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De goederen van de abdij van
Echternach in de Friese landen

PAUL N. NOOMEN

1. Inleiding

In de 'Friese landen tussen Marsdiep en Eems waren tot in de twaalfde eeuw geen
abdijen of andere geestelijke conventen gevestigd, met uitzondering van de ka
nunnikengemeenschappen die aan de kerk van Staveren en waarschijnlijk ook aan
die van Dokkum verhonden waren. Wel verwierven verschillende uitheemse ab
dijen, zoals die van Echternaeh, Fulda, Werden, Carvey, Prüm, Sînt-Amand,
Pöhlde en Sint-Mauritius in Maagdenburg omvangrijk 'Fernbesitz' in dit gebied.
Daarnaast hadden ook de bisschoppen van Utrecht en Münster, tot wier diocesen
deze landen behoorden, en enkele nauw met hen verhonden kapittels en kloos
tergemeenschappen, zoals de Utrechtse en Münsterse domkapittels, de Sint-hiu
lusabdij te Utrecht en het Münsterse klooster Überwasser, hier rechten op grond
bezit, kerken en tienden.' In dit opstel wordt de aandacht gevraagd voor de
Echternachse goederen, die tot het oudste Fernbesitz in de Friese landen behoor
den. Ook het oudste overgeleverde schriftelijke bronnenmateriaal met betrekking
tot Friesland - uit de achtste eeuw - heeft trouwens op deze goederenbetrekking.

Door hun hoge ouderdom voert de bestudering van de Echternachse goederen
ons terug naar de tijd van Willibrord, Bonifatius en Willehad. Daarmee rijst de
vraag welk licht dit onderzoek kan werpen op de integratie van de Friese landen
in het Frankische rijk. Na de behandeling van de ligging van de domeinen wordt
op deze vraag ingegaan. Door de berichten betreffende de goederen van Echter
naeh, Fulda en Werden met die over de voortgang van de kerstening te vergelijken,
blijkt het mogelijk meer duidelijkheid te verkrijgen over de chronologie van de
Echternachse goederenverwerving in het uiterste noorden van Willibrords missie
gebied en over de samenwerking tussen de missie vanuit zijn stichtingen Echt'er
nach en Utrecht in deze streken. Vervolgens worden achtereenvolgens de functie
en organisatie van de domeinen, alsmede hun vervreemding behandeld. Bij dat
laatste besteed ik ook enige aandacht aan de Friese Willibrorduspatrocinia en de
belangrijke rol die Willibrord in de mythische Friese geschiedschrijving van de
late Middeleeuwen verkreeg.

In een laatste paragraaf wordt ingegaan op de problematiek van de institutione
le invloed en nawerking van de domanialiteit van Echternachen van de andere met

1 Bleiher, 'Fränkisch-Karolingische Klöster', 127-175. Mijn dissertatie (in voorbereiding}is aan
dit onderwerp gewijd.
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de kerstening verbonden abdijen in de Friese samenleving. Veel auteurs zijn ge
neigd Friesland in het middeleeuwse Europa als uitzonderlijk te beschouwen. In
hun visie zouden het parochiewezen en de positie van de adel hier, in tegenstelling
tot elders, weinig relatie met de oude domeinen hebben gehad. Bij wijze van per
spectief en vooruitblik zal ik kort beargumenteren dat een dergelijk verband wel
degelijk aanwezig was.

Volgens een oorkonde uit het jaar 1063 was het toen reeds een oude traditie dat
de vijf moederkerken die de abdij van Echternach meer westelijk bezat, in het late
re Holland, nog tijdens Willibrords leven waren verworven of gesticht. Door an
dere historische en archeologische gegevens wordt deze hoge ouderdom van de
Echternachse goederen en rechten in Holland in grote lijnen bevestigd.2 De hier
behandelde, verder naar het noordoosten gelegen goederencomplexen gaan
hoogstwaarschijnlijk terug op latere verwervingen. De oudste vermelding is die
van de 's'chenking in 786/787 door een aanzienlijke leek van goederen in de Om
melanden.3 Vóór 860 bezat Echternach blijkens de goederenlijst van de Utrechtse
kerk verder op Wieringen één of meer hoeven.4 Tenslotte noemt een elfde-eeuws
lijstje van Echternachse kerken uit het Echternachse sacramentarium, afkomstig
uit een oudere bron, nog vier kerken in het noorden van de hlüdige provincie

,Friesland.5 Tradities uit de vijftiende en zestiende eeuw maken weliswaar melding
,van missiearbeid van Willibrord in dit deel van Friesland, met name op Ameland en
in Holwerd. Deze overleveringen missen evenwel, ten minste wat Willibrords per
soonlijke optred~n hier betreft, elke historische grond. Wèl heeft Willibrord, in
dien we ten minste zijn vita door Alcuin mogen geloven, dit deel van Friesland ooit
vanuit zee inde verte kunnen zien liggen omdat de zeeroute naar Denemarken
langs de waddeneilanden liep.6 Hij ondernam per schip een mislukte missiereis
naar Denemarken. Op de terugtocht doopte hij op het Ostfriese Helgoland drie
mensen uit een aan de god Fosetis gewijde bron en slachtte er diens heilige koeien.?

De bronnen met betrekking tot het Friese goed van Echternach zijn uiterst
schaars: één oorkonde, één zijdelingse vermelding in het Utrechtse goederenre
gister en één summier kerkenlijstje. Om de weinige contemporaine gegevens een
institutionele en geografische achtergrond te geven moet daarom een beroep wor
den gedaan op latere gegevens met een zekere zeggenskracht voor eerdere tijd, zo
als kerkpatrocinia, patronaatsrechten, parochiegrenzen en de ligging van geestelij
ke goederen. Omdat rond de persoon van Willibrord in de late Middeleeuwen een
uitgebreide fictie is ontstaan, die tot doel had de zogenaamde 'Friese vrijheid' en

2 Blok, 'Kerken', 167-184; Van Berkum, 'Kerken', 29-66. Een recent overzicht geven Bijster
veld, Noomen en 'Thissen, 'Fernbesitz', 203-228. Het voorliggende opstel is een uitwerking van
de paragraaf 'Friesland' van dit artikel.
3 Wampach, Grundherrschaft 1/2, 160-162, nr. 96; Blok, 'Oudste oorkonde', 20-22.
4 De tekst werd afgedrukt door Henderikx, Beneden-delta, 115~123.

5 Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 9433, H. IV en 2Y
• Uitgave: Opperman, Fontes Egmun

denses, 255; Hen, Sacramentary, 39, 458, 460-461, Zie ook: Blok, 'Kerken', 180-184.
6 Lebecq, Marchands I, 194-195.
7 Vita Willibrordi, cap. 9-11.

allerlei rechten en claims van inheemse Friese kloosters, parochiekerken en lokale
adel van een voorgeschiedenis, een religieuze context en een legitimatie te voor
zien, vergt de aanwending van dergelijk retrospectief onderzoek echter de nodige
voorzichtigheid. Steeds moeten eerst de later aangegroeide mythes worden on
derscheiden van de institutioneel-geografische gegevens die retrospectief zijn te
gebruiken. Voordat ik hierna inga op de meer algemene vragen, behandel ik ech
ter eerst de ligging van de zes domeincomplexen afzonderlijk.

2. De ligging van de Echternachse goederen in Friesland

Stroe op Wieringen. Volgens de goederenlijst'van de kerk van Utrecht, die hoogst
waarschijnlijk een situatie van voor 860 weergeeft, waren er in Stroe 72 hoeven: in
Strude sexaginta et XII mansa quae fuerunt Dei sanctorum Martini, Bonifacii,
Vuillibrordi, Liudgeri, Landberti et domni regis .. ,. Ze waren dus bezit geweest
van de bisschopskerken vanluik en Utrecht, van de abdijen van Echternach, Ful
da en Werden en van dekoning.8 Op grond van met 'hof' samengestelde toponie
men heeft Blok in Zuid-Stroe een domaniaal centrum vermoed; de aan Willibrord
gewijde kerk van Stroe lag meer oostelijk.9 Bij de op het eerste gezicht waar
schijnlijke lO relatie tussen dit kerkpatrocinium en het Echternachse goed moeten
toch enkele vraagtekens worden gezet. Feit is namelijk dat Stroe niet in de Ech
ternachse kerkenlijst figureert, Het was de Utrechtse kerk die in de negende eeuw
de eigendom van de kerken op Wieringen en Texel bezat,U Een kerkstichting op
het Utrechtse deel van het domeincomplex Stroe is daarom waarschijnlijker dan
op het Echternachse. Ook voor een Utrechtse eigenkerk was Willibrord uiteraard
een gepaste beschermheilige, 12

Omdat in Stroe de koning en vijf oude kerkelijke instellingen gezamenlijk ge
rechtigd waren, is het goed mogelijk dat al deze domeinen op oudkoningsgoed te
ruggaan. 13 Waarschijnlijk niet in één keer, maar door verschillende schenkingen
zal een groot deel van dit koningsgoed uiteindelijk aan de verschillende kerkelijke
instellingen gekomen zijn. Ook bij andere complexen koningsgoed is zo'n staps
gewijze vervreemding vastgesteld,14

8 Henderikx, Beneden-delta, 123, Zie voor de interpretatie van het bericht over Stroe: Blok,
'Wieringen', 88; idem, Franken, 73; voor de bron: idem, 'Goederenregister', 89-104; Henderikx,
'Cartularium van Radbod', 259.
9 Blok, 'Wieringen', 90. Het betreft de toponiemen Hoflaan en percelen Bij het Hof.
10 Zo bijvoorbeeld Blok, Franken, 74.
11 Henderikx, Beneden-delta, 122.
12 In de nabijgelegen pagus Texel, waar alle kerken zoals gezegd eveneens aan de kerk van
Utrecht behoorden, had West-Vlieland een Willibrorduspatrocinium: Verhoeven, 'Kerkpatroci
nia', 103-104. In de late Middeleeuwen was het patronaatsrecht van de kerk vanStroe, evenals dat
van Oosterland en Westerland, in handen van de graaf; alleen de kerk van Hippolytushoef ('het
kerkhof van Sint- Hippolytus') in de oude nederzetting Elft, waar de Utrechtse kerk een hof be
zat, behoorde toen nog aan een Utrechtse kerk (Sint~Marie):Blok, 'Wieringen', 90.
13 Blok, Franken, 73.
14 Zo bijvoorbeeld te Dorestad, Deventer en waarschijnlijk ook te Groningen: RotthoH, Ge-

'~~.''''Q. ,""':;7,;:qi"=;;ii,;Y§Ji\'iIjj,<'lli~""",\Wi~Ä ~-,,-~------------------- _
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Hoewel een koninklijke schenking het meest waarschijnlijk is, kan toch ook een
particuliere herkomst van het Echternachse goed niet geheel worden uitgesloten.
Niet het hele eiland was namelijk koningsgoed; ook anderen hadden er grondbe
zit, waarschijnlijk ook bij Stroe, In het begin van de negende eeuw schonken een
zekere Isanbalt en zijn vrouw Sigibirn namelijk land in villa Brocenlar aan de ab
dij Fulda.15 Misschien mag Brocenlar als Brocerlar gelezen worden, De naam zou
dan 'Broekerbos' kunnen betekenen en - volgens een hypothese van Blok - in de
Broekerpolder in het westen van het dorpsgebied van Stroe gelokaliseerd kunnen
worden. Opmerkelijk is dat deze polder een ligging heeft die men op het eerste ge
zicht niet zou verwachten bij een met 'broek-( samengesteld toponiem. De onder
grond bestaat namelijk uit hoge zandgrond. De naam is dan ook niet aan 'moeras
sig broekland', maar aan het beekje De Broek16 ontleend, en behoeft daarom geen
belemmering te zijn hier het geschonken land in Brocenlar, waartoe behalve hooi
land ook bouwland en horigen behoorden, te zoeken. Een particuliere herkomst
van het Echternachse bezit te Stroe kan vanwege deze aanwezigheid van privaat
bezit in het mogelijk nabije 'bos aan de waterloop De Broek' dus niet geheel wor
dt;n uitgesloten.

;Terschelling. Op Terschelling bezat Echternach volgens de kerkenlijst uit de elfde
eeuw twee kerken: in Uuicsile 11 ecclesieY Omdat geen dorpsnamen worden ge
noemd en omdat in latere bronnen geen sprake meer is van Echternachserechten,
zijn we ook hier <l;angewezen op latere gegegevens. Blok heeft getracht met behulp
van de uit later tijd gekende patrocinia18 een antwoord te geven op de vraag, waar
de Echternachse kerken op Terschelling gezocht moeten worden. Met een-grote
mate van waarschijnlijkheid kon hij de rond 1600 afgebroken Sint-Maartenskerk
van Stryp (Suryp) als één van deze kerken aanwijzen. Van de nog geen 500 meter
noordelijker gelegen Willibrorduskerk van Midsland staat vast dat zij een jongere
stichting is. Aannemelijk is dat haar Willibrorduspatrocinium voortkwam uit een

schichte des Reichsguts; Dekker, Kromme Rijngebied, 98; Van Vliet, 'Missiebasis', 12 e.v.; Noo-
men, 'Koningsgoed', 101, 106. .
15 Dronke, Traditiones Fuldenses, cap. 7, nr. 11 en 112; Koch, OHZ I, nr. 11.
16 Blok, 'Wieringen', 94; Künzel e.a., Lexicon, 100. De Broek wordt op de topografische kaart
1:25.000 van 1878 duidelijk aangegeven: Historische atlas Noord-Holland, 176.
17 Opperman, Fontes Egmundenses, 255; Blok, 'Kerken', 180-184. Zie voor naam Uuicsile voor
Terschelling: Blok, 'Kerken', 181.
18 Blok, 'Kerken', 181. Over de Terschellinger patrocinia bestond lang onzekerheid: zie Muller,
De indeeling I, 350, 361, 377; ibidem 11, 550-551; Knop, Schylgeralan, 222-236; Blok, 'Kerken',
181; Verhoeven, 'Kerkpatrocinia', 102-103. Recent konden ze met zekerheid worden vastgesteld:
in de kerkrekeningen en opgave van beneficiale goederen van 1562-1563 is sprake van Sunte
Brandarius kercke tot Westeynde (Algemeen Rijksarchief [ARA], 's-Gravenhage, archief van de
heerlijkheid Terschelling, inv.nr. 50, f.2r_2 v

), Sande Merten tot Zeryp oftewel Stryp (ibidem,
inv.nr. 49, f. 2V

), Sanct Willebrordus tot Midslandts (ibidem, f. Y), Sinte Peter tot Vyffpoert bij For
merum (ibidem, f. 3V

), SanctJohan tot Hoem (ibidem, f. 4r) en de capel op Oistereynde (ibidem, f.
4V

): met dank aan dr. G. Verhoeven. Willibrordus figureert ook op de kerkklokvan Midsland (nu
te Schagen): 'sanet Willibrordus ben ick gheheten dye perrochianen van Midslants hebben my la
ten ghieten int iaer ons Heren MCCCCC XII heer Tyerick pastoer'.

Fragment uit een kaart vanjacob Heeres uit 1556. Afgebeeld zijn de kerk en het herenhofte
Stryp en de kerken van Midsland en Vijfpoorten/Formetum.

naast het Martinuspatrocinium in de moederparochie Stryp bestaande Willibror
dustraditie. De combinatie van het Martinuspatrocinium voor de moederkerk - in
Friesland vrijwel steeds een aanwijzing voor een hoge ouderdom van de be
treffende kerk - en het Willibrorduspatrocinium voor de dochterkerk maakt het
zo waarschijnlijk dat we in Stryp één van de beide Echternachse kerken op Ter
schelling mogen zoeken.19

19 Veel Sint-Maartenskerken in Friesland waren bisschoppelijke eigenkerken. Ook voor Ech
ternachse kerken was Martinus echter een geliefde beschermheilige: Pauly, 'Willibrord-Patrozi
nium',207-208.
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Het Stryper kerkhof ligt op de oudste cultuurgronden van het eiland.20 Opgra
vingen brachten hier een - herhaaldelijk uitgebreide - tufstenen kerk uit de elfde
eeuw aan het licht, voorafgegaan door twee houten voorgangsters.l1 Direct ten
zuiden van het kerkhof lag myns heeren kroft22 en het heerenhoff,23 het huis van de
heren van Terschelling, die leenmannen van de graaf van Holland waren.24 In de
zestiende eeuw bezaten deze heren ook het patronaatsrecht van de kerken op het
eiland, zij het dat de parochianen een grote mate van medezeggenschap hadden.25

Welke de andere kerk van Echternach is geweest, is minder zeker. Op grond van
hun patrocinium alleen26 zou men kunnen denken aan de Sint-Janskerk van
Hoorn en de Sint-Petruskerk van Vijfpoorten onder Formerum. Opgravingen te
Hoorn gaven echter geen aanwijzingen dat aan de dertiende-eeuwse kerk aldaar
een ouder bouwwerk voorafging,27 Door uitsluiting komt de kerk van Vijfpoor
ten) gelegen op gronden die vergelijkbaar zijn met die te Stryp,28 daarom het meest
in aanmerking. Het Petrus-patrocinium past uitstekend in een Echternachsecon
text. De bezoeken die Willibrord aan Rome had gebracht) hadden onder andere

20 Smit, Struktuur, 29, 70-71. In hetruilverkavelingsrapport van 1950 werden ze als 'zeer goe
de zandgronden' getypeerd.

,21 Elzinga, 'Vijf kerken'; Klok, 'Het Strieper kerkhof, 77-80.
22 Zie voor de ligging van het kerkhof en de aangrenzende 'kroft': Smit, Struktuur, kaart 6b
west; Smit, 'Stryp', 22, 30; Fryske Akademy te Leeuwarden, collectie toponiemen sub Terschel
ling. Zie voor het toponiem kroft of crochte, 'zandige akker' in het algemeen: Crena de longh,
'Kroft of krocht'; Swaan, 'De veldnaam', 52-66. De nabijheid van kerk en hof komt ook in het
grondbezit tot uiting: blijkens het register van geestelijke goederen van Terschelling van 1562
1563 hadden de pastorie en vicarie van Stryp land in myns heeren kroft; in 1611 werd de grond
waar het herenhof gestaan had met bijbehorend land in de crochte door de kerkvoogden verhuurd
als kerkegoed.
23 Het herenhof en de kerken van Stryp en Midsland zijn afgebeeld op kaarten van Jacob van
Deventer (1545) en Jacob Heeres (1556): Smit, 'Stryp', 24, 26; Bijsterveld e.a., 'Fernbesitz', 224.
24 De oudste belening, aan Jan van Arkel, dateert van 1399: Kort, 'Repertorium', 519; Verwijs,
Oorlogen, 503. Hij werd verplicht een veste ofslot te bouwen, het latere herenhof te Stryp. Eer
der, in 1322, belastte de graaf al een zekere Claes Elffs met de jurisdictie op Terschelling: Van
Mieris, Charterboek 11, 283. Diens nakomelingen, de hoofdelingen Van Popma, noemden zich in
de vijftiende en zestiende eeuw ook heer van Terschelling. In het begin van de zestiende eeuw
werd in een vergelijk tussen de rechtsopvolgers van Van Arkel en de Popma's de functie van de
laatsten als 'schout' getypeerd: De Boer, Tussen Holland en Friesland, 6.
25 Telting, 'Oude rechten', 585, art, 37: 'vanden kercken ende andere beneficien, opt landt ZYl1

de, sal die heere begiftigennae vuytwisen syns rechts, be1iuuende daerin der gemeenten na alle re
delicheyt' (1537). In 1611 behoorde de collatie van de pastorieën aan de gemeenten, die van de vi
carieën en het aanstellen van kerkmeesters aan de heer: De Boer, Tussen Holland en Friesland, 16.
Alleen de kerk van Hoorn behoorde sinds het midden van de dertiende eeuw aan de premonstra
tenzer abdij Lidlum: Wumkes, Sibrandus Leo, 39, 60-62, 72. Ook na de recente vondst van de Ter
schellinger patrocinia blijven er rond Hoorn enkele vragen. Sibrandus Leo spreekt namelijk zo
wel van een Sint-Nicolaaskerk in Hoorn (vergelijk ook: Mol en Van Vliet, 'Sint-Odulfus', 127) als
van een Sint-Janskerk aldaar. Waarschijnlijk is met de eerste de in de parochie Hoorn gelegen ka
pel van Oosterend bedoeld.
26 Vergelijk: Blok, 'Kerken', 182; Halbertsma, 'Herinneringen', 28. Blok en Halbertsma meen
den echter nog dat de Sint-Janskerk die van West-Terschelling was.
27 Halbertsma, 'Kerkopgravingen Hoorn', 114-115.
28 Smit, Struktuur, 53; Smit, 'Veldnamen Formearum', 24-26.
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het verwerven van relieken tot doel. De abdij van Echternach zelf was gewijd aan
Petrus en Paulus, evenals de Echternachse kerken in Antwerpen en Bakel en het
kloostertje te Susteren. Een Petruspatrocinium hadden de met Echternach ver
bonden kerken van Vorselaar, Wommelgem en Rindern; een Pauluspatrocinium
die van Velzen.

Terschelling is bodemkundig in t,wee delen te onderscheiden) die van elka~r ge
scheiden werden door waterlopen en lage hooilanden ten oosten en westen van
Landerum.29 Indien de bovenstaande localisaties van de Echternachse kerken juist
zijn, kunnen we Stryp als de oudste kerk van het westelijk deel beschouwen en' als
moeder van West-Terschelling en Midsland, Vijfpoorten/Formerum als die van
het oostelijk deel en als moeder van Hoorn en Oosteinde.

Ameland. Het Echternachse bezit op Ameland bestond uit één kerk: in Ambulon
1 ecc!esia.3o Of deze kerk die van Nes of die van Hollum was, is omstreden. Door
een ingewikkeld proces van mythevorming sinds de zestiende eeuw kost het eni
ge moeite feit en fictie hier te scheiden) zoals ik elders heb uiteengezet.31 Het be
gin van de mythevorming lijkt een politieke aanleiding gehad te hebben. De be
nedictijner abdij Föswerd bij Ferwerd bezat op het eiland namelijk uitgebreide
goederen en rechten. Bij de inbeslagname van de kloostergoederen door de over
heid gold in 1580 de regel dat de ligging van een klooster bepalend was voor de
vraag aan welke landsheer de kloostergoederen zou komen. Ameland was in deze
tijd een vrijheerlijkheid van de familie Van Cammingha, die, om de AmelandeI
goederen op Foswerd te kunnen verkrijgen, pretendeerde dat Foswerd aanvanke
lijk op Ameland had gestaan, dus eigenlijk een Amelands klooster was. De met
fantasie doorregen kroniek van Oeko Seharlensis en Andreas ·Cornelius (1597)3"
identificeerde vervolgens dit fictieve Amelander klooster op grond van het topo
niem Foswerd met het door Willibrord geschoffeerde heiligdom van Fosetis) dat
in werkelijkheid op Helgolandhadgestaan.

In de achttiende eeuw splitste deze 'invented tradition; zich in tweeën: in eenge
reformeerde en een rooms-katholieke versie. In de eerste werd het Fosetis-heilig~
dom en het oude Foswerd met de ~ na 1580 gereformeerde - parochiekerk van

29 Smit, Struktuur, kaart3 en 6a. Reeds Halbertsma, 'Herinneringen', 28, wees in verband met
de Echternachse kerken op dit hydrografisch aspect. Onduidelijk is ofLanderllm oorspronkelijk
tot de oude parochie Stryp of tot die van Vijfpoorten/Formerum behoorde. Het dorpsgebied van
Formerum loopt ver ten noorden van Landerum door (Smit, 'Veldnamen Formearum', 24-25)
onder Landerurn komen daarentegen de toponiemen Suryper Terp en Surypervin voor. De bene
ficiale registers van 1562/1563 geven geen uitsluitseL Stryp, Midsland enVijfpoorten hadden toer
elk nog een eigen kerkfabriek en kerkvoogdij; op het gebied van de zielzorg en de beneficia wa
ren Vijfpoorten en Midsland echter reeds verenigd. Uit de registers blijkt wel dat Landerum tal
deze gefuseerde parochie Midsland/Vijfpoorten behoorde, maar niet tot welke oude parochie
ARA, 's-Gravenhage, archief van de heerlijkheid Terschelling, inv.nr.49-S0.
30 Opperman, Fontes Egmundenses, 255; Blok, 'Kerken', 180-184.
31 Tenzij anders aangegeven is het volgende gebaseerd op: Naamen, 'St. Magnus van Hollurn'
7-32.
32 Zie voor de aard van ddantasieën in deze kroniek: Naamen, 'Friese identiteit', 149-153, 159
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De veronderstelde parochiefiliatie op Terschelling.

33 Tegenwoordige staat lI, 352; Loosjes, Gel"eformeerde kerk, 26; Kalma, 'De moeting', 110,
112; Elzinga e.a., Driehonderd jaar, 47, 49, 53.
34 Brandsma, Herinneringen, 25-28, 61-62; Van der Heyden, St. Clemensparochie,7-14.
35 Van der Heyden, St. Clemensparochie, 8-9.
36 Blok, 'Kerken', 182.
37 Blok, 'Kerken', 183; Halbertsma, 'Herinneringen', 28; Van Berkurn, 'Kerken', 55.

Hollum geïdentificeerd,33 in de tweede met die van Nes. 34 De heilige bron van
Fosetis, waaruit Willibrord doopwater had geput, werd in de laatste traditie ge
lijkgesteld met de bij het Nesser kerkhof gelegen dobbe (drinkwaterpoel). Deze
traditie rond Nes heeft geen oude papieren. Zij is pas voor de achttiende eeuw ge
attesteerd35 en zij ontstond vermoedelijk om de hier bloeiende - en door de vrij
heren van Ameland beschermde - rooms-katholieke parochie een lange voorge
schiedenis te geven. De veronderstelling van Blok dat de mythevorming over het
oude Foswerd op Ameland als een herinnering aan het voormalige Ee;hternachse
bezit mag worden opgevat,36 moet gezien het b(~)Venstaandedaarom vervallen.

Vanwege de hechte band van de Echternachse kerken met de eerste missie in
Friesland is het aannemelijk dat de Echternachse kerk op Ameland de oudste is
geweest. Welke was deze oudste kerk? De meeste onderzoekers kozen tot nu toe
voor de kerk van NesY Vanwege het hierboven uiteengezette late ontstaan in de
achttiende eeuw van de traditie rond de Willibrordsdobbe valt daar echter wel wat
op af te dingen. De patrocinia bieden geen uitkomst: de Sint-Barbarakerk van Bal
lUID ontstond uit de slotkapel van Jelmerastate als dochter van Hollum en valt dus

,
_~West-Terschelling

38 Muller, De indeeling 11, 542, en Blok, 'Kerken', 182, vermoedden Sint~JanBaptist; Dit is ech
ter slechts gebaseerd op de datum van de jaarmarkt en op de fictie dat hier ooit de Sint-Jansabdij
van Foswerd stond. Halbertsma, 'Herinneringen', 28, koos recent voor Sint-Michaël op basis van
een zeer onbetrouwbare kaart uit 1524; vergelijk: Van den Berg, Noordelijk Oostergo I, 21.
39 Het patrocinium vanHollum is Sint-Magnus. In Naamen, 'St. Magnus vanHollum',20-21,
benadrukte ik dat Magnus niet als een jong patrocinium moet worden beschouwd: ook de bis
schoppelijke eigenkerk van Anloo, de moederkerk van het Drentse dingspel Oostermoer was bij
voorbeeld een MagOlIskerk. Zie voor Magnus ook de noten 88 en 93 hierna.
40 Elzinga e.a., Dl'iehonderd jaar, 8-9.
41 Halbertsma, 'Kerkopgravingen Nes', 67.
42 ARA, 's-Gravenhage, Nassause domeinraad, nr. 10313; Rijksarchief in Friesland, hand
schriften van het Fries Genootschap, nr. 1514; Rijksarchief in Friesland, Stukken uit het Säéhsi
sches Hauptstaatsarchiv te Dresden, inv.nr. 653 (1504). Ook bij de dotatie van de kerk van Ballum
in de vijftiende eeuw was Foswerd - samen met de hoofdelingenJelmera-Cammingha - trouwens
waarschijnlijk betrokken: Sipma, Oorkonden T, nr. 326.
43 Sipma, Oorkonden 11, nr. 64. Deze oorkonde is afkomstig uit het kloosterarcmef van Fos
werd.
44 Nieuwland e.a., 'Rekken', 53. Houwink, Ameland, 104, 110,240 e.v., localiseerde het Fos
werder goed vooral in het oosten van het eiland. Inderdaad noemt een stuk van 1485 daar speci
fiek rechten te Zwartewoude en Nes, maar vermeldt eveneens huissteden bij de Sint-Barbarakerk
van Ballum en algemeen 'alle landen op Ameland, waar ze ook gelegen zijn': Sipma, Oorkonden
I,nr.326.
45 Overdiep, Toelichting, 12, 13.

af; van Nes is geen patl"Oonheilige bekend,38 terwijl die van Hollum39 geen directe
relatie met Echternach heeft. Ook archeologische gegevens bieden geen uitkomst:
zowel te Hollum4D als te Nes41 werd een elfde-eeuws tufstenen kerkje vastgesteld.

Zowel in Friesland als elders kwamen goederen.en kerken van oude abdijen zo
als die van Echternach in later tijd soms in handen van jongere kloosters in de
streek zelf. Er vanuit gaand dat de Foswerder goederen en rechten op Ameland te
ruggaan op het Echternachse.bezit op Ameland, zochten verschillende onderzoe
kers de Echternachse kerk in Nes, mede omdat zij meenden dat het Foswerder be
zit daar geconcentreerd was. Bij nader inzien blijkt ook dit argument niet
steekhoudend: de Foswerder rechten beperkten zich namelijk niet tot het oosten
van het eiland. Zo deed de abdij ook op de kerk van Hollum rechten gelden. In of
voor 1504 kwam tussen de abdij en de hoofdeling Peter Cammingha op Jelmera
state, heer van Ameland, een compromis tot stand, inhoudende dat wanneer het
pastoraat van Hollum vrij kwam, de electie om en om aan de abt en aan Cam
mingha zou toevallen.42 Als verlengstuk Van zijn patronaatsrecht op beide kerken
verzorgde de abt sinds 1466 bovendien de dekenale jurisdictie op het hele eiland.43

Evident is derhalve, dat Foswerd ten aanzien van de kerk die Echternach op het ei
land bezat, rechtsopvolgster Van Echternach WaS. Waar die kerk stond blijft ech
ter ongewis.

Het Foswerder grondbezit was evenmin tot het oosten van Ameland beperkt.
Dit lag in Nes en in Ballum,44 maar één van de Foswerder uitbatingscentra, het
Monnikhuis (in Friesland de 'gebruikelijke aanduiding voor 'uithof') lag in Bal
lum,45 dus binnen de oorspronkelijke parochie Hollum. In de toponymie herin
nerde een van de drie 'eggen' - complexen cultuurland -van Ballum aan dit kloos-
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tergoed: behalve deJelmera Eg en Foppen Eg kende Ballum een Munnik Eg.46 Ge
zien de gang van zaken elders in Friesland is het op zichzelf geenszins onmogelijk
dat dit goederencomplex van een Fries klooster teruggaat op de verwerving van
een oude domaniale eigenkerk. In Leeuwarden verwierf de premonstratenzer ab
dij Mariëngaarde in 1300 zo de Corveyse eigenkerk Sint-Vitus van Oldehove en
splitste daarvan een belangrijk deel van het oorspronkelijke pastOl-iegoed aan de
Nieuwestad af als kloostergoed. Op gelijke wijze verkreeg de abdij Foswerd in
1290 de bisschoppelijke eigenkerk van Ferwerd en nam vervolgens een aanzienlijk
deel van het pastoriegoed als monnikhuis in gebruikY Voor Ameland is een der
gelijk ontstaan van het Foswerder monnikhuis te Ballum in de oorspronkelijke
parochie Hollum uit een deel van de dotatie van de oude parochiekerk niet aan
toonbaarl maar ook niet onmogelijk. Hoe dit ook zij, duidelijk moge zijn dat de
Foswerder rechten op kerken en grond op Ameland zich geenzins tot Nes be
perkten; zodat ook deze rechten niet als aanwijzing kunnen worden aangevoerd
dat de Echternachse kerk te Nes stond.

De vraag naar de lokalisatie van de Echternachse kerk op Ameland kan, zo moet
d17 conclusie zijn, niet met absolute zekerheid worden beantwoord. De argumen
ten die voor Nes pleiten zijn, zoals gezegd, niet sterk. Gezien de ligging 'op de kop

,van het eiland' aan de monding van de Boorne en gezien de veel grotere omvang
'van het oorspronkelijke parochiegebied van Hollum, waarvan Ballum eerst in de
vijftiende eeuw werd afgesplitst, slaat naar mijn mening de weegschaal door ten
gunste van Hollu~.

Ho/werd. De kerk van Holwerd was volgens de elfde-eeuwse lijst een eigenkerk
van Echternach: Holeuurt illa ecclesia.4B De tufstenen kerk, die alleen uit een af
beelding bekend is, werd in 1776 vervangen door de huidige. Los van de kerk
stond de nog bestaande bakstenen toren uit de dertiende eeuw.49 Opmerkelijk is
de ligging van deze kerk. Tot 1580, toen de huidige dijk werd aangelegd,50 lag zij
namelijk buitendijks op een terp in de kwelders. Deze ligging is een fraaie illustra
tie voor het feit dat ook de onbedijkte kwelder in de Middeleeuwen van belang
was voor veeteelt en zelfs voor akkerbouw.5i Ten aanzien van het eveneens gro-

46 Postrna, Kleihoeve, 190-194. De Jelmera Eg zal zijn naam hebben ontleend aanJeimerastate;
het stamgoed van de Amelander hoofdelingen Jelmera, later Cammingha. Het bij dit huis beho
rende land lag half onder Hollum, half onder Ballum, respectievelijk veertien en veertien en een
half penningsh'Jur groot: ARA 's-Gravenhage, archief Nassause Domeinraad, hoofdarchief,
inv.nr. 10313, deling van goederen van Ritske Jelmera (1450 nov. 2). Voor een door Halbertsma,
'Jelmerahorn', 24, gesuggereerde oorsprong van de positie van de Jelmera's uit het rentmeester
schap over het Foswerder en eventueel Echternachse domein, ontbreken nadere aanwijzingen.
47 Van Buijtenen, St. Vitus, 45. Vergelijk voor het Monnikhuis van Ferwerd: Van Dijk, Van Ter
Sted, 48-49 en Mol en Noomen, Prekadastrale atlas, deel Ferwerderadeel (in voorbereiding);
voor de Nieuwestad te Leeuwarden: Noomen, 'Leeuwarden', noot 46.
48 Opperman, Fontes Egmundenses, 255; Blok, 'Kerken', 180-184.
49 Van den Berg, Noordelijk Oostergo 11 91-95, 110-111.
50 Rienks en Walther, Binnendiken I, 103.
51 Vergelijk: De Langen, Middeleeuws Friesland, 59-63.

tendeels buitendijks gelegen pastorieland van Holwerd werd in 1543 dan ook la
coniek opgemerkt' ... dese voorschreven landen geldt eleke pondemaete jaerlycx
te huyr eenen golden gulden, maer als 't soite water vake die landen beloept, moe
ten zy min gelden te huyr'.52 De buitendijkse ligging van een belangrijk deel van
het Holwel-der pastorieland sluit dus geenzins uit dat het om oud cultuurland
gaat. Een vergelijkbare ligging hadden trouwens de pastoriegoederen van dé Sint
Vituskerk van Oldehove en deSint-Martinuskerk van Ferwerd, respectievelijk ei
genkerken van de abdij van Corvey en van de bisschop van Utrecht.53

Holwerd behoort - samen met Ferwerd en Leeuwarden - tot de plaatsen inNoor
delijk Oostergo die in de volle Middeleeuwen en later centrale functies ten opzich
te van hun omgeving uitoefenden. De aanwezigheid van de oudsfe parochiekerken
in deze plaatsen was een belangrijk aspectvan deze centraliteit.54 Ookin de late Mid
deleeuwen was Holwerd de centrale plaats voor de wijde omgeving. In 1348 werd
het dorp door het land Oostergo aldus aangewezen als de geprivilegieerde markt
voor de handel met Holland; hoogstwaarschijnlijk had deze markt toen al een lan
ge voorgeschiedenis.55 Het verloop van de parochiegrens van Holwerd en die van
de aangrenzende parochies toont dat ten minste de kerken van Waaxens, Brantgum
en Foudgum als dochters van Holwerd kunnen worden beschouwd. Op grond van
wat bekend is over de naburige oude parochiekerken, zoals Dokkum, Ferwerd en
Rinsumageest, is de veronderstelling aantrekkelijk dat oorspronkelijk geheel West
Dongeradeel tot de oude parochie Holwerd behoorde.

Binnen de oorspronkelijke parochie Holwerd was Echternach trouwens niet de
enige rijksabdij die goederen verwierf. Uit de Traditiones Fuldensesvernemen wij
dat in het begin van de negende eeuw goederen te Medwerd en Waaxens aa"n Ful
da werden geschonken door een zekere Reginhart, die tot een verwantschapskring
behoorde waarvan leden ook goederen elders in Oostergo, onder meer op Ame
landen in Kinnum onder Stryp op Terschelling aan die abdij gaven. Verder had
Fulda in deze omgeving nog bezit in Foudgum, Lutke Laard, Bornwerd, Hanrum
en Ternaard. 56 De meeste van deze terpnederzettingen hebben in voorchristelijke
tijd grafvelden gehad. Na de kerstening raakten dezein onbruik doordat de be
gravingen toen bij de nieuwgestichte moederkerken, zoals Holwerd plaatsvon
den. Pas met de stichting van jongere kerken, zou in de late Middeleeuwen op veel
van deze terpen opnieuw begraven worden.57 Behalve de begrafenisfunctie van de
voorchristelijke grafvelden heeft de kerk van Holwerd waarschijnlijk ook de cul
tusfunctie van een voorchristelijk heiligdom overgenomen. Herhaaldelijk is ge-

52 Van Leeuwen, Beneficiaalboeken, 179.
53 Noomen, 'Leeuwarden', noot 43.
54 De Langen, Middeleeuws Friesland, 314-325; De Langen en Naamen, 'Begraafplaatsen', 24
25,28-29.
55 Van Buijtenen, Marktl-echten, 35, 37, 72.
56 Dronke, Traditiones Fuldenses, cap. 7 en 37. Vergelijk ook Bleiber, 'Fränkisch-Karolingische
Klöster', 146.
57 De Langen en Naamen, 'Begraafplaatsen', 24-25, 28-29; Knol e.a., Grafveld Oosterbeintum,
87.
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waarschijnlijk vóór 1333, in welk jaar de abt van Dokkum met de bisschop een
conflict over de kerkelijke jurisdictie onder andere in Holwerd blijkt te hebben. In
1374 moest de abt de jurisdictie van de proost van Oudmunster in de gewone ja
ren erkennen. Deze bemoeienis om de jurisdictie e.p. institutie in handen te krijgen
had ongetwijfeld haar oorzaak in het feit dat de abdij ook toen reeds rechten had
op de collatie,60 In 1511 wordt duidelijk dat Holwerd toen twee pastoors had, een
seculiere <zwarte' en een 'witte' premonstratenzer, die door de abt van Dokkum
werd aangesteld, Iedere pastoor had zijn eigen, beneficie, bestaande uit een fors
agrarisch bedrijf.61

Aan de band met Echternach herinnerde in de late Middeleeuwen alleen nog het
Willibrorduspatrocinium van de kerk.62 Opmerkelijk is dat dit patrocinium,
waarschijnlijk samen 'met de tot de verbeelding sprekende buitendijkse ligging van
de kerk, in de vijftiende eeuw op zijn beurt het kristallisatiepunt vormde van een
historiografische traditie, voor het eerst vermeld in de Olde Freesche Cronike, dat
Willibrord in Holwerd voor het eerst aan land zou zijn gekomen en hier persoon
lijk kerken gebouwd en velen bekeerd zou hebben.63

Humsterland en Middagsterland. Ir, 786!787 schonk een zekere Gotricus aan
Echternaeh, <waar heer Willibrord, bisschop, wat betreft zijn lichaam rust en
Beunrad opziener en bestuurder is' drie goederencomplexen ten oosten van de
Lauwers met het oog op zijn zieleheil. Tegen de achtergrond van de missiege
schiedenis van dit deel van Friesland is het zeer vroege tijdstip van deze schenking
opmerkelijk: juist gelijktijdig met de aanvang van Liudgers missiewerk hier.
Slechts één van Gotricus' schenkingen, in pago H ugumarchi in villa que vocatur
Chinicwirde,64 is precies te localiseren, namelijk in Kenwerd (uitspraak: Kimrt) in
Humsterland. In tegenstelling tot de meer westelijk gelegen Echternachse goede
ren in Friesland, hebben de goederen in Kenwerd en elders ten oostenvan de Lau
wers geen enkel spoor nagelaten: toponiemen met hof, zoals op Wieringen ont
breken hier,65 evenals Willibrorduspatrocinia, zoals te Stryp en Holwerd, Ook
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De parochie Ho/werd en enkele van haar dochterparochies. Ten zuiden van Ho/werd ligt de
buurtschap Harig, waarvan de naam duidt op een oud heiligdom.

wezen op het voorkomen van het toponiem Harg of Harich, met de betekenis
'heiligdom', in de nabijheid van oude Echternachse kerken: zowel bij die van
Vlaardingen als die van Petten is dit het geva1.58 Opmerkelijk is nu dat ook bij deze
Echternachse kerk dit toponiem voorkomt: onder Holwerd lag een sate (agrarisch
bedrijf) met de naam Op Hargh (1511)59 of Harig (1861).

In de late Middeleeuwen was de premonstratenzer abdij Dokkum rechtsop
volgster van Echternach voor een deel van het patronaatsrecht. Zij verkreeg dit

58 Blok, Franken, 67; Van Berkum, 'Kerken', 37, 53-54; Zeiler, 'Harga', 25-32. Vergelijk ook:
Gysseling, 'Friese toponymie', 49.
59 Telting, Register van den Aanbreng J, 115.

60 Van Buijtenen, 'Achtkarspelen', 204-205, 211-212. Hetzelfde, in Friesland vaker voorko
mende verschijnsel, dat abten die door incorporatie of collatie rechten op kerken bezaten, ook de
jurisdictie en institutie van deze kerken trachtten te verwerven, zagen we hiervoor bij de Foswer
der rechten op Ameland: zie bij noot 43,
61 Telting, Register van den Aanbreng J, 114; Van Leeuwen, Benifidaalboeken, 178-180, Kar
tografische reconstructie: Soepboer, 'Landerijen', 144-145; Mol en Noomen, Prekadastrale atlas,
deel West-Dongeradeel (in voorbereiding),
62 Verhoeven, 'Kerkpatrocinia', 87: ecclesia sancti Willebrordiin Rolweert,
63 Noomen, 'Friese identiteit', 148; idem, 'St, Magnus van Hollum', 14,De zestiende-eeuwse
historicus Botto van Holdingaborduurde hierop in zijn De origine, antiquitate et situ totius
Phrysiae libri (Provinciale Bibliotheek van Friesland, handschrift 9056 Hs B) verder door te stel
len dat Rol- in Holwerd 'heilig' betekende: Holwirdum." id est Hollich vel Heilich wyer. Fasci
nerend tenslotte is dat een deel van het Holwerder kerkegoed in 1640 het toponiem Externest had:
toeval of een verbastering van Echternaeh, zoals in Hoogebeintum het oude toponiem Kelswert
Kelswerd tot Keallesturt CKalverstaart') werd?
64 Wampach, Grundherrschaft 1/2,160-162 nr, 96; Blok, 'Oudste oorkonde', 20-22,
65 De naam Oldehove duidt niet op een oud domaniaal centrum, zoals, bijvoorbeeld door De
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ontbreekt iedere relatie met de nabije kerk van Oldehove of met kloosterbezit van
latere Friese kloosters, waardoor het niet mogelijk is een hypothese op te stellen
over een vervreemding van het Echternachse goed aan kerkelijke instellingen bin
nen Friesland, zoals bijvoorbeeld op Ameland en in Holwerd. In de late Middel
eeuwen behoorden tot de buurschap Kenwerd zeven heerden (agrarische bedrij
ven), waarvan er ten minste drie op de terp lagen.66 Zowel deze heerden als de
daarbij behorende heerlijke rechten waren in de zestiende eeuw in handen van
particulieren: aanzienlijke eigenerfden en locale adel. De conclusie kan dus slechts
zijn dat Echternach te eniger tijd dit bezit heeft verloren.

Dezelfde Gotricus schonk in 786/787 nog twee andere complexen aan Echter
nach. Eén daarvan, in pago Midochi in loco qui dicitur Vrua, kan globaal worden
gelokaliseerd door de vermelding van de pagus. Middagsterland is de streek rond
Garnwerd, Ezinge en Aduard; de plaatsnaam is niet te iclentificeren.67 Geschon
ken wetden vier virgas, sicuti mos est illis dicere. De blijkens deze vermelding ty
pisch Friese landmaat virga of 'roede' wordt ook in latere bronnen herhaaldelijk
genoemd. Een virga had waarschijnlijk de grootte van 12 à 20 gras, oftewel 6 à 10
hectare. Het geschonken goed omvatte dus waarschijnlijk een forse boerderij.68
Het derde complex - in tercio loco qui vocatur Thelingi - kan in het geheel niet ge

)ocaliseerd worden. De identificatie met Thesinge in Fivelgo door Wampach en
'Gysseling69 is een slag in de lucht. Dit goed bestond uit hetgeen Gotricus daar uit
zijn vaderlijke erfenis had verkregen.

Indien we de ligging van de Echternachse goederen in Friesland nog eens over
zien, kunnen we hetzelfde patroon vaststellen dat ook bij ander oud domaniaal
goed in West- en Noord-Nederland aangetroffen wordt, en dan met name bij cen
tra zoals hoven en eigenkerken. Het gaat steeds om oud cultuurland op keileem
opduikingen (Wieringen), de geestgronden achter de duinen (Terschelling, Ame
land) en op de oever- en kwelderwallen in het kleigebied (Holwerd, Kenwerd).
Deze streken waren na de 'Volksverhuizingscijd' --die na enkele decennia 'weg' te
zijn geweest in het recente archeologische onderzoek in de Friese landen opnieuw
een belangrijke plaats inneemt - als eerste weer intensief bewoond geraakt. In de
zelfde streken manifesteert, zowel voor als na de Frankische verovering, zich blij
kens gevonden prestige-goederen een Friese elite het eerst en het sterkst,l°

Het belangvan de nederzettingen op kwelderwal, zoals Holwerd, als eerste steun-

Monté ver Loren, Rechtel"lijke organisatie, 1O~11, wel is gesteld. Het toponiem onderscheidt
slechts (het kerkhof van) de parochie Oldehove alias Humerke van Niehove alias SUX1vert:
Noomen, 'Namen op -hove', 23, 25, 29-30.

·66 Op de terp: Tiaertsemaheerd, Ritsemaheerd, Rolsemaheerd; verder nog: Lutke Haerdestede,
Basmaheerd, Deyckemaheerd en Keesemaheerd: Bruins, Claueboeck, 177, 181-184, 186; Verlo
ren, Rechterlijke Ol"ganisatie, 64; Knol, Familie Vonck, 39-57.
67 Een lokalisering in Warfhuizen, voorgesteld door Blok ('Oudste oorkonde', 21; Künzel e.a.,
Lexicon, 357) stuit op bezwaren wat de pagus betreft.
68 Postma, Kleihoeve, 109-114.
69 Wampach, GrundherrschaftIl2, 160-162; Gysseling, Woordenboek 11, 958.
70 Knol, Noordnederlandse kustlanden, 109-110; De Langen en Noomen, 'Boerenbedrijf', 6-7.

punten van het Frankische gezag in de Friese landen komt ook in andere opzichten
tot uiting. Andere oude kerken, zoals ten oosten van de Lauwers de door Liudger
gestichte kerk van Usquert en ten westen van de Lauwers de bisschoppelijke kerk
te Ferwerdendievan Corvey te Leeuward~n, vertonen een soortgelijke ligging. On
getwijfeld is dit mede een gevolg van het feit dat de Friese landen vanuit het zuiden
maar op enkele punten toegankelijk waren: daar waar de oude zandgronden direct
aan de ldei grensden, zoals in Groningen, Leer, de geest van Norder- en Harlinger
land enJever. In al deze plaatsen waren dan ook oude kerken en domaniale centra
gevestigd. De belangrijkste toegang tot het Friese gebied werd echter gevormd door
de zee en de riviermonden. Archeologische bevindingen en de verhalende bronnen
komen hierin overeen. Zo spreken dechronicarum Fredegarii continuationes en de
vita van Bonifacius van de Boorneals toegang tot Friesland voor Karel Martel en
Bonifatius, en verhalen de vitae van Willibrord en Liudger van de vaarroutes over
de Bems en langs de waddeneilanden naar Helgoland. De ligging van de kerk van
Holwerd past, evenals die van de Echternachse kerken aan de monden van Vlie en
Boorn op de eilanden en die van Liudgers kerk te Usquert, geheel in deze op de zee
gerichte oriëntatie van het vroeg-middeleeuwse Friesland.

3. De verwerving

Nu de afzonderlijke plaatsen met Echternachs bezit zijn verkend, is het mogelijk
meer te zeggen over algemene aspecten van dit bezit. Wanneer verwierf Willi
brords abdij haar Friese bezit en van wie? Van de Friese goederen is het op grond
van hetgeen wij weten over de chronologie van de expansie van het Frankische rijk
minder waarschijnlijk dat zij, zoals de Hollandse, tot in Willibrords tijd terug
gaan. Westerlauwers Friesland werd immers pas in 734, vijf jaar voor Willibrords
overlijden, onder Frankisch gezag gebracht; Friesland ten oosten van de Lauwers
zelfs nog ruim een halve eeuw later. De oudste goederen hier kunnen daarom op
zijn vroegst vlak voor Willibrords dood in 739 verworven zijn. De persoonlijke
aanwezigheid van Willibrord in Holwerd en op Ameland, waarvan laatmiddel
eeuwse tradities spreken, mist elke historische grond.

Met uitzondering van de schenking van Gotricus hebben we geen exacte data
van verwerving. We zullen dus moeten nagaan of het mogelijk is met omtrekken
de bewegingen een antwoord te vinden. Opmerkelijk is dat de relatieve chronolo
gie van de weinîg talrijke gedateerde gegevens over de goederenverwerving van de
bij de missie in de Hollands-Friese kuststrook betrokken abdijen met een vertra
ging van enkele decennia die van de stichting van de abdijen zelf volgt: het eerst
verwierf het in 697/698 gestichte Echternach hier goederen, en wel vóór 726 te
Vlaardingen, in 719-739 te Velzen en Adrichem enin 786/787 teKenwerd en om
geving. Het in 744 gestichte Fulda verwierf aansluitend haar Friese bezit vooral ná
-800.71 De rond 800 gestichte abdij van Werden sloot de rij met verwervingen in
Drenthe in 820, in Westergo en rond Staveren in 845 en in Westergo en Humster-

71 De stellig precieze dateringen van de schenkingen aan Fulda door Stengel, Abhandlungen, en
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land in 855.
Evenals de chronologie illustreert ook de globale ruimtelijke verspreiding van

het Friese bezit van de drie abdijen de nauwe relatie tussen missie en Frankische
expansie enerzijds en goederenverwerving anderzijds. Het zwaartepunt van het
Echternachse bezit ligt tenwesten van het Vlie, met een uitloop tot even ten oos
ten van de Lauwers. Het zwaartepunt van het Fuldase bezit lag vooral ten westen
van de Lauwers; dat van het Werclense ten oosten van de Lauwers in de Omme
landen en Ostfriesland. Als neerslag van de fasen in de voortgang van de missie
kan men het bezit van de drie abdijen dus als complementair zien.

Aardig is dat we uit de negende- eeuw een bericht hebben waaruit blijkt dat Ful
daen Werden toen inderdaad als complementair en subsidiair werden gezien: de
aanzienlijke Folkems schonk in 855 goederen op de Veluwe, in de Betuwe, bij
Utrecht, in Kennemerland, in Westergo en in Humster- en Middagsterland aan
Werder\.; maar bepaalde dat indien Werden na zijn dood in het ongerede zou raken
deze goederen aan Fulda moesten komen.72 Fulda en Werden waren in zijn ogen
dus delen van eenzelfde systeem. Dat Echternach niet meer wordt genoemd, sluit
goed aan bij wat hierboven over de chronologie werd opgemerkt.

'Het meest waarschijnlijk lijkt een verwerving van het Friese bezit in de tweede
,helft van de achtste eeuw. We beschikken over enkele gegevens die het mogelijk
.maken deze veronderstelling nader inte kleuren. Terminus post quem is allereerst
het jaar 734, toen Westerlauwers Friesland door de Franken werd veroverd. Inte
ressant is verder het Willibrorduspatrocinium van Holwerd: als er geen wisseling
heeft plaats gevoriden, wijst dit op de tijd na 751/752, omdat Willibrord in dat jaar
voor het eerst als sanctus werd genoemd.73 In het kader van deze datering in de
tweede helft van de achtste eeuw opent de plaatsing van de schenking van Gotri
cus in Humsterland in 786 tegen een bredere historische achtergrond onverwach
te perspectieven. Opmerkelijk is, zoals gezegd, dat het tijdstip van deze schenking
precies samenvalt met het eerste begin van het missiewerk van Liudger ten oosten
van de Lauwers?1- De relatie tussen Echternach en een Humsterlandse grondbe
zitter die bezorgd was voor zijn zieleheil moet daarom wel dateren van vÓór Li
udgers activiteiten ten oosten van de Lauwers. Het meest waarschijnlijk is dat zij
teruggaat op het werk van Willehad, die nadat hij vele jaren leiding aan de kerk van
Dokkum had gegeven, in de jaren zeventig eén eerste missiepoging in Humster
land had gedaan en zich van 783 tot 785 in Echternach had teruggetrokken. Zijn
gastheer daar, de ook in Gotricus' schenking genoemde abt Beunrad, was tevens
een verwant en goede vriend van Willehad.75 Door de hechte relatie van Willehad
met abt Beunrad was de abdij van Echternach mogelijk zijdelings nog betrokken

Koch, OHZ I, p. 12-19, berusten op verschillende aanvechtbare aannames, en zijn daardoor onbe
trouwbaar. Dat de verwervîngen pas aan het eind van de achtste eeuw zijn begonnen îs echter, ook
gezien de chronologie van de missiegeschiedenis ten oosten van de Lauwers, wel waarschijnlijk.
72 Kötzschke, Urbare Werden, 10-11.
73 Honée, Willibrord, 71; Schroeder en Trauffler, Die Anfänge der Abtei Echternaeh, 33-35;
Krier, 'Echternaeh' ,478; idem, 'Von Epternus zu Willibrord', 45.
74 Vita Liudgeri, cap. 22.
75 Vita Willehadi, 380, 382; vergelijk Wampach, Grundherrschaft 1/1,149-150.

bij diens missie ten oosten van de Lauwers. Beunrad was gelijktijdig waarschijn
lijk ook actief bij de eerste kerstening van de naburige Westfalen in het latere
Münsterland. 76 Deze directe betrokkenheid van Echternach zou verdwijnen toen
de missie onder de Saksen en oostelijke Friezen door de koninklijke zendingsop
dracht aan Liudger en de stichting van de abdij van Werden en het bisdom Mün
ster haar eigen instituties kreeg.

Vanwege dit waarschijnlijke verband tussen de Echternachse verwerving van
Kenwerd en Willehads missiepoging in Humsterland, ligt het voor de hand WJlle
hads activiteiten ten westen van de Lauwers eveneens in de beschouwing te be
trekken. Als we bedenken dat hij als voorganger van Liudger inde jaren 770 van
uit de in de vitae van Bonifatius, Willehad en Liudger beschreven Utrechtse
voorpost Dokkum in Oostergo werkte, waar toen naast christenen ooknog hei
denen woonden, dan is de hypothese verleidelijk ook de stichting van de kerken
op de eilanden en in Holwerd in de tijd van Willehad te plaatsen. De Utrechtse en
Echternachse missie zouden hier dan tegelijkertijd nog actief zijn geweest, een sa
menwerking die ook in Zeeland kon worden vastgesteld.77

Van wie ontving de abdij van Echternach haar goederen? De oorkonde van 1063
noemt met betrekking tot de Hollandse kerken de koning en andere gelovige
voorouders als schenkers; inderdaad blijkt Willibrord ze van de koning en van
particulieren te hebben verkregen. Voor Friesland is noch begunstiging door de
koning, noch door particulieren uit te sluiten. Koningsgoed lag dikwijls aan ri
viermonden, doorgaande wegen en op de overgang tussen diluviale en alluviale
gronden. Het goed op Wieringen, Terschelling en Ameland zou daarom goed van
koninklijke herkomst kunnen zijn, zoals Blok veronderstelde.78 Op Wieringen
zou de koning ook later nog gegoed zijn.

De enige overgeleverde akte met betrekking tot Echternachs Friese goederen,
die van Gotricus, betreft nochtans een particuliere begunstiging. Het over drie
plaatsen en ten minste twee gouwen verspreide bezit doet Gotricus kennen als een
aanzienlijke. 79 Ook ten aanzien van de andere goederen is een private herkomst
niet uit te sluiten. Reeds aangehaalde schenkingen aan Fulda maken duidelijk dat
in dezelfde Friese pagi en loci waar Echternaehs goed lag, ook particulieren grond
bezaten: zo verwierf Fulda op Wieringen, Terschelling, Ameland, rond Holwerd
en in Middagsterland goederen van particulieren. Van enkelen van deze begunsti
gers van Fulda kan een verwantschapsnetwerk worden getraceerd, waarvan de le-

76 Zie recent over Beunrad en Münsterland: El1ger, 'Mimigernaford', 292, 298, en de daar aan
gehaalde literatuur. Bruna, St. Liudger; 63, opperde voor het eerst een verband tussen de verwer
ving van Kenwerd en abt Beunrads belangstelling voor de Saksische missie. De door hem in dat
verband niet genoemde relatie tussen abt Beunrad en Willehad ondersteunt zijn suggestie.
77 Henderikx, 'Walcheren', 145.
78 Blok, Franken, 73; Blok, 'Kerken', 183.
79 De naam ChinicwirdelKenwerd ('Koningswierde') hoeft niet op (oorspronkelijk) konings
goed te wijzen. Chinic-komt ook als bestanddeel van persoonsnamen voor: Blok, 'Oudste oor
konde',21.
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De moederparochies / eigenkerkdistricten in noordelijk Oostergo.
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van Ferwerd en haar dochter Hal1um. Ten zuiden van Leeuwarden waren de bis
schoppelijke kerken van Wirdum en Grauw de moederkerken voor de wijde orp.
geving. Door hun ligging op de eilanden en op de kwelderwal van Oostergo
grensden de Friese kerken van Echternach, anders dan de Hollandse, niet direct
aan de veenstreken. Van een toename van het aantal Echternachse kerken door
ontginningen was hier daardoor geen sprake: in de ten zuiden van de oude pa
rochie Holwerd gelegen veenstreken van Oostergo gingen de ,initiatieven tot
kerkstichting overwegend van de bisschop van Utrecht uit. Meer landinwaarts ge
legen oude moederkerken, zoals de bisschoppelijke Martinikerk in Groningen,
verkregen daarentegen door hun ligging dicht tegen het veengebied wèl talrijke
dochterkerken door de ontginning van het achterland. Bij Steenwijk, Staveren en
Oldeboorn valt hetzelfde vasttestellen,Sl

Ten oosten van de Lauwers raakte Echternach te laat gegoed om nog bij te dra
gen aan het oudste parochiewezen. Doordat Liudger, die hier het gestagneerde mis
siewerk van Willehadhervatte, een eigen missîeopdracht en uiteindelijk een eigen
bisschopszetel (Münster) en een eigen abdij (Werden) kreeg, haddende oudste Om
melander kerken een relatie met de beide stichtingen van Liudger. Zo lagen bij
voorbeeld in de omgeving van Kenwerd, hemelsbreed beide op zeven kilometer af
stand, de eigenkerk van de bisschop van Münster te Leens in het noorden en de Wer-

4. Functie en organisatie

den op meerdere plaatsen in verschillende Friese gouwen over goederen beschik
ten en bovendien in een bovenregionaal elitenetwerk waren opgenomen. Goed
daarbij sluit aan dat Willehad, die we aanwezen als één van de mogelijke verbin
dingen tussen Echternach en de Friese missie in de tweede helft van de achtste
eeuw, blijkens zijn vita in Dolllium aan kinderen van Friese nobilesonderwijs gaf.

Een belangrijke functie van de Echternachse domeinen in Holland en Friesland
was het vormen van de infrastructuur van een deel van het oudste parochiewezen
van dit gebied. Op de Wieringer, Humsterlandse en Middagster goederen na, had
in Holland en Friesland ieder domeincomplex een kerk. Dat de Echternachse ker
ken tot' ae oudste in deze streken behoren, blijkt duidelijk in het geval van Velzen,
dat als missiepost van Bonifatius wordt genoemd. In hetzelfde kader passen de
vele op voor-christelijke heiligdommen duidende toponiemen in de omgeving van
dj= Echternachse kerken: de naam Heiloo en de toponiemen Harich bij Vlaardin
gen, Petten en Holwerd. Herinnerd zij ook aan Willibrords bezoek aan Helgo
land.sa

In Holland heeft Willibrord nog zelf gewerkt, terwijl de missie van Friesland
beoosten het Vlie pas in de tweede helft van de achtste eeuw werd aangevat. Daar
in ligt waarschijnlijk de oorzaak dat Echternach op het Hollandse parochiewezen
een veel groter stempel heeft gedrukt dan op het Friese. In Holland voegen zich
slechts op enkele plaatsen kerken van andere eigenkerkheren - met name de bis
schop - in de rij van moederkerken, zoals aan de Rotte en in Monster, Valkenburg,
Limmen en Schoor!. Echternach was hier veruit de belangrijkste kerkeigenaar.
Het belang van de oorspronkelijk Echternachse kerken werd in de loop van de
Middeleeuwen nog geaccentueerd door het feit dat de veenstreken vanuit het oude
cultuurland werden ontgonnen, waardoor elk van deze matres in de late Middel
eeuwen vele capellae had.

In Friesland ten oosten van het Vlie ving de kerstening later aan dan in Holland.
Na Willibrords dood raakten spoedig ook andere instellingen dan Echternach be
trokken bij de missie in dit gebied: de kerk van Utrecht uiteraard, de abdij van
Fulda en na enige decennia ook Liudgers stichtingen te Werden en Münster. Van
elk van deze instellingen zijn de Frieseeigenkerken aan te wijzen. Nog in de ne
gende eeuw stichtten waarschijnlijk ook Corvey en Prüm al parochiekerken i?P
hun Friese domeinen. De Echternachse kerken ten oosten van het Vlie behoorden
weliswaar tot de oudste kerken, maar bleven beperkt in aantal. Voor de systema
tische uitbouw van het parochiewezen tot een vlakdekkendnetwerk van kerken
was Echternach hier niet meer van belang. Deze uitbouw vond plaats vanuit ker
ken van de bisschop van Utrecht. Op de kwelder- en oeverwal van Oostergo werd
de ruimte tussen het ressort van de Echternachse kerk te Holwerd en dat van de
Corveyse te Leeuwarden en Stiens aldus opgevuld door de bisschoppelijke kerken

80 Recent over Helgoland en Willibrord: Panten, 'Helgoland', 97,
81 Noomen, 'Koningsgoed', 120-123, 128; Mol en Van Vliet, 'Sint-Odulfus', 100, 103; Hal
bertsrna, 'Bornego', 23L
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dense eigenkerk te Garnwerd - moederkerk van Middagsterland - in het oosten.
Dichtbij Kenwerd zou pas later op nog geen kilometer afstand de kerk van Olde
hove verrijzen1 centrum van het dekanaat Humsterland.S2 Tussen deze kerk en het
Echternachse domein te Kenwerd kan echter geen relatie worden vastgesteld.

Over de organisatie van het Friese bezit van Echternach is weinig bekend. Reke
ningen ontbreken; vilHei of advoeati worden niet genoemd en gegevens over in
ningsreizen zijn er niet. Het meeste Echternachse goed in Friesland wordt als
'kerk' omscht-even. Wat dat betreft is er een groot verschil met de manier waarop
het Friese goed van Fulda en Werden in de bronnen voorkomt. De Fuldase bron
nen noemen alleen grondbezit en horigen, geen kerken; de Werdense zowel
grondbezit als kerken. Bij nadere beschouwing blijken de verschillen echter min
der groot. Zo is het'enerzijds aannemelijk dat Fulda in Friesland ook kerken had,
hoewel 'de Fuldase bronnen daarover zwijgen. Het Bonifatiuspatrocinium te
Cornwerd wijst bijvoorbeeld, in combinatie met de grote omvang van het Fulda
se goed aldaar, op een stichting door Fulda. Omgekeerd blijkt dat Echternaeh, al
thans in Holland, behalve kerken ook grond bezat. Van de kerken van Vlaardin
g~n en Velzen weten wij uit de achtste-eeuwse oorkonden bijvoorbeeld dat er een

_. aanzienlijk domein toe behoorde, dat in de elfde-eeuwse kerkenlijstjes niet meer
. afzonderlijk wordt vermeid.

Er hoeft, gezien het bovenstaande, naar mijn mening geen twijfel over te bestaan
dat de abdij hier tevens over belangrijk grondbezit beschikte. Deels kan zulk
grondbezit onder het kerke- en pastoriegoed van de betreffende kerk zijn geraakt.
In Friesland en Groningen bestond het geestelijk goed van de meeste dorpen tot
in de nieuwste tijd uit ten minste twee volwaardige agrarische bedrijven, waarin
zoals bijvoorbeeld in Holwerd het geval is - vaak zonder moeite de middeleeuw
se beneficia vallen te herkennen. Het is goed mogelijk dat de kerken ook als be
heers- en inningscentra dienden voor verspreide Echternachse goederen die niet
onder dergelijke beneficia waren geraakt. Van andere oude eigenkerken in Fries
land is zo'n beheersfunctie bekend.

Dat in de elfde eeuw naast de kerken andere goederen niet afzonderlijk vermeld
werden, kan derhalve aan de aard van de bron liggen en behoeft niet te betekenen
dat ze ontbraken. Verschillende factoren kunnen meespelen. Indien we met Blok
aannemen, dat de kerkenlijstjes werden opgesteld voor visitatiedoeleinden, is het
begrijpelijk dat slechts de centrale plaatsen in het Echternachse domein, in casu de
kerken, worden vermeld. Andere goederen kunnen daaronder stilzwijgend begre
pen zijn. Daarnaast is het uiteraard mogelijk dat ver van een kerk af gelegen ver
spreid grondbezit, bijvoorbeeld dat op Wieringen en in Humster- en Middagster
land, al vroeg vervreemd is. De Utrechtse goederenlijst waarin het Wieringer goed
wordt genoemd, registreert rechten die te lijden hadden gehad van vervreemding
en gebruikt voor de domeinen te Stroe de verleden tijd. Van het }fumster en Mid
dagster goed is het, vanwege de mislukking van Willehads missie ten oosten van de

82 De kerk ligt niet op een terp en bij archeologisch onderzoek werd geen vroeg- of vol-mid
deleeuwse kerk aangetroffen: Halbertsma,'Oldehove', 273-285.

Lauwers, goed mogelijk dat het eveneens vroeg is verloren. In het algemeen is het
bij domaniaal bezit een bekend verschijnsel dat kerken, evenals andere goederenmet
een centrale functie, zoalshoven, langer werden behouden dan 'gewone' goederen.

5. Vervreemding en herinnering

Met de verdere uitbouw van de diocesane organisatie en van de grafelijkheid werd
de functie van de Echternachse domeinen als infrastructuur voor de kerstening en
als steun voor de vestiging van het rijksgezag uiteraard minder belangrijk. Het
wekt dan ook geen verwondering dat in Holland en Brabant de machten van de
toekomst, te weten de bisschop en de graven, geattesteerd zijn als degenen die zich
van de Echternachse goederen meester wisten te maken. Daarnaast verkregen in
heemse kloosters en aanzienlijke leken een deel van deze domeinen.

Het proces van vervreemding van de bezittingen in Friesland onttrekt zich in zijn
details aan onze waarneming. Aannemelijk is evenwel dat de vervreemding hier in
grote lijnen langs dezelfde wegen is gegaan. Omdat de heren van Terschelling in de
late Middeleeuwen de patronaatsrechten op het eiland bezaten als pertinentie van
de heerlijkheid die zij van de graaf in leen hadden, is het zeer goed mogelijk dat de
kerken op Terschelling in eerste instantie aan de grafelijkheid gekomen zijn en via
deze aan Van Arkel en zijnrechtsopvolgers. DathetherenhofvanArkel aan de kerk
van Stryp grensde, maakt het mogelijk dat het onroerende goed van de heer dezelfde
bezitsgeschiedenis heeft als het patronaatsrecht en dus op een deel van het Echter
nachse domein teruggaat. Ook elders in de Friese landen kon worden aangetoond
dat adellijke machtsposities hun wortels hadden in oude domeinen.SJ De ver
vreemding van de kerken op Ameland en in Holwerd kan op twee wijzen zijn ge
gaan. Enerzijds kan sprake zijn geweest van een overdracht door Echternach aan
respectievelijk de benedictijnen van Foswerd ende premonstratenzers-ofhun waar
schijnlijk seculier-canonicale voorgangers -te Dokkum. Anderzijds is eenindirec
te overdracht, waarbij de bisschop eerst de kerken verwierf en er vervolgens de Frie
se kloosters mee begunstigde, evenzeer denkbaar. Voor beide mogelijkheden zijn
in de Friese landen parallellen aan te wijzen.

In de latere Middeleeuwen was in Friesland niet alleen het hele Echternachse do
mein vervreemd, ook de herinnering eraan was geheel verdwenen., Omdat het
evénwel als infrastructuur had gediend voor de stichting van enkele parochieker
ken, was er geen sprake van een restloze verdwijning waarbij geen sporen werden
nagelaten. Zo bleven in Holwerd en in de Stryper dochterparochie van Midsland
Willibrorduspatrocinia bestaan. In Holwerd ontwikkelde zich uit dit patrocinium

83 Aan de in noot 103 hierna gegeven voorbeelden kunnen talrijke andere worden toegevoegd.
Ik noem slechts de Ripperda's van Farmsum op leengoed van de bisschop van Münster, de Hera
thema's te Eenrum met leengoed van Überwasser, de Tamminga's van Hornhuizen met leengoed
van de dom van Münster, de Albada's en Sickinga's te Staveren met leengoed van de graaf van
Holland en de Herema's van Tzum op voormalig goed vanPrüm.
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in de vijftiende eeuw de historiografische traditie dat Willibrord hier persoonlijk
had gewerkt. Op Ameland was de herinnering aan Echternach in de late Middel
eeuwen waarschijnlijk geheel verdwenen, maar groeide in de zestiende, zeventien
de en achttiende eeuw alsnog een nieuwe Willibrordustraditie door ficties rond
Foswerd, Fositesland, de kerk van Holluro en een dobbe bij het kerkhof van Nes.
Deze nieuwe traditie, die het onderzoek bemoeilijkt heeft, vond haar oorsprong
in de behoefte aan legitimatie van de heerlijke aanspraken op het Foswerder bezit
op Ameland rond 1580 en in de devotie van de bloeiende rooms-katholieke ge
meente in de achttiende eeuw. Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat
zowel voor Stl-YP als voor Kenwerd de mondelinge overlevering melding maakt
van het feit, dat 'hier ooit een klooster heeft gestaan' .S4

Voorzover de herinnering aan Willibrord door kerkpatrocinia in Noord-Ne
derland bleef levensS, vervulden de Echternachse kerken een ondergeschikte rol in
vergelijking met die van de bisschop van Utrecht. Naast Midsland en Holwerd,
waar Echternach intermediair voor zijn cultus was, zijn er Willibrorduspatrocinia
te Stroe, West-Vlieland, Ried en Goënga, terwijl bij de Sint-Pancratiuskerk van
Wolsum in 1511 een Willibrordusfontein lag. De patrocinia te Stroe en West-Vlie
land zijn uit Utrecht afkomstig, omdat alle kerken op Texel en Wieringen oor

, spronkelijk aan de bisschop behoorden. De kerk van Goënga, in de oude veen
. ontginningen van Wymbritseradeel, is een dochter van de Sint-Martinuskerk van
Sneek; Ried waarschijnlijk van die van Franeker. Zowel Sneek als Franeker waren
oorspronkelijk bisschoppelijke eigenkerken. Wolsum (in het Oudfties Wilsem)
mag als dochterp~rochie van de eveneens oorspronkelijk Utrechtse kerk van Sint
Martinus te Bolsward worden beschouwd. Zoals in Holwerd en Föswerd de to
ponymische elementen Hol- en Fós- in de zestiende eeuw bouwstenen voor nieu
we fictie leverden, zal in de vijftiende eeuw in Wolsum/Wilsem het element Wils-,
dat werd geassocieerd met Willibrord, die rol hebben gespeeld;s6 Ook in het na
burige Drenthe gaan de Willibrorduspatrocinia terug op Utrechtse invloed: de
oorspronkelijk bisschoppelijke eigenkerk van Sint-Willibrordus te Beilen was de
moederkerk in Beilerdingspel, terwijl de Willibrorduskerk van Borger de oudste
dochterkel-k was van de eveneens bisschoppelijke Sint-Magnuskerk te Anloo,
moederkerk van het dingspel Oostermoer,B7

De dominerende invloed vanuit Utrecht bij de verspreiding van de Willibrords
patrocinia in Friesland komt overeen met de rol die Willibrord in de Oudfriese ge
schiedschrijving vervulde, In de historiografische traditie, die voor het eerst in de
dertiende eeuw valt te traceren en in de vijftiende eeuw haar grootste bloei beleef
de, treedt Willibrord samen met (de als tijdgenoten beschouwde) Karel de Grote
en Sint-Magnus op als patroon van de zogenaamde 'Friese vrijheid', de politieke
zelfstandigheid van de Friese landgemeenten. ss De Friezen zouden volgens deze

84 Muller, De indceling 1I, 551 (voor Stryp); Halbertsma, 'Oldehove', 284 (voor Kenwerd),
85 Kok, 'Patrocinia', 269-291.
86 Uitgebreid over deze Willibrordusfontein: Brandsma, Herinneringen, 28-47, 63.
87 Naamen, 'Kerkfiliatie Oostennoer', 221-225.
88 Zie voor de ontwikkeling van de middeleeuwse Friese geschiedschrijving en de rol van Willi
brord en Magnus daarin: Sipma, 'Willebrord', 21-28; Brandsma, Herinneringen; Halbertsma, 'Her-
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geschiedschrijving, waarin historische en fictieve elementen van zeer verschillen
de herkomst op bijna onontwarbare wijze zijn vervlochten, deze 'vrijheid' hebben
verworven van Karel de Grote nadat zij door Willibrord tot het christendom wa
ren bekeerd en onder leiding van Magnus (die in de historiografie steeds meer een
held en steeds minder een heilige werd) Rome voor koning en de paus hebben ver
dedigd tegen opstandige Romeinen en Saracenen. In de verschillende versies van
deze overlevering treedt Willibrord niet op als abt, maar als de eerste bisschop van
Utrecht. Echternach wordt nergens genoemd, Utrecht herhaaldelijk. De verdedi
ging van '". dat huus bi dae Rine, deer heert toe dae goede Martine' was volgens
het Oudfriese recht - naast de verdediging van het Heilige Land, van Rome en van
Friese vrijheid - zelfs één van de vier redenen waarom de Friezen ook buiten hun
land op heervaart moesten gaan. In de vijftiende eeuw zouden de op Utrecht ge
oriënteerde Friese Willibrordustraditie en de uit Echternach afkomstige Willi
brorduscultus in Holwerd in de historiografie alsnog ineen vloeien, doordat Hol
werd de plaats werd waar Willibrord zijn prediking in Friesland zou zijn
begonnen.

6. Evaluatie en perspectief

Het Echternachse goed en het aantal Echternachse kerken in Friesland was, zo
bleek, vergeleken bij dat in Holland en Brabant zeer bescheiden. Op het eerste ge
zicht zou men hierin een bevestiging kunnen zien van de stelling, dat het Friesland
van de vroege Middeleeuwen zich reeds in verschillende opzichten van de meer
zuidelijke streken zou hebben onderscheiden. Een stelling die met name in hand
boeken nog is aan te treffen.B9 Het Friesland van vóór de integratie in het Franki
sche rijk zou, volgens deze visie, reeds relatief vrije vormen van eigendom en
maatschappelijke organisatie hebben gekend en een duidelijke elite zou hier ont
broken hebben. Weliswaar verkregen de met het Frankische gezag verbonden ker
kelijke instellingen hier omvangrijk grootgrondbezit, maar door de verspreide
ligging ervan, de pachtbetaling ingeld en het ontbreken van centrale hoven zou de
domanialiteit hier relatief weinig invloed hebben gehad op de sociale en institu
tionele structuur. De parochiekerken, inclusief de oudste, zouden in deze streken
dan ook grotendeels op initiatief van de Friezen zelf en vaak in communaal ver
band tot stand zijn gekomen. De bisschoppen zouden in de Friese landen aanvan
kelijk weinig machtsbasis hebben verworven en de Friese adel tenslotte zou pas in
de latere Middeleeuwen uit de eigenerfde boerenstand omhoog zijn gekomen. In
het kader van dit opstel is het nuttig te wijzen op enkele pijlers waarop dit ge
schiedbeeld rust. Daar is enerzijds de Friese nationale geschiedschrijving, die te
ruggaat tot in de late zestiende eeuw;90 In die historiografie wordt veel van de bij-

inneringen'; Noomen, 'St. Magnus van Hollum'; Bremmer, 'Willibrord'; Naamen, 'Frieseidenciteit'.
89 Zie bijvoorbeeld: De Boer e.a., Delta I, 20-21, 32, 65, 92-93, 106, 161.
90 Ubbo Emmius, Rerum Frisicarum historia distincta in decades sex (Lugduni Batavorum
1616). Ook in Gosses' Verspmae geschriften en in de in 1968 verschenen Geschiedenis 'Van Fries
land overheerst dit beeld.
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zondere kenmerken van de Friese samenleving van de late Middeleeuwen ook in
de vroege Middeleeuwen reeds aanwezig verondersteld.

Een andere fundering van het beeld van een 'vrij' vroegmiddeleeuws Friesland
was de literatuur over de domanialiteit. Daarin werd tot voor kort vooral een eco
nomisch-organisatorische invalshoek gekozen. Dominant was daarbij de vraag
naar de organisatie en de aard van de verplichtingen van de boeren: was er sprake
van een tweeledig hofstelsel met een centrale hof, onderhorige hoeven en het ver
richten van herediensten Of ontbrak daarentegen een hofstelsel en lagen de goede
ren wijd verspreid in 'Streulage'?91 In de Friese landen was het laatste het geval.
Omdat de oude instellingen hun verre bezit hier bovendien vroeg afstootten of
kwijt raakten, was men doorgaans geneigd te veronderstellen datde domanialiteit
institutioneel, sociaal en geografisch weinig sporen had nagelaten en min of meer
rescloos was verdwenen.92

De laatste decennia is in het onderzoek, zowel naar het middeleeuwse Friesland
als dat naar de domanialiteit, van een doorbraak sprake geweest. Duidelijk werd
dat de uitzonderlijke positie van de Friese landen pas in de late Middeleeuwen
optstond.93 Ook wat betreft de dornanialiteit geldt het vroegmiddeleeuwse Fries
land, zowel de huidige provincie als het grotere middeleeuwse Frisia, tegenwoor-

, dig minder als een volstrekt uniek en bijzonder gebied. Bij dat laatste was van be
, lang dat in het algemeen in het onderzoek van de laatste decennia naast de zuiver
economische aspecten van de domanialiteit ook de implicaties op geografisch, ide
ologisch en institutioneel terrein meer aandacht kregen.94 Op vele plaatsen in de
Noordelijke Nederlanden bleek dat, ook indien er niet van een tweeledig domein
sprake was, het domaniale goed toch vaak een doorslaggevende invloed gehad
heeft op talrijke aspecten van het landschap, het parochiewezen en andere institu
ties.95 Verhelderend bij de nieuwe inzichten bleek vaak de retrospectieve karto
grafische bezitsreconstructie.96

Terug naar de Echternachse goederen in Friesland: is hun betrekkelijk geringe
omvang dan geen aanwijzing voor een eigen karakter van het Friese gebied in de
vroege Middeleeuwen? Naar mijn mening is dat niet het geval. In het bovenstaan-

91 Zie bijvoorbeeld: VerhuIst, 'Het sociaal-economische leven', 166-182. Dezelfde vraagstelling
bij Slicher van Bath, 'Hoven op de Veluwe', 167-204,
92 Zie bijvoorbeeld: Slicher van Bath, 'Friese middeleeuwse geschiedenis', 263-264; Alberts en
Jansen, Welvaart in wording, 57-67; Slichervan Bath, 'Economie and social conditions'; VerhuIst,
'Het sociaal-economische leven', 179.
93 Zie bijvoorbeeld: Algra, Keuren en Landrechten, 129-182. In tegenstelling tot wat Van Buij
tenen, Grondslag, 185-186, meende, dateert ook de legitimatie van de 'Friese vrijheid', waarin
Sint-Magnus en Sint-Willibrord een belangrijke rol kreeg bij de verwerving van de Friese vrijheid
pas uit de twaalfde-dertiende eeuw: Noomen, 'St. Magnus van Hollum', 24-25,
94 Zie bijvoorbeeld: Kuchenbuch, Bätterliche Gesellschaft; Theuws, 'Landed property'. Een re
cente bibliografie biedt: Rösener, 'Zur Erforschllng'.
95 Zie voor het centrum van het diocees Utrecht bijvoorbeeld: Dekker, Kromme Rijngehied;
De Bruijn, Husinghe ende hofstede; en Buitelaar, Ministerialiteit. Voor het zuidwesten Hende
rikx' studies en voor het noorden: Spek, 'Verkenningen', en Noomen, 'Koningsgoed'.
96 Voor Friesland geven Mol en Noomen met dit doel de Prekadastrale atlas uit; vergelijk:
Noomen en Mol, 'Die Bedeutung', 217-235.
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de bleek dat de voornaamste oorzaak voor het beperkte aantal Echternachse goe
deren en kerken ten oosten van Marsdiep en Vlie de chronologie was: de abdij
kreeg hier pas vaste voet toen ook andere kerkelijke instellingen de missie hier
reeds mede waren gaan ondersteunen. Het aannemelijk gemaakte verband tussen
de schenking van Kenwerden Willehads mislukte missie in Humsterland mar
keert als het ware het einde van de Echternachse expansie in het noorden. De Ech
ternachse goederen en kerken in Friesland hadden toen evenwel hun rol gespeeld
in het veelomvattende proces van integratie van de Friese landen in het Frankische
rijk, waarbij de rol van Echternach in de negende en tiende eeuw door Fulda, Wer
den en de bisschopskerken werd overgenomen. De Echternachse kerken waren
slechts moederkerk van kleine terrae, respectievelijk van Wexalia of Terschelling
voor de kust van Westergo en Ambla of Ameland voor de kust van Oostergo, en
van één der moederkerken van Oostergo. Als Fernbesitz waren de Echternachse
kerken in Friesland echter geenszins uitzonderlijk. Gebleken is dat de gehele,
vlakdekkende, eerste generatie van Friese parochiekerken, die tot stand kwam in
de tweede helft van de achtste en in de negende eeuw, een dergelijke band met een
verre abdij of bisschopskerk had.97 De oude theorie dat de oudste Friese kerken
'Gemeindekirchen' zouden zijn,:9s al herhaaldelijk gerelativeerd,99 maar telkens
opnieuw opduikendloois dan ook onhoudbaar.

Ook wat betreft de aan de kerstening voorafgaande heerschappijvormen ver
toonden de Friese landen geen bijzondere kenmerken. Duidelijk tekent zich zowel
inde historische bronnen als inde archeologische onderzoeksresultatenlOl een krach
tige vroegmiddeleeuwse elite af. De Echternachse begunstiger Gotricusis geen uit
zondering. Willehad onderhield ook in Dokkum goede contacten met nobiles. Groot
grondbezitters van vergelijkbare positie, vaak met bovenregionale belangen en re
laties, deden in de negende eeuw talrijke schenkingen aan Fulda en Werden.

Tenslotte vertoont ook de geschiedenis van de vervreemding van de Echter
nachse goederen grote overeenkomsten met hetgeen voor het Friese grondbezit
van andere geestelijke instellingen kon worden vastgesteld. lOl Enerzijds kwamen
ze tengoede aan de nieuwe abdijen, zoals die van de benedictijnen van Foswerd en
de premonstmtenzers van Dokkum. Anderzijds droegen - door belening of door
usurpatie - de oude domaniale rechten ook bij aan de machtspositie van de heren
van Arkel op Terschelling en de hoofdelingen Cammingha van Jelmerastate op

97 In mijn dissertatie (zie noot 1) zal ik hier op nader ingaan.
98 Feine, 'Gemeindekirche', 171-196.
99 Nolet en Boeren, Kerkelijke instellingen, 325-326; Kurze, Pfarrerwahlen, 181-199; Blok,
Franken, 71.
100 Zo bijvoorbeeld in: Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, 184, 405; De Blécourt en Fischer,
Kort begrip, 220; Geschiedenis van Friesland, 229-230.
101 Bleiber, 'Fränkisch-Karolingische Klöster', 127-175; Knol, Noordnederlandse kustlanden,
209-239; Heidinga, Frisia, 38.
102 Een nadere fundering volgt in mijn dissertatie.
103 Bekende parallellen betreffen de aanspraken en rechten van de hoofdelingen Burmania en
de premonstratenzers van Mariëngaarde op de Corveyse kerkte Leeuwarden, en die van de adel
lijke Heslinga's en de benedictijnen 'van Foswerd op de bisschoppelijke kerk van Ferwerd. Verge
lijk noot 83 hierboven.
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Ameland,I03 Ook wat dit betreft zijn er grote overeenkomsten met de bezitsge
schiedenis van het Echternachse goed in andel-e streken.

De Friese domeinen van Echternach kenden geen 'klassiek' hofstelsel en zijn
vroeg vOOr de abdij verloren gegaan. Ze zijn evenwel niet restloos verdwenen,
maar hebben ~venalsde goederen van andere verre abdijen en bisschopskerken in
stitutioneel een belangrijke invloed gehad: zowel op het oudste parochiewezen,
als op de positie van de adel en de toerusting van de jongere Friese kloosters.

Zusammenfassung

lm friesischen Gebiet östlich der Flûsse Mal-sdiep und Vlie besass die Abtei Ech
ternach im Frûh':' und Hochmittelalter sechs Güterkomplexe: auf der Insel Wie
ringen (in der heutigen Provinz Noord-Holland), auf den Inseln Terschelling und
Ameland und zu Holwerd (in der Provinz Friesland), und im Humsterland und
Middagsterland (in der Provinz Groningen). Die letzten zwei Domänen erhielt

, Echternach 786 clurch eine Privatschenkung. Für den übrigen Besitz in Friesland
ist ein Erwerb ehenfalls in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts anzunehmen.
Willehad war in diesem Raum bereits in den 70er Jahren im Utrechter Verposten
Dokkum tätig gewesen und hatte sich dann in den Jahren 783-785 nach Echter
nach zurûckgezogen, wo sein Verwandter und Freund Beonrad Abt war. Der Er
werb der friesischen Gûter wird man wahrscheinlich in die erste Phase von Wille
hads Missio~stätigkeit datieren dÜrfen. Die von Dokkum aus betriebene
Utrechter Mission in diesem Gebiet wäre dort clann mit einer gleichzeitigen Ech
ternacher Mission einhergegangen.

Die wichtigste Funktion des Echternacher Fernbesitzes in Friesland war
offensichtlich die, dass er der Christianisierung eine Infrastruktul' verschaffte: die
ältesten Pfarrkirchen auf Terschelling und Ameland und zu Holwerd waren
Eigenkirchen von Echternach. Um 800 verlor die Abtei ihr Interesse an der Frie
senmission. Andere Institutionen, wie die Abteien Fulda und Werden und die Bi
schofskirchen von Utrecht und Münster, sorgten für einen weiteren Ausbau des
Pfarrwesens.

Nach dem 11. Jahrhundert wird der friesische Besitz von Echternach nicht
mehr erwähnt. Wel' die Gûter auf Wieringen und die im Humsterland und im
Middagsterland erhalten hat, wissen wir nicht. Die Patronatsrechte der Kirchen
auf Terschelling dürften über den Grafen von Holland an die Herren von Ter
schelling gekommen sein, in deren Händen sie im Spätmittelalter belegt sind. Die
Kirchen auf Ameland und zu Holwerd waren im Spätmittelalter im Besitz des
Benediktinerklosters zu Foswerd und des Prämonstratenserklosters zu Dokkum.
Auch der friesische Fernbesitz der übrige Abteien der Karolingerzeit ist teils in
den Besitz der jüngeren friesischen KJöster und desfriesischen Adels gekommen.

Obwohl der friesische Besitz von Echternach ziemlich gering war, war er wich
tig als Rudiment der erste Phase der Christianisierung von Mittelfriesland.
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