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Hachens en 1J7achens:
Feit en fiksje yn midsieusk Fryslan

P.N.Naamen

~-

Doe't kening Radbod fan Denemarken en kening Karel yn Fryslan ka
men, gong elk oei syn aarde yn Frjentsjertergea (Frae1lkera gae) en sei dat
it lin fan him wie. Wize manlju woene ta in soen kamme, mar de ke
ningen woene it be~oçhtsje. Der waard oerienkommen dat winne soe,
dyjinge dy't tt langst stil op syn plak stean bleau. Nei in etmel liet kening
Karel syn want falle. KenÎ11g Radbod rikte him aan. Doe sei kening
Karel: 'Ha, ha, it làn is fan my' en hy lake. Dêrom hjit syn aarde Hacbense.
'Wêrom?' spriek Radbod. Doe spriek lZarel: 'Jo binne myn tsjinstman
wurden.' Doe spoek Radbod '0 wee' (0 !}JOch). Dêrom hjit syn aarde
Wachense. Sa is de sêge fan Karel en Radbod, dy't yo ûnderskate
hànskriften oecievere is.1 Yn de measte fersys folgje noch twa aare
ferhalen: oer de keap fan in rjochtplak en oer it Enen fan it rjocht. Doe't
Radbod ut it lán gien wie, woe kening I-(arel it ding hálde. Mar der wie
net folle leech lan meat dêr't er op rjochtsprekke koe. Doe stjoerde er
boaden troch de Sän Seelannen en joech har it befel dat hja foar him in
frij plak winne soene, dêr't er op rjochtsprekke koe. Mei jild (of fee)2 en
mei skellingen kochten lija foar him doe Deldemanes. Karel frege dêr tolve
fertsjintwurdigers fan de Friezen it rjocht op te skriuwen. Doe't sy
dertsjinoan hongen en har beropen op it rjocht fan de [rije Friezen op
utstel yn gefal fan oermacht, joech hy har de kar: ûnthalze te wurden, ta
hearcigen makke te wurden àf op in skip sûnder seil en roer de see op
stjaerd te wurden. Hja keazen foar it lêste. Op advys fan ien fan de talve,
de earste asega en ut it skaai fan V/idekin (lês maoglik: Widukind), beaen
hia ta God dat hat in trettjinde man stjoerd waard, lykas Jezus de tolve
apostels treasten kaam. Dy Trettjinde ferskynde en brocht har wet: aan
hîn; nirnmen wist wa't et: wie, hy like op har allegeane. Mei in gouden bile
dy't er as roer brûkt hie slaech er in seadde los, dêr't in boarne
ûntsprong. Dêrom hjit dat plak A'lCeJ!tbo!fe; it plak dêr't se oan hîn kamen
hjit Eeswry. Wat hja fanf de Trettjinde learden, dat namen hja as rjocht.
Dêrom sille der trettjin: asega's wêze en sán fan har siUe de oare seis
oerstimme. 'Sa is it linrjqcht fan alle Friezen'.

De funksje fan de Sêge fan Karel en Radbod

Yn dy trije ferhalen, dy't ik foar it gemak yn syn gehiel as Se"gefml Karet en
&dbod aantsjut, wurde ferskate tema's te praat bracht dy't ek ût aare
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teksten bekend binne. Dêrby geane kristlike eleminten, lykas de Trettjin
de dy't utdruklik nei Jezus ferwiist, han yn han mei mearke-eftige pas
saazjes, lykas dy oer de gouden bile en de boame.3 It utstel fan har
utspraak dat de tolve yn it earstoan wisten te krijen, komt oenen mei de
utstelregels dy't eame oars yn it Fryske [jocht foarkomme. 4 In dwets
ferbining mei oare teksten yn it korpus fan midsieuske tradysjes binne ek
de Sän Seelannen, it gehiel fan de Fryske lannen, dêr't Karel in rjochtplak
yn sykje lito De twakamp fan de beide keningen liket op de kmsproe4 :in
[oarm fan Godsoardiel;5 oan 'e oare kant refe:cearret it aanbieden fan de
want aan de algemiene midsieuske symbolyk, dêr't men jin mei ta
lienman makke.6 Eksplisyt [emst de dialooch fan de beide kel1ingen dêr
ek net. Nijsgjirrich is dat Radbod as kening fan Denemarken sjoen wurdt,
in tema dat ek yn talrike oare Aldfryske teksten foarkomt. Dêrmei is hy
de heidenske kening by, ûtstek. Hieltyd wer is demp wüsd dat der
parallellen binne tusken de :Î1:adysjes oangeande Radbod en de Saksyske
hartoch Widukind: beide soene in duel mei de Frankyske kening fer1em
hawwe, beide soene nei har nededaachnei Denemarken f1echte wêze. Yn

in hiel oare rol dûkt yn it ferhaal fan it fmen fan it rjocht en yn oare
Fryske rjochtsteksten (immen ut it skaai fan) Widukind boppedat as
earste asega Op.7 Kontakt tusken de heidenske Friezen en Saksen yn har
ferset tsjin de Franken wurdt al yn iennidsieuske boamen neamd; yo de
lette Jvlidsieuweo en iere Nije Tüd waarden Radbod en Widukind as
sibben beskàge.8 Yn in soad dingen binne de trije ferhalen fan de sêge
fan Karel en Radbod sa dus troch oerienkomsten en ferwizingeo fetbûn
mei oare teksten ût de midsieuske ttadysje.

Wat wie de funksje fan de Sêge 1011 Karel en Radbod? In antwurd op dy
fraach leverie nei myn mien:i.ng de iildste fersys fan de tekst. Allegearre
kamme se ût samlingen fan Aldfryskerjochtsteksten dy't yn de fyftjinde
ieu yn Weste:rlauwersk Fryslán gearstald waarden: kodeks Jus W, de yn
l.llnabel Druk (D) en de (rekonstruearre) kodeks Unia (U).9 Mei de
Magllllskerrell figu:rearje se dêr as in soatte fan ynlieding op omfangcike
:rjochtsteksten lykas it SkltO'lJocbt, de Kêstm en Umjocbtett en it Semdry'ocht.
Yn de MaglU1skerrett, dy't nei alle gedachten yn de trettjinde ieu ta stw
kamen, wurdt in kmnykeftich ferhaal jûn dat eksplisyt ferhellet fan de
oa:t:sprong fan de Kêsten en Umjochte7l en it See1!dljocht. Op gcin fan syn
ynhäld liket de S êge fau Karel en Radbod in fe:r1ykbere funksje han te

hawwen om it ta stan kommen fan it Skeltatjocht te ferk1earjen., De sêge
ferhellet ommers fan it restigjen fan de hearskippij fan· de Franl.-yske
kening yn Fryslàn, fan it bestean :fan in keninklik :rjochtplak, fan de
godlike ynspiraasje en it finen fan it !:jacht en fan it funksjonearjen fan de
trettjin asega's (of de asega en de tolve keningstsjûgen).10 Dêrmei kin de
sêge as prolooch sjoen wurde op tt Ske!tatjocht, dat ommers in be
skriuwing jout fan it foech fan de greve, de frana en de skelta, de fer
tsjintwurdigers fan de kening. Sintrale tema's ût de sêge, lykas it tradi
sjonele rjochtplak en de aan it Frankysk rjochtsbeste1 ûntliende htquisitio

,
~.

per testes, it fmen fan de wierheid troch 'keningstsjûgen' dy't ferpJichte
wiene by mearderheid fan stimmen (dus fan san fan de tolve) ûtspraak te
dwaan oer de objekcive wie:t:heid,l1 binne ek yn it SkeltatJocht wichtige
tema's.12 De sêge liket dê:rmei ta doel te llawwen in 'tradition of origin'
fan it Skeltarjocht te jaan. Lykas de Mag1Ulskemll ophilde mei in eksplisite
ferwizing nei de 17 Kisten, 24 Lállljochten en 36 See1ldrjochten, sa h5J.dt de
Sêge fan, Korel en Radbod op mei in ferwizing nei it 'lánrjocht fan alle
Friezen'. De term 'lánrjocht' liket dêrby net op de 24 Lá1llJochten te slaan,
mar op it Skeltarjocht, dat yn syh begjin a& it laJfdriocht der Fresena Q) of it
landrecht der Vriesne oankundige wutdt. Nêst de neamde ynhäldlike oer
ienkomsten ttlsken de sêge en it Skeltarjocht wüst dêr it feit op dat de
oarsprong fan de Fryske frijheid, in wichtich tema yn de Mag1J1lsken'"eu en
de Kisten en Umjochtett, yn de sêge en yn it SkeltalJocht net foarkomt.
Bappedat binne krekt de trije kodeksen dêr't it Ske/Jorjocbt yn stiet, ek de
iennichste dy't de Ségefall Kortl en Rodbod ha'WWe. Yu de - nettsjinsteande
de namme - ek ~'esterlauwersk kleure kodeks Fivelgo ûntbrekke
dêrfoaroer sawol de de sêge as it Skeltadocht.13

Ea:t:st letter waard de fedleljende stof fan de Sêge fan Karel en &dbod op
nommen yn histociografyske teksten fan net-juridyske aard: de ûnder
skate fersys fan de saneamde Gesta-groep,t4 de kroniken fan Sicke Ben
ninge, Jancko Douwama en Eggerik Beninga en it 'W'Urk fan Comelius
Kempius.15 It fe::rban mei de rjochtsteksten gong dêrby ferle:m: krekt as
dat mei de Magnusoerleve:t:ing ba:t:de, waard it ferhaal no g:ronologysk
ynpast.

De alderdom fan de sêge

De alderdom fan de S~e fan Karel en &dbod is omstriden. Wy kenne dy
ferhalen, krekt as de measte fan de Aldfryske teksten nammers, alli.nnich
mar ut letmidsieuske hinsk:ciften. Op de postulant fan de ildste datear
ring rest dê:t:Om de measte bewiislêst Yn de wittenskiplike literatuet
bestiet fanaIds de oanstriid de S~e fan Karel e1l Radbod in alde oaLsprong ta
te dichtsjen. De wichtichste oarsaak dêrfan wie de heimsinnige sfear fan
it fe:t:haal fan de Trettjinde. Se mienden ûnderskate eleminten dêrfan as
foar-kcistlike rodiminten beskêgje te kinnen. Foar it rjochtplak by de
boarne en de gouden bile bygelyks waard al troch Von Richthofen nei
parallellen yn de Edda fe.rwiisd; yn oansluting dêrop waard de namme
&sllJf!)I mei de Asen ût tie Ge:rmaanske goadewraId yn ferbàn brocht.16

Lettere ûndetsikers gongen fierder op dy ynterp:t:etaasjeline. Hja mienden
dat ek oerbliuwsels fan stêfrym yn de tekst op in iennidsieuske oa:t:sprong
wize.17 De namme Frjentsjer. yn de omkriten dêr't Karel en Radbod har
twakamp hiene. soe mei de Germaanske god Fra gearhingje, wylst de
ûnder mear ut it Skeltatjocht bekende rjochtsreis fan de greve oei dat plak
ferlike waard mei sakrale onlgongen yn Uppsala. dy't mei de F:t:eyr-kultus
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gearhingje.1S Barst letter soe de sêge troch 1t tafoegjen fan de Trettjinde
kerstene wêze. Resmt fierde AIgra as argumint foat in alde; alhoewol gjin
foa:c-kristlike, mat dochs folmidsieuske oarsprong fan de sêge it argumint
aan dat de biskop fan Utert der noch gj1n :col yn spilet, wêonei't in
datearcing yn de perioade foar 1086 mooglik wêze soe.19

Ey dy iere datean:ingen fan (ilde keamen yn) de Sêge fan Karel e1t Radbod
lcinne ûnderskate kanttekeningen makke wurde. As er yndied de funksje
hän hat fan ynlieding op tjochtsteksten is it te begapen dat 1t rjocht as
oedld en godlik ynspirearre foarsteld wurdt, en dat dêrby alderhanne
h.-wa ynháld en foarm argayske eleminten opnommen wu:rde. Spaaren fan
stêfrym jouwe dan gjin datearring ante quem. Inkelde blikken yn de Rechts
aftertiimerfan Jacob Grimm folsteane om te learen dat alderhánne sakrale
en iild lykjende tema's, lykas de twakamp, rituele gerjochts- en hul
digingsreizen;~o de want en de b.i1e as ~ochtssymboalen en dingplakken
by bOaLnen21 ta de algemiene midsieuske symboale--en foarmetaal hearre.
Ut haL foarkommen kin aflaat wurde dat yn de tekst dêlt tt om giet,
ritueel en tradysje fan belang binne, net dat dy tekst seis of parten dêrfan
oeràld binne.22 lt ar;gllmmttfm ex silmtio fan tt ûntbrekken fan in rol fan de
biskop oertsjûget likemin: hokker funksje hie er yn it ferhaal hawwe
moatten?

Fruchtberder as nei älde eleminten te sykjen liket it my te sykjen nei
oanwizigingen foar in tüd post qllem fan de tekst yn de foarm sa as dy
oerlevere is. It hjirboppe utstelde ferbàn mei it Skeltmjocht soe ymplisearje
dat dat stuit earne yn of nei de trettjinde ieu lei, doe't it Skelt4Jjocht as
samling afrûne waard.23 Yn dit opstel wol ik sjen litte hoe't de yn de sêge
neamde plak-en streeknammen net allinnich rointlike ynformaasje
jouwe, mar ek foar de gronology fan it ta stàn kommen fan de sêge fan
belang binne.

Toponimen yn de Sêge fan Karel en Radbod

In geografysk, mar benammen ek in ideologysk begryp binne de San
Seelannen, dêr't Karel in rjochtplak yn sykjelit endêr't de talve kenings
tsjûgen Ut kamme. Omaris wurdt dêr it gehiel fan de Fryske lannen mei
oantsjut. It wurdt algemien beskage as in jong, letmidsieusk tema.24 Om
in áldere datearring fan de sêge te rjochtfeardigjen wie Algra tw"ongen de
San Seelannen sà te ynterpretearjen dat net de San Seelannen mar inkel
de, moogltk yn de folle midsieuwen al besteande polders mei kaaidiken
deromhinne yn Westergoa bedoeld wêze soene.25 Yn de boamen fynt dy
opdiene ferklearring gjin inkelde stipe.

In ferkenning fan de oare toponimen liedt lyksa ta konk1ûzjes, dy't de
hypoteze fan it ûntstean fan de sêge yn de tret~inde of fjirtjinde ieu wol
net folslein befêstigje, mar wol stypje. Meiinoar giet it om acht nammen.
De tekst seIs jout al Fraellkera gae, dus de. omk:riten fan F:rjentsjer, as plak

fan de twakamp fan de beide keningen. De illdste fersys, yn de kodeksen
D, U en J, neame fie:rders noch: Axe1lthoue, Eesn1ry, TFachenJe, Hachellse en
Deldemams; kodeks J hat yn pleats fan de foarlêste namme fierder
Hochem?fe en ferdûdliket de lêste mei id est Kaldadel Elk fan de trije diel
ferhalen fan de sêge tint ut yn it neamen fan ien of inkelde fan dy
plakken.

By neier besjen is de posysje fan de toponimen yn dy trije ferhalen lyk
wals ferskillend. De nammen Axentbof(e en Ee.swgr yn de lêste fertelling
wurde min of mear by de nc)as lans neamd. De namme Axe1tthozfe is
aflaat fan de axa of bile fan de Trettjinde en kin oerset wurde as it
'(Offi:ede) 'iochtplak fun de bik';" de namme Ees"'")' wmdt yn de tekst
net eksp1isyt ferk1earre.27 Der is gjin inkelde oanwizing dat de m1nsken
har yn de fyftjinde ieu, de tiid dat de oedevere rjochtshanskriften ta stan
kamen, noch yn lt sin wisten te bcingen om hokker plakken it hjir gong.
Y n de lettere, historiografyske fersys fan de tekst wurdt wol it ferhaal fan
de tolve en de Trettjinde ferteld, mar ûntbrekke dy nammen dan ek.28 De
fraach kin sels opkomme aft lt überhaupt yn de bedoeling lei te refe
rearjen oan reëel besteande plakken. Foar de hjoeddeiske lêzer alteast kin
de ferwizing nei al lang fergetten plaknammen bydrage oan de
heimsinnige mearke-eftige sfear fan tt fedlaal oer it finen fan it rjocht. De
plaknamme Deldemofll!J fan it troch Ka:rel kochte rjochtplak ût it twadde
fe:rhaalûnderdiel wie yn de lette Mtdsieuwen likemin noch gongber; se
tochten, ttoch de ferdûdliking Kaldadel yn kodeks J, de lizzing lykwols
noch wol te witten.

De toponimen ût it earste ferhaa~ rr;7achense en Hache1lSe/Hochel1;de, lykje
in oare funksje han te hawwen as de plaknammen ût de lêste ferhaal
ûnderdielen. De nammen De!demal1es en Koldadel foar it keninklike
dingplak en Axe1tt/lotJe en EesJJ)~ foar it plak dêr't se aan lau kamen en 1t
fergaderplak fan de·tolve en de Trettjinde trochbrekke tt ferhaal oer it
rjocht hielendal net, mar komme dêr min ofte mear ût fuort. It laitsjen
fan KareL it krimmenearjen fan Radbod en de dêrfan 6flate plaknammen
binne dêrfoaroer foar it ferhaal oer de strud om it keningskip en tt finen
fan it !jacht net funksjoneel en meitsje in ynkongru1nte yndruk. Foar de
hjoeddeiske lêzer kin dy episoade seIs wat om te laitsjen haWwe; of dat
foar de midsieuwer ek sa wie, falt net sa maklik nei te gean.:!>l Dat de
nammen de oandacht lutsen hawwe, docht yn alle gefallen bliken ut it feit
dat Hache1lse en WachenJe ek yn alle lettere bewurkingen foarkomme,
hoewol't se dêr ferskill~nd yn stavere en lokalisearre wurde. It liket
dêrom net ûtsletten dat ~ljir yn it àlde gruttere ferhaal oer de oarsprong
fan it rjocht in ynterpoláasje ynfoege is,"o dy't allinnich mar ta doel hie
inkelde opfa11ende lakal~ toponimen te ferklearjen. Op ferlykbere wize
heakken yn 'e fyftjinde en sech~inde ieu adelliké' famyljes yn Fryslan en
dêrbûten har famyljeferhaal fêst oan de aIdere historiog:rafy.31
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Deldenl/wes id est Kaldadel

1t dingplak dat kening Karel keapje liet, droech lykas sein de namme
Deldemcmes; id est Koldade4 sa ferdudliket kodeks ]. Dêr meie wy ut op
meitsje dat se der yn de fyftjinde ieu fan oertsjûge wrene dat it keninklike
dingplak yn Frjentsjer lei. It Coldall of 'Koudal' is nammentlik: de älde
namme faar de Sulve:t:strjitte yn Prjentsjer;'>2 op oare plakken yn Fryslän
komt de namme by myn witten net faar. Yn de kronyk fan Sicke Ben
ninge wurdt ît tmch kening lZarel kochte rjochtplak ek yn Frjentsjer
socht: in deu 11!icbolde gheheten Frcmcer hl HPestvresImzt.33 De! is in saad te s12
zen foar dy lokaasje fan I<aiels dingplak. Dêr kin tt folgjende ta tsjinje.

De identifikaasje mei Frjentsjer - yn de trettjinde34 en fjirtjinde ieu35

bekend as it greeflike rjochtplak by utstek yn Westergoa - Boe, wannear't
histoarysk betrouber, ymplisearje dat hjir keningsgoed lei dat as ynfra
strukhter foar de rjochte.rlike, organisaasje :lUngearre en dat letter dus yn
hannen fan de greeflikheid kaam. Yn Europeesk ferban hoege dy ympIi
kaasjes jin net te femuvefjen. Se komme ommers oerien mei it algemiene
patroan dat it ding op iepenbiere plakken, lykas hearwegen en kenings
goed, holden waard, en datit arntsgoed en de ynfrastruktuer fan de
greeflikheid, de 'feS comitatHs, foar in part op keningsgoed werom gong.36

FoarFryslän sprekt it ien en ciar minder fansels omdat mak aannammen
wurdt dat it keningsgoed hjir mar sa'n bytsje foarstelde. Kalifa bygelyks
miende dêrom dat it tsjûgebewiis mei de illquisitio per tesks him yn Fryslan
wol fia it See1idryocht ferspraat hawwe maast, omdat keningsgoed dat as
yntermediêr tsjinje kinnen hie, hjir ûntbriek.31 En koartlyn betwivele
Salomon dêrom aft it eleroint 'froon-' yn de namme Frjentsjer wol op
keningsgoed betrekking hawwe soe.38

By de seldsuroens fan it keningsgoed yn Fryslàn moatte kanttekeningen
makke wurde. 1t ûntbriek hjir grif net. Yn ferskate Aldfryske rjochts
teksten is sprake fan keningsl&n, dat yn 'e mande mei geastlik goed en
goed fan de husman yn it doarpsgebiet leit; nijsgjirrich is dat JU dat ramt
krekt it ynk"Wisitoare tsjûgebewiis neamd wurdt.39 Yn ferskate oarkonden
ut de tsiende ieu komt, te Baflo, Rasquert, yn Temaard en op oare plak"':
ken yn Fryslan, nei alle gedachten ûnder mear yn Arum40 en Kantens,
dus sawol be-easten as bewesten fan de Lauwers, keningsgoed f<?ar. Tt
wie foar in part yn tien oan wd.1dske grurlleden jûnen foar in part oan
tsjerklike ynstellingen skonken. Aldfryske rjochtsteksten neame dêrnêst
dat kenmgsgoed mei ûntstie as gefolch fan kanfiskaasje. Dat wurdt ek
troch aarkonden befêstige, sa yu Westergoa (yn Cammingebtmderz) en yn
Enum en Leerroens. Fietders kin ûndersteld wurde dat op plakken dêt't
sawol in keninklike munt funksjonearre, as in älde domaniale eigentsjetke
yn geastlike hannen wie,41 lykas yn Medemblik, Starum, Boalsert,
Ljouwert, Dokkum, Winsum, Loppersum/Garrelsweer en Eroden,
tsjerke en munt beide direkt of ynditekt op keningsgoed weromgeane.42

By in greefskip hearde yn de folIe Midsieuwen, lykas sein, greeflik
amtsgoed, dat faak kaam ût keningsgoed en ek letter, as besit fan de fer
tsjintwurdiger by ûtstek fan de kening, as keningsgoed 'yn romme sin'
beskêge waard. It tsjinne as'boarne fan ynkomsten en as ynfrastruktuer
rjochtplak, pied à tem - fan de greeflike jurisdiksje. Yn guon greefskippen
is it net maklik rest te stellen hokker letter aan de greven hearrend bestt
ta de oarspronklike res comt'toltlJ, it amtsgoed, hearde en hokker :lId
allodiaal of lienbesit fan de greve wie. Opmerklik is dat krekt mei
betrekking ta inkeIde Fryske" lannen yn keninklike oarkonden dêt't
greefskippen yn lien yn u~ûn waarden de res comitattls eksplisyt neamd
wurdt: yn Iemsgoa yn 1224 de C!fr/oe te Loga en Borssum, yn Wester
lauwersk Fryslán yn 1165 yn algemiene termen de curtes ad comitatum
pernlle11f.es. De Iêste komme yn it begjin fan de fjirtjinde ieu foar as de
pndia qtle atlgoriter Hoflt11Z1 mrncupantur. Der wurdt dan fan sein dat se ta it
aIdste besit fan de greeflikheid hearden; foar in part waarden se doe feI
pachte.4-3 De betsjutting fan de ter:rn hoflant is 'domeinlän, làn dat in
bysûndere rdaasje roei de hear hat';44 yn it Nedersticht Utrecht en yn
Holl:1n komt it op in protte plakken yn dese1de betsjutting as eigennam
me en as soartnamme foar. 45

Ut de saneanlde Rimef?1bral1ce comme1i! on doit entrer eJl Oesifrise en oare
stikken ut de greeflike administraasje ut de fJirtjinde ieu docht bliken dat
in aar part fan dy greeflike hàflannen tsjinne as ynfcastruktuer fan de
greeflike jurisdiksje. Yn dy stikken wurdt naromentlik de cûte beskreaun
dy't de greve op syn rjochtsreis yn Westergoa folget: oet it wetter dat
Zuutmude hjit nei Starurn, dêrwei nei Kempe71e.fSe nei syn lan dat Hàflàn hjit;
dêrnei nei Arum en dêrwei nei Frjentsjer. 46 De identifikaasje fan guon fan
dy nammen is omstriden.47 It meast wier:sh."ynIik is nei royn miening dat
Z!f1ftmude in wetterrin by Starurri iS,48 en dat Kempencs.re in Hollànske
etymologisearjende ynter:pretaasje is fan de namme fan de buOtskip
I<eppens by Boalsert.49 Nijsgjirrich foar de syktocht nei Deldematres is dat
yn dy plakken gronbesit fan de greeflikheid falt aan te toanen: yn Staruro
waard rjocht holden50 en beskikte de greve oer 's-Gravenhofstede,51 yn
Kempmesse hie er neffens de citebeskriuwil1g syn hóflàn. Dêmêst falt ek
yn Arum, dêr't likemin as fan Kempenesse fan sein wurdt dat de greve
dêr tjocht spoek, hofl:ln aan te teanen. 1t waard foar it earst neamd yn
1420.52 In partdêrfan wie eigendom fan pleatslike adellike famyIjes, earst
Sibalda, letter Aylva; in oat part wie tsjetkebesit. It Ammer 'Hàflan'
grinze ek oande keam fan it tsjetkegoed, Sint Lamberhlssate.53

Oannimlik: is dat dat hàflän weromgiet op keningsgoed dat yn 985 aan
de lettere Utertske biskop Ansfried skonken waard, wêmei't it foar in
part aan de troch de biskop stichte tsjerke fan Arum, lettet eigendom fan
de Utertske St.Paulusabdij,54 kommen is en foar in part ta beskikking fan
de gteeflikheid kaam.

Mei de foatgeande oanwizigingen foar kenings- en greeflik goed yn
Fryslan soe yllustrearre wurde kinne dat det gjin reden is om, mei De
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Vries en Salomon, te ûnderstellen dat it elemint 'froon-' yn de namme
Frjentsjer net op keningsgoed, of alteast op in aId greeflik domein slaan
soe, mar op de heidenske god Fro. Ek yu aare kriten tsjut 'froon-' op
kenings- en :îl.d greeflik goed. In maai foarbyld is it Vroonland by Ka
pelle op Sud-Bevellln: dat grinzet Dan de delsetting Maalstede, letterlik
'rjochtplak', nei't oannOmmen wurdt it plak fan it älde gteeflike ding. 55

'Coudal', 'Froneecker' en 'Godsllcker' yn Frjentsjer (neffens Nicoll1.lls van
Geelkerken, 1616)

De lokalisaasje yn kodeks J en yn de kronyk fan Sicke Benninge fan ît
keninklike dingplak Deldemanes ût de sêge op it Koudal te Frjentsjer fynt
Y11 de fjirtjinde-ieuske stikken ut de greeflike administraasje in parallel: it
einpunt fan de reis fan de greve wie in Vro11enacker ad Vinäem VaDem. Dê:r
waard er ynhuldige en spriek er syn !jocht. Resint hat Algra ferdigene dat
vallcm dêrby ta valltlm emendearre wurde moat omdat 'heersers hun lieden
niet in valleien plachten bijeen te roepen, maar op verhoogde terreinen,.56
Omdat yn de fjirtjinde ieu de namme t.roch de Friezen sels lykwols al as
Groe71eJtdale oerset waard57 en al yn it Skeltmjacht femijd wurdt dat de greve
te Frjentsjer rjocht häldt in dat de45S liket it my nuttich Algra te hälden
aan syn eigen warsk6ging dat wy 'nooit een middeleeuwer kunnen
voorschrijven zijn opvatting in de pas te laten lopen met door ons
gestelde voorwaarden,.S9 Alle teksten hawwe it ommers oer in lichte as
rjochtplak yn Frjentsjer.

De lizzing fan Koudal, de Sulverstxjitte, is nijsgji-crich. Lykas yn Arom
grinzet ya Frjentsjer it lan fan de alde biskoplike eigentsjerke aan dat fan
de pleatslike adellike famylje, hii! de Sjaerda's. De ûndergrun fan frijwol
de hiele stêd wie, lykas in grut stik làn besudeasten de stêd, massyf
eigendom fan de Martinitsjerke en de Sjaerda's. Om it tsjerkh6f hinne
hjitte it fanllds de Godsakket: en dat wie tsjerkelan; om de Doanjumer
piip hinne wie de Froonakker (yn inge sin); foar in part besit fan de
Sjaerda's. Tt Koudal grinzge sawol oan it tsjerkhof as oan de Godsakker
en de Froonakker.6o Tagelyk mei de foar it Frjentsjerter gerjocht yn de
lette midsieuwen noch gongbere namme KD'sersnocht1 en de öfbylding
fan kening Karel op it Frjentsjerter stedssegel fan 131362 haldt de lokali~

saasje yn kodeks] fan Karels rjochtplak op it Koudal sa yn de lette mids
ieuwen noch it oantinken rest oan i~inge ek de narome Frjentsjerl
Franeker/Froonakker ferriedt 63 dat it greeflike rjochtplak te Frjentsjer in
k.eninklike oarsprong hat.

Geografysk wiist de ynterpretaasje fan Deldemanes yn hanskrift J nei
Naardlik Westergoa. lykas ek it neamen fan Franekerga dat docht; gro
nologysk liedt hja net twingend ta in bepaald stuit post qZfem. Wol die
bliken dat teksten ut it begjin de fjirtjinde ieu, lykas de Rimembrat/ce en
besibbe teksten, foar in goed begryp fan grut belang bume. Dy kamen ta
stW by it ûnderhanneljen tusken de Friezen en de greeflikheid; de slach
by Starum yn 1345 soe de definitive ein fan dy episoade wêze. De abten
fan de ûnderskate Fryske kleasters spilen yn de earste desennia fan de
fJirtjinde ieu hieltyd wer in bemiddeljende rol tusken de Friezen en de
greve.64 Sa Ieine de abt fan Blomkamp en de praast fan Vinea Domini
ferklearángen of oer denlte fan in gerjochtsreis en de !jachten fan de
greve yn Fryslän en wie abt Piba Sibranda fan Lidlum (1309-1325)
behelle by it ta de oarder roppen fan in greeflike lienman yn it neibye
Seisbierrum.65 Dizze, Elbodus Gerlewa, nei alle gedachten op Gede
wasate dêre,66 wîe syn lienferplichtingen net neîkommen. De greve
feeliende abt Pibo falmacht him àf ta de aarder te roppen, ofwol syn
liengaed aan oaren te jaan.

Wacheose, Hachense en Hochenzie

Wêr Ieme de 'aarden' of terpen dêr't kening Karel en kening Radbod
harren wedstriidstilstean op holden? Dy fmach is al hiel wat kearen steId.
De tekst sels jout 'yn F±:jentsjertergea'. Omdat -ga lyk-wols de algemiene
betsjutting 'berik' hat, is it ûndûdlik oft wy de plakken yn de parochy
Frjentsjer, yn Frjentsjerteradiel of yn it noch gruttere älde rjochtsdistrikt
Frjentsjer, de hjoeddeiske Fiif Dielen, sykje maarte. Yn de jierren om
1525 miende Douwe Gerbranda dat Wachens en Hachens op 'e grillS fan
de parochys Frjentsjer en Hjerbeam le1t1e by Kiestersyl, yn de
ûnmiddellike amk:citen fan syn eigen adellike state Sickema.67 Jancko
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in stinswier yn 1487 past goed by dy lokalisaasje: yn 1718 Ieme by
Bonl.-wert noch twa stinswieren, dêr't de noardlike fan grmze oan it làn
fan Hoekens. De konkluzje kin wêze dat Hoekens de namme wie fan in
sate yn de terpbuorskip Bonkwert, en - fanwegen de namme op '-ms', in
typyske buorskipnamme - yn it earstoan mooglik fan in selsstannige
buorskip. De oanwêzigens fan de wier wüst demp dat hjtr yn de tret
tjinde ieu sprake wie fan in adellike machtsposysje. Fanwegen it tichteby
lizzen fan Hoekens ûnder Spannum en Waekens ûnder Winsum hold
Breuker kening Karel syn terp' Hoche1l:<:fe foar dat Hoekens. Mooglik, sa
stelde er, is de fatiant Hochen:de fan kodeks J dêrom de oarspronklike
foarm, hQewol't er mar yn ien fan de hanskriften foarkomt en alle oare
teksten Hachense hawwe.

Dochs kinne by dat lêste inkelde kanttekeningen makke wurde. It by
inoar lizzen fan Hoekens en Waekens is wol frappant, opmerkliker is
lykwols noch dat ek ûnder Spannum en amper fierder fan Waekens of ek
in buorskip Hoegms falt ban te wizen. Dy bestte ût twa saten, dêr't de iene
fan ûnder de parochy Spannum en de oare ûnder Spannums
filiaalparochy lens hearde. De parochygrins run dus troch it buorskips
berik fan Haegens. De meast eastlike wie eigendom fan it kleaster Lidlum
en hearde ûnder Spann\.Im.ï7 Yn 1511 waard er pachte troch Feddrick
Hoegms, dy't syn bynamme dus oan syn sate ûntliende. De westlike
foanne in tusken Spannum en Kûbaard ynklamme eksklave fan de lytse
parochy lens. Yn de iere fyftjinde ieu wenne hjir Johannes ill Hegens, waans
dochter Jouck yn 1449 mei Benedictus Donia ut Easterein troude. 78 Fia
har - nei alle gedachten wie hjaerfdochter - kaam it huis toe Heegem in 't
dop toe Edm/90an de famylje Donia. Beltedidtt.r' Doel!Jo hlfis toe Haegens
waard tsien jier letter, yn 1459, troch de stedshaadling fan Frjentsjer,

Douwama wie dizeniger en hold it op lfmtre,nt Ffa'!Jcker. Cornelius Kem
pius of syn printer fetbastere de nammen, mar wist' wol dat se 'aant
hjoed de dei' bewarre wiene. Eggerik Beninga ta besllit fertelt oer de
skreauwen fan de beide keningen: VtJ11 dussell geschrei hebben itliche doper noch
de namen ge1J!lI1lJleJl tlmtrent Harlinge.68 It maklikst fan beide plaknammen is
Wachense aan te tsjutten. Van R:ichthofen identifiseatre it al mei de
terpbuorskip Waekens ûnder Winsum yn Baarderadiel. Hy waard dêr
ûnder mear yn [alge troch Hallema. Halbertsma en Breuker.69 Waekens
bestie ût fuf pleatsen, dêr't de meast westlike fan, yn 1511 brûkt troch
Renick fo l1:7akens, foar it grutste part oan it premonstratinzer kleaster
LidIurn hearde.70 Foae in goed begryp moat dêr wol by opmurken wurde
dat in ûn~ouwing fan Wachens nei Waekens taal1..-undich net sûnder
mear foar de hiin leit; omdat it ferllaal fan Karel 'en Radbod lykwols in
etymologisea~endetekst is, hoecht de ûnderstelling dat de auteur fan de
tekst Waekens bedoeld hat, net op beswieren te stuitsjen.

Mear swierrichheden joech de lizzing fan kening Karels terp Hachens.
It utstel fan Hallerna en Halbertsma it yn Aaksens tusken Wolsum en
Tsjerkwert, dus op de gOns fan de gritenijen Wûnseradiel en Wymbritse
radiel, te sykjen stuitet op it beswier dat fan in lizzing <yn Frjentsjertergea'
dan gjin sprake wêze soe: beide gritenijen lizze bûten de Fiif Dielen. En
Waekens en Aaksens lizze hielendal net richt byinoar. Om oan dat
beswier temjitte te kommen fêstige Breuker yn 1978 de aandacht derop
dat yn ien fersy, hwskrift J, gjin sprake is fan Hachense, mar fan
Hochen!{je. De ûtgang l-enzie' jout gjin swierrichheden; dy komt yn oare
nammen ek foar as tuskenfoaon yn de ûn~ouwing fan '-ingerI nei l_ens(e)'.
De hjoeddeiske fOaJ:m fan Hochen~·e soe, alteast neffens Breuker,
Boekens' wêze kinne.71 Yndied lizze yn de Frjentsjerter Fiif Dielen trije
buorskippen mei dy namme. Bekend binne de beide terpbuorskippen
Hoekens ûnder Boazum en Easterem. 7

.:l Van der Meer wist t1nder Span
num in tredde Hoekens te lokalisearjen,73 dus tichtby Waekens Û11der
Winsum en dêrom neffens Breuker mear as Hoekens yn Boazum en
Easterein yn 'e beneaming 'kommend as lokalisaasje fan de fariant HochetJ
'<ie ut kadeks J.

De earste kear dat Hoekens te Spannum neamd wurdt is yn 1487.
Wilke Jeltaz en syn nou Je1duu Sydsdr ferkochten doe in tredde part fan
Huuckenserastate en fan de l1Jeer (stinswier of motte) en fan datfyttke terp.74

Yn 1511 wie Jacob Claesz b:rûke-r, de tsje-rke fan Spannum mei twa
partikulieren, ûnder wa Foppa te Boksum, eigeners. Generaasjes lang
soene Foppe syn neikommelingen to BtlJlckl1Jtrt brûkers en tagelyk mei de
tsjerke fan Spannum eigeners fan dy sate bliuwe.75 Tank sij it bewarre
bleaune sechtjinde-ieuske ~ochtedik. argyf fan Hinnaarderadiel en de
floreen- en stimkohieren fan 1640 en 1700 slagge it Van der Meer dy sate
krekt te lokalisearjen. De trochslach joech dêrby it mar ienkear neamen
fan it goed as Hucke1lser ghtledt yn 1561.76 lt die bliken de sate mei
floreennûmer 13 op Bon1.-wert ûnder Spannum te wê-zen. It neamen fan
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SPANNUM

I kilomeIer De buorskippen Hagens,
Waekens en Hoekens. It
besit fan it Kleaster
Lidlum is stippele.
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Douwe Siaerda, ferwoaste yn de grutte adelsfete dy't as Donia- oarloch
bekend stiet. 80 Nei alle gedachten waard it hûs we! ophoud; 1t ferurf op
Benedictus' en Joucks soan Johan Benedicxts Donya. Dy lêste hie yn
1490 in konflikt mei de abt fan Lidlum oer fuf pûnsmiet lan in Hagensera
guedt. in ruzje dus tusken de eigeners fan de beide saten op Haegens.81

No't ûnder Spannum net fier fan Waekens ek in buorskip Haegens aan
te wizen is, ferfalt nei myn miening de needsaak om kening Karels terp
yn Hoekens te sykjen en ek Breukers argumint om de faaant Hochen:<:fe ut
J te ferkiezen boppe Bacheltse as oarspronklike foarm. De tekst fan
hinskrift] stiet yo it algemien bekend as minder oarspronklik as U en D,
dy't Hachense hawwe, J har dan ek it karakter fan in selrundêre tekst, wat
bygelyks ek ût de tafoeging id est Kaldadel bliken docht. Wylst foar de
gelykstelling fan Hachenzie mei Hoekens in ferfanging fan de -eh- troch
-k- nedich is, stuitet de identif1kaasje fan Hachense mei Haegens op gjin
inkelde swierrichheid. It meast wiers1.711lik liket it dat de oarspranklike
tekst dus Haehense ha-n hawwe sil, wêrmei't men aan Haegens tocht
hawwe silo De dêrap rymjende foarm Wachense foar Waekens sil dêraan te
tankjen wêze,

Breuker syn hypoteze om de aarsprang fan it ferhaal oer Karel en
Radbod te sykjen by in etymologisearjende midsieuwer ut de omkriten
fan Winsum en Spannum bliuwt dêrmei wierskynlik. In oare sugges~e

fan Breuker bliuwt Iikegoed stean en wint troch it boppesteande neffens
my seIs oan wierskynlikheid. Breuker wüsde op de kontakten fan Win
sum mei it kleaster Lidlum en beskoge de Lidlumer abt Pibo Sibranda
(1309-1325), fan wa't bekend is dat er kundich wie yn it Fryske ~ocht, as
auteur. Hjirboppe kanlen wy him al tsjin as folmachtige fan de greve wat
it greeflik liengoed aangiet. De trach Breuker net brokte eigendoms
ferhaIdingen makken it tige goed mooglik dat de etymologisearjende
fertelling wat Hachense en Uc""achense oangiet yn it kleaster Lidlum ûntstien
is. Op Hoekens ûnder Spannum lei gjin goed fan Lidlum, mar, lykas wy
seagen hie it kleaster sawol op Haegens as op Waekens in folweardige
pleats, In foar de han lizzende ûnderstelling is, dat it sa richt byinoar
lizzen fan twa pachtbesittingen fan ir kIeaster mei opinoar lykjende
nammen, yn de kleasteradministraasje de aandacht lutsen hat en by de
historiografen fan it kleaster ta dy 't:cadition of origin' fan dy nammen
laat hat. Yn it algemien falt namme:cs op dat yn de skiedskriuwing fan
Lidlum in grut omtinken is foar de skiednis fan ûnderskate utll0ven,
stinzen en pachtbesittingen fan de abdij: by in soad abten fertelt
Sibrandus Leo hokker besittingen hja foar it kleaste:c wisten te k:cijen.
Waekens en Haegens ûntbrekke dêr spitigemoch hy. Wol femimmewy
dat abt Pibo syn opfolger Eelko Lyauckema (1325-1332) it patronaats
:cjocht fan de tsjerke fan Spannum aan Lidlum bracht en dat in Iettere
abt, Theodoricus fan Tsjummearum (1352-1369) de sate Felsum yn
Spannum mei eigen middels kocht en oan de abdij skonk. Dudlik is dus
dat it sûnt de stichting fan Lidlum besteande' besitsswiertepunt om I
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Winsum hinne yn de fjirtjinde ieu utw:ceide waard mei goed en !jachten
ûnder Spannum, Sûnder dat ik, lykas Breuker die, krekt abt Pibo Sibran
da as auteur doar oan te wizen, is syn ûnderstelling dat de 'etymologi
serende middeleeuwer' ut de omkriten fan \}\linsum en Spannum dy't de
Sêge fat! Karel el'! Radbod syn def111itive foarm joech in fjirtjinde-ieuwe:c wie
dy't ta it yntellektuele miljeu fan it kleaster Lidlum hearde, tige oantreklik.

In besleine spege1

Wjerspegelet de fiksje fan de sêge wat fan de werklikheid fan de achtste
ieu, de tüd dêr't er yn situearre is? Oer it Fryslàn fan de iere midsiellwen
binne de boamen net tah:yk. De mediaevist grypt yn sokke gefallen fan
krapte graach nei gegevens ut J~tter tüd dy't in sizzenskrêft hawwe kinne
foar de situaasje fan soms ieuwen earde!. Guon besitsferhaldingel1 en
alderhanne juridyske omstannichheden, benammen yn tsjerklike sfear,
fitte faak in grutte ynersje sjen, wêrtroch hja in :cetraspektive wea:cde
hawwe foar in eardere tiid.

Berjochten yn ferheljende boamen oer de etymology fan taponymen,
lykas HacheJlse, lFachense, De!demtl1les en Koldadel, biline sa net te brûken.
Lykas ek foar alderhanne fol.ksh."lIndige eigenaardichheden jildt, ûntbrekt
yn sokke ferhalen it momint fan ferstienning wêrtroch in retrospektyf
gebrûk foar earder tiid mooglik wêze soe, Dêr leit ek it fe:cskil mei guon
besitsferhàldingen en 'rechtsoudheden' yn, dy't in ynhe:cinte ynersje .haw
we. Wol fertoant de sêge in spegeling fan de reële wdld fan inkelde
ieuwen earder, mar de spegel is beslein troch de :cin fan de skiednis en
troch de dynamyk fan ferhaal en tradysje. De sêge is dêrmei gjin sels
stannige boame foar de kennis fan dy wraId. Foar-kristlike eleminten t:cof
ik net aan.

Wolliket it ferhaal fan Karel en Radbod te wjetspegeljen dat yndiIekt
yn de lette lvlidsieuwen yn Noardlik Westergoa noch it dizenich oantin
ken, yn dy tiid ta sêge wurden, libbedat dy krite ea fan belang west hie
foar it keninklik gesach yn Fryslàn, Yndirekt, omdat F:cjentsje:c as ke
ningsgoed allinnich mar bekend bleau troch de bysûnde:ce funksje dy't
dat plak han hie yn de g:ceeflike represintaasie. It wichtichste boadskip
fan de sêge as gehiel is lyk-wols it ferheljen fan de oarsprang fan it Fryske
!jacht; in aparte taiefte foarmet de etymology fan de nammen fan twa
kleasterpleatsen. De tiid fan ûntstean fan it ferhaal yn de aldste oerlevere
foa:cm, yn de kodeksen :q, D, en], liket yn de fji:c~inde ieu socht wurde te
moatten,
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des dreizehnten Jahrhuriderts annehrnen.' Sjach ek: Meijering 1969.

25 .Algra 1996a, 166. Foar dy troch Rienks en Walther 1954, 185, 214, ûnder
stelde oerpolders ûntbrekt nammers elk bewÎis.

26 Von Richthofen 1880-1886, Il, 430, neamt terjachte in feroan mei Aa.xens
tusken Tsjerkwert en Wolsum 'fraglich'. Ten ûnrjochte seach Salomon 2000,
29, resint yn nmrunen op -hof oanwizingen foar de oanwêzichheid fan
kemngsgoed: ferlykje Noomen 1989a, 23-27.

27 Von Richthofen, Il, 462., ferwiisde foar de nRrrune EesIVV' nei de Asen ut de
Gennaanske goadev;'l'àld. HaIbertsma 1963, lOS, assosjearre de EeJlt,~! mei
de 'ossenweg', de ringclyk y"1l inkelde terpdoarpen.

28 Douwama nearnt km/hom noch 'wol, mar feroaret de nall1me yn 'A.\:sbom',
sj. Fontein en Van Leeuwen 1849. Yn in lette Ommelanner fersy wurdt it
plak. dêr't de trettjin oan lan kamen lokalisearre yn de omkriten fall Zeerijp
yn Fivelgo: Bolliuis van Zeeburgh 1873, 75; Halbertsma 1963, 150.

29 Borchling 1908, 49-50, nearnt de hiel' passaazje <durchaus komisch, fast wie
die Parodie eines Gottesurteils'; Boeles 1928, 18, neamt Hachmse en U;'achmse
<in ons oog zonderling' en koinysk, mar is fan miening dat de midsieuwer
dat oars seach.(Mei tank oan Gaffe Jensma).

30 Fan it earste dielferhaal nimme ek Meijering 1970 en Salomon 2000, 33, in
dynamyske ûn~ouw:ing oan; beide omdat Radbod Widukinds plak.
ynnommen hawwe kinne soe, de twadde boppedat omdat de want as
feodaal symboal earst fetewant west hawwe kinne soe.

31 Noomen 1994a, 167.
32 Wmsemius 1965.
33 Hy wurclt dêryn folge troch Eggerik Beninga. Sjoch foar de tenn 'wicbold':

Kroeschell1960 en dese1de, 1999.
34 Lambooij e.o. 2001, 'Vita Sibrandi', cap. 15 (yn 1233).
35 Sjoch hjimei by noat 57.
36 Schulze 1973, 126 e.f., 234-38, 334 e.f.
37 Kalifa 1972-1973, 111-15, 131, noat 107. Sjoch foar it ferba~ tusken it

tsjugebewÎis, keningsgoed en tsjerkegoed: hjirboppe noat 11.
38 Sjoch hjirboppe by noaf 18.
39 Buma e.o 1977,77 (oersettingAld Sk(!ltarjoch~: <dit is rjocht dat de frije Fries

yn 'e himrik dêr't er yn urven is en eigendom yn besit hat, op de reliken
beswarre moat wêr't it hilligeliin en it keningslan leit; dat er dat oanwize sil
en net ferlytsje'.

40 Sjoch foar Arum hjimei, by noat 54. Yn oar ferbiln kom ik meikoarten op it
keningsgoed yn Fryslàll en op de yn dit opstel te praat brochte tema's wer
om.

41 Ten Ûllr;ochte Uuderstelt.A1gra 1996a, 117, yn it fuotspoar fan Van Buijte
nen dat ut it .Aldfryske Seend(jocht óf te lieden wêze soe dat Westerlauwersk
Fryslán op in bepaald stuit yn de folle midsieuwen allinne noch mar trije
haadtsjerken besiet: sjoch Inun:ink 1955, 132; Noomen 1989a, 30.

42 Noomen 1999b, 60--61.
43 Sjoch de ûuderskate teksten sitearre en ûtjûn troch Algra 1965.
44 Sjoch hygelyks Algr. 1995, 35.
45 Dêrom is der neffens my net folle reden faar .Algra's resinte opfetting

(1996b, 266) dat 'hofland' it lau wie dêr't de 'vierschaar' spand waard.
46 Resint waarden dy teksten behannele troch AIgra. 1996b, 254-69; earder

troch Van herson 1962. De oan Sibrandus Siccama taskreaune fartant
oangeande de legaat fan de biskop (.A1gra 1996b, 256--57, 275; Algra 1966,
10) liket my, fanwegen it fantasyrike karakter fan it hiinskrift dêr't it om giet,
as roidsieuske boame net brû.k:ber.

47 In oersjoch fan de àldere literatuer jout Beetstra 1987,;'7 voee.

48 Sjoch it betinken fan .Algra 199Gb, 264-65, 267, en de dêr oanheJle litera
tuer. Utein1ik joech syn lokalisaasje fan Kempem:.rse by Drylts de trochslach en
keas er op grûn fan :in fyftjinde ieuske tradysje (kodeks Roorda.) [oar it
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eastliker as Starum lizzende Teakesyl.
49 Algra syn lokalisaasje by Drylts berêst inkeld en allitme op syn idelltiflkaasje

mei it lettere Wymbritseradielster rjochtplak thi da Nesse. Hy ûnderstelt dat
dêr earder it rjochtplak fan Sudergoa wie: Algra 1996b, 266. Wierskynliker
liket my dat dat te Starum lei: ferlykje de folgjende noat. Kempenessekin
him taalkundich net sûnder mear ta Keppens ûntjûn hawwe: Miedema 1987.
De folgjende trije fermeldingen leverje lykwols in oanwizing dat Kempe~

nesse in etymologisearjende ynterpremasje is. Yn 1398 droech Aerl1t van
Kppense trije aksen by aan de ravitaillea:rring fan it leger fan hartoch
Albrecht Verwijs 1869, 71. In jier letter naam de hartoch Bcta Ernstes van
Koppenre (lês Kfpp(!11u'"!) mei syn goed yn syn beskenning. ibid. 490. Yn
septimber 1400 beleanne de hartoch Efta toe Kppel711.sse mei in ûtkearing fan
25 gûne: GPCV I, 316, Neamde 1ju soene greeflike pachters op it H6flán
wêze kinne. De lizzing fan Keppens ûnder Boalsert (PKAF IX: Boalsert
FC101 en FC106) past geografysk en ynstitusjonee1 treflik yn in greeflike
rûte fan Starum nei Arum. Under de reek fan Boalsert bie de greve fierders
lienmannen te Pellens bûten de lsjerkwerter poarte (PKAF IX, by FC77),
Tsjerkwert (Waltastate) en Nijlán (Hvttingastate).

50 Algra 1996a,128.
51 GPCVI, 135 (1308), 187 (1333).
52 DFD, I, nr. 33.
53 PKAF IX, Arum FC32. Yn de floreenadministraasje tusken 1700 en 1850 is

de lokalisaasje fan it Hêflàn (FCL18, L49 en LSO) weirekke; it krekte plak
docht bliken ut stikken ut it nedergerjocht fan Wûnseradiel.

S4 Broer 2000, 455 e.f.
55 Dekker 1971, 100, 343, 434-35.
56 Alll'a 1996b, 258; Alll'a 19940, 53.
57 .A1gra 1965, 40 sub dd.
58 Buma en Ebel 1977, 75, sette dat del en -del yn Kaldadel oer mei 'Bezirk';

Buma 1996, 61. It Aldfrysk ken dil mei in lang IUd, 'wel, distrikt'; en del mei
in kaart lûd, 'dal', 'lichte': Köbler 1983, 37. Buma syn oersetting jout gjID
betsjutting. De greve hold ommers rjocht foar it hiele Jan en net foar in part
dêrfan; 'delen' yn 'e sin fan 'gritenijen' bestiene yn 'e tiid fan it Skeltatjocbt
noch net. De stavering yn hänskrift J foar dél is yn sletten wurdlidden hast
altyd deel, dei! of d~L It liket der dêrom op dat Buma it del te Frentsjer sûnder
reden as 'Bezirk', 'die1' aerset ynstee fan as 'dal'. (Mei tank oan Willem
Visser en Dirk Boutkan).

59 Algra 1994b, 70 noat 51. Dy betingsten strike boppedat net rivierdellingen
en griene greiden wiene krekt in favoryt plak om rjocht te' halden: Grimm
1899,11,418-19.

60 De Froonakker, Godsakker en Koudal binne dûdlik oanjÛl1 op 'e kaart fan
Nicalaus Geilkerckius, Franekera Frisiae occid(jJ1!dlis alter oCHms, mtlsarll1'l1 et
acade1'l1t'ae sedes (sJ., s.n., 1616).

61 DFD, Il, nr. 10 (1417); Overdiep en 'fjessinga 1950, 148 e.f.
62 In prachtige ófbylding by: Salomon 2000, 37.
63 KÜ11Zel e.o. 1988, iJl wee.
64 Sjoch Algra 1965; Mol 1997.
65 GPCVI, 167 (1324).
66 PKAFI, Sexbierilm FC6; Naomen 1994b, 115, 167-68.
67 Sipma 1947, 120; Halbertsma 1970, 89.

~,

68 Buitenrust Hettema 1896-1899, 151, ci1' Hallema 1923, 532, suggerearre in
ferbán tusken de wedstriid fan Karel en Radbod en de namme 'Konings

buren' by Hams.
69 Van Richthafen 1880-1886, Il, 419; Hallema 1923, 532; Halbertsma 1970,

89; Breuker 1978, 51.
70 Tjessinga 1942-1954, Winsum nr. 2198; PKAFV, Winsum FC17.
71 Breuker 1978, 50-S1. Yn dat gefal soe de -cb- yn pleats fan -ck- ek troch

etymologisearring kornme kinne.
12 Sjoch foar Hoekens te Easterein: PKAF VIII, Easterein FC34-35; foar

Boazum: Breuker 1978, 50-51:
73 Van der Meer, Boerderijenboek, sub Spannum.
74 OPO I, nr. 354.
75 PKAF VIII, Spannum FC13 (1640): SibotJf Minx voort merel!deel ~gen en

kerrke-en Hqye S.J'bre11s c.s. landen. Sibout Minx wie in bet-efterpakesizzer fan
Foppe te Boksum (mei tank oan DJ van der Meer).

76 Ryksargyf yn Fryslan, HEN K 3s. 102. Bewenner en mei-eigener is dan
Sibolt Dircx, de pake fan boppenell.11lde Sibout Minx.

77 Itgiet om PKAFVIII, Spannum FC8 (mei tank aan Hans Mol).
78 Upcke van Burmania, fol. 47 A/r: BmedidIJ.r Donia lIXOre1l1 babtdt lollck

Johannisdr Ûl Hegens fitpatet ex t'nstml11mto dotali in dato 1449. It giet om: PKAF
VIII, Edens FC10.

79 Ottema 1850: Worp van Thabor, IV, 105.
80 Ibid. IV, 106; fedykj" Noomen 1999c, 56.
81 OFO IV, nr. 81.
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