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St. Magnus van Hollum en
Celdui van Esens
Bijdrage tot de chronologie van de Magnustraditie

P.N.Noomen

1. Inleiding

De vrijheid van de Friezen in de middeleeuwen was zowel voor henzelf als voor
anderen een probleem. Vaak was er onenigheid over wat die vrijheid nu pre
cies inhield. Bovendien waren er verschillende meningen over hoe die vrijheid
verworven was.' De geschiedenis van de Friese vrijheid is daardoor steeds ook
de geschiedenis van de rechtvaardiging van die vrijheid. Eén van de tradities
met een rechtvaardigende, legitimerende functie is die rond 'Sint Magnns,
vaandrager van de Friezen'.

De heilige Magnus leefde in de derde eeuw. Eigentijdse bronnen zijn met
betrekking tot hem niet overgeleverd. Hij was, volgens latere levensbeschrij
vingen2

, bisschop van Trani en Fondi; genoot de bijzondere bescherming van
de engel Michaël; en stierf als martelaar tijdens de christenvervolgingen onder
keizer Decius (248-251). In de twaalfde eeuw kreeg hij op verschillende plaat
sen bijzondere verering. Zo te Anagni, waar een gedeelte van zijn relieken te
recht was gekomen.3 Andere relieken kwamen terecht in de San Michele dei
Frisoni, de kerk bij het Friezenlogement dat sinds de negende eeuw op het Va
ticaan bestond. Een nog aanwezige inscriptie in die kerk vermeldt dat drie met
name genoemde Friese milites samen met een vrouw, die als ancilla Dei wordt
betiteld, in Fondi deze relieken vonden toen zij Karel de Grote en de paus te
gen de Saracenen te hulp kwamen. Een wonder dwong hen het grootste deel
ervan in de Friezenkerk achter te laten. Een kleiner deel mochten ze mee naar
Friesland nemen.'

In Friesland zelf bestond een tegenhanger van deze overlevering. Het betreft
de Magnuskeuren, in- en nitgeleid door de zgn. Magnussage, die verhaalt hoe
de keuren tot stand kwamen. Magnus zou de vaandrager van de Friezen ge
weest zijn, die Rome en de paus verdedigden. Van keizer Karel en de paus ver
kreeg Magnus daarop als beloning de Friese wetten, waardoor alle Friezen vrij
zijn, 'de geborene en de ongeborene, zolang de wind van de wolken waait en de
wereld staat'. Deze wetten omvatten de in de sage opgenomen 7 Magnuskeu
ren, en verder de 36 Seendrechten, de 17 Keuren en de 24 Landrechten. Al
deze wetten zouden volgens de sage door Magnus in de St. Michaëlskerk van
Harlingen-Almenum gebracht zijn.' In de vijftiende en zestiende eeuw groeide
de Magnustraditie in Westerlauwers Friesland voortdurend verder aan.' De
kerken van Almenurn, Oldeboorn en Ferwoude of Eernewoude' zouden ook
andere Magnusrelieken hebben bezeten: een deel van zijn arm eu de Magnus
vaan, die bovendien eerder in het bezit van Willibrord geweest zou zijn. Mag
nus zou graaf van Bentheim zijn geweest ofzou tot een - geheel aan de fantasie
ontsproten - Friese familie Forterna of Forteman hebben behoord, waarvan
men uiteindelijk zelfs de stamboom en het familiewapen meende te weten'
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Magnus ontwikkelde zich in de loop van de middeleeuwen op deze wijze tot de
grote bevrijder van het Friese volk.

Het probleem van de verhouding tussen de inscriptie over St. Magnus in de
San Michele en de Friese Magnussage is sinds de humanistische geschiedbeoe
fening van de zestiende eeuw vaak behandeld.9 In onze tijd heeft daarbij met
name de ouderdom van beide teksten veel aandacht gekregen. lO Een tweede
probleem dat herhaaldelijk aan de orde kwam, is de relatie tussen de Friese
Magnustraditie en Magnuspatrocinia in en buiten Friesland. Gelet op de popu
lariteit van de Magnussage, trok daarbij het geringe aantal patrocinia in Wes
terlauwers Friesland de aandacht:" slechts van de jonge parochie Hoornster
zwaag was tot nu toe bekend, dat ze onder Magnus' bescherming stond.12 El
ders in Friesland zijn nog patrocinia te Gross-Faldern, Esens, Ahm, Sande en
Tating bekend. 13 Door verschillende auteurs werden daarnaast Magnuskerken
buiten Friesland, in Drenthe en in Saksen, met de Friese traditie in verband
gebracht. Over beide problemen, de chronologie van de Friese Magnustraditie
en de relatie tussen Magnussage en Magnuspatrocinia handelt dit opstel. De
aanleiding was tweeërlei. Voor Hollum op Ameland kon een Magnuspatroci
nium worden vastgesteld. Daarnaast bleek er door een nieuwe interpretatie
van de Vaticaanse inscriptie een niet eerder opgemerkte relatie te bestaan tus
sen de San Michele dei Frisoni en de Magnuskerk te Esens. Een dergelijke lijn
tussen Rome en Harlingen-Ahnenum, door Van Buijtenen in 1953 verdedigd,
moest daarentegen worden geschrapt. In de volgende paragraaf zal ik de im
plIcaties van het patrocinium van Hollum voor de geschiedenis van Ameland
trachten Uiteen te zetten. In paragraaf 3 wordt vervolgens naar aanleiding van
beide 'vondsten' ingegaan op de chronologie van de traditie rond St. Magnus.

2. St. Magnus van Hollum

Als patrocinium van Hollum gold in de litteratuur tot nu toe Onze Lieve Vrou-
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we. Men meende dit uit de vermelding van use lyauwe Vrou tho Hollum in 1485
te mogen afleiden." Een tekstje dat in het zogenaamde Bnrmaniaboek is op
genomen verdringt haar nu door Magnus, zodat zij met een nevenaltaat genoe
gen moet nemen. Het stuk (zie bijlage), waarin Magnus overigens slechts zijde
lings wordt genoemd, bevat informatie over zeer uiteenlopende perioden. Het
document zelf en de vindplaats ervan confronteren ons met de liefde die veel
Friese edelen in de zestiende eeuw koesterden voor de geschiedenis van hun
familie, hun stand en hun gewest. De inhoud van de tekst betreft een adelsvete
in de late vijftiende eeuw, waar uiteindelijk heel Friesland in betrokken raakte.
De ondertekening van de tekst geeft de herkomst ervan uit het psalterium van
de ecclesia sancti Magni in H ollum insuIa ab Aemlandt aan en voert ons zo terug
naar de kerkwijding in de volle of vroege middeleeuwen. Alvorens echter na
der op St. Magnus van Hollum in te gaan is het, voor een goed begrip van de
achtergrond en de aard van de bron, nuttig eerst enige aandacht aan de vind
plaats van de tekst en aan de inhoud ervan te geven.

2.1. De vindplaats: het Burmaniaboek

Tussen de drie hierboven genoemde, chronologisch uiteenliggende, aspecten
van het document (vindplaats, inhoud en herkomst) bestaat een duidelijke re
latie, doordat zij in hun combinatie de weerspiegeling zijn van de continuïteit
van het milieu dat men zou kunnen typeren als de 'hoge adel' van Westerlau
wers Friesland. Sinds het einde van de veertiende eeuw is deze kring van onder
ling nauw verwante families te traceren. Van de overige adel onderscheidden
ze zich doordat hun machtspositie niet tot één of enkele kleine dorpen beperkt
was, maar bestond uit een hegemonie in grotere gebieden en in plaatsen met
centrale functies ten opzichte van de omgeving." Uit deze kring is het hand
schrift, waarvan het stuk deel uitmaakt, afkomstig; de beschreven adelsvete
woedde eveneens binnen deze families; en ook voor het Amelandse parochie
wezen is dit milieu van belang. l6

Ons document is een bijlage in het zogenaamde Burmaniaboek, dat nu deel
nitrnaakt van het familie-archief Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen. 17 Dit
Burmaniaboek bestaat nit een verzameling genealogieën van Friese adellijke
families, voorafgegaan door een Tractatus de nobilitate, een betoog over de
eervolle plaats die de adel sinds de tijd van de legendarische prins Friso in Fries
land innam. De auteur is de edelman Upcke van Burmania, in 1601 en 1609 lid
van gedeputeerde staten, die in 1615 overieed. IB

De waarde van dit boek ligt allereerst in het vlak van de mentaliteitsgeschie
denis. Het is een document dat kan worden gezien als uiting van het streven van
de Friese adel om zijn positie op een nieuwe wijze te formuleren en te legitime
ren. In de tijd van ontstaan, rond 1600, was veel in Friesland in beweging: niet
in de laatste plaats de machtsverhoudingen. 19 Er was de adel veel aan gelegen
ook onder de nieuwe verhoudingen de toon te blijven aangeven. Herhaaldelijk
wordt in het handschrift, dat werd samengesteld voor eigen privé-gebruik en
ter informatie van verwanten en vrienden, dan ook benadrukt dat de Friese
adel niet alleen een adel van geboorte is, maar zowel in heden als in verleden,
tevens een adel is door dengd en verdiensten voor het land. 2O

Behalve als neerslag van de adelsideologie rond 1600, is het handschrift
waardevol door de overvloed aan feitelijke gegevens die Burmauia in zijn ge
nealogische schema's vermeldt. Burmauia's werk onderscheidt zich namelijk
gunstig van dat van andere genealogen in de zestiende en zeventiende eeuw
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doordat hij veelvuldig verwijst naar allerlei primaire bronnen waarover hij als
afstammeling, verwant en vriend van de belangrijkste adellijke families kon be
schikken: testamenten, boedelscheidingen, huwelijkscontracten enz. Een deel
van deze stukken kennen we ook nu nog. Over het algemeen blijkt dat Burma
nia ze op een betrouwbare wijze heeft gehanteerd. We mogen daarom aanne
men dat hetgeen hij in de vorm van uittreksels meedeelt uit niet bewaarde stuk
ken, die hij aantrof in zijn eigen archief en in dat van familie en vrienden, even
eens niet zonder waarde is. Verdienstelijk is ook, dat hij eerlijk aangeeft wan
neer iets hem niet duidelijk is of wanneer de beschikbare bronnen elkaar
tegenspreken. Samen met een genealogisch handschrift uit de tweede helft van
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de zeventiende eeuw, dat - ten onrechte overigens - wordt toegeschreven aan
Sybolt van Adelen van Cronenburch, is het Burmaniaboek de hoofdbron ge
weest voor het in 1840 in druk verschenen Stamboek van den Friesehen Adel.2

!

In tegenstelling tot het Burmaniaboek is het handschrift 'Van Cronenburch'
niet op primaire bronnen gebaseerd. Toch hebben De Haan Hettema en Van
Halmael, de auteurs van het Stamboek, geprobeerd de informatie van beide
handschriften met elkaar in overeenstemming te brengen. Een deel van de
roep van onnauwkeurigheid, die het Stamboek heeft, is het gevolg van het feil
dat door deze werkwijze de vaak betrouwbare informatie van het Burmania
boek op vele plaatsen werd verknoeid. Waar het Stamboek voor de oudere,
vijftiende-eeuwse generaties echter alleen op het Burmaniaboek is gebaseerd
en dergelijke harmonisatiepogingen achterwege zijn gebleven, zijn de genealo
gieën vaak relatief betrouwbaar.

Zoals gezegd nam Upcke van Burmania de meeste van zijn bronnen niet in
tegraal op, maar beperkte hij zich tot genealogische verwijzingen en uittrek
sels. Enkele voorbeelden met betrekking tot de afstamming van Rints Roorda,
Upcke's vrouw: voor het huwelijk van Sibrand Roorda en Haring Hottinga,
haar grootouders, verwijst hij naar een huwelijkscontract van 1497; voor hun
overlijden naar grafstenen in het Klooster Anjum; en voor het overlijden in
1502 van Here Hottinga, haar overgrootvader, naar het rekenboek van Si
brand Roorda. 22 Alleen voor de, vanuit Burmania's optiek, belangrijkste za
ken nam hij de bronnen letterlijk over. De oudheid van zijn eigen familie" illu
streert hij bijvoorbeeld door de volledige oorkonde van 1300 met betrekking
tot het patronaatsrecht van de Burmania's op de kerk van St. Vilus van Olde
hove af te schrijven.24 In de begeleidende toelichting verzuimt hij bovendien
niet te wijzen op de ligging vanhet domus Burmaniana direct ten zuiden van die
kerk, en op het voor-christelijke heiligdom Aula Dei, waaraan de Oldehove
volgens Hamconius zijn naam zou hebben ontleend." Het notariële afschrift
uit het psahnboek van Hollum, dat op een los velletje in het Burmaniaboek bij
de genealogie Hottinga ligt, mag als een dergelijke documentatie met primaire
bronnen worden opgevat. Here Hottinga, wiens lof er in gezongen wordt, was
zoals gezegd de overgrootvader van zijn vrouw. Ook Burmania's bekendheid
met deze weinig voor de hand liggende bron kan uit haar familierelaties ver
klaard worden: haar grootvader van moederszijde, Wytse Camminga van
Cambuur, stamde via zijn moeder uit de hoofdelingen van Ameland.26 De aan
tekening uit het psahnboek van Hollum verschaft ons zo een blik op de werk
wijze van Upcke van Burmania en op de grondige documentatie die .aan het
Burmaniaboek ten grondslag ligt.

2.2. Anno domini 1496

Op zichzelf brengt het stuk weinig nieuws over de vijftiende-eeuwse partijtwis
ten. Alle feiten, waaraan wordt gerefereerd, kan men uitgebreider in contem
poraine oorkonden27

, in de zestiende-eeuwse kronieken28 en in de recente we
tenschappelijke litteratuur vinden." Na de dood van Tjaert Juwinga, de stads
hoofdeling van Bolsward, in 1479, wilde zijn weduwe Wytje bij minderjarig
heid van haar zoon Goslick Juwinga het feitelijke bestuur van de stad opdragen
aan haar schoonzoon, de Schieringer stadshoofdeling van Franeker Sicke
Sjaerda. De Bolswarders zelf verkozen echter Juw Juwinga, een neef van
Tjaert, als hoofdeling. De volgende jaren golfde door Westergo een oorlogje
heen en weer tussen Franeker en Bolsward, waarbijJuw en zijn broer Tjerck in
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het Vetkoperse kamp terecht kwamen. Toen Sicke in 1487 stierf volgde zijn
neef Here Hottinga hem op als hoofdeling te Franeker. Deze zette tevens de
vete tegen de Bolswarders voort, die nu weldra de hu1p vau de stad Grouiugeu
inriepen. De drie versterkingen, waar - zoals onze tekst meedeelt - de Frane
kers zich in 1496 buiten hun stad tegen de Groningers wisten te handhaven,
waren oude Schieringer steunpunten: vauouds hadden de Sjaerda's te Pingjum
een bolwerk, de Hottinga's stinzen te Wommels eu Nijland. Zo was de toe
stand in 1496 toeu de gebeurtenisseu plaats vonden waarvan het Hollumer
psalmboek verhaalt.

Niet de inhoud, maar de toon van de aantekeniug nit het psalmboek is inte
ressant. Zoals gezegd bevattenverschillende kronieken uit de vroege zestiende
eeuw hetzelfde verhaal zeer uitgebreid: met name die van Worp eu Petrus van
Thabor, van wie men op basis van hun milieu kau aannemen dat zij aan de
Schieringer kant stonden, en die van Jancko Douwerna, die uit traditioneel
Vetkoperse kring kwam. Uiteraard vertellen ze het verhaal ieder met wisselen
de accenten, maar welbeschouwd is het opvallend hoe evenwichtig en onpartij
dig ze de gebeurtenissen verslaan. Ongeacht hun partijkeus bekritiseren ze on
hebbelijke karaktertrekjes van de hoofdelingen van de eigen kant en hekelen
ze zonder aanzien des persoons begane wreedheden. Ook de kwalijke gevol
gen v~n het aangaan van bondgenootschappen buiten Friesland door beide
partijen worden door de kroniekschrijvers gelaakt.

De toon van onze aantekening wijkt sterk af van die van de kronieken. Dat
Here een werktuig van de goddelijke voorzienigheid was vinden we alleen hier.
Worp van Thaborvermeldt bijv. weliswaar dat 'all Westergoo was bZyde"dat sy
van Gronigers ende den knechten waeren verlost', maar voegt toe dat ook de
Hottinga's en hun knechten 'groten schaede ende ouerZast' bezorgden, en daar
bij zelfs het zilver uit de kerken niet spaarden.30 Dat Westergo 'tot de vrijheid
werd teruggebracht' wordt door Worp van Thabor juist ontkend. Doordat He
re Hottinga de hu1p, die hij van hertog Albrecht van Saksen tegen de Gronin
gers kreeg, in feite kocht door Albrecht te steunen in zijn streven naar lands
heerlijkheid over Friesland, ging de vrijheid uiteindelijk juist verloren. Het re
su1taat was immers 'datter grote heeren int Zant ghecoemen syn, die ghene partye
hebben angesien, maer hebben 't all genoemen,31 Tactisch verzwijgt onze aante
kening dan ook dat Here zijn steun in het gehate Holland haalde: er wordt
slechts vermeld dat hij 'uit het westen' kwam. De militaire prestatie van Here,
die door de aantekening rhetorisch wordt omschreven als het verjagen van 'zo
vele duizenden als hij zelf honderden had', is bij Worp van Thabor veel be
scheidener: die spreekt van respectievelijk tweeduizend en achthonderd man.32

Worp laat tenslotte niet, zoals onze aantekening, onvermeld dat Juw Juwinga
pas werd gedood nadat hij reeds gevangen was.33 De conclusie moet daarom
zijn dat onze aantekening, veel meer dan de Thaborse kronieken die uit het
zelfde politieke milieu afkomstig zijn, een sterk Schieringer partijdigheid ver
raadt.

Hoe komt deze aantekening nu in het psahuboekvan Hollum? Allereerst is van
belang dat al sinds de vroege middeleeuwen belangrijke teksten van allerlei
aard dikwijls werden ingeschreven of ingebonden iu liturgische boeken. Dat
had een dubbele reden. Liturgische boeken waren vaak de enige boeken die
aanwezig waren. Daarnaast gaf zowel de liturgische inhoud als de bewaarplaats
dicht bij het altaar een extra wijding en bescherming aan alle ingeschreven teks-
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ten. 34 In de liturgische boeken zelf waren het vooral de kalenders waarin aller
lei niet-liturgische berichten een plaats kregen tussen en naast de namen van
heiligen en aantekeningen over tijdelijke en eeuwige memories. Bij de memo
rie-inschrijvingen werden vaak toelichtingen opgenomen: over de schenkingen
die de persoon voor wie gebeden moest worden de kerk had gedaan", of over
wetenswaardigheden omtrent het leven of de dood van die persoon. Een vol
gende stap was dat ook historische berichten werden opgenomen die geen di
recte relatie met de liturgie hadden: mededelingen over overstromingen, tijden
van honger, duurte en oorlog etc. 36

Onze aantekening is waarschijnlijk een dergelijk, meer historisch dan litur
gisch, bericht. Het gaat dnidelijk niet om de overleden Juw Juwinga, maar om
de roem van Here Hottinga. De zinsnede over het zieleheil van de gedoden en
de verwijzing naar het Onze Vader lijken vooral frases, die ertoe dienden het
bericht niterlijk niet te veel te laten verschillen van de echte memorie-inschrij
vingen. De gebeurtenissen van het jaar 1496 gaven aanleiding tot meer van der
gelijke aantekeningen in liturgische boeken: zonder toevoeging van quasi-li
turgische frases stond in het missaal van Berlikum beschreven dat 'Bauck, de
huisvrouwe van Doecko Hemmema, na dezen overval te Groningen gevaert
wierde, daar ze in de gevangenisse geworpen is, waar in zy twee kinderen baar
de'.37 We mogen veronderstellen dat de Schierings gezinde hoofdelingen Hem
mema te Berlikum en Camminga op Ameland dergelijke aantekeningen door
een geestelijke, die ongetwijfeld niet zonder hun toedoen of instenuning was

. benoemd, op prijs hebben gesteld.38

2.3. Ecclesia sancti Magni in Hollum insuIa ab Aemlandt

De vermelding van de herkomst van de tekst nit het psalmboek van de St. Mag
nuskerk van Hollum zal naar het idee van de zestiende-eeuwse lezer inhoude
lijk mooi hebben aangesloten op het verhaal over de gebeurtenissen van 1496.
St. Magnus is, zoals vermeld, in de laat-middeleeuwse geschiedschrijving na
melijk de beschermer en verdediger bij nitstek van de Friese vrijheid. Voor de
geschiedenis van Ameland heeft dit nieuwgevonden patrocinium mogelijke
m,plicaties die ik hierna niteen zal proberen te zetten.

Vijftien jaar geleden vroeg D.P. Blok in een artikel de aandacht voor de ker
ken die de abdij Echternach in Holland en Friesland heeft bezeten.39 Kerken
lijstjes van deze abdij uit de elfde eeuw delen mee dat ze op Ameland een kerk
bezat: 'In Ambulon I ecclesia'. Blok stelde zich de vraag waar op Ameland deze
kerk had gestaan. Zijn conclusie was dat de aanwijzingen weliswaar bescheiden
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zijn, maar dat de kerk van Nes het meest in aanmerking komt. Hij voerde daar
voor de volgende argnmenten aan. Allereerst wees hij op de traditie dat het
benedictijner klooster Foswerd bij Ferwerd, dat op Ameland met name rond
Nes uitgebreide bezittingen had, eerst op het eiland gestaan zou hebben. Blok
veronderstelde dat het Echternachse goed op Ameland, mogelijk te Nes, de
historische kern van deze traditie zou kunnen zijn. Bovendien lag te Nes bij de
begraafplaats een dobbe die heette naar St. Willibrord, de stichter van Echter
nach. 40

Bij deze veronderstelling kunnen enige kanttekeningen worden geplaatst.
Ten eerste moet bij de ouderdom van de twee door Blok aangehaalde tradities
een vraagteken worden gezet. Met betrekking tot de kerk van het nabije Hol
werd bestond in de vroege zeventiende eeuw een dergelijke traditie, die tot in
de vijftiende eeuw terugreikt en die inderdaad een kern van waarheid bevat.
Schotanus meende in 1664 namelijk dat Holwerd 'is sa veel gesegt als Heylige
Weerdt'.41 Een laat-middeleeuws kroniekje weet verder dat Willibrord het
eerst in Holwerd voet aan land zette en er de Friezen begon te bekeren." Als
historische kern van deze traditie kan men ongetwijfeld het Holwerder Willi
brorduspatrocinium beschouwen, dat op zijn beurt verklaard kan worden nit
het feit dat Holwerd een eigenkerk van de abdij Echternach was." Anders dan
in Holwerd gaan de tradities rond Foswerd en de St. Willibrordusdobbe waar
schijnlijk niet op een tot in de vroege middeleeuwen terugreikende kern van
waarheid terug, maar moet de historische aanleiding ertoe in de late zestiende
eeuw zelf gezocht worden. Bij de secnlarisatie van de kloostergoederen in de
Noordelijke Nederlanden was het namelijk regel dat de goederen ter beschik
king kwamen van het gewest waar het betreffende klooster stond.44 Om zich de
Amelander goederen van Foswerd te kunnen toeëigenen hadden de Cammin
ga's, soevereine heren van Ameland, er daarom belang bij Foswerd als een in
wezen Amelands klooster voor te stellen. De stelling over de Amelandse origi
ne van Foswerd dnikt in 1581 dan ook voor het eerst op in een 'request van de
Camrninga's over de Foswerder goederen op het eiland aan de Staten van
Friesland.45 De berichten van Andreas CQrnelius over Foswerd en Ameland
dateren van nadien, nit 1597. Ze kunnen als een uitbreiding en legitimatie van
de bewering van de Camminga's worden beschouwd. Een verrijking van de le
gende betekende met name de identificatie van Foswerd op Ameland met het
eiland Fositesland, waar vo~ensAlcnius Vita sancti Willibrardi Willibrord ko
ning Redbad had ontmoet. Op deze gewijde plaats zou naderhand het oor
spronkelijke Foswerd gesticht zijn. 47 Het eigenbelang van de Camminga's zou
op zichzelf niteraard niet behoeven uit te slniten dat men voortbouwde op een
oudere traditie. Bewijzen voor een dergelijke traditie ontbreken echter. De
dobbe van St. Willibrord mag in dit verband niet als bewijs worden aange
voerd. De eerste vermelding ervan dateert van 1867 en gaat terug op een mon
delinge traditie die mogelijk sinds het midden van de achttiende eeuw be
stond.48 Zolang geen vermeldingen van voor 1597, het jaar van verschijnen van
Andreas Cornelius' kroniek, gevonden zijn, moet de dobbe naar mijn mening
worden beschouwd als een verdere aankleding van het verhaal van Andreas
Cornelius, waarin door de identicatie van Foswerd en Fositesland reeds de re
latie met Willibrord was gelegd. Van belang bij het ontstaan van de overleve
ring rond de Willibrordusdobbe was ongetwijfeld het feit dat de meeste katho
lieken op het eiland woonden in Buren en Nes, waar ook de katholieke kerk
stond." Het lijkt er dan ook op, dat het bericht van Andreas Cornelius in de
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De kerk van Hollum in het einde van de 18de eeuw (collectie Fries Museum)

uieuwe tijd tot twee tegenstrijdige tradities aanleiding gal: een katholieke, die
voor Nes koos50

, en een protestantse,'die meende dat in Hollum hadden ge
staan het 'oud kasteel, door koning Radboud in denjaare 690 ter eere van zy
nen algod Fosto gebouwd,51 en - ter plaatse van de kerk - 'het oude klooster
Foswerd' ."Het Camminga-request van 1581 is dus waarschijnlijk niet de neer
slag van een bestaande Willibrordustraditie te Nes, maar juist het eerste begin
ervan. In tegenstelling tot de tradities rond Holwerd hebben diè met betrek
king tot Foswerd op Ameland en Willibrord te Nes daarom geen retrospectieve
waarde.

Evenmin als de Foswerd-Iegende kunnen de - historische - patronaatsrech
ten van Foswerd op Ameland als argument worden aangevoerd in de discussie
waar de Echternachse kerk stond. Uiteraard is het niet onmogelijk dat Fos
werd goederen en kerken van Echternach overnam. Ook Mariengaarde, Dok
knnl, Oldeklooster en de Johanniters wisten bezit te verwerven dat eerder aan
de oude buitenlandse abdijen behoorde.53 Foswerd had echter uiet alleen rech
ten op de kerk van Nes, maar ook op die te Hollum.54 Ook de archeologie laat
ons in de steek bij de keus tussen Nes en Hollum: in beide dorpen werden klei
ne tufstenen kerkjes opgegraven."

De patrociuiabieden daarentegen wel euig houvast bij het opstellen van een
hypothese. Allereerst moet vastgesteld worden dat het patrociuium dat vaak
voor de kerk van Nes wordt opgegeven, Johannes de Doper', op bijna even
zwakke aanwijzingen berust als dat van Willibrord vOor de dobbe. Primaire
bronnen ontbreken namelijk. Het werd waarschijnlijk afgeleid van de beginda
tum van de Nesser jaarmarkt." Het Magnus-patrocinium van Hollum maakt in
combinatie met de testamenten van Ritske Jelmera van 1450 en van Doed He
ringa van 1485 de relatie tussen de parochies Hollum en Ballum duidelijker. In
1450 legateerde Ritske, wonend op Jelmera State te Ballum; namelijk aan 'sin-
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te Magnus zyn patroen hir ter kercken' drie en een half schild. Tot nu toe werd
dit patrocinium niet opgemerkt, omdat er geen plaatsnaam wordt genoemd. ss
Nu bekend is dat Hollum onder Magnus' beschenning staat is de schenking dui
delijker en bevestigt ze de mededeling van de twee notarissen in het stuk uit het
Burmaniaboek. Verder bepaalde Ritske nog dat 'zyn erffnamen zullen wyen
laten die capelle in de (eere) Goden ende sunte Barbara'.59 In het testament van
Doed Heringa uit 1485 komt Magnus niet meer voor en figureren alleen de in
de late middeleeuwen geliefde vrouwelijke heiligen.60 De St. Barbarakapel te
Ballum bij de Je1merastins blijkt namelijk inmiddels tot een kerk met begraaf
rechten te zijn uitgegroeid: daar wil zij begraven worden. De patroon van Hol
lum krijgt geen legaat meer; wel de persona en Onze Lieve Vrouwe (een vicarie
of andere prebende dus)61 aldaar. Aan de reeds in 1786 uitgesproken conclusie
dat de kerk van Ballum uit de kapel van de Je1mera's is gegroeid62 kan nu dus
worden toegevoegd dat ze ontstond binnen de oude parochie Hollum. Het oue

de Hollum wordt daarmee verreweg het grootste kerspel van het eiland.

De argnmenten ten gunste van Nes zijn hierboven terzijde geschoven. De aan
wijzingen zijn ook nu nog bescheiden, maar de vraag rijst of de ligging op de
'kop' van het eiland aan de mond van de Boorne", de wijding aan een heilige
met een oude cultus (waarover hierna meer) en de grootte van de oorspronke
lijke parochie de weegschaal niet ten voordele van Hollum doen doorslaan. In
dien de Echternachse kerk inderdaad die te Hollum was impliceert dit dat St.
Magnus, de heilige die tenminste sinds de dertiende eeuw de verpersoonlijking
was van de Friese vrijheid, ook een verbinding met de oude rijksabdij Echter
nach zou hebben. Daardoor rijst de vraag naar de ouderdom van de Friese
Magnussage. Hoe is, met andere woorden, het verband tussen oude Magnus
kerken, zoals te Hollum e11 eventueel elders, en de vrijheidstraditie rond Mag
nus?

3. De ouderdom van de Magnussage

Door verschillende auteurs is de laatste decennia een directe relatie gelegd tus
sen de populariteit van onze heilige in het Friese gebied en elfde-eeuwse of nog
oudere Magnuskerken in streken die met Friesland in contact stonden. De ba
sis voor dergelijke veronderstellingen leverde in 1953 Van Buijtenen, toen hij
in zijn proefschrift over De grondslag van de Friese vrijheid, in afwijking van
eerdere onderzoekers, een zeer vroe!e datering van de Magnussage, in de elf
de eeuw of nog eerder, verdedigde. Zowel het in de Magnussage gepropa
geerde vrijheidsidee als de wijze, waarop de persoon van Magnus wordt gete
kend, geven evenwel aanleiding om de sage later te dateren en daarmee te be
twijfelen of zij van invloed is geweest op oude kerkpatrocinia. Ter verduidelij
king diene het volgende.

'Patrozinienforschung' is een beproefde en vaak vruchtbaar gebleken me
thode om de relatie terug te vinden of te illustreren tussen parochiekerken en
hun stichters. Ook lijnen van beinvloeding in ander opzicht vallen met behulp
van patrocinia te trekken. De mogelijkheid om op deze wijze relaties en lijnen
vast te stellen is evenwel niet onbeperkt. Zij is vooral succesvol als het om rela
tief 'zeldzame' heiligen gaat, die duidelijk naar één of enkele uitstralingspun
ten wijzen." De kans om met succes dergelijke lijnen of, zoals Van Buijtenen
het uitdrukte, 'heiligenwegen'66 te reconstrueren of althans waarschijnlijk te
maken is daarom geringer naarmate de cultus van een heilige algemener was.
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Maria en Petrus, en in de latere middeleeuwen Nicolaas, Barbara, Catharina
en Anna, zijn voorbeelden van dergelijke heiligen die zich door hun grote po
pulariteit slecht lenen voor deze 'lineaire' tak van patrociuiumonderzoek. De
vraag naar de algemeenheid van een heilige moet dan ook steeds vooraf gaan
aan het zoeken van beinvloedings- en stichtingslijnen op grond van patrocinia.

3.1. Uitstraling vanuit Friesland van de Magnus-cultus?

Magnus heeft in de wetenschappelijke litteratuur reeds eukele malen een rol
gespeeld bij pogingen dergelijke lijnen van beinvloeding tussen verschillende
regio's op het spoor te komen. Slicher van Bath", Van Buijtenen" en Kever
ling Buisman69 verklaarden zo het voorkomen van Magnus in Drenthe, waar hij
patroon van Anloo is" en waar op zijn feestdag de Etstoei bijeenkwam, uit
Friese invloed. Van Bnijtenen stelde in 196971 dat het bovendien waarschijnlijk
is dat de Magnuspatrocinia in Saksenland, bijv. te Everswinkel72 en (als neven
patroon) te Nottuln in het bisdom Münster, mede te danken zijn aan de uit
straling van de Magnnsverering in Friesland, dat deels tot dit diocees behoor
de. Daarnaast zou volgens hem Niedermarsberg, dat naast een Petrus- ook een
Magnus-patrociuium kent, een verspreidingspunt geweest kunnen zijn. Zoals
in Friesland Karel de Grote en Magnus een bekende combinatie is, zo duikt
Karel ook daar op. Hij had er zijn belangrijkste steunpunt in Saksen, de Eres
burg", en veroverde van daaruit het land. In Van Buijtenen's voetspoor trad
twee jaar later Querfurth.74 Hij wees op de St. Magnuskerk in de oude handels
wijk Altwiek in de stad Brunswijk, die in 1031 werd gesticht. Twee lijnen lopen
vandaar naar Friesland. In de elfde eeuw bezaten de Brunswijker graven name
lijk tevens de grafelijkheid in Westerlauwers Friesland. Verder ligt vlak langs
de Magnuskerk de Friesenstrasse, waar in de middeleeuwen mogelijk Friese
kooplieden waren gevestigd.75 Gezien de populariteit van St. Magnus in Fries
land, meende Querfurth dat dit patrocinium waarschijnlijk de neerslag is van
de banden die er tussen Friesland en Brunswijk bestonden. Zelfs in het konink
rijk Denemarken, dus buiten het Roomse rijk, bracht men· al vroeg Magnus
kerken met de Magnussage in verband: de St. Magnuskerk van Taling" in het
Noordfriese Eidersted zou volgens zeventiende-eeuwse kroniekberichten haar
patrocinium aan de sageheld Magnus te danken hebben.77

De vraag moet naar mijn mening gesteld worden, of de Magnuspatrocinia
zich wel lenen als basis voor het traceren van dergelijke specifieke en exclusie
ve beinvloedingslijnen. Magnus behoort namelijk tot de heiligen die in de vroe
ge middeleeuwen in de omgeving van Rome algemene verering vonden en die
ook in later lijd in die zin 'algemeen' genoemd kunnen worden, dat ze, door de
wijde uitstraling van de Romeinse liturgie, in zeer uitéénlopende plaatsen en
tijden in kalenders figureren (zij het vaak in zwart) en hier en daar blijkens
kerk- en altaarpatrociuia ook bijzondere verering genieten." In het vijfde
eeuwse Martyrologium Hieronymianum en in het Sacramentarium Gelasia
zevende eeuw had Magnns al zijn plaatsje.79 Ook toen na de achtste eeuw de
gelasiaanse liturgie door de gregoriaanse werd verdrongen, bleef Magnus hier
en daar in de kalender vermeld. Met name de oude benedictijner abdijen en de
bisschopskerken speelden bij deze verbreiding van de herinnering aan Magnus
ten noorden van de Alpen een intermediaire rol. De bisschop van Münster ont
ving in 867 zo relieken van de paus.80 De bisschop van Meissen gafna 1021 Maä
nusrelieken aan Quedlinburg. 81 In verschillende bisdommen, bijv. in Trier ,
Utrecht" en Münster"" stond Magnus in de late middeleeuwen nog in de kalen-
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der (19 augustus). Het in 1098 gewijde St. Mauritiusaltaar in Prüm stond mede
onder bescherming van andere heiligen, waaronder St. Magnus.85 De door Van
Buijtenen aangevoerde St. Magnuskerk te Niedermarsberg-Horhusen tenslot
te blijkt een stichting van Corvey uit het begin van de elfde eeuw te zijn.86 Van
een directe relatie met Karel de Grote's Eresburg is dus geen sprake. In dezelf
de streek bezat Corvey trouwens later te Höringhausen en Lüthorst nog twee
andere Magnuskerken.87 In Europa benoorden de Alpen waren er dus vele
plaatsen vanwaaruit de verering zich verbreid kan hebben.88 Het is alleen daar
om reeds een hachelijke zaak alle patrocinia op één of enkele uitstralingspun
ten temgte voeren.89

Wil men Friesland als uitstralingsgebied zien, waarmee de Magnuspatroci
nia te Anloo, Brunswijk en in Münsterland in verbinding staan, dan is het, om
dat het hier deels oude kerken betreft, noodzakelijk dat de Friese verering ook
oud is. Van Buijtenen's dissertatie leverde een pleidooi voor een vroege date-
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de Friese verering ook
voor een vroege date-

ring van de Magnussage, de tekst waarin de relatie tussen Magnus en de Friese
vrijheid uitgebreid wordt verhaald. Zijn redenering kan als volgt worden sa
mengevat. De inscriptie in de Friezenkerk wordt algemeen, ook door Van
Buijtenen, als dertiende-eeuws gedateerd." Hij wist er echter verschillende
elementen in aan te wijzen die op oudere tradities en op historische feiten geba
seerd zijn en meende op grond daarvan te kunnen stellen dat de inhoud van de
inscriptie voor een aanzienlijkdeel op de vroege elfde eeuw kan teruggaan. 91

Hij voerde daarbij evenwel geen dwingend tijdstip ante quem aan. De Magnus
sage en de bijbehorende Magnuskeuren zijn eveneens moeilijk te dateren. Ze
komen voor in oudfrie.se rechtshandschriften, die alle uit de vijftiende eeuw
dateren. Ondanks de inhoudelijke verschillen tussen de inscriptie in de Frie
zenkerk en de sage, nam hij - ook chronologisch - een nauw verband tussen
beide aan. Een belangrijk argument daarvoor was zijn veronderstelling dat in
de plaatsnaam Slinga in de inscriptie een verschrijving van Herlinga, Harlin
gen, gezien mag worden. Deze laatste plaats speelt in de sage een belangrijke
rol. Een ander argument voor de oudheid van de sage ontleende Van Buijtenen
aan de stijlvorm, waarin hij de oorspronkelijke mondelinge voordracht van de
tekst meende te herkennen. De sage vermeldt expliciet de Keuren en Land~

rechten, die meestal als elfde-eeuws worden gedateerd. Traditioneel werd dit
beschouwd als bewijs dat de Magnussage jonger is dan de Keuren en Landrech
ten. Van Buijtenen typeerde de betreffende passage als een latere interpolatie
en vatte de Magnuskeuren op als voorlopers van de Keuren en Landrechten.
De Magnussage en -keuren zouden volgens Van Buijtenen daarom uit de vroe
ge elfde eeuw dateren. 92

Van Buijtenen's vroege datering, die afweek van de eerdere litteratuur, is
niet onaangevochten gebleven." Hoewel hij met vele voorbeelden beschrijft
hoe de Friezen sinds hun kerstening hun vrijheid met de paus en de Roomse
keizer in verband hebben gebracht en zo aantoont dat de Magnussage en -keu
ren in een oude traditie staan, gaf Van Buijtenen noch voor de inscriptie, noch
voor de sage dwingende argumenten voor een zo vroeg ontstaan. Noch de oude
stijlvorm, noch de oude elementen impliceren immers dat de sage zelf ook oud
moet zijn.

Zoals Schmidt94 reeds uitéénzette, leidt een vergelijking van het vrijheids
idee in de Keuren en Landrechten enerzijds en in de sage anderzijds juist eer
der tot een late datering. Het vrijheidsidee van de Keuren en Landrechten is
dat van de volle middeleeuwen. De vrijheid wordt in verband gebracht met de
kerstening, waardoor men vrij werd van het heidendom en de heidense onder
drukking. Als symbool daarvan geldt de band met Rome in de personen van de
paus en de keizer (vaak Karel de Grote). Men erkende de keizer en de door
hem gezonden graaf. Concreetbestond de vrijheid er uit dat men in het door de
graaf geleide gerecht het recht mocht vinden volgens de eigen, door de graaf en
de keizer erkende, wetten. Een dergelijk vrijheidsbesef was niet exclusief
Fries. Ook in andere streken leefde het. Aansluitend bij deze actieve deelname
aan de jurisdictie organiseerde het 'volk' in juridische zin zich sinds de late
twaalfde, vroege dertiende eeuw in de meeste steden en ook in sommige platte
landsstreken, waaronder Friesland, in corporaties met een eigen rechtsper
soonlijkheid (universitates, communitates). In de steden werden deze corpora
ties een macht naast, en dikwijls tegenover, de landsheer. In Friesland droegen
de landsgemeenten (universitates terrae), toen de grafelijke macht in de veer
tiende eeuw feitelijk geheel was verdwenen, het landsbestuur zelfstandig ver-
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der. 95 Terwijl de Keuren en Landrechten nog verhalen dat de keizer de Friezen
de vrijheid gaf toen en omdat zij christenen werden, vertonen, aldus Schmidt,
de Magnussage en -keuren reeds de eerste sporen van een veel actiever vrij
heidsbegrip, dat als de neerslag van de ideologie van de landsgemeenten is te
beschouwen: niet door onderwerping aan de keizer en het geloof is men vrij,
maar door eigen militaire prestaties. 'Sie deutet eher auf die Selbständigkeit
der friesischen Landesgemeinden des 13. Jahrhunderts vor, als auf die Königs
abhängigkeit der Friesen des 11. Jahrhunderts zurück'. 96

De wijze waarop Magnus in de Magnussage wordt getekend, wijst er naar
mijn mening eveneens op dat de tekst in de bloeitijd van de landsgerneenten
ontstond. Een verkenning van de chronologie van de Magnusvermeldingen in
Friesland en Drenthe moge dit verduidelijken.

3.2. Van kerkpatroon tot landspatroon, van landspatroon tot sageheld

Niet zonder reden heeft het onderzoek naar de receptie van antiek en vroeg
christelijk materiaal in de middeleeuwen de roep het vragen naar en het vinden
van de bekende weg te zijn. Toch kan een dergelijk onderzoek historisch inte
ressant materiaal leveren, mits men de aandacht richt op verspreide testimonia
in niet-litteraire teksten. Diachroon kunnen in dergelijke teksten de variaties
op eenzelfde thema in onderlinge vergelijking mentaliteitshistorisch waarde
volle infQrmatie opleveren over hoe elke tijd hetzelfde materiaal, vaak met dui
delijke oogmerken, op andere wijze bewerkte, aanpaste en-vooral- 'gebrnik
te' . Hierna wil ik de vraag proberen te beantwoorden welke stadia de relatîe
tussen de middeleeuwse Friezen en de vroeg-christelijke martelaar Magnus
heeft doorlopen en hoe die stadia globaal te dateren zijn. Daartoe zal ik de Va
ticaanse inscriptie en de Magnussage vergelijken met die testimonia betreffen
de Magnus als kerkpatroon en als zegelbeeld in Friesland en aangrenzende
streken, waarvoor enig chronologisch houvast bestaat. Ondanks de schaarste
van de bronnen zijn er in Friesland en Drenthe verschillende van dergelijke
testimonia. Opmerkelijk is dat ze voldoende aanknopingspunten bieden voor
een reconstructie in grote lijnen van Magnus' ontwikkeling van Rooms heilige
tot Friese held.

IOe-lle eeuw: Anloo en Hol/um

De vermelding van de Magnuspatrocinia van Anloo en Hollurn dateert ?sas uit
de vijftiende en zestiende eeuw." Beide kerken zijn echter veel ouder. 8 Er is
geen reden om aan te nemen dat de patrocinia minder oud zouden zijn.99 De
seendkerk van Anloo was een eigenkerk van de bisschop van Utrecht. Evenals
de andere twee bisschoppelijke seendkerken op de Hondsrug, Emmen en Gro
ningen, gaat zij op een elfde-eeuwse en mogelijk nog oudere kerk terug. Het
Magnuspatrociniurn zal, evenals dat van St. Willibrotd bij Anloo's .oudste
dochter BorgeruJO en dat van St. PancraslOl en St. Maarten resp. te Emmen en
Groningen, nit Utrecht alkomstig zijn. Magnus figureerde daar, zoals gezegd,
in de kalender. Nog in de late middeleeuwen werd hij er, volgens een niet on
aangevochten hypothese van Van Buijtenen en De Meijer102 , in de Buurkerk
afgebeeld. De kerk van Hollum is, blijkens de opgravingen, eveneens oud.
Daarbij sluit aan de hierboven door mij bepleite identîficatie met de Echter
nachse kerk op Ameland. Het patrocinium behoeft, ook al is van Echternach
geen bezit van Magnusrelieken bekend'03 , tegen de achtergrond van de betrek
kelijke algemeenheid van de Magnuseultus en ook gezien de plaats van de heili-
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ge in Bchtemaehs zusterkerken te Utrecht, Prüm en CorveylO', geen verbazing
meer te wekken. Evenals op de Hondsrug heeft Magnus in Hollum gezelschap
van Martinus en Willibrord in naburige oude parochiekerken: resp. in de bis
schoppelijke eigenkerk te Ferwerd, tot het seendbereik waarvan Ameland be
hoorde105

, en in de Echternachse kerk van Holwerd. '06 De aanwezigheid van
Magnus te Hollum en Anloo kan naar mijn mening onmogelijkverklaard wor
den uit de vrijheidstraditie rond zijn persoon, eenvoudig omdat er geen aanwij
zingen zijn dat deze in de tiende en elfde eeuw reeds bestond. De bekendheid
en verering in de volle middeleeuwen van onze heilige, met name in bisschops
en abdijkerken, bieden voldoende verklaring voor zijn aanwezigheid in het
noorden van het diocees Utrecht.

12e eeuw; Esens

Evenmin als te Anloo en Hollum is in de inscriptie te Rome sprake van de Frie
se vrijheid. In wezen is de inscriptie het verslag van de overbrenging van de
Magnusrelieken naar de Friezenkerk en deels naar Friesland door de 'tres mili
tes de Frisia Ilderado de Groninga et Leomot de Stavera et Hiaro et Celdui an
eilla Dei de Slinga' , die onder Karel de Grote Rome tegen de Saracenen te hulp
waren gekomen, en van de stichting door hen van een rijk beneficie van 300
mark zilver jaarlijks in de Friezenkerk. '07 In1Ioudelijk is er dus nog een grote
afstand met de Magnussage. Van Buijtenen meende desondanks een zeer nau
we relatie tussen de inscriptie en de sage te mogen aannemen, vooral omdat hij
SLINGA in de inscriptie interpreteerde als een verschrijving door de italiaanse
steenhouwer ten gevolge van onbegrip van H(ER)LINGA, dus Harlingen. 'OS

Naar Harlingen nam Magnus volgens de sage de verkregen wetten mee; en
daar borg hij ze in de St. Michaëlskerk. De uit Rome bekende nauwe relatie
tussen Magnus en Michaël kreeg daarmee in Van Buijtenen's optiek een Friese
tegen1Ianger. Niet alleen in1Ioudelijk, maar ook wat betreft SLINGA is naar
mijn mening het verband tussen de inscriptie en de sage echter minder direct
dan Van Buijtenen aannam. Er bestaat namelijk een eenvoudiger, en daarmee
waarschijnlijker, verklaring van DE SLINGA. De oudste vernrelding van
Esens in Harlingerland is namelijk Es(e)linge. 109 De verandering van DE
SLINGA uit DE ESLINGA is een veel kleÎl\ere dan uit DE H(ER)LINGA.
Het is zelfs maar de vraag of men gelet op de taalkundige verschijnselen van
prothese enapherese in met s + consonant beginnende woorden (in iseuola
naast la $euola, storia naast lat. historia)'l0 wel van een verschrijving door de
italiaanse steen1Iouwer spreken moet.

De voor de hand liggende verklaring van Slinga uit Eslinga, die bij mijn we
ten merkwaardigerwijs nog niet eerder werd voorgesteldilO', wordt krachtig on
dersteunddoor het feit dat de Esenzer kerk, anders dan die te Harlingen (en
die te Groningen en Staveren), wèl aan St. Magnus gewijd was. 111 Men bezat er
zelfs zeer belangrijke relieken van de heilige. De zogenaamde Oestringer
Chronik, die op een dertiende-eeuwse latijnse kroniek uit het klooster Oe
stringfelde terug gaat, verhaalt in een episode betreffende de late twaalfde
eeuw: 'do hebben de Herlinger uthgesandt S. Magnus sehrein in Norderlandt,
umme geldt darmede to bidden'. De Norderlanders braken de schrijn toen
open, om 'tho besiehtigenn, offte oek warhafftige hilligedom darinne were,.112
Pas toen de Norderlanders zagen dat het inderdaad de relieken van Magnus
waren, stuurden ze de schrijn met rijke geschenken terug. Een oorlog was het
gevolg van de belediging die de Norderlanders door hun ongeloof St. Magnus
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en daarmee Hariingeriand hadden aangedaan.
De datering van de inscriptie in Rome blijft ook nu problematisch. Maar de

verklaring van Slinga uit Eslinga rechtvaardigt de conclusie, dat in Friesland
zelf niet de Magnussage rond Harlingen-Almenum de meest directe aanslui
ting op de inscriptie in Rome vormt, maar het kroniekbericht over de beleve
nissen van de relieken van St. Magnus te Esens. De min of meer passieve rol
van Magnus in reliekvorm in beide verhalen sluit daarbij aan. Het Esenzer ver
haal is als het ware het vervolg op het Vaticaanse. Ondertussen blijft het een
open vraag of de inscriptie inderdaad de herinnering is aan een translatie in de
negende eeuw; ofdat een latere overbrenging naar een reeds bestaande kerk te
Esens hier wordt geantidateerd. Indien we de tekst, tenminste in de vorm
waatin hij is overgeleverd, als nitgangspunt nemen, zou de aanduiding van de
vier Friezen voor het laatste kunnen pleiten. De drie milites lijken gezien hun
optreden en hun stichting van een rijk beneficie geen gewone 'soldaten', maar
eerder 'ridders' of tenminste 'ridderlijk levenden' te zijn geweest. Gezien de
betekenisontwikkeling van het woord miles1l3 gaan de gedachten dan eerder uit
naar de late twaalfde of de dertiende eeuw, dan naar de vroege elfde.

De strijder Hiaro heeft in de litteratuur tot nu toe vrijwel alle aandacht op
geëist. Zijn ondertussen wat in de schaduw gebleven vrouwelijke metgezel Cel
dni, dienstmaagd Gods, levert indirect evenwel een aanwijzing die eveneens
naar Esens en naar de late twaalfde of de dertiende eeuw wijst. Ancilla Dei kan
namelijk moeilijk anders dan als 'non' worden geïnterpreteerd. u4 De vraag wat
een Friese non in Rome te zoeken had laat ik nu terzijde: daarvoor was zij haar
abt en priorin verantwoording schuldig. 'Non uit Esens' is, in tegenstelling tot
'non uit Harlingen-Almenurn', heel goed mogelijk. Onder Esens lag namelijk
het benedictijner klooster Esingfelde115

, dat in 1420 door augustijner koorhe
ren zou worden overgenomen en sindsdien Marienkamp heetteY6 Wanneer
het gesticht is 'bleibt im Dunkei der Geschichte'.117 Algemeen neemt men ech
ter aan dat het in ieder geval in de vroege dertiende eeuw reeds bestondu8 en
niet eerder dan in de late twaalfde eeuw werd gesticht. Uit de gekende platte
grond heeft men afgeleid dat het waarschijnlijk, zoals alle benedictijner kloos
ters in het Friese gebied, een dubbelklooster was. Niet alleen de belangrijke
Magnusrelieken te Esens, maar ook het benedictijner dubbelklooster aldaar
ondersteunen zo dus de localisatie van SLINGA te Esens.

(1237) 1324: Harlingerland

Het verhaal uit de Oestringer Chronik staat nog ver af van de Magnussage. Eén
element is echter toch al aanwezig: de relatie tussen Magnus en de eer van de
(in dit geval Harlingeriander) Friezen. Magnns heeft, met andere woorden, al
les in zich om de patroonheilige van Harlingerland te worden, en inderdaad
blijkt hij dit enkele decennia later ook te zijn. In de vroege dertiende eeuw or
ganiseerden de Hariingerianders zich namelijk, zoals men dat overal in het
kustgebied deed, tot een formele corporatie, de universitas terre Herlingo
rum.U9 Eerst in deze tijd, waarin, zoals Slicher van Bath het uitdrukte, de oude
universitas , de gemeenschap van alle gelovigen feitelijk uiteenviel in vele - in
dit geval territoriale - deelgemeenschappen'20 , ontstond de behoefte aan een
speciale eigen patroonheilige van het land. In vele gevallen koos men daarvoor
de patroon van de kerk die als centrum van het land fungeerde: vaak een seend
kerk, soms - zoals in Harlingerland - een andere, centraal gelegen, oude kerk.
Vaak valt de landspatroon afte leiden uit het zegel van de landsgemeente, het

22

tastbare symbool
H erliggorwn vert·
ste bisschop van h
van de grootste kl
sten gehouden va
den de eden op (
sprake is, mogeli
middeleeuwen St
landspatroon bral
neel werd de bijel
in de St. MagnusJ
dat de relieken in
ren gehaald.

In Harlingerlar
van Esens tot pa
goed te volgen. ~

vrijheid is het een
meer ferrae lands
van die landen we
ge ook andere aar
vermelding van d,
het feit dat de Fri
ten.123 Ook dat in
sprake was. VoO!
hand liggende ass
vaan van het lanc
bepalen dat wann
gers faene in de hl

1270: Wonserade,

Het zegel van Wc
stap naar de actie
was gezet. Het Zl
aanvoerder van d
het randschrift S(
strijder met een v
der Magnus VOO"
is. Wèl kan word,
menten uit de sag
als vaaudrager va
grond van de zelf
van de dertiende,
nussage in hoofdl

Van Buijtenen
vanwege de band
Dat is niet waars·
werd127, viel in de
Vijfdelen, met Fr
Wons als vergade
ling tot hetgeen V





oblematisch. Maar de
lusie, dat in Friesland
meest directe aanslui
ericht over de beleve
1 of meer passieve rol
aan. Het Esenzer ver
ertussen blijft het een
an een translatie in de
,eds bestaande kerk te
:enminste in de vorm
de aanduiding van de
'lUes lijken gezien hun
wone 'soldaten', maar
n geweest. Gezien de
dachten dan eerder uit
vroege elfde.
jwel alle aandacht op
Iwelijke metgezel Cel
"wijzing die eveneens
.wijst. Ancilla Dei kan
,teerd. 114 De vraag wat
:daarvoor was zij haar
is, in tegenstelling tot
Ier Esens lag namelijk
.r augustijner koorhe
lp heette.116 Wanneer
meen neemt men ech
lW reeds bestond118 en
LJit de gekende platte
Ie benedictijner kloos
alleen de belangrijke

dubbelklooster aldaar
IS.

n de Magnussage. Eén
19nus en de eer van de
~t andere woorden, al
worden, en inderdaad
'ge dertiende eeuw or
men dat overal in het
ersitas teTTe Herlingo
het uitdrukte, de oude
uiteenviel in vele - in

d de behoefte aan een
en koos men daarvoor
~erde: vaak een seend
.al gelegen, oude kerk.
delandsgemeente,het

tastbare symbool van de zelfstandigheid van het land. Het zegel van de iudices
H erliggorum vertoont zo Magnus als bisschop, samen met St. Willehad, de eer
ste bisschop van het Bremense diocees. l21 In de St. Magnuskerk van Esens, een
van de grootste kerken van Ostfriesland, werden waarschijnlijk de bijeenkom
sten gehouden van de rechters van Harlingeriand.!22 Bij die gelegenheid wer
den de eden op de relieken, waarvan in de oudfriese rechtsteksten zo vaak
sprake is, mogelijk op de Magnusschrijn afgelegd. Toevallig biedt in de late
middeleeuwen St. Magnus te Anloo in Drenthe, waar hij het overigens niet tot
landspatroon bracht, een aanwijzing dat hij daar Over de eed waakte. Traditio
neel werd de bijeenkomst van de etstoei daar op St. Magnusdag (19 augustus)
in de St. Magnuskerk gehouden; op een tijdstip dus, dat men mag aannemen
dat de relieken in verband met de viering van de kerkpatroon te voorschijn wa
ren gehaald.

In Harlingeriand is Magnus' ontwikkeling van patroonheilige van de kerk
van Esens tot patroonheilige van de landsgemeente van Harlingeriand dus
goed te volgen. Magnus' rol in de Magnussage als beschermer van de Friese
vrijheid is het eenvoudigst te verklaren als men aanneemt dat hij eerst in één of
meer terrae landspatroon was, en daardoor tot beschermer van de vrijheden
van die landen werd. In dit verband verdient het de aandacht dat de Magnussa
ge ook andere aanwijzingen bevat dat de landsgemeenten reeds bestonden. De
vermelding van de zeven zeelanden is daar een van. In de zelfde richting wijst
het feit dat de Friezen die de paus verdedigden over een eigen vaan beschik
ten,u' Ook dat impliceert immers dat reeds van een zelfstandige organisatie
sprake was. Voor de volgende stap in de ontwikkeling: namelijk de voor de
hand liggende associatie van de patroonheilige van de landsgemeente met de
vaan Van het land kan gewezen worden op de Keuren van Hurnsteriand, die
bepalen dat warmeer de rechters optreden tegen weerspannigen, zij sunte Lud
gers faene in de hand moeten nemen. 124

1270: Wonseradeel

Het zegel van Wonseradeel van 1270 vormt het bewijs dat toen ook de laatste
stap naar de actieve Magnus, de aanvoerder van de Friezen in de Magnussage,
was gezet. Het zegel is als het ware de brug tussen zijn rol als heilige en als
aanvoerder van de Friezen. De ene zijde vertoont een tronende bisschop met
het randschrift SCS MAGNVS DVX FRISONVM, de keerzijde vertoont een
strijder met een vaan en een schild met een adelaar .125 De vraag of ook de strij
der Magnus voorstelt laat ik hier terzijde, omdat zij mijns inziens onoplosbaar
is. Wèl kan worden gesteld dat aan beide zijden van het zegel de essentiële ele
menten uit de sage zijn verzameld. Mijn conclusie is dat de figuur van Magnus
als vaandrager van de Friezen het eenvoudigst te verklaren is tegen de achter
grond van de zelforganisatie van de landsgemeenten, dus pas sinds het begin
van de dertiende eeuw. Als terminus ante quem voor het ontstaan van de Mag
nussage in hoofdlijnen kan daarbij 1270, het jaar van het zegel, gelden.

Van Buijtenen veronderstelde dat St. Magnus in Wonseradeel is gekomen
vanwege de band die hij in de Magnussage met Hariingen-Almenum heeft. IU

Dát is niet waarschijnlijk. Het oude land Westergo, dat vergaderde te Hart
werd127

, viel in de dertiende eeuw uiteen in verschillende delen waaronder de
Vijfdelen, met Franeker als centrum, en Wildinge oftewel Wonseradeel, met
Wons als vergaderplaats.!28 Harlingen behoort tot de Vijfdelen. '29 In tegenstel
lingtot hetgeen Van Buijtenen meent, maken noch de grens met Wonseradeel,
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Keerzijde zegel Wonseradeel uit 1270 met
St. Magnus als bisschop. Randschrift:
SCS·MAGNVS.DVX.FR1S0NVM (uit:
De Vrije Fries 1842, p. 34)

noch de bodemkundige gesteldheid het waarschijnlijk dat het ooit onder Won
seradeel behoorde. Het zegel van de Vijfdelen refereert aan de Friese vrij
heidstraditie, doordat het Karel de Grote vertoont, die de Friezen vrij maakt.
Tegelijk is het ook meer in het bijzonder toepasselijk voor Franeker, omdat
daar vanouds de graaf vanwege de keizer recht sprak, waardoor nog in de vijf
tiende eeuw het gerecht te Franeker dat keysers riocht heette. 130 Zolang het pa
trocinium van Wons, dat een oude tufstenen kerk heeft gehad13I

, onbekend is,
dtingt zich mede gezien de keuze van de landspatroon in zoveel andere lands
gemeenten de vraag op, of Magnus met Wons,eradeel niet een vergelijkbare
bijzondere band heeft gehad; als patroonheilige van Wons.

Nu de identificatie van Slinga met Harlingen-Almenum is geschrapt en de
Magnussage is gedateerd in de vroege dertiende eeuw, is ook het belang van
Almenums St. Michaëlskerk132 voor de vroege Magnustraditie vrijwel verdwe
nen. Het is het meest waarschijnlijk dat de vermelding van Harliugeu iu de sage
als eeu stukje fictie of misverstand mag wordeu afgedaan. Mogelijk dat frag
menten van de dertieude-eeuwse voorloper van de Oestringer Chronik, of an
dere berichten over de Harlingerlanders en huu Magnusvereriug fout zijn geïn
terpreteerd en op Harlingeu in Westergo zijn betrokken. Tegen de achter
grond van het nauwe culturele en politieke contact dat de Friese zeelanden juist
in de dertiende eeuw onderling onderhielden behoeft een dergelijke uitzaaiing
in hetWesterlauwerse geen verwondering te wekken.

4. Besluit

De vraag naar de relatie tussen de Friese Magnussage en elfde-eeuwse en eer
dere patrocinia buiten Friesland kan nu beantwoord worden. De bekendheid
met en de verering van de heilige Magnus bereikte Friesland en Drenthe in de
volle en misschien alin de vroege middeleeuwen. Bisschopskerken en oude ab
dijen kunnen daarbij een bemiddelende rol hebben gespeeld. Het Magnuspa
trocinium was daardoor verbonden aan relatief oude kerken; aan de kerk van
de Utrechtse bisschop te Anloo, aan de mogelijk Echternachse kerk te Hol
lum, aan de kerk te Esens en misschien aan die te Wons. Esens bezat in de
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twaalfde eeuw in elk geval belangrijke Magnusrelieken, waarvan de inscriptie
in de San Michele in Rome waarschijnlijk de translatie beschrijft. De tekst van
deze inscriptie, die de translatie in, de negende eeuw plaatst, blijkt zelf waar
scmjnlijk rond 1200 gedateerd te mogen worden.

Doordat oude kerken in de late middeleeuwen dikwijls de centra van de
nieuwgevormde landsgemeenten werden, ontwikkelde de kerkpatroon St.
Magnus zich mer en daar tot heilige die een bijzondere relatie met het land en
de autonomie van het land had. In Wonseradeel en in het Harlingerland rond
Esens was mj landspatroon én figureerde mj op het landszegel, in Anloo speel
den zijn relieken waarschijnlijk een rol bij de eedaflegging. De verdere ont
plooiing van landspatroon tot actieve aanvoerder is daarna een begrijpelijke.

De Magnussage verbond de volmiddeleeuwse traditie van Karel de Grote als
schenker van de Friese vrijheid met de misverstane inscriptie in de Friezenkerk
over een translatie van Magnusrelieken ten tijde van Karel de Grote. De func
tie van Magnus als aanvoerder en vaandrager van de Friezen in de sage valt
echter niet te verklaren zonder de achtergrond van de landsgemeenten die juist
in hun bloeitijd onderling een nauw contact ondermelden. De Magnussage
moet daarom in de dertiende eeuw worden gedateerd. Van een, door verschil
lende auteurs veronderstelde, invloed van de Friese Magnusverering op de
keuze van - deels veel oudere - patrocinia in en buiten Friesland kan daarom
geen sprake zijn geweest. 133

Bijlage: Aantekening uit het psalterium van Hollum

Anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo sexta tota I terra de westergoe fuit subiuga
ta per groeningenses & Oostergoe I excepta sola Franeker cum tribus castris scilicet castrum In
noua Iterra, In Wommels & Pingum, sed & illi de groeninge cum 1suis infinita mala fecerunt. In
westergoe per incendia per spolia 1& Rapinas et aborsos multos fecerunt & multa castra 1destruxe
runt et ecclesias multas spoliaverunt et infinita I mala tam in spiritualibus quam secularibus fece
runt sed per divina Iprovidentia Vestergoe reductuS est libertati per Heronem lHottingha qui ve
niebat ab occidente cum paucis et fugavit I multos, bene tot milia quot ipse habuit centos et op
pidum I Bolsuardiense per Heronem cum suis fuit captum et destructum I in die sancti Francisci &
Iulius Iunge interfectus & frater 1eius Tyerck captus, animae occisorunJ. et animae omnium I fidew

lium defunctorum pro quibus est orandum Requiescant in saneta pace. Amen pr nr

Auseultata & collationata est presens copia
-cum suo originali scripto in libro psahnorum

ecclesiae sancti Magni in Hollum insuIa
ab Aemlandt & concordat cum eadem

de verbo ad verbum per nos notarios

(was getekend:) BORNIS GAATIIYE PETERS

In dorso (met de hand van Upcke van Burmania): Van dat de Groningers hier int landt geweest syn
in ao 1496

Vindplaats: Rijksarchief in Friesland, Familiearchief Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen,
inv,Dr. 1323B, fol. 5la.

Vertaling:

'In het jaar onzes Heren 1496 was geheel het land van Westergo onderworpen door de Groningers,
en Oostergo eveneens. Behalve alleen Franeker met drie versterkingen namelijk die te Nijland, te
Wommels en Pingum. En die van Groningen met de hunnen bedreven in Westergo oneindig veel
kwaad door-brandstichtingen, plunderingen en ontvoeringen. Zij veroorzaakten vele miskramen,
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vernietigden veel versterkingen, beroofden veel kerken en bedreven oneindig veel kwaad zowel in
geestelijke als wereldlijke zaken. Maar door goddelijke voorZienigheid is Westergo tot de vrijheid
teruggebracht door Here Hottinga, die met weinigen vanuit het westen kwam en die velen verjaag
de: wel zo veel duizenden als hij zelf honderden had. En de stad Bolsward is door Here en de zijnen
ingenomen en verwoest op de dag van de heilige Franciscus en luw luwinga is gedood en zijn broer
Tyerck gevangen genomen. Mogen de zielen van de gedoden en de zielen van alle gestorven gelovi
gen, waarvoor moet worden gebeden, rusten in heilige vrede. Amen. Onze Vader ...

Deze co-pie is door ons, notarissen; geausculteerd en gecollationeerd met het origineel, geschre
ven in het psalmboek van de kerk van de heilige Magnus in Hollum op het eiland Ameland en komt
daannee van woord tot woord overéén. Bomis. Gaathye Peters'. 134

Noten

Dit onderzoek maakt deel uit van het project'Adel en boeren' van de vakgroep Mediaevistiek aan
de Rijksuniversiteit te Groningen.

1. Overzichten biedt: H. Schmidt, 'Studien zur Geschichte der friesischen Freiheit im Mittelal
ter', Emder Jahrbuch 43 (1963) 5-78; en idem, 'Friesische Freiheitsüberlieferungen im ho
hen- Mittelalter', Festschrift für H. Heimpel. VeröfEentl. Max-Planck-lnst. fü.r Gesch. 36
(Göttingen 1972) III 518-546.

2. M. Simonetti, 'Un testo inedito su san Magho di Trani' , Paradoxos politeia. Studi patristici
in onore di Giuseppe Lazzati (Milaan 1979) 42-54; 'Acta sancti Magni episcopi et martyris in
ItaHa sub Decio' (19 augustus),AASS Aug.IJL

3. Zie F.W.N. Huge_nholtz, Historici over heiligen. Meded. KNAW, NR50, m.5 (Amsterdam
1987), die ook een overzicht geeft van de inhoud van de verschillende vitae.

4. M.P. van Buijtenen, De grondslag van de Friese vrijheid. Diss. Univ. Amsterdam. (Assen
1953) 52-54. Een uitvoerige geillustreerde beschrijving van de kerk geven M. Bosio en Piero
Becchetti, SS. Michele e Magno. Le chiese di Roma illustrate 126 (Roma 1973).

5. B. Sjölin, Die 'Fivelgoër' Handschrift. I: Einleitungund Text (Utrecht 1970) 260-265; K. von
Richthofen, Friesische Rechtsquellen (Berlijn 1840) 440-441; P. Sipma, Fon alra Fresena fri
dame (Sneek 1947) 158-160; Westerlauwerssches Recht 1. Jus Municipale Frisonum, hrsg.
von W.J. Buma nnd W. Ebel. Altfriesische Rechtsquellen, Texte und Uebersetzungen 6
(Göltingen 1977) 1130-135.

6. Zie voor de 15de eeuw: Van Buijtenen, Grondslag, 3-8.
7. Jancko Donwama, Geschriften, uitg. Priesch Genootsch. (Workum 1830) 51. Mevr. M.

Kist, die een doctoraalscriptie over J. Douwama vervaardigt bij de vakgroep mediaevistiek
te Groningen, wees mij erop, dat er in de handschriften Eemewolt i.p.v. Fernewolt staat.
Het 2Oe-eeuwse wapen van Ferwoude met de Magnusvaan (It Beaken 31 (1969) 144,150; K.
Sierksma, 'De hillige fane fan 'e Friezen en de Fryske flagge. Proeve fan synthese fan epos,
leginde en histoarje', It Beaken 33 (1971) 166,176) is dus de meest recente bijdrage aan de
fictie!

8. Zie bijv. Andreas Comelius, Chronyk en waaragtige beschryvinge van Friesland, eerst door
Ockam Scharlensem zeer vlytelyk by een getekend en door Johannem Vlytarp verbeterd (lste
dr. 1597. Herdr. Leeuwarden 1742) 54-76,87-88; Martinus Hamconius, Frisia seu de vim
rebusque Frisiae illustribus (Franeker 1620) 35-36. Een overZicht van de controversen over
de Magnustraditie onder de 16e en 17e eeuwse geschiedschrijvers geeft Van Buijtenen,
Grondslag 28-38.

9. Douwama, Geschriften 52, was reeds op de hoogte van de inscriptie; Chr. Schotanus, De
Geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck van Friesland (Franeker 1658) opent er Zijn
'Tablinum' mee.

10. K. von Richthofen, Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte (Berlijn 1880-1886)
II/I235 e.v.; Ph., Heek, 'Ursprung der gemeinfriesischen Rechtsquellen und der Gottes
frieden', Neues Archiv fürältere deutsche Geschichte 17 (1892) 538; H. Jaekel, Forschungen
zur altfriesischen Gerichts- und Ständeverfassung 0Neimar 1907) 200 e.v.; Van Buijtenen,
Grondslag passim, résumé 183-197.

11. Van Buijtenen, Grondslag, 66.
12. Zie nu G. Verhoeven, 'De middeleeuwse kerkpatrocinia van Friesland. Een inventaris' , in:

N.R. Arhammar e.a. (red.), Fryske nammen 8 (Leeuwarden 1988): 'sinet Magnus patroen
in Hornsterswaech', Rijksarchief in Friesland (hierna RAF), Archief DCF Veencompagnie
153 (1551).
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H. van Lengen, Geschichte des Emsigerlandes vomfrühen 13. bis zum späten 15. lahrhitn
der! (Aurich 1973-1976) I 210,256-257; Van Buijtenen, Grondslag, 65; H. Neidhart e.a.,
Baudenkmäler im Oldenburger Land (Oldenburg 1980) 38; en hierbeneden noot 111 en 76.
D.P. Blok, 'De Hollandse en Friese kerken van Eehternach' ,Naamkunde 6 (1974) 167-184,
aId. 180-184; P. Sipma en O. Vries, Oudfries(ch)e oorkonden. 4 dln. ('s-Gravenhage 1927
1977), hierna aangehaald als OFO, ald. 1342 (1485).
Ik gebruik het begrip 'hoge adel' dus louter fenomenologisch. Zie voor dit gebruik ook:
H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. (Zutphen 1982) 214 en
H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de 16e en de eerste helft
van de 17e eeuw. ('s-Gravenhage 1984) 47-53.
Bijgaand schema pretendeert geen volledigheid, maar wil dit milieu aanduiden voor zover
relevant voor het tekstje over Hollum. Ontleend aan: het Burmaniaboek; M.A. Beelaerts
van Blokland. 'De afstamming van het geslacht Cammingha. Een familieverhaal en de fei
ten', in: Liber amicorum Jhr.mr.. C. C. van Valkenburg ('s-Gravenhage 1985) 24-37; OFO
passim. M.A. Beelaerts van Blokland wijkt in zijn recente artikel "Van Aylva", Nederland
se Leeuw (1989) 14, af van de traditionele opstelling Douwe Aylva, zoon: Epe, zoon: Tiaert
(1419, 1420), zoon: Epe (1450, 1456). Hij maakt Tiaert tot een zoon van Douwe en daarmee
tot een broer van Epe (I), die de vader van Epe (II) zou zijn. Hij las OFO I 33 echter fout:
Tiaert Aylva erft Sibaldagoed niet van zijn vader Douwe, maar verkrijgt het door ruil van
een Douwe, die het van zijn (Douwes) vader had geërfd. 0 FO I 33 weerlegt de traditionele
opstelling dus niet. In mijn dissertatie (zie noot 53) kom îk binnenkort op de Aylva's en
Sibaldagoed terug.
RAF, EVe 1323B.
Zie voor Upcke van Burmania en zijn historische werk: S.A. Waller Zeper, 'De collectie
Burmania-Eysinga', De Vrije Fries 27 (1924) 119-124.
Pas in de tweede helft van de 17e eeuw zou stemmenaccumulatie patronage en prestige als
belangrijkste 'machtsbronnen' verdringen. H. Spanninga, 'Patronage in Friesland in de 17e
en 18e eeuw: een eerste terreinverkenning', De Vrije Fries 67 (1987) 11-26, aId. 23.
Veel aandacht aan de adelsideologie besteedt: E.H. Waterbolk, Twee eeuwen Friese ge
schiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de zestiende en ze
ventiende eeuw (Groningen etc. 1952).
M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frîeschen vroegeren en lateren
Adel (Leeuwarden 1846). In anderverband kom ik binnenkort op het handschrift 'Van Cro
nenburch' terug.
RAF, EVC 1323B sub Hottinga en Roorda.
Een correctie op Bumiania's genealogie geeft J. Visser, 'Falske, Ûllbitroubereen ûnwisse
genealogyen yn Fryslän', De Vrije Fries 55 (1975)32-42, ald. 33.
EVC 1323B sub Bunnania; vergelijk M.P. van Buijtenen, 'St. Vitus van Oldehove', Archief
voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 68 (1949) 30nt.1.
Vergelijk P.N. Noomen, 'De middeleeuwse namen op -hove en -hafe in Noord~Nederland

en Noordwest-Duitsland', in: N.R. Arhammar e.a. (red.), Fryske Nammen 8 (1988).
Het bijgaande schema geeft een overzicht van de verwantschap van Rints Roorda met de
heren van Ameland en de families Hottinga en Juwinga.
OFO passim; M.G. Oosterhout e.a. (ed.), Pax Groningana. 204 Urkunden über die Bezie~

hungen zwischen Groningen und Friesland im 15. lahrhlindeft (Groningen 1975).
Worp Tyaerda van Rinsumageest, Vierde boek der Kronijken van Friesland, uitg. Fr. Ge
nootsch. (Leeuwarden 1850); Peter van Thabor, Historie van Vrieslant, uitg. door
H.W.C.A. Visser en H. Amersfoordt (1824-1827); Douwama, Geschriften.
Hoe de vete tussen Franeker en Bolsward in de 'grote politiek' paste beschreef recent O.
Vries, Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid. Diss. Groningen. (Leeuwarden 1986)
170.
Worp, Vierde boek, 260-262.
Worp, Vierde boek, 263.
Worp, Vierde boek, 258.
Zie nog uitgebreider over deze moord op een krijgsgevangene: Douwama, Geschriften 91.
Zie bijv. M.T. Oanchy, From memory to written record: England 1066-1307. Repr. (Lon
don 1987) 126-127.
Een bekend Fries voérbeeld uit Dronrijp bij Schotanus, Geschiedenissen kerckelyck ende
wereldtlyck (1658) 'Tablinum' 20-22.
In Groningerland bieden de missalen van het Maria-altaar te Leennens (UB Groningen,
ine.137) en dat van Reiderwolde (G.A. Stratingh en G .A. Venema, De Dollard (Groningen
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1855) 321) hiervan voorbeelden. Allerlei soorten inschrijvingen in Het missale van de kerk te maar localiseel
Wijk bij Heusden werden uitgegeven door A.F. van Beurden ('s-Hertogenbosch 1906). 59. OFO IV 11 (1'

37. Aldus de parafrase van Andreas Comelius, Chronyk en waaragtige beschryvinge (Herdr. 60. OF0I342 (14
1742) 313, die ook de oorspronkelijke latijnse tekst citeert. Upcke van ~urmaniageeft in het 61. Blok meende l

Burmaniaboek sub Hemmema dezelfde tekst. Dotiwama besluit zijn relaas over de moord personaat is. I:
op Juw Juwinga trouwens ook met 'Requiescit in pace! Amen'. een belangrijkf

38. Zie voor de Schieringer achtergrond van de Camminga's: l.A. Faber, Drie eeuwen Fries- bruikelijk; iedf
land. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800 (Wageningen 1973) Ir 645. 62. Tegenwoordig{

39. D.P. Blok, 'Kerken Echternach' 180-184. 63. Zie voor de we
40. Zie voor de ligging van het kerkhof: G. Overdiep, Toelichting bij de kaart van Ameland uit Metz, Zur Erfi

1731 (door Pieter de la Rive) (Z.pl., z.j.) 12-13. noot 53 hierbo·
41. Cbr. Schotanus, Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt (Franeker 1664) 184 e.v., 64. M.P. van Buijt

gecit. bij H. Halbertsma, Terpen tussen Vlie en Eerns. Een geografisch-historische benade- 1953).
ring (Groningen 1963) II 149. 65. Op deze beperl

42. 'Tbo Holwyrde quam hi eersten an, dar hi manich wyf ende man, in den ghelove hevet ghe~ Diss. Utrecht (
leert, ende synt to Ghode ghekeert. Voert alOlrune langhes here, bouwede hi in Godes ere, 66. M.P. van Buijt
godeshuse ende manigen kerken'. Die Olde Freesche Cronike. Werken Fr.Genootsch. bindingen met
(Workum 1853) 215·216. 1977).

43. Blok, 'Kerken Echternaeh' 180-181: 'Holeuurt illa ecclesia'; Verhoeven, 'Kerkpatrocinia': 67. B .H. Slicher v~
'praebendarius ecc1esie sancti Willebrordi in Holweert' , RAF, Hof inv.or. CC f.2r (1525). historie. Schets,

44. L.J. van Apeldoorn, De kerkelijke goederen in Friesland (Leeuwarden 1915) II 396 e.v.

I
258, aid. 252.

45. G.F. thöe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot Placaat- en Charterboek van Vries- 68. Van Buijtenen
land. 5 din. (Leeuwarden 1768-1793), hierna aangehaald als GPCV, aId. IV 279. riamprof.dr K

46. Dat Fositesland Helgoland is blijkt uit de mededeling van Adam van Bremen, dat het op de 69. F. Keverling B
grens van Friezen en Denen ligt. (Zutphen 1986

47. In 749 richtte koning Radbod een beeld van de afgod Foste op Ameland op. In 806 werd de 1987) 49-74, ah
Fostetempel 'bedehuis der christenen'. In 866 richtte Hayo, heer van Ameland het tot bene- 70. Deze mededeli
dictijner abdij-in. In 1109 verplaatsten Adolph Fronenburg en zijn vrouw Anna van Ame- bewijsplaats to·
land de abdij naar Friesland vanwege het gevaar van zeerovers. Andreas Comelius, Chro- kerkfiliatie in I

nyk en waaragtige beschryvinge (Herdr. 1742) 52,62,78. omechte: zie {
48. L.J. van der Heyden, St. Clemensparochie op Amelan,d. Frisia Catholica 6 (Utrecht 1946) ('s-Gravenhagt

8-9. 71. Van Buijtenen
49. Tegenwoordige staat van Friesland (Amsterdam etc .. 1786) Ir 357-358. Zie voor de de statie 72. Vergelijk G. 1:

Nes: L.l. Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord~Nederland in de 16e en 17e KlugeundW.
eeuw (3de dr. Amsterdam 1964) IV 834-835 (hfdst.XI-6) en Van der Heyden, St. Clemen- 73. G. Streich, Bu
sparochie 17 e.v. kraltopographi

50. In onze eeuw nog verdedigde Titus Brandsma, Herinneringen aan St. Willibrord in Fries- stanz, Sonderb
land. Frisia Catholica 2 (Leeuwarden 1938) de katholieke, Douwe Kalma ('De moeting op 74. H.I. Querfurtt
Foste-Iàn', Frysk Jierboek (1938) 99-112, aid. 110) de protestantse versie van de Fosites- lahrhundert UI

land-traditie.

I
9-18. Schwinek

51. 'en bestaande uit zeer zwaare gebakken Friesche steenen, die nog heden 's Konings Haag Schwineköper,
worden genoemd'. Tegenwoordige Staat II 352. In de Statenbijbel in de kerk van Hollum neri und Salier ~

stond, blijkens een afschrift uit 1769, ingeschreven: 'Men seyt, dat deze kerk, van de Hey- Vorträge undI
dens eerstmaal soude sijn gebout alzoo men eenige Heydense afgoderij doenmaals vondt als 75. S. Lebecq, Ma;
deze kerk weder opgebout werde'. Kalma, Frysk Jierboek (1938) 112. 76. G. Dehio, Han

52. 'alhier door de familie van Kamminga in den jaare 1109 gesticht'. Tegenwoordige Staat II von Johannes I
353,367. S.Muller Hzn., De kerkelijke indeling omstreeks 1550. I: Het bisdom Utrecht. Ge-

i
77. Peter Sax, Nov

schiedkundige Atlas van Nederland, tekst bij kaart IX ('s-Gravenhage 1921)542, enE. Bm- hrsg. van A.A
na, Kloosterkaart van Friesland (Leeuwarden 1945) ontlenen hun localisatie te Hollum aan marschens 1 (S
deze traditie.

I nach der Hanill
53. In mijn dissertatie Koningsland en heiligenland ga ik nader op het Friese bezit van de buiten- Nordfrieslands

landse abdijen in. 'Das Privileg K
54. Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Nassause domeinraad, nr.10313; RAF, handschr. i sen, Husum (B

Fr.Gen. 1514. '! 78. Kalendervermt
55. H. Halbertsma, Frieslands oudheid. Diss. Groningen (Z.pL, 1982) II 528-529; idem, 'Kerk- I deert minimale

opgravingen in Friesland: Nes', Publicaties Stichting Alde Fryske Tsjerken 1 (Leeuwarden gen tussen pier
1970-1975) 64-67.

I
79. A.P. Frntaz, '~

56. Blok, 'Kerken Echtemach'.I82; Muller, De kerkelijke indeling, 542. 80. Regesta historü
57. A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der NederlancJen (1836-1851) VIII 68. 81. Annales QuOOI
58. Alleen M.P. van Buijtenen enA.K. de Meijer, 'Heiligen tussen pierementen. Proeve van 82. A. Kurzeja, D~

reconstructie en identificatie' ,Jaarboek Oud-Utrecht (1985) 9-61, aid. 37, signaleerden het,

I
ley 2958). Ein 1
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maar localiseerden het te Balium.
OFO N 11 (1450).
oFO 1342 (1485).
Blok meende dat OLV patroon van Holium was. Hij wees er verder op dat Holium een
personaat is. De elders voorkomende betekenis van persona: 'niet residerend pastoor van
een belangrijke kerk' is in Westerlauwers Friesland in de late middeleeuwen echter niet ge
bruikelijk; iedere dorpspastoor heet er persona.
Tegenwoordige Staat II 355.
Zie voor de wegligging van mogelijk uit koningsgoed afkomstig bezit van oude abdijen: W.
Metz, Zur Erforschung des karolingischen Reichsgutes (Darmstadt 1971) 58-61. Vergelijk
noot 53 hierboven.
M.P. van Buijtenen, De grondslag van de Friese vrijheid. Diss. Univ. Amsterdam. (Assen
1953).
Op deze beperking wees recent ook A.D.A. Monna, Zwerftocht metmiddeleeuwse heiligen.
Diss. Utrecht (Amsterdam 1988) 2I.
M.P. van Buijtenen, Langs de heiligenweg. Perspectief van enige vroeg~middeleeuwse ver
bindingen met Noord-Nederland. Verhand. afd. Letterk. KNAW, NR 94 (Amsterdam
1977).
B.H. SlichervanBath, 'De Drentse staatsvorm in de middeleeuwen', in idem, Herschreven
historie. Schetsen en studiën op het gebied der middeleeuwse geschiedenis (Leiden 1949) 236
258, aid. 252.
Van Buijtenen, Grondslag, 66; idem, 'S. Magnus in Munsterland', Studia Frisica in memo
riam prof.dr K.Fokkema scripta (Groningen 1969) 48-52, ald. 5I.
F. Keverling Buisman, De etstoei en zijn ordelboeken in de vijfdende eeuw. Diss. Groningen
(Zutphen 1986) 55; idem, 'De etstoei en Anloo', in: Etstoei Anloo toe S. Magnus (Anloo
1987) 49-74, ald. 65.
Deze mededeling van Van Buijtenen, 'Munsterland' 51, ontmoette bij ontbreken van een
bewijsplaats töt voor kort ongeloof. Keverling Buisman als vorige noot; P.N. Noomen, 'De
kerkfiliatie in Oostermoer en de Wilbrodije te Borger', Ons Waardeel 6 (1986) 225. Ten
onrechte: zie G. Brom, Archivalia in Italie~ belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Cs-Gravenhage 1908-1914) 11346; III 497.
Van Buijtenen, 'Munsterland' ,52.
Vergelijk G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler: Westfalen, bearb. von D.
Kluge und W. Hansmanil (München 1977) 160.
G. Streich, Burg und Kirche während des deutschen Mittelalters. Untersuchungen zw Sa~

kraltopographie von Pfalzen, Burgen und Herrensitzen. Vorträge und For~hungenKon
stanz, Sonderbd. 29 (Signiaringen 1984) I 89~90.

H.J. Querfurth, 'Beziehungen zwischen Braunschweig und den Nordseegebieten im li.
Jahrhundert und die Errichtung der Magnikirche', Braunschweigisches Jahrbuch 52 (1971)
9-18. Schwineköper neigde tot Querfurths hypothese, maar maande tot voorzichtigheid. B.
Schwineköper, Königturn und Städte bis zum Ende des Investiturstreits. Die Politik der Otto
nen undSalier gegenüber den wefdenden Städten in östlichen Sachsen und in Nordthüringen.
Vorträge und Forschimgen Konstanz, Sonderbd. 11 (Sigmaringen 1977) 132~133.

S. Lebecq, Marchands et navigateurs frisons du haut moyen áge (Lille 1983) I 41-43.
G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler: Hamburg, Schleswig-Holstein, bearb.
VOD Johannes Habich (München 1971) 643.
Peter Sax, Nova totius Frisiae septentrionalis descriptio (... ), nach der Handschr. von 1636
hrsg. von A.A. Panten und R.K. Holander. Werke zur Gesch. Nordfrieslands und Dith~

marschens 1 (St.Peter-Ording 1986) 197,200; Peter Sax, Annales Eyderstadiensium (...),
nach der Handschr. von 1637 hrsg. von A.A. Panten und R.K. Holander. Werke zur Gesch.
Nordfrieslands und Dithmarschens 2 (St.Peter-Ording 1985) 26; A.A. Panten, referaat
'Das Privileg Karls des Grossen aus nordfriesischer Sicht', op het congres 2000 Jahre Frie
sen, Husum (BRD) 1988.
Kalendervermelding impliceert nog geen liturgische gedachtenis of verering, maar garan
deert minimale naambekendheid. Vergelijk M.P. van Buijtenen en A.K. de Meijer, 'Heili
gen tussen pierementen II: Da Capo', J{Ulrboek Oud-Utrecht (1986) 62-79, ald. 64.
A.P. Frutaz, 'Magnus', Lexikon für Theologie und Kirche (Freibutg 1961) VI 1286.
Regesta historiae Westfaliae (1847-1851) 1 431-
Annales Quedlinburgenses, MGH SS IJl 87.
A. Kurzeja, Der älteste Liber Ordinarius der Trierer Domkirche (London, Brit.Mus., Har
ley 2958). Ein Beitrag zur Liturgiegeschichte der deutschen Ortskirchen. Liturgiewissenseh.

29





83.

84.

85.
86.

87.
88.

89.

90.
91.
92.
93.

94.
95.

96.
97.
98.

99.

100.
101.

30

QueUen und Forsch. 52 (Munster 1970) 74,539. Als Magnus in Noord-Europa in de kalen
dervoorkomt is dat steeds op 19 augustus. Verwarring met de Zuid-Duitse St. Magnus, abt
van Füssen (6 sept.) is daardoor uitgesloten.
P. Séjourné, Ordinarius S. Martini Traiectensis. (L'ordinaire de S. Martin d'Utrecht)
(Utrecht 1919-1921) 146H 147. De gilden in Groningen vergaderden 1457 bijv. 'up sunte
Magnusdach, de do was up een Vrijdach, (... ) up dat kerckhoffto sunte Merten UIlder de
lijnde'. J.A. Feith enP.J. Blok (ed.), De kroniek van Sicke Benninge, Je en2e dl. (Kroniek
van Van Lerrzego). Werken Hist.Gen.Utrecht, NS 48 (Utrecht 1887) 134. Andere daterin
gen met Magnus bijv. in 1294, 1376 en 1384. P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen
en Drente (Groningen 1896-1899) nr.193,642,735.
R. Stapper, 'Die Feier des Kirchenjahres an der Kathedrale von Münster im hohen Mittelal
ter'. Zeitschr. für vater!. Gesch. undAltertumsk. 75 (1917) 1 e.v., aid. 12,14-15,131; J. Aen
genvoort, QueUen und Studien zur Geschichte des Graduale Monasteriense mit besonderer
Berücksichtigung des Graduale Monasteriense impr. 1536. Textbd. (Machineschr. Diss.
Keulen 1951) 279. Inderdaad rekende men in de Münsters-Friese kloosters Wittewierum,
Thesinge en Selwerd met Magnus: H.O. Feith en G .A. Stratingh (ed.), Kronijken van Emo
en Menko, abten win het klooster te Wittewierum (...). Werken HÎst.Gen. Utrecht, NR 4
(Utrecht 1866) 186; Jos.M.M. Hermans, Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloos
ters (Groningen 1988) 71,74.
'Notae Prumienses', ed. F. Baethgen, MGH SS XXXl2 766-767.
Regesta historiae Westfaliae (1847-1851) 1 1043; J. Bauennann, 'Marsberg' ,in: F. Petri e.a.
(ed.), Handbuch der historischen Stätten Deutschlands. 3: Nordrhein-Westfalen (Stuttgart
1970) 494-498; A.K. Hömberg, 'Studien zur Entstehung der mittelalterliche Kirchenorga
nisation in Westfalen', Westfälische Forschungen 6 (1943-1952) 50; W. Leesch; 'Das Cor
veyer Pfarrsystem', Kunst und Kultur im Weserraum 800-1600·(4de dr. Münster 1967) 43-76,
aid. 45,56-57,67. Marsberg ligt niet in het diocees Osnabrück (Van Buijtenen, 'Munster
land'), maar in Paderbom.
Leesch, 'Pfarrsystem' 56-57,62,65.
Andere voorbeelden van Magnusverering geven: Schwineköper. Königtumund Städte133;
Thietmar van Merseburg, Chronicon, ed. R. Holtzmann en W. Trillmich. Ausgewählte
QueUen zur deutschen Gesch. des Mittelalters 9 (Darmstadt 1974) 380.; K. Lindner, Unter
suchungen ZUT Frühgeschichte des .fJistums Würzburg und des Würzburger Raumes. Veröf
fentl. Max-Planck-Inst. für Gesch. 35 (Göttingen 1972) 180; Van Buijtenen e.a., 'Heiligen'
(1985) 41; Monna. Zwerftocht, 242; AASS III (19 aug.).
Schwineköper, Königtum und Städte, 132-133 nt.550, signaleerde dit reeds en maande tot
voor~chtigheid.Vergelijk noot 74 hierboven.
Van Buijtenen, Grondslag, 190.
Van Buijtenen, ibidem 193.
Van Buijtenen, ibidem 185-186.
Men vergelijke de recensies van A.G. Jongk:.ees, De Vrije Fries (1953) 165-168; E.H. Water
bolk, 'Visie, sage en historie', ft Beaken 16 (1954) 253-260; P.W.A. Immink, Tijdschrift
voor Rechtsgeschiedenis (Revue d'histoire du droit) 23 (1955) 121-133; en: Schmidt, 'Frei
heitsüberlieferungen' 524-531. Toch werden Van Buijtenen's hypotheses wijdgerecipiëerd.
Zie bijv. behalve de hierboven reeds genoemde litteratuur: J.J. Kalma e.a. (red..), Geschie
denis van Friesland (Drachten 1968) 232-234; H.T. ûbreen, Harlingen. Inventaris der ar
chieven (Bolsward 1968) 8-9; Sjölin, Fivelgoër Handschrift, I 46; G. Overdiep, De platte
grond van de stad Groningen (.. .) (Alphen 1984) 7; F.J. Bakker, Bedelorden en begijnen in
de stad Groningen tot 1594 (Groningen 1988) 2,199,
Schmidt, 'Freiheitsüberlieferungen', 524~531.
B.H. Slicher van Bath, 'Problemen rond de Friese middeleeuwse geschiedenis', in idem,
Herschreven historie 259-280; Schmidt,- 'Geschichte der friesischen Freiheit im Mittelalter'
5-78.
Schmidt, 'Freiheitsüberlieferungen' 53!.
Zie noot 59 en 70 hierboven.
Zie voor Anloo: L.M.A. Stumpel, Anloo. Kerk en bisschopshof in een middeleeuws dorp.
Niet gepubl. doctoraalscr. mediaevistiek (Groningen 1988); idem, 'Anloo, landschap en be
woning', in: EtstoelAnloo toe S.Magnus (Anloo 1987) 9-48.
Zie bijv. W. Stüwer, Die Patrozinien im kölner Grossarchidiakonat Xanten (Bonn 1938)
1-13.
Noo'men, 'Kerkfiliatie' ,221-225,
Gemeentearchief Groningen, archief kl. Ter Apelinv.1.
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Zie Van Buijtenen e.a., 'Heiligen' (1985) 9-61; en de discussie n.a.v. dit artikel: W.R.P.
S~ho1ten, 'Heiligen op herhaling. Enkele muurschilderingen in de Utrechtse Buurkerk op
meuw beschouwd', Jaarboek Oud-Utrecht (1986) 33-61; Van Buijtenen e.a. 'Heiligen'
(1986) 62-79. Ik: draai de door Van Buijtenen getrokken lijn Anloo-Utrecht dus om tot
Utrecht-Anloo.
'Notitiae dedicationum ecclesiae Epternacensis', ed; H. Bresslau, MGH SS XXXl2, 77D-
774. .
Al deze karolingische stichtingen bezaten trouwens in Westerlauwers Friesland eigenker
ken.
OFO TI 64 (1466).
Ook Pancras was bij Echternach trouwens in trek, zoals H.J. Kok, Proeve van een onder
zoek van de patrocinia in hetmiddeleeuwse bisdom Utrecht (Assen 1958) 136-148, benadruk
te.
Van Buijtenen, Grondslag, 52-53.
Van B~jtenen,Grondslag, 54-55. Vroegere auteurs zochten Slinga te Terschelling, Sellin
gen, SIlOgeland en Stellingwerf.
E. Friedlaender, Ostfriesisches Urkundenbuch. Bd.I-II (Emden 1S78-1881), Bd.nI door G.
Möhlmann.(A~rich1975), hierna aangehaald als OfrUB, geeft de volgende plaatsen. 1310:
datum EselingIs (OfrUBI 43), ca. 1310: Eslinze (JJI79), 1321: Oslingae (149),1329: Eselin
ge (JJI 96),1358: Eselinge (I 83),1420: Ezelynck (III 312),1421: Eselinge (1299), 1421 en
1470: Ezelingvelde (ITI313,541); misschien 1294: Oslinghe-(III 65). Sinds 1414 vormen zon
derl: Esingen, Esynge, Esens(e)(n) (met afwisselend s en z), Essens en Ezenzee (0frUB
1-JJ1 passim).
Zie bijv. H. Lausberg, Romanische Sprachwissenschaft. 1I: Konsonantismus (Berlin 1956)
26-28, par. 353 en 355. .
Tijdens het ter perse gaan van dit artikel wees mevr. T. Brandsma te Leusden mij er op dat
in de locale geschiedschrijving in Ostfriesland het verband tussen Slinga en Esens al eerder
g:legd-is. C!.D. Ohling, 'Die Friesenkirche San Michele :in Rom. Ihre Beziehungen zo Ost
friesland, msbesondere zo Esens' in: Friesische Heimat. Beil. zur Anzeiger für Harlinger
land, Nr.3ûO, 24 december 1953; vergelijk P. Bräuer, in de Historien.-Kalender autdas Jahr
1977,140 Jahrg. (c. Mettcker & Söhne, Jever) 37~41 en Historien-Kalender auf das Jahr
198029-31. Merkwaardigerwijze is in de wetenschappelijke litteratuur betreffende de Mag
nussage en over Almenum en Harlingerland hiervan echter geen weerklank te vinden.
Zie bijv. OfrUB U 921 (1473), JJI 79 (ca.1310) en JJI 442 (1442).
De Oestringer Chronik werd uitgegeven door F.W. Riemann, Die ChronicaJeuerensis (Je
ver 1896) 19-29. Vergelijk: H. Schmidt, 'Oldenburgische Geschichtsschreibung', Geschich
te des Landes Oldenburg. Ein Handbuch. Im Auftr. der Oldenburgischen Landschaft hrsg.
von A. Eckhardt (Oldenburg 1987) 67-84, ald. 73,83-84; A. Salomon, Geschichte des Har
lingerlandes bis 1600 (Aurich 1965) 53; H. Schmidt, 'Zum Aufstieg der hochmittelalterli
chen Landesgemeinden im östlichen Friesland', Res Frisicae. Beiträge zur ostfriesischen
Verfassungs-, Sozial- und Kulturgeschichte (Aurich etc. 1978) 11-27, aId. 23.
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ynde 17d«

W.Bergsma

1. Ynlieding. Sus
Yn 1611 wurdt'

de tsjerkeried sjoi
de "affhoudinghe
cramenten". Bop
ren stelle ut om I
meente yn 'e hop
sykje wol. In stikr
net feroare hat, VI

dy't nei de fermoa
wol nammentlik s
ke giet se no nei (
dêr't de Geast har
jen, beslut de tsje
sûnder foarsteld ,

Yn septimber ]
van die vergaderi
Avontmaels ende
ren". De tsjerkeri
te nirnmen tsjin di
Hylpen, hawwe Ir

se giet, dêr't de G
har seis dochs of,
fan Molkwar: "so
gaen" .1

Hid har Iytse si
fan de kalvinister
fansels al ieuwen
vinistyske tsjerke
de histoarikus nij,
besykje dy fraaeh

2. Histoarysk rar.
It ferhaal fan Hid
vinisme ek troeh1<
nei 1580 yn ,e her
gen hat. De kato]
mûntsen en oare ~

fan 'e älde tsjerkf
1580 setten de gril
halder, ûtein mei
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