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S. De jongesnammen binne mear neffens de álde tradysjes jUn as de famkes
nammen. De lêsten sjogge wy folie mear modernere hy.

6. Frysktalige alden kieze by de jonges yn mearderheid faker foar in tradisjo
nele namme as Nederlanstalige alden. By de famkes wurdt faker in net
tradisjonele namme troch de Frysktalige alden utsocht. Dat is lykwols yn
ferliking mei 'Hol1an' wol in 'efter-de-moade-namme'.

7. Ferliking mei de resultaten fan in ûndersyk yn Baarn wiist ut dat de namme
jouwing yn Fryslan - ek by de Nederlanstaligen - in oar (àlderwetsker)
patroan fertoant as yn Noard-Hollan.

8. Der is frijwat ferskil tusken de nammen fan de älden en dy fan hal' bern.
Dat ferskil is by de Nederlanstaligen grutter as by de Frysktaligen. De listen
mei jongesnammen fan dy twa generaasjes fertoane mear oerienkomsten as
dy fan de famkesnammen.

9. lt ferneamen as nammejouwingsprosedee is yn de seis jier 1969~1975 mei
sa'n ·10 oant 15070 Ófnommen. Dat rint by de Nederlänstaligen hurder as by
de Frysktaligen. By dy lêsten is ferneamen yn 80% fan de gefallen noch de
motivaasje.

10. Nederlänstaligen kieze faker foar in 'moaie' namme as Frysktaligen.
11. Lyts 70% fan de learlingen brUkt de earste offisjele namme as ropnamme.

Dêr't dat net bart, sjogge wy by de Frysktaligen mear ynternasjonalisear
ring en by de Nederlänstaligen mear ferkoarting.

12. Oer de 90% fan de learlingen is tige tefreden mei de namme dy't se fan de
älden krigen ha. Der bestiet gjin ferbän tusken nammemotivaasje en wur~

dearring. Ferskillen tusken Frysktaligen en Nederlänstaligen binne del' ek
net. Dat komt ·nei alle gedachten mei't der in troch de learling oanfielde re
laasje tusken de namme en it eigen-ik bestiet, dy't yn dy wurdearring troch
wurket.

13. Jonges kieze faker in winske namme dy't binnen de struktuer fan de eigen
namme past as famkes. Dy lêsten kieze folle faker faal' nammen dy't yn it
moderne Hollänske byld passe. In grut ferskil bestiet der wat dat aangiet
net tusken Frysktaligen en-Nederlanstaligen, al is it dudlik dat de lêsten wat
mear iepen ste&pe faal' de ynternasjonale ynfloeden.
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DE MIDDELEEUWSE NAMEN OP -HOVE EN -HAFE IN
NOORD-NEDERLAND EN NOORDWEST-DUITSLAND

P.N. Noomen

I. De -have-namen als argument

Plaatsnamen hebben vanouds tot de verbeelding gesproken. In de zestiende
eeuw bloeide in Friesland de geschiedschrijving. Om de oudheid en de roem van
Friesland te benadrukken vlochten de humanistische historieschrijvers waarheid,
traditie en hun eigen en andermans verzinsels inéén tot een doorlopend geschied~

verhaal vanaf Noach tot aan hun eigen tijd. Toponiemen waren uiteraard een
aanleiding bij uitstek om een mooi verhaal aan vast te knopen. Het Vrouwen
zand bij Staveren is daarvan wel het bekendste voorbeeld. Oldehove was ook
zo'n naam die als het ware vroeg om een mooi verhaal. Suffridus Petrus en Mar
tinus Hamconius zorgden ervoor datdat'verhaal er inderdaad kwam.' Sindsdien
was het bij veel schrijvers over het grootse verleden van Friesland terug te vin
den. "Op die plaetse, welcke alsnoch binnen Leuwarden Oldehoof geheten
wort" zou al voor de tijden van Christus onder de naam Aula Dei, dat is Gods
Hof, de "paus of 't opperhoofd der Vriessche Druïden of priesteren" zijn hof
hebben gehouden. Tevens zou er een hogeschool van de druïden zijn geweest. In
de zestiende en zeventiende eeuw kende men nauwkeurig de namen van deze hei
dense priesters en de boeken die zij eeuwen voor de huidige jaartelling geschre"
ven zouden hebben. 2 De naam Oldehove werd dus gebruikt als een klein
bouwsteentje voor het grote verhaal over Frieslands oudheid. Behalve tot deze
geleerde verzinsels van Hamconius en Suffridus Petrus heeft de naam van de
scheve toren zonder kerk nog aanleiding gegeven tot allerlei andere etymologieën
en sprookjes die ik hier nu terzijde laat. 3

Ook over de andere -hove- en -hafe-namen is in de loop van de tijd heel wat
nagedacht en geschreven. Het belang van de vraag naar de betekenis van het
bestanddeel -have in deze namen reikt verder dan alleen de naamkunde. De
-have-namen zijn namelijk herhaaldelijk aangevoerd als zelfstandig bewijs in
verschillende <;liscussies met betrekking tot de sociale en institutionele geschiede
nis van het middeleeuwse Friesland. De beste wijze om te tonen welke ingrijpen
de consequenties dit gebruik van toponymische interpretatie als argument in an
dere takken van wetenschap heeft gehad is het weergeven van enkele van de be
treffende passages.

De Monté ver Lorensignaleerde4 de schenking van graaf Deodred aan het
klooster Fulda5 Van goederen en horigen te Antum,6 Feerwerd en Krassum bij
Garnwerd, en stelde vervolgens: "Men heeft hier dus te doen met heerschapsbe~
zit, dat, althans voor een deel, ten hofrechte was uitgegeven. De curia, waaron
der dit hoorig goed ressorteerde, wordt niet genoemd, maar misschien mag men
aannemen dat 01dehove, "Antiqua Curtis", zijn naam ontleent aan een hof van
Deodred". De naam Oldehove wordt hier dl,1,s gebruikt als element in de argu
mentatie, dat het vroeg-middeleeuwse grootgrondbezit in Friesland in een hof
stelsel was georganiseerd.

Op identieke wijze als De Monté ver Loren nam Schomerus een vroeg
middeleeuwse hof aan door een -hafe"naam en gegevens uit het goederenregister
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NAMEN EN APPELLATIEVEN MET -HaVE EN -HAFE

LEGENDA

van Fulda met elkaar in verband te brengen. De naam Curia sancte Marie voor
Marienhafe wijst er volgens Schomerus op dat hier vanouds een "curia" lag,
"ein fränkischer Hof" .7 Als hofberen wees hij de leden aan van een door Karel
de Grote hierheen gehaald hypothetisch "Berngeschlecht", waartoe de Eisbern
en Altbern behoord zouden hebben, die in de negende eeuw in deze streek land
aan de abdij Fulda schonken. 8 Toen het "Rerngeschlecht" zijn woonplaats naar
Berum - vandaar de naam Berum - had verlegd zouden premonstratenzers de
hof hebben overgenomen en er de kerk met een nieuw Maria~patrocinium heb
ben gesticht. De naam Marienhafe wordt hier dus gebruikt als aanwijzing voor
de aanwezigheid in Friesland van Frankisch adellijk grootgrondbezit in karolin
gische tijd.

Evenals Schomerus, maar zonder de fantastische Berenfamilie, meende ook
Schütte, die in 1976 een studie wijdde aan het woord en toponiem "wik"9, dat in
Brokmerland van grondheerlijke hoven sprake geweest zou kunnen zijn. Op
grond van een passage in het dertiende-eeuwse Brokmern:cht die spreekt van
"de markt op het marktterrein (of in de handelsnederzetting) bij (of op) de vier
hoven" 10 veronderstelde hij dat in Brokmerland mogelijk sprake waS van een pa
rallellie met de situatie in het aangrenzende Westfalen. Daar zijn op vele plaatsen
in de nabijheid van en op het land van een domaniale hof marktbuurten
('Weichbilde') gesticht die, hoewel geen stad, toch in sommige opzichten een
bijzondere rechtspositie genoten. Schütte zag in het voorkomen van de toponie
men met ~hafe (latijn curia) in Brokmerland een extra aanwijzing in de richting
van een dergelijke parallellie. De herenhoven zouden blijkens de heiligennamen
Maria, St. Victor en St. Lambertus in deze -hafe-namen hier dan klooster- of an
der geestelijk eigendom zijn geweest. De -hafe-namen worden hier dus gebruikt
om te betogen dat de Brokmer markten mogelijk een domaniale wortel hebben.

Bij wijze van curiositeit zij nog vermeld dat Schotanus in 1658 meende dat de
vier Brokmer dorpen met een -hafe-naam evenzovele havenplaatsen zouden zijn
geweest, diemnd 1400 door de Likedelers als zeeroversnest werden gebruikt.!!

Joosting signaleerde in zijn verkenning van de kerkelijke indeling van
Munsters Friesland de bisschoppelijke hof te BaDo en de naam Antiqua curtis
voor Oldehove in Humsterland. Op grond daarvan concludeerde hij: "vast staat
dus, dat een:tweetal hoven, waarvan zeker één aan de bisschop behoorde, zetels
waren van dekanaten" .12 Stüwer ging in 1948 nog een stapje verder: "Die Kirche
(von Oldehove) wurde von Liudger auf der antiqua curtis in Humerke erbaut
und nahm im Laufe der Zeit sein Patrozinium")3 Joosting en Stüwer wendden
de -hove-naam dus aan om te Oldehove kerkstichting op een domaniale hof te
veronderstellen.

In het vO<ftspoor van De Monté ver Loren bracht N.B. Algra in verschillende
publicaties de ·hove-namen ter sprake bij de behandeling van het probleem of
het Friese gebied in de vroege middeleeuwen een hofstelsel met hofhorigheid zou
hebben gekend. Algra verdedigde dat hofhorigheid hier in dezelfde vorm en de
zelfde mate zou zijn voorgekomen als elders. Hij stelde O.a. dat er behalve in de
plaatsen waf',r expliciet (domaniale) hoven worden vermeld ook op vele andere
plaatsen dergelijke hoven gelegen kunnen hebben. Met name de plaatsnamen op
~hof zouden curtes kunnen zijn geweest. "Expliciet noemt hij in dat kader Curia
Victoris (Victorbur), Marienhafe, Engerhafe, Wibboldeshof (Wiegboldsbur),
Aurich(erhove) en Oldehove. 14 Al deze hoven werden, aldus Algra, "door man
cipii (...) bewerkt. De laatsten zullen - wat ik het kenmerk van een curtis acht -
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1. Wervershoof, 2. Hippolytushoef, 3. St. Michiels hoeff,
4. Oldehove, 5. Longerhouw, 6. Wilscma how,
7. Ysbrechtum hoeff, 8. Oldehove, 9. Nijehove,
10. Curia St. Marie, 11. Nyburthoff,
12. Sibaldebuere hove, 13. Niehove, 14. Oldehove,
15. Wilderhoff, 16. Howengahoff, 17. 1hrhove,
IS. Oldehof, 19. Burhafe, 20. Wibadeshof,
21. Victorishowe, 22. Engerhafe, 23. Marienhafe,
24. Aurechowe, 25. Noerdenhove, 26. Resterhafe,
27. Burhafe, 28. Leerhafe, 29. Jeringhafe,
30. Insmerhave, 31. Burhave

a. dioceesgrenzen
b. nog bestaande parochie- en kerkhofnamen
c. verdwenen parochie-aanduidingen en kerkhof

aanduidingen
d. geen parochies
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onder hofrecht hebben gestaan. Er is geen enkele reden aan te nemen, dat Fries
land op dit punt veel verschilde van de omringende streken" .15 De Friese hoofd
elingen zouden hun positie in de late middeleeuwen gedeeltelijk hebben ontleend
aan het bezit ~ als villicus - van deze hoven. Hun machtspositie zou dus in
oorsprong gedeeltelijk van hofrechtelijke aard zijn geweesLJ6

2. Bewijskracht van toponiemen

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de -have-namen regelmatig de aan
dacht getrokken hebben en dat ze in het bijzonder zijn gebruikt als argument in
de oude discussie over de verhouding tussen het "Genossenschaftliche" en het
"Herrschaftliche" in het middeleeuwse Friesland. Het traditionele beeld van de
Friese geschiedenisi? zou grondig moeten worden herzien als de -have-namen in
derdaad de herinneringen zouden zijn aan evenzovele domaniale hovert en als
deze hoven bovendien, zoals verschillende auteurs meenden, centra zouden zijn
geweest ten opzichte van horige boeren en een constitutieve rol zouden hebben
gespeeld bij het ontstaan van markten en kerken en van de macht van de hoofde
lingen.

Alvorens op het probleem in te gaan wat de betekenis van have in de -have
namen is, is het nuttig eerst meer algemeen de vraag te stellen wat de waarde is
van toponymische argumenten in een discussie zoals hierboven werd aangeroerd.
Slicher van Bath l8 betwijfelde deze waarde. Naar zijn mening kunnen namen
geen zelfstandig bewijs vormen. Hoogstens illustreren ze fraai hetgeen uit andere
bronnen bekend is. Blo,k 19 nuanceerde deze stelling enigszins door te demonstre
ren dat de naamkunde een eigen zelfstandige inbreng kan hebben, mits men haar
in de eerste plaats !lIs taalkunde opvat. Slechts indien de datering en interpretatie
van namen zonder archeologische en historische overwegingen aan de linguistiek
wordt ontleend is ~onfrontatie van de resultaten van naamkundig onderzoek met
die van archeologiç:, geschiedenis en geografie zinvol en wordt voorkomen dat
argumenten rondzingen. Terecht gaf Blok zelf de beperkingen aan van deze door
hem verdedigde ei$en inbreng van de naamkunde. De methode van confrontatie
van zuiver linguistjsche inzichten met die ontleend aan andere disciplines is zin
vol bij onderzoek naar de ouderdom en de continuïteit van nederzettingen, maar
zij levert geen directe, historische informatie op met betrekking tot de details van
de sociale en institutionele structuren in het verleden.

Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken. Uit de plaatsnaam Firdgum le
ren wij bijv. dat het het "hiem" was "van de mensen van Fardo" .20 Allerlei vra
gen blijven echter onbeantwoord: "de mensen van Fardo", was dat een
verwantschaps- oreen andersoortige groep? Bezaten zij de hele nederzetting of
domineerden zij di~ slechts? Van Steerwolde of Stuurwold bij Tenboer weten we
dat het een ontginningsnaam is die samenhangt met Stedum.2J De vraag blijft
evenwel of de ontginning ook van daaruit ter hand is genomen; of dit woldge
bied ooit onder Stedum ressorteerde; of dat het alleen de kant van Stedum op
ligt. Bij de namen op -have is het niet anders, Ook indien vaststaat dat -have in
derdaad "hof' betekent is nog allerminst zeker wat er ten tijde van de naamge~

ving mee bedoeld werd. Hof, hawe kan in het oudfries,22 evenals trouwens in het
middelnederlands23 en curia in het middeleeuws latijn24 vele betekenissen heb~

ben. En zelfs als het zeker zou zijn dat de -hove-namen zouden wijzen op doma-
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niale hoven behoeven deze nog geen centrumfunctie ten opzichte van onderhori
ge bedrijven gehad te hebben; om nog maar te zwijgen van een functie binnen
een hofstelsel met onvrije, hofhorige boeren. 25 Het al of niet bestaan van een
hofstelsel kan met andere woorden niet blijken uit toponiemen als de geschreven
bronnen er verder over zwijgen. In dit geval is het dan ook niet zo dat de topony
mie de geschiedenis nieuwe feiten verschaft, maar omgekeerd: dat juist niet-taal
kundige gegevens, zoals geografische ligging en de historische context van de
testimonia moeten worden aangewend om deze toponiemen te verklaren.
Elders26 hoop ik binnenkort de problematiek rond de domanialiteit in Friesland
aandacht te geven; hier beperk ik me tot de -have-namen.

3. De oudste -hove-namen in Brokmerland

Zo schaars als in Friesland de expliciete vermeldingen van domaniale hoven zijn,
zo talrijk de toponiemen die met hof, have, hafe, have, houw, hooien hoef (in
latijnse vertaling meestal curia en curtis) zijn samengesteld. Niet alleen komen ze
veel als tweede element voor,2? ook als eerste bestanddeel is hof- productief ge
weest. Hier zal voornamelijk op de eerste groep worden ingegaan',

In het hele Friese gebied, van het huidige Westfriesland in het westen tot de
Wezer in het oosten, dateren de oudste vermeldingen van dit naamtype uit het
midden van de dertiende eeuw: uit 1251 in Brokmerland, uit 1245 in Westfries
land en uit 1285 in Leeuwarden. 28 In de volgende drie paragrafen komen deze
vermeldingen het eerst aan bod.

Zoals hier boven al bleek heeft het Oostfriese Brokmerland een aanzienlijke
groep ~hove-namen: Marienhafe,29, Wibadeshof (nu Wiegbo1dsbur),30 Vlctoris
hawe (nu Victorbur) ,31 Aurec howe (Aurich),32 Engerhafe,33 Burhaje,34 De door
Schomerus gedane veronderstelling dat Marienhafe zijn naam aan een uithof
van de premonstratenzers te danken heeft lag in zeker opzichtwel voor de hand.
Curia is inderdaad een gebruikelijke aanduiding voor hun uithoven. 35 Maria is
bovendien hun favoriete heilige. De abdij Mariengaarde te Hallurn had zo bij
voorbeeld sinds het begin van de dertiende eeuw te Bakkeveen een uithof Curia
sancte Marie36 of Mariënhof.37 Indien we Marienhafe echter plaatsen tegen de
achtergrond 'van de gehele verzameling Brokmer -hafe-namen en de historische
context die de oudste bronnen met betrekking tot deze namen-groep geven, is
het niet nodig met Schomerus en Schütte hier een domaniale hof te veronderstel
len of met Schomerus en Ehbrecht38 een premonstratenzer uithof in later tijd.
Zeer duidelijk reiken de seendbrief van 1251, waarin Brokmerland werd losge
maakt uit het Emsiger seenddistrict Hinte, en het Brokmerrecht van ca.1300
(tussen 1276,en 1345) de verklaring van het woord en bestanddeel-hafe namelijk
aan.

Het Brokmerrecht, artikel 7139 gebruikt het woord haf als nomen appellati
vum: "Wat geschiedt binnen het marktgebied bij de vier hoven (...) tijdens de
marktdag binnen het marktgebied daarvoor zijn alle boeten drievoud" en ver·
duidelijkt" vier hoven" met de namen: "et}_~nte Maria howe, et Utengra howe,
et Victoris howe, et Aurec howe", dus "bij Marienhafe, bij Engerhafe, bij Vic
torbur en bij Aurich" .40 Wat.hof betekent blijkt uit de artikelen 72-73 en 50-51.
Daarin wordt nainelij k bepaald dat vechten op het hof met een drievoudige boe
te wordt bestraft en dat dezelfde straf geldt voor geweld tegen redgers en vrou·
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wen en voor geweld tijdens de markt binnen de handelsplaats bij de vier hoven.
Dat hof hier "kerkhof" en niet "erf, huisplaats, gerechtsplaats, domaniale hof"
of "marktplaats" betekent blijkt uit de bepaling dat de dader o.a. ook opdraait
voor de kosten van het herwijden van het kerkhof. Het Brokmerrecht vermeldt
zo dus min of meer expliciet dat hafe in de Brokmer -hafe~namen eenvoudig
"kerkhof" betekent. De vertaling van "et fivwer howem" door "bei den vier
Höfen" van Buma41 is dan ook juister dan door "auf den vier Höfen" bij Ebel
en Buma. 42 Het is weliswaar niet uitgesloten dat de markt zich ook tot op het
kerkhof uitstrekte, maar de uitbreiding van de kerkhofvrede tot het marktterrein
impliceert dat tenminste een deel van het marktterrein buiten het kerkhof lag.43

De vier van de landgemeente uitgaande marktplaatsen van Brokmerland zijn
door Militzer44 en recent door Van Lengen4S uitgebreid beschreven. Hier zij al
leen nog gewezen op de concentratie van centrumfuncties in verschillend opzicht
op en bij de Brokmer kerkhoven. Behalve als marktplaats leren we Aurich in het
Bremense diocees,46 en Marienhafe, Engerhafe en Wibadeshof (Wiegboldsbur)
samen met drie moeilijker te localiseren kerkdorpen in het Munsterse diocees,
kennen als plaats waar seend werd gehouden;47 in de 15e eeuw vervulden alleen
Aurich, Marienhafe en Engerhafe deze functie nog. 48 Daarnaast vond in de late
middeleeuwen het vierendeelsgerecht op de Brokmer kerkhoven plaats. 49 De
door het Brokmerrecht vermelde eedaflegging door de gezamenlijke redgers op
de relieken van de heilige Jacob, misschien in Wiegboldsbur,5o vroeg dan waar
schijnlijk ook weinig of geen oneerbiedig gesjouw. Marienhafe's patrones
tenslotte was tevens de beschermster van heel Brokmerland: als neerslag van het
zich losmaken uit het land Emsingo/Federgo dat Petrus en Paulus, de patronen
van de seendkerken Groothusen en Uttum, in zijn zegel voerde, zegelde Brok
merland met Onze Lieve Vrouwe. 51

Niet alle Brokmer -hqfe-namen hebben zich weten te handhaven. Dit bestand
deel werd bij Victoris howe en Wibadeshof door ~bur verdrongen. Ebeling52
zoekt als verklaring hiervoor de verdergaande veenontginning waardoor de
plaats van kerk en kerkhof in de nederzetting relatief van minder belang werd.
Dat in Engerhafe en Marienhafe -haje zich handhaafde, hoewel Engerhafe een
malig als Uthengerbure voorkomt,5) zou volgens hem met het andersoortige ne~

derzettingstype van deze plaatsen kunnen samenhangen. Met name voor Ma
rienhafe, waarvan het kleine dorpsgebied voor een groot deeldoor de reusachti
ge kerk met het kerkhof en de onmiddellijke omgeving daarvan wordt ingeno
men,54 overtuigt deze opvatting.

Daarnaast maakt dit verdwijnen van verschillende Friese -have-toponiemen
waarschijnlijk deel uit van een meeromvattende tendens. In veel streken in het
kustgebied sloot in de late middeleeuwen de communale organisatie op het
laagste niveau zich aan bij de indeling in parochies. ss Het kerspel werd daardoor
een district dat niet alleen religieus van belang was, maar ook in sociaal en
bestuurlijk opzicht. De territoriale aspecten van het parochiewezen wonnen in
samenhang daarmee aan belang. Als een neerslag van deze ontwikkeling kan
men de tendens beschouwen dat, toen in de late middeleeuwen de aanvankelijk
nog wisselende dorpsaanduidingen met -kerke, -have, -karspel, -buren en -ga ge
leidelijk steeds meer het karakter van nomina propria kregen, vaste eigennamen
werden dus, de definitieve vaste naam eerder aan het hele territorium van de pa
rochie dan aan het cultisch centrum: de kerk en het kerkhof, werd ontleend. In
Oostfriesland werd Betekerke zo Bedekaspel, in Groningerland Sigardechurke
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via Syerdaberth uiteindelijk Siddeburen, in Friesland Menerdkerke Minnertsga,
Aldekerke Oudega (W), Haghekerke Heeg, Ipeldekerke Ypecolsga, in Noord
Holland Aldenkercha Oudkarspel, Sudrekercka' St. Pieterscarspel (nu Zuid
scharwoude) en Bernardeskercka St. Janscarspel (nu Noordscharwoude).56

4. De Oldehave's en Nijehave's

Nog in de dertiende eeuw treffen we ook in Westerlauwers Friesland de eerste
-have-naam aan. In 1285 werd de Leeuwarder Aldehou vermeld: de kerk van de
heilige Vitus in Qldehave. 57 Ook hier laat have zich als "kerkhof" verklaren
door vergelijking met soortgelijke namen elders en in de onmiddellijke nabij
heid. S8 Binnen Leeuwarden wordt sinds 1431 de terp Nijehave59 vermeld, in
Humsterland de dorpen Oldehave60 en Niehave61 en in Bolsward sinds 1452 het
kerkhof Ofdehave. 62

De Oldehove's hadden alle drie de oudste kerk van de omgeving. De Leeuwar
der kerk werd voor het eerst in 1148 als eigenkerk van Corvey vermeld. Onge
twijfeld was deze parochie oorspronkelijk veel groter. In Westerlauwers Fries
land ontbreken gegevens over tiendrechten en recognitiebetalingen waaruit de
kerkfiliatie retrospectief valt te reconstruëren,63 maar de kerkpatrocinia bieden
hier soms toch bruikbare aanknopingspunten. Kok signaleerde in 1958 reeds een
concentratie van Vitus-patrocinia rond Leeuwarden. Gezien de aanwezigheid
van dit patrocinium en gezien zijn grootte mag worden aangenomen dat in ieder
geval de parochie Stiens een directe afsplitsing van Leeuwarden is. 64 Van de
naast- en tussenliggende parochies is Wijns een Vituskerk; Britsum, Kornjum,
Jelsum en Lekkum hebben patrocinia met een jongere cultus. Daardoor en door
hun kleinere oppervlakte laten deze vijf dorpen zich eveneens als dochterparo
chies herkennen: ofwel van Stiens, ofwel rechtstreeks van Leeuwarden. 65

In de dertiende en veertiende eeuw waren Leeuwarder pastoors deken van
Oostergo66 en in de latere middeleeuwen wordt Leeuwarden expliciet alsseend
plaats genoemd.6"1 De St. Liudgerskerk van Oldehove in Humsterland was even
eens decanaatszetel en één van de seendkerken in het decanaat van Humsterland,
dat naast Hl!msterland zelf ook de landjes Langewold, Vredewold en Acht
karspelen omvatte. 68 De St. Maartenskerk van Oldehove in Bolsward tenslotte,
oorspronkelijk een bisschoppelijke eigenkerk, was eveneens decanaatscentrum:
aanvankelijk waarschijnlijk voor heel Westergo. 69

In Leeuwarden en in Humsterland hebben de Oldehove's een tegenhanger in
Nijehove resp. Niehove. Deze hadden inderdaad een nieuwere kerk. Blijkens het
traditioneel in de kerk van Oldehove bewaarde landszegel van Humsterland"lo,
dat de kerkjes van Oldehove, Niehove en Saaxum vertoont en dat voor het eerst
uit 1361 is overgeleverd, bestond de kerk van Niehove toen al. De grenzen van
dit kerspel illustreren dat het een afsplitsing is van Oldehove."Il Blijkens de deca
naatsregisters van ,1475 en 1501 heette Niehove ook Suxwert, Oldehove ook Hu~

merke. 72 Mogelijk dat de -have-namen voor de dorpen de oudere namen hebben
verdrongen om het onderscheid tussen het d()rp Humerke (Oldehove)73 en het
land Humerke (Humsterland) te vergemaKJ{'~Îijken. In 1333 bleek voor het eerst
dat ook het Leeuwarder Nijehove een jongere parochiekerk had."l4 In Bolsward,
waar een naam als Nijehove ontbreekt, kwam het niet tot de stichting van een
tweede parochie. Bij de franciskanerkerk hoorde echter een kerkhof, het Minre-
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broere hoef,75 waarop ook burgers graag een laatste rustplaats kozen. 76 Tegen
over ieder Oldehove stond dus in de directe omgeving een jonger kerkhof.

Halbertsma heeft de naam van de Bolswarder Oldehove in verband gebracht
met het oude decanaat Westergo waarvan de Bolswarder kerk de moederkerk
zou zijn geweest. 77 Recent werd deze verklaring door Miedema78 verder uitge
bouwd. Hij herinnerde er aan dat ook de gerechtsplaats in het oudfries met hof,
howe wordt aangeduid en veronderstelde dat de drie Oldehove's hun naam ont
leenden aan de seendgerechten van de oude decanaten Westergo, Oostergo en
Humsterland. Hiertegen moeten twee bezwaren worden ingebracht. Allereerst is
de gelijkstelling hoofdkerk van een oud decanaat - oude seendstoel - moeder
kerk betwistbaar. Allerminst staat vast dat binnen één decanaat niet meerdere
seendstoelen aanwezig konden zijn. In Munsters Friesland waartoe Humsterland
behoorde wijzen de bronnen bijvoorbeeld in een andere richting.79 DekkerBo

wees er op, dat het seendrecht drie seendkerken noemt die door hem werden
gei'nterpreteerd als één in ieder van de oude decanaten Staveren" Westergo en
Oostergo. Nadere beschouwing van de tekst8J leert evenwel dat er, wordt be
doeld, dat een weerspannige drie maal een dagvaarding moet krijgen voor de
seend voordat hij voor de bisschopsstoel buiten Friesland gedaagd kan worden.
Uit de tekst blijkt geenszins dat Friesland slechts drie seendkerken telde. Even
min is het juist in de zetels van de oudste decanaten bij voorbaat de enige moe
derkerken te zien. De moederparochie Leeuwarden bijvoorbeeld, waarvoor ik
hierboven een reconstructie waagde, heeft zeker nooit Ferwerd (een bisschoppe
lijke eigenkerk) en Holwerd (een eigenkerk van de abdij Echternach) omvat; en
de moederparochie Bolsward nooit Tzum waar de abdij Prüm een eigenkerk be
zat.

Mijn tweede bezwaar is de hierboven beschreven tegenstelling tussen Oldeho
ve's en Nijehove's. Op gronclvan beide bezwaren lijkt het me het meest waar
schijnlijk dat O/de niet doelt op een functie van moederkerk annex seendplaats
voor de hele decanaten Humsterland, Oostergo en Westergo, maar op de tegen
stelling tot de jongere kerken met kerkhof in de nabije afgesplitste dochterparo
chie (Humsterland) en in dezelfde nederzetting (Leeuwarden en Bolsward). Aan
het laatste zal dan ook te danken zijn geweest dat de naam Oldehove Leeuwar
den en Bolsward niet heeft verdrongen, maar tot kerk en kerkhof beperkt bleef.
Gezien de tegenstelling tussen de Oldehove's en Nijehove/Niehove ligt het ver
der het meest voor de hand dat -have eenvoudig "kerkhof" betekent en dat de
betekenis "gerechtshof" niet heeft meegespeeld, zoals Miedema meende. Noch
te Niehove, noch te Nijehove werd. trouwens seend gehouden.

5. Wervershoof en Hippo/ytushoef in Westfriesland

Ten westen van het Flie manifesteert ons naamtype zich eveneens al in de der
tiende eeuw. In 1245 blijkt de kloostergemeenschap Staveren/Hemelum goede~

ren te hebben in Werwertshove,82 In de onechte kapellenlîjst van Staveren van
1132,83 waarvan de naamsvormen geen zeggingskracht hebben, ook al behoeft
de inhoud allerminst onjuist te zijn, komt Wevershof reeds als Staverse kerk
voor. Van Vessem heeft in 1978 een artikel gewijd aan deze naam en aan de
zestiende~eeuwse traditie die hem met het Werenfridus-patrocinium van de
plaatselijke parochiekerk in verbinding brengt. 84 In tegenstelling tot Blok die
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eerder8s de Werenfridus-verklaring accepteerde, blijft Van. Vessem aarzelen,86
waarschijnlijk vooral omdat de traditie -hoof met "hoeve, verblijfplaats" ver
klaarde en speculeerde dat de heilige persoonlijk hier zou hebben gemissioneerd.
Wel oppert Van Vessem de mogelijkheid dat de Friese monniken de
Werenfridus-verering hier reeds introduceerden.

Mits -hoof met "kerkhof" wordt vertaald is er naar mijn mening geen reden
aan de relatie met Werenfridus te twijfelen. Wervert is ook in EIst, zijn rust
plaats en het centrum van zijn verering, de gewone naam voor Werenfridus. 87

Werenfridus moge als patroon van Wervershoof dan eerst in de zestiende eeuw
geattesteerd zijn, er is geen enkele reden verandering aan te nemen van het patro
cinium van deze oude parochiekerk. s8 En indien we Van Vessems suggestie van
een Friese invloed volgen en een blik slaan op de patrocinia89 van de andere ker
ken van Staveren/Hemelum, blijkt dat ook de andere oude Utrechtse missiona~

rissen geliefd waren.90 Naast de Utrechtse St. Martinus (bijv. te Oudega (W) en
Gaastmeer) vinden we, behalve de te verwachten St. Odulphus in Staveren en in
Ypecolsga, St. Lebui'nus te Molkwerurn, een kerk van Hemelurn, en St. Wiro te
Heeg, een kerk van Staveren. 91

De andere Westfriese -hove~naam: Hippolytushoef12 op het eiland Wieringen
levert minder problemen op. Het is het kerkhof van St. Hippolytus in een paro
chie die uit verschillende oude buurschappen, zoals Elft, Normer , Klief en Noor
derburen bestond. Mogelijk is dekerkbuurt rond de kerk pas later ontstaan. De
naamgeving voor deze apart tussen de omringende buurschappen gelegen kerk is
dan goed verklaarbaar .93 Zij kon aansluiten op het in deUtrechtse bisschoppelij
ke administratie bestaande gebruik de parochies op de eilanden alleen aante dui
den met de naam van de heilige en van het eiland: Ecclesia sancti Hippolyti in
Wiringia. 94

6. Ihrhove, Longerhouw en Resterhafe

Het verschijnsel dat -hove-namen zich vormden en handhaafden als een kerkhof
of kerkbuurt een aparte positie innam: Of ten opzichte van de andere nederzet
tingen binnen'dezelfde parochie (zoals te Hippolytushoef), àf ten opzichte van
andere kerkhe;wen binnen dezelfde nederzetting (zoals te Leeuwarden en Bols~

ward) levert de verklaring op van de namen Ihrhove en Longerhouw en mogelijk
van Resterhafe. De eerst laat vermelde parochie Ihrhove omvat naast het kerk
dorp van die naam,95 waarvan de kerk fragmenten uit de dertiende eeuw bevat,96
een buurschap Ihren. Ihrhove zal dus als "kerkhof van Ihren" verklaard kunnen
worden, waarbij ik nu de vraag ter zijde laat of Ihren ouder is dan Ihrhove, of
dat het territoir van de parochie oorspronkelijk Ihren heette en de huidige neder
zettingen Ihrhove en lhren hun naam ter onderlinge differentiatie kregen;97

Op een parallel geval vestigde recent Miedema98 de aandacht. Vlak onder
Bolsward liggen naast elkaar de terp Lonjee99 en het kerkdorpje Longerhouw,
dat al in de dertiende eeuw als Langherahof voorkomt. 100 Ter verklaring van de
laatste naam kunnen we, aldus Miedema, denken aan het kerkhof van de lieden
die langs de Lange Ee (de Marne) woonden)Ol De dominerende plaats van dit
kerkhof aan de Marne komt rond 1400 in de naamgeving wel heel duidelijk tot
uiting: het dorp heette toen Hof, Houwe zonder meer. In 1379 stelden de galioe
de thera ghaane fan Wildinge, Schradawert, Hossetra (lees wrsch. Hofsetra)
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met nog andere dorpsgemeenschappen de Wonser Willekeuren Opl02 en in 1402
zijn bij een verdrag over de Exmorrazijl het geslacht Adinghama ta da Howe en
hun pastoor Poppapersona ta da Hauwe betrokken. lü3

Ook het kerspel Resterhafe, oudste vorm Reesterhove, in het Oostfriese Har
lingerland heeft zijn naam mogelijk aan de aparte ligging van het kerkhof te dan
ken. Het kerspel omvat drie gehuchten op twee geestopduikingen: Reersum op
de noordelijke en Schwittersum en Resterhafe op de zuidelijke. lü4 Resterhafe
bestaat slechts uit de kerk, de pastorie en de school. De vraag rijst daarom of
Reesterhave met de uitgang -ster van Reersum is afgeleid. lOS Taalkundig is deze
vraag ten gevolge van de late overlevering van de naamsvormen helaas moeilijk
te beantwoorden. De historische context van de oudste vermeldingen maakt het
naar mijn mening echter heel goed mogelijk. In 1480 en 1481 sloot de Oostfriese
gravin Theda namelijk drie verdragen met de hoofdeling Hero Maurits Kanke
na: twee voorlopige en één definitief. De gravin verwierf daarbij de Friedeburg,
Hero.Maurits kreeg in ruil daarvoor onder meer het door de gravin gegarandeer
de bezit van de heerlijkheid te Dornum, die in de drie oorkonden nader wordt
gespecificeerd als de jurisdictie over de kerspelen Dornum en Resterhafe. Op
merkelijk is nu dat de laatste parochie in het eerste en tweede verdrag Red(d)er
sum, in het derde Reesterhove heet. 106 De geografische situatie en deze wisselen
de parochieaanduiding wijzen dus in dezelfde richting. Mogelijk werd de paro
chie oorspronkelijk naar haar grootste woonkern als Reersum aangeduid. Door
zijn aparte ligging zou het kerkhofannex pastorie en school een eigen van Reer
sum afgeleide -hove-naam gekregen kunnen hebben, die later op de gehele paro
chie overging.

Deze hypoth~se van Resterhafe als kerkhof van de buurschapjes Reersum en
Schwittersum geeft de parochie een heel wat bescheidener plaats dan zij in de
Harlingerlandse geschiedschrijving heeft. Daarin geldt zij als voor-christelijke
heilige plaats, waar na de kerstening de moederkerk van de omgeving, met name
ook van het naburige Dornum, werd gesticht. De aangevoerde argumenten zijn
naar mijn mening echter zwak: mondelinge overlevering, scherven en botten uit
de pastorietuin, en de afgelegen ligging. Door andere gegevens wordt deze veron
derstelling niet ondersteund. De bouwkundige informatie die de huidige kerken
van Dornum en Resterhafe bevatten lijkt op een lichte voorrang van Dornum
boven Reersum/Resterhafe te wijzen, althans in de dertiende eeuw. Ook de pa
rochiegrens, die bijzonder dicht langs de kerk van Resterhafe loopt, doet dat. 107

En de door mij bepleite naamsverklaring suggereert, voorzichtig uitgedrukt, eer
der een jonge parochiestichting dan een moederparochie. De aparte ligging van
het kerkhof, waflrdoor Resterhafe in de nieuwe tijd als een gewijde, wat geheim
zinnige plaats werd erv~ren, zal de oorzaak zijn geweest van de traditie met be
trekking tot Resterhafe's oudheid. Eenvoudigeds naar mijn mening deze aparte
ligging te verklaren uit de oude centrumfunctie van het nabije Dornum, ten ge
volge waarvan zich rond het kerkje te Resterhafe geen niet-agrarische activiteiten
meer uitkristalliseerden.

7. -have betekent kerkhof

Uit de bovenbehandelde namen komt de betekenis "kerkhof" van -have naar
mijn mening voldoende naar voren. Het Brokmerrecht is er heel duidelijk over.
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Uit de ligging van de Olde- en Nijehove's en van Hippolytushoef, Ihrhove,
Resterhafe en Longerhouw blijkt het eveneens. De samenstellingen met de na
men van de patroonheiligen van de verschillende parochies wijzen in dezelfde
richting. De betekenis "kerkhof" van -have in nomina propria krijgt nog extra
steun door vergelijking met het gebruik van -hove in nomina appellativa, en
door vergelijking met -hof-namen in aangrenzende streken.

Herhaaldelijk kwam reeds ter sprake dat de -have-namen pas laat een vaste
vorm kregen, echte nomina propria werden dus. Men kan zich, vooral bij de na
men die zich uiteindelijk niet hebben doorgezet, afvragen of er tussen nomina
propria en appellativa met -have wel·een scherpe grens is te trekken, 108 Opmer
kelijk is dat er naast de nomina propria talrijke appel1atieve aanduidingen zijn
overgeleverd, waarin -have op uiterlijk geheel identieke wijze werd gebruikt om
het kerkhof aan te duiden. Enkele voorbeelden volgen hier. De gerechtsplaats
van Langewold, het kerkhof van Sebaldeburen, werd in 1250 en 1282 zo Sibalde
buere hove lO9 genoemd. Toen Ocko ten Broeke zich in 1381 tot leenman van de
Hollandse graaf maakteIlO voor O.a. Brokmerland en Auricherland behoorde tot
de leengoederen ook de, als fort gebruikte, kerk te Noerdenhove, in Norden
dus.IJl In 1453 diende Wilsemo how, het kerkhof van Wolsum, als ge
rechtsplaats van de Hemmen van Eemswoude, Morra, Abbega, Oosthem, Fols
gare en Scherwoldel12 en in 1473 was Ysbrechtemma ho(e)fgerechtsplaats van de
grietman in verband met het onderhoud van de Ysbrechtemer dijk. 11J Het dorp
Houwingeham verdronk in de vijftiende eeuw in de Dol1ard. Nog in 1632 lag
buitendijks tussen de huidige dorpen Bone- en Nieuweschans1l4 het rond 1475
vermelde Howengahoff, 1I5 het kerkhof van de St. Jacobskerk van het verdwe
nen dorp. In haar testament van 1471 begeerde Wlck Wyghersma te rusten en te
liggen op Sinte Michiels hoeffin Almenum. 116 En toen in 1545 de hofmeester van
het Voorwerk, de uithof bij Siegerswoude van het klooster Smalle Ee, de boeren
van Niebert wilde spreken over het gebruik van de venen ging hij naar "Nijburt
hoffoppen heiligen dach, doe de b.oeren wtter kerken quamen" .117 De conclusie
kan dus zijn, dat het gebruik van het bestanddeel-hove in namen ter aanduiding
van het kerkhof geen geïsoleerd verschijnsel is, maar dat dit gebruik via nog on
stabiele en soms weer verdwenen eigennamen geleidelijk overloopt in een appel
latief gebruik.

Diachroon ,zijn de middeleeuwse -have-namen met de betekenis van kerkhof
eveneens geen op zichzelf staand verschijnsel: ook in de nieuwe tijd ontstonden
zulke namen nog, zij het niet meer ter aanduiding vankerkbuurten en -dorpen.
Direct ten noorden van het kerkhof van Tzummarum lag zo in 1698 Noorder
hau.llS Ook 'Noordahauw te Tzum119 had een dergelijke ligging. Een aparte
groep zijn detalrijke toponiemen Oldehofin Oostfrieslandl 20 en Westerlauwers
Friesland, waarin Olde niet "oud" maar "voormalig" betekent. Vooral in de
veen- en zan<;l.streken zijn deze namen frequent. Meestal betreft het kerkhoven
die werden verlaten, Of doordat de parochie ophield te bestaan, Of doordat het
dorp en de kerk bij verdergaande ontginning opschoven. 121 Een enkele maal is
het een verdronken kerkhof.

Omdat hófde betekenis "kerkhof' - in:i"riesland zelfs als belangrijkste bete
kenis -heeft behouden zijn tot ver in denleuwe tijd ook toponiemen gevormd
met hof als enige of eerste bestanddeel, Voorbeelden zijn de Hauw te Hindelo
pen,122 de Hofstraten te Sneek, Dokkum en Harlingen,I23 de Hofskeeg te Hol
werd, 124 in Groningerland hetRaf en de Hofsloot te Kolham, de weg in 'tRof te
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Loppersum, de Hof/aan in Opende, 125 de gerechtsplaats vor den Hove in de stad
Groningen, 126 en de Hofacker te Roggenstede in Oostfriesland, 127 alle bij de kerk
gelegen. In verband met de hierboven vermelde variant Hossetra/ Hofsetra voor
Longethouw zijn de met Hof- samengestelde namen van de kluften en "eden"
(bij de rechterlijke resp. waterstaatsorganisatie onderscheiden delen van het
dorpsgebied) in Groningerland nog van belang. De eerste vermelding van deze
soort namen is namelijk de Hofsetena clowa te Marsum128 bij Delfzijl, die in
1344 in tegenstelling wordt genoemd met de Heksetena clowa van hen die langs
het riviertje de Heekt woonden. Later vermeld worden de Hofhomster eed te
Uithuizen, Hofhorne of Westerkluft te Lutkegast in Langewold, en de Hofster
eed en clauw te Garsthuizen, J29 die alle aan het kerkhof grenzen.

Behalve deze productiviteit van het woord hof in verband met het kerkhof bij
naamsvorming en bij appellatieve aanduidingen ondersteunt ook een vergelij
king"met de situatie in aangrenzende streken de "kerkhof"~interpretatie van de
Friese ~hove-namen en het afwijzen van een verband met domaniale hoven. In
Oost-Nederland en het aangrenzende Duitse gebied lagen vele domaniale hoven
die beheers- en innings-centrum waren ten opzichte van onderhorige, oorspron
kelijk meestal onvrije, boeren in de omgeving. DO Vaak ook misten ze een derge
lijke centrumfunctie, maar kan men ze toch als "domaniale hoven" betitelen,
omdat ze op de één of andere wijze een bijzondere relatie met de grondheer had~
den: bijvoorbeeld als herberg voor de heer en zijn vertegenwoordigers, als be
langrijk leengoed, of omdat er rechten buiten de sfeer van het grondbezit in enge
zin aan verbonden waren (zoals bijv. landsheerlijke voorslag in ontginningen,
marke- of bumrichterschap, kerkelijk patronaats~ of tiendrecht).131 Zowel in ei
gennamen als in soortnamen vinden we bij al deze domaniale hoven dikwijls de
aanduiding hof, hove en have (latijn curtis en curia). De Werdense hof te Elfter
heurne heette zo ook Monnikinkhof; de bisschoppelijke hof te Anloo ook '8
Herenhoff. In de loop van de middeleeuwen en ook in de nieuwe tijd wordt hof
(eigennaam en appellatief) steeds meer ook voor "gewone" boerderijen ge
bruikt. Daarbij waren verschil!ende factoren van invloed. Het wat klank betreft
dicht bij hof liggende woord hoeve (latijn manslIs) deed waarschijnlijk zijn in
vloed gelden;132 de hof~betekenis "erf, ruimte om het huis"133 speelde mee; en
tenslotte was er ook sprake van een soort sociale afdaling van het met prestige
omgeven woord hof. 134 In Oost-Nederland en Westfalen was hofdaardoor al in
de middeleeuwen een gebruikelijk bestanddeel van boerderijnamen, dat dikwijls
niets met een domaniale hof te maken heeft. Voor de vergelijking met de Friese
-hove~namen is nog van belang dat kerspelnamen op ~hofe.d. in Westfalen zeld
zaam zijn en in Oost-Nederland geheel ontbreken: alle 252 met ~haf, -have en
~have samengestelde namen die Slicher van Bath telde zijn boerderijnamen.l3S

De vergelijking met Friesland levert opmerkelijke verschillen op. In het Friese
gebied ontbrak vroeg-middeleeuws domaniaal grootgrondbezit zeker niet. Het
aantal domaniale hoven binnen dit bezit was echter gering en hun centrumfunc~

tie beperkt. J36 In de friestalige rechtsbronnen ontbreekt hof, hove daardoor als
aanduiding voor domaniale hoven. 137 Geen van de expliciet uit historische bron
nen gekende domaniale hoven in Friesland138 heeft tot een -have-naam geleid.
De twee maal dat er zeer incidenteel en laat van enige invloed op de toponymie
sprake is, namelijk te Borssum en Eekwarden, verschijnt hofjuist niet als tweede
element,139 De gebruikelijke middeleeuwse aanduiding voor "gewone" boerde-
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rijen, zowel in eigen- als ook in soortnamen, in het Friese gebied is state, sate,
heerd, góed, stede en huis. Hofverschijnt in boerderijnamen pas in de achttien
de en negentiende eeuw. Dit soort jonge -hof-namen heeft de ontwikkeling tot
-have en ~hafe niet meer meegemaakt. J40

Met het Oost-Nederlandse en Westfaalse gebied zijn er dus grote verschillen.
Er is geen enkel voorbeeld dat een middeleeuwse -hove- of -htife-naam in Fries
land een domaniale hof aanduidt. Ook buurschappen en boerderijen hebben
slechts zelden zo'n naam. Het tweede verschil met andere strek\;n is dat de -hove
en -hafe-namen hier vrijwel uitsluitend kerkhoven, -buurten en -dorpen betref
fen. Ook de hierboven niet afzonderlijk behandelde namen Leerhafe, 141 Insmer
have bij Wilhelmshaven, Burhave in Butjadingen,142 Burhafe in Harlingerland
en Burhafe in Brokmerland143 behoren bij middeleeuwse parochies. De slotsom
kan dan ook zijn dat de Friese -hove en -hafe-namen een min of meer aparte
groep vormen die zich beperkt tot het gebied van het middeleeuwse Friesland.
Binnen dit gebied zijn ze niet aan één bepaald nederzettings- of landschapstype
gebonden, en evenmin aan één van de drie middeleeuwse diocesen Utrecht,
Münster en Bremen, waartoe de Frieslanden behoorden. De betekenis van -have
en -hafe in het overgrote deeP44 van deze namen is oorspronkelijk "kerkhof"
zonder meer,145 en bij betekenisuitbreiding "kerkbuurt" en "kerkdorp" en
"kerspel" .

8. Terugblik

De verschillende betekenissen van het woord hof zijn verbijzonderingen van het
meer algemene begrip "omheining", Zij weerspiegelen het belang van de omhei
ning in de middeleeuwse samenleving. Naast de materiële functie van beschut
ting en afgrenzing van verschillende ruimtes had de omheining vaak ook een
meer ideologische functie. Ze was dan het tastbare symbool van de bijzondere
wijding of de bijzondere rechtspositie van de omheinde ruimte. Bader wees er in
zijn studie over het Zuid~Duitse dorp op dat de omheining bovendien irrationele
facetten heeft. "Im Wesen jeder Grenze liegt das Zauberische
einbeschlossen" .146 Van Buijtenen typeerde het in Bader's voetspoor als volgt:
"De tun is: voor de middeleeuwse samenleving het verzamelbegrip van
rechtstreekse: beveiliging tegen gevaar en tevens beveiliging door het recht",147 en
tun kan hierin goed door hof vervangen worden. Illustratiefis in dit verband dat
alle betekenisschakeringen die het woord in het oudfries heeft (kerkhof,huis-en
hof, gerechtshof en vorstenhof) in de oudfriese rechtsbronnen bevoorrechte
ruimten waren doordat ze de bescherming genoten van een verhoogde vrede. 148

Binnen de hqf was, met andere woorden, vete verboden en golden voor misdrij
ven zwaardere boetes en straffen dan er buiten. En het oudfrieserecht was wat
dit betreft geen uitzondering, maar weerspiegelde het algemene patroon.

Het begrip hof had zo een nauw verband met het vredesbegrip van de volle
middeleeuwen, dat onder sterke invloed van de kerk stond. In een samenleving
waarin eigenrichting en vete nog een grote rol speelden kon de vrede nog niet als
algemene norm gelden, maar wel voor bij'zondere categorieën personen (zoals
geestelijken, vrouwen, kooplieden en ploegende boeren), plaatsen (zoals woon
huizen, gerechtsplaatsen, kerken, kerkhoven en herewegen) en tijden (zoals ker
kelijke feestdagen). Zoals de luidklok de tijden markeerde en haardracht en kle-
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ding de personen, zo gaf de omheining de bijzondere plaatsen aan. Onder deze
ruimten waar een bijzondere vrede gold hadden het hof van de vorst, de afgeba
kende gerechtsplaats, kerkhoven en sommige domaniale hoven gemeen dat ze
fungeerden als de plaatsen waar het bestaan van de aardse koning en de hemel
koning, zoals het oudfriese recht de keizer en God aanduidt, meer dan gewoon
merkbaar was; plaatsen die als steunpunt van kerk en rijk ten opzichte van hun
omgeving ieder op een eigen wijze een centrumfunctie uitoefenden. Terecht wees
Schütte er op dat vele ruimten die met de woorden hof, curia en curtis werden
aangeduid naast de omheining de bevoorrechte status van "heerlijk" goed, ver
hoogde vrede en/of immuniteit gemeenschappelijk hadden. 149

De huidige functie van het kerkhof als begraafplaats was in de middeleeuwen
niet de primaire. ISO In de eerste plaats was het de omheinde, gewijde en juridisch
bevoorrechte ruimte rond de kerk, waar velerlei geestelijke en wereldlijke ge
beurtenissen plaats hadden. 1S1 Algemeen gold en geldt nu nog dat het kerkhof
dient te zijn omheind. 152 In de regionale seendrechten was deze verplichting na
der uitgewerkt, 153 en in allerlei plaatselijke bepalingen werd het onderhoud van
de kerkhofmuur, -wal, -haag of -gracht nauwkeurig geregeld. 154 Veel kaarten en
afbeeldingen tonen deze soorten omheining, waarbij de toegang tot het kerkhof
dikwijls is voorzien van een vee-rooster en soms wordt geaccentueerd door een
monumentale kerkhofpoort. 155 Uiteraard had de afscheiding in de eerste plaats
een practische reden. TeHallum werd in 1550 de "kerckhoffsgrafft wederomme
opgegraven" met de motivering "ten eynde dat het kerckhoff ende de gewyde
plaetse (... ) voertaen gevryedt soude bliven van den beesten" .156 Soms ook werd
de omheining juist gebruikt tegen de regels van het kerkelijk recht. Blijkens visi
tatieverslagen was in enkele Vlaamse dorpen het kerkhof extragoed afgesloten,
omdat het, tegen de regels, aan de pastoor als koeweide in gebruik was gegeven
wegens de geringheid van zijn beneficie. 15?

Een ernstiger misbruik van de omheining werd gemaakt indien men de kerk,
vaak het enige stenen gebouw van het dorp, als "ecclesia castellata" versterkte
en de kerkhofmuur onderdeel van dit kerkfort maakte. Niet alleen in
Friesland1S8 maar ook in vele andere streken kwamen dergelijke versterkte ker
ken en kerkhoven VOOr. 159 Het Brokmerrecht veroordeelde rond 1300 reeds het
militaire gebrui.k van ,;'mura ieftha grefta vmbe tsyurika" 160 en nog in 1523 ver
haalt Peter van Thabor161 dat "hadde Thyaerd myt syn volck nyet gheweken op
Wickeler keerckhof, onder die muer dye om dat kerckhoff gaet, sy solden een
quaede reys hebben ghedaen".

De gedachte aan kerk en kerkhof als besloten ruimte had naast al deze mate
riële aspecten bovendien een theologische dimensie. Sinds de vroeg-christelijke
tijd werd de kerk als instelling, en later ook als gebouw, gezien als een afspiege
ling van het paradijs en de stad Jeruzalem en als voorafspiegelingvan de hemel,
het Nieuw Jeruzalem. Onder meer komt dit in de liturgie van de kerkwijding tot
uiting. 162 In de symboliek van het aardse en het hemelse Jeruzalem speelt de om
muring vanouds een belangrijke ro1. 163 Het omheinde karakter van de door de
bisschop gewijde ruimte164 had zoals gezegd ook juridische implicaties. Kerk en
kerkhof vormden een afzonderlijke rechtskring: daar gold het asylrecht, 165 daar
pretendeerde de kerk de jurisdictie en moest de wereldlijke overheid halt hou
den.l66 Markering door middel van een omheining was een conditie voor deze
immuniteit. Vaak geciteerd wordt in dit verband een bepaling van Lodewijk de
Vrome waarin hij in 821 expliciet als voorwaarde voor uitbreiding van de immu~
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niteit tot buiten de eigenlijke kerk een omheining voorschreef; de oudfriese
rechtsbronnen kennen dezelfde gedachte. 167

Ondanks bezwaren168 van de kerkelijke autoriteiten waren in de middeleeuwen
in heel Europa de kerk en het kerkhof vaak de gerechtsplaats bij uitstek. Zoals
bij de behandeling van de verschillende -hove-namen reeds herhaaldelijk aan de
orde kwam was dit ook in Friesland het geval: zowel wat betreft de seend, de
tweekamp, eedafleggingen, als de wereldlijke rechtspraak. In verschillende op
zichten was de juridische positie van de plaats van het gerecht gelijk aan die van
het kerkhof: een omheining Was verplicht l69 en er gold eveneens een verhoogde
vrede. Daarmee hangt samen dat hof, howe in oudfriese en middelnederlandse
rechtsbronnen vaak ook "gerechtsplaats" betekent. De mythologische oudste
rechtsplaats van de Friese asega's heette trouwens al Axenthove. 170 Dat de kerk
met kerkhof als plaats die door allen geregeld verplicht bezocht werd en mede
daardoor centrumfuncties in velerlei opzicht tot zich trok,171 ook werd gebruikt
als gerechtsplaats ligt dan ook voor de hand. Deze gewoonte werd nog extra
gestimuleerd doordat de openbaarheid van het recht een openbare plaats, een lo
cus publicus, vereiste. Samen met koningsgoed en herewegen 172 voldeed het
kerkhof bij uitstek aan deze qualificatie. 173

Hierboven werd vastgesteld dat de Friese -hove- en -hafe-namen een aparte
groep vormen. Of juister gezegd: een apart groepje. Het aantal dat zich tot op de
huidige dag heeft weten te handhaven bedraagt immers slechts 15 à 18 (zie het
kaartje). De vraag rijst wat de oorzaak is dat in andere streken het kerkhof niet
aan de naamgeving van kerkdorpen en -buurten bijdroeg, en in het middeleeuw
se Friesland wel. Alleen de belangrijke functie van het kerkhof kan het niet ge
weest zijn. Deze functie was in heel middeleeuws Europa immers van groot be
lang.

Mijn voorstel is het antwoord te zoeken door middel van een vergelijking met
de aangrenzende streken van Oost-Nederland en Westfalen. Daar hebben in de
loop van de middeleeuwen 'de bezitters van de grafelijke rechten met succes ge
tracht hun heerlijkheid van verschillende oorsprong (regalia, domaniale curtes,
voogdij over,' kerken en kloosters, etc.) uit te bouwen tot territoriale landsheer
lijkheden.174Een belangrijke ondersteuning van dit streven betekende de kerke
lijke vredesbeweging die beoogde de bijzondere vredes voor personen, plaatsen
en tijden van de vroege en volle middeleeuwen tot een algemenere vrede uit te
breiden. In de late middeleeuwen gingen de bijzondere vredes tengevolge daar
van grotendeels op in de door het landsheerlijk bestuur gegarandeerde landvre
de. 175

De Friezen, die zich met succes hebben verzet tegen de omvorming van de gra
felijkheid tot landsheerlijkheid, bleven door de vredesbeweging niet onberoerd.
De door hengevormde landgemeenten ontleenden bij afwezigheid van andere re
ferentiemogelijkheden veel aan de bestaande kerkelijke organisatie: de geografi
sche kaders en de symboliek op zegels en vanen getuigen bijv. van de kerkelijke
invloed, evenals de belangrijke rol die de clerus in de organisatie van delandge~

meente speelde. De door de Friese landen..9Jltwikkelde rechtsregels verwijzen op
vele plaatsen naar de vredesgedachte van de kerk. 176 Doordat de Friese landge
meenten er (in tegenstelling tot de Zwitserse) uiteindelijk echter niet in slaagden
tot een bestendig zelfbestuur te komen, 177 bleef de vrede in Friesland veel sterker
dan in de landsheerlijke streken de relatie met de Godsvrede voor bijzondere ca-
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tegorieën, waarin zij wortelt, vertonen. J78 De in paragraaf 3 geciteerde teksten
uit het Brokmerrecht zijn daarvan een fraai voorbeeld. Heel tastbaar en expliciet
wordt daar immers in beschreven hoe de vrede van het kerkhof wordt uitgebreid
over het door de landgemeenten ingestelde marktgebied bij de vier kerkhoven.

Het kerkhof heeft, zoals gezegd, bij de naamgeving van kerkbuurten en
-dorpen numeriek geen grote rol gespeeld. Aanvankelijk waren de -hove-namen
nog weinig stabiel; en daar waar zij zich uiteindelijk wisten te handhaven kunnen
daarvoor meestal bijzondere factoren ter verklaring worden aangevoerd. Derge
lijke factoren waren echter ook buiten Friesland op vele plaatsen aanwezig, maar
leidden daar in het geheel niet tot dorpsnamen die naar het kerkhof zijn ge
noemd. Voor het feit dat dit type in het laatmiddeleeuwse Friesland wèl ontstond
en zieh handhaafde lijkt mij het verschijnsel van belang dat hier meer dan elders
het kerkhof zich nog onderscheidde van het omringende land, doordat het nog
de plaats van vrede bij uitstek was in een samenleving die als vetemaatschappij
getypeerd mag worden. Tegen deze achtergrond zal voor de samenstelling met
-hove en -hafe van deze namen de verhouding tussen het woord hofen de beteke
nissen doorslaggevend zijn geweest: elders was het woord in beslag genomen
door de voor naamsvorming belangrijke betekenissen "domaniale hof" en
,,(aanzienlijke) boerderij"; in Friesland was het woord voor naamgeving nog
vrij179 en kon het zonder verwarring worden gebruikt voor "kerkhof".

9. Besluit

Vergeleken bij andere streken zijn de bronnen voor de middeleeuwse geschiede
nis van het Friese gebied relatief schaars. Gegevens die zich lenen voor retrospec
tieve interpretatie, zoals de bezitsreconstructie in de vroege nieuwe tijd,
patronaats- en tiendrechten, parochiegrenzen, patrocinia en plaats- en veldna
men zijn dan ook bijzonder waardevol, omdat ze de onderling weinig samen
hang vertonende schriftelijke bronnen soms een meer structurele context geven.
Retrospectieve interpretatie vereist echter een grote voorzichtigheid en zorgvul
digheid.

De Friese -flOve-namen illustreren deze laatste stelling voldoende. Uit het
bestaan van deze laat-middeleeuwse namen zijn in de historische litteratuur ver
strekkende conclusies afgeleid met betrekking tot de sociale en institutionele
structuur van het vroeg-middeleeuwse Friesland. Hoewel het nooit heeft ontbro
ken aan taalhindigen en historici die in hove eenvoudig het kerkhof, het Friese
Mf herkenden" dook met name dikwijls de interpretatie "domaniale hof" op.
Dat het in het;overgrote deel van de -hove-namen om kerkhoven gaat bleek uit
de geografische ligging, uit de historische context van de vermelding van de na
men in geschreven bronnen en uit de algemene productiviteit van holen hove bij
naamsvormin~ en appellatieve plaatsaanduidingen. Deze betekenis maakt dat dit
type dorps~ en kerkbuurtnamen als een min of meer aparte groep is te beschou~

wen, die beperkt bleef tot het laat-middeleeuwse Friesland: dus tussen Zijpe en
WezeI. De -have-namen worden niet voor de dertiende eeuw vermeld. Het ont
staan zal waarschijnlijk ook niet veel vroeger liggen, omdat er sterke aanwijzin
gen gevonden werden dat ze ontstonden in samenhang met de verdere verfijning
van het netwerk van parochies in de twaalfde en dertiende eeuw. De speciale
plaats van het kerkhof in de Friese samenleving van de late middeleeuwen kon
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niet verhinderen dat slechts in een beperkt aantal gevallen deze namen, die pas
laat een stabiele vorm kregen, zich wisten te handhaven: vaak waarschijnlijk
vanwege een bijzondere ligging ten opzichte van naburige nederzettingen of een
tegenstelling tot andere kerkhoven.

Noten

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

1. Zie voor de humanistische geschiedschrijving: E.H. Waterbolk, Twee eeu~

wen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese
historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw (Groningen etc. 1952).

2. De citaten komen resp. uit: M. Hamconius, Verthoninge der coninghen,
bisschoppen, princen, potestaten, heeren ende graven van Frieslant met de
gedenckweerdichste saecken van haer soo buyten als binnen-slants gedaen
van aenbegin tot den jaere MDCXVII (Franeker 1617), zoals geciteerd bij
J. van der Kooi, Frysk ut 'e l7e en lBe ieu. Oanfallingen, dielIl. Estrikken
45 (Groningen 1972) 25; en uit: Oudheden en gestichten van Vriesland tus
schen 't VUe en de Lawers, vert. en met aant. opgehelderd door H. van
Rhijn (Leiden 1723) I 283.
Van Rhijn waszeer critisch over de druïden bij de Oldehove, dit in tegen
stelling tot zijn tijdgenoot Hilarides. Zie J. Hilarides, ft aade Friesche terp.
Kranyk der geschiedenissen van de Vrye Friesen (Ie dI. 1677). Herdr. met
aan!. van J. van Leeuwen (Leeuwarden 1834) 16,48,326. Door de herdruk
van Hilarides' werk bleef het verhaal populair.
H. Röhrig, Heilige Linien durch Ostfriesland (Aurîch 1930) vatte in onze
eeuw het idee weer op dat namen als Oldehove teruggaan op voor~

christelijke heiligdommen.
3. Zie bijv. W. Dijkstra, Uit Friesland's volksleven. HerdI. van de uitg. Leeu

warden 1895-1896 (Leeuwarden 1970) 1111; Encyclopedie van Friesland
(Amsterdam 1958) 498; l.P. Wiersma, Friesche mythen en sagen. Herdr.
van de uitg. 1937 (Leeuwarden 1973) 126-140,233-236.

4. J.Ph. de Monté ver Laren, De rechterlijke organisatie vanHumsterland en
die van de Marne in de middeleeuwen (Utrecht 1948) 1O~11.

5. E.F.J. Dronke (ed.), Traditioneset cl11tiquitates Fuldenses (Fulda 1844) 44.
6. Wel ten onrechte localiseren R.E. Künzel, D.P. Blok en l.M. Verhoeff,

Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200 (Amsterdam 1988) 67, Ant
lida in: Den' Andei. Antlida, Krassum en Feerwerd worden ook gezamenlijk
vermeld in het testament uit 855 van Folker voor de abdij Werden. Ze lig
gen dan alle drie in "pago Humerki". Hoewel Antum, Krassum en Feer
werd ~ater onder de Middag en niet tot Humsterland behoren, blijft de lig
ging van Antlida te Antumin de vlakbij Humsterland gelegen Middag, ook
gezien de latere Werdense registers, waarschijnlijker dan in Den Andel in
het ve:rderweg gelegen Halfambt van .flunsingo.

7. l.G. Schomerus, "Gegendarstellung zu Ellalppen, Die Kirche von Ma
rienhafe und die·Upganter Höfe", QueUen und Forschungen ZUl' ostfriesi
schen Fami/ien- und Wappenkunde 33(1984) 77-82. Vergelijk: 1.G. Scho~

meruS, "Fragen zum Brokmer Recht", in: Flecht op 'e kaai. Bundel voor
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W.J, Buma (Groningen 1970) 70-82; W. Ehbrecht, Landesherrschaft und
K/osterwesen im ostfriesischen Fivelgo (970-)290) (Munster 1974) 86, die
citeert: J.G. Schomerus, "Wer hat die Kirche zu Marienhafe gebaut?",
Heim und Herd. Bei!. zur Ostfr. Kurier (1960) 2-6.

8. Dronke, Traditiones et antiquitates Fuldenses 46-47.
9. L. Schütte, Wik. Eine Siedlungsbezeichnung in historischen und sprachli

ehen Bezilgen. Städteforschung, Reihe A: Darstellungen 2 (Keulen ete.
1976) 99-105.

10, Zie uitgebreid over de "wiken" in Brokmerland: K. Militzer, "Die 'wie' im
Brokmerland und Brokmerreeht", Emder Jahrbuch (1971-1972) 9-34,213.

11. "een deel (van de Likedelers) voegden sich in de Havenen van Frieslandt,
insonderheydt met Hisse, proost te Emden sich verbindende, die haer vier
Havens inruymde, (...) Broeck, Wimade, Aurickes-Haven ende Marien
Have" . Chr. Schotanus, De geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck

.van Friesland oost ende west (Franeker 1658) 205.
12. J.G,C. Joosting, De kerkelijke indeling omstreeks 1550. II: De bisdommen

Munster en Osnabrüek in Groningen en Friesland. Geschiedkundige atlas
van Nederland, tekst bij kaart IX ('s-Gravenhage 1921) 16.

13. W. Stüwer, "Die Verehrung des hl. Liudger", Liudger und sein Erbe.
Westfalia Sacra: QueUen und Forsehungen zur Kirchengesch. Westfalens 1
(Munster 1948) 1182 e.v., aId. 249.

14. N.E. Algra, "De Oostfriese hoofdeling" , Tijdschrift voor Rechtsgeschie
denis 32 (1964) 193-244, aldaar 232-233. Elders merkte hij op dat de naam
Oldehove er "op wijzen kan, dat dit gebied een zelfstandige heerlijkheid is
geweest''" N.E. Algra, Ein. Enkele rechtshistorische aspecten van de
grondeigendom in Westerlauwers Friesland (Groningen 1966) 8.

15. Algra, "Oostfriese hoofdeling" 233.
16. Algra, ibidem 233-236.
17. Zoals dit bijv. wordt getekend door LH. Gosses, Verspreide geschriften

(Groningen 1946) en in de Geschiedenis van Friesland, onder red. van J.J.
Kalma e.a. (Drachten 1968).

18. RH. Slicher van Bath, "Plaatsnaamkunde als historische bron", Nomina
Geographica Neerlandica 12 (1948) 97-103; ook in idem, Herschreven
historie (Leiden 1948) 15-21.

19. D.P. Blok, "De eigen inbreng van de plaatsnaamkunde in de nederzet-
tingsgeschiedenis", Naamkunde 5 (1973) 223-243.

20. Künzel e.a., Lexicon 138.
21. Künzel e.a., Lexicon 332.
22. De oudfrlese woordenboeken noemen de betekenissen: 1. "hof" (aula),

"huis en hof", 2. "kerkhof", 3. "gerechtshof", 4. "vorstenhof" . K. van
Richthofen, Altfriesisches W6rterbueh (Göttingen 1840) 821-822; F. Holt
hausen, Altfriesisches Wörterbuch (Heidelberg 1925); G. Köbler,
Altfriesisch-neuhochdeutsches und neuhochdeutsch-altfriesisches Wörter
buch. Arb. zur Rechts-und Sprachwissensch. 22 (Giessen 1983) 101. Ver
gelijk ook: G. Köbler, Verzeichnis der Uebersetzungsgleiehungen der älte
ren alteng/ischen Glossare; Verzeichnis der Uebersetzungsgleichungen
früher friesischer QueUen (Göttingen 1974) sub "hof", "howe" , "curtis",
"curta" .
G. Lohse, Geschichte der Ortsnamen im 6stlichen Friesland zwischen We-
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ser und Ems. Oldenburger Forsehungen 5 (Oldenburg 1939) 106, geeft als
betekenis in namen slechts "Bauerngehöft"; een overzicht van voorgestel
de betekenissen in Westerlauwers Friesland geeft W.T. Beetstra, Toponi
men en toponimyske eleminten yn Fryslán. In analytyske bibliografy
ea.1835-1980 (Leeuwarden 1987) 240.

23. E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek. Dl.3 ('s
Gravenhage 1894) kol. 489 e.v. noemt als hoofdbetekenissen: 1. omhei
ning, omheinde ruimte, tuin, erf, 2. (boere)woning, hofstede, 3. i.h.b. ver
blijf van de adel. of de aanzienlijken, woning van de vorst, hof, paleis, 4.
bij uitbreiding: hoffeest, hofdag, feestelijke vergadering of bijeenkomst
van edelen en groten aan een vorstelijk hof, 5. de plechtige rechtszitting,
waar de vorst of heer, later ook zijn vertegenwoordiger recht deed, 6. kring
("een hof om de maan"). Slechts terloops blijkt dat onder 300k de beteke
nis "domaniaal centrum" begrepen is, en onder 1 "kerkhof".

24. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (1883) II 584-589,665
671; l.F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus (Leiden 1954-1976)
288-290,295-296.

25. Zie bijv. B.H. Slicher van Bath, "Hoven op de Veluwe", Ceresen Clio.
Zeven variaties op het thema landbouwgeschiedenis. Agronomisch-hist.
Bijdr. 6 (Wageningen 1964) 167-204, aldaar 168; ook in idem, Bijdragen
tot de agrarische geschiedenis (Utrecht etc. 1978) 268-303, aldaar269. Sli~

cher van Bath critiseerde Algra's interpretatie van de -have-namen door te
wijzen op het voorkomen op de Veluwe van talrijke hoven zonder horigen.
B.H. Slicher van Bath, "The economie and social conditions in the Frisian
districts from 900 to 1500", AAG Bijdragen 13 (Wageningen 1965) 97-133,
aldaar 106-107.

26. In mijn dissertatie Koningsland en heiligenland zal ik de domanialiteit, de
oudste;kerkelijke organisatie en de oorsprong van de adel in Friesland be
handelen.

27. Gemakshalve duid ik de hele groep steeds aan als de -hove~namen.

28. Met de opgave van de oude naamsvormen in de noten hierna wordt geen
volledigheid beoogd. Zie voor meer varianten de registers op E. Friedlaen
der, Ostfriesisches Urkundenbuch. Bd.I-II (Emden 1878-1881), Bd.lII
door C;i. Möhlmann (Aurich 1975), hierna aangehaald als OUB; P.J. Blok
e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drenthe. 2 din. (Groningen 1896
1899), ;hierna aangehaald·als OGD; en P. Sipma en 0. Vries, Oudfries(ch)e
oorkonden. 4 din. ('s-Gravenhage 1927~1977), hierna aangehaald als OFO.

29. 1251 Curia sancte Marie (Brokmer seendrecht, OUB 24), ca. 1300 Sente
Maria howe (Brokmerrecht, W.J. Buma (ed.), Die Brokmer Rechtshand
schriften ('s-Gravenhage 1949) 45-46), 1362 CurIa Virginis gloriose (OUB
96; vergelijk H, van Lengen, Geschichte des Emsigerlandes vomfrühen 13.
bis zum spitten 15. Jahrhundert (Aurich 1973-1976) I 146), 1456 Marienha
ve, 1496 Marienhove (OUB 704,1518).

30. 1251 Wfbadeshof (Brokmer seendrecht, OUB 24), ca.l300 Wibaldinga
szerspele (Brokmerrecht, Buma, Rechtshandschriften 123), ca.1475 Wib
boldes hoff, 1496 Wibelsburen (OUB"961,1493), daarna steeds met de uit
gang ~bu(e)r. Opgave van overige vormen bij R.A. Ebeling, Over de namen
van de streekdorpen in Oostfriesiand. Bijdr. en meded. v.d. Commissie
voor de Naamk. en Nederzettingsgesch. v.d. KNAW 30 (Amsterdam 1979)
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32.

31.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

20 ot. 54.

Ca.1300 Victon's howe (Brokmerrecht, Buma, Rechtshandschnjten 47-48),
Be eeuw in curia Victaris (strafregister, gedr. bij: R. His, Das Strafrecht
der Friesen im Mittelalter (Leipzig 1901) 361), 1473 toe Fittersburen,
ca.1475 Curia sancti Vic/aris, 1476 ta Victorsburen (OUB 914,961,965),
daarna afwisselend met -buT en -buren. Zie Ebeling, Streekdolpen 21
nt.55.

Ca.1300 Sente Landbertus have en Aurec howe (verschillende redacties van
het Brokmerrecht, Buma, Rechtshandschrijten 47-48); naast vormen als
Awerke, Aurica vormen met -have tot in de 15e eeuw: bijv. 1402 pastoor 10
Aurikehove, 1408 ecclesia Aurekehove, agri prope vil/am Aurekehove ja
eentes, 1424 ad curiam Aurichove als gerechtsplaats (aUB 189,214,322).
Voor Engerhafe treedt herhaaldelijk de naam Butae(e) op: zo in 1251
(Brokmer seendrecht, OUB 24),1387 en ca,1475 (OUB 157,961), Zie ook

,Lohse, Ortsnamen 110. Ca. 1300 Ut Engra howe (Brokmerrecht, BUma,
Rechtshandschrijten 45-48), 1413 preester to Uthengerbure, 1432 kerckhe
ren to Utengerhave, 1478 tEngerhove, 1496 Emgerhove (OUB
234,404,1010,1518).
Zie noot 143.

D. Lohrmann, "Die Wirtschaftshöfe der Prämonstratenser im hohen und
späten Mittelalter", in H. Patze (ed.), Die Grundherrschaft tm späten Mit
telalter. Vorträge und Farschungen Kanstanz 27 (Sigmaringen 1983) 1213~
216.

A.W. Wybrands (ed.), Gesta abbatum Orti Sancte Marie (Leeuwarden
1879) 124.-125. Voor de verklaring van de Friese -hove-namen is interessant
dat althao.s in de zestiende eeuw de naam in het bijzonder op het uithofs
kerkje weid betrokken. D.A. Wumkes (ed,), Sibrandus Lea's Abtenlevens
der Fries2he kloosters Mariëngaard en Lidlum (Bolsward 1929) 7.
W. Eekhóff, Nie'uwe atlas van de provincie Friesland (Leeuwarden 1849
1859). M.I'. van Buijtenen, "Kerkhistorische gegevens voor de geschiede
nis van Haskerland", Archü!jvaar de geschiedenis van de Katholieke Kerk
in Nederland (1961) 90-117, aldaar 96 en H. Halbertsma, "Bornego. Bij
drage tot de oudste geschiedenis van het Neder-Boornegebied", in Bulletin
Rüksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek 12-13 (1962-1963) 221, me
nen met onvoldoende grond dat deze uithof op een curtis van het Utrechtse
St. Maria~kapittel teruggaat.
Ehbrecht,Landesherrschajt 86,89,91 citeert de door Schomerus veron
derstelde :eremonstratenzer achtergrond van de Marienhafer kerk met in~
stemming,

"Hwetsar'sketh inare wik et fivwer howem, et sente Maria howe, et Vten
gra howe, ~t Victoris howe, et Aurec howe, etter missa inare wik, tha bota
al thribete and tha dadele mith thrim ieldum to ieldande (... )". Ik citeer
naar de tekst van W.l. Buma en W. Ebe! (ed.); Das Brokmer Recht, A!t~

friesische Rechtsquellen 2 (Gättingen 1965) 52-55, maar volg de traditione
le nummering van K. von Richthofen, Friesische Rechtsquellen. Neudr.
der Ausg. Berlijn 1840 (AaIen 1960) 151 e.v.
Aurich hoorde niet tot Brokmerland, maar sloot zieh er, tenminste wat be
treft het marktrecht, bij aan. Vergelijk ook art.160.
Buma, Rechtshand~chrijten46.

42, Buma en Ebel, Das Brokmer Recht 53.
43. Iedereen die zich op het kerkhof bevond, zelfs al was hij een voortvluchtige

misdadiger, genoot namelijk automatisch de kerkhofsvrede, zoals hierna
nog ter sprake komt.

44. K. Militzer, "Die wie" 9-34.
45. H. van Lengen, "Stadtbildung in Ostfrîesland im Mittelalter und in der

frühen Neuzeit", Niedersächsisches Jahrbuch 52 (1980) 39-57.
46. Citaat bij Chr. Mossig, "Untersuchungen zur Geschichte des Aurîcherlan-

des im späteren Mittelalter" , Emder Jahrbuch62 (1982) 80.
47. DUB 24 (1251).
48. DUB 1518 (1496).
49. Militzer, "Die wie" 20; OUB 322 (1424).
50. Art.2 en 10. Vergelijk M. Meinz, Der mittelafterliche Sakralbau in Ost

friesland (Aurieh 1966) 159~160.

51. OUB 30-32 (1276), Vergelijk: Militzer, "Die wie" 30; H, van Lengen, Em
sigerland 1 31, l1 104-105.

52. Ebeling, Streekdorpen 20-23. Recent viel hem bij E. Wassermann,
Aufçtrecksiedlungen in Ostfriesland. Ein Beitrog zur Erforschung der mit~

te!a/fer/iciJen Maarkolonisation (Aurich 1985) 127.
53. DUB 234 (1413).
54. Een goede indruk geven: Meinz, Sakralbau Abb.39 en Van Lengen,

" Stadtbildung" 42.
55. H. Stoob, "Landesausbau und Gemeindebildung,an der Nordse~küste im

Mittelalter", Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen J. Vorträge
und Forschungen Konstanz 7 (Sigmaringen 1964) 365-422, aldaar 413 e.v.

56. Lohse, Ortsnamen 113; W. de Vries, Groninger plaatsnamen (Groningen
1946); O. Santerna, "De doarpsnammen fan Wymbritseradiel", Wymbrit
seradiel. Skiednisfan in greidgrietenü (Bolsward 1974) 149-183, aId. 165;
H.J. Kok, "Nederlandse patrocinia en plaatsnaamkunde", Patroonhel1i
gen en plaatsnamen. Bijdr. en meded. der Naamkunde-commissie v,d.
KNAW' 15 (Amsterdam 1958) 22.

57. 1148 parochia Lienward, 1152 aecclesia de LÎnewert, 1285 ecclesia sancti
Viti in Lyuwerth În Oldenhove (M.P. van Buijtenen, "St. Vitus van Qlde
have" , ,Arc!lÎef voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 68
(1949) 1-165 aldaar 138-144), 1407 custos ta Lyowert ta Alda howe, 1431
prondaprester thi daeAelde houwe (OFO 114,52),1485 ecclesia sancti Viti
Antiqu? Curie Lewardiensis (Van Buijtenen, "St.Vitus" 63,66,154), later
met tautologie Oldehaafster kerckhaff(bijv. L.l. van Apeldoorn, De ker~

kefijke goederen in Friesland (Leeuwarden 1915) II 328).
58. In het enige artikel dat geheel aan deze naam is gewijd wordt een verband

met "hoogte" gezocht. G. Kalma, "Hwet bitsjut Aldehou?", Sljucht en
Rjucht 40 (1936) 308.

59. 1333 S. Maria in Liewerdia (Van Buijtenen, "St.Vitus" 71-72),1431 per
sonne ta dae Nye howe (OFO I 52).

60, 1392 "de provesten van Hummersum (, ..) plegen to rechten (...) in de ker
cke van den Gldehove" , 1404 dltAldehave terre Hummerck (GGD
843,1188), 1441 ecclesia S.Ludgeri in Antiqua Curia in Hummerke (Ver
Laren, Rechterlüke organisatie 9), ca.1475 Antiqua curtis alias Hummer
ze, 1501 Antiqua curia (G. Theuerkauf, "Bin Kirchenverzeichnis für den
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münsterischen Archidiakonat Friesland um 1500", Dona Westfa/ica.
Schriften der Hist. Kommission Westfalens 4 (Munster 1963) 366). Zie
voor de kerk van Oldehove: H. Halbertsma, "Oudheidkundig onderzoek
te Oldehove, Groningen. Bijdrage tot de oudste geschiedenis van Humster
land" , in Bulletin Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek 12-13
(1962-1963) 273-285.

61. Ca.1475 Suxwort, 1493 Niehoove (Ver Laren, Rechterlijke organisatie 28),
1501 Suxwert alias Nova curia (Theuerkauf, "Kirchenverzeichnis" 366).

62. 1452 dye foegden ty Aldahouw (OFO IV 15), 1455 recht en raad en de
XXXVI van Bolsward kiezen de foegheden tot Oudehowe in Sint Martens
kercke (Van Apeldoorn, Kerkelijke goederen 1212), 1478 Sinte Marten tot
Aldehow (OFO IV 51), 1470 "begraven toe Oldehoef opt kerckhof" en
1480 "die graete kerck toe Olde hoef' als vergaderplaats van de burgerij
(Peter van Thahor, Historie van Vrieslant, uitg. door H.W.C.A. Visser en

·H. Amersfoordt (1824~1827) 25,28).
63. Zie voor reconstructie met behulp van tiendverhoudingen:A.K. Hömberg,

"Studien zur Entstehung der mittelalterlichen Kirchenorganisation in
Westfalen", Westfä/ische Forschungen 6 (1943-1952) 46-108. In Drenthe
geven recognitiebetalingen van jonge parochies aan oude soms bruikbare
aanwijzingen. P.N. Noomen, "De kerkfiliatie in Oostermoer en de Wil
brodije te Borger", Ons Waardeel. Tijdschrift van de Drentse hist. vereni
ging 6 (1986) 221-225.

64. Zie voor de patrocinia nu G. Verhoeven, "De middeleeuwse kerkpatroci
nia van Friesland. Een inventaris" in deze bundel. H.J. Kok, Proeve van
een onderzoek van de patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht (As
sen 1958) 88-89 en J. Reitsma, Register van geestelijke opkomsten van
Oostergo volgens de opgave aan de commissarissen der Staten van Fries
land in 1580-81 (Leeuwarden 1888) 58, noemen zonder bronvermelding
ook Finkum.
De Prekadastra/e atlas fan Frys/an beoogt mede de historische parochie
grenzen te reconstrueren. Voorlopig geeft K.H. Engelmoer, "De mairieën
in Friesland", It Beaken 40 (1978) 138-162, een globaal overzicht.

65. Doordat onzekeris hoe de afgrenzing met Ferwerd of Hallum enerzijds en
met Grouw of Wirdum anderzijds verliep, is deze reconstructie waarschijn
lijk eerder te krap dan te ruim. Op de kerkfiliatie in Friesland en Gronin
gerland z<ll ik in mijn dissertatieKoningsland en heiligen/and nader in gaan.

66. De eerst bekende was de beroemde Hessel, die volgens de Quedal11 narracio
en de Oest(l abbaturn van Mariëngaarde in 1232 bij Noordlaren sneuvelde.
Wybrands, Oesta abbatum 159.

67. OFO I1 9 (1412).
68. AI in 1224 werd het als seendplaats vermeld. H.O. Feith en G. Acker Stra

tingh (ed.), Kronijken van Emo en Menko, abten van het klooster te Witte
wierum (Utrecht 1866) 101.

69. M.P. van Buijtenen, "Het dekanaat Bolsward annex Utbirdum en Grandi
vorum" ,ft Beaken 17 (1955) 84-97.

70. OOD 509 (1361); Ver Loren, Rechterlijke organisatie 33. Volgens het
Kunstreisboek voor Nederland, uitg. in opdr. van de Rijkscommissie voor
de monumentenzorg. 7e dI. (Amsterdam etc. 1977) 110, dateert de huidige
kerk van Niehove uit het begin van de Be eeuw.
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71. Zie voor de parochiegrenzen in Groningerland: RW. Siemens, Historische
atlas van de provincie Groningen (Groningen 1962).

72. Zie noot 60 en 61.
73. Behalve in 1475 (zie noot 60) komt Humerke als dorpsnaam ook voor in de

ge eeuw (Künzel e.a., Lexicon 194) en in 1224 (Feith e.a., Emo en Menko
101).

74. Zie noot 59.
75. OFO 11 322 (1525).
76. H.T.J. Miedema, Bolsward en Bo/swarder namen in Oudfriese bronnen

(1402-1541). Afscheidscollege Bolsward/Utrecht (De Bilt 1984) 44.
77. H. Halbertsma, "Oudheidkundig bodemonderzoek in de St. Maartens

kerk te Bolsward. Een bijdrage tot de oudste geschiedenis van Bolsward",
Bulletin Koninkl. Neder/. Oudheidk. Bond 6e ser., jrg.9 (1956) 218-247, al
daar 226-227,247.

78. H.T.J. Miedema, "Hokwerd en Oldehove in Friesland", Naamkunde 15
(1983) 96-108, aldaar 104-106.

79. Zie noot 26 hierboven.
80. C. Dekker, "De vorming van aartsdiakonaten in het diocees Utrecht inde

tweede helft van de l1e en het eerste kwart van de 12e eeuw", Geografisch
Tijdschrift 11 (1977) 339-360, aid. 344-345.

81. B. Sjölin, Die Fivelgoër Handschrift. I: Ein/eitung und Text (Den Haag
1970) 274-275; M.P. van Buijtenen, De grondslag van de Friese vrijheid
(Assen 1953) bijLVI.

82. G. Brom (ed.), Bullarium Trajectense ('s-Gravenhage 1892-1896) II 2277.
83. S. Muller Fzn, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (Utrecht

1924) 1340.
84. H.A. van Vessem, "Werenfried en Wervershoof: de waarde van een over

levering", Westfrieslands oud en nieuw 45 (1978) 86-90, waar ook de oude
naamsvormen.

85. D.P. Blok, "De oude namen van Wieringen", Westfrieslands oud en
nieuw 29 (1962) 91.

86. S.J. vaT,1 derMolen, "Kening Redbad en Medemblik", in idem, Op 'esou
we. Estrikken 59 (Groningen 1981) 170 is zelfs negatief over de verklaring.

87. A.J. Maris, "Over de Sint Werenfriedskerk te EIst en de daarmede verbon
den stichtingen", Bijdragen en mededelingen Ge/re 54 (1954) 74,125.

88. Vergelijk W, Stüwer, Die Patrozinien (111 k6bler Orossarchidiakonat Xan
ten. Befträge zur Kultgeschichte des Nlederrhelns (Bonn 1938) 1-13.

89. Zie Verhoeven, "Kerkpatrocinia" in deze band.
90. Hun verering houdt onderling nauw verband. Een Egmondse reliekenlijst

noemt in één adem: "Reliquie s. Willibrordi. Reliquie s. Odulphi. Reliquie
s. Werenfridi. Reliquie s. Lebuini". 0. Oppermann (ed.), Fontes Egmun
denses.' Werken Hist. Gen., 3e serie 61 (Utrecht 1933) 100. Van bisschop
Balderik (gest. 977) wordt gezegd dat hij "corpora sanctorum Werenfridi,
Lebuini, Plechelmi, Wironis, Otgeri, Odulphi ac Radbodi per mysticam re
velationem adinvenit" en er de Utrechtse kerk mee versierde. Johannes de
Beka, Deepiscopis Ultraiectinis, ed:-"A': Buchelius (Utrecht 1643) 34.

91. Wiro werd als kerkpatroon van Heeg bijna verdrongen door de in de late
middeleeuwen populaire noodhelper St. Christoffel. Hij zou ons onbekend
zijn als Douwe Harinxma thoe Heeg in 1516 hem niet in zijn testament had
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vermeld. Rijksarchief Friesland (hierna RAF), familiearch. EVC
inv.1323C fA5l'.

92. Zie D.P. Blok, "De oude namen van Wieringen" 91,96. De Nederlandse
vorm Ypolshove sinds 1343, de latijnse Ecclesia beati Ypoliti sinds 1395.

93. Blok, ibidem.
94. Kok, "Nederlandse patrocinia en plaatsnaamkunde" 23.
95. 1409 Yderhove (DUB 1753), ca.1475 Yderahave (OUB 961), 1494 kerckher

to Iderhove (DUB 1323), 1501 Idemhove (OUB III 743).
96. Meinz, Sakralbau 135~136. Volgens M. Smid, Ostjriesisclle Kirchenge

schichte. Ostfriesland im Schutze des Deiches 6 (Pewsum 1974) 19, zou 1hr
hove mogelijk tot Liudgets tijd teruggaan.

97. Zie voor het zwenken van namen tussen woongebieden en woonkernen
D.P. Blok, "Geschiedenis en plaatsnaamkunde. Naar aanleiding van Gys
seling's Toponymisch woordenboek", Tüdschrift voor Geschiedenis 75

'(1962) 176-189, aldaar 183-184.
98. Miedema, Bolsward 22; H.T.J. Miedema, "Friese plaatsnamen, tweetalig

heid, brekingen en andere problemen", Naamkunde 19 (1987) 104-141, al
daar 125-130.

99, Oude vormen bij Miedema, "Andere problemen" 127-128. Blijkens de at
las van Schotanus van 1718 behoorde Lonjee tot de Klokslag van Bols
ward. De oorspronkelijke situatie kan anders zijn geweest: een der sate's
van Lonjee behoorde althans tot Longerhouw. RAF, floreencoh. Wonse
radeel1700 en 1858, Longerhouw m.18.

100, Facsimilé bij Van Buijtenen, "Dekanaat Bolsward", Overige oude vormen
bij Mied(lma, "Andere problemen" 125.

101. Miedema, "Andere problemen" 125. 0. Postma, De Friesche kleihoeve.
Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en
Groningen (Leeuwarden 1934) 128, gaf als verklaring voor het toponiem
Houw "hoeve(-aandeel)", "recht om te maaien". Met betrekking tot de
door hem genoemde Houwen te Genum en Oosterbierum bevredigt deze
verklaring wel; met betrekking tot de eveneens door hem aangehaalde 
houw-toponiemen te Tjummarum en Tjum (zie beneden bij noot 118 en
119) en Longerhouw niet. De ook door Postma vermelde Houw bij Leens
(vergelijk Künzel e.a" Lexicon 190) was gezien zijn ligging op een oeverwal
waarschijnlijk eveneens geen hooiland; maar wat wel?

102, OFO Il 2 (1379) naar copie in Schotanus' Tablinum.
103, OFO Il6 (1402). Vergelijk K.A Rienks en G.L. Walther, Binnendiken en

sfieperdiken yn Fryslán (Bolsward 1954) 1354-355. Dat Houwe niet op de
Bolswarder Oldehove betrekking heeft blijkt uit de ondertekening van de
gelijktijdige oorkonde OFO Il 5.

104, Een duidelijk kaartje bij W. Reinhardt, "Die Orts- und Flurformen Ost
frieslandsin ihrer siedlungsgeschichtlichen Entwicklung", Ostfriesland im
Schutze des Deiches 1 (Pewsum 1969) 203-278, aldaar 244.

105. Ter vergelij king zou gewezen kunnen worden op Lapster bij Loppersum en
Beester bij Beerta. S. Reeker, "Afleidingen van plaatsnamen in de provin~

cie Groningen, Over Helpers, Damsters en Woldjers e.a,", Driemaande
lijkse Bladen 34 (1982) 59-77, aId. 72 en 74. (Met dank aan dl'. R.A. Ebe
ling te Groningen). Lohse, Ortsnamen 110, dacht bij Rester- aan een per
soonsnaam of een dialectwoord voor schoenmaker.
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106. 1480 Ie verdrag over de Friedeburg: "twee kaspelen, alse Dornum undt
Redersum, rolt eren vorfalle" (OUB 1036), 1481 Ze verdrag: "twe kerspele,
alze Dornum unde Reddersum, myd oren vorfalle" (DUB 1049), 1481 3e
verdrag: "twe kerspele, alze Dornum unde Reesterhove myd alle oren vor
falie" (OUB 1054). Zie voor de achtergrond van deze oorkonden: A Salo
mon, Geschichte des Harlingerlandes bis 1600 (Aurich 1965) 98,204,220 en
de kaart "Häuptlinge im Harlingerland" .

107. Zie voor de overlevering met betrekking tot Resterhafe's oudheid Salo
mon, Harlingerland 36, Voor de parochiegrenzen: ibidem, kaart "Kirchli
che Gliederung", Voor de bouwkundige gegevens: Meinz, Sakralbau 125
126,148; G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkl11äler: Bremen,
Niedersächsen, bearb. von G. Kiesow u.a. (München 1977) 266-269,

108, Sipma nam bijv, Ysbrechtemma hof (OFO II 76) niet, Wilserna how (OFO
Il 33) wèl in zijn register op.

109, 1250 "statuta sunt haec iura ab omnibus laicis in Langewolda (...) et cons
cripta (., ,) in Sibaldebuere have" (OGD45), 1282 "et conscripta apud ec
clesiam in Sibaldebuere hove (OGD 157), 1499 "soe en sullen de gretmans
hor rechtdage holden 1'0 Sibaldebueren up dat kerckhof (...)" (Ph. Heek,
Die altjriesische Gerichlsverfassung (Weimar 1894) 135).

110, J.e.Kort, "Lenen van de graaf van Holland in Groningen en Oostfries
land, 1382-1460", Ons Voorgeslacht 42 (1987) 516.

111. 1381 den toem ende die kerke in Noerdenhove (DUB 143-144). In 1443
1444 komt nog voor: de karckheren to Norderhave (Van Lengen, Emsiger
land 1287). Zie hierna noot 158.

112. OFO 1133 (1453). De gebruikelijke dorpsnaam werd dit niet: 1444 Wilsim
(OFO I 93), 1455 Wifsum (OFO 11 38), ca.1480 Wilssemmaga (OFO I 305).

113. OFO Il76 (1473), Hetzelfde kerkhof heette in 1449 Ysbrechtama tzerck~

how (OFO I 105).
114. AJ. Smith, "Het eiland Ulsda", Groningsche Volksalmanak (1901) 196

224, aid, 202-208; P,J. van Winter, "Hoe heeft de provincie Groningen
haar grenzen gekregen?", in idem, Verkenning en onderzoek (Groningen
1965) 224~228; B.W, Siemens, Dijkrechten en zijlvesten (Groningen 1974)
73,75, krt,6. In 1628 werd besloten dat Nieuwe Schans Houwingeham zou
heten, hetgeen echter, ,nimmer tot stand gekomen is", Tegenwoordige
staat (Amsterdam etc, 1794) XXI 436.

115. Ca, 1475 nOemt het zgn. Registrum curarum als "ecclesia aqua submersa"
Howenga!lOff (OUB 961), 1632 Houwingehamsterhoj (Siemens, Dijkrech
ten 75). ;Houwinge(hamster)hof moet worden onderscheiden van Hamster
hoff, in de 17e eeuw een boerderij te Beerta. Zie Smith, "Ulsda" 207-208;
O,D.J. Roemeling, "Oldambtster geslachten, 11: Huninga", Nederland:
sche Leeuw (1980) co1.244; Boerderijen en hun bewoners, Uitg. v.d. afd.
Beerta v,d. Groninger Mij. van Landbouw (Winschoten 1968) ms. 68 en
70.

116. OFO I 219 (1471-1472).
117. S.J, van der Molen, Opsterltin, Skieqnis jan in wàldgritenij (Drachten

1958) 98. ../
118. J.A. Mol en P.N. Noomen (ed,), Prekadastrale atlas jan Frysltin, 1: Barra

diel en Hams (Leeuwarden 1988) 39,41. Vergelijk noot 101.
119. RAF, stemcoh. Franekeradeel 1640, Tzum mA, Vergelijk noot 101.
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120. Zo bijv. de kerkhoven van de voorwerken van de Johanniters te Hesel en
de premonstratenzers te Barthe en het verdronken kerkhof van Seediek Af
tenhof. Zie resp. E. Schöningh, Der Johanniterorden in Ostfriesland (Au
rich 1973) 41,135; Smid, Kirchengeschichte 98,112; Lohse, Ortsnamen 108.
K. van Richthofen, Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte (Ber
lijn 1880-1886) 1II12 1169 noemt nog het verlaten kerkhof Oldehoffbij
Wiegboldsbur, wrsch. van Wiegboldsburer Fehn.
Problematisch is Oldehave (1439) bij Stickhausen (OUB 509). Ca.1475
komt het nog als parochie Aldahawe (DUB 961) voor. Oud in de zin van
verlaten was het toen dus niet; maar een oude moederparochie lijkt het
evenmin.

121. J. Winkier, "Friesche naamlijst", in W. Dykstra, Friesch woordenboek
(Lexicon Frisicum) (1898-1911) sub "älde-"; Ha1bertsma, "Bornego" 224;
J.J. Spahr van der Hoek, "Verdeling van het landschap", Boven
baarngebied (Drachten 1961) 180-196; idem, "Hoe't it lan der hinnelei",
Wymbritseradiel 9-27; recent K. Huisman, "De okkupaasje fan de Riper
krite", ft Beaken 40 (1988) 1-36. Als alde hoff komen verschillende van
dergelijke oude kerkhoven al in het Register van de Aanbreng van 1511 en
de Benificiaalboeken van 1543 voor. Blijkens de floreencohieren (sinds
1700) zijn ze vaak vrijgesteld van belasting.

122. Chr. Schotanus, stadskaarten in idem, Beschrijvinge van de heerfijckheijdt
van Frieslandt (1664); G. Blom, "In ûnderseek nei de nemmen fan de brê
gen yn Hylpen", Us Wurk 28 (1979) 39-44, oppert echter een verband met
"hoogte" .

123. Schotanus, stadskaarten (1664).
124. RAF, statenarchief Gk21 (1694) en floreencoh. Westdongeradeel, Holwerd

m.83.
125. W.J. Formsma e.a., Ommelander borgen en steenhuizen (Assen 1973)

resp. pag.195,222,328.
126. Dit (lage) gerecht, dat in het Stadboek van 1425 onder deze aanduiding

voorkomt, vergaderde bij het St. Martini- en Walburgskerkhof. Traditio
neel zoeken vele auteurs verband met de prefectenhof, die waarschijnlijk in
deze omgeving lag. Zie J .A. Feith, Wandelingen door het oude Groningen.
Oorspr. versch. in de Groningsche volksalmanak 1891-1908 (Groningen
1978) 275-277,294-297,299-302; Gosses, Verspreide geschriften 170; AT.
Schuitema Meijer. "Het prefectenhof en de weem van de St. Walburgs
kerk te Groningen", Groningse volksalmanak (1980-1981) 127-130. Tegen
de achtergrond van de door mij gedemonstreerde naamgevende werking
van het kerkhof in het onmiddellijk aangrenzende gebied prefereer ik een
verklaring als"voor het kerkhof".

127. Ostfriesland im Schutze des Deiches 1 (1969) 313. De in Westerlauwers
Friesland voorkomende toponiemen Hojfand vertonen geen ligging bij het
kerkhof. In ander verband kom ik daar op terug.

128. OGD 378 (1344).
129. Siemens, Dijkrechten 93,krt.8; Farmsma, Borgen 238; T.G. Tiessen e.a.,

't-Zandt. Honderd Noord-Groningse boerderijen Ct-Zandt 1964) 65-66; J.
Nijhoff e.a., Stedum. Uitg. v.d. Coöp. Landbouwver. "Nittersum" te Ste
dum (Stedum 1967) 19.

130. Zie bijv. RH. Slicher van Bath, Mensch en land in de middeleeuwen. Bij-
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drage tot een geschiedenis del' nederzettingen in Dostelijk Nederland (As
sen 1944) I 149 e.v.; M. Last, "Villikationen geistlîcher Grundherren in
Nordwestdeutschland in der Zeit vom 12. bis zum 14. Jahrhundert", Vor
träge und Forsehungen Konstanz 27 (1983) I 368-450.

131. Het op zichzelf voor de agrarische geschiedenis nuttige onderscheid dat
B.H. Slicher van Bath, "Hoven op de Veluwe" 168,175, maakte tussen ho
ven met en zonder horigen heeft er in de litteratuur ten onrechte toe geleid
dat men de centrumfunctie ten opzichte van horigen als het kenmerk van
de "ware hof" is gaan zien.

132. Hof en hoeve zijn vooral in namen vaak moeilijk scherp te onderscheiden.
Slicher van Bath, Mensch en land I 214. In Friesland komt het woord hoe
ve niet voor.

133. Overvloedig illustratiemateriaal bieden bijv. de kaarten in J. Schepers,
Haus und Hof westfälischer Bauern 4. Aufl. (Munster 1977). Terecht sig
naleert L.M.A. Stumpel, "Anloo, landschap en bewoning", inEtstoelAn
loo toe S.Magnus (Anloo 1987) 21,29, dat hafin het in Drenthe Jrequente
toponiem Hofakkers (zie de serie Drentse veldnamen, uitg. in opdracht van
het Nedersaksisch Inst. v.d. Rijksuniv. Groningen) "erf" betekent en niet
"domaniale hof".

134. Parallel daarmee daalde in Westfalen en in de Achterhoek ook de titel
Schulte, Scholte af. Oorspronkelijk was het de aanduiding voorde gebrui
ker van de hof, de vertegenwoordiger van de hofheer. Uiteindelijk werden
ook gebruikers van belangrijke horige goederen zo aangeduid. L. Schütte,
"Der vi1licus im spätmittelalterlichen Westfalen", Vorträge und Forsehun
gen Konstanz 27 (1983) I 343-368; P.G. Aalbers, Het einde van de horig
heid in Twente en Oost-Gelderland, 1795-1850 (Zutphen 1979) 222 nt.81.

135. Slicher van Bath, Mensch en land 1181. De naam Vollenhove is geen -hove
naam. Künzel e.a., Lexicon 372.

136. B.H. Slicher van Bath, "Problemen rond de Friese middeleeuwse geschie
denis", Herschreven historie 259-280, aid. 263-264; zie hierboven noot 26.

137. Wel worden vorstenhoven buiten Friesland zo genoemd: in da hou to
Roem van de paus, koningishowe van de keizer en Donhove van de Deense
koning. Richthofen, Rechtsqueffen 425; P. Sipma, Fan alrafresenafrido
me (Sneek 1947) 19,119,172. De in Friesland zelf genoemde curtis ducis (H.
Siems, Studien ZUl' Lex Frisionum. Abhandl. zur Rechtswissenschaftl.
Grundlagenforschung 42 (Ebelsbach 1980) Anhang p. 138, art. XVII, 2) en
curia episcopi (Buma, Rechtshandschriften 132) waren geen domaniale ho
ven, maar rondtrekkende hofhoudingen annex rechtszitting.

138. In niet uit Friesland afkomstige teksten komen ze met de appellatieve aan
duiding hof, curia en curtis voor te Baflo, Weener, Loga, Borssum, Arle,
Stedesdorf, Jever, Reepsho1t, Varel en Eckwarden.

139. 1124 curia Echwardi (DUB 7) wordt Hofequorden in Frisia Bremensis (on
gedateerd, A Finck van Finckenstein, Die Geschichte Butjadingens und
des Stadlandes bis 1514. Oldenburger Studien 13 (01denburg 1973) 112);
1224 curia in Borcen (OUB 17) wordt Hof-Borssum (Van Lengen, Emsi-
gerland I 249). ,.,-'"

140. Voor Oostfriesland zie Lohse, Ortsnamen 111-112. Ook in Groningerland
zijn dergelijke boerderijnamen jong (ik noteerde Karshof, Entenshof, Nij
enhof, Rusthoven, Vliethoven, Laanhoven, Kroonhoven en Drewerder-
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hof, waarvan een familie Hofman). Wèl oud maar niet als naam en waar
schijnlijk meer in de betekenis "erf" Îs "hove ende huse" in wetten (Kö
bIer, Verzeichnis der Uebersetzungsg/eichungen) en "hws ende hof, stens
ende staten, land ende sand" in oorkonden (bijv. in 1478, OFO I 285).

141. Ca. 1481 Lehrhave (gecit. bij Algra, "Oostfriese hoofdeling" 219). Leer
hafe werd - in wereldlijk opzicht althans - tot Harlingeriand gerekend.
In het decl:maatsregister van 1420 ontbreekt het onder de Harlingerlandse
seenddistrÎcten. Smid, Kirchengeschichte 38-39, veronderstelde exemptie
vanwege incorporatie bij een klooster; Salomon, Harlingerland 16-18 en
Lohse, Ortsnamen 109 identificeren het met de parochie Le (1354), Lee
(1420) in het seendbereik van Jever.

142. Burhave: 1220 Bire, 1411 Burhove, 1418 Birhoven. (Lohse, Ortsnamen
107; Finck, Butjadingen 150-151; vergelijk hierna noot 158). Insmerhave:
1420 Ensmaerhave, 1475 Inssmerhove (OUB 280,948).

143: Burhafe in Hariingeriand: 1420 Burhoue, 1442 to Burhove, 1492 Burhaver
kerspei (Salomon, Harlingerland 34,74-65; Lohse, Ortsnamen 109).
Burhafe in Brokmerland is een verdwenen kerkdorp bij het Grosses Meer,
nu twee boerderijen: ca.1475 Burhoff (OUB 961), 1501 Buerhoff geincor
poreerd bij 1hlow (Theuerkauf, "Kirchenverzeichnis" 354-373, aId. 369).

144. Uitzonderingen zijn de buurschappen Jeringhave (sinds 1460, Lohse, Orts
namen 107-108) en Wilderhoffbij Siddeburen (in 1476, De Vries, Gronin
ger plaatsnamen 298).

145. Er behoeft dus ook niet aan een bijzonder soort kerkhofgedacht te wor
den, zoals Röhrig (: op plaats van voor-christelijk heiligdom, zie noot 2),
Miedema (: met seendgerecht, zie noot 78) en Van Lengen
("Stadtbildung" 44,46: met handelsfunctie) doen.

146. K.S. Bager, Dqs mittelalterliche Dorf als Friedens- und Rechtsbereieh
(Weimar 1957)101.

147. M.P. van Buijtr;:nen, Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch
verkend (Drachten 1961)54-55. Van Buijtenen trachtte in dit werk aan te
tonen, dat zich in Friesland evenals in Zuid-Duitsland naast en vanuit de
kerkhofsvrede een algemenere dorpsvrede heeft ontwikkeld. Zijn argumen
tatie overtuigt niet. Vergelijk bijv. L.J. van Apeldoorn, "De 16e algemeen
Friese keur en de theorie van de dorpsvrede" , It Beaken (1961) 261-275.

148. Reeds in de Lex Frisionum van ca.800. Zie Siems, Lex Frisionum Anhang
p. 138, XVII, 2, p. 143, Additio sapientium 1,1. Omgekeerd heeft het
woord vrede de betekenisschakering "omheining" .

149. "Wie sehr eine (... ) lmmunität oder "Freiheit" für den Charakter aller
curtes/curiae konstitutiv war, zeigt der Gebrauch von curia für die Stadt
häuser nichtbürgerlicher, exemter Bevölkerungskreise oder Institutionen
(Domherren, Klöster u.a.). Die höchste lmmunität, die lmmunität
schlechthin, besass die Curia Romana und der Hof (curia) des Kaisers, an
dem die ebenfalls als curiae bezeichneten Reichstage abgehalten wurden".
Schütte, "Villicus" 351. Een fraai voorbeeld vormen ook de bisschopsste
den: in elkaars onmiddellijke omgeving liggen daar verschillende catego
rieën curiae bijeen die alle omheining, bevoorrechting en centrumfunctie
ten opzichte van de omgeving gemeen hebben. Zie bijv. J. Prinz,
Mimigernaford-Münster. Die Entstehungsgeschichte einer Stadt. 2. Aufl.
(Munster 1976) passim.
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150. Terecht wijst Ph. Ariès, L 'hamme devant la mort (Parijs 1977), daarop in
zijn hoofdstuk over het kerkhof. Dat niet het gehele immuniteitsgebied
rond een kerk als begraafplaats behoeft te functioneren tonen de vrijtho
ven in Friesland (te Rauwerd en Ferwerd, Van Buijtenen, Friese dorp
41,60, afb.14-16) en daarbuiten.

151. Vele voorbeelden bij Ariès en bij RH.D. Hermesdorf, Rechtsspiegel. Een
rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij (Nijmegen
1980) 413.

152, "Quodlibet coemeterium sit undique apte clausum et cautecustoditum",
Codex iuris canonici (1917) can. 1210.

153. Bijv. Richthofen, Rechtsqueflen 401 (Friesland), 519 (Drenthe 1332, OOD
332).

154. R.R. Post, Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot
de 13e eeuw (Utrecht 1928) 68,111-112; LH. Gosses, De organisatie van
bestuur en rechtspraak in de landschap Drente (tot den tijd der Republiek)
(Groningen 1941) 10,148; voor Hallum zie hierna noot 156.

155. In het Friese gebied bijv. poorten te Weener, Nesse, Oldeberkoop, Wolve
ga, Sneek, Wittewierum, Witmarsum en Dronrijp.

156. Van Buijtenen, Friese dorp 110-112.
157. M. Cloet, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tij

dens de 17e eeuw. Tielt van 1609-1700 (Leuven 1968) 364-365.
158. Gosses, Verspreide geschriften 178-183 (van de dorpen met een -hove

naam hadden in ieder geval Btirhave en Noerdenhove een versterkte kerk);
H. van Lengen, "Die mittelalterliche Wehrbau im ostfriesischen Küsten
raum" ,in H. Patze (ed.), Die Burgen im deutschen Sprachraum. Ihre
rechts- und verjassungsgeschichtIiche Bedeutung. Vorträge und Forschun
gen Konstanz 19 (Sigmaringen 1976) I 325-358, aldaar 347-349.

159. Bader, Das mittelalterfiche Dorf96-97; Schepers, Haus und Hof 102,187;
O. Velescu, Cetati taranesti din Transilvania (Boekarest 1964) 28, citeert
LutheF's "Ein feste Burg ist unser Gatt".

160. Buma en Bbe!, Das Brokmer Recht 116, art.216.
161. Peter van Thabor, Historie van Vries/ant 412.
162. A. Hollaardt, "Kerkhof', en A. Verheul, "Jeruzalem" en

"Kerkwijding", Liturgisch Woordenboek (Roermond 1958-1968).
163. H. Ka,smala, "Het hemelse Jeruzalem", in B. Reicke en L. Rost, Bi)bels

historisch woordenboek (Vert. van: Biblisch-historisches HandwtJrterbuch
Göttingen 1966. Utrecht etc, 1969) II 499. Een architectonische neerslag
van deze symboliek zijn de paradisus genoemde atria van kapittel- en ab
dijkerken, op de rand van het Friese gebied bijv. te Egmond. In Friesland
zelf hangen de Michaëlscultus, kerkhofsbronnen en verschillende klooster
namen met het idee van de kerk als afspiegeling van Jeruzalem samen.

164. Over de wijding van het kerkhof in de Frieserechtsteksten handelt: E.G.A.
Galama, "Binna thrim wedeles werpen", Studia Frisica in memoriam
prof dr. K. Fokkema scripta (Groningen 1969) 82-87,

165. De belangrijkste bepalingen citeert J.B. Sägmüller, Lehrbuch des katholi
schen Kirchenrechts. 2. Aufl. (Berlijn--1909) 734-736; kritische bespreking
van de litteratuur bij Bader, Das mittela/terliche Dorf 161 e.v.

166. Duidelijk over het asylrecht in Friesland is bijv. het Brokmerrecht (Buma
en Ebel, Das Brokmer Recht 116, art. 217-218); over de jurisdictie het
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Riustringer recht (Richthofen, Rechtsquellen 124).Voor Zwitserland geeft
R.G. Bindschedler, Kircltliches Asylrecht (immunitas ecclesiarum localis)
und Freistätten in der Schwelz. KirchenrechtJ. Abhandl. 32-33 (Stuttgart
1906) talrijke voorbeelden.

167, Regesta imperii I 752; Richthofen, Rechtsquellen 124.
168, W. Nolet en P.e. Boeren, Kerkelijke insteliingen in de middeleeuwen

(Amsterdam 1951) 102; P. Glazema, Gewijde plaatsen In Friesland. Diss.
Nijmegen (Meppel 1948) 135-136 citeert synodale statuten van de bisdom
men Utrecht (1310) en Leeuwarden,

169. G. Köbler, "Hegung", Handwärterbuch ZUl' deutschen Reclttsgesclticltte
(Berlijn 1971-) II 36-37.

170. Richthofen, Rechtsquelien 440; W, Steller, Abrlss der aitfriesischen Gram
matik (Halle 1928) 121-125.

171. Onderzoek in Duitsland en Oost-Nederland wees uit dat veel kerkdorpen
'zich eerst na de stichting van de kerk van de omringende buurschappen zijn
gaan onderscheiden, doordat rond de kerk niet-agrarische activiteiten een
plaats vonden. Zie de zelfkritiek van B.H, Slicher van Bath, Een samenle
ving onder spanning, Geschiedenis van het platteland in Overijssel (Assen
1957) 17-18. In Friesland is het kerkdorp zeer waarschijnlijk eveneens een
secundair verschijnseL In die richting wijst bijv. het feit dat vaak grote de
len van de dorpskom op pastorie- en ander geestelijk land blijken te liggen.
Nader onderzoek is gewenst.

172. Th. Mayer, "Ueber Entstehung und Bedeutung der älteren deutschen
Landgrafschaften" , in idem, Mittelaiterliche Studien, Gesammelte Aujsät
ze (Konstanz etc. 1958) 187-201, aid. 197-198.

173, J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer. Nachdr. der 4. Aufl. Leipzig 1899
(Darmstadt 1983) 11 428-429.

174. Zie bijv. F. Petri, "Territorienbildung und Territorialstaat des 14. Jahr
hunderts im Nordwestraum", in H. Patze (ed.), Der deutsche Territori
a/staat im 14. Jahrhundert, J. Vorträge und Forsehungen Konstanz 13 (2e
dr. Sigmaringen 1982) 383-483.

175. M. Bloeh, La sociétéjéodale (Herdr. Parijs 1983) 563-580; H. Mitteis, Der
Staat des hohen Milte/alters. Orundiinien einer vergleichenden Verjas
sungsgeschichte des Lehnszeitalters. 11. Aufl. (Darmstadt 1986) 185-189.

176. B.H. Slicher van Bath, "Problemen Friese miçideleeuwse geschiedenis"
274-280.

177. Zie bijv. H. Aubin, "Zur Entwicklung der freien Landgemeinden im Mit
telalter: Fehde, Landfrieden, Schiedsgericht", Forsehungen zu Staat und
Verjassung. Festgabe für F. Hartung (Berlijn 1958) 69-90.

178. Een overzicht van bijzondere vredes, Godsvrede en landvrede in Friesland
geeft His, Strajrecht der Friesen 129-164.

179. Een interessante parallel is er met het woord leen. Bij ontbreken van we
reldlijke lenen, jeoda, betekent leen zonder meer in Friesland "kerkelijke
prebende" , benejicium.
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VERNOEMINGSNAMEN IN FRIESLAND'

Rob Rentenaar

De titel van deze bijdrage zal niet voor iedere lezer onmiddellijk duidelijk zijn.
Dat is te begrijpen. Het woord vernoemingsnaam komt in geen enkel
Nederlands-Fries Woordenboek voor, evenmin trouwens in een gewoon Neder
lands woordenboek. Het is een term die ik - door de nood gedwongen - zelf
heb moeten construeren. Ik denk dat hij in het Fries jerneamingsnamme zal
moeten luiden.

Het fenomeen waar het hier om gaat is in de vakliteratuur onder verschillende
termen bekend, zoals Migrationsnamen, Wandernamen, noms transportés,
transplaced names} verschleppte Namen, imported names, transferred names
etc. In de Friese literatuur vond ik onder andere migraesje-nammen en oerdroe
gen nammcn (Rentenaar (1985) 245-251). Het bezwaar van al deze termen is dat
zij vanuit een onomastisch gezichtspunt niet helemaal COrrect zijn. Zij houden
namelijk te weinig rekening met het specifieke, monoreferentiële karakter van de
eigennaam, dat bij toponiemen nu eenmaal met zich meebrengt dat deze steeds
aan één denotatum gebonden zijn. De hiervoor genoemde termen weerspiegelen
volgens mij echter een soort mobiliteit die toponymisch niet acceptabel is. In ter
men die samengesteld zijn met woorden als migratie, Wanderung, transport,
transjert en Verschleppung zit duidelijk de gedachte aan een verplaatsing beslo
ten. Er wordt dus verondersteld, dat iets - laten we dat X noemen - van A
naar B gaat, zodanig dat X zich aan het einde van die operatie niet meer in A,
maar in B bevindt. Het probleem is echter dat X in deze verhuizerscontext een
toponiem is en van toponiemen kan men nu eenmaal niet zonder meer zeggen
dat zij verplaatst kunnen worden. Wij kennen bijvoorbeeld de namen Brussef2 te
Hantumhuizen en Rome te Beetsterzwaag, dus namen die overeenkomstig de bo
vengenoemde termen zouden zijn gemigreerd, getransporteerd, getransfereerd
of hoe dan ook een tochtje over de aardbol zouden hebben gemaakt. De conse
quentie daarvan zou echter geweest moeten zijn dat de hoofdsteden van België
en Italië naamloos geworden waren en dat is toch iets wat iedere toerist ons zal
bestrijden.

Het kenmerkende van de namen Brussel en Rome, die ik zojuist noemde, is
dat zij door vernoeming ontstaan zijn. In navolging van onze Skandinavische
collega's, die over opkaldelsesnavne of uppkallelsenamn spreken, kunnen wij ze
dan ook het beste als vernoemingsnamen aanduiden.

Voor de meeste onderzoekers is het vanzelfsprekend dat overal in Europa
voorkomende toponiemen als Amerika en Siberië als vernoemingsnamen be~

schouwd moeten worden. Maar waar ligt de grens tussen vernoemingsnamen en
andere plaatsnamentypen?Moet een deel van de namen die men af en toe ver
noemingsnamen noemt, in feite niet tot de meer algemene analogievormingen
gerekend worden? De vraag is dus: hoe d.efiniëren wij het specifieke bij vernoe
mingsnamen, zodanig dat we dit naamtype y,an andere naamtypen kunnen on-
derscheiden? >-'

Het probleem kan misschien toegelicht worden door een vergelijking met de
situatie op het gebied van de persoonsnamen. In de antroponymie is de vernoe
ming een proces dat daaruit bestaat dat men bewust de naam van een bepaald

53




