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De mortibus nihil nisi bene: over de doden niets dan goeds. Deze zegswijze heeft als boodschap dat er 
over gestorvenen meer dan alleen lof gesproken kan worden, maar dat men dat uit 
piëteitsoverwegingen het beste kan laten. In de wetenschap is dat weinig waard, als het tenminste om 
gefundeerde kritiek gaat. Kritiek is immers de gangmaker van de wetenschap , en daarom kan men een 
wetenschapper geen groter eer bewijzen dan met hem in debat te gaan . Als ik in het kwartiertje dat me 
is toegemeten een enkele kanttekening bij een paar stellingen van Henk Schoorl plaats, is dat dus uit 
bewondering voor het grondwerk dat hij heeft verzet. 

Henk zou dat, denk ik, wel waarderen. Hij mocht zelf graag in de contramine zijn en gevestigde 
ideeën aanvallen, daarbij bewust de pose van de lepe autodidact innemend. Of dat laatste echt nodig 
was, laat ik hier maar in het midden. Hij was in kloostertermen gesproken geen oblaat, geen monnik 
die van kindsbeen af vertrouwd gemaakt was met het conventsleven, maar een conversus, een op latere 
leeftijd geroepene. Zijn gedrevenheid en doorzettingsvermogen hebben hem naderhand alsnog een 
plekje in het priesterkoor der zeer geleerden bezorgd. Een plek die met de afronding van zijn oeuvre de 
status van ereplaats heeft verkregen. 

De betekenis voor de middeleeuwse geschiedenis van de Waddeneilanden Henk Schoorl is 
tweeledig. In de eerste plaats heeft hij als een soort Braudel het geografisch-historisch raamwerk 
kunnen vaststellen waarbinnen de politieke en sociaal-historische ontwikkelingen zich konden 
afspelen; met dien verstande dat anders dan in Braudels Mediterranéé zijn raamwerk niet quasi
onveranderlijk is geweest, maar integendeel sterk van vorm blijkt te zijn gewisseld, zelfs van 
decennium tot decennium. Grillig, weliswaar maar niet zonder patronen, met natuur en mens in een 
boeiende wisselwerking. 

In de tweede plaats heeft Schoorl zich daarbij verdienstelijk gemaakt als bronnenspeurder. Hij 
heeft een enorme massa kaart- en tekstmateriaal verzameld en toegankelijk gemaakt om daarmee zijn 
verhaal nieuw op te bouwen, los van hetgeen kroniekschrijvers uit elkaars overlevering ervan 
beweerden. 'Terug naar de bronnen' was ook voor Schoorl het adagium. Zo heeft hij voor het 
middeleeuwse Texel en Vlieland als eerste echt de archieven geanalyseerd van de Hollandse graven en 
de heren van Blois - van welks bestaan men wel op de hoogte was maar die men tot dan toe terzijde 
had laten liggen. Als resultaat daarvan kon hij een duidelijk beeld schetsen van een 
territorialiseringsproces waarin de offensieve bedijking strak werd begeleid, binnen de mogelijkheden 
die de natuur daarvoor liet. Analyses van tiendgegevens, taxaties voor de tiende penning e.d. maakten 
het hem verder mogelijk deze ontwikkeling met de hoofdlijn van de sociaal-economische evolutie te 
verbinden. 

Schoorl was op zijn best als hij kaarten en Middelnederlandse documenten kon interpreteren 
om er, kunstig combinerend en deducerend, conclusies uit de trekken over de geografische situatie in 
vroeger tijden. Eén van zijn prestaties die mij het meest aanspreken betreft de reconstructie van de 
uithoven van de Friese augustijner koorherenabdij Ludingakerke op het oude land van Texel. Zulks op 
basis van de verkoop en servituutgegevens uit de latere administratie van haar rechtsopvolgers, de 
heren van Blois. Vijf jaar geleden hebben we in Leeuwarden hem kunnen overhalen de stukken die hij 
daarover al voor zijn magnum opus had klaarliggen, in een apart opstel voor het Jaarboek De Vrije Fries te 
bewerken. I Het aardige daarvan was dat dat tot een intensieve gedachtenwisseling leidde, die op 
sommige punten een bijstelling van zijn visie tot gevolg had. Wie overigens Schoorls artikel in De Vrije 
Fries van 1996 en de overeenkomstige paragrafen in deel I van de Convexe Kustboog naast elkaar legt , 
zal enkele verschillen opmerken, waarbij deel I eerder de oude dan de nieuwe visie van Schoorl 
weergeeft . We kunnen dat de redacteuren niet aanrekenen, want die moesten zich op eigen kracht een 
weg banen door de niet altijd even net geschoffelde plantages van de eredoctor. 

Dat brengt me dan op de discussie die Paul Noomen en ik destijds met Henk Schoorl gevoerd 
hebben, en waarvan we ook al toen bij het verschijnen van het artikel constateerden dat ze nog niet 
afgesloten was . 

I H. Schoor!, 'De uithoven van Ludingakerke op Texel' , De Vrije Fries 76 (I996) S7-lOS. 
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Dat debat betreft niet de grote lijn van de historische geografie van Texel maar raakt toch een 
centraal thema, namelijk de betekenis van Den Burg voor de bestuurs- en bewoningscontinuïteit van 
het oude land van de negende tot de dertiende eeuw. 

Erg systematisch heeft Schoorl zijn visie op de al dan niet jonge centrumfunctie van Den Burg 
niet uitgewerkt, maar terloops herhaalde hij wel steeds zijn argumenten. Waar gaat het om? In de 
oudere literatuur is vaak genoeg gesignaleerd dat de plattegrond van Den Burg een ronde vorm laat 
zien die terug zou kunnen gaan op een vroeg-middeleeuwse ringwalburcht. Zulke vormen én namen 
kennen we ook voor tal van karolingische nederzettingen in Zeeland , Vlaanderen en Noord-Frankrijk, 
van Broekburg onder Duinkerken tot Burg op Schouwen. Uit archeologisch en historisch onderzoek is 
na de oorlog duidelijk geworden dat de ronde walstructuur in die plaatsen inderdaad is voortgekomen 
uit ringvormige vestingen die in de negende eeuw werden aangelegd om bescherming te bieden tegen 
de Noormannen. 2 De plattegrond van Den Burg past precies in dat beeld, en dus hebben archeologen 
verondersteld dat we ook hier met een anti-Vikingburcht te maken hebben. 3 Een kortstondige 
noodopgraving op het eind van de jaren zeventig bracht vroeg- en hoog-middeleeuwse vondsten aan 
het licht maar deze konden de hypothese bevestigen noch falsifiëren. 4 

Schoorl is heel pertinent in zijn stelling dat het hier een legende betreft. De ringvormige veste 
van Den Burg is zijns inziens een schepping van Jan van Beaumont, aangelegd in de jaren 1345-1346 
om de opstandige bevolking van Texel onder de duim te houden . Dat sommige Texelaars zich in die 
tijd tegen hem keerden , had te maken met zijn politiek om de buitendijkse meentgronden aan 
gunstelingen ter bedijking uit te geven. De naam van Den Burg zou dus ook pas uit het midden van de 
veertiende eeuw dateren. Hetzelfde geldt voor de bevolkingskern ter plaatse. Jan van Beaumont 
transformeerde de deels door hem gekochte, deels geconfisqueerdes uithofvan Ludingakerke tot een 
administratiefbestuurscentrum, waarna in korte tijd een groot aantal ambachtslieden zich er vestigde 
en aldus een groot dorp kon ontstaan, het grootste dorp van het eiland. De kerk van Den Burg zou 
eerst in dezelfde tijd een parochiefunctie hebben gekregen. Voordien was het slechts een simpele 
uithofkapel. 

Kortom , volgens Schoorl hebben we in het midden van de veertiende eeuw met een omslag in 
de geschiedenis van Texel te maken. Van dan afbegint een landsheer zijn stempel op het eiland te 
drukken door middel van een direct bestuur met ambtenaren en leenmannen vanuit een nieuw ' 
gecreëerd centrum. Dat bestuur roept wel weerstand op maar resulteert op de lange termijn wel in een 
systematische vergroting van het oude land. 

Maar klopt die theorie van het nieuwe centrum wel? Op de keper beschouwd baseert Schoorl 
zich slechts op één tekst, die geciteerd wordt als een archiefbron. De interpretatiewaarde ervan wordt 
echter nergens besproken. Als ik me niet vergis wordt deze in de Convexe Kustboo9 niet eens in de tekst 
zelf maar slechts in een noot behandeld: ' in MIIfCXLVI worde die burchwal be90nnen te maken in Texel', 
afkomstig uit GA Texel, inv. nr. I f. 2 .

6 Wie uit de bewoording zou willen opmaken dat dit een 
contemporaine mededeling uit de veertiende eeuw betreft, heeft het mis . 

R.M. van Heeringen, P.A. Henderikx en A. Mars (red.), Vroe9-Middeleeuwse rin9walbur9en in Zeeland 
(Goes/Amersfoort 1995) . 
P.]. Woltering, '2000 jaar wonen; opgravingen op Texel', Spiegel Historiael 9 (1974) 322-335, aldaar 
33 2 -334. 
Idem, 'Occupational History of Texel, II The Archaeological Survey: Preliminary Report' , Berichten 
van de Rijksdienst voor Oudheidkundi9 Bodemonderzoek 29 (1979) 70-II3, aldaar ro8. 
Over de confiscatieproblematiek is Schoorl niet duidelijk. In deel I van de Convexe Kustboo9 betoogt 
hij op p . 46 in een vage redenering dat Jan van Beaumant ten dele het kloostergoed naastte. Maar 
' ten dele ' in beslag nemen is een vreemde rechtsfiguur. Alle beschikbare teksten laten zien dat de 
Monnikenlanden van de abt waren gekocht. Jan va n Beaumont had in tegenstelling tot de graaf 
geen enkele rechtsgrond om tot confiscatie van Friese goederen over te gaan in 1345 . Zie over dit 
aspect: ].A. Mol, 'GraafWillem IV , de Hollands-Friese oorlog en de Friese kloosters' , in : Ph .H . 
Breuker en A. Janse (red.), Ne9en eeuwen Friesland-Holland . Geschiedenis van een haat-liifdeverhoudin9 
(Zutphen/Leeuwarden 1997) 94- ro8 . 
H. Schoorl, De Convexe Kustboo9 I (Schoorl 1999) hoofdstuk 2, noo t 131; verg. Idem , 'Uithoven', 
noot 26. 
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Het zinnetje is gelicht uit de kroniekmatige aantekeningen van de Texelse secretaris Frans 
Adriaensz Falckoech uit 1579.7 Zijn naam wordt in de Convexe Kustboog overigens niet genoemd. Waar 
Falckoech zijn wijsheid vandaan haalde, moeten we voorlopig maar raden. Schoorl gaat er niet op in. 
Ergens verbaast me dat, omdat hij het 'terug naar de bronnen' zelfzo sterk propageerde. Wie ook 
maar enige ervaring heeft met het controleren van zestiende- en zeventiende-eeuwse 
kroniekschrijvers, weet dat men niet kan blindvaren op hun gegevens. Voordat je het in de gaten hebt 
hebben ze je bovenop het Wad geloodst. Ten aanzien van Falckoech had Schoorl dat zelf al 
geconstateerd, want in zijn artikel over de uithoven van Ludingakerke wijst hij diens bericht over het 
toebehoren van Ludingakerke tot de orde van de Tempeliers terecht van de hand.8 Falkoech had de 
klok wel horen luiden maar wist niet waar de klepel hing, en die vaststelling maakt zijn mededeling 
over de burchwal wel niet waardeloos maar toch ongeschikt om te dienen als enige hoeksteen voor een 
verrassende hypothese. 

Er zijn verschillende argumenten die verder tegen Schoorls aanname van de ringveste als 
veertiende-eeuwse dwangburg pleiten. De eerste is dat we nergens uit Europa een dergelijke militaire 
structuur uit de veertiende eeuw kennen. Castellologisch gesproken is dat de tijd van rechthoekige 
waterkastelen met ronde torens van groot formaat. 9 Aarden wallen met palissaden zijn voor de 
strijders van die tijd veel te makkelijk te nemen. Pas wanneer het vuurwerkgeschut zo ver ontwikkeld is 
stenen muren onvoldoende bescherming tegen kogels bieden, keert het aarden bolwerk als 
weermiddel terug in de militaire techniek. Daarbij komt dat ook buiten het strict militaire domein een 
ronde structuur niet past in de planmatige aanpak van veertiende-eeuwse landsheren. Recent 
onderzoek van laatmiddeleeuwse stadsstichtingen door soortgelijke heren als die van Beaumont en 
Blois (Elburg, Culemborg, Asperen) toont ons strakke rechthoekige patronen. 'O 

Verder is er nog iets mis met de zogenaamde borgmannen die in verband met de exploitatie van 
de voormalige Monnikenlanden worden genoemd. Schoorl neemt op grond van hun benaming aan 
dat zij moesten helpen bij de verdediging van de nieuwe ringveste. Maar een overeenkomst met de 
borgmannen die we uit andere landsheerlijke vestingen kennen, is niet te vinden. Elders zijn dat altijd 
landsheerlijke dienstlieden, ministeriales, met een adellijke levenswijze. II Dat kunnen we van deze van 
oorsprong horige autochtonen met een bezit van niet meer dan niet enkele hectaren niet zeggen. Beter 
lijkt het me daarom 'borch' in deze aanduiding met een hoofdletter te schrijven en de Borch mannen dus 
te beschouwen als 'buren van Den Burg'. 

En hoe opstandig waren die Texelaars eigenlijk in 1345? Accepteerden zij het landsheerlijke 
gezag van Jan van Beaumont al niet vanaf de jaren twintig zonder morren? In 1353 blijken enige lieden 
van de Oostkant en het Wad, die zich blijkbaar verzet hadden tegen bedijking van meentgronden, van 
Jan van Blois kwijtschelding van hun wangedrag te krijgen. Er waren dus wel relletjes geweest maar 
wanneer en hoe omvangrijk? Van een partijkeuze voor de Friezen in de oorlog van 1345 is nergens 
sprake. Schoorl verwijst wel naar de binnen-Hollandse troebelen van na 1345, die de opmaat vormden 
van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, maar behalve een mogelijke gelijktijdigheid is verder geen 
verband aan te wijzen. 

Misschien dat de bewaard gebleven rekeningen van de graven van Blois nog eens nagezocht 
kunnen worden op militaire uitgaven voor Texel , maar ik vermoed dat daaraan weinig spendeerd is, 
eenvoudig weg omdat het landsheerlijk gezag van Beaumont en Blois weinig of geen tegenstand heeft 
ondervonden. 

Het vreemde is dat Schoorl zelfbijna alle elementen heeft aangedragen om van Den Burg het 
centrum van het eiland sinds de karolingische tijd te maken. Uit zijn reconstructie van de 
Ludingakerkster grangia bij Den Burg blijkt zonneklaar dat het van oorsprong een grafelijke curtis was , 
een hof die voor de komst van de Friese monniken op de klassieke wijze uitgebaat werd met behulp 
van horigen. 
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Heel kort over Falckoech: Herma M. van den Berg, De Nederlandse monumenten van .'jeschiedenis en 
kunst. De provincie Noordholland VIII : WestfTiesland , Tessel en Wieringen (Den Haag 1971) 245 . 
Schaad, 'Uithoven' , 87 , noot I. 
Zie hierover onder meer de twee door Hans Patze uitgegeven studiebundels Die Burgen im Deutschen 
Sprachraum. Ihre rechts- und veifassungsgeschichtliche Bedeutung (Sigmaringen 1976). 
R. Rutte, 'Falen of slagen. Motieven bij laatmiddeleeuwse stadsstichtingen " Historisch -Geograjisch 
Tijdschrjfr 18 (2000) l-lI, aldaar 3. 
F. Schwind, 'Burg: Deutschland' , in: Lexikon des Mittelalters Ir (tweede druk, Stuttgart/Weimar 1999) 
kol. 965-968. 



De grotendeels grafelijke herkomst blijkt behalve uit overdrachtsoorkonden van de graaf zelf en 
diens leenmannen, ook uit de naam: Grauendale. De kanunniken van Ludingakerke verwierven - al 
wordt die conclusie wat aarzelend getrokken - die hof door koop. Ze hebben het bijbehorende 
vroonland daarna vermoedelijk met eigen lekebroeders rechtstreeks geëxploiteerd, op dezelfde wijze 
zoals zij en hun collega's dat op het Friese vasteland deden; waarbij ze hun voormalige horigen of ser u i 
casati voor het gebruik van hun eigen hoeven een servituut in natura lieten betalen. Pioniers of nieuwe 
ontginners waren de Friezen in dit geval dus allerminst. Zij stapten in een oude structuur en zagen 
kans die met een andere aanpak opnieuw rendabel te maken. Één van de redenen waarom ze daarin 
geïnteresseerd waren, was zeker dat ze er hun graanvoorziening mee konden verzekeren. 12 De op 
pleistocene gronden gelegen hof produceerde immers de brouwgerst en rogge waaraan ze in de Friese 
landen dringend gebrek hadden. Het tijdstip van verwerving moet na 1200 gedateerd worden. Pas in 
de jaren dertig en veertig van de dertiende eeuw waren de Friese abdijen zover dat ze buiten hun eigen 
omgeving moesten expanderen. Denk maar aan de aankoop van het eiland Marken in de jaren dertig 
door de premonstratenzer abdij van Mariëngaarde bij Hallum. IJ 

Aangenomen kan worden dat de curtis van ofbij Den Burg omstreeks 1200 nog in handen van de 
graafwas . Het is zeer waarschijnlijk dat in 1203 Willem van Holland zijn naar Texel gevoerde nicht 
Ada, dochter van de overleden graaf Dirk VII, erin heeft ondergebracht om haar van daar naar 
Schotland te verschepen. Volgen we het spoor verder terug in de tijd, dan kunnen we deze grafelijke 
curtis zonder bezwaar in verband brengen met met de allodialisering in 985 van de goederen en 
opbrengsten die Dirk II van koning Otto III onder meer in de Tesselgouw in leen hield. ' 4 De (West
)Friese, later Hollandse graven beschikten dus zeker sinds het eind van de tiende eeuw over 
oorspronkelijk koninklijke goederen in Texel. Een curtis vormde in het algemeen het bestuurlijk 
zwaartepunt van zo'n complex. 

Als dat op zichzelf al geen reden zou zijn om in Den Burg het oudste centrum van het eiland te 
zoeken, is dat daarnaast - en in combinatie daarmee - wel de ouderdom van de parochiekerk ter 
plaatse. Schoor! heeft het over een simpele uithofkapel die pas in 1345 een parochiale functie zou 
hebben gekregen. Dat ligt echter allerminst voor de hand bij een betrokkenheid van Ludingakerke. De 
reguliere kanunniken van dit klooster waren zeer actief in de zielzorg en probeerden zoveel mogelijk 
hun uithoven te combineren met zielzorgopdrachten in de parochies waarvan ze patronaatsrechten 
verwierven. Zie bij voorbeeld in MOllnikendam's en Weidum' 6, waar hun monnikhuizen één geheel 
vormden met de pastorie. 

Nu wisten ze in de dertiende eeuw zulke rechten op alle kerken van Texel te verkrijgen , op die 
van De Westen, De Waal, Oosterend en Vlieland. Maar de plaatsing van hun uithofcomplex naast de 
kerk van Den Burg doet toch sterk vermoeden dat zij ook die kerk ter plaatse door hun papen lieten 
bedienen, mede om er inkomsten uit te trekken. 

Bovendien, archeologisch onderzoek in en bij de huidige kerk heeft uitgewezen dat deze een 
elfde-eeuwse voorganger in tufsteen heeft gekend , die op zijn beurt ongetwijfeld een ouder houten 
gebouw zal hebben vervangen. ' 7 De Ludingakerksters kunnen het kerkje dus niet zelf gebouwd 
hebben . Dat moet al een combinatie met de curtis hebben gevormd. Maar als dat zo is , hebben we het 
spoor van Schoor! allang verlaten. Terug in de tijd wijst het patrocinium van Den Burg, Sint Sixtus , 
ons dan de weg tot in de hoge en vroege Middeleeuwen. Uit het oudste goederenregister van de St. 
Maartenskerk van Utrecht is bekend dat er in de negende eeuw twee of meer kerken op Texel waren en 
dat de koning die alle overgedragen had aan de Utrechtse kerk. Misschien dat de Maartenskerk van 
Oosterend, de Bonifatiuskerk van De Waal en de Willibrorduskerk van Vlieland toen al bestonden, 
want hun patroonheiligen behoren tot de oudst geliefde van Utrecht. Maar dat geldt ook voor Sixtus. 
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Over de bezitsverwervingspo litiek van de Friese kloosters in het algemeen, zie] .A. Mol, 
'Besitzerwerbungen der friesisc hen Zisterzienserklöste r ', in: K. Elm ed., Erwerbspoliti k und 
Wi rtschaftsweise mittela lterlicher Orden und Klöster (Berlijn I992) 67-U4, aldaar 79 -80. 
Mol, 'Hollands-Friese oo rlog', 97 . 
Oorkonden boek \Jan Holland en Zeeland I, A.C.F. Koch ed. ('s -Gravenhage 1970) nr. 55 (985). 
Mol, ' Fries-Hollandse oorlog', 97-98 . 
P.N. Noomen en ].A. Mol, 'Das friesische Kataster vo n I5II/I640 und die historische 
Siedlungsforschung', Siedlungiforschung 14 (I996) 2I7-23I , aldaar 224, 226. 
Van den Berg, Monumenten, 246 , 249. 



Denk maar aan de kerk van Sexbierurn, ecclesia matrix van Barradeel, die als zodanig behoorde tot de 
oudste generatie bisschoppelijke eigenkerken van Westergo. 18 

Welke van de Texelse godshuizen was dan nu de moederkerk van de eilandengroep? Regel is dat 
de parochie met het grootste kerspelgebied de oudste is. Bekijken we het oude land van Texel in dit 
verband met een landschappelijk oog, dan vallen De Waal en Oosterend af Hun parochiegrenzen zijn 
nog wel niet onderzocht, maar het behoeft geen betoog dat deze twee dorpen tezamen het oostelijke 
eilanddeel omvatten dat door de Lange Waal bijna geheel van het centrale part gescheiden was. Op dat 
centrale deel treffen we de kerk van Den Burg in het midden en die van De Westen en Hoorn in het 
westen en zuiden. Hoorn op de Hom of hoek is duidelijk een latere stichting. Blijft over De Westen als 
concurrent. Schoorl meent in De Westen de hoofdkerk van Texel te zien , zulks deels in navolging van 
de achttiende-eeuwse katholieke kerkhistorici Heusen en Van Rhijn (de auteurs van de Tegenwoordige 
Staat) die ten onrechte door Van der Vlis worden beschouwd als betrouwbare auteurs. 19 Uit het recente 
patrociniaonderzoek is wel duidelijk geworden dat hun informatie niet te vertrouwen is als zij niet 
gedekt wordt door andere bronnen. 2o Nu heeft ook S. Muller Hzn. de kerk van De Westen als de 
oudste van Texel aangewezen , vermoedelijk omdat hij in een zestiende-eeuwse rekening van de 
officiaal van de bisschop dit godshuis als ecclesia de Thessele vulgo tWambuys genoemd vond. 21 Dat zou 
vertaald kunnen worden als '~kerk van Tessel, in de volksmond Wambuys geheten' . Maar het Latijn 
is hier niet eenduidig. De bewoording is met evenveel recht over te zetten als e.en kerk op of van Texel 
etc. 

Wat tenslotte het patrocinium van De Westen betreft, volgens het recente boek van De Jager en 
Kikkert zou dat Johannes de Doper zijn geweest. 22 

Op welke bron zij zich daarvoor baseren is bij gebrek aan een notenapparaat niet duidelijk. Zij 
hebben nogal wat woorden nodig om aannemelijk te maken dat Willibrord Sint Jan als een van zijn 
lievelingsmiddelaars geïntroduceerd zou hebben, maar dat is met de beste wil van de wereld niet 
staande te houden. De Doper behoort namelijk tot de heiligen die de hele Middeleeuwen door vurig 
vereerd werden. Hij kan net zo goed in de elfde of twaalfde als in de negende eeuw als 
beschermheilige aangenomen zijn. Overigens lijdt het geen twijfel dat ook de kerk van De Westen oud 
was . Alle kerken van Texel kunnen, evenals die op Wieringen , op een behoorlijke ouderdom bogen. 
Maar daarmee is het primaat van De Westen allerminst bewezen. 

Zien we dan naar het ruimtelijk patroon, dan zijn er argumenten om juist niet in De Westen uit 
te komen. Allereerst spreekt de naam van de reeds in de negende eeuw geattesteerde buurtschap 
Uuestan23 boekdelen. Hij betekent simpelweg het westen van, met Oosterend als pendant. We vinden 
dezelfde combinatie op Wieringen, met Westerland en Oosterland aan weerszijden van het eiland. Als 
aanduiding van een rand lijkt hij mij secundair in aanleg, ten opzichte van het centrum. Op Wieringen 
kunnen we voor dat centrum dan denken aan Stroe ofHippolytushoef, op Texel is er maar één 
mogelijkheid: Den Burg. Het argument dat De Westen in zijn beste tijd ooit aan een stroom heeft 
gelegen - de zogenaamde inham van Ente - en dus goed bereikbaar was, voldoet nauwelijks, omdat 
havenplaatsen in de Nederlanden in kerkelijk opzicht doorgaans secundair van aanleg blijken te zijn 
geweest. Het midden van het pleistocene eiland was de meest aangewezen plek voor de stichting van 
eerste kerk. 

Dat Den Burg het grootste kerspelgebied van de Texelse kerken had , is te onderzoeken. De 
parochiegrenzen zouden gevonden kunnen worden door na te gaan welke bewoners van welke waar 
gelegen hoeven en huizen in Den Burg ter kerke gingen en zich daar dopen lieten dopen en begraven. 
Een en ander moet na te trekken zijn door de doop- , trouw- en begraafboeken te raadplegen en die te 
combineren met kadastrale eigendomsgegevens. 
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J.A. Mol en P.N. Noomen, 'De stichting van de Augustijner koorherenabdij Ludingakerke en haar 
relatie met Rolduc ', in: S. Zijlstra , G .N.M. Vis en D.J .M. Zeinstra, Vroomheid tussen Vlie en Lauwers . 
Aspecten van de Friese kerkgeschieden is (Delft I996) II-46, 22 e.v. 
J.A. van der Vlis , tLant van Texsel. Een gesch iedsch rij vi ng (Den Burg I97S) 87; 
G. Verhoeven, 'De middeleeuwse kerkpatrocinia van Friesland. Een inventaris ' , Fryske Nammen 8 
(I989) 7S-I08, aldaar 77. 
SMuller Hzn ., De indeelin1l van het bisdom Utrecht, dIn . I en II van: J.G.C. Joosting en S. Muller Hzn. 
ed., Bronnen voor de gesch iedenis der kerkel ijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen (' s
Gravenhage I9IS) I, 3I8-320. 
C. de Jager en W.]. Kikkert, Van het Clijftot Den Hoo rn (Den Burg I998) 79. 
R.E. Künzel, D.P. Blok en ].M. Verhoeff, Lexicon van Nederlndse toponiemen tot 1 200 (Amsterdam 
I988), s.v. Westen. 



De uitkomst van dat onderzoek is eenvoudig te voorspellen: ik had het al over de Lange Waal als 
de oostgrens met De Waal en Oosterend. Aan de westkant lijkt me de scheiding met het schiereilandje 
van De Westen en Hoorn te vinden in de Ee van N oordhaffel. '4 Hoe de grens over de hoge rug aan de 
noordwestkant liep (waar er natuurlijk wel een verbinding was), moeten we gissen, maar het ligt voor 
de hand dat hij er de lijn van de Ee van Noordhaffel in noordwestelijke richting vervolgde. Het kan 
geen toeval zijn dat de kerk van De Koog een dochterkapel van de kerk van Den Burg was en daarvan 
dus bij haar stichting is afgesplitst.'5 Haar parochiegebied vormde derhalve oorspronkelijk één geheel 
met dat van de St. Sixtuskerk. Tenslotte kan het ons in deze context niet verbazen dat het dorpsgebied 
van Den Burg in 1414 van de 13 schepenen van het eiland er 4 mocht leveren , tegen De Westen, De 
Waal en Oosterend ieder 3. ,6 

Dat alles wijst er tezamen op dat Den Burg al in de negende eeuw zowel sacraal als bestuurlijk 
het centrum van het grotendeels uit koningsgoed bestaande eiland vormde. Wat ons tenslotte weer bij 
de ringwalburcht brengt waaraan Den Burg volgens mij, net zo goed als Burg op Schouwen, 
Middelburg, Domburg, Souburg en al die andere burgen , zijn naam ontleende. Getuige de 
aanwezigheid van meerdere kerken op Texel in de tiende eeuw, behoorde dit eiland samen met het al 
even oude Wieringen tot de kerngewesten van de Karolingen in onze streken. Het was een kerngewest 
dat niet minder dan Walcheren de moeite van het beschermen waard was. Daarom zie ik wel degelijk 
een parallel en pleit ik voor voorgezet onderzoek in de richting van (de oude) Woltering. ' 7 Het is 
tekenend voor Schoorls overtuiging dat in de literatuurlijst van zijn boek de studiebundel uit 1995 
Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland met daarin het rijke artikel van Peter Hendrikx ontbreekt. 's 

De rode draad daaruit zal hoe dan ook voor Texel uitgesponnen moeten worden. 

Het is tijd om afte ronden. Mijn kritiek leidt tot een retouche op een niet onbelangrijk maar 
toch relatief klein onderdeel van de Opera Schoorliana. Schoorl had een blinde vlek voor het 
retrospectieve belang van de kerkelijke infrastructuur, die in zijn boeken maar zijdelings aan de orde 
komt. Parochiegrenzen, de precieze ligging van patroons- en pastoriegoederen, e.d. heeft hij niet 
onderzocht, waardoor hij te snel tot discontinuïteit kon besluiten. 

Dat neemt niet weg dat ook van zijn uitdagende antithese op het punt van Den Burgs late 'of 
vroege centrumfunctie een stimulans uitgaat. Dat klinkt sommigen van u wellicht goedkoop in de 
oren, maar zo is het niet bedoeld. Ook historische wetenschap is een zaak van trial and error waarin de 
missers een functie hebben . 
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Zie voor de loop van de Ee van Noordhaffel het kaar~e bij De Jager en Kikkert, 25 . 
Muller, Indeelin.g, 319, die hier steunt op de 'Informatie' van 1514. 
De Jager en Kikkert, 80. 
Merkwaardig genoeg heeft Woltering al in 1979 (mede onder invloed van Schoor!?) afstand 
genomen van de ringwalburchthypothese; zie hierboven noot 4. Vergelijk zijn recente publicatie 
'Occupation History of Texel, III The Archaeological Survey, Palaeogeography and Settlement 
Patterns', Bijdra.gen van de Rijksdienst voor Oudheidkundi.g Bodemonderzoek 42 (1996-1997) 209-364, 
waar hij op p. 344 Schoorls vis ie zonder commentaar weergeeft. 
Zie noot 2 . Het artikel van P.A. Henderikx daarin over 'De ringwalburgen in het mondingsgebied 
van de Schelde in historisch perspectief' (7I-II2) biedt een nadere uitwerking van zijn opstel 
'Walcheren van de 6e tot de I2e eeuw', Archief. Mededelin.gen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der 
Wetenschappen 1993,113-156. 
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