetzij als grafelijk leenman, hetzij 
door usurpatie - een steunpunt hadden 
weten te verschaffen dat zijn oorsprong 
vond in het grafelijke domein . Vanuit 
deze optiek kan de belening van Gerrit 
Cammingha door de graaf van Holland 
met de stad Leeuwarden en allerlei 
daaraan verbonden heerlijke rechten in 
1398 als zodanig weliswaar als een 
nieuwvorming worden gezien, maar 
wel één die een afschaduwing was van 
oudere verhoudingen. Hetzelfde kan 
mutatis mutandis worden gezegd van 
de feitelijke hegemonie die de Cam

mingha's in de late middeleeuwen, blijkens hun - ook door anderen erkende - recht daar 
als enigen zwanen te houden, uitoefenden op de Ee en het Vliet. 9 l 

De Cammingha's en Hoek (veertiende eeuw) 
Ook in de veertiende eeuw wisten de Cammingha's hun hechte relatie met de stad 
Leeuwarden uit te baten. In de topografie van de stad voltrokken zich in die tijd belangrij
ke veranderingen. De Ee, die in eerste instantie tussen de Nijehoofster- en de Minne
materp door via de Eewal ongeveer ter plekke van de Weerd in de Middelzee moet zijn 
gestroomd, werd in deze tijd langs de zuidzijde van de Minnematerp geleid. In het volgen
de hoofdstuk komt de waterstaatkundige achtergrond daarvan nog ter sprake. Voor de 
koop- en ambachtslieden betekende deze omlegging dat de omgeving van de huidige 
Voorstreek en de Kelders, immers gelegen langs de vaarroute van Leeuwarden naar het 
zuiden, voor hun activiteiten nu het meest aantrekkelijk werd. Door de bedijking die 
inmiddels had plaats gevonden, waardoor niet meer alleen de terpen voor bewoning in 
aanmerking kwamen, kon hier ook inderdaad stedelijke bebouwing ontstaan. Zoals in de 
twaalfde eeuw bij Nijehove hadden de Cammingha's er ook nu baat bij zich bij deze 
bedrijvigheid aan te sluiten. Zij konden dit ook gemakkelijk doen omdat de ondergrond 
van Hoek, het gebied ten noordoosten van de hoek tussen de Voorstreek en TuinenNliet, 
in zijn geheel deel uitmaakte van hun Cambuurster complex.92 Ook elders hadden zij langs 
de nieuwe loop van de Ee trouwens bezit: zo aan de huidige Voorstreek WZ en aan de 
Kelders. " Op het strategische punt waar Voorstreek en Vliet samenkwamen stichtten zij in 

91 N aamen, 'D e familie C ammingha', 56-57, 64 . 92 Naamen, 'De familie Cammingha' , 52. Nog in l 5de eeuw werd H oek 
door de Cammingha's dan ook als onderdeel van Camminghaburen aangeduid. 93 Vriendelijke mededeling van M . Schroor. 
M ogelijk werd door deze banden met de Cammingha 's de omgeving van de Voorstreek WZ en de Nieuweburen in de late 
middeleeuwen daarom tot het (West-)Hoekster espel gerekend . 
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de veertiende eeuw een stins, later het Amelandshuis genoemd. 94 Ten noorden en oosten 
daarvan, aan de Voorstreek OZ en de Tuinen NZ gaven zij huissteden langs het water in 
erfpacht uit. Het ' landgoed' Camminghaburen had voortaan dus twee stinzen: de oude 
stins op Cambuur en het huis in Hoek. Ook andere hoofdelingen zorgden er trouwens 
voor vaste voet aan de nieuwe waterloop te krijgen . Een voorbeeld van zo'n adelshuis dat 
tot in onze tijd bleef bestaan was het Minnemahuis; een ander de in 1511 al 'vervalIe 
steenz ende stede, staende by de Brollbreggha' van juffer Juwsma. 

In het noorden van Hoek stichtten de Cammingha's, eveneens in de veertiende 
eeuw, bovendien de parochiekerk van St. Catharina, ruimtelijk gezien dus als een tegen
hanger van het Amelandshuis. Hoewel de meeste Cammingha's in de vijftiende en zestien
de eeuw nog bij de Dominicanen begraven werden, was hun band met de Hoeksterkerk 
hecht. Tot aan de reformatie oefenden de bewoners van Cambuur en die van het Ame
landshuis, uit twee verschillende takken van de familie, het patronaatsrecht gezamenlijk 
uit. Zowel wat betreft het parochiegebied dat rond Camminghaburen en Harmswerd/ 
Heechterp lag als wat betreft haar dotatie en patronaatsrecht is de Hoeksterkerk een doch
ter van Nijehove.95 

Terugblikkend kunnen we vaststellen dat de Cammingha's vooral vóór de vijftiende 
eeuw een belangrijke rol speelden in de Leeuwarder geschiedenis. Dat Leeuwarden in de 
late middeleeuwen samen met Leiden de enige stad in het bisdom Utrecht was met drie 
parochiekerken96 is te danken aan de eeuwenlange interactie tussen deze familie en de 
opkomende stad. Ook de middeleeuwse Leeuwarders moeten zich reeds van de relatieve 
kerkenrijkdom van hun stad bewust zijn geweest. Een tussen 1492 en 1502 in gebruik 
geweest zijnd grootzegel, symbool van de stedelijke autonomie en daarmee een belangrijke 
bron voor hetgeen tegenwoordig wel 'het zelfbeeld' wordt genoemd, vertoont namelijk 
Onze Lieve Vrouwe geflankeerd door St. Vitus en St. Catharina.97 In de tweede helft van 
de vijftiende eeuw is de dominerende rol van de Cammingha's afgelopen. Zij bleven een 
factor van betekenis, maar nu in toenemende mate als tegenspelers van het stadsbestuur. 
Als typerend voor de groeiende afstand tussen hen en de stad kan worden gezien het feit 
dat hun laatste kerkelijke stichting geen stedelijk karakter meer droeg: het was de particu
liere slotkapel bij de state op Cambuur. Zij werd weliswaar gedoteerd met land (te 
Blitsaard bij Lekkum aan de Bonkevaart), maar ontwikkelde zich niet tot een zelfstandige 
stichting ten opzichte van het familievermogen. 98 

De kerk van Oldehove, de Burmania's en de abdij Mariengaarde (1300) 

Tegen de achtergrond van de hierboven uiteengezette bemoeiingen van de familie Cam
mingha met het Leeuwarder parochiewezen laat zich de geschiedenis van de moederkerk 
St. Vitus van Oldehove in de late middeleeuwen beter begrijpen.99 Hoewel zij buiten de 
niet-agrarische bebouwing lag en het visuele contrast tussen de omgeving van de kerk en 
de groeiende handelsbuurt op de Nijehoofster- en Minnematerp en later aan Voorstreek 
en Kelders in de loop van de middeleeuwen alleen maar groter moet zijn geworden, is zij 
door de Leeuwarders niet, zoals wel is gesteld,' oo als een vreemd element ervaren. Als 
moederkerk van de beide later gestichte parochies bleef zij het symbool bij uitstek van de 

94 Jager en Meijer, 'Amelandshuis', 7-60. 95 Het kerkegoed van beide kerken grenst aan elkaar . De afgrenzing van het 
bereik van beide parochies buiten de stad is niet duidelijk. Wilaard behoorde waarschijnlijk tot Nijehove; H oek, 
Camminghaburen, Juwsmahuis en Andringastate (resp. ten noorden en ten zuiden van Camminghaburen) met zekerheid tot 
Sr. Catharina. 96 Alleen de bisschopsstad had er vier, Groningen en Amsterdam moesten het met twee doen, Haarlem zelfs 
maar met een . 97 Mensonides, 'Stadszegel', 100, afb . 8. Daarnaast bleven zegels in gebruik die refereerden aan Sr. Virus en 
de Oldehoofster kerk. 98 Naamen, 'De fami lie Cammingha', 65-67. 99 Zie voor het volgende, tenzij anders vermeld: Van 
Buijtenen, SI. Vilus, 23 e.v.; Naamen, 'D e fami lie Cammingha ', 48-52. 100 Karstkarel, 'Verdwenen parochiekerken', 84; 
idem e.a., De lale middeleeuwen, 13 . 
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D e Kerk van Oldehove en - zuidelijk - het omgrach
te Burmaniahuis, c. 1573 (Schroor en v.d. H euvel, 
De Robles atlassen nr. 42) . 

gehele stad. Het tot 1533 gebruikte se
creetzegel van de stad droeg daarom ook 
haar afbeelding. Het wapen van d e stad, 
een leeuw, werd bovendien aanwijsbaar 
ontleend aan één van d e symbolen van de 
heilige Vitus . D eze dankte dit attribuut aan 
de leeuw die zich in 304 vreedzaam aan 
zijn voeten neerlegde toen hij als martelaar 
voor de leeuwen werd gegooid. 101 Dat St. 
Vitus gedurende d e gehele middeleeuwen 
de belangrijkste schutspatroon van de stad 
bleef werd ongetwijfeld m ede in de hand 
gewerkt door het feit dat het overgrote deel 
van het stedelijke Leeuwarden niet onder 
de parochie Nijehove maar onder die van 
Oldehove bleef behoren. 

Zoals gezegd lukte het de abdij Cor
vey al in de twaalfde eeuw niet m eer haar 
rechten op de kerk van Oldehove te hand
haven. In de dertiende eeuw manifesteer
den zich twee categorieën personen die 
zich van de feitelijke zeggenschap over de 
kerk meester hadden weten te m aken . 
Allereerst blijkt, evenals een eeuw eerder, 
dat de aan de kerk verbonden geestelijk

heid met het wegvallen van de rechten van Corvey zichzelf niet slechts als possessores, 
gebruikers van de pastoriegoederen, waren gaan zien maar ook als patroni, dus als gerech
tigden tot het patronaatsrecht. In 1285 droeg één van deze geestelijken, de pastoor Eppo, 
dit door hem gepretendeerde patronaatsrecht op zijn eigen en nog een tweede pastoors
plaats over aan de abdij Mariengaarde. Vijftien jaar later bleek dat ook een familie van 
aanzienlijke leken aanspraak maakte op een deel van het patronaatsrecht van de St. Vitus
kerk. Altat en RenaId, zoons van Frederik Burmania en parochianen van Oldehove, droe
gen na beraad met hun vrienden en verwanten op 13 maart 1300 dit recht namelijk ten 
bate van hun eigen zieleheil en dat van hun overleden ouders over aan Mariengaarde. 102 In 
de vijftiende eeuw blijkt de stins van de Burmania's direct naast de Oldehove te liggen . 
Hoogstwaarschijnlijk woonden ook de beide Burmania-broers al naast de kerk. Omdat 
eerder de bisschoppelijke officiaal al de begijnen en d e viri militares, waarmee de Leeuwar
der hoofdelingen zullen zijn bedoeld, had aangespoord de abt van Mariengaarde als 
patroon te erkennen, was de overdracht door de Burmania 's waarschijnlijk het einde van 
een conflict dat al langer had gespeeld. Na een intermezzo waarin parochiegeestelijken en 
lokale edelen de kerk hadden bezeten lukte het de abdij M ariengaarde dus uiteindelijk alle 
pretendenten en rechthebbenden op de Sint Vituskerk uit te schakelen en het patronaats-

101 Noomen, 'St. Vitus van Corvey' . Typerend voor de associatieve symboliek van de middeleeuwen is de latere herinter
pretatie van dit symbool: op de klok van de Sint Jacobsto ren wordt de leeuw impliciet met de naam Leeuwarden in verband 
gebracht en als symbool van kracht en waahaamheid geïnterpreteerd (zie Schroor in het volgende hoofdsruk), op uit de 
O ldehove afkom stig 16de-eeuws kerkzilver krijgt de leeuw een boek in de hand en wordt hij als leeuw van Juda gezien! 
102 Zie voor het voorgaande: Van Buijtenen, St. Viws, 23 e.v. Zijn vertaling van 'filii ... Frederici dicti Burmenningha 
parochiani ecclesie sancti Viti' door 'zonen van Frederik Burmania, pastoor van de kerk van St. Virus' is minder plausibel dan 
'zonen van F. B., parochianen van de kerk van St. Virus'; zie ook de wijze waarop in andere lati jnse teksten de band tussen 
parochianen en hun parochiekerk wordt uitgedrukt: Verhoeven en Mol, Friese lestamenlen, nrs 3, 4,6, 7 en 12. 
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recht - inclusief een grote mate van zeggenschap over het beheer van het pastoriegoed l03 
-

aan zich te trekken. 
Opmerkelijk is dat de familie Burmania vergeleken bij de andere hoofdelingenfami

lies, zoals de Cammingha's en ook de pas later genoemde Minnema's, zowel wat betreft 
hun grondbezit binnen de stad als hun deelname aan het stadsbestuur een betrekkelijk 
bescheiden positie innamen. Niet alleen de relatief vroege vermelding van de Burmania's, 
ook de nabijheid van hun stins en de St. Vituskerk zou anders doen verwachten. In het 
algemeen gaat het in Friesland bij een dergelijke nabijheid van adellijk huis en parochie
kerk om de belangrijkste hoofdelingen ter plekke. Tegen de achtergrond van de dominan
tie van de Cammingha's wordt de bescheiden positie begrijpelijker. De conclusie kan de 
volgende zijn. De Burmania's hebben zich in de dertiende en misschien al in de twaalfde 
eeuw dicht bij de oude kerk een steunpunt weten te verwerven. De reconstructie van de 
eigendomsverhoudingen in dit deel van de stad wijst er op dat ze daarbij een deel van het 
Corveyse domein wisten te verwerven, zoals de Cammingha's dat van het grafelijke 
domein deden. De ondergrond van een groot deel van het Oldehoofster espel behoorde, 
zoals gezegd, in de lnte middeleeuwen aan de St. Vituskerk. De Burmania's bezaten op het 
oude land slechts de onmiddellijke omgeving van hun huis, een klein 'hapje ' uit het St. 
Vitus-blok. Hun goed grensde niet alleen in het noorden maar ook ten oosten aan dat van 
de St. Vitus: de gehele noordzijde van de Nieuwestad en waarschijnlijk ook de zuidzijde 
behoorden oorspronkelijk aan de kerk. 104 Deze, en niet de Burmania's, profiteerde daar
door van de uitgifte van huissteden op de Nieuwestad in de veertiende of vijftiende eeuw. 
Dat de Burmania's hun positie in Leeuwarden niet verder wisten uit te breiden en zich in 
1300 zelfs gedwongen zagen afstand te doen van hun aanspraken op patronaatsrecht van 
de kerk kan worden verklaard uit het feit dat hier een ander geslacht, de Cammingha's 
met hun verwantschapskring, dominant was en bleef. Dezen wisten, anders dan de Bur
mania 's, door de ligging van hun bezittingen wèl te profiteren van de opkomst van 
Leeuwarden als handelsplaats en hielden zich bovendien actief met het Leeuwarder 
parochiewezen bezig. Er lijken daarom goede gronden aanwezig te zijn voor de conclusie 
dat het uit de Mariengaarder abtenlevens blijkende vriendschapsnetwerk tussen de Cam
mingha's en hun verwanten, de Leeuwarder parochiegeestelijkheid en de kloosterlingen 
van Mariengaarde ertoe heeft geleid dat de Burmania's in 1300 af moesten zien van hun 
aanspraken op het patronaatsrecht en genoegen moesten nemen met de nabuurschap van 
de kerk: nog in de zestiende eeuw cultiveerden zij deze nabijheid als een aanwijzing voor 
de oudheid van hun geslacht .lo, 

De verwerving van het patronaatsrecht van de kerk van Oldehove door Mariengaarde 
in 1285/1300 was, zo werd duidelijk, het eindpunt van een lange ontwikkeling. Het lijkt 
gerechtvaardigd de verwerving te zien als de formele bekrachtiging van een reeds lang 
bestaande invloed van de abdij in Leeuwarden en omgeving. Uit de twaalfde en dertiende 
eeuw zijn immers veelsoortige en nauwe contacten van de Mariengaarder kloosterlingen 
met de inwoners van Leeuwarden bekend, met name met de Cammingha's en hun ver
wanten en met de Leeuwarder geestelijkheid. Vast staat bovendien dat de abdij ook in van 
Oldehove afgesplitste parochies, zoals Jel sum en hoogstwaarschijnlijk ook in Lekkum zeg
genschap had weten te verkrijgen, terwijl dit ook voor andere parochies zoals Nijehove en 
Miedum aannemelijk is. Pas aan het einde van de vijftiende eeuw zou er opnieuw onenig
heid ontstaan over de patronaatsrechten van Oldehove; onenigheid die tot in het midden 

103 Zie hiervoor: Noomen, 'De familie Cammingha', 9 1, noot 163 . 104 Onder 'kerk' versta ik hier kortheidshalve ook 
Mariengaarde en Bethlehem die hun Leeuwarder rechten ontleenden aan het parronaatsrecht op de St. Virus; zie hierboven 
noot 46. 105 RAF, EVC, inv.nr.1323B; Vpcke van Burmania, 'Frisicae nobilitatis genealogia ', fo1. 34v; vergelijk: Noomen, 
'St. M agnus', 11 ; en M ol en Noomen in: PKAFIV, 20-2 1. 
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van de zestiende eeuw zou voortduren. En evenals in de twaalfde en dertiende eeuw weer
spiegelde ook deze keer de strijd om de kerk van Oldehove de veranderde machtsverhou
dingen in de stad. Deze maal was het het stadsbestuur dat tegenover de abt van Marien
gaarde het recht op inspraak en medezeggenschap pretendeerde bij het aanstellen van de 
geestelijken van de kerk, die door de stedelijke gemeenschap als symbool van de stad werd 
gezien. 

Uiteindelijk zouden in 1435 de drie domeinen die we hierboven eeuwen lang hebben 
gevolgd - het oorspronkelijk Corveyse domein waarop de kerk van Oldehove in de negen
de eeuw verrees, de marktplaats bij de Hoogstraten waar in de elfde eeuw de Brunswijkse 
graven hun jurisdictie uitoefenden, en het sinds de twaalfde eeuw genoemde landgoed 
Camminghaburen van de familie Cammingha - onder een gemeenschappelijk stadsrecht 
worden gebracht: het begin van een nieuwe tijd . De samenvoeging in het jaar 1435 bete
kende voor Leeuwarden de juridische bevestiging van een stedelijke gedaante die het - bij 
enkele min of meer geleidelijke ontwikkelingen - vervolgens eeuwenlang zou behouden en 
die eerst in de negentiende en twintigste eeuw definitief door een geheel nieuwe juridische 
en fysieke identiteit vervangen werd. 
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