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hoofdstuk 3

Paul Naamen

Winsum in de vroege Middeleeuwen

Inleiding

Dit opstel gaat over Winsum in de vroege en volle Middeleeuwen (circa 750 tot circa 1250). Omdat het
dorp ook toen al bepaalde centrumfuncties had ten opzichte van de omgeving, komen hierna ook nabu
rige plaatsen herhaaldelijk ter sprake. Een andere reden dat nabije, en ook verder weg gelegen plaatsen
aandacht krijgen, ligt in het feit dat sommige aspecten daar beter zijn gedocumenteerd dan voor Winsum
het geval is. Hoewel daarbij voorzichtigheid natuurlijk geboden is, kan kennis van de situatie elders hel
pen bij het formuleren van hypotheses over de geschiedenis van Winsum. Bij dat alles is de ruimtelijke di
mensie, - het landschap, de grond, de waterlopen, de bezitsverhoudingen -, van groot belang. Voor de
agrarische activiteiten was immers de landschappelijke situatie medebepalend. De ligging van het dorp
centraal in Hunsingo, aan land- en waterwegen en dichtbij de grens van klei en veen, had tevens invloed
op niet-agrarische activiteiten, zoals handel en verkeer. Bovendien geven sommige categorieën rechten op
de grond, met name het grondbezit van kerkelijke instellingen, in latere tijd kostbare aanwijzingen die de
schaarste aan geschreven bronnen uit de vroege Middeleeuwen voor een deel kunnen compenseren.
Welke zijn die geschreven bronnen? Vanaf 1057 zijn er verschillende oorkonden die op Winsum zelf of
op de omgeving betrekking hebben, zoals acten over de munt, de markt en de tol uit 1057, over Maar
huizen uit 1211, over Schilligeham uit 1281, en over de Winsumer kerk uit 1283 en 1284. 1

Daarnaast is er de registratie, lopend vanaf het jaar 786 tot 1284, van bezittingen in deze omgeving van
oude buitenlandse abdijen, waarvan het klooster Echternach in de EifeV Fulda in Hessen" en Werden aan
de Ruhr" de belangrijkste zijn. In tegenstelling tot de oorkonden en andere incidentele vermeldingen heeft
deze bezitsregistratie van de oude abdijen het voordeel dat ze zowel in de tijd als in de ruimte veelomvat
tend is. Talrijke wierden in de Ommelanden worden erin genoemd, en dat niet eenmalig, maar vaak in
verschillende perioden. Globaal valt binnen deze registratie een onderscheid te maken tussen enerzijds de
schenkings- en andere overdrachtsakten van afZonderlijke goederen en anderzijds de registers waarin een
totaaloverzicht wordt gegeven van alle goederen die de kloosters in deze streek hadden. Sommige neder
zettingen, zoals bijvoorbeeld Antum en Krassum bij Garnwerd, komen in beide registraties voor. Er kan
dan een koppeling cussen beide soorten bronnen worden gemaakt. In die gevallen kennen we dus zowel
de herkomst van het kloosterbezit, als de ligging van dit bezit binnen het geheel van het ldoostergoed. In
andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Winsum zelf, ontbreken documenten over de verwerving van het
kloosterbezit. In weer andere, zoals in Kenwerd bij Oldehove, kennen we wel de verwerving door een
klooster, maar missen we een latere registratie, zodat onbekend is wat er van de goederen geworden is en
waar ze precies hebben gelegen.

1. Oorkondenboek Groningen en Dmlte, 2 dIn.

2. Blok, 'Oudsre oorkonde', 20-22.

3. Dronke. Traditiones FuitlellSes, cap. 7 en cap. 37.

4. Körzschke. LiJ·bare.

65



66

Als die latere geschiedenis wel bekend is, levert dat soms gegevens op die van belang zijn voor de toestand
van eeuwen eerder. Vooral grondbezit van kerkelijke instellingen vertoonde namelijk een grote stabiliteit.
Kerken en kloosters mochten niet gesticht worden zonder een voldoende toerusting met grondbezit, waar
uit de gebouwen en de geestelijken betaald konden worden. Dit land mocht vervolgens niet vervreemd
worden. De omvang en de ligging van kerkeland en pastorieland, zoals we die uit het kadaster van 1832
kennen, en de atlassen van voormalige kloostergoederen uit de achttiende eeuw,) hebben daarom, mits be
hoedzaam gebruikt, een zeggingskracht over de situatie van vele eeuwen eerder.
In de onderstaande paragrafen komt eerst de samenleving van voor de komst van het christendom ter
sprake, zoals die doorschemert in de oudste bronnen van enkele decennia na de kerstening. Vervolgens
komen de kerstening en de integratie van het kustgebied in het Frankische, later Duitse, rijk aan de orde.
Daarna beschrijf ik hoe de, in deze tijd gevormde kerkelijke en koninklijke domeinen de fundamenten le
verden voor de oudste kerkelijke en wereldlijke organisatie.

De vroege Middeleeuwen

De oudste historische gegevens met betrekking tot Winsum en zijn omgeving krijgen een duidelijke
achtergrond, indien ze worden geplaatst in de landschappelijke situatie zoals die in de vroege Middeleeu
wen bestond. In andere hoofdstukken komt het landschap uitgebreider aan de orde. 6 Hier volsta ik met
een korte samenvatting. Het belangrijkste landschappelijke element was de benedenloop en de uitmon
ding in zee van de Hunze. Vóór de bedijking had de rivier vrij spel en verlegden de meanders zich voort
durend. Tot in de twaalfde eeuw lag de voornaamste mond van de Hunze tussen Wehe en Eenrum; pas
later verlegde de hoofdstroom zich naar het westen, naar de Lauwerszee.7 De nederzettingen lagen op de
wierden op de oeverwallen ter weerszijden van het Hunzedal: in het oosten ondermeer Harssens, Adorp,
Sauwerd, Wetsinge, Valkum, Tijurn, Bellingeweer, Winsum, Obergum, Ranum, BaBo en Rasquert; in het
westen Selwerd, Wierurn, Oostum, Krassum en Antum. De bouwlanden, de valgen, lagen op de gemak
kelijk te bewerken zavelgronden van de oeverwal en op de helling van de wierden. Bij het begin van de
schriftelijke overlevering over onze streek (786) waren deze wierden al eeuwenlang continu bewoond.
Meer oostelijk strekte zich rond Bedum een veengebied uit dat vanaf de vroege tiende eeuw werd ont
gonnen.
Voor de oudste geschiedenis van dit gebied zijn we uitsluitend op de resultaten van archeologisch en bo
demkundig onderzoek aangewezen. Zoals gezegd, zijn er pas vanaf 786 historische, dus schriftelijke gege
vens. Met behulp van de oudste historische bronnen zijn verschillende perioden te onderscheiden: achter
eenvolgens de situatie vóór de kerstening (voor 790), het kersteningproces (790-870) en de eerste eeuwen
daarna (850-1250). Als een rode draad loopt door al deze perioden het verhaal van de rechten op de
grond. Grondbezit was in de agrarische maatschappij van de Middeleeuwen en nog lang daarna uiteraard
de belangrijkste bron van rijkdom en, zoals gezegd, onontbeerlijk bij de stichting van kerkelijke instellin
gen. Bovendien had grondbezit ook symbolische en ideologische aspecten. Het was bij uitstek een teken
van het aanzien en de samenhang van verwantschapskringen; het werd weggeschonken of met remen be
last ten gunste van gebeden voor het zielenheil van de schenkers; het was voor kerkelijke instellingen een
tastbaar symbool van de oudheid van de institutie en gold als persoonlijk eigendom van de pauoonhei-

5. Voor \'(7insul11 is belangrijk: SchroOI, Stads/anden, kno 31-32; SchroOI. Provincie/anden, hr. 43; Siemens. Historische atltz:;, adas

en wellch:nng.

6. Mer name in hoofdswk 1 van Louwrens Hacquebord en in hoofdswk 2 van Egge Knol.

Knol, Kmtlmulen, 36-37.



lige. In de geschiedenis van de domeinen rond Winsum weerspiegelt zich zo als het ware de hele middel
eeuwse geschiedenis: we zien nog maar pas bekeerde edellieden in de vroege lvIiddeleeuwen, oude abdijen
ver weg en jongere kloosters dichterbij, handelsverkeer, oude en jongere parochiekerken, en borgen van
laatmiddeleeuwse hoofdelingen.

In de heiligenlevens van de missionarissen Willehad (740-789) en Liudger (742-809)8 wordt beschreven
hoe zij bij hun zendingswerk voortdurend moeite deden om goede relaties te leggen met de Friese nobi

les, de locale en regionale elite.9 Zelf kwamen Willehad en Liudger ook voort uit aanzienlijke verwant
schapskringen, respectievelijk in Yorkshire en in de Utrechtse Vechtstreek lO Gelijktijdig met hun bekering
tot het christendom raakten de Friese edellieden geïntegreerd in het Frankische rijk Aan de missionaris
sen en aan de door hen gestichte kerken en kloosters deden zij belangrijke schenkingen. Een aantal van
hen wordt met name genoemd, en van enkelen kan ook iets meer gezegd worden over hun verwant
schapskring en hun milieu. Over mensen met rechten in Winsum zelf hebben we geen gegevens. Wel ken
nen wij enkele grootgrondbezitters in de directe omgeving: bij Oldehove, Usquert, Garnwerd en BaHo.
Nog voor het effectieve begin van de kerstening, in het jaar 786 of787, bezat zo de aanzienlijke grond
bezitter Gotric goederen te Kenwerd bij Oldehove. Hij schonk ze in dat jaar aan de abdij Echtemach in
de Eifel. Hij beschikte verder nog in twee andere, moeilijker te localiseren plaatsen over grondbezit. Ook
deze goederen gaf hij aan Echtemach. Een van deze plaatsen lag in Middagsterland, dus in de omgeving
van Garnwerd; van het andere goed, onzeker waar gelegen, wordt vermeld dat hij het van zijn vader had
geërfd.]] Omdat Gotric dus tenminste in drie verschillende plaatsen land had, zal hij wel als een van de
Friese edelen gezien mogen worden, van wie wordt verhaald dat zij de missie begunstigden.
Tot hetzelfde milieu mogen we waarschijnlijk de aanzienlijke vrouwe Meinsuit te Helwerd bij Usquert re
kenen. Zij was tenminste in staat rond het jaar 790 de zendeling Liudger met zijn gevolg van leerlingen
te huisvesten en op voedsel te onthalen en zal dus ongetwijfeld tot de elite hebben behoord. In Helwerd
genas Liudger de blinde zanger Bernlef. In de kerk van Usquert, waarover straks meer, dankten zij daarop
God. 12 .,

Een generatie later, in 820, gaf een zekere graaf Diteric een deel van zijn erfgoed in ondermeer Krassum
(l0 koegrazen en bouwland) en Antum (32 grazen) bij Garnwerd en in Feerwerd (28 grazen) aan de ab
dij Fulda. Jaarlijks zou uit deze goederen tezamen één pond zilver aan de abdij moeten worden betaald tot
zijn nagedachtenis. 13 Van de verwantschapskring van Diteric weten we meer. Weer een generatie later, in
855, gaf namelijk de aanzienlijke grootgrondbezitter Folker bij zijn intrede in de abdij Werden in het
Ruhr-gebied in precies dezelfde plaatsen als Diteric land aan dat klooster: in Krassum 32 grazen, in An
turn 48 grazen en in Feerwerd 46 grazen. Gelijktijdig gaf hij nog land in Joeswerd en Beswerd bij Garn
werd, in Wierum (75 grazen), in Enum, Roetsum en Selwerd bij Oldehove en verder goederen in Hama
land (de Rijn- en IJsselvallei tussen Elten en Deventer), in de Betuwe, op de Veluwe, in de streek tussen
Rhenen en de Eemmond, in Kennemerland en rond Bolsward. 14 Van deze Folker is bekend dat hij bij
Rhenen woonde en dat hij enerzijds verwant was met het aanzienlijke Frankische geslacht van de graven
van Hamaland. Via een andere lijn zal hij met (de familie van) graaf Diteric verwant zijn geweest, van
welke kant hij (een deel van) zijn Friese goederen geërfd zal hebben. I) Dat Diteric en Folker beiden in de-

8. Anskar, 'Vita Willehadi', 378-390; AJtfried, Vita Liudgeri'.

9. Noomen, 'Kerstening', G1-72.

10. Volgens een oude en hardnekkige misvatting zou Liudgers familie uit \Vierum in Friesland afkomstig zijn.

11. Blok, 'Oudste oorkonde', 20-22.

12. Alrfried, 'Vita Liudgeri', cap. 25.

13. Dronke, Traditilmes Fuldenses, éap. 7/20, 7/12l.

14. Kötzschke, Urbare, 8-15.

15. Kaanje met het bezit van Diteric en Folker ten oosten van het Vlie: Noomen, her.Stel'11l1g , 70.
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zelr~1e drie nederzeningen. Krassum, ,-\IHum en Fèen\erd. beuten. is namelijk te opmerkelijk
om hec ~lall roev~ll coe te schrij\'en. mUècen \\el wc deLelrde ven\',ll1csc!upskring hebben behoord, Di

ceric en Folker zijn mee hun grondbc'Zit rond C~lrnwerd een goed \'oorbedd \'an de bU\'c:nregionale con
tacten die de Friese en Frankische elice in de' negende eeuw met dkaar onderhielden,

Een cijdgenoot \'an graaf Diteric \vas Alcfrir. lOon V~ll1 R~Hger. Deze schonk (rond 80~/820) op bewl van

zijn \'ader te'n behoe\'e van diens zielenheil in Lurke Saaxum 20 gLlzen en bowndien in drie J.ndere, niet
te localiseren, plaatsen land (minimaal j8 grazen) aan de abdij Fulcb.

Hoewel \Xf il1Sum zelf voorlopig een lege plek blijft. v~lllen rond \\!insum dus al vroeg, in de achtsce en ne

gende eeuw, verschillende complexen grootgrondbezic aan ce wijzen. Indien we immers bedenken dat het
in de genoemde gevallen sceeds gaac om testamentaire schenkingen aan de kerk, ligt het voor de hand aan

ce nemen dat een ander ded van de bezittingen van deze begunscigers van de kerk aan hun erfgenamen is
gekomen. Hun totale bezit zal dus nog omvangrijker zijn geweest, zodat ,ve zeker van grootgrondbezit
kunnen spreken.

Hoe moeten we ons deze bezittingen voorstellen? Duidelijk is allereerst dat het om individueel bezit ging,
waawwr de eigel1~ur vrij kon beschikkC:l1. Soms werd expliciet vermdd lbt hc:c land door c:en c:rrt:nis was

Hec gc:schunken land lag \'èrsprc:id U\er verschillel1Je Binnen dic grondbezit
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vallen wel duidelijke zwaartepunten aan te wijzen. Zo lag rond sommige plaatsen het bezit van een eige
naar of een fàmilie dicht opeen geconcentreerd. Het goed van Diteric en Folker rond Garnwerd is daar
van een voorbeeld. Soms ook blijkt dat het om belangrijke domeinen ging, doordat er sprake was van be
werking van het land door horigen. Daarbij zullen we, vamvege de aanzienlijke aantallen, eerder aan
onvrije landarbeiders dan aan boeren met een zelfstandig bedrijf moeten denken. Zo is in Krassum sprake
van dertig horigen, bij Lutke Saax:um van twaalf horigen.
Het is verleidelijk de hier beschreven historische gegevens over domeinen van aanzienlijke Friezen in ver
band te brengen met de archeologische vondsten van goud in dezelfde plaatsen, die door archeologen wor
den beschouwd als aanwijzingen voor de aanwezigheid ter plekke van een elite. Zo werden in Wierum een
niervormige gouden hanger (600-650),17 in Krassum zeven gouden plaatjes met slangenmotieven (590
630) en in Lurke Saaxum zilveren en gouden munten (achtste en negende eeuw) gevonden. In Antem wer
den uit dezelfde tijd graven van krijgers gevonden, met zwaarden, stijgbeugels en het graf van een paard. ls

Behalve zeer vermogende grondbezitters deden in dezelfde tijd ook Friezen met een bescheidener positie
schenkingen aan de bij de missie betrokken kloosters. Over hun verwantschapskring en hun bezittingen
valt meestal minder te zeggen dan over het milieu van de meer aanzienlijke grootgrondbezitters. Voor
beelden van zulke kleine schenkers zijn rond het jaar 900 een zekere Eberrich die 7 koegrazen in Feerwerd,
en een zekere Liutbrant die 9 koegrazen in Tinallinge aan Fulda schonken.

Kerstening en rijksgezag

Met Gotric, MeinsuÏt, Diteric, Folker en Altfrit leerden we mensen uit de bovenlaag van de inheemse
samenleving kennen. De drie eerstgenoemden kenden het heidendom nog uit eigen ervaring. Met de
steun van dergelijke adellijke Friezen gelukte het Liudger en zijn opvolgers de Ommelanden binnen en
kele decennia te kerstenen. In dat proces verkregen abdijen als Echternach, Fulda en Werden, van waar
uit de zending actief werd georganiseerd en gesteund, hier uitgestrekte bezittingen. Als tegenprestatie na
men de abdijen de schenkers op in hun gebedsgemeenschap. De schenkingen droegen zo bij tot het
zielenheil en het aanzien van de schenkers en hun familie. Gelijktijdig werden de oudste parochiekerken
in de Ommelanden gesticht, vaak op grond van de oude abdijen. Het gezag van de Frankische, later
Duitse koning, in wiens opdracht en bescherming de missionarissen werkten, werd door dit alles gecon
solideerd. 19 Winsum speelde bij deze consolidatie een bescheiden rol, doordat het in de volle Middeleeu
wen bepaalde centrumfuncties ten opzichte van de omgeving uitoefende. Economisch, maar ook in reli
gieus opzicht. Om deze centrumfuncties nader te kunnen typeren, is het nuttig eerst enige aandacht te
geven aan het chronologische verloop van de expansie van het rijksgezag en de kerstening in de Friese lan
den.
NIet de dood van de Friese koning Radbod in 719 en de overwinning op de heidense hertog Bubbo in de
buurt van Leeuwarden in 734 was het voor de Frankische koning mogelijk de grens eerst naar het Vlie,
en later naar de Lauwers te verleggen. De Frankische expansie vond dus stap voor stap plaats, steeds voor
betrekkelijk' kleine regio's die globaal het heerschappijgebied van de genoemde Friese vorsten zullen heb
ben omvat. 20 De uitbouw van de kerkelijke organisatie hield hiermee gelijke tred. In 754 werd de missio
naris Bonifàtius in Dokkum doodgeslagen. Hij werd begraven in de door hem gestichte abdij van Fulda
in Hessen. In Dokkum werd vanwege de Frankische koning een kerk gesticht ter nagedachtenis van Bo
nifàtius. Deze kerk fungeerde als missiepost voor de wijde omgeving. Achtereenvolgens gaven Willehad

17. NieLfwhof e.a" \'(liemm.20.

18. Halbensma. Ti:rpen. 68; Knol. Kwtimuien. 218-239; Nicolay, 'i'Aachtscemrum', 59-44: Knol, 'Rijke kustlanden', 188. 190.

19. Zie voor dir proces bijvoorbeeld: Innes. Stilte {md society.

20. Naamen, 'Kersrening'. 62-63.



en Liudger leiding aan deze kerk en de bijbehorende school. Willehad stichtte vanuit Dokkum kerken in
Holwerd, op Terschelling en Ameland. Hij gaf deze kerken aan de door zijn verwant Willibrord, de eer
ste missionaris in Friesland, gestichte abdij van Echternach. 21 Willehad ondernam in de jaren 770 vanuit
Dokkum ook missiepogingen in Humsterland, in de buurt van Oldehove, en in Drenthe. Deze pogingen
mislukten echter door weerstand van de bevolking. Willehad ging daarop teleurgesteld in retraite in zijn
'familieklooster' Echternach. Later zou hij de eerste bisschop van Bremen worden.
In Dokkum werd Willehad opgevolgd door Liudger. Deze stichtte eveneens kerken in de omgeving. Hij
gaf deze evenwel niet aan Echternach, maar droeg ze over aan de bisschop van Utrecht. 22 Van de kerken
van Ferwerd, Franeker en Bolsward, alle gewijd aan Sint Maarten, de beschermheilige van de Utrecht,
wordt aangenomen dat zij tot deze groep behoren. In 786 kreeg Liudger van Karel de Grote de zendings
opdracht ten oosten van de Lauwers, in de landen Hunsingo, Fivelgo, Humsterland, Emsgo en Federgo.
De in 786 te Kenwerd bij Oldehove gedane schenking zal daarom op oudere contacten van de schenker
Gotric met het christendom teruggaan, waarschijnlijk met Willehad, die immers in Humsterland had ge
werkt. Daarop wijst ook het feit dat Willehads 'familieklooster' Echternach de schenking ontving.23 Bij de
oprichting van het bisdom Munster, waarvan Liudger in 805 de eerste bisschop werd, kwamen de Om
melanden en westelijk Ostfriesland onder het diocees Munster. Liudger bracht zo het door hem geker
stende gebied in in zijn nieuwe bisdom.
Bij de kerkstichtingen ten oosten van de Lauwers volgde Liudger eenzelfde werkwijze als eerder ten westen
van de Lamvers. De door hem gestichte kerken werden vaak aan de heiligen Petrus en Paulus gewijd; Pau
lus was ook de patroonheilige van de kerk van Munster. Ook deze kerken kwamen niet onder de konin.g
of een abdij, maar onder de bisschop te staan, in dit geval dus die van Munster. Tijdens Liudgers leven
worden expliciet als kerken vermeld die te Usquert en Leer. 24 Beide kerken zullen door Liudger zelf ge
sticht zijn. Later, sinds de twaalfde eeuw, hadden ze als decanaatkerken25 een centrumfunctie ten opzichte
van de wijde omgeving. De oudste kerken onderscheidden zich later vaak nog door zo'n centrumfunctie.
Met de kerken van Usquert en Leer zijn die van Leens en Loppersum te vergelijken. Ook zij waren cen:"
tra van decanaten. Evenals Usquert waren ze aan Petrus en Paulus gewijd. Bovendien waren ze, evenals de
kerk van Usquert, eigenkerken van de bisschop.2G Vanwege deze overeenkomsten is het aannemelijk dat
ook de kerken van Leens en Loppersum op stichtingen van Liudger teruggaan.
Evenals Willibrord en Bonifatius wist ook Liudger zich in de rug gesteund door een door hem gestichte
abdij, die tevens als kaderschool dienst deed. In 799 stichtte hij aan de Ruhr het klooster Werden. In de
negende eeuw zouden Liudgers bisschopszetel Munster en zijn abdij Werden nauw verbonden blijven;
vaak was de bisschop qualitate qua tevens abt. Globaal weerspiegelden de regio's waarin de abdijen Ech
ternach (gesticht door Willibrord), Fulda (gesticht door Bonifatius) en Werden hun meeste schenkingen
ontvingen, de werkterreinen van hun stichters: respectievelijk ten westen van het Vlie,27 tussen Vlie en
Lauwers, en in de Ommelanden en Ostfriesland.
Als moederkerken in de Ommelanden, nog gesticht door Liudger, zijn dus de kerk van Usquert en

21. Noomen, 'Goederen Echternach', 7-37.

22. Van Vliet, In kringen uan kanunniken, 96. Ook de in oorsprong koninklijke kerk te Dokl<um wist hij voor Utrecht te verwer-

ven.

23. Noomen, 'Goederen Echternach', 22.

24. Altfried, 'Vita Liudgeri', cap. 22 (missieopdracht van 786),25 (Usquerr), 29 (Leer).

25. Een decanaat is een subdisrrict binnen een bisdom. De rechtspraak, de zogenaamde 'seend', was decanaatsgewijs ge-

organiseerd.

26. Een eigenkerk is een kerk waarvan de stichter en zijn rechtsopvolgers als pan'oni het recht hadden een pastoor ter benoeming

voor te dragen aan de bisschop. In Leens en Loppersum was de bisschop zelf de kerkstichter en pan'onus.

,'""7 Bijsterveld e.a., 'Fernbesitz der Abtei Echternach', 203-228. \'7aarbij de Echternachse goederen ten oosten van het Vlie, zoals

gezegd, aan Willibrords familielid Willehad zijn roe te schrijven.
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waarschijnlijk ook die van Leens en Loppersum aan te wijzen. Tussen 800 en 1100 had een verdichting
van het parochienetwerk plaats. In een volgende paragraaf komt aan de orde dat de kerken van Garnwerd,
BaBo en Winsum in deze uitbouw van het parochiewezen passen.

Domeinen

Hierboven zagen we dat rond Win
sum in de vroege Middeleeuwen
door schenkingen van land aan, bij
de kerstening betrokken kerkelijke
instellingen grote complexen groot
grondbezit ontstonden. Sommige
van deze domeinen worden later
niet meer genoemd. De precieze
ligging en de organisatie van deze
bezittingen blijven daarom ondui
delijk. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij het reeds genoemde Echter
nachse domein te Kenwerd en bij
de in 970 vermelde goederen van de
abdij van Elten in Hunsingo, Fivel
ingo, Marne en Middag.
Van de goederen van de abdij van
Fulda is meer bekend. Dit bezit be
stond in de omgeving van Winsum
uit boerderijen en stukken land.
Het in 820 door graaf Diteric ge
schonken land in Feerwerd en ook
het rond 805/820 verworven goed
in Lurke Saaxum wordt in een re
gister van 944 opnieuw genoemd.
Het domein in Lurke Saaxum was
toen met nieuwe aanwinsten uitge
breid, zodat het met een jaarlijkse
betaling van 155 zilveren pennin
gen het meest opbrengende goed
van Fulda te~ oosten van de Lau
wers was. Het eerder genoemde
land in Krassum, Antum en Tinal
Enge wordt in 944 niet meer ge
noemd, maar daarentegen had
Fulda inmiddels ook in l\1aarslag,
BaBo en \varffum landerijen ver
worven. Van al dit land werd in 944
voornamelijk geld opgebracht.

Ook ill (Jlaars!LlgJ. 'Saxenheim' (Llftke SiWXlfiJI), (Ba-

fio) i'II had de abdij I'tm ridda in de tiende eeuw be-

zit. H,17ldg!Jl4i lIit het Hösüelies Stil/wareN/' te Jlaruurg.



De betaling werd gecoördineerd door Gerbert, de zoon van de Friese graaf Reginbert uit de omgeving van
Franeker. Hij zorgde ervoor dat het geld in de abdij, in het verre Hessen, terecht kwam. 28 Na 944 worden
de Fuldaër bezittingen niet meer genoemd. Het is onbekend hoe Fulda deze is h.'Wijtgeraakt.
Van andere domeinen rond Winsum, namelijk die van de Duitse koning en van Liudgers beide stichtin
gen, de abdij van Werden en het bisdom lviunster, kennen we gedeeltelijk wel de wederwaardigheden uit
latere tijd. Doordat deze verdere eigendomsgeschiedenis bekend is, kan op basis van gegevens uit veel la
tere tijd de precieze ligging retrospectief worden aangewezen. Het betreft dan vooral grotere complexen
(eigenkerken, 'hoven', proosdijen) die een bijzondere centrumfunctie hadden en daardoor gedurende een
relatief lange tijd in de bronnen zijn te traceren. Daarin lag ook het verschil met het Fuldaër goed, dat
slechts uit gewone boerderijen bestond. De 'gewone' goederen van de koning, de bisschop en de abdij van
Werden zijn, evenals de goederen van Fulda, minder lang in de bronnen te volgen. Daardoor weten we
niet wat ervan geworden is en kunnen we niet nauwkeuriger zijn dan een localisatie op buurschapniveau.
Goederen van Werden worden in twee registers uit de elfde eeuw9 ten oosten van de Hunze genoemd in
Harssens, Enens bij Adorp, de woldstreek rond Bedum, in Wetsinge, Valkum, Tijum, Winsum, Obergum,
Ranum, Lutke- en Maarhuizen, Maarslag, het Wieden bij Mensingeweer, Eenrum, Lutke Saaxum, BaRo,
Rasquert; het grootste Werdense domein lag in Warffum. Ten westen van de Hunze was er, naast het door
Folker in 855 geschonken goed in Wierum, Krassum, Antum, Feerwerd, Joeswerd, Beswerd, Enum, Sel
werd en Roetsum bij Oldehove, in de elfde eeuw ook in Oostum en Garnwerd nog Werdens bezit. In
tegenstelling tot een deel van deze goederen ten westen van de Hunze, die op de schenking van 855 terug
gaan, is het niet bekend hoe Werden in Winsum en elders ten oosten van de rivier aan haar bezittingen is
gekomen.
In sommige buurschappen gebruikten slechts één of enkele personen Werdense grond. Zo in Emmer- of
Lutkewolde één persoon, in Maarslag twee, in Obergum drie. In andere plaatsen waren er veel meer Wer
dense pachters. Zo in Ranum tien, in Tinallinge en Rasquert elk elf, in BaRo veertien, en in Warffum en
directe omgeving drieëntwintig. De vijf gebruikers van Werdense grond in Winsum zelf heetten Bauo;
Rikgerd, Thiaddi, Tiaderd en Gerthrud.30 Ook van de Werdense bezittingen werd voornamelijk in geld be
taald. De hoogte van de bedragen per persoon liep sterk uiteen, variërend van enkele tot vele tientallen
penningen. Daarnaast betaalden sommige boeren ook met wollen lappen ofpallia. Zo werden jaarlijks van
Enens bij Adorp 33 en van Wetsinge 8 pallia geleverd. Betalingen in geld en in wol zijn dan ook typisch
voor rijke veeteeltstreken. 31

In andere streken, in Oost-Nederland, Westfalen en in het Rijnland, ontving Werden rogge en andere le
veranties in natura. Bovendien waren veel boeren daar verplicht hun pacht te betalen met arbeidsdiensten.
Deze wijze van betalen vroeg van deWerdense administratie de inrichting van centrale curtes of 'hoven'.
Daar konden producten in natura worden geïnd, voorlopig opgeslagen en vervolgens naar een markt of
naar de abdij worden getransporteerd. Op het bij een dergelijke hof behorende hoRand konden de boe
ren de verplichte arbeid ten dienste van de abdij verrichten.32 Zulke hoven bezat Werden bijvoorbeeld in
Elfterheurne bij Oldenzaal en in Zelhem in Gelderland. Voor de geld- en wolbetalingen, zoals die in de
Ommelanden werden opgebracht, waren centrale hoven minder noodzakelijk. Deze betalingen konden
immers gemakkelijk door rondtrekkende boden van de abdij worden geïnd en vervoerd. Naar de abdij,
of, in het geval van de wol, eventueel naar een marktplaats.

28. Dronke, Thzditiones PII/denses, cap. 37.

29. Körzschke, Urbare, 110-113,125-131.

30. Körzschke, Lh-bare, 129. In tegenstelling tot de vroegmiddeleeuwse horige landarbeiders waren zij zelfstandige boeren.

31. Zie bijv. Slicher van Bath. 'Problemen', 271.

32. Uitgebreid over het \\!erdense goederenbeheer: Kötzschke, Stuc/jen ZilT \/enua/:mn,fl,sy,l'schiclJite, Rösener, 'Struktur und Emwick

lung', 173-203.
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Toch ontbraken centrale punten binnen de organisarie van het \Verdense grootgrondbezit in de Friese lan
den niet. Zo waren er hoven in Loga, \Veener, Pewsum-Groothusen in Ostfriesland en in de stad Gro
ningen. De pastorieën van de door de abdij op haar grond gestichte eigenkerken te Winsum, Garnwerd,
Oosterreide (later verdronken in de Dollard) en te Holtgaste bij Jemgum hadden een centrale functie die
vergelijkbaar was met die van de hoven. Deze functie wordt door de Werdense administratie op verschil
lende plaatsen als servitium en mogelijk als in haribergi aangeduid: als 'dienst' dus, bestaande uit het ver
lenen van 'herberg'. De monniken uit het verre Werden hadden immers een pied-à-terre nodig tijdens hun
inning- en inspectiereizen. De abt en zijn vertegenwoordigers bezochten de Werdense goederen geregeld;
zo h'Wamen de abt en zijn gevolg eens in de drie jaar in Winsum. Uiteraard moesten zij dan met hun ge
volg en paarden onderdak en levensonderhoud krijgen. Uit de twaalfde eeuw is de opgave bewaard van
hetgeen men de abt verschuldigd was tijdens zo'n bezoek. Het betreft het zogenaamde servititnn presbyteri
de Vvinzhem, quod dabit czbbczti in tertio mmo, de 'dienst van de priester van Winsum die hij de abt eens
in de drie jaar zal geven'. Verschuldigd waren dan: 5 malder (625 liter) broodrogge, 1 malder (125 liter)
tarwe, 5 rammen, 2 varkens, 1 big, 1 koe, 12 kazen, 10 kippen, 100 eieren, 1 vat boter, 3 vaten wijn,
1 karrenvracht bier, 1 pond was, peper, 1-Dundel vlas, 10 mud (910 liter) haver in Groninger maat, 2 kar
renvrachten gras, hout, 60 penningen aan aalmoezen, genoeg vis voor de heer abt en zijn kapelaans; de
priester moet zorgen voor bewaking in de wei van alle paarden van de abt gedurende een nacht en een dag
en hij moet jaarlijks een goed stuk stof voor een mantel (cappa) geven aan de abt. In Winsum stapten de
abt en zijn gevolg over op een schip, zodat ze over water hun reis konden voortzetten. Om een schip te
huren kregen ze in Winsum, misschien ook van de pastoor, 120 penningen~34

Duidelijk is wel dat de abt niet alleen reisde, maar als een echte prelaat met kapelaans en verder gevolg.
Bij zijn bezoek aan Winsum zal hij, gezien de grote hoeveelheid voedsel, tevens als gastheer voor aanzien
lijke geestelijken en leken uit de omgeving zijn opgetreden. Ook trad de abt dan op als weldoener, want
de armen ontvingen geld. Tot dit alles moest de pastoor van Winsum hem dus in staat stellen. Deze op
zijn beurt zal naast het gebruik van de pastorielanden en de bijkomende pastorale inkomsten in ruil voor
zijn herbergdienst mogelijk ook extra inkomsten hebben gehad, zoals het gebruik van ander Werdens
goed35 of een deel van de in de omgeving geïnde opbrengsten. 3G

Zoals in Winsum had ook de pastorie van de eveneens op Werdense grond gebouwde kerk in Garnwerd
een herbergverplichting. Deze verplichting was gelijk aan die in Winsum, op de stof voor de mantel na.
De abt verbleef in deze omgeving dus twee dagen en nachten. De ene dag zullen in Winsum de inkom
sten ten oosten van de Hunze zijn geïnd, de andere dag in Garnwerd die ten westen van de rivier. De ver
antwoordelijke functionarissen in beide inningdistricten (officia) hadden van de abdij als tegenprestatie
tevens een stuk land in leen (beneficium). Uit een register uit de elfde eeuw kennenwe de namen van twee
van hen: Gibu in het westen en Eniko in het oosten. Het is mogelijk dat deze functie soms ook door de
pastoors van de kerken van Winsum en Garnwerd werd uitgeoefend, maar dat was zeker niet altijd het ge
vap7

33. Van den Broek, Groningen, 221, ziet hierin het toponiem Harbargehamrik ter plekke van het tegenwoordige Eemskanaal bij

Groningen. Een verklaring als mag echter zeker niet worden uitgesloten. In ieder geval snijdt Van den Broeks etymo-

logie als :ooievaarsland' taalkundig geen houe. Vriendelijke mededeling van dr. K.F. Gildemacher.

_34. Kötzschke, Urhare, 238-239.

35. Het latere Voorwerk? Zie voor het Voorwerk of Oost-Ripperda (omgeving van de oostelijke Ripperda-borg) hierna.

36. Opmerkelijk is bij Groningen en Loga bijvoorbeeld dat een deel van de narutalia (kazen, rammen, honing) voor de ontvangst

van Je abt door onder de hoven aldaar behorende goederen in de omgeving van respectievelijk Leegkerk, Elierhuizen en Filsum

werden geleverd. Deze in narura duiden niet op geldschaarste, maar dienden het gemak van de rondteizende abt.

37. In Garnwerd was Gibu bijvoorbeeld tevens voogd (advocarus), hetgeen op een lekenstarus wijst. AJs het larere Voorwerk of OOSt

Ripperda in \X1insum (zie hierna) ook als \vTerdens goed al een centrale functie had, zou ook dat een aanwijzing kunnen zijn

voor een lekensratlls van de \\!insurner zaabvaarnemer.



40.

De kerken en pastorieën van Winsum en Garnwerd waren, - wat betren hun herbergplicht dus zeker, en
wat betreft goederenbeheer en pachtinning mogelijk in sommige perioden -, te vergelijken met de cen
trale hoven van de abdij in andere streken. Hun centrumfunctie was echter bescheidener dan die van de
Werdense hoven op de zuidrand van het Friese gebied, in Groningen en Loga. Op deze beide hoven ver
bleven de abt en zijn gevolg wel zes dagen achtereen, dus het dubbele van de tijd die ze in Garnwerd en
Winsum doorbrachten, en van beide hoven wordt explicieter dan over de kerken van Garnwerd en Win
sum gezegd dat ze als inningcentra fungeerden.
In de dertiende eeuw heeft de abdij Werden haar goederen in het kustgebied afgestoten. De aanvankelijke
rol van de abdij - de consolidatie van het christendom in de Friese landen - was uitgespeeld en economisch
gezien was concentratie van de bezittingen dichter bij Werden, in Westfalen en het Rijnland,
voordeliger. In 1283 verkocht de abdij daarom de goederen te Winsum, Garnwerd en Feerwerd met het
bijbehorende recht op de parochiekerken38 in deze dorpen aan de bisschop van Munster. Deze verkocht
het jaar daarop het landgoed (predia) te Winsum met het daaraan verbonden recht op de kerk aan de Jo
hannieters van Steinfurt, die het overdroegen aan de Johannieter commanderij (klooster) in WarfIum. 39

De verkopen van 1283 en 1284 van de Werdense goederen in Winsum, eerst aan de bisschop van Mun
ster en daarna aan de Johannieters, vonden hun vervolg in latere bewaard gebleven overdrachten.
Daardoor kunnen we deze goederen continu tot op de dag van vandaag volgen en zo ook precies locali
seren. Tussen 1284 en 1529 fungeerde het centrum van het voormalige Werdense goed te Winsum, gele
gen naast de kerk, als een 'voorwerk' van het Johannieter klooster te Warffum. Een voorwerk was een groot
kloostergoed dat niet aan boeren verpacht werd, maar door de kloosterlingen zelf werd geëxploiteerd. In
1436 wordt zo bijvoorbeeld de Warffumer broeder Godike genoemd, die hofmeyster to Winsummer voer~

wercwas. Vanwege het omvangrijke bezit dat Warffum sinds 1284 onder Winsum en Bellingeweer bezat,
had het klooster ook een stem in het waterstaatswezen. Aan het Winsumer voorwerk waren zo zijlrechten
in het Winsumer en Schaphalster Zijlvest verbonden,40 en genoemde broeder Godike op het voorwerk be
hoorde in 1436 tot de scheppers en rechters van dit zijlvest.41 Behalve dit door WarfIum in eigen beheer
gehouden centrale voorwerk vlak bij de kerk, had Warffum, waarschijnlijk eveneens in 1284, ook land
verder oostwaarts verkregen. Deze minder goede landerijen in de Winsumermeeden werden verpacht. In
1632 wordt opgegeven dat het ging om vijf heerden van in totaal 296 grazen.42 De ligging van deze boer
derijen in de Meeden illustreert mooi dat de Meeden vanuit de oeverwal waarop Winsum ligt, zijn ont
gonnen. De vijf heerden lagen namelijk gedeeltelijk precies in de opstrek ('meden-verkaveling') oostwaarts
vanaf de kerk en het aan de kerk grenzende Voorwerk.
In 1529 werden twee onderdelen van het voormaligeWerdense goed, namelijk de kerk en het voorwerk,
gescheiden van dit derde onderdeel, het land in de Winsumermeeden. Het land in de Jvleeden behield het
klooster WarfIum in dat jaar zelf: maar het vOeJ'warck to WJnsum myt huusynge, steen, hemynge, ende graff

ten, ende alle gerechtigheyt to der j,ercken ende pastorie to WJnszum droeg het klooster in ruil voor land in
Usquert over aan de Groninger burgemeester en edelman Evert de Jvlepsche. In de loop van de zestiende
eeuw werd het complex van kerk, pastorie en voorwerk aangekocht door de Ripperda's. Die vergrootten
met deze koop hun bezit in Winsum, waar zij ten westen van de dorpskom al de Westelijke Borg met de
Vrouw Amkenheerd bezaten. De naam Ripperda of Oost-Ripperda voor het voorwerk gaat terug tot deze
tijd. De weduwe van Asinge Ripperda verkocht het geheel in 1584 aan de stad Groningen, nadat het

38. Daarover meer in de volgende paragraaf.

39. Oorkondenboek en Drente, nr. 158, 164, 169.

Siemens, Dijkrechten, 95: her recht van \'Vinsumereed lag op her Hoge Heem bij het kerkhot~ dat van J5el.lll1!!:ew,eers:ter,eed op

her Voorwerk; beide rechren behoorden in 1755 aan de srad Groningen.

41. Luit jens, 'De Ripperda's', 72; Formsrna, 'Kerk en kloosrer', 127.

42. R.AGr, sraatboek Spanheim, roL 118-11 '): Siemens, Historische adm, 191-192: Noordhuis, Johannieters, 85-99. Inreressanr is dat

de bezirrer van he, Voorwerk, Focko Ripperda, er in 1559 een deel van paclure van her klooster. Luirjens, 'Ripperda's'. 109-111.
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De kaart Utlil de ItlJlder{jeJl UtlJl de sttld GroJliJlgen uit 1729 Itltlt ten UOJ"tell flall de Hoofdstraat hetl'oorzuerk (Oost-Rip

perdtl) JIlet de kerk eIl de pihtorie zieJl, teil lUesteIl I'tlil de /Lieg de 1i;'OllW ,1emkellheeJd met de omgmehte platlts MJl de zueste

I{jke borg Ol de b{jbehoreJlde ItlJlder{jen. Seln'oor, Sradslandèl1, kaart 31.



-+.3. Lui[jc.:f1S. ·Rippcrcia·s'. --",--(),

++. Schroor. Srllr/.,j,liIdt'i!. kaan .'IJ,

eerder al een tijdlang door confiscatie
in handen van de Stad was geweest.
Het werd toen omschreven als borch,
behuisinge, mit cingel, bruggen,
poerten, graften, geboemten, hee
minge, wringel1n, herlichheyt unde
geregtigheyt und 91 grasen land, on
der de clockenslagh van Winsum ge
legen. Aan de nieuwe eigenaresse
danken we nadere gegevens over de
ligging van het complex. Op de kaart
van de stadsbezittingen in Winsum
van 1729 is bijvoorbeeld de nabijheid
van de kerk, de pastorie en Oost-Rip
perda goed te zien.44 Het derde deel
van het voormalige Werdense goed in
Winsum, de heerden in de Winsu
mermeeden, bleven na 1529 voorlo
pig aan het klooster Warffum. J;as
met de Reformatie kwamen ze in be
heer bij de provincie van Stad en
Lande. Daardoor zijn ze tot ver in de
Nieuwe Tijd onder de provincielan
den terug te vinden.
Opvallend is dat bij de verkopen van
1283 en 1284 alleen grotere Wer
dense complexen werden genoemd,
die tevens centrale functies hadden:
naast de predia en de kerk van Win
sum en de kerken van Garnwerd en
Feerwerd de hof te Groningen, de hof
en kerk in Weener en Holtgaste, en
een goed te Groothusen. Dat deze
centra het langst aan Werden bleven
behoren ligt voor de hand, omdat zij
wat betreft beheer de nauwste band
met de abdij hadden. Het bij de
meeste van deze centra behorende
Werdense domein kan, doordat we de
latere eigendomsgeschiedenis kennen,
op grond van latere gegevens retro
spectief nauwkeurig worden gerecon
strueerd, dit in tegenstelling tot het
aan boeren verpachte land in de om
ringende dorpen.
De betalingen aan Werden uit 'ge
wone' boerderijen in talrijke dorpen
en buurschappen in de Ommelanden
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en Ostfriesland, zoals te \Vetsinge, Valkum, Tijum, Obergum, Ranum enzovoort, zullen al in een eerder
stadium vervreemd zijn, of door afkoop, of door geldontwaarding en nalatigheid.
Naast de domeincentra te Winsum en Garnwerd, waren er ook in BaBo, Usquert en Leens dergelijke grote
landgoederen met centrumfuncties."; In Usquert en Leens lagen oude bisschoppelijke kerken, waarvan de
eerste zoals gezegd met zekerheid, de tweede waarschijnlijk dateert uit de tijd van Liudger. Uit gegevens
uit de dertiende eeuwen later blijkt dat bij deze kerken omvangrijk pastorie- en kerkeland behoorde en
dat de bisschop daarnaast nog over een domein beschikte dat hij aan locale edelen als 'proosdij' in leen
gaf.46 Dit domeinland van de proosdij grensde aan het pastorieland in beide dorpen. Deze nabijheid kan
als de tastbare neerslag worden gezien van het feit dat beide kerken ooit op bisschoppelijk domeinland
zijn gebouwd. Na de stichting van de parochiekerk bleef er een 'restdomein' over dat niet aan deze kerk
kvvam. In essentie dus dezelfde situatie als in Winsum, waar de Werdense kerk en het centrale Werdense
goed (later Voorwerk of Oost-Ripperda) eveneens aan elkaar grensden.
Het bisschoppelijke centrum in BaBo had een heel andere voorgeschiedenis dan die te Usquert en Leens.
Dit domein was in de eerste helft van de tiende eeuw deel van een landgoed van de Onoonse koningen.
Dezen gaven in 981 een deel ervan, gelegen in BaBo en Rasquert, aan het klooster Pählde in de Harz.4ï

Een ander deel werd bestemd voor de stichting van een kerk, hoogstwaarschijnlijk rond het jaar 1000. De
tienden van deze kerk werden in 1040 door de koning Hendrik UI aan het bisschoppelijke klooster Über
wasser in Munster geschonken.48 De kerk en de hof werden in dezelfde tijd aan de bisschop zelf gegeven.
Ook in BaBo was er dus sprake van een 'restdomein': de hof die overbleef nadat een deel ervan was aan
gewend voor de stichting en materiële toerusting (de 'dotatie') van de keik Doordat de bisschoppelijke
hof in de vijftiende eeuw aan het klooster Selwerd kwam, hebben we over de ligging nadere gegevens.
Evenals in Winsum, Leens en Usquen grensden kerkeland en restdomein aan elkaar. Behalve dit aan het
pastorieland grenzende hoBand en land bij Lurke Saaxum behoorde onder de hof vanouds (ab antiqua)

land onder Winsum. Van dit land in V(7intzamerhemme lag 30 juk binnendijks en 9 juk buitendijks. De
bisschop ruilde dit laatst genoemde land in 1281 met de abdij van Aduard en verkreeg daarbii.land dat
dichter bij BaBo lag: bij Mensingeweer en Ernstheem.49 Ook Aduard rondde bij deze ruil zijn bezit af: blij
kens de naam op -hemme en de gedeeltelijke ligging buitendijks mag Wintzamerhemme met een deel van
het latere Aduarder voorwerk Schilligeham worden geïdentificeerd.
Evenals de pastorieën van Winsum en Garnwerd en de bisschoppelijke leengoederen te Leens en Usquen
diende ook de hof te BaBo als herberg voor de verre eigenaar: de bisschop gebruikte hem als belangrijk
pied-à-terre bij zijn visitatie- en seendreizen door Friesland. Als de bisschop of zijn vertegenwoordiger, de
aartsdiaken, door Friesland reisden, was BaBo dan ook een knooppunt in hun route. In de vijftiende en
zestiende eeuw raakte ook de bisschop zijn directe greep op grondbezit in de Ommelanden kwijt, door
dat hij de hof te BaBo eerst verpachtte en later aan het klooster Selwerd wegschonk.
De sinds de t\vaalfde eeuw in de Ommelanden gestichte kloosters profiteerden dus van de afstoting van

45. Ik behandel het bisschoppelijke en koninklijke grondbezit hier slechts summier. In <lllder verband kom ik erop eerug.

46. Deze edelen, proosten genoemd, wisten als bisschoppelijke leenmannen en beschermets van de ketk een deel van de seend, de

kerkelijke rechespraak bij de decanaats- en andere seendkerken naar zich toe te trekken. De eitels 'proose' (prepositwj en 'deken'

(decmms) werden in de Ommelanden daardoor equivalent. Over het omstaan van die in de middeleeuwse kerk unieke fenomeen

van 'lekenproosten' bestaan verschillende eheorieën, die ik hier verder buiren beschouwing laar. Zie: Hartgerink-Koomans,

'Proasedijen', 1-31; Krüger, Archidiakonat. Naar mijn mening is de belening met bisschoppelijke grond de slemel tot de verkla

ring. Ik kom daarop in ander verband eerug.

47. i\1Gli DD ()II, nr. 259.

48. Oorkolldenboe.~ Groningen f/l Dreme. nr. 20. Tienden: de opbrengst van een tiende is een deel van de oogSt, mekomend aan de

kerk. De tienden kwamen vaak in handen van de eigenkerkheer (patroIlw). Tegelijkertijd werd ook het domein in Groningen

door de koning Hierover uitgebreid: Noomen. 'Koningsgoed' . Si7 -144, 297-288.

49. OorkondenDoek Groningen en Drente, nr. 155.



de oude domeinen. Een deel van het latere kloosterland was daarvan afKomstig: het Johannieter Voorwerk
te Winsum, een deel van het Aduarder voorwerk Schilligeham, de Selwerder hof te BaBo. Op vergelijk
bare wijze pachtten de Johannieters van Kloosterwijtwerd nog een deel van het bisschoppelijk land te
Ernstheem en verkreeg de abdij van Rottum het bisschoppelijke domein (de proosdij) van Usquert.
Ook de Ommelander adel, de hoofdelingenstand, kreeg uiteindelijk delen van de oude domeinèn. Ik
noem enkele voorbeelden. De families De Mepsche en Ripperda die het Voorwerk van \Vinsum verkre
gen, werden hierboven al vermeld. De familie Van Ewsum was later in het bezit van land bij lYfensinge
weer dat aanvankelijk onder de hof te BaBo had behoord; in de vijftiende eeuw trachtte zij bovendien de
proosdij van Usquert te verwerven. De tienden rond BaBo, die tot 1040 bij de kerk en de hof aldaar had
den behoord, werden door de abdij van Überwasser in het begin van de vijftiende eeuw geruime tijd aan
de Herathema's van Eenrum in leen uitgegeven. In de genoemde gevallen kwamen de oude domeinen aan
wijsbaar aan kloosters en hoofdelingen. Hoewel de overdrachten niet bewaard zijn, moet hetzelfde in veel
andere plaatsen zijn gebeurd waar we in de vroege Middeleeuwen domeingoed aantreffen, en later
klooster- of hoofdelingenland. Het Werdense domein Lutkehuizen was in de vijftiende eeuw bijvoorbeeld
in zijn geheel bezit van de hoofdelingen Onsta van Sauwerd en van de abdij van Aduard,50 en de buur
schappen Antum en Krassum waren bijna geheel eigendom van het klooster van Aduard.

Parochiewezen

Winsum had in de Middeleeuwen bepaalde centrumfuncties ten opzichte van de omgeving. Als domein
centrum, als markt- en muntplaats, en ook in religieus opzicht. De kerk van Winsum mag als de moe
derkerk van Ubbega worden gezien. Wat dat betreft valt zij met die van Garnwerd, BaBo en Bedum te ver
gelijken, die eveneens de moederkerken van Hunsingoën 'subregio's' waren.
In een vorige paragraaf kwam al ter sprake dat de kerk van Usquert de oudste kerk van Hunsingo was. Zij
werd door Liudger gesticht, evenals misschien die van Leens. Daarbij moet bedacht worden dat tussen
Eenrum en Wehe in de vroege en volle Middeleeuwen nog een uitmonding van de Hunze lag. De uit
monding in de Lauwerszee bestond nog niet, of was nog minder belangrijk. Het gebied ten oosten van de
uitmonding, dus het Halfambt, het Usquerder Oosterambt, de Ubbega en het ontginningsgebied Inners
dijk behoorden in de vroege Middeleeuwen onder de Usquerder kerk,)l evenals waarschijnlijk Middag
sterland rond Garnwerd en Aduard. Omdat de Marne rond Leens en Humsterland nog minder van elkaar
gescheiden waren en het grote wold-gebied ten zuiden van Humsterland - Langewold, Vredewold en
Achtkarspelen - nog weinig ontgonnen was, wekt het geen verwondering dat de kerk van Oldehove, later
de centrale kerk voor 'Groot-Humsterland' , waaronder ik Humsterland en het genoemde woldgebied ver
sta, niet ouder dan de dertiende eeuw is, zoals uit archeologisch en bouwkundig onderzoek bleek. Onder
de kerk van Leens heeft daarom behalve de Marne waarschijnlijk oorspronkelijk ook 'Groot-Humsterland'
behoord.
Tussen het midden van de negende eeuwen het midden van de elfde eeuw heeft zich het parochienetwerk
verdicht. Naast de oudste kerken in Usquert en Leens werden her en der andere kerken gesticht.
De oorzaak daarvan lag in een 'verinnerlijking' van het geloofsleven, waarbij de nabijheid van een paro-

50. RAGr, Kloosrerarchieven, inv.nr. 42, regesr 397 (1459); De Jong, 'Lurkehuisrerheerd', 12-17; (van Ol15ra: Lurkehuisrerheerd

op-de-wierde en de larere heerden Dorreven en Barenborg); Oorkondenboef" Groningen en Drente, n[, 589 (1371): grangarius in

LZl)'ttekalmesum;; Schroor, Provincie/anden, kaan 43; Boer'ma, Boerderijen Hälfizmbt, 497-503 (van Aduard: Lurkehuisrerheerd,

nr. 204, Schaphalsterheerd, nr. 205, en Wildeveld, nr. 207).

51. Het zogenaamde 'personaat van BaRo' mag niet op één lijn worden gesteld mer de proosdij Usqllert. BaRo was geen apart de

canaarsdisrrict, maar lag in dar van Usqllen.
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chiekerk gewenst was. \'Vanneer heeft
de abdij van Werden haar kerken te
Winsum en Garnwerd gesticht?
De eerste vermelding dateert uit het
midden van de twaalfde eeuw. NIet be
hulp van wat bekend is over vergelijk
bare kerken kan een hypothese over de
stichtingstijd worden opgesteld. De
kerk van Garnwerd zal niet voor 855
zijn gesticht. Toen pas ontving de abdij
immers de grote schenking van Folker
binnen deze parochie, in Amum en

Krassum. Een waarschijnlijke stich- Het gecombineerde wapen van de stad Groningen met de uitbeelding van

tingsdatum in de drie eeuwen tussen de Wimumer kerk op de avondmaalsbeker jymboliseert het patronaatsrecht

855 en 1150 kan door een vergelijking dat de stad in 1584 samen met het Voorwerk (Oost-Ripperda) aankocht.

met de situatie in BaRo nog worden ge-
specificeerd. In BaRo, moederkerk van
het Halfambt, werd de kerk met zekerheid tussen 950 en 1040 gesticht; in dit geval door de koning. In
precies dezelfde tijd wordt de stichting van de eerste kerk van Bedum, moeder van de kerken van Inners
dijk, verondersteldY
De kerk van Winsum is met de genoemde kerken te vergelijken, omdat het alle'" moederkerken zijn van
een Hunsingoër 'subregio'. Zij zou, als we de dateringen met betrekking tot Garnwerd, Baflo en Bedum
doortrekken, gesticht kunnen zijn rond het jaar 1000. Dat de stichting op initiatief en op grond van de
abdij van Werden plaats had, blijkt uit de rechten die de abt van Werden later nog op de kerk bezat en,
zoals gezegd, uit de nabijheid van kerk en pastorie en het centrale Werdense goed ter plekke van Oost
Ripperda. Aannemelijk is dat de kerk aanvankelijk werd gesticht voor de hele Ubbega, een streek waar
Werden in vrijwel iedere buurschap wel landerijen bezat en pachters had wonen. De Werdense kerk van
Garnwerd zal op dezelfde wijze de moederkerk van Middagsterland zijn geweest. De relatie van de Garn
werder kerk met de abdij werd later nog geïllustreerd door haar patroonheilige: ze was gewijd aan de hei
lige Liudger. De door de Onoonse koningen gestichte kerk van Baflo en de door de familie van de heilige
Walfridus gestichte kerk van Bedum hadden een vergelijkbare functie als moederkerken voor respectieve
lijk het Halfambt e:;n Innersdijk.'d
Behalve met de 'eigenkerkheer' of patroon, de abt van Werden, had de kerk van Winsum uiteraard ban
den met de bisschop van Munster en zijn vertegenwoordigers. Als oudste kerk in de Ubbega was zij één
van de plaatsen waar de seend, de kerkelijke rechtspraak, werd gehouden. Volgens bepalingen van het ker
kelijk recht, die ook in Oudfriese rechtsteksten voorkomen, werd de seend bij of in de moederkerk ge
houden en kwamen de parochianen van de dochterkerken daarvoor naar de moederkerk. Bij die gelegen
heid verbleef de seendrechter, de deken van Usquert, bij een aanzienlijke parochiaan. Deze moest dan jpise,
dnmck, en hoey ende haver voor de paarden leveren. Deze eervolle, maar kostbare verplichting, rustte in
het midden van de zestiende eeuw op het huis van Asinge Ripperda,54 het oude Voorwerk. Het is zeer goed

52. Van Schaïk, rv{;dfridw~ 114.

53. Jonger was de kerk van Oldehove, die in de dertiende eeuw als centrale kerk in her decanaar 'Groor-Humsrerland' werd gesrichL

Aanvankelijk behoorde dir gebied, wals waarschijnlijk onder Leens. Her en der kunnen er al wel oudere kerken, wals

re Doezum, aanwezig zijn geweesL Her is verleidelijk re veronderstellen dat bij de inrichting van Oldehove als cenrrum de her

innering meespeelde aan he't begin van de missie in her aangrenzende Kemverd. Dit is echter geenszins zeker!

54. RAGr, HJK inv. nL 76. Rekesten om betaling re uit de goederen, 1570-1573, nr. 167 (geregistreerd

18 aug. 1571). l\'fer dank aan Redmer ,J.Jma.
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mogelijk dat ook de eerdere bezitters, dus de Johannieters en de Werdense zaabvaarnemers, deze taak al
hadden.
De kerken van BaBo en Usquert kennen we eveneens als seendplaatsen, voor respectievelijk het Halfambt
en het Usquerder Oosterambt. De kerkelijke organisatie in de zestiende eeuw weerspiegelde zo de paro
chiefiliatie: in het Halfambt, Ubbega, Middagsterland, Innersdijk en het Oosterambt was de deken van
de kerk van Usquert, van de oudste kerk dus, de seendrechter. De kerken van de 'tweede generatie', te
BaRo en Winsum, waren met de moederkerk Usquert de plaatsen waar de seend werd gehouden.
In de late Middeleeuwen, rond 1300, was het parochienetwerk geheel uitgekristalliseerd. Van Winsum
waren toen Harssens, Adorp, Sauwerd, Wetsinge en Bellingeweer afgesplitst. Van BaRo was Eenrum on
getwijièld de oudste dochterkerk, terwijl nog later ook de andere kerken van het Halfambt, zoals dichtbij
Winsum, Obergum, Ranum, Maarhuizen, 1vlaarslag, Mensingeweer en Lurke Saaxum zijn afgesplitst. Dat
BaRo de moederkerk was, komt ondermeer tot uiting in het feit dat het zegel van Halfambt Lauremius,
de patroonheilige van BaRo, vertoonde en in het feit dat de door de Halfambtster kerken op te brengen
tienden één tiendblok vormden. Over de stichting van de jonge parochies Maarhuizen en Lutke Saaxum
is wat meer bekend. Maarhuizen werd in 1211 tot een aparte parochie verheven. Uitdrukkelijk werd ech
ter vastgesteld dat de parochie jaarlijks een som geld aan die van BaRo zou moeten betalen, dit als erken
ning dat BaRo de moederkerk (ecclesia matrix) was.55 Van Lutke Saaxum is bekend dat het pas na 1281
een parochie werd. Van Ernstheem, ten westen van Lutke Saaxum gelegen, wordt in dat jaar namelijk nog
gezegd dat het onder de parochie BaRo behoorde. s6 Ook van Garnwerd zijn parochies afgesplitst. De gren
zen van de parochies Oostum en Feerwerd laten heel duidelijk zien dat het afsplitsingen zijn van Garn
werd, waar zij als het ware hapjes uit nemen. Wat Feerwerd betreft blijkt het ook nog uit feit dat in 1283
niet alleen Winsum en Garnwerd Werdense eigenkerken waren, maar ook Feerwerd. Feerwerd was dat,
omdat het van Garnwerd was afgesplitst. Omdat we weten dat Werden sinds 855 onder Feerwerd be
langrijk grondbezit bezat, zal de abdij de kerkstichting ook materieel hebben ondersteund.
Aan het eind van de Middeleeuwen was het proces van kerkstichtingen tot stilstand gekomen. Op som
mige plaatsen vond zelfs weer een contractie plaats, doordat parochies werden opgeheven. Zo werd L~tke

Saaxum bijvoorbeeld in 1468 opgeheven. De parochianen werden bij de aangrenzende parochies Maar
huizen, Mensingeweer, Eenrum en BaRo gevoegd. s7

Markt en munt en tol

Via het Werdense domein en de parochiekerk was Winsum en zijn omgeving met. instellingen verbonden
die honderden kilometers ver weg lagen: met de bisschop van Munster en de abt van Werden. Een derde
instelling - of juister gezegd, complex van instellingen - dat Winsum met de wijde wereld verbond, was
de markt en de daar geslagen mum en de daar geheven tol. We beschikken daarvoor enerzijds over de ko
ninklijke oorkonde van 1057, waarin de bisschop van Bremen het recht krijgt markt, munt en tol in Win
sum in te richten, en anderzijds over de munten zelf. Voor een goed begrip is daarnaast de gelijktijdige si
tuatie in vergelijkbare plaatsen van belang. In de tiende en elfde eeuw werden namelijk in
Noordwest-Eu~'opa talrijke muntplaatsen ingericht: in de Friese landen bijvoorbeeld in Medemblik, Sta
veren, Bolsward, Leeuwarden, Dokkum, Groningen, Winsum, Garrelsweer, Emden en Jever.
Het muntrecht was een regaal, een recht dus dat de koning toekwam. Dat blijkt ook duidelijk uit de
oorkonde van 1057. Vrijwel zonder uitzondering waren in de volle Middeleeuwen muntplaatsen tevens

55. Oorkondenboek Groningen en Drenre, nr. 5l.

56. Oorkondenboek Groningen eI1 Drente, nr. 155.

57. RA.Gr, Kloosrerarchieven, inv. nr. 263, regesr 512.

58. Oorkondel1boek Groningen eI1 Drenre, nr. 24.





markt- en tolplaats. 59 Zowel voor het in roulatie brengen van geld als voor het heffen van tol waren mark
ten immers bij uitstek geschikt. Bij de stichting van dergelijke markten was de koning echter niet de enige
handelende instantie, maar was er in de regel sprake van een intensieve samenwerking met een plaatselijke
domeinheer, die als marktheer optrad, en met ter plekke wonende handelaren. De rol van de koning was
daarbij dat hij de marktheer het recht gaf munten te slaan, tol te heffen en markt te houden. Hij garan
deerde de kooplieden die deze handelsplaatsen bezochten tevens een veilige reis op de onder koninklijke
bescherming staande doorgaande land- en waterwegen, de herewegen. De rol van de marktheer was het
scheppen van de materiële voorwaarden. Hij stelde een deel van zijn domein ter beschikking voor het hou
den van de markt en gaf vaak kleine percelen grond in erfpacht uit aan de kooplieden om daarop huizen
en marktkramen te bouwen. Krachtens koninklijk privilege oefende hij tevens gedurende de markt de
rechtsmacht uit op het marktterrein en de wegen daarheen en over de kooplieden die bij de markt
woonden en de vreemde handelaren die haar bezochten. De derde bij de markt betrokken partij werd, zo";·
als gezegd, gevormd door de kooplieden. Zij waren vaak in een broederschap georganiseerd, hadden het
recht zelf rechtsregels vast te stellen en namen deel aan het marktgericht, dat meer rechtszekerheid bood
dan het gewone landrecht. Ze waren tevens bevoorrecht, doordat ze hun huissteden op gunstige voor
waarden van de marktheer, tevens eigenaar van de ondergrond, in erfpacht hadden.
Over de details van de markt-:, munt- en tolplaatsen in de Friese landen is minder bekend dan over die in
andere streken. Wel blijkt uit verspreide gegevens uit de verschillende marktplaatsen en uit het Oudfriese
marktrecht dat de organisatie in grote lijnen dezelfde was, zoals hiervoor beschreven. GO Dit impliceert dat
er in Winsum naast het Werdense domein nog een koninklijk domein lag. Zoals voor de stichting van een
kerk, zo was immers ook voor de inrichting van een markr- en muntplaats een infrastructuur in de vorm
van onroerend goed nodig. In sommige plaatsen, zoals in Groningen (in 1040) en in Meppen bij de mon
ding van de Hase in de Eems (in 946), waren de kerk en de markt in handen van dezelfde instantie, res
pectievelijk de bisschopskerk van Utrecht en de abdij van Corvey. In beide plaatsen gingen zowel de kerk
als het marktterrein terug op een koninklijk domein.
In het kustgebied russen Vlie en Wezer waren in de muntplaatsen de munt en de markt echter in andere
handen dan de naburige oude kerk. Zo behoorde de kerk van Doklmm aan de bisschop van Utrecht, die
van Leeuwarden aan Corvey, die van Winsum aan Werden, die van Loppersum bij Garrelsweer en die van
Emden aan de bisschop van lviunster. De rechten op de muntslag werden echter in al deze plaatsen van
wege de koning uitgeoefend door de grafelijklleid; voor sommige plaatsen, zoals in Winsum en Garrels
weer, wordt expliciet vermeld dat hetzelfde voor het markr- en tolrecht gold. De munten uit deze plaat
sen vormen trouwens een tastbare illustratie van deze samenwerking van de koning en de graven: zij
dragen de namen van de graven en vertonen daarnaast de 'kop' van de koning. In ofbij deze markt- en
muntplaatsen mag daarom naast en apart van het kerkelijke domein een grafelijk steunpunt worden aan
genomen. Inderdaad waren dergelijke steunpunten in de Friese landen aanwezig. Zo wordt in Westerlau
wers Friesland en in Emsgo in de twaalfde en dertiende eeuw onroerend goed vermeld dat als annex van
de grafelijkheid gold.GI Voor dit naast elkaar bestaan van oude parochiekerken in het bezit van kerkelijke
instellingen en grafelijke markt- en munrplaatsen in Winsum en elders zijn verschillende verklaringen
denkbaar. De kerken en markten kunnen een gemeenschappelijke oorsprong hebben, waarbij we vooral
aan koningsgoed moeten denken. Het verschil met Groningen en Meppen was dan dat de koning zijn
domeinen hier niet geheel aan een kerkelijke instelling zou hebben geschonken, maar daarnaast een ge
deelte als koninklijke munt- en marktplaats en grafelijk steunpunt zou hebben ingericht. c'2 Een andere mo-

59. Zie voor her volgende: 'Markt als Frühform', 262-293; dezelfde, 'Vorsmfen des Städtewesens', 234-258; Van der

Kiert. 'Das Reich und die Städte, 149-169.

60. Zie voor de volgende alinea's ook: Noomen, 'Leeuwarden', 57-77.

61. Noomen, 'Hachens en W!achens', 9.

62. \vinsum en Leeuwarden zouden dan vergelijkbaar zijn met \vijk bij Duurstede, het oude Dorestad. waar het 'parochie-deel'

van het aan de h:rk van Utrecht kwam en het 'mum-markt-deel' aan de abdij van Demz.

83



84

gelijkheid is dat de genoemde plaatsen, zoals Winsum, door hun ligging en de aanwezigheid van een oude
kerk in de elfde eeuw zozeer als economische centra zijn gaan functioneren, dat de koning dan wel de gra
felijkheid zich er naderhand alsnog steunpunten verschaften.
Hoe dit ook zij, vast staat dat in Winsum het bezit van de abdij van Werden, het landgoed rond Oost
Rlpperda en het bijbehorende kerkelijke bezit met kerkhof en pastorie niet tot aan het diep liep. Langs
het diep zullen we in de omgeving van de huidige brug de grafelijke markt- enmuntplaats moeten zoe
ken. 63 Grote marktvelden, zoals de steden 'op het zand', Groningen, Haarlem, Deventer en Norden die
wel kenden, ontbraken hier. Dat heeft Winsum gemeen met andere marktplaatsen op de klei. Appinge
dam, opvolgster van Garrelsweer, en Leeuwarden hebben een vergelijkbare plattegrond, waarbij aanne
melijk is dat de waren op straat en langs de waterkant werden uitgestald. Omdat een deel van het hofgoed
van de bisschoppelijke, maar oorspronkelijk koninklijke, hof te BaBo in 1281 bij Schilligeham in Wint
zamerhemme bleek te liggen, dus vlakbij Winsum, is het verleidelijk te veronderstellen dat ook de Win
sumer markt- en munrplaats op koningsgoed terug gaat. Een tweede, maar eveneens hypothetische, ge
volgtrekking zou vervolgens de veronderstelling kunnen zijn dat het aangrenzende Werdense domein
eveneens ooit door de koning aan Werden is gegeven, bij een schenking waarvan geen oorkonde is be
waard gebleven. Dat zou dan tevens verklaren -dat we in Winsum geen schenking aan Werden door een
particulier aantreffen, zoals we die in Krassum en Antum bij Garnwerd wel aantroffen.
Een punt waarop Winsum in de late Middeleeuwen van de andere oude handelscentra afweek, is dat zich
hier geen milieu van rijke kooplieden aftekende en dat er evenmin sporen zijn van autonomie van de han
delsplaats binnen de rechterlijke organisatie van het omringende platteland. In Appingedam, opvolgster
van de handelsplaats Garrelsweer, was dit wel het geval. Waarschijnlijk lag Winsum te dicht bij Gronin
gen om tot een zelfstandige stad uit te groeien. In dat kader is het wel interessant dat vaak als er in de
Nieuwe Tijd tegenstellingen waren tussen de Stad en de Ommelanden en daarbij werd overwogen een
zelfstandig Ommelander bestuur in te richten, Winsum steeds als potentieel centrum werd genoemd.
Men spotte zelfs over het dorp Groeningen ende stad W)nsum. 64 De verwerving in de zestiende eeuW door
de Stad van de beide Ripperda-borgen en het patronaatsrecht van de kerk van Winsum had dan ook ze
ker tot doel zo'n ontwikkeling te dwarsbomen.65

Toch zijn er ook belangrijke overeenkomsten met andere handelsplaatsen. De eerste is het feit dat de Do
minicanen een klooster in Winsum vestigden, evenals in Leeuwarden, Norden en Groningen. Het is be
kend dat zij zich bij hun keuze vooral lieten bepalen door de aanwezigheid van handel en van een niet uit
sluitend agrarische bevolking. Een Dominicaans klooster wordt door sommige onderzoekers dan ook
gezien als een sterke aanwijzing dat een plaats als stedelijke nederzetting mag worden gezien. Voorzichtig
uitgedrukt kunnen we wel stellen dat Winsum bij de stichting van het Dominicanenklooster in 1276 in
ieder geval gold als potentieel stedelijk centrum.
De tweede overeenkomst met Groningen en Leeuwarden ligt in de positie van de adel. In beide steden
wisten adellijke families zich in het bezit te stellen van grond en rechten in en rond de handelsbuurt. In
Leeuwarden was de directe omgeving van de marktplaats in de twaalfde en dertiende eeuw deels in han
den van hoofdelingenfamilie van de Cammingha's. Deze gaven delen van deze grond in erfpacht uit in de
vorm van huissteden. Tevens begunstigden zij er in 1245 de stichting van het Dominicanenklooster. De
handelsbuurt, het bezit van de Cammingha's en het klooster vormen geografisch gezien dan ook één com
plex.66 Ook in Groningen werd het Dominicanenklooster mede door de belangrijkste edelman in de stad,
de prefect Ludolf van Gronenbeke, gesticht. Hij schonk het latere kloosterterrein, gelegen naast de Pre
fectenhof tj7

•

63. Formsma, '\'Vinsum voor 1850', 34.

64. Farmsma, 'Winsum voor 1850', 46.

65. Formsma, Ommelander BO/gen, 480; Farmsma, '\'Vinsum voor 1850', 47.

66. Naamen, 'Leeuwarden', 71-72.

Ol. Bakker, Bedelorden, 48; Naamen, 'Kaningsgoed', 129.



In Winsum tekent zich iets vergelijkbaars af, ook al zijn de gegevens hier minder duidelijk dan in Leeu
warden en Groningen. De gang van zaken in die plaatsen biedt echter wel een bruikbaar model om de
schaarse gegevens betreffende de Winsumer adel een achtergrond te geven. Zo blijkt de westelijke borg
met de bijbehorende Vrouw Amkenheerd direct an't suyden van't Monckehojfi, dus ten zuiden van (de tuin
van) het Dominicanenklooster gelegen te hebben. GS Op zijn beurt lag het klooster ten zuidwesten van de
buurt bij de brug. Zestien huissteden ten westen van de Hoofdstraat lagen voorts op het land van de
westelijke borg.G9 Het land van de borg lag ten westen van de Hoofdstraat, strategisch tussen het dorp en
de Oldenzijl. Dezelfde componenten als in Leeuwarden en Groningen vormden zo ook in Winsum één
geheel: een adellijk steunpunt, een niet-agrarische buurt met huissteden en een Dominicanenklooster.
Terwijl in Leeuwarden en Groningen de betreffende adellijke machtsposities vanaf het einde van de
twaalfde eeuw zijn te traceren, is dit voor Winsum niet het geval. In grote lijnen zal de ontwikkeling hier
echter vergelijkbaar zijn geweest. Daarvan waren in de zestiende eeuw de Ommelander hoofdelingenfa
milies Onsta van Sauwerd, Van Ewsum in Rasquert en Tamminga van Hornhuizen tenminste overtuigd.
Zij pretendeerden toen namelijk dat hun voorouders het Dominicanenklooster gesticht zouden hebben.
Formsma heeft erop gewezen dat deze pretentie een grond van waarheid kan hebben.70 Zo behoorde de
aan het klooster grenzende westelijke borg met Vrouw Amkenheerd voor 1445 aan de Onsta's en waren
Onsta's, Ewsums en Tamminga's nauw met elkaar verwant. In 1393 blijken hun voorouders Jeselma (Tam
minga) en Onsta bovendien in het bezit van alle redgerrechten van Winsum. 71

Op grond van het bovenstaande mogen we aannemen dat in Winsum, evenals in andere marktplaatsen,
een deel van de grond en de macht in handen van de adel is gekomen. Of dat, zoals in de stad Gronin
gen, door een formele belening geschiedde, of dat er van usurpatie sprake was, onttrekt zich aan onze
waarneming. Bij de vestiging van de Dominicanen in Winsum kunnen deze hoofdelingen een stimule
rende rol hebben gespeeld. Zowel de latere traditie bij de Onsta's en hun verwanten, de geografische na
bijheid van borg en klooster, als de vergelijkbare gang van zaken in andere plaatsen wijzen in die richting.

Terugblik

Hoewel Winsum zich niet tot stad ontwikkelde, had het verschillende centrale functies: als beheerscen
trum voor de domeinen van de abdij van Werden, als moederkerk van de Ubbega, en als geprivile
gieerde handelsplaats in Hunsingo. Door de eeuwen heen tekenen zich direct rond het dorp twee clusters
af. Aan oostzijde lag het Werdense landgoed, met de op dit landgoed gestichte parochiekerk.
Aansluitend was ook een groot deel van het later in cultuur gebrachte land in de Winsumermeeden van
Werden. Aan de noordzijde lag bij de brug over het diep de handelsbuurt die onder bescherming van de
koning en diens vertegenwoordiger, de graaf, stond. Direct daaraan grenzend lagen later het Dominica
nenklooster en de westelijke borg.
In beide delen van de nederzetting verwierven in de latere Middeleeuwen de nieuw gestichte Ommelan
der kloosters van Warffum, van de Dominicanen van Winsum en (in Schilligeham) van Aduard, en de in
heemse adellijke families Onsta, Tamminga, Ewsum en Ripperda de hegemonie. In de zestiende eeuw wist
de stad Groningen door de aankoop van de twee borgen en van de patronaatsrechten op de kerk de
heerschappij in Winsum aan zich te trekk.en.

68. Luitjens, 'Ripperda's', 34-35; Farmsma, 'Winsum voor 1850',33,40.

69. Luirjens, 'Ripperda's', 65, 113.

70. Zie voor nadere gegevens over de verwantschap Onsta-Ewsum-Tamrninga hoofdstuk 6 van Redmer Alma.

71. Zie hoofdstuk 6 van Redmer Alma.

85



86

Geraadpleegde literatuur en bromzen

Altfried, 'Vita Liudgeri', in: W. Diekamp (ed.), Die Vitae sancti Die Geschichtsquellen des Bisthums Mün-

ster IV (Münster 1881).

Anskar, 'Vita \'Villehadi episcopi Bremensis', in: G.H. Perrz (ed.), lvJGH, SS 2, 378-390.

Bakker EJ., Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594 (Groningen 1988) 48.

Bijsterveld A.J., PN. Noomen en B. Thissen, 'Der niederländische Fernbesitz der Abtei Echternach im Früh- und

Hochmittelalrer', in: M.C. Ferrari e.a. (red.), Die Abtei Echtemach 698-1998, veröffend. vom Cemre IlL\,:embourge

ois et d' études médiévales CLUDE.1Yf (Luxemburg 1999) 203-228.

Blok D.P, 'De oudste oorkonde over Groningerland', in: DriemaLllldelijkse Bladen (1959) 20-22.

Boerma G., e.a. (red.), Boerderijen in het HalfilLllnbt (Groningen 1992).

Broek]. van den, Groningen, een stad apûrt. Groninger Historische Reeks 35 (Assen 2007).

Dronke E.E]., (ed.), Trûditiones et ûntiquitûtes Fuldenses (Fulda 1844).

Formsma W]., 'Kerk en klooster te Winsum', in: Vvinsums Verleden (Groningen 1957) 125-150.

Formsma WJ., 'Winsum voor 1850', in: Winsum, Gedenkboek 1982 (Groningen) 31-102.

Formsma W]., e.a., De Ommelûnder Borgen en SteenlJUizen. 2de dr. (Groningen 1987).

Halbertsma H., Terpen tussen Vfie en Eerns (Groningen 1963) atlas en tekst.

Hartgerink-Koomans M., 'De proostdijen van Mu~sters Friesland', in: Bijdmgen voor de Geschiedenis der Nederlanden

7 (1953) 1-31.

Heidinga H.A, lvJedievûl settlement and economy north ofthe Lower Rhine (Assen 1987).

Innes M., State and society in the eûrfy Middle Ages: the lvJiddle Rhine Váliep 400-1000. Cambridge studies in medieval

life and thought, fourth series (Cambridge 2000).

Jong J. de, 'De Onsta's en de Lutkehuisterheerd', in: Infobulietin Winshem VIl/l (2002) 12-lï.

Kieft C. van de, 'Das Reich und die Städte im niederländischen Raum zur Zeit des Investitursrreits', in: B. Diestel

kamp (ed.), Beiträge zum hochmittelalterfichen Städtewesen (Keulen etc. 1982) 149-169.

Knol E., De Noordnederlandse kust/anden in de Vj-oege Middeleeuwen (Amsterdam 1993).

Knol Egge, 'Rijke en aamrekkelijke kustlanden. Noord-Nederland in de vroege middeleeuwen', in: E. Knol, AC. Bar

det en W Prummel, Professor \!cm Giffen en het geheim van de wierden (Groningen 2005) 182-193.

Kötzschke R., Studien zur Verwaltungsgeschichte der Grossgrundherrschaft Wèrden ilJl der Ruhr (Leipzig 1901).

Kötzschke R., Die Urbare der Abtei Wèrden a.d. RU/J]~ A: Die Urbûre vom 9.-13. Jahrhundert. Publikationen der Ge

sellsch. für Rheinische Geschichtskunde XX, Rheinische Urbare Il. Bd. (Bonn 1906).

Krüger Gerda, Dm miinsterische Archidiakonat Friesland. Geschichtl. Darstellungen und Quellen, hrsg. von 1. Smitz

Kallenberg 6 (Hildesheim 1925).

Luitjens-Dijkveld Stol, KA, 'De Ripperda's van Winsum', in: Wlinsums Verleden (Groningen 1957) 34-124.

MGR Momtmenta Germaniûe Historica.

Nicolay ]., 'Een koninklijk machtscentrum in vroegmiddeleeuws Friesland? De interpretatie van goudvondsten uit de

late zesde en vroege zevende eeuw na Chr.', in: De Vrije Fries 86 (200G) 33-94.

Nieuwhof A., \Y/. Prummel en Pc. Vos, De wierde Vvierum (provincie Groningen). Een archeologisch steilkantonderzoek.

Groningen Archaeological studies vol. 3 (Groningen 2006).

Noomen PN., 'Koningsgoed in Groningen. Het domaniale verleden van de stad', in: ].W Boersma e.a. (red.), Gro

ningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen (Bedum/Groningen 1990) 97-144.

Noomen PN., 'De goederen van de abdij van Echternach in de Friese landen', in: }tzarboek voor lvJiddeleeuwse Ge

schiedenis 2 (1999) 7-37.

Noomen PN., ',Kerstening en kerkstichting in Friesland', in: iv1ilienium, tijdschrift voor middeleeuwse studies, jrg. 19

(2005) Gl-72.

Noomen PN., 'Hachens en Wachens. Feit en fiksje yn midsieusk Fryslàn', in: R.B. Bremmer, L.G. Jansma en P. Vis

ser (red,), in: Speculum FriJiCllnz. Stzidzjes omzbeml aan Phi/ippuJ H Breuker (Leeuwarden/Leiden 2001) 3-22.

Noomen PN., 'Leeuwarden in d<e Middeleeuwen', in: R. Kunst e.a. (red.), Leeuwinden 750-2000. Hoofdstûd uan Fries

land (Franeker 1999) 46-77.



Noordhnis G.F., De johannieters in Stad en Lande. Geschiedenis van de johannieters in de provincie Groningen (i3de

17de eeuw) (\'\larffum 1990).

Oorkondenboek van Groningen en Drente, P.J. Blok e.a. (ed.). 2 dIn. (Groningen 18%-1899).

RAGr, Kloosterarchieven: S. Hiddema en C. Tromp, Inventaris van tlrchieven vtln kloosters in de provincie Groningen

(Groningen 1989).

RAGr, staatboek Spanheim: zie http://\vww.xs4all.nl/~braberOO/bronnen/ grn/spanheim.

Rösener, W, 'Zur Struktur nnd Emwicldung der Grundherrschaft in Sachsen in karolingischer und ottonischer Zeit',

in: A. VerhuIst (ed.), Le grtlnd domaine tlUX époques mérovingienne et carolingienne (Gem 1985) 173-203.

Schaïk Remi van, Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger ouerleuering (Groningen 1985).

Schlesinger W., 'Der Markt als Frühform der deurschen Stadt', in: H. Jankuhn en W Schlesinger (ed.), \/01'- und Früh

jonnen der europäischen Stadt im MitteltZ!ter (Göttingen 1975) 262-293.

Schlesinger W, 'Vorsrufen des Städtewesens im ottonischen Sachsen', in: Die Stadt in der europdischen Geschichte. Fest

schrift fur Edith Ennen (Bonn 1972) 234-258.

SchroOI' Meindert, De Atlas der Prouincie!anden van Groningen (J722-1736) (Groningen 1996).

SchroOI' Meindert, (ed.), De Atlas der Stadslanden Utl71 Groningen (J 724-1729) (Groningen 1997).

Siemens B.W, Dijkrechten en zijlvesten (Groningen 1974).

Siemens B.W., Historische atlas van de provincie Groningen (Groningen 1%2) atlas en toelichting.

Slicher van Bath B.H., 'Problemen rond de Friese middeleeuwse geschiedenis', in: idem, Herschreven Historie (Leiden

1949).

Vliet K van, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen 2002).

87




