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contacten tussen Bovo (Buwe) en abt Ethelger wordt namelijk gemeld dat laatstge
noemde de leiding van het nieuw te stichten convent opdroeg aan broeder Dtat en
dat kan niemand anders zijn dan de leider van de premonstratenzer gemeenschap
op het uithofcomplex dat van Gerics hoofdgoed waS afgesplitst. Daaruit volgt dat
de religieuzen die niet met Gerie naar de cisterciënzers overgegaan waren en zich
op de uithof gevestigd hadden, kort daarop naar Buweklooster zijn verhuisd. De
uithof bleef als agrarisch exploitatiecentrum van Buweklooster fungeren. Latere
bezitsregisters van Buweklooster laten er geen twijfel over bestaan dat deze proos
dij over een aantal aaneengesloten saten van in totaal zo'n 200 pondemaat (ca. 75
ha) onder de muren van Gerkesklooster beschikte. lOo De precieze lokalisatie op ba
sis van retrospectieve gegevens toont op het perceel nauwkenrig de ligging en om
vang van het in 1249 afgesplitste complex. lOl En daarmee blijkt opnieuw dat de fei
ten, voorzover die in de Vita Ethelgeri gegeven worden, prima kloppen.

Vergelijken we de afloop van dit conflict tenslotte met dat over de Wydemeer, dan
kunnen we vaststellen dat de competitie wel hevig was maar uiteindelijk sterk ge
temperd werd door de familie- en vriendschapsbanden waarmee de leidinggevenden
in de diverse kloosters met elkaar verbonden waren. Natuurlijk:, er kon in beide ge
vallen een geweldige ruzie ontstaan ondanks de omstandigheid dat de abten aan el
kaar verzwagerd waren. In het geval van de stichting van Gerkesklooster was het
voor de Mariëngaarder gemeenschap vermoedelijk ook moeilijk te verteren dat de
gene die haar de nieuwe stichting afhandig maakte, een oomzegger van haar eigen
abt Ethelger was. Dat laatste weten we uit een voorgaand hoofdstuk. Het tekent de
partijdigheid van de auteur dat hij hem hier alleen de zoon van abt Sidachs zuster
noemt. Een en ander laat echter onverlet dat het overleg tussen de partijen dankzij
hun familierelaties op gang kon komen en tot een acceptabel einde gevoerd worden.

3.4. Mariëngaarde en de Friese samenleving

Boerenvrijheid ofadelsheerschappij?

Na de Vitae van de missionarissen Willibrord, Bonifatius, Willehad en Liudger en
de goederenregisters van de oude abdijen Fulda en Werden vormt de premonstra
tenzer historiografie van Mariëngaarde en Wittewierum chronologisch het eerst
volgende samenhangende bronnencomplex van enige omvang over de middel
eeUWse sameuleving in de Friese landen. Dat stelt ons voor het methodologische
probleem dat we voor het beschrijven van de samenleving die de premonstraten
zers aantroffen bij hun vestiging in deze streken, op hun eigen uitspraken zijn aan-

Register'Van denAanbreng I, 224; Nîeuwland en Mol, 'Rekken kleasteropkomsten 1606/1607', nrs. 679-682.
Mol, Naamen en Van der Vaart, Achtkarspelen-Zuid/Eestrum, 29.
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110 3. Mariëngaarde, het Friese kloosterwezen en de Friese maatschappij

gewezen, uitspraken die nauwelijks getoetst kunnen worden aan contemporaine
bronnen van andere aard of herkomst.

Deze constatering brengt ons meteen bij de vraag hoe het Friesland waarin de ab
dij Mariëngaarde in 1163 werd gesticht, sociaal en institutioneel kan worden gety
peerd. De relatieve bronnenschaarste heeft vanouds veel ruimte gelaten voor dik
wijls ideologisch geladen speculatie. Nog steeds zeer populair en invloedrijk is de
theorie die de zogenaamde 'Friese vrijheid' van de late Middeleeuwen, de situatie
dus waarin een landsheer ontbrak en de Friezen zichzelf bestuurden, terugprojec
teert naar de vroege en volle Middeleeuwen. Zij gaat terug op de zeventiende
eeuwse historicus Ubbo Emmius en werd in de twintigste eeuw nader uitgewerkt
door LH. Gosses, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van
Groningen.102 Gosses' leerling Slicher van Bath schetste het middeleeuwse Fries
land als een patriarchaal-democratische samenleving, bestaande uit autonome 'boe
renrepubliekjes'lo3 Parallel aan deze visie is de idee dat de Friese parochiekerken
overwegend Gemeindekirchen zijn geweest en dus door de Friezen in communaal
verband zouden zijn gesticht.1O' Verder zou ook de standenstructuur hier te lande
vanouds relatief egalitair zijn geweest. Pas in de late Middeleeuwen zou een, vaak
als boerenadel getypeerde, bovenlaag zich binnen de stand van eigenerfde boeren
zijn gaan onderscheiden. Van een oude adelstand zou geen sprake zijn geweest. De
term nobilis die in de premonstratenzer bronnen vaak wordt gebruikt zou dan ook
niet vertaald moeten worden als 'edel' maar als 'rijk en aanzienlijk'. In tegenstelling
tot de adel en de ministerialiteit in andere streken zou deze elite bovendien geen do
maniale en feodale wortels hebben gehad.

Uiteraard heeft het door de eeuwen heen niet ontbroken aan kritiek op deze visie
op het middeleeuwse Friesland. De laatste decennia bijvoorbeeld heeft de rechtshis
toricus Algra zich er bij herhaling tegen gekeerd. lOs Door de bronnenschaarste be
hield de wetenschappelijke discussie echter een paradigmatisch karakter, waarin de
verdedigers van beide visies het zwijgen van de bronnen in hun eigen voordeel uit
legden. Heeft het daarom wel zin het probleem van het al dan niet egalitaire karakter
van de Friese maatschappij hier opnieuw aan de orde te stellen? Het antwoord op
deze vraag moet bevestigend luiden, op grond van de hiervóór reeds toegelichte mo
gelijkheden om gegevens uit veel latere tijd retrospectief aan te wenden voor de ken
nis van de middeleeuwse Situatie. Dankzij een dergelijke kartografische bezitsrecon
structie kunnen de schaarse contemporaine bronnen belangrijk worden aangevuld.
Bovendien verkrijgen ze er een structureel en geografisch kader door. Naast en in
combinatie daarmee hebben ook sommige gegevens uit later tijd die met de ouder
wetse term Crechtsoudheden' getypeerd kunnen worden, zoals patronaatsrechten,

102 Gosses. 'Friesische Geschichte', 352-353; idem, Friesche hoofdeling, 10 e.v.
103 Slichervan Bath, Boeren'Vrijheid, 8 e.v.
104 Zie de literatuur bij Kurze, Pfarrerwahlen, 197-199.
105 Algra, Ein, 99 e.v.
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tienden, parochiegrenzen, de seendorganisatie, de omvang van het pastorieland en
de kerkpatrocinia in sommige opzichten zeggingskracht voor veel eerdere tijd en
bieden daardoor mogelijkheden tot retrospectie106 De twee belangrijkste 'institu
ties' waarmee de premonstratenzers bij hun komst in de Friese landen te maken kre
gen, waren de adel, die hun vestigingen begunstigde, en het parochiewezen, waar
voor zij als zielzorgers belangstelling hadden en waaraan zij tevens een deel van hun
inkomsten ontleenden. Op beide instituties kan met behulp van retrospectief onder
zoek licht wordeh geworpen. Voordat hierna echter op de oorsprong en het karakter
van de Friese adel ingegaan wordt, lijkt het nuttig eerst enkele hoofdlijnen te trekken
met betrekking tot de geschiedenis van het parochiewezen. Daarbij wordt bijzonde
re aandacht aan de directe omgeving van Mariëngaarde besteed.

Het parochiewezen

Met name ten aanzien van de kerkelijke organisatie en de groei van het parochiewe
zen is de retrospectieve methode met succes te gebruiken. Op het eerste gezicht le
vert een kaart met de parochiegrenzen een chaotisch beeld. Het meest opvallend is
de grote hoeveelheid parochies: Westerlauwers Friesland telde er ruim 350, meer
dan een kwart van alle kerken van het diocees Utrecht. Bij nadere beschouwing te
kenen zich toch wel structuren af. Zo valt het op dat de parochies op de klei, als
neerslag van de grote bodemvruchtbaarheid en de dichte bevolking, gemiddeld veel
mindet uitgestrekt waren dan die in de Wouden, de armere veen- en zandstreken in
het zuiden en oosten. De gereconstrUeerde parochiegrenzen zijn op de klei vaak
bochtig omdat ze de prielen en kreken van het kwelderland volgen, terwijl de gren
zen in de Wouden loodrecht opstrekken vanuit de veenstroompjes.

Vóór de kerstening had elke terpbuurschap in het kleigebied haar eigen graf
veld. ,ol De kerstening maakte daaraan geleidelijk een eind. Eerst veranderden op de
oude grafvelden de begraafgewoonten: de crematie verdween, bijgaven werden
minderfrequent en de graven werden oost-west georiënteerd. De voortgaande kers
tening bracht vervolgens een differentiatie tussen de terpbuurschappen onderling,
doordat men uitsluitend bij de parochiekerken ging begraven. De eerste kerken
waren uiteraard dun gezaaid en fungeerden dan ook als cultuscentrum voor de wij
de omgeving. Op de klei met zijn talrijke parochies zijn sommige van de oudste
kerken nog te herkennen aan hun ook in de late Middeleeuwen nog relatief grote
parochiebereik te midden van de overige, kleinere, parochiegebieden.

Waar lagen in Oostergo deze oudste kerken? Exacte stichtingsdata zijn onbe
kend en ook het archeologische onderzoek en de bouwgeschiedenis kunnen geen
absolute dateringen geven. Toch kunnen als gevolg van het conservatieve karakter

106 Naamen, 'De familie Cammingha', 10-13, 67.
107 Naamen en DeLangen, 'Begraafplaatsen'. 24-25.
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van de kerkelijke organisatie nit laatmiddeleeuwse gegevens terug in de tijd heel
wat conclusies worden getrokken. Zo weten we dat een rechtsvoorganger van de
eigenaar van het patronaatsrecht van een kerk (dat wil zeggen, het recht een pastoor
ter benoeming aan de bisschop voor te dragen) ooit de kerk stichtte. De bescherm
heilige van een kerk is een ander verschijnsel met een 'Iongue durée' dat aanwijzin
gen kan geven over de stichtingstijd en soms zelfs over de initiatiefnemer tot stich
ting. Ook de ligging en de omvang van het kerke-, met name het pastoriegoed, 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 demissiegeschiedenis kan op deze wijze worden vastgesteld
dat de oudste kerken in Friesland in de tweede helft van de achtste eeuw werden ge
sticht vanuit de abdij Echternach en de bisschopskerk te Utrecht. lOS Beide instellin
gen waren nauw met het Karolingische rijksgezag verbonden. Kerken die tot in de
achtste eeuw, de tijd van de kerstening, teruggaan, zijn de op Echternachse land
goederen gebouwde kerken te Stryp en Formerum op Terschelling, op Ameland 
waarschijnlijk te Hollum - en die van Holwerd. Gelijktijdig en waarschijnlijk ge
coördineerd met dezé 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
schenkingen van aanzienlijke Friezen ten bate van hun zieleheil en als medegave bij
intredes in het klooster ook andere - niet bij de eerSte missie betrokken - verre ab
dijen goederen in Friesland.!09 Met Echternach en de kerk van Utrecht hadden deze
abdijen wel gemeen dat zij eveneens nauwe relaties hadden met het Frankische
rijksgezag, en vaak als verlengstuk daarvan fungeerden. Zo bezaten bijvoorbeeld de
abdijen van Saint Amand en Fulda belangrijk grondbezit in Oostergo. Op grond
van latere gegevens weten we dat ook de abdij van Corvey in de tweede helft van de
negende eeuw in Leeuwarden grondbezit heeft verworven en daarop een parochie
kerk heeft gesticht. In de twaalfde eeuw had Corvey namelijk het patronaatsrecht
van de Sint-Vituskerk van Oldehove in Leeuwarden.

De drijvende krachten achter de uitbreiding van het parochienetwerk tot een
vlakdekkend systeem waren sinds de tiende eeuw echter niet meer de verafgelegen
abdijen zoals Echternach en Corvey maar de bisschoppen van Utrecht. In het ge
bied tussen Leeuwarden en Holwerd stichtte de bisschop van Utrecht aldus de
Sint-Maartenskerk van Ferwerd. Ook de kerk van Hallum was aan Sint Maarten
gewijd. Zij mag daarom hoogstwaarschijnlijk als de oudste-dochterkerk van Fer
werd worden beschouwd. Omdat de kerk van Stiens evenals die van Leeuwarden
Sint Vitus tot patroon had kan deze als de oudste dochter van Oldehove worden

108 Noomen,'Goederen van Echternach', 29-31.
109 Zie voor het volgende Noomen, 'Leeuwarden in de Middeleeuwen, 52-53.

bestemp
ting in S
ged.teer
systeem
vanelka,

In de
worteld.
lijke vro
van pare
telijke ti
reik van
koment
troonhe
wenken
sum In (

Cornjur
den, en'
Hallum
Blija (Si]
cinia. H
kum, 0
edelen c
eerste 0

naast he
kewas.]
bisschol
rochiek,
proces, '
zelfdet.
de zorg
roep m€

Ookvo
Friese a
ren met
bezit. 1-

110 Zie'
111 Van



110 Zie-voor de patrocinia Verhoeven, 'Kerkpatrocinia', 75-108,
111 Van den Berg, Ferwerderadeel, 263, 271, 274.

Domaniale aspecten van de Friese adel

Ook voor de beantwoording van de vraag naar de oorsprong en het karakter van de
Friese adel is het lonend de schaarse historische en juridische gegevens te combine
ren met retrospectief onderzoek, met name naar de ligging van het adellijk grond
bezit, Hierboven werd al aangeroerd dat de dominerende lijn in de wetenschappe-

bestempeld, zoals Hallum dat v"f Ferwerd was. Waarschijnlijk kan de kerkstich
ting in Stiens en mogelijk ook dièvan Hallum nog in de late tiende eeuw worden
gedateerd. Aannemelijk is, dat rond het jaar 1000 heel Oostergo 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 ge
worteld. Evenals elders in Europa vernemen we nu steeds meer blijken vanpersoon
lijke vroomheid van leken. Eén aspect van deze ontwikkeling was dat het netwerk
van parochies aanzienlijk werd verdicht. Vele terpbuurschappen die in de voorchris
telijke tijd een eigen grafveld hadden gekend maar na de kerstening binnen het be
reik van een verderaf gelegen moederkerk met bijbehorende begraafplaats waren
komen te liggen, kregen nu weer een eigen kerk met kerkhof. Met behulp van de pa
troonheiligen en het verloop van de parochiegrenzen die we uit de late Middeleeu
wen kennen, kan worden vastgesteld dat Hijum, Finkum, Wijns (Sint Vitus) en Brit
sum in deze tijd van Stiens werden afgesplitst, terwijl eveneens vóór 1200 Jelsum,
Cornjum, Miedum, Lekkum en Nijehove als dochters van Oldehove te Leeuwar
den, en Westernijkerk, Marrurn, Wanswerd, Hogebeintum en Blija als dochters van
Hallum en Ferwerd zelfstandige parochies werden. IlO De geringe ouderdom van
Blija (Sint Nicolaas). en Marrurn (Sint Godehardus) wordt bevestigd door de patro
cinia. Hierna zal nog ter sprake komen dat de beschermheiligen van Miedum, Lek
kum, Oosternijkerk en Nijehove erop kunnen wijzen dat het stichtingen van locale
edelen op inspiratie en instigatie van abt Frederik van Mariëngaarde of één van zijn
eerste opvolgers zijn. In het geval van Westernijkerk wijst de ligging van de kerk
naast het adellijke goed Jeppemastate erop dat ook daar van een adelsstichting spra
ke was.111 Terwijl de oudste kerken alle door machthebbers buiten Friesland - de
bisschoppen en de oude abdijen - werden gesticht, dankt de jongste generatie pa
rochiekerkert haar ontstaan dus aan inheems-Friese initiatieven. Bij dit stichtings
proces, dat rond 1150 in grote lijnen zijn beslag wel had gekregen, valt derhalve de
zelfde tendens waar te nemen als bij de Friese kloosterstichtingen van na dat jaar: dat
de zorg om het zieleheil naar Friesland zelf werd gehaald en dat daarvoor geen be
roep meer werd gedaan op kerkelijke instellingen buiten de regio.

1133.4. Mariëngaarde en de Friese samenleving
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lijke geschiedschrijving de Friese adel gedurende lange tijd zijn domaniale en feo
dale wortels ontzegd heeft. Nader onderzoek heeft ten aanzien van dit onderwerp
tot nieuwe inzichten en nuances geleid. Zo is het inmiddels duidelijk dat de laat
middeleeuwse situatie, toen Friesland zich inderdaad van naburige gewesten als het
Sticht Utrecht, Holland en Gelre onderscheidde doordat een leenstelsel hier ont
brak, niet zomaar naar eerdere tijd teruggeprojecteerd mag worden. In de naburige
streken ging het feodaliseringsproces tot in de vroege Nieuwe tijd door; een min of
meer vlakdekkende feodalisering bestond in de volle Middeleeuwen ook daar nog
niet. Omgekeerd waren omstreeks 1200 in Friesland leengoederen geenszins afwee
zig. Als we de ligging en geografische verspreiding van deze domeinen in de be
schouwing betrekken, kunnen we vaststellen dat ze geen uitzonderlijke verschij
ningen in de Friese maatschappij waren. Ze lagen op centrale plaatsen en hadden
daar een belangrijke functie als steunpunten van de bisschoppen van Utrecht en
Munster en van oude, buitenlandse abdijen.

Voor een goed begrip van deze leengoederen is het nuttig de omgeving van de
oudste parochiekerken nader te bekijken. Dan blijkt dat elk van deze kerken is ge
sticht op landgoederen van kerkelijke instellingen buiten de regio. Vaak had dit
grondbezit zo'n grote omvang dat er ook na de stichting en dotatie van de be-
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Afb. 15. Tekening door Pieter Idserts Portier omstreeks 1750 van een stinsnüne op een terp,
vermoedelijk Lunia of de Schierstins ten zuiden van Hallum. Fries Museum Leeuwarden.
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112 Wij gebruiken de standsaanduiding nobilis uit de abtenlevens. Het is geenszins uitgesloten dat deze term
(Jok werd gebruikt voor families van wie de wortels eerder in de ministerialiteit dan in de oude ade1lagen. In
Noord-Nederland ontbrak het strenge onderscheid tussen beide groepen zoals dat in andere streken wel be
stond. Zie Mol en Noomen, 'Ludingakerke', 28.
113 Vita Sibrandi cap. 2; Kroniek Bloemhof, 192-193.

treffende kerken nog een sruk domein resteerde. Dat restdomein werd dan geen
goed van de betreffende parochiekerk maar bleef in handen van de (rechtsopvolgers
van de) kerkstichter en kwam uiteindelijk vaak aan de Friese adel. ll2 Van de vele
voorbeelden die te geven zijn van adellijke of ministeriale machtsposities met do
maniale wortels willen we er hier drie uitlichten die zijdelings in de abtenlevens en
in andere bronnen over de abdij Mariëngaarde worden genoemd. Als we alleen de
beschikking over de Mariëngaarder gegevens zouden hebben gehad zou de doma
niale starus van deze posities ons overigens niet opgevallen zijn. Alleen de combi
natie van deze bronnen met rechtshistorische gegevens en de retrospectievebezits
reconstructie maakt deze status duidelijk. De voorbeelden betreffen het adellijke
huis bij de Sint-Viruskerk van Oldehove te Leeuwarden, de machtspositie van de
familie Heslinga in de omgeving van Blija en Ferwerd en die van de zogenaamde
'ptoosten' van Farmsum en Loppersum ten oosten van de Lauwers.

De laatsten, de proosten van Farmsum en Loppersum, woOrden genoemd in de
Vita Sibrandi en in de kronieken van de abdij van Wittewierum. ll3Nog voordat hij
abt was, werd Sibrand in 1224 naar de Ommelanden gestuurd om daar te bemidde
len in een geschil rossen de premonstratenzer kloosters Wittewierum en Schildwol
de. Het conflict zelf kan hier onbesproken blijven. Van belang is alleen dat tot de
bondgenoten van het laatstgenoemde klooster de proosten of dekens van Farmsum
en Loppersum behoorden. De adellijke Sibrand kon in dit conflict steunen op ver
wanten die hij ten oosten van de Lauwers had. Over de positie van de Ommelander
proosten is uit latere bronnen veel meer bekend. Uit een analyse van die bronnen,
met name uit vijftiende-eeuwse leenbrieven en de reconstructie van het grondbezit,
wordt duidelijk dat de proosten in oorsprong geen kerkelijk fonds maar een we
reldlijk dienstgoed van de bisschop van Munster in leen bezaten. Zowel in hetleven
van abt Sibrand als in de Wittewierumer kronieken wordt gesignaleerd dat deze po
sities, proosdijen genoemd, van vader op zoon vererfden. Het belangrijkste onder
deel van het leengoed bestond uit grondbezit ter grootte van enkele forse volwaar
dige agrarische bedrijven en een deel van de kerkelijke tienden. Als tegenprestatie
had de leenman (de prepositus dus), die in de regel een leek was en afkomstig uit de
belangrijkste adellijke families van het gewest, gastvrijheid, onderdak, leeftocht en
bescherming te geven aan de Munsterse prelaten die voor de visitatie en de kerkelij
ke jurisdictie (seend) het Friese deel van het Munsterse diocees bezochten. Daar
door verwierven de proosten in de loop van de tijd, vanuit hun rol als seendgetui
gen, een grote feitelijke invloed op de kerkelijke jurisdictie, zij het slechts op die
over leken. Een krachtige ondersteuning voor deze typering van de Ommelander

van de
lIS ge
lad dit
de be-

:erp,
n.

,n feo
,rwerp
e laat
als het
~r ont
burige
minof
arnog
: afwe
de be
rschij
ladden
,cht en



zenenJ
Op,

van de~

van de:
konde.
eigenk
levereIl
voorbe
orde n:
enkele
eeuweJ
dievo(
als eerl

Met de:
adellijk,
hunm,
heerlijk
rocrueVi
se adel i

toegeli<
over eel
tonogr:
overal i
trilinea
rondd,

yens var
omgevlI
haar gee
wanten
gaarder
gemaakl
huidige
deleeuw
den in e
worden
manla 11
Waarst!
patrona

proosdijen!14 levert de kartografische reconstructie van het proosdijland, van het
bisschoppelijke leenland dus. Bij alle moederkerken van Munsters Friesland ligt dit
land direct aaneengesloten aan het kerkelijk grondbezit, in het bijzonder aan het
pastorieland.115 Daarmee wordt de domaniale basis van de betreffende kerk geïllus
treerd en wordt tegelijk gedemonstreerd dat na dotatie van de kerk de bisschop nog
een restdomein over hield.

In het Utrechtse diocees kan, zij het in een andere verschijningsvorm, bij de kerk
van Ferwerd een vergelijkbare situatie worden getraceerd. De abtenlevens vermel
den dat een edelman uit Blija, wiens familie in een volgende paragraaf nog wordt
behandeld, rond het jaar 1100 werd gedood door de Hezelinga viri, de Heslinga
mannen. Ook deze laatsten waren naar alle waarschijnlijkheid in het bezit van do
maniale goederen en rechten. Opmerkelijk is namelijk dat bijna twee eeuwen later,
in 1290, in Ferwerd, de moederparochie waarvan de kerk van Blija een afsplitsing is,
opnieuw van een familie Heslinga sprake is. Zij blijkt dan, reeds 'langer dan men
senheugenis', in het bezit van leenland van de bisschop van Utrecht in Ferwerd en
in andere dorpen. Zoals in de Ommelanden de proosten mede op basis van hun bis
schoppelijke leengoed invloed op de kerkelijke jnrisdictie pretendeerden, zo ba
seerde Sibrand Heslinga in 1289 op dit leengoed zijn aanspraken op het patronaats
recht van de kerk van Ferwerd, een eigenkerk van de bisschop. In die rol was hij een
tegenstander van de benedictijner abdij Foswerd, die zich door de bisscbop met dit
patronaatsrecht wilde laten begiftigen. De abdij zou uiteindelijk aan het langste
eind trekken.'" Uit de kartografische reconstructie blijkt zelfs dat de abdij in de
late Middeleeuwen een groot deel van het Ferwerder kerke- en pastoriegoed aan
zich trok en als uithof (monnikhuis) in eigen beheer exploiteerde.'17 .

Ook in Leeuwarden stonden in hun aanspraken op een oud domein en de daarop
gestichte kerk een Fries klooster en een adellijke familie aan het einde van de dertien
de eeuw tegenover elkaar. In 1300 droegen twee gebroeders Burmania hun (aandeel
in het) patronaatsrecht van de Sint-Vituskerk van Oldehove over aan de abdij Ma
riëngaarde.'" Zij deden dit met goedkeuring van hun verwanten ten bate van hun
zieleheil en dat van hun reeds overleden ouders. De Bnrmania's kunnen ondanks dit
patronaatsrecht geen nakomelingen van de kerkstichter zijn geweest. De Sint-Vitus
kerk was immers een eigenkerk van de abdij van Corvey. Hun patronaatsrecht moet
daarom zijn oorsprong vinden in een belening met, of een usurpatie van Corveyse
rechten. Herhaaldelijk blijkt reeds in de twaalfde en dertiende eeuw uit de abtenle-

114 Deze typering wijkt af van die bij Krüger, Archidiakonat Friesland, en Hartgerink-Koomans, 'Proosdijen
Munsters Friesland'.
115 Zie het kaartje bij Noamen, <Adelswereld'.
116 Van Buijtenen, St. Vitus van Oldehove,43-45.
117 Mol en Naamen, Prekadastrale Atlas Ferwerderadie~ s.v. Ferwert (FC9); vergelijk Van Dijk., Van Tersted
tot Oldestins, 134-137.
118 Naamen, 'Leeuwarden in de Middeleeuwen', 61, 74-75.
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vens van Mariëngaarde dat de abdij, met haar betrokkenheid bij de zielzorg in de
omgeving, vanouds belangstelling had voor deze kerk en nauwe relaties had met
haar geestelijkheid. In 1285 vernemen we tevens dat vin militares, ongetwijfeld ver
wanten of standgenoten van de Burmania's, bedenkingen hadden tegen de Mariën
gaarder ambities. Met de overdracht van 1300 werd aan deze spanningen een einde
gemaakt. Ook in dit geval blijkt de abdij een deel van het kerkegoed, gelegen aan de
huidige Nieuwestad, ten eigen bate in gebruik te hebben genomen. In de late Mid
deleeuwen zou hierop een nieuwe stedelijke wijk verrijzen na uitgifte van huisste
den in erfpacht. Uit de prekadastrale bezitsreconstructie die voor Leeuwarden kon
worden gemaakt, kunnen we opmaken dat het huis en het land van de familie Bur
mania in de vijftiende eeuw direct aan dat van Sint Vitus en Mariëngaarde grensden.
Waarschijnlijk maakte dit land van de Burmania's, evenals hun aanspraken op het
patronaatsrecht, oorspronkelijk deel uit van het bezit van Corvey.

Allodiale aspecten

Met deze drie representatieve voorbeelden is geïllustreerd dat belangrijke Friese
adellijke families, zowel in het Utrechtse als in het Munsterse diocees, een deel van
hun machtsposities en aanzien ontleenden aan de zeggenschap over oude grond
heerlijkheden, waarvan zowel grondbezit als aanspraken in de sfeer van het pa
rochiewezen deel uitmaakten. Het zou echter onjuist zijn de oorsprong van de Frie
se adel monocausaal te zoeken in de domanialiteit en de feodaliteit. Dit kan worden
toegelicht aan de hand van de machtspositie van verschillende adellijke families die
over een tijdsverloop van zes à zeven generaties continu in de premonstratenzer his
toriografie uit Friesland gevolgd kunnen worden. Duidelijk wordt daaruit dat, zoals
overal in Europa, zich vanaf het einde van de elfde eeuw ook in de Friese landen pa
trilineaire afstammingslijnen beginnen af te tekenen. Deze kristalliseerden zich uit
rond domaniale en allodiale goederen met daarop gebouwde verdedigbare steenhui
zen en rond de eervolle relatie van deze families met naburige kloosters.

Op zichzelf kan het verwondering wekken dat de herinnering aan verschillende
van deze families in de Mariëngaarder abtenlevens werd bewaard. Het eerste doel
van deze Vitae was immers verhalen te leveren die aan de kloostergemeenschap
konden worden voorgelezen ter lering en stichting. De vertelstof blijkt sterk op het
eigen klooster gericht; en zelfs daarvan wilden de auteurs geen uitputtende kroniek
leveren. In tegenstelling tot de kronieken van het klooster Wittewierurn komt bij
voorbeeld de rol van de abten buiten de sfeer van het eigen klooster en de eigen
orde nauwelijks ter sprake. Des te opmerkelijker is het dat uit de abtenlevens over
enkele adellijke geslachten wèl een doorlopend verhaal is af te leiden dat ruim twee
eeuwen bestrijkt. Vooral de eerste Vita en de laatste drie Vitae bevatten berichten
die VOor de adel van Oostergo van belang zijn. In het leven van abt Frederik krijgen
als eerste begunstigers van Mariëngaarde de Cammingha's van Blija met hun ver-
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wantschapskring veel aandacht. Dat wordt begrijpelijk doordat de auteur, de latere
abt Sibrand (a9),'19 rond 1230 meedeelt dat hij, zelf van deze edelen afstamt; hij
draagt zijn werk bovendien op aan Gerthrud (a7), oud-priorin van Mariëngaardes
dochterklooster Bethlehem, wier zuster in deze familie was ingetrouwd. Ook de
anonieme auteur (eB) van de levensbeschrij~ing van de laatste drie abten schreef
gedeeltelijk over zijn eigen familieleden. Veel aandacht besteedt hij aan de verwan
ten van abt Ethelger Jelgera (c5), onder wie de Cammingha's van Camminghabu
ren. Van zichzelf zegt deze auteur dat hij uiteindelijk prior van Mariëngaardes
dochterklooster Mariëngraf of Buweklooster werd en dat hij door 'de liefde van
verwantschap' met abt Ethelger verbonden was. Dat de abtenlevens van Mariën
gaarde ondanks hun niet-historische doelstelling zoveel over de Canuningha's in
Blija en Canuninghaburen en hun aanverwanten bevatten, kan derhalve verklaard
worden uit het tot nu toe in de historische literaruur weinig gesignaleerde feit dat
twee van die auteurs zelf uit deze verwantschapskring voortkwamen.

Lopen we in het kort de contacten russen de adellijke families van noordelijk
Oostergo en Mariëngaarde met zijn stichter na,120 dan komen we eerst bij Wibrand
van Blija (a6), de onechte zoon van een edelman uit Blija, die zich onder de geeste
lijke leiding stelde van Frederik toen die nog pastoor was. Aanvankelijk was hij een
wrede krijgsman geweest en betrokken bij een vete waarbij de kerk van Hallum
werd verbrand, maar door een preek van Frederik tot inkeer gekomen deed hij boe
te en werd hij kluizenaar. Een neef van deze Wibrand was jonge Asego van Blija
(a7). Ook deze liet zich door Frederik tot een godvruchtiger levenswandel bekeren.
Hij trad in het huwelijk met een aanzienlijke vrouw uit Driesurn. Omdat zij beiden
tot voorname families behoorden, kwamen op hun huwelijk veel armen uit de om
geving om aalmoezen te ontvangen. Maar Asego was ten gevolge van allerlei vetes
sterk verarmd en zag zich gedwongen hun valse muntsrukken uit te delen. Gods
wraak bleef niet uit: binnen een jaar stierf zijn jonge vrouw in het kraambed. Op
advies V"" Frederik ging hij bij wijze van boetedoening naar het Heilig Graf in Je
ruzalem op pelgrimage; toen hij ook Santiago de Compostela nog wilde bezoeken,
stierf hij op weg daarheen. Gehoopt was dat hij bij terugkomst uit het Heilige Land
zijn wapenen zou neerleggen en 'gebruik makend van zijn roem (als palmarius) als
bemiddelaar zou optreden russen de twistende partijen en wakker zou ijveren voor
de vrede van heel het vaderland', aldus de abtenlevens.

Niet alleen als pastoor van Hallum maar na 1163 ook als overste van Mariëngaar
de had Frederik een nauwe band met de adel van Hallum en aangrenzende dorpen.
Zijn Vita meldt dat hij zelf stamde uit Hallurn, een dorp 'vermaard door zijn eerza
me en edele mannen'. Hoewel dat niet met zoveel woorden wordt gezegd, is het
zeer waarschijnlijk dat hij, hoewel zelf van eigenerfde boerenafkomst, ook met die

119 Deletter-cijferaanduidingen verwijzen naar de genealogische schema's op p. 121 en 125.
120 Voor het volgende, zie Noomen, <Familie Cammingha', 21-32.
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adel verwant was. De overwegende invloed die hij blijkens zijn levensbeschrijving
had op de verandering in de rechtspositie van de rijke parochiekerk van het dorp,
zal met enkel het gevolg zijn geweest van zijn religieuze uitstraling maar, zoals al ter
sprake kwam, ook een juridische basis hebben gehad.

Nadat het klooster eenmaal gesticht was, wist Frederik in dezelfde kring, van de
regionale adel, belangstelling te wekken. Gerthrud van Driesurn, de schoonzuster
van de genoemde jonge Asego van Blija (a7), rue hem op zijn boetepelgrimage ver
gezeld had, trad spoerug in Mariëngaarde in. Zij zou de eerste priorin van het vrou
wenconvent Bethlehem worden. Ook de reeds genoemde tot kluizenaar bekeerde
krijgsman Wibrand van Blija (a6) voelde zich bij Frederiks meuwe stichting be
trokken: in abt Sibrands tijd, rond 1230, waren de boeken die hij aan Mariëngaarde
had geschonken nog in de abdij aanwezig. Met andere adellijke families uit de om
geving groeiden eveneens hechte relaties. De eerste aanzienlijke persoon die in het
klooster intrad was de edelman Godescalc uit Hallurn; in de latere, door Sibrandus
Leo verwoorde traditie wordt hij (alleen vanwege zijn naam, en derhalve waar
schijnlijk ten onrechte) als stamvader van de Hallumer hoofdelingenfamilie Gos
!inga beschouwd.!2! Ook Godescalcs intrede was een bekeringsgeschiedems. Hij
had een doodslag begaan. Met toestemming van zijn vrouw legde hij na een preek
van Frederik zijn wapens voor het altaar af en trad in Mariëngaarde in. De eerste
vrouw van adellijke huize die zich bij Frederiks convent aansloot was Siwer, doch
ter van Ulbrand, de schout van Rinsumageest (b2). Zij was eerst getrouwd geweest
met een edelman uit de buurschap Mercelum onder Hallum. Men prees haar nede
righeid: vroeger was zij meesteres, maar in het klooster diende zij als dienstmaagd
de conversen. Haar nageslacht, de familie Markla van Mercelum, komt hierna nog
ter sprake. Er zijn verd.er sterke aanwijzingen dat de aan abt Frederiks bijzondere
patronesse Sinte Caecilia gewijde parochiekerkjes van Oostermjkerk en Lekkum
door locale, met Frederik en zijn opvolgers bevriende, edelen werden gesticht op
inspiratie vanuit de abdij. Voor de aan Lekkum grenzende parochies van Miedum
(Sint Johannes de Evangelisr) en Nijehove in Leeuwarden (Onze Lieve Vrouwe)
geldt hetzelfde.

Abt Frederik overleed in 1175. De in de abtenlevens opgenomen levensbeschrij
vingen van zijn opvolgers beslaan het tijdperk van een kleine honderd jaar na zijn
dood. De in de stichtingsfase ontstane relaties met de adel van Oostergo bleven in
deze periode bestaan. Vele adellijke mannen en vrouwen traden in Mariëngaarde en
Bethlehem in. Soms werden ze als kind reeds aan het klooster overgedragen. Het
meest sprekende voorbeeld van de langdurige band russen deze kloosters en de na
burige adel leveren de Markla's en Cammingha's en hun verwantschapskring. Ge
durende zes à Zeven generaties leverde~ zij generatie op generatie kloosterlingen.
De band russen de abdij en de plaatselijke adel werd bovendien blijvend in herinne-

121 Wumkes, Sibrandus Lea, 4
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ring gehouden door legaten en andere vrome schenkingen. De gebeden van de
kloosterlingen om voorspraak bij God voor het zieleheil maakten dat de namen van
de gevers ook op aarde niet in vergetelheid raakten. Wilgrep Ricnatha (gS), een ver
want van de Markla's, schonk zo rond 1200 honderd pond aan Mariëngaarde 'tot
een gedenkteken voor zijn naam'.

Evenals in de stichtingstijd kwam het in de dertiende eeuw geregeld voor dat men
p.as op latere leeftijd kloosterling werd. Onder Frederiks abbatiaat was dit het van
zelfsprekende gevolg geweest van de religieuze aantrekltingskracht die zijn persoon
en het nieuwgestichte klooster uitoefenden. Veel leken kozen daardoor alsnog voor
het kloosterleven. In die tijd speelde naast de religieuze motieven ook mee dat een
carrière in een klooster een passende loopbaanbeëindiging kon zijn voor een edel
man die al een leven in de wereld achter de rug had. De kloosters waren inmiddels
dan ook uitgegroeid tot centrale punten in het netwerk van de regionale adel en tot
kernen van omvangrijke complexen grootgrondbezit. De nederigheid van de adellij
ke kloosterlingen gaf glans aan de adeldom van hun familie, en omgekeerd hadden
de kloosters in de vetemaatschappij die de Friese middeleeuwse samenleving was,
belang bij een hecht bondgenootschap met naburige adellijke families. Aanzienlijke
leken waren door dit alles nauw betrokken bij het wel en wèe van de abdij.

Heel dnidelijk werd dat bij het bekende conflict rond de Wydemeer, dat rond
1240 speelde. We signaleerden al dat een groep van zeven edellieden uit Leeuwar
den, Hantumhuizen en Lekkum de strijd tussen abt Ethelger Jelgera van Mariën
gaarde en abt Sidach van Klaarkamp over een stuk drassig, maar potentieel vrucht
baar land langs de Wydemeer bij het klooster Nazareth niet langer kon aanzien en
de abten tot een verzoening dwong. Deze scheidslieden, die volgens de abtenlevens
optraden als kloostervoogden (advocati) en vrienden van de abten, waren allen
door persoonlijke banden met deze kloosters verbonden: zij waren Of aan één of
aan beide abten verwant, Of ze hadden zelf kinderen in één der beide kloosters.

De Cammingha's van Blija en Cambuur

Bijzondere aandacht vragen de reeds herhaaldelijk genoemde verwantschapsnet
werken rond de families Cammingha van Blija en Camminghaburen of Gambuur
bij Leeuwarden en rond de familie Markla van Mercelum bij Hallurn. Samen met
anderen waren ze langdurig bij Mariëngaarde betrokken. Omdat de meeste Friese
kloosters een zeer bescheiden begindotatie hadden was een Fries convent meestal
geen familieklooster in die zin dat het uitsluitend de onderneming van één familie
betrof. Omgekeerd had trouwens één familie vaak ook relaties met meer dan één
klooster, soms van verschillende orden.

De niet met name genoemde stamvader (al) van de bij Mariëngaarde nauw be
trokken Cammingha's van Blija moet rond 1050 te Blija hebben geleefd; de boven
genoemde jonge Asego was zijn kleinzoon. Daarnaast kennen we van hem twee
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zoons: oude Asego (a2) en Kempo van Blija (a3), 'sterke en beroemde mannen'. De
eerste werd in een vete door de Heslinga's, de bisschoppelijke leenmannen uit het
aan Blija grenzende Ferwerd, gedood; de tweede sneuvelde in een veldslag apud
Bume. Meer dan honderd jaar later, rond 1230, placht het volk, blijkens de Vita van
abt Frederik, 'hun macht en grootmoedigheid nog te bezingen': een mooi gegeven
over de adelscultuur en tevens over de mondelinge tradities in de Friese samenle
ving van de dertiende eeuw. Kempo was de vader van de al genoemde bastaard en
vroege bekeerling van Frederik, Wibrand van Blija, terwijl de Mariëngaarder abt Si
brand (a9) zijn achterkleinzoon was en tevens auteur van abt Frederiks levensbe
schrijving.

De Cammingha's van Cambuur waren een zijtak van deze edelen van Blija, al
thans volgens een door Sibrandus Leo in de zestiende eeuw verwoorde traditie. '22

Er zijn verschillende omstandigheden die er voor pleiten dat deze traditie op waar
heid berust. Ten eerste is het opvallend dat de naam Kempo, waarvan de familie
naam Carnmingha is afgeleid, en ook de naam Wibrand zowel bij de Cammingha's
van Blija als bij die van Cambuur voorkwam. Een tweede aanwijzing is het feit dat
in Ferwerd, de moederparochie van Blij a, een Camminghastate lag, waarvan de be
woners nog rond 1400 verwantschapsbetrekkingen met die van Cambuur onder
hielden.

De levensbeschrijvingen van abt Sibrand van Mariëngaarde (a9), die we leerden
kennen als achterkleinzoon van Kempo van Blija en als auteur van de Vita van abt
Frederik, en van Sibrands opvolger abt Ethelger Jelgera (cS) malsen het mogelijk, de
traditie dat de Cammingha's van Cambuur van die van Blija afstamden nader in te
vullen. Tevens bieden ze een exemplarische beschrijving van de vervlechting van
het adellijke en monastieke leven in het dertiende-eeuwse Friesland. In beide le
vensbeschrijvingen is de paradox voelbaar van het samengaan van kloosterlijke as
cese en eenvoud enerzijds en machtsuitoefening en patronage anderzijds. Abt Si
brand wordt als edelman en krachtig bestuurder beschreven, die juist door zijn
edele afkomst de belangen van de abdij goed behartigen kon. Hij hechtte grote
waarde aan soberheid in de abdij Mariëngaarde en haar dochterkloosters, maar was
zelf 'zeer gezet, had meerdere kapelaans, gebruikte kostbare spijzen, reisde met een
grote paardenstoet en droeg weelderige gewaden'.

Eén van Sibrands kapelaans en tevens zijn vertrouweling en secretaris was de la
tere abt Ethelger (cS), die van vaderszijde een Jelgera van Jelgerhuis bij Leeuwarden
was en van moederszijde een kleinzoon van Wibrand van Camminghaburen. De le
vensbeschrijving van abt Ethelger (cS) maakt duidelijk dat hij zijn carrière dankte
aan zijn adellijke afstamming en de patronage die hij van de zijde van abt Sibrand
had genoten. Als jong kloosterling al steunde hij abt Sibrand bij de uitoefening van
zijn ambt en werd hij door deze in de jaren 1230/1233 belast met een gewichtig ge-
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zantschap naar Mariëngaardes zusterklooster Cuissy. Hoewel hij toen de priester
wijding nog uiet ontvangen had en nog slechts diaken was, werd hij in 1240 toch tot
abt van Mariëngaarde gekozen. Over de bezwaren tegen zijn lage wijding werd
blijkbaar gemakkelijk heengestapt. Na zijn verkiezing tot abt ontving hij van de
bisschop van Minden alsnog de priesterwijding. Bij de beschrijving van zijn eerste
mis als priester en van het feestmaal dat daarop volgde wordt veel aandacht besteed
aan zijn adellijke verwanten, die gouden sieraden als geschenken meebrachten.

Ook tijdens zijn abbatiaat deed hij bij de problemen waarvoor hij zich gesteld
zag verschillende malen een beroep op zijn machtige verwanten. Door de banden
die de edelen van Oostergo met verschillende kloosters onderhielden, botsten in
één familie echter soms verschillende loyaliteiten met elkaar. Eén van de problemen
die Ethelger tijdens zijn abbatiaat ontmoette was de reeds besproken rivaliteit die
Mariëngaarde van de cisterciënzer abdij Klaarkamp ondervond. In de jaren 1240
ontstond eerst het reeds genoemde conflict over land bij de Wydemeer, later over
de paterniteit over het nieuwgestichte klooster Gerkesklooster in Achtkarspelen.
Abt van Klaarkamp was toen Sidach (il). Hij was geparenteerd aan de Cammin
gha's van Cambuur, doordat zijn zuster getrouwd was met Dodo Carnmingha (03),
een oom van abt Ethelger. Abt Sidach werd in zijn conflicten met Mariëngaarde ac
tief ondersteund door zijn oomzegger Wibrand Cammingha (c9), een zoon van de
roemruchte kruisvaarder Dodo Carrrmingha en dus een neef van abt EthelgerJelge
ra. De verwantschapskring van de Cammingha's had aldus nauwe connecties met
twee concurrerende abdijen en kloosterorden.

Vergelijkbaar met de levensloop van deze Ethelger Jelgera was die van zijn neef
Wibrand Cammingha, wiens handelen in verschillende hoofdstukken van de abten
levens zijdelings ter sprake komt. Wibrand was aanvankelijk getrouwd maar kreeg
geen kinderen. Nog als leek bemiddelde hij in 1240 in het geschil tussen abt Ethel
ger en abt Sidach over de Wydemeer. Kort daarna werd hij seculier geestelijke en
bracht het in die hoedanigheid zelfs tot delren van Oostergo, ongetwijfeld dankzij
zijn adellijke afstamming. Ook een voorganger van hem in die functie, Hessel van
Leeuwarden, wordt in de abtenlevens en in de Quedam narracio, een contemporai
ne kroniek, als een echte edelman afgeschilderd.'23 Hij heette nobilis te zijn en was
befaamd om typisch adellijke deugden als vrijgevigheid en gastvrijheid. Hij was bo
vendien niet alleen een vooraanstaand geestelijke maar verdedigde ook militair de
belangen van de Utrechtse kerk; in 1232 sneuvelde hij tegen de Drenten. Terloops
laten de abtenlevens er twijfel over bestaan of Wibrands benoeming tot delren wel
voJ""ns de juiste procedures was verlopen. Zijn adellijke afstammirrg zal het forme
l",lbe',w"ar dat hij het delranaat 'niet op rechte titel bezat' grotendeels hebben ge
\,otuj,enlSe,,,d: de gelijkenis met zijn neef Ethelger die het abbatiaat van Mariëngaar

ve"Jm,el! ondanks het feit dat hij nog geen priester was dringt zich op! Na enige

Quedam narracio, 96-97.
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tijd legde Wibrand her dekanaat evenwel toch neer om kloosterling te worden in
Klaarkamp, de abdij van zijn oom Sidach, uit wiens handen hij het noviciaat ont
ving. Bij de conflicten met Mariëngaarde over de stichting van Gerkesklooster was
hij diens voornaamste adviseur. Evenals zijn neef Ethelger in Mariëngaarde werd
ook hij met belangrijke missies naar het buitenland belast: zo reisde hij als vertegen
woordiger van Sidach naar de bisschop van Munster. In 1249, toen Klaarkamp de
paterniteit over Gerkesklooster definitief had weten te verkrijgen, werd hij abt van
dat nieuwe convent.

Kortom, de carrières van Ethelger Jelgera en zijn neef Wibrand Canuningha ver
tonen opmerkelijke overeenkomsten. Beiden waren van adellijke geboorte, beiden
ook leefden eerst in de wereld en werden daarna geestelijke, beiden traden op als
vertrouweling van hun abt en gezant in het buitenland voor hun klooster, beiden
waren formeel niet gekwalificeerd voor de geestelijke ambten die zij op grond van
hun afstamming wisten te verwerven; beiden brachten het uiteindelijk toch tot abt.
Indien we nu opnieuw de door Sibrandus Leo's vermelde verwantschap tussen de
Cammingha's van Blija en die van Cambuur - en daarmee dus tussen de abten Si
brand en Ethelger van Mariëngaarde - in de beschouwingen betrekken, valt op hoe
goed zo'n verwantschap in het verhaal van de abtenlevens zou passen. Zoals duide
lijk is datWibrand Cammingha zijn kloostercarrière in Klaarkamp en het abbatiaat
van Gerkesklooster dankte aan de bescherming door zijn oom van moederszijde
abt Sidach, zo zou de door Ethelger Jelgera genoten patronage van de kant van abt
Sibrand, waaraan hij zijn kloostercarrière in Mariëngaarde en uiteindelijk het abba
tiaat dankte mede het gevolg geweest kunnen zijn van het feit dat abt Sibrand, die
afstamde van de Cammingha's van Blija met Ethelgers moeder Bava Cammingha
van Cambuur verwant was.
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Schema

De Markla's van Mercelum

Ook over de familie Markla (een naam die trouwens pas in de latere Middeleeuwen
voor dit geslacht in gebruik raakte) in de buurschap Mercelum onder Hallum be
vatten de Mariëngaarder abtenlevens informatie over vele achtereenvolgende gene
raties. De oudste berichten hebben betrekking op de late elfde eeuw. De niet met
name genoemde stamvader trouwde toen met Siwer, dochter van de schout van
Rinsumageest (b1). Zij trad op oudere leeftijd in in Mariëngaardes dochterklooster
Bethlehem onder Oudkerk. Vele van haar vrouwelijke nakomelingen zouden dit
voorbeeld volgen. Zij wordt als 'edele vrouw', nobilis matrona aangeduid. Men
prees haar nederigheid: vroeger was zij meesteres, maar in het klooster diende zij
als dienstmaagd de conversen. Haar zoon Renic van Mercelum (b3), als nobilis en
potens aangeduid en bijgenaamd 'grote Renic', behoorde rond 1163 tot de eerste
begunstigers van Mariëngaarde. Hij wordt in de abtenlevens van de abdij herhaal
delijk genoemd. Zo bijvoorbeeld toen hij in Leeuwarden boete deed en zich door



ScheIila 2. De familie van Mercelum.

L frater----posteritas
Wügrepi fratris

WügrepigS

3.4. Mariëngaarde en de Friese samenleving 125

123012001170

Renic jr. v. --Sibrand
Mercelum Renekenga
b6 b9

1140

Wibrand~

Renekenga
v.Merce1um
bs

-ft/iae
paruulaein
Mariëngaar
deb4

Ava v.Mer
celumin
Bethlehem

b7eJAva ,R~,riId,"
----LL.Bemildin

Dodo v. ~empo v. Bethlehem
Merce1um Marrum blO bl2113
ba
x Renniwer,Ethelind,

~
jSitet x priorin vanRembrechta Liudo Beth1ehem

Waltetsv b14
Underrhum
b11 Thiadlind in

Bethlehem
Renwer blS

x s,~w"filii
Surd Rembrechra
Rembrechta x Renwer en
g6 Menold LlUdgerd m

Thiarchia v. Bethlehem
Blija, later gS/9
prior in
Bethlehem,7

Sinicen
Wicgerin
Mariën
gaarde g3/4

WJ1grep
RicnathagS

Sitet, sub
priorinv.
Buwekloos

-tér g2

De familie van Mercelum

1110

x ---.J

Ailulf
Ricnathav.
Hallumgl

NN

10801050

Ulbrand ---Siwer v.
schout v. Rynsegum in
Rynsegum Mariëngaar-
b1 de, eerder

x -----Renicv.
NN van Mercelum b3
Mercelumb2

eeuwen
urn be
le gene
tiet met
Jut van
looster
den dit
d. Men
,nde zij
bilis en
~ eerste
erhaal
:hdoor

>rden in
aat ont
ster was
ie werd
megen
camp de
abt van

~ha ver
o beiden
n op als
, beiden
)nd van
tot abt.
Lssen de
bten Si
:op hoe
; duide
)batiaat
erszijde
van abt
,t abba
llld, die
mingha



126 3. Mariëngaarde, hetFriese kloosterwezen en de Friese maatschappij

abt Frederik liet geselen, toen hij eens zijn belofte samen met standgenoten een al
gemene landsvrede te betrachten door vetevoering had verbroken. Verschillende
dochters (b4) vertrouwde hij op jonge leeftijd toe aan abt Frederiks eerste volgelin
ge, de reeds genoemde Gerthrud van Driesurn.

Het goed te Mercelum vererfde op Renics zoon Wibrand Renekenga (bS). Zijn
vooraanstaande positie blijkt uit de titel dominus, die in de Friese landen wel vaker
werd gegeven aan aanzienlijke edelen, ook als zij geen ridderslag hadden ontvan
gen. Van Wibrand zijn drie kinderen bekend. Zijn dochter Ava (b7) werd evenals
haar tantes non in Bethlehem en werd rond 123S met anderen naar Mariëngaardes
dochterklooster te Belbuck in Pormueren gestuurd. Zijn zoon Dodo (bs) trouwde
met Sitet, de dochter van Siard Rembrechta van de Rembrechtastins te Marrurn
(g6). Dodo's dochters Ava en Renniwer (blO-11) trouwden respectievelijk met ede
len in Marrurn en in de buurschap Ondersmaburen onder Hallurn; Dodo's vier
kleindochters traden allen in Bethlehem in (b12-1S). Het stamgoed kwam vervol
gens aan Wibrands andere zoon, die naar zijn grootvader jonge Renic (b6) werd ge
noemd. De abtenlevens vermelden uitdrukkelijk dat hij een vooraanstaand man
was. Van een dienstmaagd van hem wordt verhaald dat zij naar het graf van abt Fre
derik ging, toen haar zoontje terwijl zij in een weiland aan het melken was en zij
hem even uit het oog had verloren, verdronken was. Door de hemelse bemiddeling
van Frederik werd het jongetje weer levend. Jonge Renics Zoon Sibrand Renekenga
(b9) was de laatste mannelijke telg uit dit geslacht die in de Mariëngaarder abtenle
vens, zij het slechts terloops, wordt vermeld.

Globaal tekent zich bij beidefamiliegroepen, Markla en Cammingha, het zelfde pa
troon af. Ze steunden abt Frederik vroegtijdig bij zijn initiatieven. Ze bleven ook
nadien gedurende verschillende generaties bij de abdij betrokken, doordat vele na
komelingen intraden bij de premonstratenzers en daar als abt en prior vaak geeste
lijke ambten bekleedden. Leden van beide - en trouwens ook van andere - geslach
ten uit Oostergo worden veelvuldig als nobilis en soms ook met de titels dominus
en domina aangeduid. De wijze waarop zij in de abtenlevens worden beschreven
komt daarmee overeen: ze namen deel aan adelsvetes, beloofden desondanks de
Godsvrede te respecteren, waren als schouten betrokken bij de rechtspraak in
landsgemeenten, waaraan ze ongetwijfeld ook anderszins nog leiding gaven. Ze
gingen op pelgrimage naar Jeruzalem en Santiago en participeerden in menige
kruistocht. Ze gaven bij de feesten en gastmalen die door edelen uit de gehele regio
bezocht werden, aalmoezen aan de armen en gouden sieraden aan hun verwanten.
Hun daden waren tientallen jaren later nog onderwerp van heldendichten.

Minder uitgebreid worden nog verschillende andere families van vergelijkbaar
niveau gedurende meerdere generaties in de Vitae beschreven. Zo bijvoorbeeld de
Bernarda's te Bannerhuis onder Lichtaard, een familie in Waaxens bij Holwerd die
op goede gronden als het voorgeslacht van de vijftiende-eeuwse hoofdelingen Siux-
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124 Voor het volgende, zie Naamen, 'Consolidanevan familiebezit', 93 e.v.
125 Duby, 'Structures de parenté et noblesse'; Herlihy, MedievalHouseholds, 83-88.
126 POstma, 'Personen of geslachten', 29-53.

ma wordt gezien, en een familie te Oosternijkerk waarvan Mariëngaarde haar goe
derencomplex aldaar verkreeg. Bij een nauwkeurige analyse van de term nobilis in
de abtenlevens blijkt dat dit predikaat niet willekeurig voor iedere rijke of aanzien
lijke wordt gebruikt, maar in de overgrote meerderheid van de gevallen op leden
van een van de hier genoemde geslachten betrekking heeft. Ook in de zestiende
eeuw lieten Oostergoër fartlilies als de Burmania's en de Aebingha's zich trouwens
nog voorstaan op hUtl hechte en oude banden met de abdij.

Men heeft het waarheidsgehalte van wat de abtenlevens meedelen over de Friese
adel wel betwijfeld omdat men namen als Ethelgerus Ethelgera de Ethelgerabure,
Bernardus Bemarda de Benardabure en Kempo KempingalKampengga de Kam
penggabure met hun repeterende naamsbestanddelen als kunstmatige latere toe
voegingen in de abtenlevens opvatte.124 De overeenkomst tussen de persoons-, fa
milie- en buurschapsnamen behoeft echter geen later geconstrueerde interpolatie te
zijn. Het verschijnsel is namelijk goed te verklaren als men aanneemt dat vaste fa
milienamen in Friesland in de twaalfde eeuw nogmaar kort in gebruik waren en dat
de genoemde buurschappen nog niet lang hUtl met een persoonsnaam samengestel
de naam op -bure(n) droegen. De juistheid van deze laatste veronderstelling kan
met verschillende argumenten gefundeerd worden. In de eerste plaats wijst ook het
onderzoek naar de archivalisch, archeologisch en kartografisch te traceren mottes
(stinswieren) erop dat de meeste adellijke machtsposities in Friesland eerst in de
twaalfde en dertiende eeuw tot stand kwamen. Daarnaast kan gewezen worden op
de situatie in aangrenzende gebieden, zoals het Oversticht, het Nedersticht, Gelre
en Holland. Ook daar vallen de genealogie van adellijke (en ministeriale) families
en de continuïteit van hun machtsposities nieHot vóór de twaalfde eeuw terug te
volgen. Deze bevindingen passen in een algemeen Europees patroon. Overal in
West-Europa beginnen zich pas in de elfde en twaalfde eeuw families als patrilineai
re lineages af te tekenen, die door een vaste fartlilienaam herkenbaar waren.125

Dat de buurschaps- en familienamen, zoals de geciteerde van de Cammingha's,
Jelgera's en Bemarda's een jonge indruk maken doordat ze corresponderen met nog
in de betreffende families gangbare voornamen,126 behoeft tegen deze achtergrond
dan ook geen verwondering te wekken. We zien de patroniemen Canuningha enJeI
gera - 'nageslacht van Kampo of Kempe en van Ethelger of Jelger' - als het ware
voor onze ogen tot familienamen bevriezen. De vermelding van de buurschapsna
men wijst er impliciet maar duidelijk op dat, evenals elders in Europa, ook in Fries
landl!et groeiende familiebesef in de hand werd gewerkt door het bezit van een
verdedigbaar huis dat continu in de lineage vererfde en zo als stamgoed ging functio
neren. Duidelijk is daarbij dat ook de tweede stimulans bij het ontstaan van een pa-
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trilineaire ideologie, de relatie met een klooster of andere kerkelijke instelling, ook
in Friesland niet ontbrak. De gegeven voorbeelden illustreren hoe de herionering
aan twaalfde- en dertiende-eeuwse voorouders van de Cammingha's en Markla's
- namen die ook onder de Friese adel van de zestiende eeuw nog voorkwamen - be
waard bleven door hun band met de kloosters Mariëngaarde en BetWehem.

De Friese adel archeologisch en geografisch bekeken

Dat de Friese adel in de late elfde, twaalfde en dertiende eeuw zijn vaste machtspo
sities en patrilineaire zelfbewustzijn kreeg, zoals uit de abtenlevens van Mariën
gaarde en de daarin voorkomende antroponymische en toponymische gegevens
valt op te maken, wordt bevestigd door de resultaten van het middeleeuws-archeo
logische onderzoek en aangevuld door de retrospectieve bezitsreconstructie.

Een fraai voorbeeld vormt de buurschap Ondersmaburen in Hallum, Under
thum in de abtenleveru;. Deze buurschap bestond in de late Middeleeuwen en vroe
ge Nieuwe tijd uit drie à vier agrarische bedrijven. Direct ten noordoosten aan het
buurschapstoebehoor van Ondersmaburen grenst dat van Hallurn; aan dat van
Hallum op zijn beurt weer dat van Mercelurn. We zagen reeds dat de edelen van
Mercelum en Ondersmaburen in de dertiende eeuw verwant waren (bIl). In het
vroege voorjaar van 1999 werden in deze buurschap in een vers geploegd aardap
pelveld de schelpengruis-funderingen aangetroffen van twee stinzen, Lunia en
Schierstins.127 Omdat verder voornamelijk resten tufsteen werden gevonden, moe
ten deze stinzen reeds in de twaalfde eeuw zijn gebouwd. Een van beide zal in de
twaafde eeuw de woonplaats van de in de abtenlevens genoemde vir nobilis Liudo
en zijn vader dominus Waltetus de Underthum zijn geweest.

Ook met betrekking tot het adellijke huis Markla in de Hallumer buurschap
Mercelum vullen archeologische gegevens de historische aan. Weliswaar is de Mer
celumer terp in de negentiende eeuw afgegraven zonder dat oudheidkundig onder
zoek plaats had, maar uit achttiende-eeuws kaartmateriaal blijkt dat naast Markla
state in 1718 nog een motte of stinswier aanwezig was. Onderzoek in nog
aanwezige mottes in Friesland wees uit dat dergelijke heuveltjes restanten zijn van
machtsposities uit de twaalfde en dertiende eeuw. Op dezelfde kaart komen onder
Hallum trouwens ook bij andere adellijke huizen in 1718 nog mottes voor. De me
dedeling in de Vita Fretherici dat Hallum in de twaalfde eeuw 'vermaard was om
zijn edele mannen' wordt daarmee fraai geïllustreerd.

De entourage van het stamhuis van de Cartuningha's van Cambuur bij Leeuwar
den is uit de Nieuwe tijd eveneens goed bekend. De kern van het huis was een mas
sieve woontoren. Vóór het omgrachte kasteel lag binnen een afzonderlijke om
grachting op een voorterrein het boerenbedrijf. Onderzoek naar de geschiedenis

127 Noomen e.a., 'Twee torens', 26-29.
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van de familie Cammingha in de veertiende en vijftiende eeuw, dus ná de door de
abtenlevens bestreken tijd, maakte duidelijk dat hun machtspositie een tweeledige
was. Hun ene steunpunt vormde dit stamhuis in Cambuur, het Kampenggabure
van de abtenlevens. Naast deze allodiale machtspositie hadden zij ook belangrijke
goederen en rechten in de nabije marktplaats Leeuwarden, op de terpen aan de Ee
wal bij de Hoogstraten, waar ze zich waarschijnlijk door belening of usurpatie van
een deel van het grafelijke domein aldaar meester hadden weten te maken.12S Hnn
positie daar vertoonde daarmee gelijkenis met die van de familie Burmania die im
mers een soortgelijke band met het andere onde domein in Leeuwarden, dat van de
abdij van Corvey, hadden. Vooral door hun veel omvangrijker allodiale goed ten
oosten van de stad bij Cambuur, was de positie van de Catumingha's echter aan
zienlijker dan die van de Burmania's. Terwijl de Leeuwarder stadsuitbreiding aan
de Nieuwestad op het oude Corveyse domein niet aan de Burmania's maar aan de
Sint-Vituskerk en na de verwerving van het patronaatsrecht in 1300 aan de kloos
ters Mariëngaarde en Bethlehem kwam, vond de oostelijke uitleg van de stad, in de
wijk Hoek, plaats op Camminghaland. De kerk van Sint Catharina van Hoek,
Leeuwardens derde parochiekerk, werd in de veertiende eeuw dan ook door de
Cammingha's gesticht en gedoteerd. In respectievelijk de twaalfde en dertiende
eeuw waren zij in de marktplaats op de terp bij de Kleine Hoogstraat ook reeds be
trokken geweest bij de stichting en dotatie van Leeuwardens tweede parochiekerk
Onze Lieve Vrouwe van Nijehove en van het dominicanenltlooster. Met het verhaal
over de Cammingha's van Blija en Cambuur in de twaalfde en dertiende eeuw vor
men de abtenlevens van Mariëngaarde de oudste bron over deze familie die zonder
overdrijving als het belangrijkste geslacht van Leeuwarder stadshoofdelingen gety
peerd kan worden.

Als aardige illustratie van de band tussen de abdij Mariëngaarde en de naburige
adel kan tenslotte de archeologische vondst van enkele dertiende-eeuwse tegels op
het kloosterterrein gelden. Sommige daarvan vertonen heraldische afbeeldingen,
zoals lelies en fabeldieren. Eén laat echter een olifant met op zijn rug een gevechts
korl met boogschutters zien, ongetwijfeld een reminiscentie aan de militaire coo-

128 Noorn.en, <Leeuwarden in de Middeleeuwen', 68-69.
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130 3. Mariëngaarde, het Friese kloosterwezen en de Friese maatschappij

tacten ten tijde van de kruistochten met het Nabije Oosten.!29 Opmerkelijk is nu,
dat juist aan de familie Markla van Mercelum, die in deze tijd zulke nauwe contac
ten met de naburige abdij onderhield en uit welks milieu we pelgrims en kruisvaar
ders naar het heilige Land kennen, in latere genealogische handschriften een wapen
met een olifant - een unicum in de Friese landen - werd toegeschreven.130

129 Van den Berg, Ferwerderadeel, 200.
130 Afgebeeld in het vervolg op het Burrnaniaboek: Ryksargyf yn Frysliin, Familiearchief Eysinga-Vegelin van
Claerbergen, inv. nr. 1323c, f. 71 b.


