
De familie Cammingha in de middeleeuwen: 
haar relatie met de stad Leeuwarden en haar 
positie in Oostergo 

PN. Noomen 

I. INLEIDING 

In Leeuwarden worden drie adellijke families al in 13de-eeuwse bronnen 
genoemd: Cammingha, Jelgera en Burmania. Van de eerste twee wordt de 
woonplaats dan nauwkeurig venneld. De Cammingha's hadden hun huis op 
Camminghaburen of Cambuur; I de Jelgera's op Jelgeraburen of Jelgerhu is bij 
Achter de Hoven ten zuidoosten van de stad. De Burmania's tenslotte hadden 
een nauwe band met de St.-Vituskerk van Oldehove, zodat het waarschijnlijk 
is dat zij toen reeds een voorloper van het nog bestaande Bunnaniahuis bij de 
Oldehove bewoonden.' 

Ontegenzeggelijk waren de Cammingha's, zowel in de 13de eeuw aIs in de 
latere middeleeuwen, het aanzienlijkste geslacht van Leeuwarden. Uit latere 
afbeeldingen kennen we hun in 181 0 afgebroken kasteel Cammin-ghaburg in 
Cambuur. Het oudste onderdeel van dit huis was een forse woontoren, waarvan 
het op grond van vergeljjking met dergelijke bouwwerken elders aannemelijk 
is dat hij uit de l3de eeuw stamde.} Rond en binnen de stad hadden zij uitge
breid grondbezit. In de wijk Hoek stichtten zij aan de Voorstreek een tweede 
stins - het latere Amelandshuis - en de parochiekerk van St. Cathatina; naast het 
huis in Cambuur ven·ees bovendien een slotkapel. De historische traditie wijst 
hen verder aan als de stichters van het dominicanenkJooster, waarvan nu de 
Grote Kerk nog rest. Voorts zijn er sterke aanwijzingen dat zij ook ten aanzien 
van de parochiekerk van Nijehove, die naast de Grote Kerk lag, belangrijke 
rechten hadden. Vanaf het einde van de l4de eeuw vinden we hen in verschil
lende rechterlijke functies in Leeuwarden en Leeuwarderadeel. In de 16de 
eeuw, toen aan hun autonome machtspositie inmiddels een einde was geko
men, had tenslotte in de zogenaamde "apocriefe" (fantastische of fabuleuze) 
geschiedschrijving een omvangrijke mythevonning plaats waarin het aanzien 
en de ouderdom van het geslacht Cammingha nog extra werden benadrukt." 
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De bronnen met behulp waarvan ik zal trachten hun oudste geschiedenis te 
reconstrueren, zijn van zeer verschillende aard. De belangrijkste en tevens 
oudste bron zijn de in de 13de eeuw geschreven levensbeschrijvingen van de 
abten van de premonstratenzer abdij Mariengaarde bij Hallum.5 Uit het begin 
van de 16de eeuw dateel1 een stamreeks van de Cammingha's, die tot in de 
13de eeuw terugreikt en werd samengesteld door de in l544 overleden dr. Pet
rus Cammingha, en die dus uit de familie zelf afkomstig is.6 In de tweede helft 
van de 16de eeuw deden Sibrandus Leo (1528-1583) in zijn bewerking van de 
genoemde abtenlevens van MaJiengaarde' en Suffridus Petrus (1527-1597); 
Botto van Holdinga (l 500-1 577)9 en Andreas Cornelius (1597) '0 in hun fabu
leuze geschiedwerken mededelingen over de Cammingha's in de 13de eeuw 
en nog eerdere tijden. Tenslotte gaf Upcke van Burmania (overleden in 1615) 
in zijn genealogie van de Fliese adel een samenvattend overzicht van de fami
lie. " 

Omstreeks 1600 was de familie Cammingha zo door verschillende auteurs 
voorzien van een indrukwekkende familiegeschiedenis. Om althans een sum
mier beeld te geven van de bonte vervlechting van waarheid en fictie, oude 
tradities en geleerde verzinsels in deze geschiedschlijving, volsta ik met het 
volgende. Zij zouden in rechte lijn afstammen van Hayo, die een zoon was 
van Friso, de in het jaar 313 vóór Chlistus uit India in Fliesland aangekomen 
stamvader van de Friezen. De door Tacitus genoemde Friese gezant Malorix 
zou een Cammingha zijn geweest en voor zijn familie van de heidense Friese 
koning het voorrecht hebben gekregen christen te zijn, nadat hij zich ten tijde 
van Nero in Rome in het geheim had laten dopen. Latere Cammingha's zou
den in 834 de eerste begunstigers van de St.-Bonifatiusabdij te Dokkum zijn 
geweest, in 842 weldoeners van de St.-Michaëlskerk van Harlingen en in 866 
stichters van een klooster op Ameland, welk eiland ze al vóór het begin van de 
jaartelling zouden hebben verworven. Kunstvoorwerpen en oude boeken in 
deze kloosters en kerken zouden volgens Andreas Cornelius nog lang hebben 
herinnerd aan hun vrome schenkingen. ' 2 In de 8ste, 9de en I Ode eeuw zouden 
verschillende Cammingha's met dochters uit het van Friso en Redbad afstam
mende Friese koningshuis zijn getrouwd, terwijl in 927 de uit Zweden stam
mende hertogszoon Odo Botnia met een Camminghadochter zou zijn gehuwd 
en in Marrum de stamvader van de familie Botnia zou zijn geworden. In 1109 
zou Anna Cammingha uit angst voor de Noormannen het Amelandse klooster 
naar Foswerd onder Ferwerd hebben laten verplaatsen. In dezelfde tijd zouden 
Cammingha's aan de kruistochten hebben deelgenomen.'3 De Cammingha's 
zouden kortom al voor het begin van de jaartelling en nog lang nadien het 
meest aanzienlijke geslacht van Oostergo zijn geweest. 
De eerste relatie tussen de Cammingha's en de stad Leeuwarden wordt in 
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deze deels op 16de-eeuwse fictie en deels op oudere tradities berustende 
geschiedschrijving gelegd in de 13de eeuw. Leeuwarden zelf was volgens 
Suffridus Petrus al veel ouder: de Oldehove zou oorspronkelijk een heidense 
tempel zijn geweest die in de tijd van Karel de Grote in een kerk was veran
derd; de ernaast wonende familie Burmania zou haar titel "hoofdelingen" aan 
deze "hove" hebben ontleend. '· Vanaf 1245 zouden volgens Botto van Hol
dinga en Andreas Cornelius ook de Cammingha's zich in Leeuwarden heb
ben gemanifesteerd: zij stichtten in dat jaar het klooster van de predikheren 
of dominicanen bij Nijehove op hun grondbezit. ' 5 Ze zouden in deze omge
ving, aldus Holdinga, echter al eerder hebben gewoond, want uit het feit dat 
zowel in de Trynwouden (Oudkerk, Giekerk, Oenkerk) als in Leeuwarden 
landgoederen lagen die oorspronkelijk aan de Cammingha's behoorden, leid
de hij (ten onrechte)'6 af dat de kleigebieden vanuit de Wouden in gebruik 
zouden zijn genomen en dat de Cammingha's bij deze ontginning betrokken 
zouden zijn geweest. Voorts wees hij erop dat de Cammingha's vanouds tus
sen Leeuwarden en de Trynwouden het recht hadden zwanen te houden.'7 
Volgens Suffridus Petrus zouden de ouderdom en het aanzien van de positie 
van de Cammingha's in Leeuwarden ondermeer daaruit blijken, dat zij 
behalve in Cambuur rond en in de stad nog vele andere huizen en goederen 
bezaten; bijzondere aandacht besteedde hij in dat kader aan een huis bij de 
zogeheten Camminghahorne in de Grote Kerkstraat. '" 

Tot zover een kleine bloemJezing uit de 16de-eeuwse "apocriefe 
geschiedschrijving" van Holdinga, Andreas Cornelius en Suffridus Petrus. 
Genoeg om te illustreren dat zij niet als zelfstandige betrouwbare bron voor 
de geschiedenis van de Cammingha's en Leeuwarden kunnen worden 
gebruikt. In tegenstelling tot oorkondelijke gegevens, die voor de Cammin
gha's eerst vanaf 1398 '9 voorhanden zijn, zijn ook de overige genoemde ver
halende bronnen, zoaJs de vitae van de abten van Mariengaarde en de mede
delingen van dr. Petrus Cammingha, Sibrandus Leo en Upcke van Burmania, 
historisch niet zonder meer betrouwbaar. Het is daarom nodig de afzonderlij
ke berichten steeds te interpreteren tegen de achtergrond van de eigenaardig
heden van de betreffende bron als geheel. Vervolgens moet getracht worden 
door confrontatie van deze berichten met andere middeleeuwse bronnen en 
met gegevens uit later tijd waarheid en fictie te scheiden. 

Met het laatste is de doelstelling van dit opstel gegeven. Ik zal daarbij 
de mededelingen over de Cammingha's uit verhalende bronnen vergelijken 
met institutionele en geografische gegevens uit latere tijd die een zekere 
retrospectieve zeggingskracht kunnen hebben, zoals de ligging van grond
bezit, toponiemen, patronaatsrechten, patrocinia en parochiegrenzen. Hoe
wel de precieze genealogische verhoudingen niet voor de volle honderd 
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procent zijn te achterhalen , bleek het mogelijk het verhaal van de ontwik
keling van hun machtspositie in en rond Leeuwarden in grote lijnen te 
reconstrueren vanaf de 12de eeuw. 

2. ADERE TYPERING VAN DE BRONNEN 

Alle genoemde verhalende bronnen kennen we uit handschriften die in de 
late lSde en 16de eeuw tot stand kwamen. Globaal vallen ze in twee groepen 
uiteen: de levensbeschrijvingen van de abten van het klooster Mariengaarde 
bij Hallum en de overige bronnen. De eerste, overgeleverd in een handschrift 
uit de late I Sde eeuw, zijn met uitzondering van enkele gemakkelijk als zoda
nig te herkennen latere toevoegingen afschriften van teksten die nog in de 
13de eeuw tot stand kwamen. De overige werden eerst in de 16de eeuw 
geschreven door auteurs die elkaar allen persoonlijk enlof door hun werk 
hebben gekend. Uiteraard zijn ze met betrekking tot hetgeen ze meedelen 
over de middeleeuwen gekleurd door de tijd van hun ontstaan. Sibrandus 
Leo, zelf premonstratenzer kanunnik van het klooster Lidlum, wilde de 
ouderdom van zijn abdij en haar moederabdij Mariengaarde beschrijven. De 
strekking van zijn werk is eerder stichtelijk dan histori sch-wetenschappe
Iijk.

2
°Oe adellijke auteurs Petrus Cammingha en Upcke van Burmania waren 

voornamelijk geïnteresseerd in de genealogie van hun eigen en aanverwante 
families . De werken van Holdinga, Andreas Cornelius en Suffridus Petrus 
ten slotte besteedden eveneens zeer veel aandacht aan de roem van de Friese 
adel, maar plaatsten deze tegen de achtergrond van de oorsprong en ouder
dom, de "origo et antiquitas ''l.1 van het hele Friese volk. 

Zoals gebruikelijk in de humanistische geschiedschrijving van de 16de 
eeuw, werden al deze werken sterk gekleurd door een behoefte aan continuï
teit in het geschiedverhaal over het vaderland. Waar bronnen ontbraken wer
den de lacunes - door de ene auteur meer, door de ander minder - opgevuld 
met geleerde speculaties op grond van klassieke schrijvers zoals Tacitus en 
Ptolomeus, met - naar huidige maatstaven - wilde etymologieën van plaats
en persoonsnamen en soms ook met pure fantasie.

22 
Waar het landschap en de 

instellingen van het vaderland zo duidelijk getuigden van een hoge ouder
dom, werden zulke ingrepen en toevoegingen toelaatbaar geacht.23 

In hetgeen zij over de Cammingha's meedelen is deze werkwijze even
eens terug te vinden. Een mooi voorbeeld is de mededeling over Malorix 
Cammingha. Tacitus had melding gemaakt van twee Friese gezanten naar 
keizer Nero: Verritus en Malorix. Friesland kende vanouds twee kernge
westen: Oostergo en Westergo. Lag het daarom niet voor de hand dat een 
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van deze gezanten afkomstig uit de aanzienlijkste familie van Oostergo, 
dus een Cammingha was geweest? Toch hadden niet alle beweringen van 
de 16de-eeuwse geschiedschrijvers een dergelijk hoog studeerkamergehal
te. Behalve met geleerde verzinsels en pure fictie blijken zij de lacunes in 
hun geschiedverhaal ook te hebben opgevuld met oude mondelinge overle
veringen en met - vaak landschappelijke - gegevens die zij uit eigen aan
schouwing kenden.'4 De deelname aan de kruistochten bij Andreas Corneli
us ; de tot in de 13de eeuw terugreikende stamreeks van dr. Petrus Cam
mingha; de stichting van het dominicanenklooster in 1245 bij Holdinga en 
Andreas Cornelius ; de rechten op de zwanejacht en de notie dat er tussen 
de bewoningsgeschiedenis van het kleigebied rond Leeuwarden en die van 
het woudgebied in Tietjerksteradeel een nauwe samenhang bestaat bij Hol
dinga; Suffridus Petrus' interpretatie van de naam Camminghahorne bij 
Nijehove: alle zijn het - zoals hierna nog ter sprake komt - voorbeelden van 
zulke in andere bronnen niet aangetroffen mededelingen, die bij nadere 
beschouwing meer realiteitsgehalte hebben, dan men aanvankelijk zou 
kunnen denken. 

Ook het belang dat Andreas Cornelius toeschrijft aan de relatie van de 
Cammingha's met naburige kloosters en parochiekerken , zowel als het om 
hun door deze relatie vergrote aanzien ging als om het bewaren van hun 
memo ria en het optekenen van hun genealogie, is in de door hem gegeven 
details weliswaar fictief, maar bij nader inzien mutatis mutandis toch niet 
ver van de waarheid. 25 Uit de andere groep verhalende bronnen betreffende 
de Cammingha's, de abten levens van Mariengaarde, blijkt namelijk ener
zijds hoezeer de band van deze familie met de kerkelijke instellingen bij
droeg aan haar aanzien en eer en anderzijds hoezeer deze band garandeerde 
dat de herinnering aan Cammingha's van eeuwen terug voor het nageslacht 
werd bewaard. Het doel van deze levensbeschrijvingen van abten van 
Mariengaarde, door Wybrands onder de titel Gesta abbatum uitgegeven, is 
duidelijk verhalen te leveren die aan de kloostergemeenschap konden wor
den voorgelezen ter lering en stichting.26 Het verhaal is sterk op het eigen 
klooster gericht ; en zelfs daarvan wilden de auteurs geen uitputtende kro
niek leveren. In tegenstelling tot de kronieken van het klooster Wittewie
rum komt bij voorbeeld de rol van de abten buiten de sfeer van het eigen 
klooster en de eigen orde nauwelijks ter sprake. Des te opmerkelijker is het 
daarom dat er over enkele adellijke families , waaronder de Cammingha's 
en hun verwantschapskring, wèl een doorlopend verhaal uit is af te leiden. 

Ter verklaring daarvan is het nodig te wijzen op de personen van de 
auteurs. De abten levens bestaan uit drie onderdelen: achtereenvolgens het 
leven van abt Frederik ( 1163-1175), rond 1230 geschreven door de latere 
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abt Sibrand; dat van abt Siard ( 1194-1 230); en de rond 1270 door een ano
nymus geschreven levens van de reeds genoemde Sibrand en van zijn 
opvolgers larich en Ethelger (resp. 1230- 1238, 1238-1 240 en 1240-
1259).27 Vooral de eerste en de drie laatste vitae bevatten berichten die voor 
de Cammingha's van belang zijn . In het leven van abt Frederik krijgen al s 
eerste begunstigers van Mariengaarde met name een aantal edelen uit Blija, 
in een latere traditie - waarover straks meer - als stamvaders van de Cam
mingha's beschouwd, veel aandacht. Dat wordt begrijpelijk omdat de 
auteur, de latere abt Sibrand (a9), rond 1230 meedeelt dat hij zelf van deze 
edelen afs tamt;28 hij draagt zijn werk bovendien op aan Gertrud, oud-prio
rin van Mariengaardes dochterklooster Bethlehem, wier zuster in deze 
fa milie uit Blija was ingetrouwd (a7). Ook de anonieme auteur (c I3) van 
de levensbeschrij ving van de laatste drie abten schreef gedeelte lijk over 
zijn e igen familie leden . Veel aandacht besteedt hij aan de verwanten van 
abt Ethelger Jelgera (cS), met name aan die van de zijde van diens moeder, 
di e een Cammingha van Camminghaburen was (c2). Van zichzelf zegt hij 
dat hij door "de li efde van verwantschap" met deze abt verbonden was. 
Deze auteur was dus zelf een Cammingha, Of tenminste via abt Ethelger 
met hen verwant. 

Dat de abtenlevens van Mariengaarde, ondanks hun niet-hi stori sche 
doelstelling, zoveel over de Cammingha's in Blija en Camminghaburen 
bevatten, kan dus verkl aard worden uit de nauwe band van deze fa milies 
met de abdij en uit het feit dat twee van de auteurs ook zelf uit deze ver
wantschapskring voortkwamen. 

3. LEEUWARDEN EN CAMMINGHABUREN TOT HET MIDDEN 
VAN DE l3DE EEUW 

De onder de klokslag van Leeuwarden gelegen buurschap Camminghabu
ren wordt voor het eerst genoemd in een bericht in de Gesta abbatum dat 
betrekking heeft op de tijd rond 11 90. Voordat ik nader inga op de geschie
denis van deze buurschap en haar adellijke bewoners is het nuttig enige 
aandacht te geven aan de landschappelijke situatie. 

Globaal gezien valt de omgeving van Leeuwarden uiteen in dri e land
schappen.29 Langs de zeekust ligt op en achter de oeverwal een brede strook 
zavelige klei. Naar het oosten gaat deze geleidelijk over in steeds zwaarde
re knipklei, die slechts al s wei- en hooiland te gebruiken was . Ten oosten 
daarvan liggen de wouden, de veen- en zandgebieden van Tietjerksteradeel. 
De zave lige en knippige klei waren sinds de Merovingische tijd bewoond. 
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De daar op terpen gelegen woonplaatsen dragen de typerende namen met 
uitgangen op -ens (uit "-ingi "), -werd en -urn: zoals Wyns, Risens, Hem
pens, Teerns, Leeuwarden/Ljouwert, Bilgaard, Fiswerd, Blitsaard, Wilaard, 
Harmswerd, Cornjum, Jelsum en Britsurn. 

Sinds de Karolingische tijd valt tussen de terpbuurschappen onderling 
een steeds toenemende differentiatie waar te nemen . Zo verrezen op som
mige, gunstig gelegen terpen reeds in de late 8ste en 9de eeuw parochieker
ken. Hoewel we - net zo als in andere streken - geen stichtingsdata van de 
verschillende kerken kennen, is het met behulp van patrocinia, patronaats
rechten , het verloop van parochiegrenzen en archeologische en bouwkun
dige bevindingen wel mogelijk iets te zeggen over de globale ontwikkeling 
van het parochiewezen . Het initiatief tot stichting van de oudste kerken lag 
meestal bij de bisschop van Utrecht of bij oude rijksabdijen , die aanvanke
lijk ook bij de kerstening betrokken waren geweest. Het ressort van deze 
"oerparochies" was zeer omvangrijk: het hele noorden van Leeuwardera
deel (van Hijum tot en met Huizurn) behoorde zo aanvankelijk onder de 
St.-Vituskerk van Oldehove, een stichting van de abdij Corvey aan de 
Wezer; het westen van Ferwerderadeel (van Hallum tot en met Blija) onder 
de St.-Maartenskerk van Ferwerd, een stichting van de bisschop. 

In de daarop volgende eeuwen ging de differentiatie tussen de neder
zettingen verder. Enerzijds sp litsten zich, mogelijk reeds in de late 9de en 
J Ode eeuw van de oorspronkelijke oerparochies andere kerken af. In ons 
gebied mag de kerk van Stiens vanwege haar Vituspatrocinium zo als 
oudste dochter van Oldehove worden beschouwd; die van Hallum vanwe
ge haar wijding aan Martinus als dochter van Ferwerd. Gestimuleerd 
door de aanwezigheid van een oude kerk zullen de kerkdorpen zich ook 
in andere opzichten door niet-agrarische act iviteiten van de overige 
nederzettingen zijn gaan onderscheiden. In de IOde eeuw werd de hiërar
chie van plaatsen met centrale functies ook aan de bovenzijde uitgebreid: 
in Oostergo ontwikkelden Leeuwarden en Dokkum zich tot regionale 
markten, waar ook muntslag plaats vond en van waaruit ook verre handel 
werd bedreven. Beide plaatsen worden in de Gesta abbatum dan ook van 
de andere nederzettingen onderscheiden met de term ' ~forum ", markt
plaats. 3o De opkomst van Leeuwarden en Dokkum werd gestimuleerd 
doordat in dezelfde tijd de nabije veen gebieden bewoond raakten. De 
plaatsen kregen daardoor een achterland; hun centrumfunctie nam toe 
doordat beide markten fungeerden als economisch raakpunt tussen de 
klei- en de veenstreken. In de vroege middeleeuwen waren de nog niet 
bewoonde venen in het noorden van het huidige Tietjerksteradeel waar
schij nlijk extensief in gebruik geweest bij de bewoners van de aangren-
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zende kleistreken." Hierboven zagen we dat Botto van Holdinga in de 
16de eeuw het grondbezit van de Cammingha's in de Trynwouden en op de 
klei rond Leeuwarden aanvoerde als argument voor zijn stelling dat er een 
verband bestond tussen de ontginningsgeschiedenis van beide streken.32 

Zijn opvatting over deze samenhang van beide landschapstypen was dus 
niet helemaal zonder grond. Onjuist was evenwel de door hem aangeno
men occupatierichting: niet de wouden, maar de kleistreken waren het eerst 
bewoond." 

In de volgende eeuwen, maar nog voor het midden van de 13de eeuw 
kreeg het netwerk van parochies op het platteland de vorm die het tot in de 
Nieuwe tijd zou behouden. In de veen streken werden talrijke parochies 
gesticht, terwijl op de klei het parochienetwerk zich verdichtte. Op de zave
lige oeverwal kregen in de oude parochie van Oldehove Huizull1, Jelsull1 en 
Cornjum een eigen kerk. Onder Stiens was dit met Britsum, Finkum en 
Hijum het geval; onder Ferwerd met B1ija; onder Ferwerd of Hallum met 
Marrum en Westernijkerk.34 Ook in het knipkleigebied tussen de oeverwal 
en de veenstreken , dat in Oostergo weinig oude parochies telde, verrezen 
nu kerken: voorbeelden daarvan zijn Wyns, dat zich van Stiens afsplitste, 
en Miedum en Lekkum, dochters van Oldehove. Min of meer gelijktijdig 
met deze laatste generatie parochiekerken, dus in de 12de en vroege 13de 
eeuw, kregen twee andere categorieën verschijnselen hun beslag: de oudste 
kloosters en de oudste verdedigbare huizen van de Friese adel. De eerste 
Friese kloosters werden in de tweede helft van de 12de eeuw gesticht. In 
Oostergo zijn het ondermeer Mariengaarde in Hallum, Bethlehem bij Bart
lehiem, Klaarkamp in Rinsumageest en Nazareth te Gennaard onder Hal
lum;" ze komen hierna nog ter sprake. 

Vanaf de 12de eeuw is het bovendien mogelijk de oudste adellijke 
machtsposities te traceren. Ook voordien worden in verschillende bronnen 
wel nobiles in Friesland genoemd, maar pas in deze tijd is het mogelijk hun 
huizen met enige zekerheid nauwkeurig aan te wijzen en globaal hun filia
tie vast te stellen. Binnen het gebied van de oude parochie Leeuwarden 
wordt zo rond 1190 de familie Cammingha en haar woonplaats Cam ming
haburen voor het eerst genoemd. Blijkens de Gesta abbatum leefde rond 
dat jaar een zekere Wibrand, die "een machtig man van Camminghaburen" 
("vir potem de Kampenggabure") wordt genoemd (cl). Zijn zoon Dodo 
Kampengga (c3) was rond 1220 een bekend kruisvaarder;]6 zijn dochter 
(c2) en zijn kleinzoon (c9) worden "edel", nobilis genoemd. We kennen 
van Wibrands familie huwelijksallianties met aanzienlijke families uit heel 
Oostergo: Leeuwarden, Hantumhuizen, Ferwerd en Blija worden in dit 
kader genoemd.37 Verschillende nakomelingen bekleedden hoge kerkelijke 
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Schema 1: Camminghaburen 1140~ 1270 
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functies, zoa ls abt van Mariengaarde (cS) , deken van Oostergo en abt van 
Gerkesklooster (c9) , priorin van Nazareth (el i ), terwijl ook een abt van 
Klaarkamp (i2) en een prior van Buweklooster (cl3) tot zijn verwant
schapskring behoorden. 

Over de vraag of "Kampenggabure" met Camminghaburen mag wor
den gelijkgesteld heeft zowel in het verleden als recent onzekerheid 
bestaan. Impliciet maakte Sibrandus Leo in de 16de eeuw deze identificatie 
reeds,'8 maar de aarzeling bleef hardnekkig. Wybrands zocht het in 1879 
bij voorbeeld in Buren op Ameland;39 Van der Molen vroeg zich in 1984 af 
of het niet om een andere plaats dan Camminghaburen ging;40 en Löhnertz 
meende recent dat het "nicht identifi zierbar" was .41 Bij nadere beschouwing 
kan deze twijfel echter terzijde worden geschoven. Niet slechts de naams
overeenkomst tussen Kampenggabure en Camminghaburen rechtvaardigt 
de identificatie, ook de context doet dat. Zo wijst het huwelijk van 
Wibrands dochter Bava (c2) naar de omgeving van Leeuwarden: zij trouw
de met Guido Elgera van "Ethelgerabure" (h I ). Sibrandus Leo identificeer
de deze buurschap op goede gronden met Jelgerhuis of Jelgerahuis ten 
zuidoosten van Leeuwarden.4' De ontwikkeling van Ethelgera- naar Jelge
ra- is geheel conform de taalwetten. De afwisseling van -bure en -huis 
komt vaker voor: "Benardabure" in de Gesta abbatum werd bijvoorbeeld 
Bennerhuis:3 "Remberdaburum" te Oud kerk heette in 1408 ook "Rember
dahusum "," en in 1711 werd Jelgerhuis trouwens nog "Jelgerabuirt" 
genoemd.4; Bava Cammingha trouwde dus met haar buurjongen; zij zouden 
de ouders worden van de reeds genoemde abt Ethelger Jelgera (cS) . 

Löhnertz wantrouwde überhaupt de door de Gesta abbatum vermelde 
namen van aanzienlijke leken. Volgens hem zouden ze niet alleen niet te 
locali seren zijn , ze maakten op hem ook een geconstrueerde indruk. Hij 
wees daarbij op de overeenkomst tussen de in dezelfde families gebruikte 
voornamen, familienamen en buurschapsnamen: zoals "Ethelgerus 
E(the)lgera de Ethelgerabure":6 Hij had daar de in dezelfde passage voor
komende naam "Bernardus (Bernarda) de Benardabure" en die van 
Wibrands kleinzoon "Kempo Kempinga/Kampengga de Kampenggabure"47 
aan kunnen toevoegen . De overeenkomst van persoons- , familie- en buur
schapsnaam behoeft echter geen later geconstrueerde interpolatie te zij n, 
zoals Löhnertz meende. Het verschijnsel is namelijk goed te verklaren 
indien men aanneemt dat vaste familienamen in Friesland in de 12de eeuw 
nog niet lang in gebruik waren en dat de genoemde buurschappen nog niet 
lang hun met een persoonsnaam samengestelde naam op -bure(n) droegen. 

De juistheid van deze laatste veronderstelling kan met verschillende 
argumenten onderbouwd worden: 8 In de eerste plaats wij st ook het onder-
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zoek naar de archeologisch en kartografi sch te traceren stinzen en mottes 
("stinswieren" ) erop dat de adellijke machtsposities in Fries land eerst in de 
12de en 13de eeuw tot stand kwamen. De archeologische en histori sche 
gegevens lopen wat dat betreft parallel. Daarnaast kan gewezen worden op 
de situatie in aangrenzende gebieden: het Oversti cht, het Nedersticht en 
Holland. Ook daar vallen de genealogie van adellijke (en ministeri ale) 
families en de continuïteit van hun machtsposities niet tot vóór de 12de 
eeuw terug te volgen. Deze bev indingen passen in een algemeen Europees 
patroon: overal in West-Europa beginnen zich pas in de Ilde en 12de eeuw 
families als patrilineaire lineages af te tekenen, die door een vaste familie
naam herkenbaar waren}9 Dat de buurschaps- en familienamen van Cam
mingha's, Jelgera's en Bernarda's een jonge indruk maken doordat ze con'es
ponderen met nog in de betreffende families gangbare voornamen, behoeft 
tegen deze achtergrond dan ook geen verwondering te wekken. We zien de 
patroniemen Cammingha en Jelgera - "nageslacht van Kampo of Kempe en 
van Ethelger of Jelger" - als het ware voor onze ogen tot fa milienamen 
bevriezen. 

In heel Westeuropa zijn er voorbeelden dat het groeiende familiebesef 
in de hand werd gewerkt door het bezit van een verdedigbaar huis dat con
tinu in de lineage vererfde en zo als stamgoed ging functioneren. Een twee
de stimulans was vaak de relati e met een klooster of andere kerkelijke 
instelling.50 Bij de Cammingha's treffen we deze beide factoren die het zelf
bewustzijn stimuleerden eveneens aan. In de 13de eeuw was voor hen de 
band met de premonstratenzers van de abdij Mari engaarde in Hallum van 
groot belang, in latere eeuwen die met de predikheren in de stad Leeuwar
den zelf. 51 Het belang van het stamhuis voor het nieuwe familiebewustzijn 
onder de Friese adel blijkt impliciet maar duidelijk uit de kl aarblijkelijk 
recent gegeven namen van de buurschappen waar zij hun machtsbasis had
den. Omgekeerd kreeg de continuïteit van de familienaam - zelfs als de 
betreffende machtspositie in vrouwelijke lijn vererfde - een ex tra stimulans 
door deze huis- en buurschapsnamen: 52 nog tot in de 16de eeuw namen de 
eigenaars van de stins op Cambuur de naam Cammingha aan, ook als zij 
zelf oorspronkelijk Dokema, Jelmera, Donia, Heringa of Eminga heetten. 

Resumerend kunnen we concluderen dat Leeuwarden een uit de Karo
lingische tijd daterende parochie, tevens moederparochie voor de wijde 
omgeving was. De sinds de late I Ode eeuw gekende economische centrum
functie van deze plaats vond in de Gesfa abbafu m. haar neerslag door de 
aanduiding als marktplaats. Uit dezelfde 13de-eeuwse bron kon worden 
afgeleid dat, waarschijnlijk in de loop van de 12de eeuw, twee aanzienlijke 
lieden - een Kampo en een Ethelger - binnen het gebied van de paroc hie 
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Leeuwarden ieder een, ongetwijfeld verdedigbaar, huis stichtten. Deze hui 
zen, die met de omringende buurschap naar hen" respectievelijk Camming
haburen en Jelgeraburen werden genoemd, gingen al s stamhuis fungeren 
voor hun nageslacht dat zich in de 13de eeuw met vaste familienamen 
Cammingha en Jelgera ging noemen. 

4. DE ADEL VAN OOSTERGO : DE ABDIJ MARIENGAARDE EN 
HAAR BEG UNSTIGERS . 

Hoewel het fa miliebewustzijn van adellijke fa milies als de Cammingha's en 
Jelgera's zich eerst in de 12de eeuw manifesteerde, betekent dit niet dat de 
Friese adel als zodanig niet eerder bestond. Zowel geografi sch als prosopo
grafi sch hadden deze geslachten oudere wortels: de plaatsen waar zij hun 
huizen vestigden waren ook eerder reeds bewoond en hun vool1aan als 
afzonderlijke lineages te herkennen families kwamen voort uit een oudere 
verwantschapskring.5

• Op zoek naar de "roots" van Wibrand van Cammin
ghaburen doe ik in deze paragraaf chronologisch een stap terug ten opzichte 
van de vori ge. 

Dat Camminghaburen en Jelgerahuis - met namen die in de tijd van de 
Ges/a abba/um en ook in de latere middeleeuwen nog gelijktijdig als buur
schaps- en al s huisnaam fungeerden - als adellijke woonplaats weliswaar 
jong waren, maar als nederzetting al een lange voorgeschiedenis konden heb
ben, kan geïllustreerd worden aan de hand van twee states onder Hallum. De 
states MerkJa en Ondersma aldaar, in de 18de eeuw als adellijke states 
bekend en rond 1500 al s Merklagoed en Ondersmaterp voorkomend,'5 wer
den blijkens de Gesta abbatum in de 12del1 3de eeuw eveneens door edellie
den bewoond: door respectievelijk Reni k van Mercelem (b3) en Waltet van 
Underthum (b I I ). Daardoor weten we dat Merkla en Ondersma oorspronke
lijk geen familienamen waren, maar dat ze zijn ontstaan uit namen op -um. 
Achter of beter: onder laatmiddeleeuwse adellijke states gaan soms dus 
vroegmiddeleeuwse buurschappen schuil. Het is dan ook goed mogelijk dat 
Camrninghaburen ook voor de 12de eeuw reeds werd bewoond en - vanwege 
de jonge naam - eerder anders heette. Duidelijk is in ieder geval dat het hier 
om oud cultuurland gaat. Dit blijkt ook uit het feit dat Camminghaburen op 
een terp lag die in 15de-eeuwse bronnen als "Aesterterp" en "Camminga 
tarp" voorkomt. 56 Nederzettingen in de directe omgeving, Wilaard en Heech
terp alias Harmswerd, hebben bovendien vroegmiddeleeuwse namen op -
werd." De Cammingha's sti chtten in de 12de eeuw hun huis hoogstwaar
schij nlijk dus niet op een voordien onbewoonde plaats. 
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Niet alleen de woonplaats van de Cammjngha's had in de 12de eeuw waar
schijnlijk reeds een lange voorgeschiedenis, ook hun verwantschapskring 
"kwam niet uit het niets". Dat wordt duidelijk als we de Gesta abbatum 
nader bezien. Het blijkt dat er continuïteit bestond tussen het milieu waar
uit Mariengaarde in de 13de eeuw haar abten en begunstigers recruteerde 
en de kring die betrokken was bij de stichting en eerste begunstiging van de 
abdij in de 12de eeuw; een kring waarover de oudste gegevens reeds op de 
late Ilde eeuw betrekking hebben. Voor de reeds genoemde famili e van 
Mercelum in Hallum is dit zeker; voor de Cammingha's lijkt dit, zoals ik 
zal proberen aan te tonen, zeer waarschijnlijk. 

Een uitputtende behandeling van de sti chting van Mariengaarde, de 
abdij waarin de oudste gegevens over de Cammingha's bewaard bleven en 
die in 1285 ook het patronaatsrecht van de St.-Vituskerk van Leeuwarden 
zou verwerven, kan hier achterwege blijven. Ik beperk me tot enkele 
hoofdlijnen in de relatie tussen het klooster en de naburige adel. Marien
gaarde werd in 11 63 gesticht. Het was het eerste premonstratenzer klooster 
in de Friese landen. Ongeveer gelijktijdig werd ook het eerste cisterciënzer 
klooster in Oostergo, de abdij Klaarkamp bij Rinsumageest gesticht. Zowel 
in de 12de als in de 13de eeuw was er een felle concurrentie tussen de beide 
abdijen;58 Klaarkamp komt daardoor in de abten levens van Mariengaarde 
frequent voor. Aanvankelijk waren beide abdijen dubbelkloosters. Na enige 
tijd werden de mannen en vrouwen ruimtelijk gescheiden. Rond 1170 gin
gen de zusters van Mariengaarde zo naar het nieuwe vrouwenklooster 
Bethlehem bij Bartlehiem onder Oudkerk. Die van Klaarkamp woonden 
aan het begin van de 13de eeuw te Sion bij Niawier en te Nazareth alias 
Gennaard onder Hallum. Deze ligging van Nazareth in de onmiddelijke 
nabijheid van de premonstratenzer kloosters Mariengaarde en Bethlehem 
zou in de 13de eeuw een van de oorzaken voor geschillen over grondbezit 
tussen de premonstratenzers en cistercienzers zijn. 

Frederik van Hallum, de stichter van Mariengaarde, had blij kens zijn 
levensbeschrij ving al voor zijn priesterwijding een grote liefde opgevat 
voor de Heilige Maagd, St. Jan Evangelist en St. Caecilia.59 Als vicari s en 
later als pastoor in zijn geboortedorp Hallum onderscheidde hij zich door 
zijn vroomheid, zijn gebeden , zijn prediking, zijn liefdadigheid en door de 
wonderen die hij verrichtte. Diep onder de indruk van de dood van zijn 
moedef"O besloot hij een klooster te stichten. Omdat hij de cisterciënzers 
die min of meer gelijktijdig bezig waren met de stichting van Klaarkamp 
verweet dat zij slechts rij ke li eden wilden opnemen,61 zocht hij aansluiting 
bij Prémontré. Desondanks deed ook Frederik alle moeite de locale adel 
voor zijn initiatieven te interesseren, en hen tot een chri stelijke levenswan-
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del aan te manen. Zijn vita bestaat dan ook voor deel uit bekeringsgeschie
denissen van edelen en aanzienlijken. "De armoedebeweging waardoor 
zovele kJoosterstichtingen waren geïnspireerd, werd niet gedragen door de 
armen maar door welgestelden" . 62 

Zo stelde Wybrand van Blija (a6), de onechte zoon van een edelman uit 
Blija, zich onder de geestelijke leiding van Frederik, die toen nog pastoor 
was. Aanvankelijk was hij een wrede krijgsman geweest en betrokken bij 
een vete waarbij de kerk van Hallum werd verbrand, maar door een preek 
van Frederik tot inkeer gekomen deed hij boete en werd hij kluizenaar. Een 
neef van deze Wybrand was jonge Asego van Blija (a7). Ook hij liet zich 
door Frederik, toen mogelijk nog pastoor, tot een godvruchtiger levens
wandel bekeren. Hij was - waarschijnlijk rond het midden van de 12de 
eeuw - met een aanzienlijke vrouw uit Driesum getrouwd. Omdat hij een 
voornaam man was, kwamen op hun huwelijk veel armen uit de omgeving 
om een aalmoes te ontvangen. Doordat Asego ten gevolge van allerlei vetes 
was verarmd deelde hij hen echter valse muntstukken uit. Gods wraak bleef 
niet uit: binnen een jaar stierf zijn vrouw in het kraambed. Op advies van 
Frederik ging hij bij wijze van boetedoening naar het Heilig Graf in Jerusa
lem op pelgrimage; toen hij ook Santiago de Compostela nog wilde bezoe
ken, stierf hij op weg daarheen. Gehoopt was dat hij bij terugkomst uit het 
Heilige Land, zoals toen gewoonte was, zijn wapenen zou neerleggen en 
"met de vredespalm in de hand als bemiddelaar zou optreden tussen de 
twistende partijen en wakker zou ijveren voor de vrede van heel het vader
land" , aldus de Gesta abbatum.63 

Niet alleen als pastoor van Hallum, maar na 1163 ook als abt van 
Mariengaarde had Frederik een nauwe band met de adel van Hallum en 
aangrenzende dorpen. Zijn vita meldt dat hij stamde uit Hallum, een dorp 
"vermaard door zijn eerzame en edele mannen" ("viris honoratis et nobili
bus").6-I Hoewel dat niet met zoveel woorden wordt gezegd, is het hoogst 
waarschijnlijk dat hij ook zelf tot die adel behoorde. De overwegende 
invloed die hij blijkens zijn levensbeschrijving had op de verandering in de 
rechtspositie van de rijke parochiekerk van het dorp zal niet enkel het 
gevolg zijn geweest van zijn religieuze uitstraling, maar ook een juridische 
basis hebben gehad. Eerst werd hij door de patronen of collatoren eenparig 
tot pastoor gekozen.65 Daarna wist hij te bewerkstelligen dat het collatie
recht van de kerk aan zijn stichting Mariengaarde werd overgedragen, hoe
wel de edelen uit Hallum en naburige dorpen vetes voerden om het bezit 
van de kerk en de kerk tot kerkfort dreigden te versterken."" Op zijn sterf
bed liet hij de parochianen nog eens zweren dat zij dit recht niet aan de 
abdij zouden onttrekken.67 Het is gezien dit alles voor de hand liggend dat 
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Frederiks familie zelf ook tot de kring van collatoren heeft behoord; tevens 
zal zij in Hallum over niet onaanzienlij k grondbezit hebben beschikt. De 
kern van het Mariengaarder kloosterl and was ongetwijfe ld uit di t familie
bez it afkomstig. De dood van Frederi ks moeder, waardoor hij de beschik
king kreeg over haar erfenis, zal dan ook niet all een de re ligieuze aanlei
ding tot zijn kloosterstichting zijn geweest, maar ook een materiële voor
waarde.68 

Nadat het klooster eenmaal gesti cht was, wist Frederik in deze zelfde 
kring belangstelling te wekken. Gertrud van Driesum , de schoonzuster van 
de genoemde jonge Asego van Blija, die hem op zijn boetepelgrimage ver
gezeld had, trad spoedig in Mariengaarde in ; zij zou de eerste priorin van 
het vrouwenconvent Beth lehem worden. Ook de tot klui zenaar bekeerde 
krijgsman Wibrand van Blija voelde zich bij Frederiks nieuwe stichting 
betrokken: in abt Sibrands tijd, rond 1230, waren de boeken die hij aan 
Mariengaarde had geschonken nog in de abdij aanwezig. 

Met andere adellijke fa milies uit de omgeving groeiden eveneens hech
te relaties. De eerste aanzienlijke persoon die in het klooster intrad was de 
edelman Godschalk uit Hallum; in de latere traditie wordt hij als stamvader 
van de Hallumer hoofdelingenfa milie Gos linga beschouwd.69 Ook zijn 
intrede was een bekeringsgeschiedeni s. Hij had een doodslag begaan. Met 
toestemming van zijn vrouw legde hij na een preek van Frederik zijn 
wapens voor het altaar af en trad in Mariengaarde in .70 De eerste vrouw van 
adellijke huize, die zich bij Frederiks convent aansloot was Siwer, dochter 
van Ulbrand , de schout van Rinsumageest (b2). Zij was eerst getrouwd 
geweest met een edelman uit de al genoemde buurschap Mercelum onder 
Hallum. Men prees haar nederigheid: vroeger was zij meesteres, maar in 
het klooster diende zij als dienstmaagd de conversen. Haar zoon, grote 
Renik van Mercelum (b3), wordt in Frederiks levensbeschrijvi ng herhaal
delijk genoemd en ook met betrekking tot hem vernemen we van de strijd 
tegen de zondige en gewelddadige levenswandel. Hij had namelijk eens 
samen met standsgenoten aan Frederik beloofd de vetes te beëindigen en 
een algemene landsvrede te zullen betrachten. Toen hij deze vrede tijdens 
Frederiks afwezigheid had verbroken deed hij na diens terugkomst boete 
en liet hij zich door Frederi k geselen; vele anderen volgden zijn voorbeeld. 

Abt Frederik overleed in 11 75. De in de Gesta abbatum opgenomen 
levensbeschrij vingen van zijn opvolgers beslaan het tijdperk van een kleine 
honderd jaar na zijn dood. De in de stichtingsfase ontstane relaties met de 
Oostergoër adel bleven in deze periode bestaan. Vele adellij ke mannen en 
vrouwen traden in Mariengaarde en Bethlehem in ; soms werden ze als kind 
reeds aan het klooster overgedragen.7J Het meest sprekende voorbeeld van 
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de langdurige band tussen deze kloosters en de naburige adel levert de 
familie van Mercelum: gedurende zes generaties leverde zij in totaal min
stens acht kloosterlingen,72 terwijl uit de met haar verzwagerde families 
Rembrechta uit Marrum, Thiarchia uit Blija en Ricnatha uit Hal\um nog 
eens zes kloosterlingen afkomstig waren.73 De band tussen de abdij en de 
plaatselijke adel werd bovendien blijvend in herinnering gehouden door 
legaten en andere vrome schenkingen. De gebeden van de kloosterlingen 
om voorspraak bij God voor het zieleheil maakten dat de namen van de 
gevers ook op aarde niet in vergetelheid raakten. Wilgrep Ricnatha, uit de 
laatstgenoemde familie, schonk zo rond 1200 honderd pond aan Marien
gaarde "tot een gedenkteken voor zijn naam".7. 

Evenals in de stichtingstijd kwam het in de 13de eeuw geregeld voor dat 
men pas op latere leeftijd kloosterling werd. Onder Frederiks abbatiaat was 
dit het vanzelfsprekende gevolg geweest van de religieuze aantrekkings
kracht die zijn persoon en het nieuwgestichte klooster uitoefenden. Veel 
leken kozen daardoor alsnog voor het kloosterleven. In de 13de eeuw speelde 
naast de religieuze motieven ook mee dat een carrière in een klooster een 
passende loopbaansbeëindiging kon zijn voor een edelman die al een leven in 
de wereld achter de rug had.75 De kloosters waren inmiddels dan ook uitge
groeid tot centrale punten in het netwerk van de regionale adel en tot kernen 
van omvangrijke complexen grootgrondbezit. De nederigheid van de adellij
ke kloosterlingen gaf glans aan de adeldom van hun familie en omgekeerd 
hadden de kloosters in de vetemaatschappij, die de Friese middeleeuwse 
samenleving was, belang bij een hecht bondgenootschap met naburige adel
lijke families. Aanzienlijke leken waren door dit alles nauw betrokken bij het 
wel en wee van de abdij. Heel duidelijk werd dit toen rond 1240 een groep 
van zeven edellieden uit Leeuwarden, Hantumhuizen en Lekkum de strijd 
tussen abt Ethelger Jelgera van Mariengaarde en abt Sidach van Klaarkamp 
over een stuk drassig land langs de Wydemeer bij het klooster Nazareth niet 
langer kon aanzien en de abten tot een verzoening dwong. Deze scheidslie
den, die volgens de Gesta abbatum optraden als kloostervoogden (advocati) 
en vrienden van de abten, waren allen door persoonlijke banden met deze 
kloosters verbonden: zij waren Of aan één of aan beide abten verwant, Of ze 
hadden zelf kinderen in één der beide kloosters. Onder deze voogden en 
scheidslieden waren twee Jelgera's en twee Cammingha's.76 

Zoals de familie van Mercelum in Hallum tenminste zes generaties 
lang bij Mariengaarde betrokken was - hun stamreeks en parenteel valt 
door de hele Gesta abbatum heen te volgen - zo kan ook voor de Cammin
gha's zo'n relatie gedurende lange tijd met deze abdij waarschijnlijk wor
den gemaakt. Een abdij was meestal dan ook geen "familieklooster" in die 
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zin dat ze uitsluitend de onderneming was van één familie. Omgekeerd had 
trouwens één familie vaak ook met meer dan één klooster - soms van ver
schillende orden - relaties. De niet met name genoemde stamvader (al) van 
de bij Mariengaarde nauw betrokken edellieden uit Blija en - indien we 
Sibrandus Leo volgen77 

- eveneens van de Cammingha's van Cam buur moet 
rond 1050 te Blija hebben geleefd; de bovengenoemde jonge Asego was 
zijn kleinzoon. Daarnaast kennen we van hem twee zoons: oude Asego (a2) 
en Kempo van Blija (a3) , "sterke en beroemde mannen" . De eerste werd in 
een vete door de Heslinga's gedood, de tweede sneuvelde - waarschijnlijk 
in het begin van de 12de eeuw - in een veldslag bij de Boorne.78 Meer dan 
honderd jaar later, rond J 230, placht het volk hun macht en grootmoedig
heid nog te bezingen. Van Kempo kennen we de al genoemde bastaardzoon 
Wybrand van Blija, een van Frederiks eerste bekeerlingen, terwijl de 
Mariengaarder abt Sibrand (a9) zijn achterkleinzoon was en tevens auteur 
van abt Frederiks levensbeschrijving. 

De Cammingha's van Cambuur worden door de Sibrandus Leo in de 
16de eeuw als een zijtak van deze edelen van Blija beschouwd. Hij rekent 
Wibrand, Asego en Kempo van Blija tot de 'Jamilia Cammingana ex Blya", 
terwijl er in sommige versies van zijn werk bovendien op wordt gewezen 
dat de naam Cammingha en de naam Kempinga, in de Gesta abbatum en 
door Sibrandus Leo zelf voor de Cammingha's van Cambuur gebruikt, 
equivalent zijn: "unde Cammingani Kempingani".79 Er zijn verschillende 
omstandigheden die er voor pleiten dat deze traditie op waarheid berust. 
Ten eerste is het opvallend dat de naam Kampo/Kempo, waarvan de fami
lienaam Cammingha/Kampengga/Kempinga is afgeleid, en ook de naam 
Wybrand in zowel de verwantschapskring uit Blija als bij de Cammingha's 
van Cambuur voorkwam. Een tweede aanwijzing dat de door Sibrandus 
Leo verwoorde traditie die aan de Blija'sters de naam Cammingha toe
schrijft op waarheid kan berusten, is het feit dat in Blija in de late middel
eeuwen een Kempemafenne lag80 en ten oosten van de kerk van Ferwerd, 
de moederparochie van Blija, een Camminghastate.81 Het laatstgenoemde 
goed was het stamhuis van de sinds de late 14de eeuw te traceren familie 
Cammingha van Ferwerd. Het is verleidelijk dit Ferwerder Cammingha
goed in verbinding te brengen met de edellieden uit het naburige Blija: 82 

oude Asego van Blija werd volgens de rond 1230 opgetekende levensbe
schrijving van abt Frederik immers vermoord door de Heslinga-mannen, 
terwijl we twee generaties later, in 1298, te Ferwerd een Sibrand Heslinga 
vermeld vinden die aldaar bisschoppelijk leengoed erfde van zijn voorou
dersY Heslinga's en Cammingha's, of althans hun voorouders, zouden in de 
late II de eeuw in deze omgeving dus rivalen geweest kunnen zijn. '· 
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De levensbeschrij vingen van abt Sibrand van Mariengaarde (a9), die we leer
den kennen als achterkleinzoon van Kempo van Blija en als auteur van de 
vita van abt Frederik, en van Sibrands opvolger abt Ethelger Jelgera (cS) 
maken het mogelijk de hypothese dat de Cammingha's van Cambuur afstam
men van de famili e van Blija nader in te vullen. In beide levensbeschrij vi n
gen is een spanning voelbaar tussen monastieke ascese en eenvoud enerzijds 
en adellijke weelde en machtsuitoefening anderzijds. Abt Sibrand wordt als 
edelman en krachtig bestuurder beschreven, die juist door zijn edele afkomst 
de belangen van de abdij goed behartigen kon. Hij hechtte grote waarde aan 
soberheid in Mariengaarde en haar dochterkloosters, maar was zelf "zeer 
gezet, had meerdere kapelaans, gebruikte kostbare spijzen, reisde met een 
grote paarden stoet en droeg weelderige gewaden". Eén van Sibrands kape
laans en tevens zijn vertrouweling en secretari s was de latere abt Ethelger 
(cS), die van vaderszijde een Jelgera van Jelgerhuis was en van moederszijde 
een kleinzoon van Wibrand van Cammjnghaburen. 

De levensbeschrijving van Ethelger (cS) maakt duidelijk dat hij zijn 
carrière dankte aan zijn adellijke afstamming en de patronage die hij van de 
zijde van abt Sibrand had genoten. Als jong kloosterling al steunde hij abt 
Sibrand bij de uitoefening van zijn ambt en werd hij door deze in de jaren 
1230/1 233 belast met een gewichtig gezantschap naar Mariengaardes zus
terklooster Cuissy. Hoewel hij toen de priesterwijding nog niet ontvangen 
had en nog slechts diaken was, werd hij in 1240 toch tot abt van Marien
gaarde gekozen. Over de bezwaren tegen zijn lage wijding werd blijkbaar 
gemakke lijk heengestapt. Na zijn verkjezing tot abt ontving hij van de bis
schop van Minden alsnog de priesterwijding. Bij de beschrij ving van zijn 
eerste mis als priester en van het feestmaal dat daarop vo lgde wordt veel 
aandacht besteed aan zijn adellijke verwanten, die gouden sierraden als 
geschenken meebrachten. Ook tijdens zijn abbatiaat deed hij bij de proble
men waarvoor hij zich gesteld zag verschillende malen een beroep op zijn 
machtige verwanten. 

Eén van de problemen die Ethelger tijdens zijn abbatiaat ontmoette was 
de rivaliteit die Mariengaarde van de cisterciënzer abdij Klaarkamp onder
vond. In de jaren 1240 ontstond eerst het reeds genoemde conflict over 
land bij de Wydemeer, later over de patemiteit over het nieuwgestichte 
klooster Gerkesklooster in Achtkarspelen. Abt van Klaarkamp was toen 
Sidach (i2).85 Deze was geparenteerd aan de Cammingha's van Cambuur, 
doordat zijn zuster was getrouwd met Dodo Cammingha (c3), een oom van 
abt Ethelger. Abt Sidach werd in zijn conflicten met Mariengaarde actief 
ondersteund door zijn oomzegger Wibrand Cammingha (c9), een zoon van 
Dodo Cammingha en dus een neef van abt Ethelger Jelgera. De verwant-
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schapskring van de Cammingha's had zo nauwe connecties met twee con
cUlTerende abdijen en kloosterorden. 

In de Ges/a abbatum wordt gesignaleerd dat er tussen de levensloop 
van de neven Ethelger Jelgera en Wibrand Cammingha een opmerkelijke 
parallellie bestond: Ethelger en Wibrand waren, "toen zij nog in de wereld 
verkeerden, door een bijzondere familieband verbonden geweest ; in een 
gezamenlijk bes luit hadden zij besloten om , de wereld verl atend, in het 
kloosterl ijk habijt - zij het van verschillende orden - God getrouw te vol
gen, daarmee de eenheid in verwantschap doorsnijdend waardoor ze vroe
ger verbonden waren geweest" . 86 adere beschouwing van de passages 
waarin Wibrand Cammingha voorkomt maakt het mogelijk nog meer 
parallellen te trekken. Zijn levensloop komt in verschillende hoofdstukken 
van de Gesta abbatum zijdelings ter sprake. Aanvankelijk was hij 
getrouwd, maar hij kreeg geen kinderen. Nog als leek bemiddelde hij in 
1240 in het geschil tussen abt Ethelger en abt Sidach over de Wydemeer. 
Kort daarna werd hij seculier geestelijke; hij bracht het zelfs tot deken van 
Oostergo. Hij verkreeg deze waardigheid ongetwijfeld door zijn adellijke 
afstamming. Ook een voorganger van hem in die functie , Hessel van 
Leeuwarden, wordt in de Gesta abbatum en in de Quedam narracio als een 
echte edelman afgeschilderd: deze wordt "nobilis" genoemd en was 
befaamd om typisch adellijke deugden als vrijgevigheid en gastvrijheid. 
Hij was bovendien niet alleen een vooraanstaand geestelijke, maar verde
digde ook militai r de belangen van de Utrechtse kerk ; in 1232 sneuvelde hij 
tegen de Drenten."7 Terloops laten de Gesta abbatum er twijfel over bestaan 
of Wibrands benoeming tot deken wel volgens de juiste procedures was 
verl open. Zijn adellijke afs tamming zal het formele bezwaar dat hij het 
dekanaat, naar men zei, "niet op rechte tite l bezat" grotendeels hebben 
gecompenseerd: de gelijkenis met zijn neef Ethelger die het abbati aat van 
Mariengaarde verkreeg ondanks het feit dat hij nog geen priester was 
dringt zich op! a enige tijd legde Wibrand het dekanaat evenwel toch neer 
om kloosterling te worden in Klaarkamp, de abdij van zijn oom Sidach, uit 
wiens handen hij het novitiaat ontving. Bij de conflicten met Mariengaarde 
over Gerkesklooster was hij diens voornaamste adviseur. Evenals zijn neef 
Ethelger in Mariengaarde werd ook hij met belangrijke missies naar het 
buitenland belast: zo reisde hij a ls vertegenwoordiger van Sidach naar de 
bisschop van Munster. In 1249, toen Klaarkamp de paternitei t over Gerkes
klooster definitief had weten te verkrijgen, werd hij abt van Gerkesklooster. 

Terecht, zo kan de conclusie dus zijn , wordt in de Gesta abbatum een 
parallel tussen de carri ères van Ethelger Jelgera en zijn neef Wibrand Cam
mingha getrokken: beiden van adellijke geboorte, beiden eerst in de wereld 
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en daarna geestelijke, beiden vertrouweling van hun abt en gezant in het 
buitenland voor hun klooster, beiden formeel niet gequalificeerd voor de 
ambten die zij op grond van hun afstamming wisten te verwerven, beiden 
uiteindelijk abt. Indien we nu opnieuw Sibrandus Leo's suggestie van ver
wantschap tussen de door hem als Cammingha's aangeduide edelen van 
Blija en de Cammingha's van Cambuur - en daarmee dus tussen de abten 
Sibrand en Ethelger van Mariengaarde - in de beschouwingen betrekken, 
valt op hoe goed zo'n verwantschap in het verhaal van de Gesta abbatum 
zou passen. Zoals duidelijk is dat Wibrand Cammingha zijn kloostercarriè
re in Klaarkamp en het abbatiaat van Gerkesklooster dankte aan de 
bescherming door zijn oom van moederszijde abt Sidach, zo zou de door 
Ethelger Jelgera genoten patronage van de kant van abt Sibrand, waaraan 
hij zijn kloostercarrière in Mariengaarde en uiteindelijk het abbatiaat dank
te, het gevolg geweest kunnen zijn van de door Sibrandus Leo gesuggereer
de verwantschap van abt Sibrand met Ethelgers moeder Bava Cammin
gha.88 Chronologisch gezien zou abt Sibrand (a9) bijvoorbeeld een neef of 
achterneef van Ethelgers moeder Bava Cammingha (c2) geweest kunnen 
zijn . Obe Postma suggereerde zelfs dat de stins te Camminghaburen door 
Kempo van Blija gesticht zou kunnen en zijn naam aan hem te danken zou 
kunnen hebben.89 

Misschien - maar daarvoor is er geen oude traditie en zijn minder aan
vullende aanwijzingen - kunnen we op grond van de voornamen van 
Mariengaardes begunstigers nog een stap verder gaan bij de reconstructie 
van het verwantschapsnetwerk waaruit Wibrand van Camminghaburen 
afkomstig was. Opvallend is namelijk dat in de generaties na Renik van 
Mercelum (b3) in diens familie dezelfde voornamen opduiken als in die 
van Blija en Cambuur: met Blija en Cambuur heeft Mercelum de naam 
Wibrand (b5) gemeen, met Blija de naam Sibrand (b9) en met Cambuur de 
naam Dodo (b8). Uiteraard kan hier sprake van toeval zijn ; zeer goed 
mogelijk is het echter dat de Mercelums tot hetzelfde verwantschapsnet
werk als de edelen van Blija en Cambuur behoorden, tussen wie zij in 
woonden. De goede connectie van alle drie de families met Mariengaarde 
zou goed bij deze hypothese passen. Daarnaast is het opvallend dat hun 
belangen en bemoeïingen niet locaal beperkt bleven, maar elkaar geogra
fisch overlapten. Kempo van Blija (a3) sneuvelde aan het begin van de 
12de eeuw aan de Boorne, dus mogelijk aan de Middelzee.90 Zijn bastaard 
Wibrand van Blija (a6) was in de jaren voor 1163 betrokken bij de strijd om 
de kerk van Hallum, in welk dorp Renik van Mercelum (b3) tezelfder 
tijd een aanzienlijk man was. Op zijn beurt ontmoetten we Renik van Mer
celum na 1163 als vredebreker en boeteling in Leeuwarden, waar een 
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Schema 3: Blija, Camminghaburen en Mercelum 1050-1240 
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creneratie later Wibrand van Camminghaburen (c I) een machtig man zou 
ö 

zijn. Als we ook rekening houden met de chronologie, is de veronderstel-
ling verleidelijk dat Renik van Mercelum (b3) gehuwd was met een zuster 
van Wibrand van Blija (a6); Wibrand van Camminghaburen (c I) zou dan 
een oomzegger van de laatsten geweest kunnen zijn. 

Resumerend kan worden gesteld dat de Cammingha's van Cambuur 
weliswaar eerst in de late l2de eeuw worden genoemd, maar dat zij stam
den uit een reeds lang bestaand vriendschaps- en verwantschapsnetwerk 
van adellijke personen in Oostergo, dat tot in de Ilde eeuw kan worden 
teruggevolgd en waarbinnen de stichting van de abdij Mariengaarde in 
1163 werd ondersteund. Op grond van een door Sibrandus Leo in de 16de 
eeuw verwoorde traditie, die door de "circumstantial evidence" van voor
namen en patronageverhoudingen wordt ondersteund, komen enkele nog 
niet met een vaste familienaam aangeduide edellieden uit Blija het meest in 
aanmerking als voorouders van de Cammingha's. Indien deze veronderstel
ling juist is, zou bij de Cammingha's van een zelfde continue betrokken
heid bij de abdij Mariengaarde vanaf de stichtingsfase sprake zijn geweest, 
als voor de familie van Mercelum uit Hallum vaststaat. 

5. CAMMINGHA E LEEUWARDE SINDS HET MIDDEN VAN DE 
13DEEEUW 

Camming/w's tussen 1250 en 1400 

In de vorige paragrafen werd aandacht besteed aan de familie Cammingha, 
die in de Gesta abbatum vanaf I 190 gedurende drie generaties in Cam
minghaburen bij Leeuwarden is te volgen. Wij leerden hen kennen als een 
geslacht dat zowel "in de wereld" als in de kerk een vooraanstaande positie 
innam. Door vergelijking van het werk van Sibrandus Leo uit de 16de eeuw 
met de Gesta abbatum bleek diens suggestie dat zij uit een adellijke ver
wantschapskring stamden van edellieden te Blija, die vanaf de late llde 
eeuw in de Gesta nog zonder vaste familienaam worden genoemd niet 
onwaarschijnlijk. Na ongeveer 1260 eindigt in de Gesta, dIe rond 1270 
werden afgesloten, het verhaal over de Cammingha's. Impliciet wordt 
Camminghaburen voor de laatste maal genoemd bij de behandeling van 
Kempo Cammingha (cl 0) , die bij zijn vrouw Haxedis enkele niet met 
name genoemde kinderen kreeg , "de toekomstige erfgenamen van zijn goe
deren". Sommige auteurs betreurden het dat hun namen niet worden ver
meld,9l anderen betwijfelden door de grote chronologische afstand tot 1398 
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- wanneer voor de eerste maal de Cammingha's van Cam buur in contempo
raine oorkondelijke bronnen voorkomen - ze lfs of we de Kampengga's/ 
Kempinga's uit de Gesta wel als Cammingha's mogen beschouwen en of 
we hun woonplaats Kampenggabure wel als Camminghaburen mogen 
identificeren. 

Zoals Sibrandus Leo gegevens vermeldt, die, gelegd naast de Gesfa 
abbafum , meer licht werpen op de herkomst van de Cammingha's van 
Cam buur en op het ontstaan van hun band met de abdij Mariengaarde, zo 
komen andere bronnen uit de 16de eeuw ons te hulp voor hun geschiedenis 
in de late 13de en 14de eeuw. Opmerkelijk is dat hetgeen zij meedelen 
naad loos aansluit bij en ondersteund wordt door wat we uit de Gesfa reeds 
wisten. De eerste bron waarop ik doel is een door Upcke van Burmania 
overgeleverde stamreeks van de Cammingha's uit de familie Cammingha 
zelf. Zij is afkomstig uit papieren van dr. Petrus Cammingha (e7) , die over
leed in 1544. Burmania nam deze stain reeks van de voorouders van Hac 
Cammingha, rond 1400 de vrouw van de uit e igentijdse bronnen bekende 
Gerrit Cammingha (e l ), niet in zijn genealogische schema's op, maar 
slechts in een noot. Zijn argument daarvoor was dat hij in oorkonden niets 
over deze personen had gevonden.9

' Juist deze hi stori sche scrupules waar
deren moderne genealogen bij Burmania: hij ste lde zich steeds ten doel 
betrouwbare documentatie voor zijn stambomen te vinden. 9

' 

Noch dr. Petrus Cammingha, noch Burmania kenden naar alle waar
schijnlijkheid de Gesfa abbafum. Opmerkelijk is evenwel dat de door hen 
gegeven stamreeks uitstekend past bij hetgeen in de Gesra wordt medege
deeld. Achtereenvolgens worden in opeenvolgende generati es genoemd: 
Ernst, Bennert, Kempo en Sids Cammingha (d l-d4). Zij zouden allen op 
Camminghaburen bij Leeuwarden hebben gewoond; de laatste zou de 
vader van bovengenoemde Hac Cammingha (e I ) zijn geweest, die rond 
1400 leefde. Zowel chronologisch als onomastisch ziet deze rij Cammin
gha's er niet onbetrouwbaar uit. Indien we een gemiddelde generatie op 30 
jaar stellen, zou de eerste van deze reeks precies één der niet met name 
genoemde zonen en erfgenamen van Kempo Cammingha en Haxedis (clO) 
geweest kunnen zijn. Hij zou dan rond 1230 geboren zijn en rond 1280 op 
Camminghaburen gewoond kunnen hebben. De eigennamen Bennert en 
Ernest komen in de Gesfa abbafum en andere 13de eeuwse Friese bronnen 
voor en waren ook in de 15de eeuwen 16de eeuw nog onder de Friese adel 
in gebruik. Belangrijker is dat de namen Kempo en Hac/Haxed is de namen 
zijn van het laatste Cammingha-echtpaar dat nog in de Gesfa abbafum 
wordt behandeld, terwijl de naam Sids/Sidach in de familie gekomen kan 
zijn door het in de Gesfa genoemde huwelijk van de kruisvaarder Dodo 
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Cammingha met de zuster van abt Sidach van Klaarkamp. Eén naamsover
eenkomst zou nog op toeval kunnen berusten, bij drie namen lijkt dat zeer 
onwaarschijnlijk. De stamreeks lijkt dus, juist omdat zij niet van de Gesta 
abbatum afhankelijk is, maar daarop wel goed aansluit, een betrouwbare 
bron ; zij levert daarmee een extra aanwijzing dat met het Kampenggabure 
van de Gesta inderdaad Camminghaburen bedoeld is. 

De stichting van het dominicanenklooster 

De binnen de familie Cammingha overgeleverde stamreeks van vij f genera
ties vanaf het midden van de 13de eeuw bewijst dat de Cammingha's zich
zelf als een eeuwenoude familie zagen; de reeks bestaat evenwel slechts uit 
een rij namen zonder verdere informatie. Een andere overlevering uit de 
16de eeuw levert materiaal om hun positie in de tweede helft van de 13de 
en in de 14de eeuw meer kleur te geven. De uiteindelijke vorm van deze 
traditie werd verwoord door Andreas Cornelius en Suffridus Petrus. De 
eerste vermeldt: "anno 1245 is binnen Leeuwarden het Prekebroeders 
klooster gestigt. De eerste fondateurs zyn die van Camminga geweest, dog 
naderhand hebben ryke borgers daar ook veel toe gegeven" ;94 de tweede 
neemt dit bericht over en voegt eraan toe dat dit het eerste bericht is over de 
Cammingha's in de stad Leeuwarden, hoewel het volgens hem wel zeker is 
dat hun positie binnen en buiten de stad al veel ouder was. 95 Over deze pre
tentie dat de Cammingha's de stichters van het dominicanenklooster van 
Leeuwarden waren, wordt in de wetenschappelijke literatuur verschillend 
geoordeeld: Eekhoff nam haar in de vorige eeuw serieus; Schuur neigde tot 
de mening dat hier sprake was van een fantasie die haar oorsprong vond in 
de 16de-eeuwse verhoudingen;96 recent kwam Mol weer tot een herwaarde
ring.97 

Voordat ik op deze kwestie verder inga, is het nuttig de herkomst van de 
stichtingspretentie nader te onderzoeken . Daarvoor zijn met enige waar
schijnlijkheid twee bronnen aan te wijzen. Het j aartal 1245 zal Andreas 
Cornelius ontleend hebben aan de vermelding van dit jaar als stichtingsda
rum van het Leeuwarder dominicanenklooster in de kroniek van Worp van 
Thabor (gestorven in 1538) en daar direct volgend op een aan de Gesta 
abbatum ontleende passage over de stichting van Gerkesklooster en de rol 
die Wibrand (Cammingha) en Ethelger (Jelgera) daarbij speelden. De parti
cipatie van de Cammingha's aan de stichting van het dominicanenklooster 
ontbreekt echter bij Worp.98 Andreas Cornelius' bericht over deze participa
tie was indirect waarschijnlijk van de familie Cammingha afkomstig. Het is 
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namelij k bekend dat Andreas Cornelius - wie hij ook geweest mag zijn -
een goede verstandhouding met de Cammingha's had. Zo was zijn omvang
rijke fi cti e over hun oudheid, over hun vroege bekering tot het chri stendom 
en hun betrokkenheid bij de stichting van het klooster Foswerd dat eerder 
op Ameland zou hebben gestaan uiteraard bedoeld om hun familietrots te 
stre len; daarnaast beoogde deze fantas ie hun aanspraken op de Foswerder 
goederen op Ameland te ondersteunen, zoa ls ik elders uiteenzette. 99 Andre
as Cornelius ontleende de begunstiging van de Leeuwarder dominicanen 
waarschijnlijk aan de kroniek van Bolto van Holdinga wiens moeder 
Graets van Cammingha (f2) was. 1OO De herkomst van het bericht uit deze 
tak van de fa milie Cammingha wordt ondersteund door het testament van 
van Graets' neef Wytse van Cammingha (f3) uit 1533, die bij de dominica
nen begraven wilde worden en in de daarmee samenhangende passage over 
vrome schenkingen ten bate van zijn zie leheil spreekt van de "olde 
gewoenten ende costume van 't huys van Cammingha" .'0 ' Zowel de stam
reeks als de traditie rond het dominicanenklooster zijn dus voor het eerst in 
de jaren '30 en '40 van de 16de eeuw te traceren en met grote waaI'schijn
lijkheid afkomstig van de Cammingha's. 

Op het eerste gezicht lijkt het opmerkelijk dat er tussen de beide Cam
mingha-tradities geen dwarsverbinding bestaat. In de stamreeks ontbreekt 
namelijk een verwij zing naar de kloostersti chting en omgekeerd wordt in 
de mededeling over deze stichting in 1245 geen Camrnjngha met name 
genoemd; Andreas Cornelius en Suffridus Petrus vermelden wel verschil
lende fi ctieve Cammingha's in 1269, 1297, 1298, 1302 en 1306, maar de 
namen uit de stamreeks ontbreken bij hen. Een nadere beschouwing van de 
familieverhoudingen in het midden van de l5de eeuw maakt het ontbreken 
van samenhang tussen beide tradities begrijpelijk, Toen "ontstond" name
lijk naast de oude, van Gerrit Cammingha (e l ) afstammende, familie een 
tweede fa milie, di e zichzelf als een tak van het oude geslacht beschouwde, 
maar die daarmee geen Cammingha van Cambuur-voorouders gemeen had. 
Het betreft de familie Jelmera van Ameland , die door een huwelijk met een 
weduwe Cammingha niet alleen de naam Cammingha aannam, maar ook 
de state op Camminghaburen verwierf (f] ). Dr. Petrus Cammingha behoor
de tot de oude fa milie; de van hem afkomstige stamreeks betreft zijn voor
ouders, Graets en Wytze van Cammingha, uit wier kring de mededelingen 
over de dominicanen afkomstig is, behoorden daarentegen tot de fa milie 
Jelmera ali as Cammingha op Camminghaburen. Uit de "afstammings
famili e" is dus de afstammingstraditi e afkomstig; uit de "huis-familie" de 
pretentie betreffende de stichting van het dominicanenklooster, waardoor 
de eigenaars van '''thuys van Cammingha" daar begraafrecht zouden heb-
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ben. Voor de eerste familie. die niet meer op Camminghaburen maar op 
Dokemagoed in Bilgaard woonde, was de relatie tussen Camminghaburen 
en de dominicanen minder interessant; '01 de tweede familie had daarente
gen geen belang bij de stamreeks, die immers niet haar voorouders betrof. 
Het ontbreken van een samenhang of raakvlak tussen beide 16de-eeuwse 
overl everingen over de Cammingha's in de 13de eeuw laat zich daardoor 
verklaren. 

Nu we de oorsprong van het bericht dat de Cammingha's in 1245 de 
dominicanenkerk hebben gesticht hebben vastgeste ld, resteert de vraag 
naar de hi storiciteit. Allereerst het jaartal. Dat heeft verwondering gewekt, 
omdat het erg vroeg is voor de vesti g ing van een dominicanenklooster: 
Leeuwarden zou na Utrecht de oudste vestiging in de Noordelijke Neder
landen zijn geweest. Toch staat deze datum vast: hij wordt bevestigd door 
de trad itionele anciënnitei t in de dominicaner orde en door verschillende 
terloopse vermeldingen van de fratres te Leeuwarden uit de jaren '50 en '60 
van de 13de eeuw. '03 Omdat de dominicanen, vanwege hun predikdoelstel
ling , zich steeds in stedelijke centra vestigden, mag men aannemen dat 
Leeuwarden in deze tijd een re latief volkrijke plaats was met ook niet-agra
rische activitei ten. De vesti gi ng van de dominicanen ondersteunt derhalve 
de andere aan wijzingen, zoals de vermelding als munt- en marktplaats, 
voor het stedelijke karakter van Leeuwarden. Omdat we de bewoners van 
Camminghaburen in deze tijd als vooraanstaande Leeuwarder familie leer
den kennen, is op voorhand begunstiging door hen van de jonge domini
canenvestiging niet onwaarschijnlijk . Desondanks aarze len sommige 
auteurs over de waarde van de sti chtingspretentie. Schuur merkte terecht 
op dat door de gewoonte zich in het klooster te laten begraven nog geen 
stichting van het klooster wordt bewezen.'().l Een derge lijke gewoonte kan 
immers later ontstaan zijn ; de stichtingspretentie en de assoc iatie van het 
begraven willen worden bij de dominicanen met de "olde gewoenten" van 
Camminghahuis zijn , zo bleek hierboven, dan ook geen tradities die onaf
hankelijk van elkaar bestonden. Onjuist is evenwel Schuurs stelling dat de 
graf traditie pas in 1533 blijkt: reeds in het eerste bewaarde Cammingha
testament, uit 1440 - en ook uit de meeste Cammingha-testamenten nadien 
- is sprake van begrav ing bij de dominicanen. Deze begraving bij de domi
nicanen is des te opmerkelijker omdat de Cammingha's in de l5de en 16de 
eeuw in de wijk Hoek inmiddels over een parochiekerk beschikten, die zij 
zelf hadden gesticht en waarvan zij als enigen het patronaatsrecht uitoefen
den. 'os 

Minder steekhoudend zijn twee andere argumenten die zijn aangevoerd 
tegen de hi storiciteit van de stichtingspretentie. Zo is geste ld dat de globale 
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nabijheid van het dominicanenklooster en de Camminghagoederen ten oos
ten van de stad eveneens pas in de 15de eeuw tot stand gekomen zou kun
nen zijn : het Camminghabezit kan immers pas met behulp van het Register 
van den Aanbreng van 15 1 I met enige nauwkeurigheid en vo ll edigheid 
worden gereconstrueerd. 106 Hier kan tegen worden ingebracht dat het kloos
ter niet min of meer toevallig werd gesticht op de plaats waar nu de Grote 
Kerk nog staat, maar dat het blijkens de recente reconstructi e van het gees
te lijk goed rond de stad door Schroor was gebouwd op een groter complex 
aan de dominicanen behorend grondbez it, dat zich vanaf de kerk rond de 
huidige Wissesdwinger over de Groeneweg tot aan de Spanjaardslaan en 
de Arendstuin aan de Ee, dus ook buiten de latere stadgracht uitstrekte. l07 

Ongetwijfeld behoorde deze kern van het kloosterl and tot de eerste dotati e. 
dus tot het oudste dominicanenbezit. Direct ten oosten van de Ee grensde 
aan dit bezit het land van de Cammingha's, waarop in de 14de eeuw de wijk 
Hoek zou verrijzen en dat weer één geheel vormde met het land van Cam
minghaburen. De recente eigendomsreconstructi e op basis van de Prekada
str'a le atlas vormt zo een krachtige ondersteuning van de pretentie van de 
Cammingha's dat zij het dominicanenklooster gesti cht zouden hebben. 

Omdat de stichtingsdatum van 1245 op zichzelf onomstreden is, is ten
slotte ook het fe it dat de Ges/a abbatum van Mariengaarde geen melding 
maken van de vesti g ing van de dominicanen in Leeuwarden en de betrok
kenheid van de Cammingha's daarbij ,I 08 weinig overtuigend als argument 
tegen de stichtingspretentie van de Cammingha. Het was, zoals gezegd, 
niet de bedoeling van de auteurs om een hi stori sch werk te schrij ven: ze lfs 
de sti chting van Mariengaardes dochterklooster Lidlum rond 11 80 - voor 
het prestige van Mariengaarde toch zeker van groot be lang - wordt ni et ver
meid ! Bij nadere beschou wing leveren de Gesta juist een belangrijke - zij 
het impliciete - ondersteuning voor de ste lling dat het initiatief tot vestiging 
van de dominicanen in Leeuwarden door de Cammingha's werd onder
steund en door de abdij Mariengaarde ten minste werd gedoogd. Uit de 
Ommelanden weten we uit de kronieken van Wittewierum dat de premon
stratenzers zich daar ergerden aan de vestig ing van dominicanen in het 
gewest. lO'l Dat de verhouding tussen beide orden in Fries land vriendschap
pelijker was, blijkt uit de Ges tc/. Toen abt Ethelger in 1240 in Utrecht was 
om de abtswijding van de bisschop te ontvangen, bezocht hij namelijk 
ondermeer de dominicanen a ldaar "vanwege de vriendschappelijke relatie 
die hij onderhield met de f ra/res" ."0 Een ondersteuning door de Cammin
gha's van het ni euwe domjnicanenklooster zou gezien kunnen worden a ls 
een vervolg op deze vriendschappelij ke re latie die hun neef abt Ethelger 
Jelgera met de dominicanen was aangegaan. In de 12de en 13de eeuw zij n 
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er talrijke andere voorbeelden dat vriendschap en verwantschap invloed 
hadden op het vestigings- en Fili atiepatroon van nieuwe kloosters.' " 

Tenslotte verdient de opmerking van Andreas Cornelius over de stand 
van de begunstigers van de dominicanen de aandacht: hij onderscheidt dui
delijk naast de Cammingha's als "eerste fondateurs" nog de "ryke borgers" 
als ondersteuners. Deze samenwerking van adel en stedelingen is een alge
meen patroon . Huidige onderzoekers zijn ni et meer geneigd adel en burge
rij tegenover elkaar te ste ll en; beide groepen overlapten elkaar trouwens 
gedeeltelijk . De voorliefde van de dominicanen voor stedelijke en handels
nederzettingen sloot een adellijke ondersteuning dan ook geenzins uit. 
Fraaie voorbeelden hiervan leveren de Ommelanden en Groningen. In de 
oude handelsplaats Winsum vestigden de dominicanen zich in 1276. In de 
16de eeuw pretendeerden daar de onderling verwante fa milies Van Ewsum, 
Tamminga en Onsta dat zij fundatoren en patroons waren, een aanspraak 
die door de laatmiddeleeuwse eigendomsverhoudingen ondersteund lijkt 
te worden."1 Ook eigentijdse gegevens spreken met betrekking tot de 
dominicanen ten oosten van de Lauwers van het belang van adellijke ver
wantschap en vriendschap. In 1308 was een bloedverwant van de burg
graaf van Groningen kloosteroverste te Winsum . De Groninger burggraaf 
schonk het klooster in dat jaar een groot erf in de stad Gro ningen en 
vroeg daarbij om gebeden voor het zie leheil van zijn vrouw, zijn ouders 
"en van a ll en die stammen van het huis en de hof die hij nu met Gods toe
stemming bestuurt". 113 Mettertijd zou op dit erf het Groninger dominica
nenklooster worden gesti cht , dat voor de stedelijke gemeenschap van 
grote betekenis zou zijn . De belangstelling van de dominicanen voor ste
delijke en handelscentra als idea le vestigingsplaats sluit dus een begun
stiging van deze conventen door adellijke leken , waarbij vroomheid , zorg 
voor zie leheil en familiebesef onontwarbaar met e lkaar verstrengeld 
waren, geenzins uit : in Groningen kennen we een dergelijke begunstiging 
uit contemporaine oorkonden, in Winsum en Leeuwarden kunnen we 
haar vermoeden op grond van de confro ntati e van 16de-eeuwse familieo
verl everingen met gegevens van andere aard. 

Het voorgaande leverde gegevens waardoor aan de hypotheti sche 
reconstructi e van de positie va n de Cammingha's nieuwe elementen kun
nen worden toegevoegd. Door de contemporaine Gesta abbatum van de 
abdij Mariengaarde leerden we hen in de 12de eeuwen vroege 13de eeuw 
al kennen als een famili e die een voorname rol speelde in Oostergo: "in de 
wereld" door het bezit van een stamhuis op Camminghaburen, door parti
c ipatie aan de krui stochten en door hu welijksallianties met andere aan
zienlij ke families; in de kerkelijke organisatie door het bekleden van 

38 



seculiere en reguliere waardigheden. Voor hun positie in de late 13de en 
in de 14de eeuw ontbreken dergelijke contemporaine bronnen. Twee 
16de-eeuwse famili etradities, waarvan de geloofwaardigheid door "cir
cumstantial evidence" wordt ondersteund , maakten het evenwel mogelijk 
deze periode enigzins te overbruggen. Een genealogische continuïteit tus
sen de 13de-eeuwse en de 15de-eeuwse Cammingha's bleek waarschijn
lijk: een in de famili e overgeleverde stamreeks van vier generaties vormt 
de verbinding. Op de "faits et gestes" van deze Cammingha's, waarvan de 
stamreeks alleen maar de namen noemt, wierp een tweede overl evering 
een blik. In 1245 en in de daaropvolgende jaren waren zij hoogstwaar
schijnlijk betrokken bij de sti chting van het dominicanenklooster van 
Leeuwarden. Behalve met de premonstratenzer abdij Mariengaarde in 
Hallum verkregen zij daardoor nu ook in Leeuwarden zelf een hechte 
relatie met een klooster. Het bleek aannemelijk dat zij het kloosterterrein 
op de terp benoorden de Eewal ter beschikking hebben gesteld , samen 
met het daaraan grenzende kloosterland. Chronologisch gez ien zouden 
dan Kempo Cammingha, de laatste nog in de GeSla abba fum genoemde 
Cammingha, en Ernst Cammingha, de eerste uit de stamreeks, het meest 
in aanmerking komen als f undatores en eerste begunstigers van de domi
nicanen. "" In de 16de eeuw herinnerden de nabijheid van het predikheren
land en het Camminghaland en de grafsteden van vele generaties Cam
mingha's in de Grote Kerk nog aan de oude banden tussen de famili e en 
het klooster. 

De parochie van Onze Lieve Vrouwe van Nijehove 

Op grond van het bovenstaande mag men aannemen dat de Cammingha's, 
behalve hun vanaf ongeveer I 190 genoemde woonplaats en bezit op Cam
minghaburen, ook ten westen van de Ee, op de terp benoorden de Eewal al 
vroeg goederen hadden. Direct naast de Grote Kerk van de dominicanen 
lag op deze terp nog tot 1765 een kleinere kerk, de parochiekerk van Onze 
Lieve Vrouwe van Nijehove. Onwillekeurig rij st daarom de vraag of de 
Cammingha' s ook een rol speelden bij stichting van deze kerk. 

Bij de beantwoording van deze vraag vormen de gegevens over de 
omvang van het parochiegebied van Nijehove en over de ligging van haar 
kerkegoed, waarover door recent onderzoek van Schroor meer bekend 
werd, een goed uitgangspunt. '15 In eerste instantie lijken de resultaten van 
dit onderzoek, met name de omvang van de parochie, slechts nieuwe vra
gen op te werpen. In de oudere literatuur wordt ervan uitgegaan dat de 
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kern van het stedelijke Leeuwarden , dus het gebied binnen de oude grach
ten van vóór 1426 (g lobaal dus tussen de St.-Anthonystraat/Oude Gracht , 
Nieuwe Buren , VOOJ·streek, Tuinen, Tweebaksmarkt, Weaze en Nieuwe
stad) 116 in de late middeleeuwen onder deze parochie Nijehove hoorde. 
Eekhoff rekende dit stadsdeel, dat in de laatmiddeleeuwse wijkindeling 
als Minnema-espel , West Hoekster-espel en Keimpema-espel bekend 
stond, in zijn geheel tot deze parochie. l J7 Recent duidden archeologen de 
twee terpen ter weerszijden van de Eewal zelfs nog aan als "Nijehove
Noord" en "Nijehove-Zuid". "8 Na de reconstructie van de parochiegren
zen in de binnenstad moet dit beeld geheel gewijzigd worden . De Nijeho
veparochie blijkt een veel kleiner gebied te hebben omvat: behalve het 
Nijehoofsterkerkhof slechts een klein deel van de noordelijke terp, te 
weten tussen de Grote Kerkstraat, Oude Gracht/St.-Anthonystraat, Nieu
westad, Herenwaltje, Eewal , Suupsteeg en Bontepapensteeg. "9 Het ooste
lijke deel van de noordelijke terp, inclusief het dominicanenklooster, en 
de gehele terp bezuiden de Eewal vielen in de 16de eeuw daarentegen nog 
onder Oldehove. De parochie van Nijehove in de binnenstad werd dus aan 
alle zijden door die van Oldehove omgeven en omvatte slechts weinig 
dichte stedelijke bebouwing: de tot het oudste niet-agrarische Leeuwar
den behorende Kleine Hoogstraat J2O en de jongere bebouwing aan de 
noordzijde van de Eewal en langs de Weerd. Een groot deel van de rest 
van de parochie werd ingenomen door hoven en tuinen rond het St.
Anthonygasthuis, tussen de Beyerstraat en de Oude Gracht. 

In de klokslag van Leeuwarden , het gebied dus buiten de stedelijke 
bebouwing, werd de zielzorg ten westen van de Ee door de St.-Vituspa
rochie van Oldehove waargenomen . Alleen het gebied ten noorden van 
het Vliet en ten oosten van de Ee - inclusief de binnen de stad gelegen 
wijk Hoek - lijkt in de 16de eeuw onder de parochies van St. Catharina 
van Hoek en OLV van Nijehove te hebben behoord.121 In hoeverre beide 
parochies buiten de stad ruimtelijk gescheiden waren, onttrekt zich aan 
onze waarneming. '" Indien we daarbij bedenken dat de Catharinakerk, 
waaronder in de 15de en 16de eeuw tenminste Hoek beoosten de Voor
streek en het buiten de stad daaraan grenzende complex Camminghabezit 
rondom Camminghaburen vielen, JlJ een stichting uit de 14de eeuw is, ligt 
de conclusie voor de hand dat de parochie van St. Catharina een afsplit
sing is van die van Nijehove en dat Nijehove in de klokslag oorspronke
lijk het gebied ten noorden van het Vliet en ten oosten van de Ee omvatte. 

Drie omstandigheden kunnen worden aangevoerd om deze conclusie 
extra te onderbouwen. Zo lag het belangrijkste te reconstrueren kerke
en pastoriegoed van Nijehove in het veronderstelde parochiegebied in de 
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omgeving van Camminghaburen en Wilaard."" Ook in de vermelding van 
Focke van Wilaard als parochiaan van Nijehove in 1407 kunnen we, met 
Schroor, een aanwijzing zien dat de parochie Nijehove zich onder andere uit
strekte rond Wilaard, achter Camminghaburen ten noorden van het Vliet. 125 

Een derde argument voor de stelling dat het oorspronkelijke platte
landsbereik van de parochie Nijehove in het gebied tussen Ee en Vliet moet 
worden gezocht kan worden ontleend aan het verloop van de parochiegren
zen in de wijdere omgeving. Ten noordoosten van Leeuwarden liggen in de 
kn ipklei - die de overgang vormt tussen de zavelige klei waarop in het wes
ten de Leeuwarder, Bilgaarder, Jelsumer en Comjumer terpen liggen en de 
veengebieden van de Trynwouden in het oosten - drie aan elkaar grenzende 
kleine parochies: van noord naar zuid Wyns, Miedum en Lekkum . De 
parochie van Nijehove, althans het plattelandsgedeelte daarvan, zou de 
vierde in deze reeks parochies in het knipkleigebied geweest kunnen zijn . 
Van de andere drie zou zij zich alleen hebben onderscheiden door het fe it 
dat haar bedehuis ten westen van de Ee was gevestigd, in de exclave die het 
kerkhof van Nijehove met de omgeving van de Kleine Hoogstraat vormde 
in de oude parochie van St. Vitus van Oldehove. 

De patrocinia van de genoemde parochies Miedum, Lekkum en Nije
hove geven, gecombineerd met het verloop van de parochiegrenzen en ver
spreide testimonia uit de Gesta abbatum sterke aanwijzingen dat de 
betreffende kerken teruggaan op stichtingen door de locale adel in samen
werkjng met en op instigatie van Mari engaarde in de late 12de of vroege 
13de eeuw. Ter verduidelijking diene het volgende. De premonstratenzers 
hechtten grote waarde aan acti viteiten op het gebied van de zielzorg. De 
vita van de eerste Mariengaarder abt Frederik levert, zoals we boven zagen, 
talrijke illustraties hoe hij voortdurend met de aanzienlijke leken uit de 
omgeving communiceerde om hen tot een vrome levenswandel aan te spo
ren en hen te doen afzien van geweld. Omdat Mariengaarde weliswaar in 
Hallum lag, maar dicht bij de grens met de parochie Stiens en haar afsplit
singen Hijum en Finkum, wekt het geen verbazing dat we abt Frederik en 
zijn opvolgers herhaaldelijk zien optreden in de omgeving van Stiens en 
ook rond Leeuwarden. Van Frederik, toen nog pastoor van Hallum, wordt 
bijvoorbeeld verhaald dat hij eens preekte te Stiens. De plaatselijke pastoor 
was bij zijn preek aanwezig en drong na afloop van de mis erop aan dat 
Frederik zou blijven eten, hetgeen hij uit bescheidenheid weigerde. ' 26 Een 
andere keer preekte hij in de kerk van Leeuwarden, waarschijnlijk dus in de 
St. -Vituskerk van Oldehove. J27 De uitstraling van Mariengaarde naar de 
omgeving van Stiens en Leeuwarden bleek eveneens uit de wonderen die 
de abten Frederik en Siard zowel tijdens hun leven als na hun dood ver-
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richtten: "g inwoners van Britsurn, Lekkum, Stiens, Leeuwarden en Mie
dum vonden daardoor genezing. Verder worden in de Gesta abbatum 
Leeuwarden en Finkum genoemd als plaatsen waaruit kloosterlingen van 
Mariengaarde en Bethlehem afkomstig waren . 129 

Herhaaldelijk is ook sprake van de goede relaties die Mariengaarde 
met de geeste lijkheid en de edelen rond Leeuwarden en Stiens onderhield. 
Zo liet de Leeuwarder pastoor Folguif tijdens Frederiks abbatiaat zijn 
dochter in Bethlehem intreden ; later vonden twee priesters uit Stiens bij het 
graf van abt Siard genezing van hun ziekten. De seculiere geestelijke Hes
sel van Leeuwarden, deken van Oostergo en van adellijke afs tamming, 
werd in 1232 in Mariengaarde begraven. Verder wordt verhaald dat abt Fre
derik eens de aanzienlijke Thidrick van Miedum genezen had nadat deze 
door zijn vijanden levensgevaarlijk was gewond; sindsdien placht hij de 
abdij jaarlijks met vele geschenken te vereren . Zijn weduwe, de nobilis 
matrona Ethelmod van Miedum, vond later genezi ng bij Frederiks graf. 
Tenslotte bestonden er behalve met de Cammingha's en Jelgera's uit 
Leeuwarden en de genoemde edelen uit Miedum ook met een aanzienlijke 
familie in Lekkum goede betrekkjngen: Ethelin van Lekkum was rond 
1240, hoewel hij een dochter in Nazareth had, voogd van de abdij Marien
gaarde en in die hoedanigheid betrokken bij de bijlegging van het geschi l 
over de Wydemeer. l30 

In de tweede helft van de 12de en in de 13de eeuw groeiden er dus 
hechte banden tussen Mariengaarde en de gelovigen in de parochies van 
noordelijk Leeuwarderadeel. Weliswaar vinden we - met uitzondering van 
de St.-Vituskerk van Leeuwarden die aan het einde van de 13de eeuw aan 
Mariengaarde kwam - geen vermeldingen van verwerving door Marien
gaarde van patronaatsrechten op de kerken in deze omgeving, maar door 
hetgeen we van andere premonstratenzer kloosters in Friesland weten is het 
zeer waarschijn lijk dat de abdij vroeg of laat een groot deel van de kerken 
van Leeuwarderadeel bediende. 131 Eén manier om de collatie van kerken te 
verwerven, was de oorspronkelijke collatoren van reeds lang bestaande 
kerken te bewegen hun rechten over te dragen. Op deze wijze verkreeg 
Mariengaarde tijdens abt Frederik de kerk van Hallum en meer dan een 
eeuw later die van Leeuwarden-Oldehove;132 ook voor de abdij Wittewie
rum kennen we verschillende voorbeelden van zulke overdrachten. Een 
andere wijze om een kerk te verwerven, was een plaatselijke aanzienlijke 
tot kerkstichting te bewegen en daarna tot overdracht aan het klooster te 
inspireren. Een mooi voorbeeld van deze procedure wordt in de kroniek 
van Wittewierurn beschreven voor de kerk van Krewerd bij Holwierde in de 
13de eeuw, waar een rijke weduwe op advies van de abt van Wittewierurn 
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een aan Maria gewijd parochiekerkje sti chtte en dit daarna aan Wittewie
rum overdroeg.1J3 

Hoewel minder ex pliciet geattesteerd, moet Mariengaarde haar kerk van 
Oosternijkerk in Oost-Dongeradeel op een zelfde wijze verworven hebben 
als Wittewierurn die van Krewerd. Een rijke vrouw schonk daar aan abt 
Frederik ten bate van haar zie leheil en dat van haar man, en tevens voor de 
intrede van hun kinderen in Mariengaarde en Bethlehem een grote hoevee l
heid land. In later tijd behoorde in Oosternijkerk behalve de op dit land 
gesti chte uithof ook de St.-Caeciliakerk,134 wier pastoriegoed aan dat van de 
uithof grensde, aan Mariengaarde. Men mag daarom aannemen dat deze 
kerk, waaraan Oosternijkerk (No va ecclesia, " iakercka" ) zijn naam ont
leende, kort tevoren door dezelfde famjlie was gesticht en vervolgens aan 
Mariengaarde is geschonken.135 Dat Frederik zelf ongetwijfeld al bij de 
stichting als inspirator betrokken was , blijkt uit het patrocinium. De heilige 
Caec ilia genoot namelijk noordelijk van de Alpen wel liturgische verering. 
maar trad relatief zelden op als patroonheilige van parochiekerken. "6 
Van abt Frederik is evenwel bekend dat hij al voor zijn pliesterschap en 
abbatiaat naast Maria en de evangelist Johannes juist Caecilia vanwege 
haar maagdelijkheid vereerde .137 Deze persoonlijke devotie werkte nader
hand door in de Mariengaarder patrocinia. De abdij werd door Frederik aan 
Maria en Johannes gewijd; zij figureerden dan ook op het conventszegel. 
Nog in de 15de eeuw was het hoogaltaar echter behalve aan Maria en 
Johannes ook aan Frederiks derde favoriete heilige, St. Caecilia, gewijd. 138 

We kunnen nu terugkeren naar het knipkleigebied ten oosten van 
Leeuwarden , waar van noord naar zuid naast elkaar de kl eine parochiege
bieden van Wyns, Miedum en Lekkum, en het veronderstelde parochiege
bied (buiten de binnenstad) van Nijehove liggen. Interessant zijn hun patro
cinia. 139 St. Vitus van Wyns getuigt ervan dat Wyns een afsplitsing is van de 
aangrenzende parochie Stiens, die aan dezelfde heilige was gewijd. De pat
rocinia van de dri e zuidelijker parochies - Miedum, Lekkum en Nijehove -
wijzen daarentegen niet naar hun moederkerk, de St. Vitus van Oldehove. 
maar komen verrassend genoeg overeen met de heiligen aan wie het 
hoogaltaar van Mariengaarde was gewijd . Collatierechten op deze kerken 
van Mariengaarde kennen we weli swaar niet, maar er plei t veel voor dat zij 
tenminste op inspiratie vanuit de abdij zijn gesticht. St. Caecilia van Lek
kum is vanwege de voorliefde van abt Frederik voor deze heilige, de paral
lellie met Oosternijkerk en de gekende goede relaties tussen een aanzienlij
ke fa/rulie uit Lekkum en de abdij met grote waarschijnlijkheid op Marien
gaarder invloed terug te voeren.1

-lO De patrocinia St. Jan Evangelist en 
Maria, respecti evelijk in Miedum en Nijehove, zijn uiteraard minder ze ld-
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zaam en hebben daarmee minder zeggingskracht voor de kerkstichting. ln 
combinati e met het nabije patrocinium van St. Caecilia in Lekkum en de 
patrocinia van het Mariengaarder hoogaltaar ligt de veronderstelling echter 
voor de hand dat wij ook hen als adellijke sti chtingen op inspirati e en insti
gatie van Mariengaarde mogen zien. Evenals in Lekkum worden , zoals 
gezegd, ook in Miedum en in Camminghaburen in het veronderstelde oor
spronkelijke parochiegebied van Nijehove in de 12de en 13de eeuw aan
zienlijke lekenfamilies genoemd waarmee de abdij een vriendschappelijke 
relatie onderhie ld en die aan de dotatie kunnen hebben bijgedragen. 

Het Mari a-patrocinium van ijehove is dus, evenals dat van Caecilia 
van Lekkum, mogelijk te danken aan de invloed van Mariengaarde. De 
dotatie zal, indien we uitgaan van een kerkstichting volgens de procedure 
zoals die in Krewerd en Oosternie land werd gevolgd, van vermogende 
leken afkomsti g zijn. Dat in Nijehove, waarvan hierboven de omvang van 
het parochiegebied werd verkend , de bewoners van de stins op Cammin
ghaburen - goede vrienden van Mariengaarde - tot de belangrijkste begun
sti gers hebben gehoord is op voorhand reeds waarschijnlijk. In beide delen 
van de parochie zijn er bovendien nadere aanwijzingen voor betrokkenheid 
van de Cammingha's bij de stichting en dotatie. Zo krij gt de hypothese van 
de deelname van de Cammingha's aan de fundatie van de Nijehove een 
belangrij ke ondersteuning door het feit dat de kern van het bezit van deze 
kerk , voornamelijk tussen Camminghaburen en het Vliet, grensde aan land 
van de Cammingha's '" ' en aan dat van door hen gedoteerde inste llingen, 
zoals de St. Catharinakerk '"' en het dominicanenk looster. '"3 

Ook ten westen van de Ee, in het kl eine stukje binnenstad rond het 
Nijehoofster kerkhof en de Kleine Hoogstraat, zijn er aanwijzingen voor 
oude rechten van de Cammingha's. Allereerst is er de onmiddelijke nabij
heid van de parochiekerk van Nijehove en het dominicanenklooster, die 
voor mij de aanle iding vormde tot het stellen van de vraag naar de relati e 
tussen Nijehove en de Cammingha's. Hoewel de juiste locali satie niet 
nauwkeurig vaststaat,'"" is het bovendien wel zeker dat de Cammingha's 
ook elders op de Nijehoofster terp bezittingen hadden, die in de late mid
deleeuwen als "oud" go lden. Zo bezaten zij en een door hen gesti chte pre
bende in 1533 "huyssteden achter 't o lde styns by sinte Anthonis Gast
huys", dus in Nijehove. '"5 Verder had in het begin van de 16de eeuw Peter 
Cammingha van Ameland (f2) hier aanwijsbaar grondbezit: bij de hoek van 
de Grote Kerkstraat en de Kleine Hoogstraat legde hij "op sekere stede te 
Cammingahorne" de verplichting de olie te bekostigen die moest branden 
voor het Heilig Sacrament in de St.-Catharinakerk. Bovendien verwees 
deze naam Camminghahorne, die rond 1500 opduikt voor de top van de 
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Nijehoofsterterp, tevens het hoogste punt van de hele stad, nog naar de 
familie. ''>6 In de 16de eeuw werd dit toponiem door Suffridus Petrus expli
ciet geïnterpreteerd als herinnering aan oud Cammingha-goed ter plekke: 
"het oude Camminghahuis bij Nijehove" zou volgens zijn Cammingha
genealogie gestaan hebben "aan het zijpad waar de Grote Kerkstraat begint, 
welk pad daardoor in de volksmond nu nog Camminghahorne heet" .''>7 Het 
Nijehoofster kerkhof was dus aan twee zijden begrensd door grond die tra
ditioneel met de Cammingha's in verband werd gebracht: in het oosten 
door het land van de dominicanen dat door hen gedoteerd zou zijn , in het 
westen door Camminghahorne. Camminghahorne zou, indien we al deze 
gegevens combineren, kunnen slaan op de westelijke "horne" of hoek van 
een ooit aanééngesloten complex Camminghaland ten westen van de Ee. Dat 
de Cammingha's zich nog in de 1 5de en 16de eeuw ook bij de parochie Nije
hove betrokken voelden zou goed een nawerking kunnen zijn van hun parti
cipatie aan de stichting. In dit verband is het vooral van belang dat Hayo 
Cammingha, zoon van de zoëven genoemde Peter Cammingha (f2) in 1538 
met "die gemeene parochianen van der kercken toe Nyehoefve" met succes 
weerstand bood tegen de pogingen van het stadsbestuur de collatie uit te 
oefenen ''>8 Naast de bewoners van de parochie hadden de Cammingha's 
klaarblijkelijk een bijzondere stem in de collatie. Een andere familielid, 
Hidde Cammingha (e4), was een halve eeuw eerder trouwens pastoor van 
de Nijehove geweest. Uit dit laatste kan uiteraard geen collatie van de 
Cammingha's worden afgeleid. Omdat het in Friesland rond 1500 een 
bekend verschijnsel was dat telgen uit hoofdelingenfamilies pastoor in 
"hun" dorp werden,l49 past dit pastoraat echter wel bij de door mij aangeno
men relatie tussen de parochie en de familie. Uit geen van de genoemde 
feiten afzonderlijk kan een hard bewijs voor een stichting van Nijehove 
door de Cammingha's worden afgeleid; in hun onderlinge combinatie 
maken zij die stichting naar mijn mening wel waarschijnlijk. 

De verschillende bijzondere kenmerken van Nijehove, zoals de tweede
ling van het parochiegebied en de kleine omvang van het stadsgedeelte van 
de parochie lijken het beste verklaard te kunnen worden indien we aanne
men dat deze parochie niet door de Cammingha's alleen tot stand kwam, 
maar een soortgelijke begunstiging heeft gekend als in de kroniek van An
dreas Cornelius wordt verhaald voor het naburige dominicanenklooster: 
met "die van Camminga" als "eerste fondateurs" en "ryke borgers" al s 
begunstigers. De Cammingha's zouden dan de fundus en de dos ter 
beschikking hebben gesteld, dus het kerkhof bij Camminghahorne en het 
kerkegoed achter Camminghaburen. Maar omdat de Kleine Hoogstraat tot 
de oudste stedelijke niet-agrarische bebouwing van de stad behoort, was er 
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bij de stichting van ijehove hoogstwaarschijnlijk tevens sprake van een 
hechte samenwerking met de aldaar woonachtige welvarende burgers, die 
door hun kerkelijke bijdragen, vrome legaten en andere accidentalia hun 
nieuwe parochiekerk ondersteunden. De kleine omvang van het stadsge
deelte van de parochie van Nijehove zou dan herinneren aan de rijkdom 
van de Kleine Hoogstraat in de middeleeuwen, ISO de ligg ing van het kerke
goed aan de dotatie door de Cammingha's. 

Van Buijtenen' 51 en Schuur hebben verondersteld dat de kerk van 
Nijehove, die in 1333 voor het eerst wordt vermeld, in het begin van de 
14de eeuw werd gesticht. Schuur, di e nog van Eekhoffs stelling uitging dat 

ijehove de gehele stedelijke bebouwing van Leeuwarden binnen de oude 
gracht van vóór 1426 had omvat, bracht deze kerk in verband met de uit
groei van Leeuwarden tot een ook juridisch zelfs tandige stad, waarvan de 
oudste schri ftelijke bewijzen ui t 1298 dateren. IS> Dat de kerk ouder is blijkt 
echter reeds uit het feit dat de St.-Vituskerk al in 1285 als liggend "in Olde
hove" wordt aangeduid . Deze toevoeging impliceert dat Nijehove, "het 
nieuwe kerkhof", al bestond. Bovendien hadden beide namen op -hove 
reeds de tijd gehad zich tot vaste toponiemen te ontwikkelen.,s3 Een date
ri ng van Nijehove in het begin van de 13de, of het eind van de 12de eeuw 
ligt daarom meer voor de hand. De ligging van de kerk van Nijehove en die 
van de dominicanen wijst er trouwens eveneens op dat de parochiekerk er 
eerder was dan het klooster: Nijehove lag op de noordelijke helling van de 
oude terp benoorden de Eewal, terwijl het klooster werd gevestigd op een 
later opgeworpen verhoging die oorspronkelijk door een gracht van de terp 
gescheiden was. IS. Gewezen kan ook worden op de situatie in andere steden 
in het kustgebied. In Groningen en Norden vond de bevolkingsgroei reeds 
in de 12de eeuw zijn neerslag in een tweede parochiekerk. In beide steden 
vestigden de dominicanen zich in de 13de eeuw dan ook in een plaats die al 
twee parochiekerken had. Voor Leeuwarden lij kt eenzelfde chronologie het 
meest waarschijnlijk. De stichting zou in dat geval dus tijdens Wibrand van 
Camminghaburen of zijn zoon Dodo Cammingha tot stand gekomen kun
nen zijn . 

Schuur veronderstelde dat, indien de Nijehoofster kerk al eerder tot 
stand zou zijn gekomen, zij als kerk van het stedelijke centrum zeker op het 
Leeuwarder stadszegel zou hebben gestaan, en niet de Oldehove. 'ss Tegen 
deze veronderstelling kunnen verschillende bezwaren worden aangevoerd , 
waarbij een vergelijking met Groningen en Norden wederom verhelderend 
kan werken. Allereerst is het geenszins uitzonderlijk dat de patroon van de 
moederkerk het symbool van de stad bleef. In Groningen was in de late 
middeleeuwen Sint Maarten patroon van de stad, en niet Sint Nicolaas of 
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Onze Lieve Vrouwe, de patroonheiligen van de Akerk.'56 In Norden figu
reerde Sint Andreas, patroon van de nieuwe parochiekerk wèl op het stads
zegel , maar daar was de verhouding tussen de beide kerken een andere dan 
in Groningen en Leeuwarden. Terwijl in de beide laatste steden - in Leeu
warden meer nog dan in Groningen - de moederkerk een groot deel van de 
stedelijke bebouwing onder haar ressort bleef houden en het omringende 
platteland tussen de moederkerk en de dochterkerk werd verdeeld, vond in 
Norden de splitsing op een andere wijze plaats: de oude St.-Liudgerskerk 
bleef als parochiekerk voor Norderland functioneren , terwijl de ernaast 
gelegen jongere St.-Andreaskerk de stadskerk werd. '57 

Resumerend kan de stichting van Nijehove als volgt beschreven wor
den. Als achtergrond dringt zich een tweeledig perspectief op, waarbij deze 
kerk zowel kenmerken heeft van een dorpskerkje als Lekkum, als van een 
typische stadskerk als de Groninger Akerk. Waarschijnlijk nog in de 12de 
eeuw werden in de knipkleigebieden talrijke kleine parochies gesticht. Ten 
oosten van Leeuwarden verrezen zo door dotatie van plaatselijke aanzien
lijke leken, en waarschijnlijk op instigatie van de jonge abdij Mariengaar
de, de kerkjes van Miedum en Lekkum. Voor haar plattelandsbereik rond 
de buurschappen Camminghaburen , Wilaard en Harmswerd kan de 
parochie Nijehove geheel met Miedum en Lekkum worden vergeleken. De 
Ee vormde, evenals bij Miedum en Lekkum, de grens met de moederpa
rochie van Oldehove. Omdat de stichtersfamilie, de Cammingha's, echter 
ook ten westen van de Ee, op de terp benoorden de Eewal in het eigenlijke 
Leeuwarden grondbezit had verrees de kerk van deze parochie niet in de 
afzijdig gelegen buurschappen Wilaard of Camminghaburen, maar als een 
enclave in de parochie van Oldehove op de Nijehoofster terp in Leeuwar
den. De Cammingha's verschaften zich zo een eigen door hen gedomineer
de parochie rond hun stamhuis ten oosten van de Ee en accentueerden 
gelijktijdig hun machtspositie in de stedelijke nederzetting. 

Sr. Virus van Oldehove en Mariengaa rde 

In de jaren tussen 1285 en 1300 verwierf Mariengaarde het patronaatsrecht 
van de Leeuwarder moederkerk, St. Vitus van Oldehove. Hoewel op detail 
punten van zijn betoog kritiek mogelijk iS,'58 heeft Van Buijtenen de alge
mene kaders waarin deze verwerving haar beslag kreeg, goed geschetst. '5. 
De oude patroon, de abt van het verre Corvey, had reeds in het midden van 
de 12de eeuw moeite gehad zijn rechten op de Leeuwarder kerk te handha
ven. Aan het einde van de 13de eeuw werd van deze rechten in het geheel 
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geen melding meer gemaakt. Zoals ook op andere plaatsen vallen in 
Leeuwarden dan drie categorieën personen te onderscheiden, die in het 
patronaatsrecht geïnteresseerd waren . De eerste groep is de geestelijk
heid van de betreffende kerken. Met het wegvallen van de oude kerkpa
troon waren zij geneigd zichzelf niet slechts als de possessores van de 
kerkelijke beneficia te zien, maar ook als de palroni daarvan. Met name 
indien deze priesters nauwe relaties hadden met plaatselijke adellijke 
families kon het patronaat daardoor in lekenhand geraken. Het voorbeeld 
van abt Frederik, zelf immers eerder pastoor van Hallum en waarschijn
lijk uit een tot het patronaat gerechtigde familie en daardoor in de positie 
de kerk van Hallum voor zijn abdij te verwerven ,l60 toont evenwel dat 
deze misstand ook ten voordele van de premonstratenzer en andere Friese 
kloosters die greep op de parochiale zielzorg wilden krijgen kon worden 
aangewend; er zijn vele andere van dergelijke voorbeelden dat een pas
toor het patronaatsrecht bij zijn intrede in een klooster op deze wijze 
overdroeg.161 Een tweede groep geïnteresseerden in het patronaatsrecht 
werd gevormd door de locale elite. Ook als zij - of hun voorouders - de 
kerk niet gesticht hadden, hadden zij de neiging hun dominantie in de 
plaatselijke gemeenschap ook tot de parochiekerk uit te strekken. Soms 
was deze aanspraak op het patronaatsrecht gebaseerd op een vorm van 
leenverhouding, overdracht, subpatronaat of kerkvoogdij ; in die gevallen 
was hun recht, theoretisch althans , dus van de oorspronkelijke patroon 
afgeleid. Vaak ook zal er eenvoudig van usurpatie sprake zijn geweest. De 
derde categorie in het patronaatsrecht geinteresseerden is reeds genoemd: 
het zijn de sinds de 12de eeuw in Friesland gestichte kloosters , die zowel 
parochiegeestelijken als locale edelen tot overdracht van hun rechten pro
beerden te bewegen , en die in sommige gevallen het patronaatsrecht ook 
direct van de oude patroon, vaak een buitenlandse abdij of de bisschop, 
wisten te verkrijgen. 

Al deze categorieën gegadigden: geestelijken, aanzienlijke leken en 
Friese kloosters vinden we aan het einde van de 13de eeuw als belang
stellend ten aanzien van Oldehove. Er is sprake van twee pastoors, Eppo 
en de waarschijnlijk reeds overleden Liudo, wier prebende en patronaats
recht door de eerste in 1285 aan Mariengaarde werd overgedragen. 
Omdat op de begraafplaats van het klooster Bethlehem in de vorige eeuw 
een l3de-eeuws zegelstempel werd gevonden met het opschrift sigillum 
Uudonis sacerdolis de Uwer! is het goed mogelijk dat Liudo met de pre
monstratenzers bevriend was en in Bethlehem begraven werd. ló, Hoe dit 
ook zij , duidelijk is dat hij en zijn collega Eppo Mariengaarde welgezind 
waren en de abdij vaste voet gaven binnen de kerk van Oldehove. Gelijk-
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tijdig manifesteerden zich ook aanzienlijke leken: enkele dagen na pas
toor Eppo's overdracht ri ep de officiaal van de aartsdiaken name lijk de 
viri militares en de begijnen te Leeuwarden op de abt van Mariengaarde 
als hun herder te erkennen. 16

] Vijftien jaar later is voo r de tweede maal 
sprake van aanzienlijke leken , die nu met name en exp li c iet als aanspraak 
makend op (een deel van) het patronaatsrecht van de Oldehove worden 
genoemd: Altat en Renaid , zoons van Frederik Burmania en parochianen 
van de Oldehove l M droegen na beraad met hun vri enden en verwanten op 
13 maart 1300 dit recht ten bate van hun eigen zieleheil en dat van hun 
overleden ouders over aan Mariengaarde. In later tijd, in de L5de eeuw, 
blijkt direct naast de Oldehove de sti ns van de Burmania's te liggen. In de 
L6de eeuw beroemde Upcke van Burmania zich op deze nabijheid van het 
Burmani ahuis en de kerk en wist bovendien de genealogische schakels 
die zijn fa milie verbonden met de beide broers te noemen. Hoewel deze 
stamreeks niet door betrouwbare bronnen wordt ondersteund, is het aller
minst onwaarschijnlijk dat ook de beide Burmania-broers al naast de 
Oldehove woonden. 16s Tussen 1285 en 1300 lukte het de abdij Marien
gaarde zo alle pretendenten en rechthebbenden op de St. Vituskerk uit te 
schakelen en het patronaatsrecht - inclusief een grote mate van zeggen
schap over het beheer van het pastoriegoed l66 

- aan zich te trekken. 
Van de Cammingha's is hierbij geen sprake; indien we de traditi onele 

Cammingha-stamreeks volgen, zou dit alles tijdens Ernst of Bennert 
Cammingha zijn bes lag gekregen moeten hebben. Toch kan de hierboven 
beschreven positie van de Cammingha's de bemoeIingen van Mariengaar
de met Oldehove een breder kader geven en indirect ook de rol van de 
Burmania's verhelderen. De verwerving van het patronaatsrecht van de 
Oldehove in 1285/1 300 was immers ni et de eerste maal dat Mariengaarde 
belang stelde in het Leeuwarder parochiewezen, maar had een lange 
voorgeschiedeni s. Het lijkt gerechtvaard igd de verwerv ing te zien als de 
formele bekrachtiging van een reeds lang bestaande invloed van de abdij 
in Leeuwarden en omgev ing, zoals die hierboven reeds werd beschreven. 
Abt Frederik had al in de kerken van Oldehove en Stiens gepreekt. 
Nadien ontstonden er door intrede in Mariengaarde en Bethlehem en de 
pelgrimage naar het graf van Frederik en Siard talrijke contacten tussen 
de abdij en Leeuwarder parochianen. Voorts ontwikkelden zich vri end
schappen tussen de kloosterlingen enerzijds en parochiegeestelijken . 
zoals pastoor Folqulf ( 1170), deken Hesse l (1230) en pastoor Liudo 
(1280), en ede llieden, zoa ls die van Cambuur, Je lgerhuis , Lekkum en 
Miedum, anderzijds. Tenslotte dankte het in de aan 1285 voorafgaande 
eeuw gest ichte kerkje van Lekku m aan deze connecties hoogstwaar-
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schij nl ijk haar patrocinium , terwijl dit , zoa ls gezegd, in M iedum en Nij
ehove - evenals Lekkum dochterparochies van Oldehove - mogelijk even
eens het geva l was. 

Een tweede situatie di e zich door de dominantie van de Cammingha's 
en door hun relatie met Mariengaarde beter laat begrijpen is de positie van 
de familie Burmania, na de Cammingha's en Jelgera's de derde Leeuwarder 
familie van wie we de naam vernemen. Hierboven werd reeds hun nauwe 
relati e met Oldehove genoemd: in de 16de eeuw benadrukten zowel de lig
ging van hun stins, hun grafzerken in de kerk, als de "apocrieve" geschied
schrij ving over hun familie deze relatie nog. Opmerkelijk is daarom hun 
bescheiden pos itie in het laatmiddeleeuwse Leeuwarden. De nabijheid van 
kerk en stins en van kerkeland en ade llijke land komt in Friesland veel 
VOOr. '67 De discussie over de oorsprong van deze nabijheid kan hier achter
wege blij ven. In het algemeen gaat het om bezit van de belangrijkste hoof
delingenfa milie ter plekke. Aylva in Wi tmarsum, Li auckema in Sexbierum, 
Walta in Tjerkwerd en Tjaerda in Rinsumageest zijn bekende voorbeelden ; 
deze lij st is met tienta ll en uit te breiden. De positie van de Burmania's is 
echter een andere. Niet all een verge leken bij de Cammingha's, maar ook bij 
de eerst aan het begin van de ISde eeuw vermelde famili e Minnema, is hun 
rijkdom en machtspositie betrekkelij k gering. In het stadsbestuur manifes
teerden zij zich minder, hun grondbezit en het aantal huissteden binnen de 
stad waaruit zij erfpacht trokken was eveneens kl einer. '68 De positie van de 
Burmania's was dus bescheidener dan men op basis van de ligg ing van hun 
woning zou verwachten. '69 

Nu we de dominerende ro l van de Cammingha's in het middeleeuwse 
Leeuwarden kennen, laat de machtspositie van de Burmania's zich gemak
kelijker beschrij ven. In de meeste pl aatsen waar hoofdelingen dicht tegen 
een oude kerk aan en soms ook op oorspronkelijk land van die kerk een 
sti ns stichtten , lukte het hen de patronaatsrechten te verwerven, of tenmin
ste een grote invloed op de feitelijke gang van zaken in de kerk. In Leeu
warden verli ep het anders . Het lukte de Burmania's hier wel dicht bij de 
oude kerk een steunpunt te verkrijgen; maar daarbij bleef het. Van hun aan
spraken op het patronaatsrecht deden zij in 1300 afstand en ook het later bij 
Burmaniahuis behorende land was betrekkelijk gering. De reconstructi e 
van de eigendomsverhoudingen in di t deel van de stad illustreert hun 
secundaire positie ten opzichte van de kerk. De ondergrond van een groot 
deel van het Oldehoofster espel, het stadsdeel ten westen van de St.-Antho
nystraat/Oude Gracht, behoorde in de late middeleeuwen aan de St.-Vitus
kerk . De Burmania's bezaten slechts de onmiddelijke omgeving van hun 
hui s: het blok tussen Torenstraat, Oldehoofster kerkhof, Kleine Kerkstraat 
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en Nieuwestad. Hun goed grensde niet all een ten noorden, bij het Olde
hoofsterkerkhof en op het Nieuwland, maar ook ten oosten aan dat van St. 
Vitus. De gehele noordzijde van de ieuwestad en waarschijnlijk ook de 
zuidzijde behoorden oorspronkelijk aan de kerk. Van de aanleg van de hui
zen op de Nieuwestad in de l5de eeuw profiteerden dan ook niet de Bur
mania's, maar de kerk. "0 

De hegemonie van de Cammingha's, hun betrokkenheid bij het 
parochie- en kloosterwezen en met name hun band met de abdij Marien
gaarde maken het mogelijk de bescheiden positie van de Burmania's een 
context te geven. Zonder overdrij ving mogen we stellen dat de Burmania's 
hun positie niet konden uitbouwen tot die van dé stadshoofdelingen van 
Leeuwarden, doordat hier een ander ges lacht, de Cammingha's en hun ver
wantschapskring, dominan t was en bleef. Anders dan in andere steden en 
dorpen kwam de hegemonie in de oorspronkelijke parochie Leeuwarden en 
in de daarvan afgesplitste parochies daardoor ni et in dezelfde handen als de 
eervo lle woonplaats naast de oude moederkerk. Mede door de stichting van 
een dominicanenklooster en van de parochie Nijehove bij de handelsbuurt 
aan de Ee wisten de Cammingha's hun vooraanstaande positie in en rond 
Leeuwarden te bestendigen; vanwege de kracht van het vriendschapsnet
werk tussen de Cammingha's, de met hen verzwagerde Jelgera's, de 
Leeuwarder parochiegeeste lijkheid en de kloosterlingen van Mariengaarde 
zu ll en de Burmania's in 1300 al dan niet vrij willig hun aanspraken op het 
patronaat van de kerk waar zij naast woonden aan Mariengaarde hebben 
overgedragen. 

St. Calharina van Hoek 

De relatie van de Cammingha's met de parochiekerk van Hoek vraagt min
der argumentatie dan die met de dominicanen, de parochiekerk van Nijeho
ve en de overdracht van het patronaat van Oldehove. Blijkens archeolo
gisch onderzoek werd in de vroege l4de eeuw de Voorstreeksgracht gegra
ven, zodat de Ee, die oorspronkelij k langs de Eewal in de Middelzee 
stroomde, nu ten zuiden om de Minnematerp heenliep. Door deze verleg
ging verschoof het economi sche centrum van Leeuwarden van de omge
ving van de Hoogstraten op de Nijehove- en Minnematerpen naar de Voor
streek en de Kelders. De familie Cammingha wist deze ontwikkeling in 
haar voordeel uit te baten. Het land ten oosten van de Voorstreek en ten 
noorden van de Tuinen en het Vliet was haar eigendom en vormde voor het 
graven van de nieuwe stadsgracht in de l5de eeuw met het land rond Cam-
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minghaburen één geheel; tot in de 16de eeuw werd het gebied ten oosten 
van de Voorstreek daarom soms dan ook nog als Camminghaburen aange
duid . Op di t land gaven de Cammingha's hui ssteden in erfpacht uit. Op de 
zuidhoek van dit huizenblok, dat Hoek werd genoemd, verrees in de 14de 
eeuw dicht bij pl aats waar Voorstreeksgracht en Vliet bijelkaar kwamen op 
een strategische plaats een versterkt Camminghahuis.l 71 Het grote aaneen
ges loten Camminghabuurster landgoed telde sindsdien dus twee stinzen: 
de oude Camminghaburg op Cambuur in het oosten en de - later Amelands
huis genoemde - stins in Hoek in het westen. Als het ware als tegenhanger 
van deze stins verrees aan de noordzijde van het hui zenblok van Hoek de 
kerk van St. Catharina, de derde Leeuwarder parochiekerk . Het tijdstip van 
haar stichting staat niet vast, maar lag waarschijnlijk in de 14de eeuw. 
Eveneens onzeker is of zij van meet af aan parochierechten bezat, of aan
vankelijk als kapel in de parochie Nijehove functioneerde. 172 

Van "Sincte Katharina kercke binnen Leuwarden " ste lde Wythie van 
Cammingha (f2) in 154 1 dat zij "van Camminga geslacht gefundeert is". 173 
Inderdaad treden de Cammingha's als co ll atoren op, hoewel in later tijd de 
parochianen medezeggenschap hadden: in 1567 bij voorbeeld ste lde de 
fa milie een drietal voor aa n de gemeente, die daaruit een keus mocht 
doen. 174 Door deze collatierechten en sti chtingspretenti e staat, ook gezien 
de ontstaansgeschiedenis van Hoek en de e igendomsverhoudingen in deze 
wijk, is de sti chting van de St.-Catharinakerk door de Cammingha's wel 
zeker. De omvang van het bereik van de parochie van St. Catharina kennen 
wij niet nauwkeurig. Vast staat dat binnen de stad de wijk Hoek ten oosten 
van de Voorstreek eronder behoorde en buiten de stad het slot Cammingha
burg en de buurschap Camminghaburen, ook voor zover deze geen eigen
dom van de Cammingha's was. 175 Door uitsluiting weten we dat ook het 
overi ge parochiegebied zich ten oosten van de Ee en ten noorden van het 
Vliet moet hebben uitgestrekt. maar of en hoe het daar ruimtelijk van dat 
van Nijehove was gescheiden weten we niet. 176 

Ook de li gg ing van de goederen di e bij de Catharinakerk behoorden, 
weerspiegelt hun herkomst uit het bezit van de famili e Cammingha. Het 
grootste aaneenges loten complex, meer dan 90 pondemaat,177 lag direct ten 
oosten "achter Kamminghaburch", I78 en grensde daardoor in het westen aan 
de oude kern van het Camminghaland op Camminghaburen en in het zui
den aan de goederen van Nijehove.179 Het was eigendom van de pastori e en 
vicarie van de Catharinakerk en bij verschillende pachters in gebruik. Tot 
in de 16de eeuw bleven de Cammingha's de Hoeksterkerk in hun testamen
ten belangrijke schenkingen doen. Ook na zulke schenkingen bleef de her
innering aan de herkomst van de goederen en daarmee aan de begunstiging 
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door de fa milie Cammingha bewaard door de nabijhe id van de goederen, 
doordat de Cammingha's het goed soms bleven gebruiken'so en doordat zij 
bij schenking een verbod op vervreemdi ng bedongen. Het kerkegoed van 
St. Catharina symbo li seerde daardoor tevens de band tussen de kerk en 
haar sti chtersfamili e. Toen op 18 j anuari 154 1 pastoor en kerkvoogden van 
St. Catharina dri e pondemaat bouwland "bij 't hoge terpl and van Camming
haburen liggende" en grenzend aan het land van de erven van Wyttye Cam
mingha (f3) wilden verkopen om reparati es aan het dak en het gebouw van 
de kerk te bekostigen, protesteerden de gebruikers van d it land Sicke, Haye 
en Wyttye Cammingha (f2) bij voorbee ld .'s, E n laatstgenoemde Wyttye 
Cammingha bepaalde ze lf in zijn testament dat "die saete achter Cambuyr 
op die Meden sall va ll en tot ende aen S incte Kathrine kercke binnen Lieu
werden, doch byalsoe dat ze tot euwige dagen by de vorscreven kercke bly
ven sa l ende daervan nyet vervremdt za l worden, ende indien contrarie 
geschiede. datze weder sal vall en ende aengetast worden by myn naeste 
bloet" .'81 

Ten zu iden werd het land van de Catharinakerk , zoa ls reeds vermeld, 
begrensd door de kern van het goed van de Nijehove, di e ik als moederkerk 
van de Catharinakerk meende te kunnen aanwijzen. Merkwaardig is het. 
ook door Schroor gesignaleerde, kleine grondbezit van de kerk van Nijeho
ve. Is kerke land vervreemd? Of is met de overdracht van een deel van de 
zie lzorg ook een deel van de infrastructuur van Nijehove aan de Hoekster 
kerk overgedragen? Het laatste is niet ondenkbaar als beide kerken , zoals ik 
aanneem oorspronkelijk in handen van dezelfde patroon waren. '83 

De heilige Catharina, patrones van de Hoeksterkerk, ill ustreert de tot
standkoming van deze kerk in de late midde leeuwen. Aan haar gewijde ker
ken zijn in Fries land immers steeds jonge stichtingen. Verder speculeren 
over de vraag waarom men voor haar koos, is hache lijk vanwege de alge
mene verering die zij genoot. Deze verering kreeg een krachtige impuls 
door de krui stochten, 'S-! waaraan wij Dodo Cammingha zagen deelnemen. 
Vaak wordt in het geva l van de Hoeksterkerk tevens gewezen op de voor
keur di e de adel voor haar aan de dag legde. '85 Maar ook bij de premonstra
tenzers van Mariengaarde '86 en de dominicanen '8' stond zij in aanzien. Vele 
factoren kunnen dus aan de keuze hebben bijgedragen. Zeker moet in d it 
verband nog genoemd worden het fe it dat ook in de kerk van Nijehove St. 
Catharina een be langrijke plaats had . Mammo Mammingha bepaalde in 
1407 in zijn testament namelij k dat indien hij kinderloos zou overlijden "de 
Zaligste Maagd en de Zalige Catharina in de kerk van de Heilige Mari a in 
Leeuwarden" een deel van de erfeni s zouden krijgen.'s Of zij medepatro
nesse van de kerk was, of van een altaar of prebende, onttrekt zich aan onze 
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waarnemi ng, maar duidelijk is dat zij ook in ijehove in aanzien stond. 
Aan de reeks mogelijke motieven voor de keuze van het Catharina-patroci
nium in Hoek kan zo worden toegevoegd dat het misschien is "overgeno
men" van de Nijehove, hetgeen dan een ondersteuning zou kunnen zijn van 
mijn hypothese dat de kerk van Nijehove de moederkerk was van di e van 
Hoek. 

Zoals de familie Cammingha rond 1200 met de stichting van Nijehove 
hoogstwaarschijnlijk een e igen parochie rond hun stamhuis op Camming
haburen en gelijktijdig een benadrukking van hun positie in de hande ls
buurt ten noorden van de Eewal voor hadden, zo gingen zij een ruime eeuw 
later over tot een vergelijkbare stichting van een kerk in Hoek, die een 
groot deel van het parochiegebied en misschien ook kerkegoed van ijeho
ve verwierf. Op het platteland ten oosten van de Ee betekende dit dat de 
hoofdelingen op Camminghaburen, die naar ik vermoedde eerder parochia
nen van Nijehove waren, dat nu van St. Catharina van Hoek werden. Bin
nen de stad weerspiegelde de verschui ving van de aandacht en begunsti
ging vanwege de Cammingha's van de Nijehoofster- naar de Hoeksterkerk 
de verschui ving van het economische zwaartepunt in Leeuwarden van de 
Hoogstraat en de Eewal naar de VOOI·streek. 

6. DE CAMMINGHA'S A 1400 

De bronnen over de Cammingha's vóór 1400 zijn schaars. Alleen sommige 
passages in de Ges/a abbatum leveren een verslag door een tijdgenoot. 
Voor de nadere interpretati e van deze passages en voor de positie van de 
Cammingha's tussen ongeveer 1250 en 1400 waren we geheel aangewezen 
op kroniekmededelingen , gegevens over e igendoms- en andere rechtsver
houdingen, pretenties en tradities uit de 16de eeuw. Pas vanaf het einde van 
de 14de eeuw zijn er wederom contemporaine berichten. ' 89 Hun aard is 
bovendien veelzijdiger: naast verhalende teksten kunnen we nu ook over 
uit verschillende administraties afkomstige oorkonden en registers 
beschikken. Omdat mijn doelstelling in dit opstel is de oudste gesc hiedeni s 
van de Cammingha's te reconstrueren, kan voor het vervolg worden vo l
staan met het aanduiden van enke le hoofd lijnen. 

iet alleen de bronnensituati e met betrekking tot de Cammingha's ver
andert aan het e inde van de 14de eeuw sterk, ook voor hun uit di e bronnen 
af te le iden positie is dat het geva l. In eerdere tijd speelden zij bij a lle insti
tutione le ontwikkelingen in Leeuwarden, met name in de kerkelijke sfeer, 
een belangrijke rol. Van tegenste llingen tussen hen en de opkomende stad 
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vernemen we daarbij niets . In de l5de eeuw komt daarin verandering 
doordat de relatie tussen de stad Leeuwarden en de hoofdelingen Cam
mingha juridisch nader wordt geregeld en - aan het einde van die eeuw -
de stad en de familie in toenemende mate opereren met eigen strevingen. 

De heerlijkheid Leeuwarden 

In de loop van het jaar 1396 maakte de Hollandse graaf, Albrecht van 
Beieren , plannen Friesland binnen te vallen .'90 De Friese edelen beraad
slaagden hoe daarop te reageren. Onder deze edelen'9' was ondermeer 
Gerrit Cammingha Ce I). Tevergeefs spoorde hij met enkele anderen de 
Friezen aan tot een defensieve politiek. Toen de oorlog eenmaal losbarst
te, koos Gerrit Cammingha met de andere Vetkoper hoofdelingen de zijde 
van Holland; hij was zelfs een van belangrijkste bondgenoten van de 
graaf. 

Hij werd door deze opgenomen in de Hollandse ridderorde van de 
Tuin, '9' en benoemd tot baljuw van Leeuwardera- , Tietjerkstera- en Idaar
deradeel en van Rauwerderhem en Smallingerland.' 93 Verder werd hij 
beleend met de hoge en lage heerlijkheid van Leeuwarden en verschillen
de dorpen in de omgeving: met "onse stede van Leewairden in Oistvries
lant, ende on se dorpen dair by geleghen, geheten Stienzede, Wyrdum 
ende Ferwart .. . mit alle heerlichede, hoghe ende laghe". '9" Uiteraard was 
deze heerlijkheid, evenals andere door de graaf verleende heerlijkheden , 
een nieuwvorming die door de militaire ontwikkelingen in de volgende 
jaren bovendien geen realiteitswaarde zou krijgen . In de omschrijving 
van de heerlijkheid komen daardoor naast elementen die correspondeer
den met reëel bestaande omstandigheden ook loze pretenties voor. Het 
recht op de tienden is een voorbeeld van een aanspraak die niet met de 
werkelijkheid overeenkwam. Evenals de ook genoemde rechten op de 
collatie van de kerken , molenrecht en visrecht, was het ontleend aan het 
gebruikelijke toebehoor van heerlijkheden in Holland. Weliswaar oefen
den de Cammingha's eerder en later rechten op kerken, molens '95 en vis
serijen '96 uit , maar niet op grond van deze heerlijkheid. 

Andere passages in de leenbrief hadden een hoger realiteitsgehalte. 
Zo vond de bijzondere situatie in Leeuwarden met zijn drie parochieker
ken er haar neerslag in. Het gebied van de heerlijkheid zou zich namelijk 
uitstrekken "alsoe lang ende alsoe wyt als die prochien, die binnen der 
selver stede .. staen" . Opmerkelijk is deze passage bovendien omdat zjj 
naar de toekomst verwijst. Bekend is dat Leeuwarden in 1298 reeds over 
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een eigen jurisdictie beschikte die uit het omri ngende plattelandsgebied 
was losgemaakt. In 1392 werd deze aparte status nog eens bevestigd. Het 
stadsrecht gold echter a lleen voor de, mogelijk sinds het ei nde van de 
14de eeuw, door een gracht omgeven stedelijke bebouwing. Pas in 1515 
zou de in de leenbrief omschreven omvang van de stadsjurisdictie, waar
bij het he le plattelandsgebied "zover als de Leeuwarder paroc hi es zich 
uitstrekten" onder de stad was gebracht , definitief zijn beslag krijgen. '97 

Volgens de leenbrief zouden Gen'it Cammingha's inkomsten uit de 
heerlijkheid bestaan uit de helft van de opbrengsten uit de juri sdictie. In 
ruil daarvoor zou hij de graaf indien nodig dienen "mit twinti ch gewapen
de up siins self cost". Hij ondersteunde de graaf in diens Friese oorl og 
inderdaad daadwerkelijk, door toe te staan dat Hollandse so ldaten op de 
stins in Camminghaburen werden ge legerd . Toen het tij voor de Hollan
ders keerde , was Cammingha gedwongen naar Holl and te vluchten; tot in 
140 I bleef hij daar in ballingschap. De belening met de heerlijkheid 
Leeuwarden en de benoeming tot ba ljuw laat zien dat ook rond 1400 de 
Cammingha's nog tot de belangrijkste edellieden van Leeuwarden en 
haar wijde omgeving behoorden. Ook de andere in dergelijke functies 
benoemde personen waren geen homines novi, maar behoorden steeds tot 
ges lachten die eerder ter plekke a l een machtspositie hadden. ' 98 

In de latere geschiedschrij ving heeft men in Cammingha's keuze voor 
de Hollandse graaf een daad gezien, waardoor hij tegenover de stad 
Leeuwarden kwam te staan. ,''') In contemporaine bronnen is daarvan even
we l geen sprake. Weliswaar wordt verme ld dat Camminghaburg door de 
Schieringers werd ingenomen, maar nergens blijkt dat zij Leeuwarders 
waren. Noch in de bronnen over de Friese oorlog van Albrecht van Bei
eren, noch in de vetes in het eerste decennium van de 15de eeuw is trou
wens sprake van een zelfstandige po litieke rol van de Friese steden. De 
enigen die in deze twisten met name worden genoemd zijn de Vetkoper 
en Schieringer hoofdelingen, en nu en dan ook kloosterlingen. Wat 
Leeuwarden betreft stelden deze laats ten - de dominicanen - zich in ieder 
geval ni et tegenover de politieke keuze van Cammingha, maar kozen z ij 
juist al vroeg de kant van de graaf. 'oo Dat de stad Leeuwarden in de oorl og 
met Albrecht van Beieren zich tegen de Cammingha's en de dominicanen 
zou hebben gekeerd, lijkt een - voor het eerst in de 17de eeuw te trace
ren,ol - hi storiografische traditi e , di e ontstond doordat men de po litieke 
situatie aan het einde van de 15de eeuw - toen de stad en de Cammingha's 
inderdaad tegenover elkaar kwamen te staan - terugprojecteerde naar een 
eeuw eerder. 
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Hoek en Oldehove onder het stadsrecht van Leeuwarden 

[n de jaren '20 van de 15de eeuw verzoenden de Vetkoper hoofdelingen, 
onder wie in 1422 Gerrits zoon Peter Cammingha (e3) en zijn schoon
zoon Take Cammingha (e2) worden genoemd, zich definitief met de 
Schieringers. In de rustige periode die vo lgde besloot de "mena reed" , de 
landdag van Oostergo en Westergo, in 1426 dat Oldehove en Hoek en "a l 
dat der bynna der stadgrefft to Liowerd is" onder het stadsrecht van 
Leeuwarden zouden komen. lol Ze overwogen daarbij dat het een goede 
zaak zou zijn dat "da riocht ende da stede wel wr een se", dat dus de 
gehele stedelijke bebouwing en het geb ied waarover zich het stadsrecht 
uitstrekten zouden samenvallen. In de daarop volgende j aren accepteerde 
Leeuwarderadeel dat de betreffende wijken, namelijk Oldehove en Hoek , 
in plaats van onder de grietenij onder de stad zouden behoren en werden 
tussen de stad en deze nieuw bij de stad gevoegde wijken verdragen 
ges loten, waarin de vereniging nader werd geregeld . In deze, uit de jaren 
1426 tot 1435 stammende, contracten over de uitbreiding van Leeuwar
den bleef het ten aanzien van Hoek onduidelijk of en hoever de stadsvrij 
heid zich ook buiten de eigenlijke stad had moeten uitstrekken. Enerzijds 
is er duidelijk sprake van dat het toegevoegde gebied de stad betreft 
"zover als de bebouwing zich uitstrekt" ;201 anderzijds wordt behalve Hoek 
ook "Aes(ter)terp" , dat is de terp van Camminghaburen")" genoemd . Uit 
de latere ontwikkeli ng blijkt evenwel dat de uitbreiding zich voorlopig 
tot de stedelijke bebouwing zou beperken .105 

Opva llend is dat de hierboven ges ignaleerde verschill en tussen de 
machtsverhoudingen in de omgeving van de Oldehove en in die van Hoek 
ook in deze verdragen tot uiting kwamen. amens de Oldehoofsters 
("A ldahowestra" ) trad op 21 januari 1435 de hoofd pastoor van Oldehove 
op samen met de deken van Leeuwarden. Van de naast de kerk wonende 
fa milie Burmania, waarvan juist uit deze j aren - voor het eerst sinds de 
afstand van hun deel van het patronaatsrecht van de Oldehove in 1300 -
weer oorkonden voorhanden zijn ,'06 wordt geen melding gemaakt. 
Namens de Hoeksters en Call1minghabuursters ("dae ynra Hoeck ende 
Aesterpstra") trad op dezelfde dag daarentegen uitsluitend Peter Calll 
Illingha op. Hij verklaarde zich met de vereniging accoord , ook namens 
"syne kynden ende syne kyndeskynden" en benadrukte dat "dit voor eeu
wig zal duren". Verder garandeerde hij dat de stad geen schade zou lijden 
van vetes waarin hij "van partijwege" betrokken zou raken . Andere Hoek
sters en ook de geestelijkheid van de St.-Catharinakerk worden niet 
genoemd.lO

? De machtsverhoudingen rond 1430 weerspiegelden zo nog 
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de wijze waarop in he t verleden de relatie tussen kerken en hoofdelingen 
was ontstaan: in Oldehove was de kerk primair, in Hoek daarentegen de 
machtspositie van de Cammingha's. 

Zoal s men veronderstelde dat de partij keuze voor de graaf van Hol
land in 1398 de Cammingha's in een positie tegenover de stad Leeuwar
den bracht, zo is ook de stichting van Hoek wel als een tegen de stad 
gerichte daad gezien 208 De vereniging van Hoek met Leeuwarden in 1435 
betekende in deze visie dat "Cammingha het hoofd moest buigen voor de 
stad" . 209 Bij een tegenstelling tussen Cammingha's en de stad bij de ver
eniging van 1435 moeten evenwel de nodige vraagtekens worden gezet. 
Weliswaar va lt aan het einde van de 15de eeuw tengevolge van de voort
gaande groei van de stad en het oplaaien van de partijtwisten een toene
mende spanning tussen de Vetkopers georiënteerde Leeuwarder burgerij 
en de tot de Schieringer partij behorende Cammingha's waar te nemen ,210 
vóór 1480 lijkt daarvan nog geen sprake te zijn geweest. Allereerst blijkt 
uit geen enke le andere bron expliciet een tegenstelling tussen Leeuwar
den en Cammingha in deze tijd. De schaarse beschikbare bronnen uit de 
eerste helft van de 15de eeuw spreken integendeel jui st geregeld van 
vriendschap en bondgenootschap van Cammingha's met aanzienlijke 
Leeuwarders die ook voor 1435 reeds van het stadsbestuur deel uitmaak
ten en met "dyo sted ende dyo meenthe toe Lyouwert".211 Ook in andere 
steden vertoonden de hoofdelingen trouwens geen aarzeling zich met hun 
stedelijke bezittingen onder het stadsrecht te begeven. Economisch kon
den ze daarbij slechts gewin hebben en politiek was het hen daardoor 
mogelijk ook in de juridisch uit het platteland losgemaakte steden 
bestuurlijk een rol te spelen. Terwijl in de eerste helft van de 15de eeuw 
vooral famili es waarvan bekend is dat zij hun hui s hadden in de stad bin
nen de oude grachten212 in het stadsbestuur zitting hadden , zien we in de 
tweede helft van die eeuw naast zulke stadsfamilies213 ook de Camming
ha's en in mindere mate de Burmania's aan het bestuur deelnemen. Onge
twijfeld was dat mede het gevo lg van de vereniging van Hoek en Oldeho
ve met de stad. De Cammingha's bekleedden daarbij vrijwel steeds de 
meest aanzienlijke functie , die van 0ldennan. 214 Gelijktijdig bleven zij 
echter ook op het omringende platteland betrokken bij de jurisdictie , als 
grietman in Leeuwarderadeel , of in onderdelen daarvan .215 

De vereniging van Hoek met de stedelijke jurisdictie in 1435 beteken
de derhalve geen onderwerping aan de stad , maar een uitbreiding van hun 
invloed in die stad, doordat hun reeds bestaande hegemonie in en rond 
Leeuwarden nu een extra dimensie kreeg door de deelname aan het stads
bestuur. 
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Hetforndeel van Cambuur 

In deze lfde tijd dat Peter Cammingha zijn relatie en die van zijn kinderen 
en kl einkinderen met de stedelijke jurisdictie "voor eeuwig" regelde, legde 
hij in 143 1 ook de wijze waarop de stins op Camminghaburen met de erbij 
behorende landerij en zouden moeten vererven "voor eeuwig" vast. Daar 
was ook wel reden toe, want zijn rechten op Camminghaburen waren niet 
onomstreden. 
Voor een goed begrip moet enige aandacht worden gegeven aan de familie
verhoudingen."é Peters vader, Gerrit Cammingha (e l ) was zelf geen Cam
mingha van Camminghaburen. Hij stamde van Camminghastate in Fer
werd . Zijn positie in Leeuwarden dankte hij aan zijn eerste huwelijk, met 
Hac Cammingha, de laatste te lg in rechte lijn van de oude Cambuurster 
Cammingha's. Dat de heerlijkheid waarmee hij in 1398 door de graaf van 
Holland werd beleend, naast Leeuwarden ook het dorp Ferwerd omvatte, is 
een bevestiging van deze familieverhoudingen, di e we kennen uit de 16de
eeuwse geschriften van dr. Petrus Cammingha en Upcke van Burmani a. 
Het huis op Camminghaburen bezat Gerrit dus vanwege zijn vrou w Hac. 
Het had in theorie dan ook moeten vererven op Wick Cammingha (e2). 
Gerrits en Hacs enige kind dat in leven bleef en ook zelf nakomelingen 
had. Peter Cammingha (e3) daarentegen stamde uit Gerrits tweede huwe
lijk en had dus geen Cambuursters onder zijn voorouders. 

Het huwelijk van de erfdochter van Cambuur met een Cammingha van 
Ferwerd heeft waarschijnlijk een dynastieke achtergrond gehad. Op deze 
wijze kon het oude Camminghagoed bij Leeuwarden toch in handen van 
Cammingha's - zij het uit de Ferwerder familie - blij ven. Dat inderdaad zo'n 
familiebewustzijn meespeelde wordt ondersteund door het feit dat ook Wick 
Cammingha op haar beurt met een Cammingha van Ferwerd, een verwant in 
de vierde graad van haar vader Gerrit, trouwde: met Take Cammingha van 
Ferwerd . De beide huwelijken tussen Cammingha's van Cam buur en van 
Ferwerd in twee opéénvolgende generaties lijken er zo op te wijzen dat er 
rond 1400 nog een herinnering aanwezig was dat de Cammingha-families in 
Leeuwarden en Ferwerd217 een gemeenschappelijke oorsprong hadden. Het 
li gt erg voor de hand daarbij verband te zoeken met de door Sibrandus Leo 
overgeleverde traditie dat de familie van Camminghaburen 250 jaar eerder. 
in het midden van de 12de eeuw, was voortgekomen uit een adellijke famil ie 
in het aan Ferwerd grenzende Blija' De huwelijken van Gerrit en Hac en van 
Take en Wick Cammingha zouden als een "hereniging" van beide takken 
bedoeld kunnen zijn om zo de continuïteit van de familie en de naam Cam
mingha in Camminghaburen veilig te stellen. 
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Schema 4: Cammingha, Je lmera en Eminga 1230-1550 
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Hoewel zij nages lacht in mannelijke lijn had , is het Wick Cammi ngha, 
wier man Take in 143 1 reeds overleden geweest sch ijnt te zijn , ni et gel ukt 
haar erfgoed te beschermen tegen haar halfbroer Peter Cammingha. Bur
mania deelt in zijn genealogie mee dat deze zich "met geweld de door haar 
geërfde goederen , waaronder Camminghaburen, toeëigende". Hoewel 
Burmania meer dan ISO j aar later zijn genealogie opstelde, berustten zijn 
mededelingen ongetwijfeld op waarheid. In 1431 liet Pete r Cammingha, 
zoals gezegd, een stuk opste ll en waarin hij de verdere vererv ing van 
"Kaminghabwrstra stata" regelde.1IR Hij bepaalde daarin dat "dae stata 
ende gueden", indien zijn kinderen zonder nages lacht zouden sterven, ni et 
in "fraemde hand" , zoals op schoonzusters en zwagers zouden mogen ver
erven, maar in dat geval zouden toevallen aan de kinderen of kindskinde
ren van zijn zuster Wick. Peter was , tegen de regels van het erfrecht in , in 
143 1 dus inderdaad in het bezit van Camminghaburen . Ook ten aanzien 
van andere adellijke machtspos ities in de op vetevoeri ng gebaseerde 
samenlev ing die het laatmiddeleeuwse Friesland was , valt waar te nemen 
dat de fysieke aanwezigheid van een volwassen man herhaaldelijk de 
doorslag gaf aan wie een adellijk huis moest toevallen. 219 Tussen Wick en 
haar halfbroer Peter moet over de e igendom van Cambuur een conflict zijn 
ontstaan. In Peters verk laring van 1431 is namelijk sprake van een 
scheidsrechtelijke uitspraak (" baer"). Peters concessie daarbij zal geweest 
zij n dat hij zijn nages lacht a lsnog tot een erfregeling verplichtte , waaraa n 
hij zichzelf niet had gehouden;120 hij won erbij dat hij e igenaar van Cam
minghaburen bleef. Het wekt gez ien het voorgaande dan ook geen ver
wondering dat hij , toen hij in 1440 zijn testament opmaakte, daarin niet 
repte van de verplichtingen die hij jegens Wick en haar nages lacht was 
aangegaan. 

De in het compromis van 143 1 voorziene situatie deed zich 45 jaar 
later inderdaad voor. Peters enig in leven gebleven kleinkind , Graets Cam
mingha (e8) maakte in 1476 namelijk haar testament en li et Cammingha
buren daarin na aan haar moeder Doed Dokema. Deze was na de dood van 
Peters zoon Sicke Cammingha (e6) hertrouwd met Haio Jelmera van 
Ameland (fl), die zich naar hun woonplaats Camminghaburen ook Cam
mingha noemde. Het stamhui s vererfde vervolgens buiten de familie: toen 
Doed in 1499 op haar beurt haar testament maakte, li et zij de oude Cam
mingha-goederen namelijk na aan haar kinderen bij Haio Je lmera: het 
Camminghahuis op de zuidzijde van Hoek aan haar zoon Peter (IJ) Cam
mingha (f2) en Camminghaburen aan haar dochter Siouck (f3 ). Voor het 
eerst in de geschiedeni s raakten Hoek en Camminghaburen daardoor in 
verschillende handen. Ondanks de schone woorden van Peter (I) Cam-
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mingha over de goederen di e niet in vreemde hand mochten raken , kwa
men de oude Camminghagoederen zo dus voor de tweede maal binnen een 
eeuw aan li eden die op geen enkele manier afs tamden van de oude Cam
mingha's van Camminghaburen. Het nages lac ht van Peters halfzuster 
Wick lijkt geen aanspraak meer op Camminghaburen te hebben gemaakt, 
maar woonde in de 15de en 16de eeuw op Dokemahuis te Bilgaard , ten 
noorden van de stad. In tegenste lling tot de bewoners van Cambuur bleven 
zij , zoa ls hierboven ter sprake kwam, zich hun afstamming in vrouwelijke 
lijn van de oude familie Cammingha van Camminghaburen herinneren . 
Hierboven kwam aan orde dat het bezit van een stamhuis één van de facto
ren was waardoor in de 12de eeuw het patrilineai r familiebewustzijn was 
gestimuleerd . Het voorgaande illustreert inderdaad het belang van het 
stamhui s voor de continuïtei t van een adellijke machtspos itie, maar toont 
tevens dat, indien de fe ite lijke machtsverhoudingen daartoe aanleiding 
gaven, patrilineariteit uitei ndelijk niet de doorslag gaf. De eigendom van 
"Kaminghabwrstra stata" was voor de Je lmera's - zonder enige Cammin
gha-voorouders - immers aanleiding zich eveneens al s Cammingha's te 
beschouwen. Siouck Cammingha (f3), de erfgename van Camminghabu
ren, kreeg uit haar - tweede - hu welijk met Rienck Eminga nageslacht dat 
zich eveneens Cammingha noemde en waarop het huis vererfde.'" Opmer
kelijk is dat deze Eminga's ali as Cammingha niet alleen de naam overna
men, maar, ondanks alle tussenliggende verervingen in vrouwelijke lijn en 
in "vreemde hand", ook het oude Camminghawapen met het hert en de 
drie kammen , zoals dat was gevoerd door Peter (1) Cammingha en door 
het nageslacht van diens halfzuster Wick. De Je lmera's ali as Cammingha, 
afstammend van Sioucks broer Peter (H) Cammingha (f2), namen wel de 
naam Cammingha over, maar ni et het volledige wapen. Zij bleven als 
heren van Ameland het wapen Jelmera, gev ierendeeld met één kam van de 
Cammingha's, voeren. Op andere wij ze culti veerden z ij echter wel de 
Camminghatraditie door het bewaren van oude overl everi ngen, zoals met 
betrekking tot de stichting van het dominicanenklooster. Daarnaast was bij 
hij hen sprake van "invented traditions": ter leg itimatie van hun aanspra
ken op Foswerder kloostergoed beweerden zij - met voorbijgaan van hun 
Je lmera-afstamming - dat reeds in de vroege middeleeuwen Cammingha's 
het klooster Foswerd op Ameland gesticht zouden hebben en dit later naar 
vasteland zouden hebben verplaatst. Hun Cammingha-identiteit kreeg 
daarmee mythi sche dimensies . Naast de van Wick en Take Cammingha 
afstammende Cammingha's , di e ik hierboven als de "afstammings-fami
li e" aanduidde, ontstonden op deze wijze twee "hui s-families" van zich a ls 
Cammingha's beschouwende Je lmera's en Eminga's -''' 
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Terwijl in de 15de eeuw de Cammingha's zich zo in drie verschill ende 
fa milies - Cammingha op Dokemahuis, Jelmera a li as Cammingha van 
Ameland en Eminga op Camminghaburen - splitsten en terwijl in 1499 
ook de oude Camminghagoederen in Hoek en in Camminghaburen in ver
schillende handen raakten, verwierven verschillende leden van de Cam
minghafamilies door huwelijken en aankoop andere aanzienlijke huizen. 
Ook de niet meer op het oude stamhuis woonachtige Cammingha's kon
den daardoor beschikken over een eigen adellijke state, zoa ls Jelmera op 
Ameland en Dokemahuis in Bilgaard .223 

Door andere aanwinsten werd het Camminghabezit rond Cammingha
buren uitgebreid en afgerond. Dat was bij voorbeeld het geval met de goe
deren die Site Lousma (e3) en Doed Dokema (e6) inbrachten. De eerste 
was afkomstig uit een in Lekkum gegoede famjlie,m de tweede had een 
moeder die waarschijnlijk afkomstig was van het tussen Cambuur en 
Harmswerd gelegen Juwsmahuis.1

'5 De in de vroege 16de eeuw in het 
bezit van de Cammingha's opduikende goederen te Blitsaard onder Lek
kum en te Harmswerd zijn waarschijnlijk van hen afkomstig. Toen de slot
kapel van Camminghaburg op Cambuur, die waarschijnlijk aan het einde 
van de I 5de eeuw was ingeri cht, in het begin van de 16de eeuw met e igen 
goederen werd gedoteerd , was het genoemde goed te Blitsaard daarvan 
het belangrijkste bestanddeel. De onder Lekkum vallende Bruinsmasate te 
Harmswerd126 werd in 1533 verbonden aan het nog te noemen "forndeel 
van Cambuur", terwijl een onder de Leeuwarder klokslag behorende sate 
op dezelfde terpm in IS II aan Peter en Renik Cammingha (f2 en f3 ) 
behoorde. Een andere afronding had plaats toen aan het einde van de 15de 
eeuw het klooster van Oldegalileeën naar binnen de stad werd ver
plaatst. m Vanouds hadden de Cammingha's in deze buurt belangen. Zo 
noemde Botto van Holdinga reeds hun recht van zwanedrift op de Ee als 
overoud recht.n9 ln het 1541 schonk Wytze Cammingha van Ameland (f2) 
bij testament de Hoeksterkerk "die onbetimmerde Swanebosch ... by Oude 
Galileyen";nO ongetwijfeld mag dit goed met de zwanen rechten in verbin
ding worden gebracht.13 1 In de directe omgeving van de Swanebosch had
den de Cammingha's ook ander bezitm en na de verplaatsing van het 
klooster moeten zij ook het kloosterterrein binnen de gracht hebben ver
worven. og in de 17de eeuw diende deze "hui singe, poorte, grach t. 
beplantinge, hornleger met het landt binnen de gracht gelegen toe Olde 
galeyen" als buitenverblijf va n de Amelander tak van de Cammingha's.'" 
In het noorden grensde dit complex aan de erfelijk aan de Cammingha
buurster tak behorende Treskefenne, in het oosten aan het land van de 
door de Cammingha's gestichte Hoeksterkerk .m Cammingha's van de 
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Camminghaburen in de /6de eeuw 
- Camminghaland is aangeduid met streepjes 
- land van de Nijehoofster kerk rechts-schuin gearceerd 
- land van de Dominicanen links-schuin gearceerd 
- land van de St. Catharinakerk is gestippeld 
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verschillende takken bleven zo nog lang in elkaars nabijheid wonen. Zij 
zetten daarmee een patroon voort dat ook reeds in de 15de eeuw valt waar 
te nemen .235 

Hoewel het Amelandshuis en het andere Camminghabezit in Hoek 
inmiddels dus op de Amelander tak waren vererfd, werd het overige, nog 
wel bij Camminghaburen behorende bezit in 1533 alsnog tot een ondeel
baar geheel met een vast verervingsstatuut gemaakt. In dat jaar bepaalde 
namelijk Wytthie van Cammingha (f3) in het testament dat hij met zijn 
vrouw Remtz Minnema maakte, dat "Camminghahuys" op Camminghabu
ren met de bijbehorende landen en heerlijke rechten voor eeuwig onge
deeld en bijeen zouden moeten blijven."6 Hij schreef voor dat het steeds op 
zoons , en anders op de oudste dochter zou moeten vererven en "niet in 
friemden graedt noch in swaegeren of snoerren (schoonzusters) verfallen". 
Indien het huis ooit verwoest zou worden , zou het weer moeten worden 
opgebouwd. Zo zou "die naem van 't huys tot ewyghe daeghen in't wesen ... 
blyven ende oick het geslachte". In een bij dit testament behorende oorkon
de specificeerde hij de goederen van het "forndeel van Cambuur"237 nader: 
behalve Kammynghahuys met alles wat binnen de singels van Cammin
ghaburen lag238 zouden ondermeer de ook reeds in de verervingsbrief van 
Peter Cammingha van 1431 als toebehoor van Cambuur vermelde Treske
fenne239 en de halve Schoolfenne2•o ten noorden van Olde Galileeën aan de 
Ee, het C1eynfen ten zuiden van Camminghaburg,W miedland in Cambuyr
ster hemryck, Bruinsmasate op Harmswerd,w veengronden in Rijperkerk 
en Hardegarijp, de collatie van "kleen Watthye Deeckema leen"w en het 
recht van "fry maelen" op de molen aan de Ee bij Olde Galileeën er deel 
van uitmaken. 2 

•• Op de bezitter van Camminghaburen zou verder de ver
plichting rusten "dye andere broeren ende susteren daerop altoos eerlicken 
(te) ontfangen".w Verder zou hij de memorierenten die door vorige eigena
ren van Camminghaburen ten bate van hun zieleheil aan de St.-Catharina
kerk, aan de dominicanen en aan St. Vitus te Oldehove waren geschonken 
moeten betalen.2

•
6 

Tenslotte zou hij de slotkapel op Camminghaburen en een kapelaan 
aldaar moeten onderhouden, zodat daar "alle weecken drie missen ende 
drie vigilie" gelezen zouden worden. Voor dit onderhoud van kapel en 
kapellaan wees Wytthie apal1e goederen aan , waarvan de reeds genoemde 
sate bij Blitsaard onder Lekkum het belangrijkste was. Hoewel de banden 
met de kerken van Nijehove, van de dominicanen en van St. Catharina van 
Hoek als rudimenten uit vroegere eeuwen nog bleven bestaan, hadden de 
Cammingha's nu aan hun huis dus een eigen private kapel ingericht: onge
twijfeld een neerslag van de grotere afstand in politiek en mentaliteit di e er 
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aan het einde van de I 5de tussen de Cammingha's en de zich snel ontwik
kelende stad was ontstaan W 

Meer dan honderd jaar na Peter Cammingha's eerste, en vervolgens niet 
uitgevoerde, regeling van de vererving van Camminghaburen werd in 1533 
zo alsnog het stamhuis tot een eeuwigdurende instelling, een familiefidei
commis gemaakt. '·s Tot in de 18de eeuw zouden vele van de genoemde 
goederen daardoor ongedeeld in handen blijven van de bewoners van de 
Camminghaburg. 

7. TERUGBLIK 

Aan het einde van de 16de eeuw meenden de geschiedschrijvers Andreas 
Cornelius en Suffridus Petrus dat enkele Friese adellijke families - twee, 
onderling verwante Ban·adeelster geslachten in Westergo en de Cammin
gha's in Oostergo - zich mochten beroemen op een continue afstammings
lijn , die tot in de vroege middeleeuwen, de tijd van koning Redbad en de 
eerste kerstening kon worden teruggevolgd. De details van deze verhalen 
uit de zogenaamde "apocriefe" geschiedschrijving berusten grotendeels op 
geleerde fantasie. Onderzoek naar "oral history" wees uit dat het onjuist 
zou zijn achter ieder fictief bericht uit deze fantastische geschiedschrijving 
een historische "kern van waarheid" te zoeken. Mondelinge overlevering 
zet zich in gedetailleerde vorm namelijk vrijwel nooit over meerdere gene
raties door. Wel kunnen elementaire noties in rudimentaire vorm generaties 
lang worden doorgegeven indien zij verband houden met institutionele, 
onomastische, landschappelijke of andere tastbare eigenaardigheden met 
een "Iongue durée" .'.9 De apocriefe berichten betreffende de adel in Barra
deel zijn , zo kon worden aangetoond, uitgekristalliseerd rond rudimentaire 
herinneringen die bewaard bleven door de relatie van deze families met 
kerkelijke instellingen , zoals de Utrechtse bisschopskerk en naburige Frie
se kloosters en kerken. 250 

Een resultaat van het bovenstaande onderzoek is dat ook van de Cam
mingha's, de andere verwantschapskring die volgens de historiografie van 
de 16de eeuw een eeuwenoude geschiedenis had, kon worden aangetoond 
dat hun machtspositie al in de 12de eeuw aanwezig was en zich sindsdien 
rond Leeuwarden in steeds wisselende vorm heeft gehandhaafd. Mijn 
reconstructie van hun geschiedenis berust op bronnen van zeer verschillen
de aard. Dikwijls was het nodig gegevens uit veel latere tijd retrospectief te 
gebruiken. Het verhaal bevat daardoor talrijke hypotheses . Bij gebrek aan 
andere gegevens zullen vele van mijn veronderstellingen waarschijnlijk 
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niet of nauwelijks getoetst kunnen worden. Desondanks leek de hypothe
sevorming mij nuttig, omdat zij de schaarse beschikbare gegevens een 
onderlinge samenhang geeft en daardoor op de eenvoudigste manier een 
verklaring biedt voor verschillende eigenaardigheden in de geschiedenis 
van de stad Leeuwarden en de adellijke machtspositie Camminghaburen. 
De Cammingha's komen in het verhaal naar voren als de dominante hoof
delingenfamilie in en rond de stad. Bij vele institutionele en geografische 
ontwikkelingen was zij nauw betrokken. Pas in de late 15de eeuw vallen 
tegenstellingen tussen de stad en haar belangrijkste familie waar te nemen. 
Ten onrechte werden deze in de oudere geschiedschrijving naar eerdere tijd 
teruggeprojecteerd. De relatie van de Cammingha's met kerken en kloos
ters, zich uitend in patronaatsrecht en fundatiepretenties , en landschappe
lijke omstandigheden zoals de nabijheid van Camminghaburen en de stad, 
stimuleerden nog in de l6de eeuw de herinnering aan hun vroegere hege
monie en waren toen tevens aanleiding tot een omvangrijke mythevorming 
rond hun geschiedenis. 
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BIJLAGE 

In deze bijl age worden achtereenvolgens behandeld de 110biles van Blij a (a). Mer
cel urn (b) en Cam minghaburen (c) volgens de Ces/a abbatum; de Cammingha's in 
de 13de en 14de eeuw volgens dr. Petrus Cammingha (d); de Cammingha's te Fer
werd en Leeuwarden (e) en de Cammingha's alias Jelmera en ali as Eminga (I) in de 
15de en 16de eeuw. Daarna volgen nog enkele aan de Mercelurns en Cammingha's 
verwante fam ili es uit de 13de eeuw: Ricnatha van Hallum (g), Je lgera van Jelger
hui s (h) en de familie van abt Sidachus van Klaarkamp (i). De generatienummers 
zijn afgeleid van de respectievelij ke grootvaders (a I en bI ) van Reni k van Merce
lum (b3) en Wybrand van Blija (a6), di e in het midden van de 12de eeuw begunsti
gers waren van de abdij Mariengaarde. 

(a) DE EDELE VAN BUJA IN DE CESTA ABBATUM 

I.a I. (van Blija). Teruggerekend moet hij rond het midden van de II de eeuw 
zijn geboren. Hij had ten minste drie zoons: a2, a3 en a4. 

II. a2. Asego de Blitha wordt door de Hezel inga's gedood (G34). '" 

\I .a3 . Kempo de Blitha valt. waarschijnlijk in het begi n van de 12de eeuw, in een 
veldslag apl/d Bume. Hij en zij n broer Asego worden rond 1230 omschreven als 
\'iri fortes el famos i; het volk pleegt dan nog liederen te zingen over hun kracht en 
grootmoedigheid (G34). Zoons: a5 en a6. 

II.a4. NN (van Blija) . Zijn bestaan is af te leiden uit de mededeling dat a2 en a3 
ooms van vaders zijde van a7 waren (G34). Zoon: a7. 

IIl.a5. N (van Bl ija), grootvader (of grootmoeder) van abt Sibrand (a9) . Zijn 
(haar) bestaan is af te leiden uit de opmerking (rond 1230) van abt Sibrand zelf dat 
Kempo (a3) zij n atlavus was (G2 1). Vanwege de chronologie is hiermee waar
schijnlijk niet betovergrootvader, maar overgrootvader bedoeld.'" Kind: aS. 

IlI.a6. Wybrandus de Blytha is een onwettige zoon van Kempo van Blija (G21 ,34). 
Aanvankelijk wrede krijgsman; betrokken bij een vete in Hallum. Wordt onder 
invloed kluizenaar. Zijn boeken zijn rond 1230 nog in Mariengaarde (G2 1-22) . 

Ill.a7. Asego il/niO/; vir nobilis de Blitha, potens annorum et clarus amieis et cog
IWlis trouwt in het midden van de 12de eeuw met een aanzienlijke vrouw uit Drie
sumo a het uitde len van valse munten aan de armen op zijn huwelijk gaat hij op 
pelgrimage naar het He ili ge Land en naar Santiago. Op de laatste reis sterft hij 
(G34-37). 

Domna Chertrudis de Dreswn (Driesum), parentibus seeundwII seeuli dignita
lem orla 110/1 injimis , de zuster van zijn vrouw. die hem vergezeld had. treedt later, 
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na 11 63. in Mariengaarde en wordt rond 11 70 de eers te priorin van Bethlehem 
(G37). Abt Sibrand draagt rond 1230 zijn vila Frelherici aan haar op: zij was toen 
dus al op zeer hoge leeft ijd (G I ). 

IVa8 . N, vader (of moeder) van abt Sibrand van Mariengaarde (a9), waarschij n
lijk geboren rond het midden van de 12de eeuw. 

V a9. Sibrandus abbas Orli SanCle Marie, vil' genere nobi/is seclIlldul11 seculi digni
taiem. Hij schrijft grotendeels voor 1230 de vila Fretherici (G 149); hij noemt daar
in Kempo van Bl ija (a3) zijn af/avm (G2 1). Over zijn verwantenkring vernemen we 
verder dat daar de Blondera's (B/ondera viri) deel van uitmaken. Deze hebben hun 
machtsbasis in Munsters Fries land: a ls Sibrand in 1224 in opdracht van abt Siard 
voor kerkpoli tieke zaken daarheen reist herkennen zij hem als hun verwant en 
beschermen zij hem.'" 

In de vita Sibrandi wordt zij n abbatiaat van 1230 tot 1238 beschreven . Hij leeft 
weelderig (G 150). Kapelaan en vertrouwel ing van hem is Ethelger Jelgera (c5) 
(G 190-1 9 1). Als eerste van de zusters uit Bethlehem die hij naar Mariengaardes 
dochterklooster Belbog stuurt wordt Ava van Mercelu m (b7) genoemd (G 168). 

(b) DE EDELEN VAN MERCELUM J DE GESTA ABBATUM 

l.b I. U/brandus scu/letus de Ryl15eglll1l of Reisum (G33). Onzeker is van welk dorp 
hij - waarschijnlijk aan het einde van de II de eeuw - schout was; Rin sumageest 
lijkt het meest waarschijnlijk.'" Dochter: b2. 
ll.b2. Siweris de Rynsegl.l111, nobi/is lI1atl"Ona trouwt met N van Mercelum, bij de 
latere Marklastate onder Hallum. Later ( I 163/ I 170) is zij een van de eerste conver
sen in Mariengaarde (G33) . Zoon: b3. 
lll.b3. Renicus magl'/lls de Merce/e1n (G33), nobi/is (G37), pOlens (G 168). Doet 
( I 163/1175) bij de kerk van Leeuwarden boete toen hij de landvrede had verbroken 
(G55). Mogelijk gehuwd met een vrouw uit Blija-'" Kinderen: b4 en b5. 
IV b4. filiae parvu/ae el adolescentulae (Ren ici de Mercelum), dochters van grote 
Renik van Mercelum; door hem toevertrouwd aan abt Frederiks st ichting (G37). 

IVb5. NN (van Mercelum), waarschijnlijk don1l1us Wibrandus Renekenga de Merce
hl/n. Het bestaan van NN is af te le iden uit de vermelding dat jonge Renik van Mer
celum (b6) een kleinzoon is van grote Renik (b3) (G55 , 168). Voor de identificatie 
van N met Wibrand Renekenga van Mercelum (G224) pleit diens patroniem"· 
Renekenga: vanwege de chronologie kan hij geen zoon van jonge Renik (b6) zijn 
geweest, zoals Sibrand met dezelfde toenaam Renekenga (b9); grote Renik komt als 
vader meer in aanmerking. Een ondersteuning voor deze gelijkste lling van [ en 
Wibrand biedt het voorkomen van de naam Ava in deze fam ilie. Een dochter (b7) 
van N heet zo, evenals een kle indochter (b I 0) van Wibrand. Als N en Wibrand 
één en dezelfde zijn , zou de laatste naar haar tante genoemd kunnen zijn. Kinderen 
van N : b6 en b7 (G 168); zoon van Wibrand: b8 (G224). 
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Y.b6. Rel/ieus iunior de MereelulI/ (G55.168). In de vita Sibrandi wordt meege
deeld. dat van hem "wel en ige voorname daden. althans volgens de waardigheid 
van de were ld. zouden kunnen worden opgeschreven. ware het niet dat de verhe
venheid van de behandelde materie dat lijkt te verhinderen" (G 168). Zijn dienst
maagd gaal. \Oen haar zoontj e tijdens het melken verd ronken was, naar het graf van 
abt Frederik. Door een wonder wordt de jongen weer levend; iedereen noemt hem 
sindsd ien "de zoon van abt Frederik" .'57 Zoon waarschijnlijk (G 168): b9. 

Y.b7. Ava de Mereehlll1 is non in Bethlehem en wordt door abt Sibrand van Marien
gaarde (a9) rond 1235 met anderen naar Mariengaardes dochterklooster te Belbog 
in Pommeren gestuurd (G 168). 

Y.b8. Dodo fi lius dOll/l/i Wibral/di Rel/ ekel/ga de Mereellllll'" trouwt Sitetis (jilia) 
Siardi Rembreehta de Relllbreehra easte/lo in MerulI/asehusul/1 (zie g6). Dochters: 
blO en b il. 

Vl.b9 . Sibrandus Renekenga . Ava van Merce lum (b7) wordt zij n tante van vaders
zijde genoemd (G 168). 

Vl.b I O. Ava (de Mereelul11) trouwt met Keil/po de Merul11 (Marrum). vir probus, 
quo melior diebus suis Friso vix sU ITexit (G204). Dochters: b 12 en b 13. 

Vl.b 11. Rel/I/iweris (de Mereelwl1) trouwt met de vir nobilis Liudo ftlhls dO/nni 
Walteti de Ul/derthul11. Ondersmaterp bij Hallllm'" Dochters: b 14 en b 15. 

VIl.b 12 en b 13. Rewerildis en Bernildis (de MerulI/), zusters in Bethlehem (G225). 

VIl.bl4 en b15. Ethelindis en Thiadlindis (de Underthum). Zij zijn zuster in Beth
lehem. De eerste is daar rond 1270 priorin (G225). 

Een latere vermelding van Mercelum is er uit 1369. In dat jaar is Bernardus de 
Merslum uit Ferwerderadeel één van de rechters van Wininge.260 Vanaf 1483 is daar
na "Mercle guth " of Marklastate, waarnaast nog in 17 18 een st inswier lag, in de 
bronnen te volgen. '·' 

(c)CAMMU GHA VAl CAMMl GHABURE fN DE GESTAABBATUM 

Iy'c I . Wibrandus vir potens de Kampenggabure. Camminghabllren onder Leeu
warden. Volgens een niet onwaarschijnlijke mededeling van Sibrandus Leo stam
men de Cammingha's af van de ede len van Blija. Chronologisch zou Wibrand een 
kle inzoon van Kempo van Blij a (a3) geweest kunnen zijn '" Hij had tenminste drie 
kinderen (G 189.205): c2, c3 en c4. 
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Vc2. Bava (de Kall1penggabllre), nobilis matrona trouwt met Cl/ida Elgera de 
Ethelgerabure, Je lgerhui s onder Leeuwarden (h I). Kinderen (G 189,204-205): cS, 
c6, c7 en c8. 

Vc3. Dodo Kampengga, vir in diebus suis nominatus et c/arus trouwt met een zus
ter van abt Sidach van Klaarkamp (i3). Hij gaat in de dagen van de kruistochtpredi
king door Oli vier van Keulen ( 1214, 1224) drie maal ter krui stocht en sterft op de 
laatste (G 189-190). Kinderen: c9, cl 0 en c 11. 

Vc4. N (van Camminghaburen) trouwt met (van Hantumhui zen). Hun 
bestaan blij kt uit de mededeling over hun zoon Wibrand (c 12) "die een zoon van de 
taille van moederskant van abt Ethelger was" (G205 ). 

Vl.cS . Ethelgerus, parentibus secundum seculi dignitatem non infimis oriundl/s 
(G 189). Hij is eerst kanunnik te Mariengaarde, schrijver en kapelaan van abt 
Sibrandus ( 1230-1238). Hoewel nog geen priester in 1240 abt (G 190-192); hij 
sterft in 1259. Lui sterrijke eers te mis (G 194): bevriend met de dominicanen te 
Utrecht (G 198) . 

Twee maal komt hij in aanvaring met zijn ven'e aanverwant abt Sidach van 
Klaarkamp (i2). De eerste maal, in of kort na 1240, over het recht op de aanwas in de 
Wydemeer bij azareth, het vrouwenklooster van Klaarkamp. Rond dit meer heb
ben zowel Mariengaarde en Bethlehem als Klaarkamp en Nazareth goederen en uit
hoven. I a bemiddeling van gemeenschappelijke verwanten van beide abten wordt 
uiteindelijk een oplossing gevonden (G20 1-207) . Het tweede confl ict, van 1240 tot 
1249, betreft de paterniteit over het nieuwgestichte klooster Jeruzalem alias Gerkes
klooster in Achtkarspelen. De initiatiefnemer tot deze stichting, de edelman Gerke 
van Wigarathorpe, zoekt eerst aansluiti ng bij de premonstratenzers van Mariengaar
de. Abt Ethelger stuurt een verwant (c 13) die kanunnik in Mariengaarde is als prior 
naar Gerkesklooster. Later wendt Gerke zich evenwel tot de cistercienzers van 
Klaarkamp. Ook abt Sidach stuurt nu een verwant , die kloosterling in Kl aarkamp 
was: Wibrand Cammingha (c9). a een compromis in 1249 komt pas met de stich
ting van een tweede klooster in Achtkarspelen. de Mariengaarder priorij Mariengraf 
alias Buweklooster in Harkema, in 1252 een definitief einde aan de onenigheid. Abt 
Ethelgers (anonieme) verwant (c 13) wordt prior van het premonstratenzer Buwe
klooster, Siteti s van Hallum (g2) suppriori n; abt Sidachs neef Wibrand Cam mingha 
(c9) wordt abt van het cistercienzer Gerkesklooster (G2 12-225). 

VI.c6. Thitardl/s Ethelgera vergezelt zijn oom Dodo Cammingha (c3) omstreeks 12 14 
en 1224 op kruistocht. Vervolgens is hij enige tijd leek (G 189-190); als broer van abt 
Ethelger bemiddelt hij in die periode van zijn leven in het geschi l kort na 1240 over de 
Wydemeer (G204). Later wordt hij kanunnik en priester in Mariengaarde (G 190). 

VI.c7. Wibrandus Ethelgera bemiddelt in het geschil kort na 1240 over de Wyde
meer (G205). 
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Vl.c8. sorores cam ales (abbalis Elhelgeri). Drie zus ters van abt Ethelger zij n zus
ter in het cistercienzer vrouwenklooster azareth. Tijdens een bezoek van Ethelger 
aan hen. in of kort na 1240, komt het confl ict over de Wydemeer met abt Sidach van 
Kl aarkamp. di e toevall ig ook aanwezig is, tot uitbarst ing (G203,205). 

Vl.c9 . Wibrandus Kempinga (G205) vir Il obilis (G2 13). per omnenr lerram OSlergo 
ex suis probatis virIUlibus nomillallls (G 190). Hij trouwt eerst met Saspurga de 
Hasoeba, nobilis lI1atrona.'63 Zij laten geen kinderen na. Wibrand bemiddelt rond 
1240 in het geschil over de Wydemeer (G205). Kort daarna is Wibrand deken van 
Oostergo, hoewel daartoe niet gerechtigd (G2 13). Weldra kloosterling in Klaar
kamp; begeleidt de inrichting van Gerkesklooster als cistercienzer abdij en wordt 
daar rond 1249 abt (G2 19-220). Begraven in Klaarkamps dochterklooster aza
reth, waar zijn zuster (c 11) priorin is (G 190). 

Vl.c lO. Kempo (Kempinga) trouwt met Haxedis, de stiefdochter van zijn broer 
Wibrand. Zij hebben zoons en dochters, "de toekomstige erfgenamen van zijn goede
ren" (G I 90). Eén van hen kan Ernst Carnmingha (d l) zijn geweest. Kempo bemiddelt 
rond 1240 in het geschi l over de Wydemeer (G205). 

Vl.e lI. Bava (Kempinga) is priorin van Gnadeawerl , waarschijn lijk Nazareth te 
Gennaard .'''' 

Vl.c 12. Wibrandus de Honlummahusum (Hantumhuizen). Hij wordt genoemd als 
zoon van de tante van moeders kant van abt Ethelger van Mariengaarde. Ook zijn 
vrouw heeft een abt tot oom: zij is een dochter (i5) van de zuster van abt Sidach (i2) 
van Klaarkamp (G205 ). Het 18de genezingswonder bij het graf van abt Siard 
betreft waarschijn lijk hem (G 130). Hij bemiddelt rond 1240 in het geschil over de 
Wydemeer (G205). 

VlI ?c 13. N,fraler de COl1venlu (Orli Sancle Marie) (G 175), abbali Elhelgero con
iUI1CIUS dileclione cognacionis (G222). Van ki ndsbeen af aan is deze anonymus aan 
de premonstratenzer orde verbonden; noemt zichzelf verwant van abt Ethelger. 
Rond 1237 verzorgt hij als jongeling de stervende magister Frederik, pri or en eerder 
schoolmeester in Mariengaarde (G 175-1 78). Rond 1239 assisteert hij magister 
Thammo van Grouw bij het geven van onderwijs in de kloosterschool (G 183). Rond 
1252 houdt hij in opdracht van abt Ethelger toezicht bij de inrichting van Marien
gaardes dochterklooster Mariengraf ali as Buweklooster (G22 1-222); later wordt hij 
daar prior (G225). Rond 1270 schrij ft hij de vila Sibrandi, larici, Elhelgeri (G 178). 

(d) STAMREEKS CAMMINGH A VA CA MMINGHAB URE VOLGENS DR. 
PETRUS CAMMINGHA 

VIl.dl. Em sl Cammillga. Hij wordt door dr. Petrus Camrningha (gestorven 1544) 
opgegeven als eerste van de stamreeks van de Cammingha's van Camm inghabu-
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ren .'·' Hoewel Ernst en zijn nakomelingen Bennert, Kempo en Sids niet in andere 
bronnen voorkomen, lijkt deze stamreeks niet onwaarschijnlijk. Ernst zou één der 
niet met name genoemde zoons van Kempo Cammingha (c I 0) geweest kunnen 
zijn; hij zou dan rond 1230 geboren kunnen zijn. Zoon: d2. 

VIIl.d2. Bellllert Camminga. Volgens dr. Petrus Cammingha zoon van Ernst Cam
mingha. Zoon: d3. 

IX.d3. Kempo Camminga. Volgens dr. Petrus Cammingha kleinzoon van Ernst 
Cammingha. Zoon: d4. 

X.d4. Sids Camminga . Volgens dr. Petrus Cammingha achterkle inzoon van Ernst 
Cammingha. Hij zou , evenals zijn voorouders, geboren zijn op Camminghaburg bij 
de stad Leeuwarden, en één dochter gehad hebben: Hac Cammingha (e I ). 

(e) FRAGMENTGE EALOGIE CAMM I GHA TE FERWERD E LEEUWAR
DE 

De schema's (e) en (f) beogen geen volledigheid en dienen slechts ter verduidelijking 
van dit opstel. Upcke van Burmania gaf in zijn Frisicae nobilitatis genealogia een 
samenhangend en beargumenteerd schema, dat door andere bronnen, zoals oorkon
den en grafscluiften wordt bevestigd. De structuur van het volgende overzicht heb ik 
daarom aan hem ontleend: het cursief gedrukte is een vertaling van passages uit zijn 
werk. Naar andere bronnen verwijs ik hier slechts als dat voor mijn betoog nodig is. '" 

XI.el. Ge/Tolt (of Gerrit) Cammingha, afkomstig van de stins Cammingl/CI in Fer
werd, trouwde met Hac, de enige dochter vall Sids Cammingha (d4) van Cammillg
haburg bij Leeuwarden. Zij kregen twee ~ool1s en evellveel dochters. Toell Hac 
gestorven was trouwde hij Tiemck NN, met wie hij één won kreeg, Peter Call1millgha 
(e3) geheten, zoals blijkt ... uit een contracl lUssen Peter Cammingha mei zijn half
zuster Wick (e2) aangaande de erfenis van Gerrol! en Hac uit /424. De twee ~0011S 

van Ge/Tolt en Hac Cammingha stierven zonder kinderen. HUil ZUSIer Wick was de 
e/fgenaam van hun goederen, omdat hun vader Gen'olt was hertrouwd. 

Camminghastins lag aall de noord~ijde vall de kerk in het dorp Ferwerd, I\"{/ar 
legellwoorclig geen reslen van wal voor stills ook maar aanwezig zijn; de placlls heeft 
de naam Cammingha lOl op de dag van vandaag echler sleeds behouden, hoeH·el ~ij 
aan anderen, de Mockerna's, is gekomen. 
XLl.e2. Wick Caml11ingha, lrouwde mei Taco Cammingha van Ferwerd, eell bloed
verwal1l in de vierde graad van voornoemde Gerroll Camminga, ' 67 zoals blijkr uir 
een oorkonde van 1424. Zij kregen drie zoons en een dochter: Sids Cammillgha 
(e4); Ernst Call1l11ingha, die stie/f ZOllder kinderen; Gerro/t Caml11ingha (eS); en 
Tiemck Call1mingha, die trouwde met Bonne Bonninga. Taco wordt in 1422 
genoemd onder de nog Vetkopers gezinde hoofdel ingen. Snel daarna verzoent hij 
zich met de Schieringers. 
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Xll.e3. Peler Call1mingha. Van hem wordl ge::.egd dar hij zich de erfenis die Wick, 
::. ijn half::, uslel; van haar reeds eerder overleden volle broers verkreeg - waaron
der ook Cal/lIninghaburg - met ge H'eld loeëigende. Hij trou wde mei Sille Lousma. 
de wedu we vall Peler CamsIra. Zij kregen de vier volgende killderell , zoals blijkl 
uil hel leslamelll van Peler uil 1440 (FI 1)'68 en ook uil dal van Sille uil 145 / 
(FI4). Kinderen: Sicco Call1lllingha (e6); Saeck Camlllingha; Siuck Cammingha; 
en Tiemck Cammingha, die Irouwde met Mell/lO Eminga, zoals blijkl uil een oor
konde van 1462. Hun zoon was Riellek Eminga, die trou wde mei Sioeck Heringa 
(f3) . 

Peter is in 1422 nog Vet koper en verzoent zich dan met de Schieringers. In 
hetze lfde jaar krijgt hij van de Hollandse graaf een vrijgeleide.'6" Hij is in 1437 
grietman van Leeuwarderadee l en zegelt dan met het wapen met het hert en de 
dri e kammen ."" Hij komt de afspraak van 143 I met zijn halfzuster Wick dat Cam
buur nooit buiten de familie zal vererven '" in zijn testament niet na. Het goed ver
erft in volgende generaties dan ook buiten de fami lie . 

XIIl.e4 . Sids Call1mingha. De::.e had drie ::.oons: Emsl ell Taco, slierven killder
loos; Hiddo Call1mingha was paslOor in Anjum en slielf zonder nageslaclll. Uil 
een cOn/racl van 1490 blijkl dal Hiddo 's groOimoeder Wiek Cammingha was en 
dal zij de half~usler van Peler Camminga was; uil eell ander COlllract, van 1480, 
dm deze Hiddo een broer Ta co en een vader Sids had. Hiddo is pas toor in Anjum, 
Nijehove en Dokkum m Hij zegelt in 1479 en 1484 met alleen een hert .'" 

XlIl.e5. Gerroll Cammingha. Hij had bij zijn echlgenote Lolle NN drie zoons, 
::.oals blijkt uit een ruilcontracllussen hem en Gabbe Holdinga uit 1454 en uit het 
doodboek van de kerk te Leeuwarden. Kinderen: Taco Cammingha; Kempo Cam
lI1illgha; ell Siuck Cammingha (e7). Gerrit Cammingha zegelt in 1467 met een 
dubbele adel aar met tu ssen de koppen een kam, helmteken een uitkomend hert ."> 

XIII .e6. Sicke Cammingha. Hij trouwde mei Doed Dokema, dochter van Siuck 
Dokema en Siouek Juusma. Zij hadden twee zoons en een doe/nel: Na zijn dood 
hertrou wde ::.ijll weduwe meI Haio Je lmera alias Heringa (f1 ). Hel bovenstaande 
blijkt uit het hu welijkscontract van Sicke en Doed en uit een andere oorkonde uil 
1462. Hun twee zoons stierveIl na de dood van hun vader en Inaakten hun ::.uster 
Graets (e8) erfge name val! al hun goederen. 

XIVe7. Siuck Cammingha. Hij trouwde Bauek Moekema. Zij /ieten twee kinderen 
na: Petrus en Tiemek. Siuck zegelt ·in 1506 met een hert , boven vergezeld van 
twee kammen. '" 

Siucks zoon Petrus Cammingha, doctor in het recht, trouwde Eelck Aebillga. 
Zij slielf in 1546 ill Bilgaard, hij in 1544 aldaar op Dokemahuis 276 Van dr. Petrus 
Cammingha is de door Upcke van Burmania opgegeven stamreeks (d) van de 
Cammingha's van Camminghaburen afkom sti g. Petrus ' nageslacht voerde het 
Camminghawapen met het hert en de drie kammen. '" 
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Siucks dochter Tiemck Cammingha was getrouwd met Adzert Aebinga te Blija en 
stierf in 1524. '78 

XIVe8. Craets Cammingha. Zij trouwde eerst met Peter Abbe~ Onsta, zoals blijkt 
uit een oorkonde van 1450; vervolgens met Epo Janke~ Douma van Langwee/; 
~oals blijkt uit het huwelijkscontract van 1472; ~e schijnt voor de derde keer met 
Wat~e Abbez getrouwd te ~ijn , blijkens een oorkonde uit 1476. Omdat uit geen van 
de~e huwelijken kinderen werden geboren maakte ~ij in haar testament uit 1476 
(F37) haar moeder Doed universeel elfgenaa m, terwijl haar man Watze het vrucht
gebruik van ~ekere goederen kreeg. Zij werd volgens haar wil begraven in Oldegali
leën; later werd haar zerk naar de nieuwe Galileërkerk in de stad overgebracht. Zij 
voerde het Camminghawapen met het hert en de drie kammen .'79 

(f) FRAGMENTGE EALOGIE JELMERA ALIAS CAMMINGHA E EMTNGA 
ALIAS CAMM ING HA 

XIlI.fl. Haio Jelmera. Hij nam eerst de ook door zijn vader soms gevoerde toe
naam Heringa aan. Nadat ~ijn broer Kempo ~onder kinderen stierf; werd hij heer 
van Ameland. Hij trouwde met Doed Dokema, de weduwe van Sicke Cammingha 
(e6), zoals blijkt uit hel huwelijksconlract van 1458, waaruit ook blijkt dat Haio de 
~oon van Sasker Jelmera alias Heringa en Ide Aelua was. Toen Craets. haar 
(Doeds) enige dochter uit haar eerste huwelijk met Sicke, was overleden en haar de 
stins Camminghaburg naliet, nam ~ij de toenaelln Cammingha van haar eerste man 
Sicke aan; ook haar tweede man Haio Heringa deed dat en vervolgens behielden al 
zijn nakomelingen tot op de huidige dag die naam Call1mingha. Doed slie/f in 1500 
en werd in Leeuwarden bij haar eerste man Sicke begra ven. Kinderen: Peter Cam
mingha (f2) en Siouck Cammingha (f3). Haio Jelmera vermaakte in zijn testament 
van 1486 "Jelmera staetha" op Ameland aan zijn zoon Peter (F50). Doed Dokerna 
vermaakte in 1499 in haar testament "den statta in Lyowerd" (het latere Amelands
huis in Hoek) aan Peter; "den statta tho Kaminghabuer" aan haar dochter Siouck 
(F57). 

XIVf2 . Peter Cammingha. Hij was heer van Ameland en was gehuwd met Fouuel 
Eminga, de dochter van MelUW Eminga. Peter was namens de hertog van Saksen in 
1506 grielman van Leeuwarderadeel en Tietsjerksteradeel. Hij slierfin 1521. Kin
deren: Witze Cammingha, Sicke Cammingha, Haio Camrningha en Graets Cam
mingha. Peter woont op het Amelandshui s. In zij n testament uit 152 1 noemde hij 
zich parochiaan van "Kamingabuer". Hij wil begraven worden "toe dae preke
broers " en vermaakt het Amelandshui s C myn state in Lyowerd mey dae hoven" ) 
aan zijn zoon Haye, Jelmera state op Ameland aan zijn zoon Witze (F98). Peter 
Cammingha en zijn nageslacht voerden als wapen Doni a van Jelmera (een lelie) 
gevierendeeld met de kam van Cammingha."o 

Peters zoon Haio Cammingha protesteerde in 1538 tegen de aanspraken van de 
stad op de collatie van Nijehove. '" 
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Peters zoon Witze Cammingha maakte in l541 zijn testament. De meeste bepalin
gen daarin betreffen Ameland. Van de St.-Catharinakerk binnen Leeuwarden ver
meldt hij dat deze "van Camminga geslachte gefundeert is". Volgens hem hadden 
zijn ouders deze kerk "sekere stede te Cammingahorne" geschonken; hij zelf geeft 
haar ondermeer de "Swanebosch by Oude Galileyen" en een "saete achter Cambuyr 
op die Meden" (F I71 ). 

akomelingen van Peters zoon Sicke Cammingha pretendeerden in 1580 dat 
het klooster Foswerd door de Cammingha's op Ameland was gesticht en eerst later 
door hen naar het vaste land werd overgebracht. 

Peters dochter Graets Cammingha trouwde eerst Wilco Holdinga, vervolgens 
Tiaerd van Burmania, ridder (Fl64). Een zoon uit haar eerste huwelijk was Botto 
van Holdinga, die in zijn kroniek verschillende mededelingen over de oudheid van 
het geslacht Cammingha doet. 

XIVf3. Siouck Cammingha alias Heringa . Zij trouwde eerst Wilze Watsez Dekema, 
~oals blijkt uit heT h.uwelijksconTracT vall 1477. AI hun kinderen sTierven na de dood 
van hun vader en lieTen hun goederen aan hun moeder als elfgenaam na. Als Tweede 
man had ze Rienck Eminga, de zoon van Me11l1O. Zij hadden de volgende kinderen, die 
evenals hun nageslaclll allen de naam Call1mingha van hun moeder voerden, en nieT 
de familienaam van hun vader. DiT vanwege de sTaTe Camminghaburg, die aan hun 
moeder Siouck bij verdeling van de goederen was gekomen. Siouck sTierf in 1515; haar 
echTgenooT Rienck, die eveneens van Cammingh.a werd genoemd en raadsheer van de 
illuSTere herTOg van Saksen en later van de Keizerlijke MajesteiT was, in 1531. Kinde
ren: WaTze Cammingha, die sTielf ~onder kinderen, en Witze Cammingha. 

Siouck en Riencks zoon WiTze Cammingha van Camminghaburg was raadsheer 
van de Keizerlijke MajesTeiT en had tot vrouw Rints Minnema. Hij stielf in 1533 
(F129); zij in 1546 (F189). Beiden werden begraven in een grafbij de dominicanen te 
Leeuwarden. In zijn testament van 1533 maakte Witze Cammingha Camminghaburen 
tot een familiefideicommis. 

(g) RlCNATHA TE HALLUM, REMBRECHTA E THIARCHIA TE BUJA VOL
GENS DE GESTA ABBATUM 

llI.gl. Ailulfus Ricnatha de Hallum (G224). Kinderen: g2 tot g6. 

IVg2. SiTeTis (RicnaTha) is zuster in Bethlehem en wordt door abt Ethelger van 
Mariengaarde (cS) in 1252 tot suppriorin van Buweklooster benoemd. Vanwege de 
chronologie moet zij een veel jongere zuster van Renweris (g6) geweest te zijn . 

IVg3 en g4. Siuicus en Wicgenls (Ricnatha) zijn priester en kanunnik in Mariengaar
de. 

IVg5. Wilgrepus Ricnatha heeft geen kinderen en laat Mariengaarde honderd pond na. 
De rest van zijn goed gaat naar een ongenoemde broer en diens nageslacht. 
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IVg6. Renweris nobilis matrona trouwt met Siardus Rembrechw de Rel11brechw cas
tel/o in Merumasehusum. Dochters: Sitet (b8) en Siwer (g 7). 

Vg7. Siweris (de Rembrechta castel/o) trouwt met Meno/dus Thiarchia de Bliw, vir 
honorabilis. Sibrandus Leo vermeldt dat Menoldus na het overlijden van zijn vrouw 
kloosterling werd en tot prior van Bethlehem werd benoemd. Zij hebben - verder niet 
genoemde - zoons, en twee dochters : g8 en g9 . 
Vl.g8 en g9. Renweris en Liudgerdis (de B/iw) worden door hun moeder aan het 
klooster Bethlehem gegeven; de eerste sterft daar in 1255, de tweede leeft daar rond 
1270 nog. 

(h) JELGERA VAN JELGERHUIS VOLGENS DE CESTA ABBATUM 

Vh I. Cuido Elgera de Elhelgerabure, van Jelgerhuis onder Leeuwarden, trouwt 
Bava van Camminghaburen (c2) (G 189). Zie voor hun kinderen bij (c) . Guido had 
een zuster: 

Vh2. amita abbatis Ethe/geri, die trouwt met NN (van Hantumhuizen). Hun zoon: 

Vl.h3. Hesselus de Hontummahusul11 die zowel voogd van Kl aarkamp als van 
Mariengaarde was. Hij bemiddelt daarom rond 1240 in het geschil tussen Nazareth 
en Bethlehem over de Wydemeer (G205). 

Pas aan het ei nde van de 15de eeuw wordt Jelgerhuis opnieuw genoemd. Aan dit 
goed ontlenen de patriciaatsfamil ie Van Jelgerhuys (I5de-16de eeuw) en de lil 

vrouwelijke lij n daarui t stammende koopmansfamilie Jelgerhui s hun naam.'" 

(i) DE FAMIUE VA ABT SIDACH VAN KLAAR KAMP 

V i2. Sidachus, abbas Clan: Campi heeft twee zusters: i3 en i4. 

Vi3. sorar abbatis Sidachi trouwt met Dodo Cammingha (c3) (G 190,205 ). 

V.i4. soror ipsius (aMatis Sidachi) heeft een dochter: 

Vi5. jilia sororis (abbalis Sidachi), die trouwt met Wibrandus de Hontummahusum, 
Hantumhuizen (c12) (G205). Dat de tweede zuster van abt Sidach (i4) een andere is 
dan degene die trouwde met Dodo Cammingha (i3) is waarschijnl ijk . Indien dat 
namelijk niet het geval was, zou Wibrand van Hantumhuizen (c I2), die zelf een moe
der Cammingha had, met zijn volle nicht getrouwd zijn. 
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NOTE 

I. Ik gebruik in d it opste l de namen Cammi nghaburen. Cambuur en soms Cammingha
burg als equiva lent. Voor Je lgeraburen, Jelgerahuis en Jelgerhuis ge ldt hetze lfde. 
Familienamen worden indien mogel ijk gemoderni seerd : voornamen blij ven ongewij 
zigd. ech ter meest met weg lating van de ui tgangen -us (m) en -is (v). 

2. Zie voo r het Burmaniahuis: H. Halbertsma. De 8 urlllania slins. Uitg. Ago-verzeke
ringen (Leeuwarden 1970), ook verschenen in: Imago , jrg. 2. nr. I (januari 1970) 3-
20: A.M. Abelmann e.a. , Hel eersle huis vau Leeuwarden: van 8urlllaniaslins lOl 
sradskal1loor (Leeuwarden/Meche len 1994): vergel ij k noot 165 e.v. hierna. Zie voor 
Jelgerh uis: M. Schroor, "De laat-midde leeuwse namen van de klokslag van LeeU\var
den. Een hi stori sch-geografische verkenn ing" . Ir 8 eaken 53 (199 1) 161 -200. aid. 184: 
deze lfde. LjoulVerf: de Klokslach. GrlÎu en plearseu, /6de-19de ieu (Leeuwarden 
1994) 30-3 1. Het laatst gec iteerde werk verscheen a ls dl. 7 van de Prekadaslrale alIas 

fan Fryslán. De plealsen fan 1700 eu 1640 ueffens de jloreeu- en slil11kohieren , onder 
redacti e van J.A. Mol en P. . Noomen: deze atl as wordt hierna aangehaa ld a ls PKAF 

3. Afbeeldingen van de Camminghaburg in: J.R .G. Schuur, Leeuwarden voor 1435. Een 
poging 101 reconstructie Fan de oudste sradsgeschiedenis (Zutphen 1979) I I I: R. 
El ward en P. Karstkarel, Stiusen eu .Hares. Adellijk ll'Onen iu Friesland. 2de dr. 
(Leeuwarden 1992) 140. Archeologisch onderzoek verri chtte A. Jager. "Cammingha
burg te Leeuwarden en Dekemastate te Jelsum (Fr. )" , Paleo-aklueel 8 (Groningen 
1997) 12 1-1 23. Z ie algemeen over woontorens en zaalto rens: H.L. Janssen e.a. , Dui
~eud jaar kastelen in Nederland. Fuuctie eu 1'01'111 door de eeuwen heen (Ut recht 
1996) 82-91. 

4. Zie voor het grondbez it en de slot kapel van Cambuur: paragraaf 6.3; voor Hoek. het 
Amelandshuis en de St. -Catharinakerk: par. 5.5; voor het dominicanenklooster: par. 
5.2; voor Nijehove: par. 5.3: voor rech terlijke functies: par. 6. 1 en 6.2 ; en voor de 
"apocriefe" geschiedschrij ving: par. 2 en passi m. 

5. Gesta abba/wu Orti Saucte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in 
Fries land. naar het te Brussel bewaarde handschrift uitg. door A.W. Wybrands 
(Leeuwarden 1879). Een heruitgave met vertali ng van deze abten levens is bij de Frys
ke Akademy in voorbereid ing. 

6. RAF. Van Eys inga-Vegelin van Claerbergen. inv.nr. 1323b. fo l. 36v. 
7. Sibrandus Leo. Abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en LidlulII. O.A. 

Wumkes ed. (Bol sward 1929). 
8. Su ffridus Petrus, "De famili a Cammingana". handschrift in Provinciale Bib liotheek 

Friesland. 9056 Hs E, fol. 29-35. Het e indigt met een bri ef "ad gent iles fam iliae Cam
minganae". d.d. ? oct. 1588. Verge lijk: M.H. Engels. "Werken van Suffridus Petrus in 
de Provinciale Bilbliotheek van Friesland ", It 8 eaken56 ( 1994) 244. 

9. Boetius ab Holdinga, "De origine. ant iquitate et situ totius Phrisiae libri decem" 
( 1567). handschrift in Provinc ia le Bibliotheek Fries land, 9056 Hs B. Een korte schets 
van Holdinga's werk geeft: L. Jansma, "Botto van Hold inga wilde Friese geschiedenis 
vastleggen". Leeuwarder Courant. 17 februari 1990. 

10. Chronvk en waaragtige beschrvvinge van Friesland, door Ocka Scharlensis, Johan
nes Vl ytarp en Andreas Corne lius ( I e dr. Leeuwarden 1597); gec iteerd naar de 2de dr. 
Leeuwarden 1742 a ls: Andreas Corne li us. Chronyk. 

11. Upcke van Burmania. "Frisicae nobilitati s genealogia" ( 1597-1 604) , RAF, Van Eys in-
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ga-Vegelin van Claerbergen, inv. nr. 1323b. Een editie verschijnt in afleveringen in het 
Genealogysk l ierboek (vanaf 1994). 

12. Volgens Andreas Cornelius herinnerden "in 't klooster tot Dockum op 't hoge altaar een 

zeer schone ta fe l van de pass ie onzes Heeren" uit 834 en een boek met de "Frieze prev i
legiën" uit 842 en "te Almenum in sinte Michiels Dom den eersten zi lveren kelk" uit 

842 aan de begunstiging door de Cammingha's: Andreas Corne lius, Chronyk, 75-76. 
13. Het voorgaande is hoofdzake lij k ontleend aan Andreas Cornel ius en Suffridus Petrus. 

Z ie voor de achtergronden van deze fictie: P. N. oomen , "Suffridus Petrus en de Friese 

identiteit ", in: W. Bergsma e.a. (red. ), Mylhe en geschiedschrijving in Nederlalld ell 
Friesland. Themanr. va n: 11 Beakell56 ( 1994) 146- 187, bij de noten 44, 108.126, 129, 

130, 139: P. . Noomen, "St. Magnus van Hollum en Celdui van Esens. Bijdrage tot de 
chronologie van de Magnustraditi e" , De Vrije Fries 69 (1989) 7-32, aid . 14. Z ie voor 

hi stori sche kruistochtdeel name van de Cammingha's : hierna bij noot 36. 
14. Noomen, "Friese identiteit". 163- 164. 

15. Ho ldinga, "De origine" , 45r; Andreas Cornelius, Chrom-k. 11 7. 
16. Zie hierna bij noot 33. 

17. Ho ldinga, "De origine" , fol. 44v : "habemus hu ius rei locupletissimos testes, quosdam 
fundos in sylvis et in fertilioribus regionibus ei usdem cognominis extare, quos certum 

est ab e isdem nobili bus familii s devolutos. ut Camminga in Trynwolden et Camminga 

Leoverdiae, item Juckema in Rodekerck et Juckama in Steens ... "; fol. 52v-53 over het 
zwaanrecht, gepubl. in: T.G. de Vries. bew. door N.E. Algra, Ir boekraIl de Sl\"(/n. SII'an
nejachr en swanl1emerken V II Fr."sldn (Drachten 1959) 22-23. Z ie voor de zwanejacht 
verder bij noot 23 1. 

18. Suffridus Petrus. "De familia" , fol. 35 . 

19. GroOT Placcaar- en Charrerboek I 'WI Vriesland, G .F. thoe Schwartzenberg en Hohen
lansberg ed. , hierna geci teerd als GPCV (Leeuwarden 1768) J, 281-282; A. Janse, Gren
zen aan de machr. De Friese oorlog van de graven van Holland omsrreeks 1400 (Den 
Haag 1993) 137-1 39. Vergelijk par. 6.1 hi erna. 

20. Sibrandus Leo, Abrenlevens. Wumkes ed., p. xxxv. 

2 1. Zie bij v. de titel van de werken van Holdinga, "De origine" en Suffridus Petrus. De Fri
siorum anriquirare er origine libri rres (Keulen 1590). Suffridus Petrus verwijst in het 
laatste werk. p. 7, naar de door hem opgestelde ade lsgenealogieën. 

22. E. H. Waterbolk. Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomsr, bloei en verval \"(/n 
de Friese hisroriografie in de 16de en 17de eeuw (Groningen 1952). 

23. Noomen, "Friese identiteit" , 169; Ph.H. Breuker e n A. Janse, "Beelden". in : idem (red.) , 

Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haar-liefdeverholldillg 
(Leeuwarden/Zutphen 1997) , 9-66, aid. 20, 26. 

24. Noome n. "Friese identiteit". 152- 153. 

25. Vergelijk noot 12 hi erbove n en noot 50 hierna. 

26. Gesra abbarul1l , Wybrands ed .. p. x; J . Romei n, Geschiedenis van de Noord-Nederland
sche geschiedschrrjving in de middeleeuwen (Haarlem 1932) 66-73. 

27. Gesra abbarum, Wybrands ed ., p. xviii, xx-xx i. De "vita Fretherici" beslaat in 

Wybrands' uitgave p. 1-75, de "vita Siardi " p. 76- 146, de "vita Sibrandi , larici , Ethelge
ri " p. 147-251. 

28. Gesla abbarllll1, 2 1 (cap. XX). Aan het slot van dit opstel is een prosopografische bijla

ge met verwijzing naar de bewijsplaatsen toegevoegd. De annotatie kan in de tekst daar
om beperkt blij ven. Door middel van een letter-cijfercombinatie wordt naar de perso

nen in de bijlage verwezen: (a9) du idt bij voorbee ld op de 9de persoon in genealogie (a) . 
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29. Zie voor de landschappelijke achtergronden: GJ. de Langen, Middeleeuws Leeuwar
den. De opgraving Cou verneursplein-ST. l acobs.HraaT 1979. Uitg. Commissie Archeo
logisch Stadskernonderzoek Leeuwarden (Leeuwarden 1987); idem, Middeleeuws 
Friesland. De econoll/ische onTwikkeling van heT gewesT OosTergo in de vroege en volle 
II/iddeleeuwen (Groningen 1992); Schroor, "Klokslag", 164-17 l. 

30. CesTa abbaTIIII/ , 123 (cap. XXI) , 144 (miracula 45). 
3 1. De Langen, Middeleeuws Friesland, 302-3 10. In tegenstell ing tot in zuidelijker streken, 

zoals in de omgeving van Akkrumfferkaple/ Akmarijp en OldeboornlLuinjebert/Katrijp 
(zie PKAF VI , 23-30; lil , 2 1) zijn er in Dantuma- en Tietjerksteradeel in de sfeer van 
het parochiewezen echter geen herinneringen aan een occupatie van de veenstreken 
vanaf de klei van oordelijk Oostergo. 

32. Zie bij noot 17. 
33. Ook elders in Friesland bestonden in zijn tijd nog vergelijkbare noties over de ontgin

ningsgeschiedenis van de veengebieden. Zo bijvoorbeeld in de omgeving van Grouw, 
Smallebrugge en Oldeboorn: PKAF lIl , 2 1; Noomen, "Friese identiteit" , 148. Althans in 
Smallebrugge had men een beter inzicht in de juiste occupatierichting dan Bono van 
Holdinga had met betrekking tot de Trynwouden. 

34. Zie voor de ontwikkeling van het parochiewezen. met name rond Ferwerd: GJ. de Lan
gen en P. . Noomen. "Begraafplaatsen, kerken en oud-kerkhoven ", in: GJ. de Langen 
e.a. (red. ), Verborgen verleden belichT. /nTroduClie TOT het hiSTOrische en archeologische 
archief van Friesland (Leeuwarden 1996) 24-37. 

35. J. A. Mol , De Friese /llIizen van de DuiTse Orde (Leeuwarden 1991 ) 32: kloosterkaart 
van Friesland voor de 12de en 13de eeuw. 

36. De "apocriefe" geschiedschrijving van de 16de eeuw dichtte de Cammingha's reeds 
kruistochtdeelname in de 12de eeuw toe: zie bij noot 13. 

37. Zie in de bijlage bij c2, c4. c9 en c l. 
38. Sibrandus Leo, Abten/evens, I, 14; vergel ijk F. Buitenrust Hettema, Friese plaalsna

men. Tegelijk een bijdrage lOT de oude aardrijkskunde van Friesland. Nomina geograp
hica eerlandica 4 (Leiden 1896) 13 I . 

39. Cesta abbaTum, Wybrands ed. , 189, noot 3. 
40. SJ. van der Molen, "Or Schuur en de Friese adel ", Leeuwarder CouranT, 3 jan. 1984, 

reactie op: J.R.G. Schuur, "De positie van de adel in het middeleeuwse Fries land", ibi
dem, 30 dec. 1983. 

41. W. Löhnertz, "Kloster Steinfeld und seine ostfriesischen Töchterklöster. Anmerkungen 
zu den Anfangen der Prämonstratenser in Friesland" , l ahrbuch Emden 73-74 (1993-
1994) 5-42, aid. 33-34. 

42. Sibrandus Leo, AbTen/evens, 14. Hij spreekt van "Jelgeraburen" en noemt de familie 
van Ethelgers vader "honesta familia de Jelgerahuysum". 

43. CesTa abbalUm , 185 (cap. XXV); H. van den Berg, Noorde/ijk OosTergo I: Ferwerdera
deel. Nederlandse monumenten van geschiedeni s en kunst Cs-Gravenhage 1981) 257. 

44. Oudfries(ch)e oorkonden , hierna geciteerd als OFO, P. Sipma en O. Vries ed. ('s-Gra
venhage 1927-1977) I, nr. 16. 

45. W. Dolk, Leeuwarder slraamamen. Fryske Nammen I I (Leeuwarden 1997) 50. De uit
gang op -huysum bij Sibrandus Leo wijst niet op een oude samenhang met Huizum 
(zoals Schroor, "Klokslag" , 184, voor mogelijk houdt) , maar is een 3de naamval meer
voud bij "huis". 

46. Löhnertz, "Steinfeld", 33 . 
47 . Zie voor Bernard Bernarda: Ces Ta abbaTum , 185 (cap. XXV); Sibrandus Leo, Abtenle-
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\lel/S . 13. Zie voor Kempo Kempinga en Ethelger Ethe lgera/Je lgera: de bijlage. resp. 
c l 0 en cS. 

48. Zie voor het vo lgende uitgebre id: P N. Noomen. "Consolidatie van familiebezi t en sta
tus in middeleeuws Fries land". in: J.A. Mol (red. ). ZorgelI voor ~ekerheid. Swdies over 
Friese teslCIlllelltell in de vijftiellde ell ~estiellde eell'\" (Leeuwarden 1994) 73-174. aid. 
93 e.v. 

49. Zie bijv. G. Duby. "Structu res de parenté et noblesse dans la France du ord aux I I eet 
12e sièc les". in: idem, HOlllllles er strllcwres dlllllo.,·ell iige (Parijs 1973) 267-286; D. 
Herlihy, Meclieval hOllseholds (Cambridge. Mass. 1985) 83-88. Voor een goed begrip 
moet hi erbij worden aangetekend dat er juridisch door het verschijnen van de lineages 
niets veranderde. Zowel in de vroege middeleeuwen als later omvatte de voor het erf
recht , de aa nsprake lijkheid en het incest verbod relevante verwantschapskring alle ver
wanten. zowel in de patrilinea ire als in de matrilinea ire lijnen. De samenste lling van 
deze kring varieerde dus: all een voor vo ll e broers en zusters was zij identi ek. Deze mul
tilinea ire verwantschapskring. de consallgllillitas was dus een juridische categorie. ter
wijl de patrilinea ire lineage, de stiq)s een mentali te itshistorische categorie was. Verge
lij k hiervoor ook : J. Goody, The deve!oplllellt of the fa lllily and lIIarriage in Ellrope 
(Cambridge 1983). en voor Fries land: l oomen. "Consolidatie". 76-87. 140-1 4 1. 

50. Zie bijv. G. Althoff. Venvandte. Frellnde IIl1d Getrelle. ZIIIII poliriscllen Stellenll'ert der 
Gruppellbildllllgell imfriiherell Millelalter (Darmstadt 1990) 64. 

5 I . Zie voor de re latie met de premonstratenzers de volgende paragraaf: voor d ie met de 
pred ikheren par. 5.2. 

52. Terecht wees O. Postma. "Personen of ges lachten in plaatsnamen en boerderijnamen ". 
De Vrije Fries 38 ( 1946) 29-53 . erop dat huisnamen op -inga minstens zou oud zijn als 
famili enamen op -inga. Vergelijk ook zijn artikelen "Over het ontstaa n der oudste Frie
sche ges lachtsnamen". Saxo-Frisia 3 ( 1941) 8-1 7: en "Forlikinge fe n de nammen ut de 
Abteli bbens fe n Sibrandus Leo mei dy ut de Gesta abbatum Orti SallCte Marie" . Fruk 
lierboek ( 1946) 156- 169. 

53. Postma's bev indingen dat de vorming van de oudste familienamen werd gestimu leerd door 
het bestaan van huisnamen die op hun beurt weer aan persoonsnamen waren ontleend 
("Personen". 52-53: "Geslachtsnamen". 12) past uitstekend in Duby's betoog over het ont
staan van lineages en het belang van het huis daarbij. Volledigheidshalve zij er nog op 
gewezen dat eerder. voordat van vaste huis- en familienamen sprake was. een beginnend 
lineair bewustzijn zich reeds in de anthroponymie van vOOlllamen manifesteerde doordat -
te beginnen in de hoogste standen - de met wisselende e lementen samengestelde vOOllla
men (zoals Hrod-hard en Hrod-ger. Hild-red en Geld-red. Fries-gan en Fries-burc) werden 
vervangen door vaste vellloemingsvoolllamen. zoals in Oostergo bij v. Renik (b3/b6). 
Asego (a2/a7). Wibrand (c I en zijn drie kleinzoons c7/c9/c 12). Zie: K.F. Welller. "Liens de 
parenté et noms de personne. Un problème hi storique et méthodique: . in: G. Dubyen J. Ie 
Golf (red.), Falllilie et parel1lé dans I'Occidem médiél'al (Rome 1977) I. 13- 18.25-34: voor 
Saksen: R. Wenskus, Sächsischer Srallllllesadel wui frällk ischer Reiehsadel (Göni ngen 
1976) 41 -65 ; voor Friesland: P. Sipma. "Friese voornamen en famil ienamen ". Encyclope
die vall Friesland (AmsterdamlBrussel 1958) 103-1 05. Resten van de oude naamgeving 
handhaafden zich in Oostergo echter nog in de 13de eeuw: zo bij de zusters Rewer-hild en 
Bern-hild uit Mamlm (bI 2/b 13) en Ethel-lind en Thiad-lind uit Hallum (b 14/bIS). Moge
lijk bestond blijkens namen als Ethelmod van Miedum en Ethelin van Lekkum (zie noot 
130) en Ethelger van Jelgerhui s (h l /c2/cS) in de streek ten oosten van Leeuwarden vóór de 
12de eeuw zo een verwantschapskring waarin het naamsbestanddeel Ethel- ge liefd was. 
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54. Ook in andere streken is het soms moge lijk een uitspraak te doen over de herkomst van 
een familie . zonder dat we de prec ieze fili at ie kennen: zo stammen bijvoorbeeld in Ho l
land Voorne. Brederode en Teili ngen ui t het gravenhuis. Arkel in vrouwelijke lijn uit de 
heren van Cuyck en Malsen en de graven van Holland. andere riddermatige fam il ies 
daarentegen uit de ministerialiteit. In onze streken is een afstamming van de burggraven 
van G roningen en Coevorden aannemelij k te maken ui t een verwantschapskring in 
Weste lij k Barradeel. die bij de stichting van de abd ij Ludingakerke in I 158 betrokken 
was : J.A. Mol en P.N. Noomen, "De sticht ing van de Augustijner koorherenabdij 
Ludingakerke en haar relatie met Rolduc". in : S. Zij lstra e.a. (red.). Vroomheid fII ssen 

Vlie en U ILIlvers. AspeCien van de Friese kerkgesch iedenis. Verzameling bijdragen van 
de Ver. voor Nederl. Kerkgesch. 8 (Delft 1996) I 1-46. aid. 21-28. 

55. B. Schotanus à Sterringa. UiTbeeldinge der heerlykheiT Friesland ( 17 18) kaart van Fer
werderadeel: "aadelyke staate Ondersma" en "wier en vern ieti gde aadelyke staate 
Merkla": Friese TeSfOmenTen lOT 1550. G. Verhoeven en J.A. Mol ed. (Leeuwarden 
1994) nr. 43. p. 84: "Merc1e guth" ( 1483): RegisTer van den Aanbreng. l. Tell ing ed . 
(Leeuwarden 1880) lIl. 15: "op Ondersma terp" ( 151 I). 

56. Schroor. "Kl okslag" . 176: Friese TeSfO/IIellfen . nr. 189 (1545). Vergelijk ook noot 18 1 

hierna. 
57. Schroor. "Klokslag". 179-1 8 1. 175- 176. 
58 . Zo bij voorbeeld al rond I 163 (zie bij noot 6 1) en later rond 1240 (zie bij noot 76 en in 

de bijlage cS). 
59. Cesra abbaTlIIl1. 7 (cap. Vl) . 
60. Cesra abba flllll , 26-27 (cap. XXIV). 
61. CesfO abbaTLlIIl. 29-30 (cap. XXV lI ). 
62. Aldus: Mol. Friese hLli~en. 49. 

63. Cesra abbaT/IIII. 35-36 (cap. XXXI): de verta ling is van E. Bruna OFM. HeT leven vall 
den ~aligen Frederik van Hal/ulIl . Uitg. Fri sia Catholica ( 1947) 62. Zie voor Asego's 
straf tegen de achtergrond van de samenhang va n lekenvroomheid. boetedoening, pel
grimage en Godsvrede in de 12de eeuw: J. van Herwaarden. Opgelegde bedevaarTen. 

Een sTudie over de prakTijk \'an opleggen m n bedevaarTen (meT name in de sTedelijke 
rechTspraak) in de Nederlanden gedurende de laTe middeleeuwen (ca 1300 - ca 1550) 

(Assen/Amsterdam 1978) 37: en A.B. 1ulde r-Bakker. "Ocu lus eccles iae or the eyes of 
the people, Church and soc iety in medieval Frisia" , Joumal of Medieval HislOrv 11 

( 1985) 295-314. aid. 308. 
64. Löhnert z. "Steinfeld". 42. suggereert vanwege de naam Dodo van Frederiks vader dat 

Frederik een verwant was van de Cammingha's van Camminghaburen. Zij n stamboom 
mi st iedere grond en is - bijv. met betrekk ing tot abt Sidach van Klaarkamp - ook chro
nologisch onmogelijk. Ook de andere verbanden die hij legt zijn onjui st. zoals verwant
schap met een familie van Oosternijkerk (verge lij k hierna noot 135) en met de sti ch ter 
van Lidlum. Verder wordt Wibrand van Camminghaburen door hem zonder enige nade
re bewijsvoering geïdentifi ceerd met een Wibrandus Ti ze linga. die goederen op de 
Veluwe pachlle van het kapittel van St.M arie in Utrecht. Löhnertz presenteert deze 
ongegronde identificatie van de Tizelinga's en Cammingha's als een nieuwe vondst (ibi
dem. 34). M.P. van Buij tenen. "Kerkhisto ri sche gegevens voor de geschiedeni s van 
Has kerland", ArchiefCeschiedenis KaTholieke Kerk in Nederlalld ( 196 1) 90- 11 7. a id. 
96. 100. was hem daari n evenwel al voorgegaan en had op zijn beurt - eveneens zonder 
grond - bovendien verwantschap met Dodo. klui zenaar te Bakkeveen en Haske(rhui 
zen). en Wibrand van Haske, stichter van Has kerconvenL gesuggereerd. Verge lijk voor 
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de beide laatstgenoemden: J.A. Mol. "Haskerkonvint 1464- 1521: it sukses fan in Win
desheimer k.leaster". De Vrije Fries 73 (1993) 25-62. aid. 28. 3 1-32; voo r Löhnertz' 
constructies in het algemeen: Mol en oomen, "Ludingakerke" . 40-41. 

65 . Gesta abballllll , I I (cap. X). 
66. Ges/a abba/wil , 19 (cap. XVIII). 
67. Gesta abba/wn . 54 (cap. XUI). 
68 . Er lijkt wat dit betreft een paralle ll ie te zijn met Emo, de eerste abt van Mariengaardes 

zusterklooster Wittewierum, een halve eeuw later. Deze, waarsch ijnlij k afkomstig uit 
Westeremden (A.W. Wybrands. De abdij Bloemhof/e Wi//ewierul11 in de dertiende eeuIV 
(Amsterdam 1883) 38; W. Ehbrecht. Landesherrschaft 1111(1 Klos/envesen im ostfrie
sischen Fivelgo (970- 1290) (Munster 1974) 80). werd evenals zijn broer Addo priester. 
Hun moeder beheerde toen nog het familiebezit: Kroniek van he/ kloos/er Bloemhof /e 
Wil/ewierul11 , H.P. H. Jansen en A. Janse ed. (Hilversum 1991 ) 15. Na haar overlijden 
kwam dit bezit met een deel van de co llatie van de kerk van Westeremden waarschijn
lijk aan Wittewierum, waar Emo inmiddels abt was. Daari n zou de oorsprong liggen 
van het Westeremder Voorwerk van Wittewierum (ibidem, 107) en de aanspraken van 
de abdij op de kerk (ibidem, 21 1.302-306). 

69 . Sibrandus Leo, Ab/enlevens. 4 . 
70. Gesta abba/wil , 30 (cap. XXVIII ). 
7 1. Zoals bijvoorbeeld de dochters van grote Renik van Mercelum (b4) en die van Menold 

Thiarchia van Blija (g8/g9). 
72. Ik reken tot de Mercelums nu de hele parenteel: b2, b4, b7, b 12-b 15. De beide Renikken (b3, 

b6) van Mercelum komen in de Gesta herhaaldelijk als goede bekenden van de abdij voor. 
73. Zie de bijlage. g2-g4. g7. g8-g9. 
74. Gesta abba/u/1/ , 224 (cap. UV): "in monimentum sui nominis". Voorts bestemde hij 

geld voor de krui stochten naar het Heilige Land. De rest - waarschijnlijk het erfgoed 
van de familie - li et hij na aan zijn broer en diens nages lacht. 

75. Ook in andere streken kwam dit frequent voor: E. Warl op, The Flemish nobili/)" before 
1300 (Kortrijk 1975) I. 94; TI , 40 I. 

76. Zie de bijlage, c6/c7. c9/cI0. 
77. Zie hiervoor de volgende ali nea. 
78. Indien we "Burne" (Ges/a abba/Wil , 34) tenminste met "Bordena f1umen " (ibidem, 143) 

mogen gel ijkstell en. De laatstgenoemde vermelding had blijkens de context op de Mid
del zee ter hoogte van Leeuwarden betrekking. 

79. Sibrandus Leo. Ab/enlevens. 4, 14. 
80. "Kempema fen": Beneficicwlboeken van Friesland, J. van Leeuwen ed., hierna gec i

teerd als BB (Leeuwarden 1850) 14 1 ( 1543). Wisseling van de uitgangen -ema en -inga 
komt veel vaker voor. 

81. "Kammyngen guedt to Ferwert": Regis/er van dell Aanbreng I, 95 ( 151 I): zie ook: D. 
Cannegieter, "Camminghastate te Ferwerd". Friese/Ie Volksalmanak ( 1888) 74-95: J. 
van Dijk, Van Ter S/ed 10/ Olde Stins. Een a/gemene beschrijving van de 56 s/emheb
bende boerenplaa/sen van he/ dorp Fen .. erd (Nunspeet 1987) 48-49, 272-280. Zie voor 
de Cammingha's te Ferwerd in de 14de en 15de eeuw: hierna bij noot 2 17. 

82 . Ook DJ . van der Meer legde in Van den Berg, Noordelijk Oos/ergo. I: Ferwerderadeel , 
101. deze verbinding reeds. 

83 . M.P. van Buijtenen, 5/. Vi/us van O/dehove. Episoden ui/ de slrijd 0111. Leeuwardens 
kerk, // 46-1580. Frisia Catholica XI: ook verschenen in Archief Geschiedenis Aartsbis
dom U/rech/68 (Utrecht 1950) 146-1 49. 
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84. Hierboven kwam reeds ter sprake dat in de "apocriefe" geschiedschrij vi ng van de 16de 
eeuw een relatie we rd ge legd tussen de Cammingha's en de verplaatsi ng van het kloos
ter Foswerd naar Ferwerd. Deze tIcti e hield verband met politieke belangen in de 16de 
eeuw (z ie: Noomen. "St. Magnus", 14. en hierna noot 99) en kan daarom niet als herin
nering worden gezien aan oude banden met de omgeving van Ferwerd. 

85. Vanwege de naa m Sids/Sidachus, di e in de 14de en 15de eeuw bij de naast Klaarkamp 
wonende familie Tjaerda van Rinsumageest voorkwam, heeft men wel verondersteld 
dat Sidach een Tjaerda was : H. van der Berg, Noordelijk Oostergo, 111: Dantumadeel 
Cs-Gravenhage 1984) xv. Daarvoor ontbreken echter aanvullende bewijzen of argumen
ten. 

86. GesTa abbawm , 219 (cap. LIl ). Bij oppervlakki g lezen zou het ku nnen lijken dat in deze 
passage een paralle l wordt getrokken tussen Wibrand Cammingha en magi ster Tham
mo. Door de context waarin abt Ethe lger en deze Thammo op andere plaatsen vOOl'ko
men. is evenwel duide lijk dat het om een vergelijking van Wibrand en Ethe lger gaat. 

87 . Gesta abbalUlI1 , 159-160 (cap. VU-IX); Quedal11narracio de Groninghe, de Threl/te, de 
Covordia .. . , H. van Rij ed. (Hilversum 1989) 97 (cap. 40). Terwijl de deken Wibrand 
Camlllingha c isterciënze r werd en in Nazareth werd begraven, had zijn voorganger 
Hessel van Leeuwarden jui st kl aarblij ke lijke sympat hie voor de premonstratenzers: 
hij werd namelijk in Mari engaarde begraven. 

88 . Hoezeer verwantschap van be lang was bij een kloostercarrière blijkt trou wens ook uit 
het fe it dat binnen de kring van de familie van Camminghaburen er nog twee andere 
voorbee lden zijn dat waardigheden werden verkregen op grond van verwantschap: 
Bava Cammingha (c 11), oomzegster van abt Sidach , werd priorin in Kl aarkamps 
dochte rkl ooster Nazareth en een anoniem familielid (c 13) van abt Ethelger - en 
tevens d iens biograaf - werd prior van Mariengaardes dochterklooster Buweklooster. 
Een in le iding over nepoti sme in de middeleeuwse kerk geeft: Klaus Schreiner. '''Ver
sippung' a ls sozia le Kategori e miltelalterli cher Kirchen- und Klostergeschichte". in: 
N. Buist en J.-P. Genet (ed.). Medievallives al/d the historian. Studies in medieval 
prosopography. Proc. of the Jirst international conference on lIledieval prosopogra
pin, UI/ iv. of Bielefeld, /982 (Kalamazoo, Michigan 1986) 163- 180. 

89. Postma, "Personen". 44. Indien Kempo van Blija inderdaad de sti chter van Cammin
ghaburen a ls ade llijk hui s geweest zou zijn , is het verleidelijk verband te zoeken met 
zijn mogelijke dood in een slag aan de Middel zee (z ie noot 78)! PostIlla zag Kempo 
van Blija (a3) als de vader van Wibrand van Call1minghaburen (c I): ibidem, 43 ; idem, 
"Ges lachtsnamen", 12. Vanwege de chronologie is het waarschijnlijker dat hij diens 
grootvader was. 

90. Zie de vorige noot. 
9 1. Schuur, Leeuwarden , I 10. 
92 . "Progeniem et seriem famj li ae Camminganae aliquando protrahere et deliniare coepi t 

doctor Petrus Call1minga. orig inem ducens a quodam Ernst Call1minga, qui filium 
habuit Bennert Camminga, et nepotem ex eo Kempo Camminga, prenepotem Sids 
Camlllinga, om nes ex arce Cammingana sub urbem Leouerdiam sita oriundas . Eumque 
Sids unicam filiam reliquisse nomine Hac Camminga, nuptans cuidam Geraldo Cam
minga, ... ". aldus meegedeeld door Upcke van Burmania, in diens "Fri sicae nobilitati s 
genealogia" : RAF, Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen, inv.nr. 1323B, foL 36v. 

93. P. N. Noomen en G. Verhoeven, "De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van 
Bunnania [I]" , Genealogysk lierboek ( 1994) 14 1-163. aid. 14 1- 143. 

94. Andreas Corne lius, Chronyk, 11 7. 
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95. Suffridus Petrus. "De fa mi lia". fol. 33: "atque hic primam Camminganorum apud Leo
vard ienses mentionem fieri animadverto . cu m tamen certum s it eos vetust iss imas sedes 
habu isse tam intra quam extra hanc civitatem". 

96. Schuur. Leeuwarden , 125. 128. 
97 . J. A. Mol. "Het Leeuwarder Dominicanenklooster in de middeleeuwen". in: B. van 

Haersma Buma e.a . (red.). DOllliniCl/sdag /245-/ 995. 750 jaar DOlllinicaanse aamre
zigheid in Leel/lmrden (Leeuwarden 1996) 20-31. a id . 25. 

98. Worperus Thaborita , Chronicon Frisiae. J.G. Ottema ed. (Leeuwarden 1847) lil. 164 
(cap. XXX ii ): "anno Domini mccxl v conventus Praedicatorum in Lemverdi a fundat ur". 

99. oomen, "St. Magnus", 14. 
100. Ho ld inga. "De origine". 1'01. 45r: "Leoverdia complectitur quatuor monasteria. ut 

Dominicanorum, quorum coenobii fundatores sunt nobiles de Camminga: . 
10 1. Friese /eS/al11elllen , nr. 129. p. 256: "ende onsen li chhaemen the rusten in Sinte Domin i

cus kercke totte predicanten broeders. voir Onser Liever Vrowen oitae r by onsen salig
hen olders . Item wy committeren elcxander all en byspreeckinghe, affterdaeden ende 
andersins the betaelen nae o lder gewoenten ende costume van thuys van Cammingha". 
Ten onrechte stell en Schuur. Leeuwarden . 125. en Mol. "Domin icanenklooster". 25. 
dus dat de zinsnede over de "gewoenten" op de begraafplaats zel f slaat. 

102. Dr. Petrus Cammingha werd in de dominicanenkerk begraven (Noomen en Verh oeven, 
"Genea logie vo lgens Bunnania I". Cenealogrsk l ierboek ( 1994) 151), zijn grootvader 
Gerrit (eS) waarschijnlij k echter in Oldehove. waaronder Bilgaard behoorde: Upcke 
van Burmania citeert over hem namelijk het necrolog ium van de St.-Vituskerk. het 
"martYlvlogiulII Leoverdiense ". Dat de begrafeni sgewoonten eerder bij het adel lijke 
huis dan bij de familie als zodanig behoorden blijkt ook ui t het testament van Witze 
Cammingha (f2) die ni et bij de dominicanen. maar op Ameland. waar hij Jelmerastate 
bewoonde, of in Hoek, waar hij opgegroeid was, begraven wi lde worden: zie hi erna 
noot 105. Zie voor deze spanning tussen "hui s" en "famili e" ook: Noomen. "Consolida
tie". 121 , 152-153. 

103. S.P. Wolfs, Middeleeuwse DOll1inicanenkloos/ers in Nederland. Bijdrage 10/ eell 
mOlws/icon (Assen 1984) 131-154. 

104. Schuur. Leeuwarden . 128. 
105. De oudste vermelding van begrafenis bij de dominicanen in het testament van Peter 

Cammingha (e3), Friese /es/amen/ell. nr. 11: "item zo had hy zyne legherstoe byjared to 
dajacopi nen by User Frowa tot Noed" ( 1440). Uitzonderingen zijn Graets Cammingha 
(e8) die in het klooster O ldega lileën werd begraven en Witze Cammi ngha van Ameland 
(f2) , opgegroeid op het Amelandshuis in Hoek, die, indien hij niet in Hollum zou kun
nen worden begraven, de St.-Catharinakerk van Hoek al s grafkerk aanwees . 

106. Schuur. Leeuwarden. 125, 128. 
107. Schroor. "Reconstructie van de geestelijke goede ren in de klokslag van Leeuwarden". 

in: PKAFVIL 70. 82: Mol. "Dominicanenk looster". 25. 
108. Schuur, Leeuwarden . 128. 
109. Kroniek van WilfewierulII. 24 1 ; Mol , "Dominicanenklooster". 26. 
110. Ces/a abba/WIl. 198- 199 (cap. XXXV): "Dieque consecracioni prefixo episcopus 
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prandium suum preparari constiruit apud fratres Predicatores . cum quibus ec iam consu
everat frequenter hospitari . Quod audiens abbas [Ethelgerus], cum suis illuc usque iens. 
pro jáll1iliari/{//e quall1 ad fra/res habeb{//, ... ". Mi sschien toevallig. maar desondanks 
fasc inerend is dat rond 1500 een relatief groot deel van het grondbezit van de dominica
nen in de Leeuwarder klokslag. 13 pondemaat. in de sate Jelgerhuis lag. waarvan abt 



Ethe lger Je lgera afkomsti g was' Zie: Leullnderadee/s aenbrengh gelllaecl inl jaer 
1540. J.A . Mol ed. (Leeuwarden 1989) 41 (15 11. 1540): OFO IV. nr. 228 ( 15 17/1526). 

111 . Zie bij v. Mol en Noomen. "Ludingakerke" . 24, 26. 
11 2. W J. Formsma. "Winsum vóór 1850" . in: idem (red.) . WinsulIl. Gedenkboek 1982 (Gro

ningen 1982) 3 1- 102. aid. 32-35 . 
11 3. FJ. Bakker. Bedelorden en begijnen in de .Had Groningen 101 1594 (Assen/ Maastrich t 

1988) 48-73 : PN. oomen. "Koningsgoed in G roningen. Het doman iale verleden van 
de stad". in : J.W. Boersma e.a. (red. ). Gron ingen 1040. Archeologie en oudsle geschie
denis \'{1I1 de s/ad Groningen (Groningen/Bedum 1990) 97- 144. 279-288. aid. 129. De 
band tussen de Groninger prefectenfamilie Van Selwerd en de dominicanen te Winsum 
loopt opval lend para ll e l met de pretentie va n de hiervoor genoemde hoofde li ngen Van 
Ewsum en Tamm inga dat zijn in vrou welijke lijn afstamden van de Van Selwerds : ver
ge lij k daarvoor: W.J . Fonnsma. R. A. Luitjens- Dijkveld Sto l en A. Pathui s. De Olllme
lander borgen en steenhui:en . 2e dr. (Assen/Maastricht 1987) 176. 

114. Dodo Camm ingha (c3) was voor 1225 reeds overleden. Op Camm inghaburen volgde 
zijn zoon Kempo (c I 0) hem op. want zij n zoon Wi brand werd geeste lij ke. De rond 1270 
schrij vende auteur van de "vita Ethe lgeri " is reeds op de hoogte met "suorum bonorum 
heredes futu ros" van Kempo. waaronder misschien dus Ernst Cammingha (d I). 

115 . Zie voor de omvang van de parochie: PKAF VII , 2 1-22: voor het kerkegoed: ibidem. 

70.72-79. 
I 16. Va n Buijtenen. Sin t Vitus. 73. kaart 6: Enne/opedie van Friesland. 439. kaart. 
117. W. Eekhoff. Geschiedkundige beschrijving van Leell\ l"a rden van de vroegsten lijd tot 

den jare 1846 (Leeuwarden 1846) I. kaart "omstreeks den jare 1200" t. o. 32 . In het 
voetspoor van Eekho lT spreekt de Encye/opedie van Friesland. 439. van de "noordelij 
ke" en "zuidelijke terp Nijehove" . 

11 8. J. M. Bos. Y. Dijkstra en J .P de Roeve r. "Minnemastraat. Leeuwarden (Fr.) : de stadsterp 
Nijehove-Zuid". Paleo-akll/eel 7 (Groningen 1996) 94-97. Voor de terp bezuiden de 
Eewal is de naam "N ijehove". zoa ls hi erna za l blijken. vo lledig ongerijmd . De meest 
toepasse lijke' naam voor deze te rp is "Minnematerp". omdat deze benaming aanslui t bij 
het middeleeuwse spraakgebruik . De naam Minnema werd namelijk behalve voor het 
hele gebied rond de be ide terpen aan de Eewal (i n de wijknaam "Minnema espel". zie 
de kaart bij J.R. G. Schu ur. "Peilingen naar de soc iale stratificati e van het Iaat-middel
eeuwse Leeuwarden". I! Beaken 46 ( 1984) 15-57. aid. 27) in de aanduiding "parochi a 
Minnema" (één der zie lzorgwij ken van de kerk van Oldehove) in het bijzonder ook 
gebruikt voor de zuidel ijke terp tussen Eewal. Herenwaltj e. ieuwestad en Voorstreek 
(Van Buij tenen, SI. Vit us. 164: PKA F V II , 20). 

119. Het zogenaa mde Kei mpemahuis op de oosthoek van de Bontepapensteeg. dat trad iti o
neel als de pastori e van Nijehove wordt gezien (Eekhoff. Beschrijving 11. 158: A. Jager, 
Aed LeulI ·erd. De constrllclieve en ru ilIIlelijke ordening van hel woonhuis in Leeuwar
denlol circa 1650 (typeschri ft) paragraaf 4.4) viel volgens deze beschrijving dus buiten 
het parochiegebied. Het vicari shuis va n de Nijehoofsterkerk, Eewal 59, viel er wel bin
nen: Jager. Aed Leuweld . 5.3.5 . 

120. De Langen. Middeleeuws Friesland. 196-272. 
12 1. PKA F V IJ , 22 . Ten zuiden van het Vliet ontbreken venneldingen van zielzorg en goede

ren van de kerken van Nijehove en St. Catharina. Wel had de kerk van Oldehove daar 
belangrijk bez it : het Oldehoofster- of St.- Vi tus Tichelwerk: PKAF VII , 34. 54, 1l0reen
nr. FC295. 70. 78 (nr. 46): Schroor. "Kl oks lag". 183- 184; idem. "Sint Vitus Tichelwerk: 
enkele aanvullende notities" . NieulI 'sbrief Studiegroep Leeuwarden nr. 22 ( 1993) 6-8. 
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122. De wijk Hoek binnen de stad. de Camminghaburg (zie de vo lgende noot). Juwsmahu is 
en Andringastate (zie noot 175 en 225) in Cammi nghaburen behoorden onder de Hoek
sterkerk; Wilaard (zie noot 125) mogelijk onder Nijehove. 

123. Dit valt af te leiden uit het fei t dat inwoners van Hoek en Camminghaburen - zie o.a. de 
testamenten van de Cammingha's op het Amelandshuis en Camminghaburg - de pastoor 
van St.-Cathari na hun persona noemden. 

124. PKAFV II. 70. Zie verder bij noot 14 1-143. 
125. Friese tesralllenten. nr. 4: "Focko de Ullauird, praedictae ecclesiae Sanctae Mariae 

parochianus"; vergelijk PKAF VII. 22. Het lijkpad van de buren van Willaard liep in de 
1563 langs het Vliet: GAL. Defin. sententies 0 3a. fo l. I 52v- 1 54r (met dank aan Mei n
dert Schroor). Zij maakten dus geen gebruik van het Cambuursterpad langs de in 1533 
vermelde "Cammynga kerckfeer" (RAF, HvF, inv.nr. SS 108/1 8) , di e bij de Hoekster
poon uit kwam (vergelijk ook: Dolk, Straatnamen , 46). Liep het Wilaarderpad oor
spronkelijk langs de Tuinen en de Sacramentsstraat naar de Nijehoofs ter kerk? 

126. Cesta abbatUlll. 23 (cap. XXI). 
127. Cesra abbatum , 55 (cap. XLIII ). Bij die gelegenheid bestrafte hij de edelman Renik van 

Mercelum (b3). Van abt Jarich wordt verder verhaald dat hij in 1238 in opdracht van de 
Heilige Stoel in Je lsum een gerechte lij k onderzoek inste lde: Ces ra abbatlll1/, 186 (cap. 
XXVI). 

128. Cesra abbatUIlI , 129. 140, 143 (Britsum), 139 (Lekkum), 127. 130 (Stiens), 73. 129, 
140, 14 I, 144, 145 (Leeuwarden), 65. 128 (M iedum). Samenvattend over de pelgrima
ge naar de graven van Frederik en Siard in Hallum: H. Oldenhof, "Hallum: HH . Frede
rik en Siardus", in: P.J. Margry en Ch. Jaspers (red .), Bedevaartplaatsen in Nederland, 
I: oord- en Midden-Nederl and (Amsterdam/Hilversum 1997) 4 I 7-42 1. 

129. Cesraabbatum. 44, 154, 168, 17 1, 189. 
130. Cesta abbatUIlI. 44 (Folqul f) , 127, 130 (priesters Stiens), 160 (deken Hessel, vergelijk 

noot 87), 68 (Miedum), 205 (Lekkum). 
13 1. Vergelijk: Mol. Friese huizen , 8 I. 
132. Zie paragraaf 5.4. 
133 . Kroniek van Witlewierum, 495-499 ; vergelijk: P. N. Noomen , "Middeleeuwse bezitsver

houdi ngen in Noordoost-Fivelingo", in: E. de Boer e.a . (red.), Het Bierull1er Boerderij
enboek. Een bijdrage tot de geschiedenis van Noordoost-Fivelingo (Scheemda 1996) 
59-82, aid. 65-67, 73 (kaart). 

134. G. Verhoeven, "De middeleeuwse patroc in ia van Friesland. Een inventari s", in : N.R. 
Arhammar e.a . (red.), Fryske Nammen 8 (Leeuwarden 1989) 75- I 08, aid. 93. 

135. Cesta abballll11 , 7 I, 123. 
136. Zie bijv. W. Stüwer, Die Patrozinien im Kölner Crossarchidiakonat Xamen. Beiträge 

zur Kultgeschichte des Niederrheins (Bonn 1938) 119. 
137 . Zie noot 59. 
138. Cesta abbatum, p. xx ix, 6-7 (cap. VI), 32 (cap. XXIX), 253. 
139. Verhoeven, "Patroeinia", 75- 108. 
140. Mol , Friese huizen , 82, tekende op zijn kaart Lekkum daarom zelfs als Mariengaarder 

parochiekerk in. 
14 I. De vicarie van Nijehove had bij v. "een fenne oppet Vliet ... naest legers Kamminga op 

west ende noordt": BB, 66a; de sacrista "vyftehalve pondemate op Kambuerstera Hem
riek, naestlegers ... oppet noord juffer Rynts toe Kammingabuer", "vier pondemate thoe 
Wlaerdt, naestlegers oppet suuyd Hayo Kamminga" en "drie koeganck achter Hayo 
Kammingha huys" : BB, 66b. 
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142. Het land achter Camminghaburen van de vicarie van St. Catharina grensde zo in het 
zu iden aan dat van de "pastoor thoe Nyehoeff': BB, 67b; vergelijk PKAFVII. 70 (kaart) 
en 78 (nr. 44). 

143. In de buurt van de huidige Eestraat reikte het goed van Nijehove - op haast symbolische 
wij ze - aan dat van Cammingha, St. Catharina en de dominicanen: de "cleyne fenne op 
den singels wa ll ". die in 1543 als eerste perceel van het kerkegoed werd geregistreerd. 
lag "buyten Sinte Katherinen poorte" . had de Ee en land van "den con ven te van Jacopy
nen" als naastliggers en werd afwisselend twee jaar door de kerk en twee jaar door "die 
van Camminga" gebruikt: BB, 74b. 

144. Over bezittingen van de Cammingha's in de Grote Kerkstraat is te veel beweerd met te 
weinig bewij svoering. Zo werden het woonh uis van stadhouder Willem Lodewijk 
(1584). het burgerhui s "Aed Leuwerd". de hierna (bij noot (45) genoemde "olde stins" 
bij het Sint Antonygasthuis ( 1533) en een "verva llen steenhuus" van Rienck Eminga 
alias Cammingha (f3) in het Oldehoofster espel (in het Register van den Aanbreng van 
151 I) met e lkaar geïdentifi ceerd. Ook werd het stadhoudershuis van 1584 wel met het 
Andringa- of Van Geelhuis (zie noot 146) ge lijkgesteld ; dit Andringahui s zou de in 
1436 genoemde Wasmannastins en eveneens een oud Camminghahui s zijn geweest. Zie 
voor dit alles: Oorkonden der geschiedenis van het Sint AnfOnij-gasthuis te leeuwarden 
uit de 15e en 16e eeuw, W. Eekhoff ed. , hierna geciteerd als OSAG (Leeuwarden 1876) 
Il, 1002-1003 ; idem, Beschrijving I, 32-33 . 63, kaart "omstreeks den jare 1400" t.o. 66, 
297; ibidem 11. 386; Schuur. Leeuwarden, 111-114; G.P Karstkarel, Leeuwarden, 700 
jaar bouwen (Zutphen 1985) 92-95; idem en R. Terpstra, De late middeleeuwen aan de 
Grote Kerkstraaf. Monument van de maand !US (Leeuwarden 1987) 35-40; idem e.a .. 
Stinsen en states, 14 1- 143 ; PR. Dam en J. Schaafsma, Van Oldehove fOt Grote Kerk. De 
Grote Kerkstraat in historische beelden . Uitg. Gemeentearchief (Leeuwarden 1989) 21 , 
28-29. Terecht wees R.L.P. Mulder-Radetzky, in: J.A. Mulder e.a. , Museum het Prin
cessehof; Nederlands Keramiekmusel/11l (Leeuwarden 1992) er recent op dat de vermel
dingen van het "steenhuus" van 1511 en het stadhoudershui s van 1584 niets met Aed 
Leuwerd te maken hebben, maar de nog bestaande stins naast het Prinsessehof betref
fen. Haar reconstructie wordt bevestigd door Suffridus Petrus' opmerkingen in zijn "De 
fam ilia Cammingana" over het huis van Titus Cammingha bij de Oldehove. De gelijk
stelling van Aed Leuwerd met een oude stins en die van het Andringahuis met de Was
manna- of Camminghastins zijn trouwens eveneens ongefundeerd. 

145 . RAF, HvF, inv.nr. SS 108/ 18 ( 1533); BB, 75a (1543). 
146. De meest nauwkeurige omschrijving van Camminghahorne lijkt: de krui sing van Grote 

Kerkstraat en Kleine Hoogstraat en de directe omgeving daarvan. Voorbeelden van ver
meldingen: OSAG. p. 240: " ... huys tot Kamminghahorne in die Hogestraet" ( 1530); "te 
Cammingahorne , recht tegen den Hoogstraet over": Dolk, Straatnamen, 14 ( 1541 ); 
"een huysteede staende toe Cammingahorne waerop zeker huys staat ... ", " ... steed toe 
Cammingahorn in den Hooch strate" en " ... steede toe Cammingahorn": BB, 73a, 74b 
(1543); zie verder OSAG, 407, 416; Van Buijtenen, St. Vitus , 164. Gevelsteen in het oos
telijk hoekhuis op genoemde krui sing: "Camminga Horn": Dolk, Straatnamen , 14. In 
de late middeleeuwen was het aanzien lijkste huis hier het westelijke hoekhuis: in 1543 
trok de vicarie van ijehove een rente van 2 oude schilden uit de ondergrond van dit 
huis ("uuyt die steedt toe Kammingahorne. daer meester Julius [van Geel) op woent") 
en uit de aangrenzende "steed toe Greppel": BB, 66a. Later wordt het Van Geel-hui s 
vermeld als "op Cammjngahorn ... den principaele groote huyse van Andringa ... heb
bende die Hoochstraet van Cammingahorne ten oesten , die straet lopende nae Olde-
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hooff ten noorden ende die Cleynne Gasthuysstraet ten westen": OSAG. p. 8 19. 824 
(1585): vergelijk ook: OSAG. p. 373 ( 1557): Jage r. Aed Lel/werd. 5.4.3: Y. Brouwers 
e.a .. AI/dril/ga. Geschiedenis van de \'erschillende families Andril/ga van /450 lOl 
heden ( 1983) 29-30. 

147. Suffridus Petrus. "De fa milia" , spreekt va n "antiqua Cammingana domus prope Curiam 
Novam in diverticulo illo quo incipit Magna Tempiaria Platea. quod ab eo etiam hodie 
Camminganus Angulus dicitur. vulgo Camminga horne". 

148. Van Buijtenen.SI. Vill/s.101- 102. 
149. Ik beperk me tot enkele voorbeelden: mI'. Werp Aebingha. pastoor te Stiens (gestorven 

1492): mI'. Watze Ay lva. pastoor te Witmarsum (studeert 151 3): hl'. Tetherdus Hari nx
ma. pastoor te Heeg ( 1516): hl'. Hotzo Fons. pastoor te Jorwerd ( 1533). Zie Noomen en 
Verhoeven. "Genealogie volgens Burmani a". Genealogvsk Jierboek ( 1994) 144: ibidem 
( 1995) 149. 159. 160. 

150. Zie voor het be lang van de Kleine Hoogstraat ook: GJ . de Langen en P. N. oomen. 
"De Hoogstraat van Leeuwarden". in: idem e.a. (red.). Verborgen verleden beliclll. 59-
62. Behal ve het Andringahuis op Cammi nghahorne (zie noot 146) en het ten zuiden 
daaraan grenzende huis Ter Greppele (z ie: Friese leSlamen/en . nL 63. p. 122. L 7 
( 150 I); OSAG. p. 194 ( 1508): BB. 66a-66b) was een ander aanzienlijk huis in de Kleine 
Hoogstraat het "Thomasma hu is". op de zu idhoek van de Speelmansstraat. Het achter
erf van dit hu is strekte tot aan de Eewal. De ondergrond. de "stede". behoorde rond 
1500 aan de lohan Sybrands Auckema; het klooster Mariengaarde trok er een rente uit. 
Het huis zelf was in de 15de eeuw eigendom van de familie Janti ama. Zie: OFO IV. 125 
( 150 1), 130 (1502). 219 ( 1513). 220 ( 1513); verge lij k O. Vries , "Hemma Odda zin, 
stedsskriu wer fan Ljouwert om 1500 hinne", /[ Beaken 43 ( 198 1) 2 17-239. aid. 228 ; 
Schuur, "Pei li ngen" , 52-54, nr. 52 : M. SchrooL "Een lij st met Leeuwarder burgers ui t 
1492" , De Vrije Fries 73 ( 1993) 63- 102, 89. nr. 11 2. Zowel de Auckema's a ls de Jantia
ma's behoorden tot de oude Leeuwarder patric iaatsfamilies. R. Faber, "Leeuwardera
deel en zijn trimdelen. Een verkenning van middeleeuwse bestuurlij ke verhoudingen". 
/[ Beaken 55 ( 1993) 155-185. aid. 175, wees erop dat Thomasma huisstede het enige 
vermelde rechtvoerende goed in het stadsgebied van Leeuwarden is. De vraag of deze 
opmerkelijke vermelding een reli ct ui t de voor-stedelijke periode was, zoals hij meent. 
Of een herinnering aan de wijze waarop ooi t het stadsbestuur werd gerecruteerd (verge
lijk de situati e in Appingedam , waar het stadsbestu ur aan bepaa lde huizen was gehecht: 
A.S. de Blécourt, Oldambl en Ommelanden Rech/shislOrische opslellen meI bijlagen 
(Assen 1935) 21 1-213), kan hier onbeantwoord blij ven. Het belang van de Kleine 
Hoogstraat wordt door de "hlest van riuchtferen" van dit huis in ieder geval onder
steund. 

15 1. Van Buijtenen, St. Vill/s, 72. 
152. Schuur, Leeuwarden. 129, 142. 184. 
153. Ook de andere toponiemen op -hove in het Friese gebied dankten hun naam steeds aan 

de tegenstell ing tot een jonger kerkhof: P.N. Noomen. "De middeleeuwse namen op -
hove en -hafe in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland ", in : N. R. Arhammar e .a. 
(red.), FIJske Nammen 8 (Leeuwarden 1989) 23-52, aid. 29-30. 

154. Schuur, Leeuwarden, 107. 128-129. 
155. Schuur, Leeuwarden, 184. 
156. Zie voor de moederke rken op de zegels van Leeuwarden en Groningen: P N. Noomen. 
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(Leeuwarden 1990) 55-65, aid . 62. 



157 . Maike Kozok. "Unlersuchungen zur Baugeschichle und Rekonslrukl ion der Andreas
kirche in Norden". l ahrbuch Emden 72 (1992) 19-68. 

158. Zo is Van Buijlenens verta li ng van filii Frederici dicti Burl1lell ll illgha parochialli 
ecclesie sallcti Viti door "zonen van Frederi k Burmania. pasloor van de kerk van SI. 
Virus" minder plausibel dan "zonen van F. B. , parochianen van de kerk van SI. Vilus": 
zie ook de wijze waarop in andere Ialijnse lekslen de band lUssen parochianen en hun 
parochiekerk word I ui lgedrukl: Friese leSlamentell. nrs 3, 4. 6. 7 en 12. Ook zijn dale
ri ng van Oldehove's oudsle dochlel' ijehove is Ie laaI (zie hierboven). 

159. Van Buijlenen, SI. ViIUS. 23-48 . 

160. Zie bij de nOlen 65-68 hierboven. 
16 1. Een bekend voorbeeld is Winsum in Westergo. Daar verwierF Mari engaardes dochter

klooster Lidlum behalve hel palronaalsrechl door intrede van de pasloor-aartsdiaken 
ze lfs ook het inslitul ierecht: Sibrandus Leo, Ablenlevells, xxvi i, 39. Niel al tijd lukte het 
echler meI de intrede van een pasloor ook d iens pastorie over te nemen: zie bij v. Kro

lIiek van Willewierlllll , 203. 
162. Verge lij k de vondst van vele zegelstempels van Lidlumer kanunn iken op het klooster

terrei n van Lid lum: J. Zij lstra. "Corpus van de in Fries land gevonden middeleeuwse 
zege lslempeis", De Vrije Fries ( 1995) 37-60. 

163. Zekerheidshalve vertaal ik "suo pastori" niet als "hun pastoor", maar minder spec ifiek 
als "hun herder". Ter lOelichting diene het vo lgende. Overdrachl van een kerk aan een 
klooster kon het patronaalsrecht belreffen, het rechl de pastoor ter benoeming aan de 
bisschop voor Ie dragen. Een verder gaande vorm van overdracht was de incorporatie. 
waarbij hel pastorievermogen met het klooslergoed werd vermengd, de abt titul air pas
lOOI' werd en de zielzorg door een vicari s werd uitgeoefend. Tussen deze beide con
strucl ies beslonden verschill ende tussenvormen. waarop hie r niet behoeft te worden 
ingegaan: zie W. o let en P.e. Boeren. Kerkelijke insrellingen in de lII iddeleeuwell 
(Amsterdam 195 1) 358 e.v. Onzeker is hoever de overdracht in de jaren 1285/1 300 
ging. In de late middeleeuwen bestonden er in Leeuwarden afzonderl ij ke pastoriegoe
deren. die er op zoude n kunnen wijzen dat er in 1285/ 1300 slech ts van overdrach l van 
patronaatsrechlen sprake was. Evenwel : de noordz ijde van de Nieuwestad behoorde 
in de late middeleeuwen geheel aan Mariengaarde : zie hi erna bij noot 170. Een ande
re mogelij kheid is daarom dal in 1300 van incorporatie en dus van vennenging van de 
oude St Vitus-goederen met d ie van Mariengaarde sprake was; in dat geva l zou het 
pastoriefonds eerst later weer ui l deze vermenging zijn afgezonde rd. 

164. Vergelijk nOOI 158 . 
165. Upcke van Burmani a, "Fri sicae nobililati s genealogia", fo l. 34v; vergelijk: Noomen. 

"SI. Mag nus", 11; PKA F IV, 20-2 1. De namen van de verbindende personen zijn aFge
le id van bekende Burmani a-namen. Bovendien wordl over hen niets meegedee ld wat 
hun bestaan waa rschijnlijk maak t Su ffridus Petrus breidde de fic lie over de oor
sprong van de Burmani a's en de ouderdom van hun machtspos it ie nog verder uil: zie 
noot 14 . 

166. Zie nOOI 163 . 
167. Zie: Noomen. "Consolidati e", 99. 
168. Schuur, "Peil ingen", 45. 
169. Zoals A. Jager en M. W Meijer in "Het Amelandshu is te Leeuwarden. Verslag van een 

archeologisch onderzoek", Leeuwarder HislOrische Reeks lil (Leeuwarden 1992) 7-60, 
aid. 12, reeds terecht opmerkten. 

170. Onder "kerk" versta ik hie r kortheidshalve ook Mari engaarde en Bethlehem die hun 
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Leeuwarder rechten ontleenden aan het patronaatsrecht op de St. Vitus; zie noot 163. In 
ander ve rband kom ik op de grondeigendom in het westen van de stad terug. 

17 1. Zie voor het volgende ui tgebreid: Jager en Meijer. "Amelandshuis". Ook de stichting 
van het Minnemahuis (zie daarvoor: Bos e.a .. "Minnemastraat") zal verband houden 
met het groeiend belang van de Voorstreek. 

172. Jager en Meijer. "Amelandshuis", 53, noot 8 en 8a. dateren deze kerk te laat. Zij stellen 
de eerste vermelding op 1476; zij wordt echter in 1440 (Friese testamellfell. nr. 11 , p. 
16, r. 19) al genoemd. Hun afwijzing van Karstkare ls datering in de 14de eeuw wordt 
niet onderbouwd. 

173 . Friese testamenten, nr. 171. 
174. LJ . van Apeldoorn , De kerkelijke goederen in Friesland (Leeuwarden 19 15) I, 84: Eek

hoff, Beschrijving 1,344 ( 1567 aug. 6). 
175. Ook niet aan de Cammingha's behorende hu izen in Camminghaburen vie len onder de 

Hoeksterkerk . Zo werden bewoners van Juwsmahuis tussen Camminghaburen en 
Harmswerd (PKAF VII , 34, tloreennr. FC240) daar begraven en behoorden bij Andrin 
gastate tussen Camminghaburen en het Vliet (PKAFVII , 34,47, tloreennr. FC264; ver
gelijk M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Friesehen adel 
(Leeuwarden 1846) 1, 325-326) grafsteden in die kerk: Y. Brouwers, Andringa, 17, 27. 

176. PKAFVII , 22: zie ook noot 125. 
177. PKAFVII , 34, tloreennr. FC268, FC265. FC272, 70, 77-78 (nr. 38, 43 , 44). 
178. Zie de omschrij vi ngen in 1543 in: BB, 66-67. 
179. Zie noot 142. 
180. Ook goederen waarin de Nijehoofste r kerk rechten had werden in 1543 gedeeltelijk 

door de Cammingha's gebruikt: zie noot 143. 
18 1. Met dank aan Meindert Schroor: Decretale verkopingen 432 ( 154 1 jan. 18). 
182. Friese testamellfen, nr. 171. p. 370, r. 5-10. 
183. Een para ll el is dan te trekken met hetgeen binnen éénzelfde parochie plaats had indien 

een vicaris met een dee l van de zielzorg werd belast en parallel daarmee tevens een deel 
van het pastorie- en kerkegoed onder zijn beneficie kreeg: vergelijk bij v. OFO Il. 101 
(Kornjum 1482). 

184. Stüwer, Patrozinien, 194. 
185. Schuur, Leeuwarden, 17; R. Faber, "ft patronaatsrjocht fan de tsjerke fan Teams", ft 

Beaken 54 (1992) 116-130, aid. 125. 
186. Gesta abbarwn, 253 (altaar van St. Catharina in de kerk van Mariengaarde), 146 (graf 

van abt Siard bij dat a ltaar), 246 (abt Ethelger roept de hulp van Catharina in). 
187. Stüwer, Patrozinien , 195 . 
188. Friese testamenten, nr. 4: "et si sine Iiberi s decederet, beatissimam Virginem et beat am 

Katarinam in ecclesia sanctae Mariae in Leuwardia ad unam praebendam ... bonorum 
suorum ... haeredes Iibere constitui!". 

189. In de tussentijd worden in betrouwbare bronnen wel enkele Cammingha's genoemd, 
zoals Renicus d ictus Camga, 25ste abt van Oldeklooster (J 365-1373) en Ysso en zijn 
zoon Kampo Kempinga en Poppo dictus Kempinga in Bayum, grietman in Baardera
dee l ( 1329). Omdat het hier om Westergoërs gaat, laat ik hen buiten beschouwing. 

190. Zie voor het vo lgende vooral : A. Janse, Gren~en aan de macht. De Friese oorlog van de 
gra ven van Holland ol11streeks 1400 (Den Haag 1993). 

191 . Froissart spreekt van "élins, c'est-à-dire les gentil s hommes" . Janse, Grenzen, 126. ver
onderstelde dat dit een verschrijving is van "élu ". Waarschijnlij ker - omdat dan geen 
ingrepen in de tekst behoeven te worden toegepast - lijkt mij dat het een samentrekking 
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is van "ethe lingen". "e(de)lingen". nog tot in de 16de eeuw in Fries land de aandu iding 

voor ede ll ieden. 
192. Zie voor deze orde en de ridders die ertoe behoorden: D. van Tol. "De Orde van de Hol

landsche Tuin. De oudste ridderorde van Holland ( 1387- 141 8)'" . De Neder/andsche 
Leeu,!" I 15 ( 1997) 6-34: voor Gerrit Cammingha: ibidem. 14. 

193. Zie Janse, Gren:en, 142- 143. 
194. E. Verwijs. De oor/ogen van her/ag A/breda van Beieren meT de Friezell ill de /aame 

jaren der /4e eeuw (Utrecht 1869) 523-526. 

195. Zie noot 244. 
196. Wythie van Camminga (f2) beschikte in zijn testament van 1541 ondermeer over "die 

tenye off vischenye liggende ac hter Cambuyr": Friese /es/alllellIell, nr. 17 1. p. 369. 
197. Opmerkelijk is de gelijkenis met de formulering waarmee, na een lange tijd van onze

kerheid over de afgrenzing van de stede lijke jurisdict ie en die van Leeuwarderadeel. in 
15 15 de stadsvrijheid werd omschreven: "dat di e stats Leuweerden vryheyden ende 
gerechti cheyden alzoo wyt ende verre sal strecken zoo d ie drie prochien, a ls sunt Vitus 
kercke tot Aldenhoff ende onsen Lieuer Vrouwen kercke tot Nyehoff ende sunte Kathe
rynen kercke ... binnen ende buyten Leuwerden strecken ... ": A. van der Minne. "De uit
breiding van Leeuwarden in 1435 ", in: idem e.a .. Leeuwarden 1435-/935. Gedenkboek 
(Leeuwarden 1935) 1-1 5 ; SchrooI'. "Klokslag", 162- 164: Faber. "Leeuwarderadeel", 
164-167; Schroor. in: PKAFVII. 18. 

198. Noomen, "Consolidatie" . 95. 
199. Schuur. Leel/l .arden . 19 I. 
200. Janse, Grell:en , 134: Schuur. Leel/l carden , 190-191. 
20 1. Verwijs. Oor/ogell. xcix-c. noot I. 
202. Schuur. LeeUll"Orden , 13- 19, drukt de zes betreffende oorkonden af. 
203. Op 24 maart 1427 is zo sprake van "die stede, alzo veer als die bueren begrepen sii ". 
204. OFO 11 , nr. 2 1, verklaring van Pete r Cammingha over de vereniging van Hoek met 

Leeuwarden ( 1435 jan. 2 1). Van de eveneens genoemde "hofsteden te Camminghabu
ren, waar mijn kinderen en kleink inderen wonen" is n.m. m. niet zeker dat het ui tslui
tend states bu iten de stad betreft. of dat onder deze omschrij ving ook hu issteden in 
Hoek zijn begrepen. De term "hofstede" kan op een erf in de stad slaan en Hoek werd 
nog in de 15de eeuw tot Camminghaburen gerekend (bijv. "persona te Camminghabu
ren"). Schroor, "Klokslag" , 176, corrigeerde op goede gronden de locali satie van Aes
terterp in Heechterp door Van der Minne, "De uitbreiding" . 7. 

105. Pas in 1515 zou de hele kloks lag van Leeuwarden onder het stadsrecht komen: zie noot 
197. 

206. OFO I. 4 1 ( 1425). 
207. OFO 11 , nr. 2 1. 
208. Schuur, Leeuwarden, 14, 17. 1 16; Hotso Spanninga, "Hoofdelingen en burgers, armoe

de en armenzorg. Pol itieke en soc iale verhoudingen in Leeuwarden omstreeks 1500", 
Leeuwarder HiSTorische Reeks 1 (Leeuwarden 1987) I 1-45; Jager en Meijer, "Ame
landshui s", 11. 

209. Van der Minne. "De uitbreiding", 9, 
2 10. N. E. Algra. "Het verdwijnen van de hoofdeli ngen uit de Friese stadsbesturen", Us Wurk 

13 (1964) 58-68; Spanninga. "Hoofde lingen en burgers" . Beide auteurs geven overi 
gens geen argumenten voor hun opvatt ing dat er ook in het beg in van de 15de eeuw 
sprake zou zij n geweest van een tegenste lling. 

2 11 . In 143 1 liet Peter Cammingha Jacop Wickema (schepen 1432, 1433) de oorkonde over 
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de vererving van Camminghabu ren mee ondertekenen: OFO I. 52 . In 1446 was Peters 
verwan t Ubel Cammingha bondgenoot van Sibrant Hiddema (schepen 1450. 1456). 
Sipke Jaykama (olderman 1430) en Doede Siercksma (o lderman/schepen 1442, 1455. 
1456. 1464): J.e. Singels. Invemaris 1'011 he/ oud-archief der .Had Leel/ll"Clrdel1 (Leeu
warden 1893) nr. 12. In 1451 was Peters zoon Sicke Cammingha bondgenoot van Sipke 
Minnema (schepen 1442). Heneke Tad inga (olderman/schepen 1433. 1436. 1443 . 
1450) en de gemeente: OFO I. 126. Lij sten van stadsbestuurders geven: Schuur, Leeu
warden , 177; R. Fabel', "Rjochters. bestjoerders en geastliken yn Ljouwert en Huzum 
oan it ein fan de mids ieuwen en begjin 16e ieu". Niel/ll"Sbrief Slildiegroep Leeuwarden 

16(mei 1991 ) 11-13. 
2 12. Zoals de Siercksma's. Minnema's. Un ia's en Wiggema's. 
2 13. Zoals Heentiema. Uni a, Janti ama en Auckema. Zie voor de beide laatste famili es ook: 

noot 150. 
2 14. Het betreft de 1475. 1476. 1479. 1480. 1489 en 1495. 
2 15. In de jaren 1437. 144 1. 1463 . 148 1. 1484. 1506 en 1594. 
2 16. Zie voor de verantwoording van deze paragraaf ook de bijlage sub (e) en (f). 
2 17. De onderlinge genea logische re laties tussen de Cammingha's van Ferwerd en omgeving 

zijn onbekend. Genoemd worden ondermeer: Rowarth Caymga te Holwerd . OFO I, 10 
(1404): Gherbeth Kammyngha. eeheer te Ferwerd. OFO I. 27 (14 18) : Pyba Kempema. 
gameeg te Ferwerd . OFO I 30 ( 14 18): Thyarck en Wykie Kammyngha te Hantum. OFO 

I. 85 , 94 (1441,1445): Gerbet Kamingha, mederechter in Ferwerderadeel. OFO 1, 100 
( 1448); Unka Kamyngha te Ferwerd, OFO I. 117 ( 1450). In 1422 is Gherbet Kam
mynghe Schierings hoofdeling. in tegenstelling tot Peter en Taco Cammyngha die Vet
kopers waren: Os/friesisches Urkundenbuch I. nr. 302. 

21 8. OFO I. 52. 
219. e. Schotanus, "Tabli num", in: idem. De geschiedenissen kerckeh ck ende , .. ere/d/hek 

I'an Fries/al1d Oos/ el1de Wes/ (Franeker 1658) 118 (betreft Camstra te Firdgum. 14 13): 
Noomen. "Consolidati e". 138 (betreft Liauckema te Sexbierum. 1479). 

220. Opvallend zijn de overeenkomsten tussen de oorkonde van 143 1 over de vererv ing van 
Camminghaburen en die van 1435 over de vereniging van Hoek met de stad. Beide zijn 
eenzijd ige garanties afgegeven door Peter Cammingha, bekrachtigd door geestelijken 
van Oldehove en ij ehove. In beide geval len verbindt Peter Cammingha zich ook voor 
zijn nageslach t. De tegenpartij. resp. Wiek Cammingha en het stadsbestuu r. zegelt in 
beide gevallen niet mee. Het lijkt er dan ook op dat Peter handelde vanuit een overwicht 
en dat zijn contractpartners in beide geva llen groot belang hadden bij zij n toezeggingen. 

22 1. M.A. Beelaert s van Blok land. "De afstamming van het ges lacht Cammingha. Een fami
lieverhaal en de feiten". in: Liberwl/icorwI/JIJ/:I1I1: c.c. van Valkenburg Cs-Gravenhage 
1985) 24-37 , ste lde dat Sioucks kinderen niet van Rienck Eminga, maar van haar eerste 
man waren . Y. Brouwers kwam inmiddels tot de conclusie. dat toch aan de traditionele, 
ook door Upcke van Bunnania gevolgde. genealogische opstelli ng de voorkeur moet 
worden gegeven: Neder/al1d's Ade/sboek 81 (1990-1991 ) viii. 4 1-48. 

222. De traditie rond de dominicanen werd in de "huis-families" overgeleverd. de stamreeks 
van 14de-eeuwse Cammingha's was uit de "afstammings-familie" afkomstig: zie para
graaf 5.2. 

223. Dokema en Jelmera zijn de meest duidelijke voorbeelden. In de Camminghatestamen
ten voor 1550 worden verder ondermeer de oude adell ijke huizen Heringastate in Rau
werd, Oenemastate in Wirdum. Hommemastate in Dronrijp en Emingastate genoemd: 
zie Friese /es/all/el1/en. register. 
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224. Dit blijkt uit haar testament. waaruit blijkt dar haar grootmoeder daar reeds een preben
de had gesticht. Ze gaf de kerk van Lekkum een "eeuwig deel " voor haa r moeders ziele
heil. Verde r wordt land "lidsende op Blizardera terp" genoemd: Friese leSlalllemel/. nr. 
14 (145 1). Zie voor Blitsaard: Schroor. "Klokslag". 172- 174. 

225. Ju wsmahuis (PKA F VI L 12. 34. Aoreennr. FC240) zelf vererfde op de Andringa's uit 
Akkrum. di e eveneens door huwelijk met deze Ju wsma's verwam waren. Zie hi ervoor 
en voor de allianties Cammingha-Dokema en Do kema-Juwsma: Schroo r. "Klokslag". 
176: Y. Brouwers. in: Andril/gel. 14- 17: Friese leS/{{lIIel/lel/. p. 493. aa ntekening 2 bij nr. 

37. 
226. Zie voor Blitsaard noot 247 en voor Bruinsmasate noot 242. 
227 . PKAFVII. 34. Aoreennr. FC243: Schroor. "Klokslag" . 176. 
228. Zie: J.A. Mol. "De grauwe bagijnen van Leeuwarden". Lee/{\\"{/rder Hislarische Reeks 3 

(Leeuwarden 1992) 6 1-106 en de kaa rt op p. 84 aid. 

229. Zie noot 17. 
230. Friese leSlml/el/lel/. nr. 17 1. 
23 1. Het zwanerecht van de Cammingha's rond Leeuwarden wordt ook in de Nieuwe tijd 

nog genoemd . Het strekte zich in 1663 uit langs het "Flietster Diep". "Kruyse Piep". 
langs de "Stadtsgracht" bij Hoek. de "Fervers Brugge" en de Ee: Faber. "Leeuwardera
deel ". 168-169. Ten zuiden grensde het aan het zwanerechtressort van Abbemastate te 
Huizum. ten noorden aan dat van de Van Eys inga's in de Trynwoude n. 

232. Zie bij v. de belendingen rond Oldega lileeën in : BB. 66-67 (1543). 
233. F. All an. Hel eilal/d Alllelal/d el/ ~ijlle bell"Ol/er.\ (Amsterdam 1857) 100 ( 1623); verge

lij k aid. 103 ( 1640). Een afbeelding van Oldegali leeën als buitenhuis met grach t en hou
ten toegangspoort j e in 1723 in: PKAFVII , 62. 

23-+. Op de kaarten bij Mol. "Grauwe bagijnen". 84 en SchrooI". "Kl okslag". nr. 11. wordt 
O ldegalileeën iets te noorde lijk aa ngegeven: het lag blijkens de reconstructie van het 
grondbez it van de Camminghabuurster Cammingha's in de Treskefenne en van de Ame
lander Camm ingha's in Oldegalileeën en ook blijkens de kaart van Jacob van Deventer 
(ca 1550) niet op Aoreennr. FC232 (de Treskefenne) . maar op het Aoreenvrije land ten 
zuiden daarvan: PKAFVII. 34. 

235. In 1435 woonden blijkens de oorko nde over de verenigi ng van Hoek met de stad ve r
schill ende kinderen en kindskinderen va n Peter Cammingha op hofsteden in Cammin
ghaburen (z ie noot 204). Ook in zijn testament van 1440 blijkt dat verwanten van hem. 
Ubele Kammengha (z ie voor hem: OFO I. 66. 87 : Singe ls. Il/ve11laris. nr. 12 ; en noot 
2 1 I) en Garrerd Cammingha (zie ook OFO I. 155: Jager en Meijer. "Amelandshuis" . 
noot 46) hui zen in Hoek bezaten: Friese leSlalllelllel/. nr. I I. Opmerkelijk is dat ook 
Dokemagoed in Bilgaard (Aoreennr. FCI51. zie de bij lage sub e7 en noot 276), gren
zend aan het do minicanen land ten westen van de Ee, op het grote complex Cammingha
land aa nsloot. Jacques Heers . Le clal/ fa milial all Mayel/ Age (Parijs 1974), zag in een 
dergelijk bijeenwonen een der kenmerken van de midde leeuwse c lan. Voor sommige 
streken zijn zijn theorieën gefa lsifieerd. In Fries land treedt de door hem gesigna leerde 
nabuurschap van familieleden (ni et als overoud rudimem maar als laatmiddeleeuwse 
nieuwvorming) wèl herhaaldelijk op. 

236. Friese leS/alllel/lel/ . nr. 129 ( 1533 oct. 24) . 
237. Zie voor bijlagen en stukken rond de uivoering van dit testament: Friese leslalllenlen , p. 

5 15. aanteken ing 2 . De term "forndeel " in de tite l van deze paragraaf ontleen ik aan: 
GAL. familiearchieF Cammingha. inv.nr. 4, lij st van "die landen tot Kambuer ende tot 
het fornde l behoorende". Deze term werd gebruikt voor een prelegaat , in het bijzonder 
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ind ien daaraan fide icommissaire voorwaarden waren verbonden: Noomen. "Consolida
tie". pass im. De hierna volgende opsomming van de onderdelen van het forndeel van 
Cambuur is niet vo lledig, maar betreft vooral de goederen rond Camminghaburen. 

238. "Kammynghahuys alst nu tertyt betimmert ende nagelvast is met hoff ende heem, 
hoyrnleger ende alles dat binnen den Singel begrepen is. als salige Rienck ende Siouck 
te voeren ende wy nae gebruyck t ende beseeten hebben": RAF, HvF. inv. nr. SS 108/18 
( 1533 oc t. 20): PKAF VII. 34. f1 oreennr. FC238. 

239. "Treske fenne": RAF, HvF, inv. nr. SS 108/18 (1533 oct. 20); PKAF VII , 34. f1 oreennr. 
FC232. De oorkonde van 143 1 (OFO I. 52) spreekt van "dio stata mitten timmer ende 
milten tresck". Blijkens de plaatsing naast "timmer" lijkt de soortnaam "tresck". perio
diek braakliggend land. zich nog niet tot eigennaam te hebben ontwikkeld . Zie voor 
"tresch" of "dri es" : W.T. Beetstra. Toponilllen en topollilllyske elellle/1/ ell J n Frnlàn. /11 

allalYt}ske bibliografy ca. /835- 1980. Utj . Fryske Akademy 664 (Leeuwarden 1987) 
200-201 ; J. Bie leman, Boeren op het Drentse zand /600- /9 / 0. Eellllieuwe visie op de 
"ollde" landboll lll (Utrecht 1987) 59 1 e.v. 

240. "dye helfft vande Schoolfenne als sy nu tertyt gebruyckt sint": RAF. HvF. inv.nr. SS 
108/1 8 ( 1533 oct. 20); PKAFVII , 34. f1 oreennr. FC233. 

24 1. "een Cleynfen by Jorryts huys over Cammynga kerckfeer ge leegen groot zynde ses 
pond. [of] een weynich meer": RAF. HvF. inv.nr. SS 10811 8 (1533 oct. 20); PKAFVII , 
34. floreennr. FC239 (gedeeltelij k). Zie voor Jorrytshuys of Andringastate noot 175, 
voor Cammynga kel'C kfeer noot 125. 

242. RAF. HvF, inv.nr. SS 108/18 ( 1533 oct. 20): "maedlandt op Cambuyrster hemryck leg
gende" , resp. 15 en 9 pondemaat (PKAF VII. 34. fl oreennr. FC239. gedeeltelijk) en 
"Bruynsma zaete tot Harmswirt leggende met eer ende feer. bet drie pond. op Harrns
wirde te rp oeck leggende daer de pristers van S. Catal'ina kercke van salige Doed Cam
myga tot een vreedtsbolle bysproken sint ende sa ll den prysteren vs. 's yaers drie fI ore
nen hier voer responderen" (PKAFVII , 34, f1oreennr. Lekkum FC3). 

243. Zie voor deze prebende ook: BB, 75a (1543). 
244. Dit recht behoorde nog lang aan de Cammingha's: in 1749 is sprake van een "windtmo

len staende voor aan op Oldegalileën buiten Leeuwarden ... bezwaart .. . om voor Kam
mingaburg en 't Amelands-huis vergeefs te maaien": J.WJ. Witsen Elias en J. Piebenga, 
Twee eelll·ven Leeuwarder COl/ra/1/ (Leeuwarden 1952) 67. 

245. Zie voor dergelijke ontvangstverpli chtingen: Noomen, "Consolidatie", IS O. 
246. Zie voor zulke plichten van de bezitter van het stamhuis van de familie: J .A. Mol , "Frie

zen en het hiernamaals. Zielehei lsbeschikkingen ten gunste van kerken. kloosters en 
armen in testamenten uit Fries land tot 1580". in idem (red.), Zorgen voor :ekerheid. 
175-2 14, aid . 195- 199; Noomen, "Consolidatie". ibidem. 12 1, 152. 

247. De kapel op Camminghaburen wordt voor het eerst in 1499 genoemd (Friese testamell
ten, nr. 57) . Zie voor de dotatie ook: BB, 75a-75b. De sate te Bli tsaard (floreennr. Lek
kum FC I en FC5) lag direct ten noorden van de Bonkevaart. De ruïne van de kapel was 
in 1723 nog aanwezig; zie de afb. in: PKAKVII , 23 . 

248. CM. Cappon, "Substituties in Friese testamenten ( 1373-1550)" , in: Secundlllll datur! 
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Negen studies en eell lalldatio aangeboden aan Hans Anklllll (Amsterdam 1997) 30-61 . 
aid. 58 e. v., kapitte lde middeleeuwse Friezen dat zij zich bij de "vereeuwiging" van 
familiegoed soms weinig gelegen lieten liggen aan romeinsrechte lijke principes. Zijn 
benadering doet daardoor nogal anachronisti sch aan. In mijn , door hem bekriti seerde, 
opstel "Consolidatie" schilderde ik het feitelijk functioneren van onvervreemdbaar 
gemaakt familiegoed en wees ik erop dat het, zoa ls bijv. Peter Cammingha's brief van 



143 1 en de ook vóór de instelling van het forndee l in 1533 al aan Cambuur verbonden 
"eeuwi ge" rechten en plichten laten zien. behalve in testamen taire bepalingen evenzeer 
worte lt in het Friese gewoonterecht. 

249. Noomen. "Friese iden tite it ". 146- 187. 
250. Mol en Noomen. "Lud ingakerke". 2 1-28. 
25 I. Kortheidshalve zijn verwij zingen naar all een Wybrands' uitgave van de Ges/a abba/1/111 

in de tekst opgenomen. voorafgegaan door een G. 
252 . In de canoniekrechtelijke te lling van verwantschapsgraden is "atav us" de bet-betover

grootvader. In verhalende bronnen evenwel meestal overgrootvader: J.F. Niermeyer, 
Mediae la /il/i/a/islexicon lIIinl/s (Leiden 1984): vergelijk ook Bruna's vertaling, Leven 

\"(//1 h ederik, 47 . 
253. Ges/a abba/w Il. 151 - 152; Kroniek van WillewierwIl. 193. Wybrands' interpuncti e in de 

passage over de Blondera's is onjuist 
254. Noomen. "Consolidatie" , 89. 
255. Met een doc hter van Kempo van Blija (a3p Zie paragraaf 4. 
256. Renekenga lijkt een patroniem en nog geen gefi xeerde familienaam. dit in tegenste lling 

tot Ethe lgera (c6, c7). Ricnatha (g5) en KampenggaJCammingha (c3, c9). Als fami lie
naam worden de meeste leden van deze familie immers met de huis- cq buurschaps
naam Mercel um aangeduid . 

257 . GesTa abba/lIlll. 68. Omdat wordt vermeld dat de jongen "nu" (dus rond 1230) ongeveer 
12 jaar oud is en dat ook genoemde Renik nog leeft. betre ft het hie r jonge Renik en niet 
zijn grootvader grote Renik . 

258. GesTa abba TI/lil. 224. Door Sibrandus Leo. AbTelllel'ens. 19, wordt Dodo - evenals in dit 
overzicht (zie bij b5) - a ls een kl ei nzoon van Renik van Mercelum (b3) gezien: in afw ij 
king van de GesTa abbaTu111 geeft hij hem echter een vader Dodo. Ik plaatste in "Conso
lidatie". 89. Dodo ten onrechte een generat ie te laat. 

259. GesTa abbaTllm , 225. Sibrandus Leo heeft de Unde rda. Zie voor Ondersma ook: D. 
Cannegieter. "Ondersmastate of het Huis van Berouw te Hallum", Friesche Volksalma

nak ( 1887) 120-1 37: Van den Berg. Fen verderadeel, 174-1 75 en noot 55 hierboven. 
260. Schotanus. "Tablinum", 66: vergelijk Faber. "Leeuwarderadeel" . 180. O ver de uiteenl o

pende vormen Merselum en Merkla reeds: Buitenrust Hettema, Friese plaaTsnamen, 

35-36. 
26 1. Friese TeSTalllenTen. nr. 43 : Noomen, "Consolidati e" , 89-90. 
262. Sibrandus Leo. AbTenlevens. 4. 14. Verge lijk noot 89. 
263 . GesTa abbarulll, 190. Sibrandus Leo noemt haar Sass de Helbada. In de late middeleeu

wen is e r zowel in Ferwerd als in Ternaard een sa te Helbada. Aan de eerste ont leende 
een ade llijke familie haar naam: zie de genealogie van Burman ia. RAF, Van Eys inga
Vegili n van Claerbergen. inv.nr. 1323b, 1'01. 41 r, 67r. 

264 . GesTa abbaTllI11 . 190. Als identificatie van het klooster Gnadeawert komt azareth het 
meest in aanmerking: het komt O.a. als Ganawrd en Genawi rd voor: Friese TeSTamenren , 

p. 624 s. v. Nazareth. 
265. Zie noot 92 . 
266. Een volledige uitgave van zijn genealogieën Cammingha en Je lmera. met een confron

tati e met andere bronnen, is in voorbereiding. Zie noot 11 hi erboven. 
267. Onwaarschij nlijk is de genealogische opste ll ing in het STalIIboek van den Frieschen 

adel l. 73: zij zien Gerrolt (e I) en Taco Cammingha (e2) van FeJ"Nerd al s klei nzoons 
van Kempo Cammingha (d3) en dus als neven van Hac Cammingha van Cammingha
buren (e I). 
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268. Kortheidshal ve verwij s ik naar de bundel Friese tesramenten in de tekst zelf. voorafge-
gaan door de letter F 

269. Osrfriesisches Urkllndenbllch I. nr. 302 (Vetkoper); GPCV I (v rijgeleide 1422). 
270. OFO I , 73; Beelaerts. "De afstamming". 32, 34. 
27 1. OFO 1, 52. 
272. In Anjum: S. Zijlstra, Het geleerde Friesland: een /l1.'ïhe ? Universiteit en maatschappij 

in Friesland en Srad en Lande ca. 1380-1 650 (Leeuwarden 1996) 7 1, 26 1 ( 1470): in 
Nijehove: OFO 11. 116 ( 1483). 11. 11 8 ( 1484): in Dokkum : OFO IV. 131- 132 ( 1502). 
Zie over hem ook: R. Faber, "Hillebrandus Goffredus, in leard pastoar yn Huzum 
(1483- 1487)". Sudertrimdiel-rige 2 ( 1995) 3 1-54. 

273. Beelaerts. "De afstamming", 32, 34. 
274. Beelaerts, "De afstamming" , 32. 34. Zie over GelTi t ook: OSAG 34 ( 1459): Singels. 

1nventaris, nr. 22 ( 1467); Jager en Meijer. "Amelandshui s" , 56 en noot 235 hierboven. 
275. Beelaerts. "De afstamming". 32, 34. 
276. Petrus' vader Siuck en zijn grootvader Gan-erth Cammingha worden ook reeds ve rmeld 

met rechten ten aanzien van Dokemagoed en omgeving: OSAG. p. 56 ( 147 1). 136 
(1494), 191 (1508). Ook heer Hiddo Cammingha had daar rechten gehad. Onderzoek 
van Meindert Schroor wees inmiddels uit dat Dokema is te loca li seren op tloreennr. 
FC 151 met event. FC 152 in Camstraburen (dit als correcti e op PKA F VII, 76 nr. 33: er 
blijkt geen sprake geweest te zijn van twee Popkemahuizen onder Leeuwarden: Popke
mahuis lag op het Nieuwland (FC 125) en niet in Camstraburen (FC 151 ): vergel ijk BB. 
103a iuncto Lell werderadeels aenbrengh . 29). Zie voor dr. Petrus ook: W.W. Buma, 
"Veroordeling van dr. Petrus van Cammingha wegens het smaden en lasteren van het 
landsbestuur", De Vrije Fries 13 ( 1877) 91-96. 

277. DJ. van der Meer, Grafschriften tussen Flie en Lauwers: Menaldumadeel (Leeuwarden 
1959) 75. 76. 

278 . Zie voor de beide huwelijken met Aebingha's van Siucks kinderen: oomen en Verhoe
ven, "Genealogie volgens Burmania. I". Genealognk l ierboek (1994) 151-152. 

279. H. M. Menson ides. Grafschriften tussen Flie en Lauwers: LeeUl\"{//den (Leeuwarden 
1952) 37 . 

280. Beelaerts, "De afstamming", 33, 35; Mensonides, Grafschrifien, 56. Op de verschillen
de vari anten van dit wapen ga ik hier ni et in. 

281. Zie hie rboven noot 148. 
282. Zie: H.M. Mensonides in: 1t Beaken ( 1953); J.Y Feenstra. "Het ges lacht Jelgerhuis". 

Genealogysk l ierboekje (1954) 10-3 1. 
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