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Intro 

Dit Deel 3  is een aanvulling op het grote Tamminga stamboom boek en een vervolg van Deel 1 en Deel 2, een familiegeschiedenis.  

Stamboom onderzoek moet niet alleen gericht zijn op namen en data. Ook de achtergronden dient rekening mee gehouden te worden. Juist door de achtergronden, bijvoorbeeld 

lokale geschiedenis, landelijke gebeurtenissen en het gedrag van landsheren hebben een invloed op de levens van onze voorouders. Als verschillende familieleden in het zelfde jaar 

gestorven zijn moet daar een reden voor zijn. Is er een veldslag geweest of heeft de pest toegeslagen.  Zulke soort zaken kan alleen maar uit verder onderzoek tevoorschijn komen. 

Aangezien het grootste gedeelte van de eeuwen waarin de familie en hun voorouders leefden vielen onder het tijdperk dat Friesland groter was en een onafhankelijk koninkrijk, 

begin ik dit boek met een geschiedenis van Friesland. Het Koninkrijk Friesland strekte zich uit van Frankrijk tot in Denemarken. En tot 1500 bestond de Friese vrijheid.  

Daarna zal ik de borgen beschrijven. Deze informatie heb ik voornamelijk uit het boek “Groninger borgen en Steenhuizen”. Nadien heb ik op internet wel aanvullingen gevonden van 

voornamelijk archeologisch onderzoek.  

Als laatste geef ik een overzicht van dorpen, gemeenten en familiewapens waar het Tamminga wapen in verwerkt zijn. Verwonderd u niet, want dat zijn er waarschijnlijk meer dan u 

denkt. 

Met dit Deel 3 denk ik dat ik u een mooie afsluiten geef van de volledige familiegeschiedenis. 

Veel plezier met deze aanvulling. 

 

Koos Tamminga 
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HOOFDSTUK 1 – GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND 
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De oorsprong van de Friezen (1750vC – 700 vC) 

 

 

 
De oorsprong van de Friezen ligt in een gebied dat ruwweg Zuid-Scandinavië, Denemarken en de regio Weser/Oder beslaat. In de periode tussen 
1750 en 700 vC maakten ze nog deel uit van een grotere groep mensen, de Germanen (of Teutonen) genoemd. Deze grotere groep was voornamelijk 
van het Nordische ras (dolichocranic). (Tussen de Nordiërs leefden ook een –kleinere- groep van brachycranics, die mogelijk de positie van slaaf had) 
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Gouden bracteaat met runen (fozo gruoba), dateert uit 750 A.D. gevonden in Hitsum (Fryslân).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Na 1400 vC vond er een expansie van de Germanen plaats richting Zuid-Europa. 
Rond 1400 vC was de oorspronkelijke Germaanse groep gesplitst in een West-, Oost- (de Goten en de Vandalen) en een Noord-Germaanse groep (de 
Scandinaviërs). De verschillen kunnen worden gevonden in taal en cultuur. Aan het eind van de Bronstijd (700 vC) had de expansie van de West- 
Germanen de kuststreken van Noordwest-Duitsland bereikt (thans de provincie Hannover). 

De West-Germanen kunnen, langs religieuze grenzen, worden onderverdeeld in drie stamgroepen: de Inguaeonen, de Istuaeonen en de Irminonen. 
De Friezen behoren tot de Inguaeonen. De naam Inguaeonen is afgeleid van de god Inguz: de Friezen geloofde dat ze van hem afstamden. Inguz is 
een andere naam voor de Germaanse god Freyr. Andere stammen die tot de Inguaeonen behoorden waren: de Juten, De Warnsers, De Angelen en 
de Saksen. Van deze stammen waren de Saxen het meest verwant met de Friezen. Alle Inguaeonen woonden in de kuststreken van de Noordzee. De 
Chaukianen, ook een stam die aan de Noordzee woonde, behoorde tot de Irmionen 
Vanuit het noordwesten van Duitsland en, om preciezer te zijn, de kuststreken rond de mondingen van de rivieren de Eems en de Weser, 
koloniseerden de Inguaeonen de kleigronden langs de kusten van de huidige Nederlandse provincies Friesland en Groningen (700-600 vC)  
 

 
De Heiden-periode in Friesland (700vC – 800 nC) 
Dus, tussen 700 en 600 vC koloniseerden de voorvaderen van de Friezen de kleigronden langs de kuststreken van de huidige Nederlandse provincies 
Friesland en Groningen 
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Fryslân in de zevende eeuw vC (eerste kolonisten) 

1. Klei    : Eerste Friezen koloniseren in gestreepte gebieden 
2. Veengrond-moeras  : Onbewoond 
3. Zand    : Gestreept gebied is bewoond 
4. Moddervlakte   : Onbewoond 
5. Plaatselijk gevormd veen : Onbewoond (later bekend als West-Friesland) 
 

* Huidige grenzen: stippellijn  
 

De grootste groep was afkomstig uit de regio Eems/Weser. Later kwamen er ook mensen vanaf de 
hogere zandgronden die ten oosten van Friesland lagen (het huidige Drenthe) 
 

Tussen 700 en 400 vC kan niemand spreken van een afzonderlijke Friese groep omdat er nog steeds 
een homogene cultuur bestond tussen Texel (Nederland) en de Weser (Duitsland). 

Tussen 400 en 200 vC begonnen er belangrijke culturele veranderingen plaats te vinden. Vanaf 
Leiden in het zuiden tot Delfzijl in het noorden ontstond er geleidelijk een ‘Proto-Friese’ cultuur. 
Rond 200 vC kan er een duidelijk aanwijsbare Friese cultuur worden aangetroffen tussen de Eems 
rivier (Duitsland) en Wijk-bij-Duurstede (Nederland). Voor de allereerste keer zijn de Friezen een 
etnische eenheid! Ten noorden van de Eems leeft een stam die Chaukianen genoemd wordt. Een 
interessant feit is dat de Chaukianen voornamelijk tot het Falische ras behoorden (dolichocranisch 

met een breed gelaat). In de regio, thans bekend als de provincie Groningen, ontstond er een vermenging van beide rassen. Ook woonde er een 
kleine groep van brachycranische mensen tussen de Nordische Friezen, maar die waren van een niet-Germaanse, resp. pre-indogermaanse 
oorsprong  

 
Terpenbouwers 
 

Twee eeuwen na de kolonisatie van de kleigronden begon het zeeniveau te stijgen. Om de periodieke overstromingen van huis en haard tegen te 
gaan begonnen de Friezen aardhopen op te werpen, die bekend staan als terpen. Er zijn verschillende periodes van het rijzen van zeeniveau geweest 
(ze gingen samen met stormvloeden), waardoor er dus ook verschillende periodes van terpenbouw zijn aan te wijzen 
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Er zijn drie verschillende generaties van terpbouwen: 

De eerste generatie terpen dateert van 500 vC; de tweede dateert van 2000 vC tot 50 nC en de derde dateert vanaf 700nC. 

In 250 nC was de stijging van het zeeniveau en de samenvallende stormvloeden zo erg dat vrijwel alle Friezen de kleigronden verlieten om pas in 400 
nC terug te keren  
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Contacten met de Romeinen 
 

Julius Ceasar veroverde tussen 58 en 50 vC het Keltische Galicia (het huidige Frankrijk en België). Hiermee verplaatste hij de grenzen van het 
Romeinse Rijk tot aan de rivier de Rijn. Op dat moment in de geschiedenis leefden de Friezen nog ten noorden van de Rijn en vielen dus buiten de 
grenzen van het Romeinse Rijk. Onder Keizer Augustus (28 vC-14 nC) wilden de Romeinen de rivier de Elbe, in plaats van de Rijn, hun meest 
noordelijke grens maken. Het gevolg daarvan was dat het hele Friese volk onder de invloedsfeer van de Romeinen zou gaan vallen. De Friezen kozen 
er voor om met de Romeinen samen te gaan werken. Dit gebeurde tot Drusus en zijn leger in 12 vC bij de Rijn aankwam. De Friezen en Drusus 
kwamen een wapenstilstand overeen waarbij de Friezen regelmatig belasting in de vorm van koeienhuiden zouden moeten betalen. 
 

 

Onder Keizer Tiberius werd de belasting zo hoog dat de Friezen daaraan niet meer konden voldoen. Het resultaat daarvan was: Eerst zouden de 
Romeinen hun vee afnemen, daarna hun land, en tenslotte zouden hun vrouwen en kinderen worden afgevoerd om als slaaf te worden verkocht. In 
28 nC kwamen de Friezen in opstand en hingen de belastingontvangers op. Als represaille zouden de Romeinen hun legioenen om Friesland te 
straffen en te veroveren. Maar het Romeinse leger werd verslagen in een slag bij het Baduhenna-woud. De naam van de Friezen boezemde in Rome 
nu angst in. Er was geen Romeinse vergelding omdat Rome zijn eigen interne problemen had. Gedurende de volgende 20 jaar was Friesland vrij. 
 

In 47 nC kwamen de Friezen een andere wapenstilstand met de Romeinen overeen. Deze keer met Corbulo. Een overeenkomst werd opgesteld 
waarin werd opgenomen dat men het eens was over het feit dat de Rijn en gemeenschappelijke grens was die beide partijen zouden respecteren. 

Friesland zou onder de Romeinse invloedssfeer vallen, haar niet langer bezet zijn. 
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In 58 nC namen de Friezen een onbewoond stukje grond ten zuiden van de Rijn in bezit, waarbij zede afspraken met Corbulo schonden. Twee Friese 
aanvoerders, Verritus en Malorix (dit zijn Romeinse vertalingen van hun Friese namen) gingen naar Rome om aan de Romeinse Keizer Nero te vragen 
of ze daar mochten blijven. Spijtig genoeg werden de Friezen met geweld van dat stukje grond ten zuiden van de Rijn verwijderd. 

In 69 nC kwamen de Batavieren (een Germaanse stam, die woonden in het midden van Nederland en dus de zuidelijke buren van de Friezen) ook in 
opstand tegen de Romeinse bezetters. Deze regio was de noordwestelijke hoeksteen van het Romeinse Rijk. De Friezen en de Kaninefaten (ook een 



12 
 

Germaanse buurstam van de Friezen in het westen van Nederland) werden bondgenoten van de Batavieren. Jammer genoeg is de opstand een 
mislukking. De Romeinen verslaan de Batavieren. De Rijn blijft de grens tot de ineenstorting van het Romeinse Rijk in 410 nC. 
Rond 250 nC verdwijnen nagenoeg alle Friezen vanaf de Friese kleigronden. De stijging van het zeeniveau maakt het voor de komende 150 jaar (250 
– 400 nC) onmogelijk om in de kustgebieden van Friesland te blijven wonen. Gedurende deze periode vormt een deel van de Friezen samen met de 
Chaukianen (een Germaanse stam met een woongebied dat grenst aan het noorden van die van de Friezen) een nieuwe stam, die de Franken 
genoemd wordt. Dit is de stam die naar het zuiden zal gaan emigreren om het Frankische Rijk (het huidige Frankrijk) zal stichten. 

Na 400 nC stopt de stijging van de zeespiegel. Het Friese volk en hun adel keren terug naar de Friese kleigronden, die tegen die tijd alweer in bezit 
genomen is door mensen vanuit de regio van de Elbe en Sleeswijk/Holstein. Deze stammen assimileren en gaan de geschiedenis in als de Friese stam 
zoals we die vandaag kennen. 

In 300 nC hadden andere kleinere West-Germaanse stammen ook grotere stam-groepen gevormd, die bekend staan als de Allemanen, de Saksen, de 
Thuringers, en de Bayerns. De Chaukiaanse stam verdwijnt helemaal. Hij is in de Friese en Saksische stam opgenomen. 
 
 

 
Periode van Volksverhuizingen (350 – 550 nC) 
 

 
Gedurende twee eeuwen (350 – 550 nC) is Europa het toneel van vloedgolven van Volksverhuizingen. Germaanse stammen migreren over heel 
Europa na de ineenstorting van het Romeinse Rijk. Ze vormen daarbij nieuwe stammen in de nieuw veroverde gebieden en, voor de eerste keer, 
grote georganiseerde Germaanse staten. In Europa waren de grote Germaanse staten die van de Juten, de Saksen, de Anglo-Saksen, de Frankische, 
de Bourgondische, de West-Gothische, de Oost-Gothische, de Vandaalse en de Friese.  

Rond 450 nC staken de Angelen, de Saksen, de Juten en een deel van de Friezen, de Noordzee over en stichtten daar het Anglo-Saksische Rijk ((het 
huidige Engeland). De Friezen koloniseerden het gebied van Kent in het Zuidoosten van Engeland. 

Rond 400 nC begonnen de Friezen hun eigen Friese Rijk te stichten. In 500 nC en zeker in 600 nC was er een  snelle expansie en een sterke toename 
van de handel. Op zijn hoogtepunt, in de 7e eeuw, bestond dit rijk uit de kustgebieden vanaf het noorden van België tot aan het zuiden van 
Denemarken. En het controleerde een groot deel van de handelsroutes over de Noordzee van Friesland naar Engeland, Frankrijk, Scandinavië en 
Noordwest-Rusland. De periode van Volksverhuizingen heeft blijkbaar slechts een kleine invloed gehad op de raciale kenmerken.  
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Pas in de zesde eeuw beginnen bronnen weer over de Friezen te spreken. Een ‘Groot-Friesland’ 
(Magna Frisia) is gecreëerd. Dit historische Groot-Friesland bestond uit een smalle strook land langs 
de Noordzee, vanaf het Zwin (België) in het zuiden tot aan de Weser (Duitsland) in het noorden. Dit 
historische Friese Rijk bleef van 500 nC tot 719 nC bestaan. Het grensde aan de Saksen in het 
noorden en het oosten, de Franken in het zuiden en de Anglo-Saksen in het westen aan de overkant 
van de Noordzee.  
 
 

Friese expansie onder Heidense koningen (400 nC – 719 nC) 
 
Erg weinig is bekend over deze periode van de geschiedenis. Er zijn geen historische documenten 
van Friese oorsprong, en slechts een paar van Frankische en Anglo-Saksische oorsprong. De 
Frankische geschriften geven niet altijd een historisch correct beeld van de Friezen. Vanaf het 

moment dat de Franken onder Clovis (496 nC) zijn opgestapt op het Christendom zijn de Friezen hun grootste tegenstanders geworden. Daardoor 
zijn de Frankische teksten nogal eenzijdig werden op basis van politieke en religieuze gronden. Clovis bekeerde zich tot het Katholicisme voor 
machts-politieke redenen. De Gallo-Romeinse aristocratie en de kerk in Rome, wiens steun Clovis nodig had gedurende de periode van opbouw van 
zijn rijk, waren allemaal Katholiek. Andere Germaanse stammen in de vroegere invloedssfeer van het Romeinse Rijk (de Goten en Vandalen) waren 
bekeerd tot een vorm van Christendom die meer in overeenstemming was met hun Germaanse ziel: het Arianisme. De Germaanse stammen in het 
noorden, waaronder de Friezen, oefenden nog steeds het geloof uit van hun voorvaderen, thans bekend als Odinisme of Asatru, uit. In dit artikel 
wordt de term ‘Heiden’ gebruikt. 

Door Katholiek te worden werden de Franken automatisch de grootste tegenstanders van de Friezen. 

Rond 500 nC had Clovis zijn Frankische Rijk gevormd. Het zou de erfgenaam worden van het Romeinse Rijk met de zegen van de paus in Rome. De 
meest noordelijke grens van zijn rijk  werd gevormd door de steden Utrecht en Dorestad, en grenzend aan de Friezen. 

Na de dood van Clovis in 511 nC maakten de Friezen gebruik van de interne Frankische machtsstrijd en veroverden Utrecht en Dorestad. Beide 
steden zouden in voor meer dan honderd jaar (511 – 628 nC) in Friese handen blijven. De verovering van deze steden was van groot belang voor de 
Friezen omdat ze poorten waren voor de handel met het Saksische en Frankische achterland naar de Noordzee. In de zesde en zevende eeuw waren 
de Friezen de belangrijkste handelslieden op de Noordzee. De Noordzee werd zelfs ‘Mare Frisicum’ genoemd. Vanuit een religieus gezichtspunt was 
het Friese heidendom niet langer een bedreiging voor het Frankische Christendom omdat er geen uitvalshaven (Utrecht) meer was. 

In het jaar 628 nC versloeg de Frankisch/Christen koning Dagobert een verenigd leger van Saksen en Friezen (zowel Friezen als Saksen waren 
heidenen). Door dat te doen viel de stad Utrecht toe aan de Franken. Dagobert richtte in Utrecht een kerk op gaf orders aan een bisschop om te 
beginnen met het bekeren van de Friezen. Christendom was een werktuig geworden in de handen van de Franken om de Friese onafhankelijkheid 
ten noorden van de Rijn te vernietigen. 
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Koning Finn Folcwalding (leefde ergens in het begin van de zesde eeuw). 

Koning Finn kan een Friese koning geweest zijn gedurende de zesde eeuw. Hij wordt alleen genoemd in Anglo-Saksische epische gedichten (Widsith, 
Beowulf en het Finnburg-fragment), die zo’n 50 tot 100 jaar later zijn geschreven. 

Koning Eadgils (? – 677 nC). 

Koning Eadgils is de eerste Friese koning die bij zijn naam bekend is. Twee christelijke schrijvers, Beda en Eddius, noemen hem in hun geschriften. 
Onder het bestuur van Eadgil leven de Friezen en de Franken in vrede met elkaar. Hiervoor zijn twee redenen: de Franken waren nog steeds intern 
verdeeld over de vraag wie de erfgenaam was van het rijk dat Clovis had opgebouwd, en Aedgil liet bisschop Wilfried (een pion van Rome en de 
Franken) het Christendom vrijelijk prediken in de Friese gebieden. 

 

Deze tijd van vrede zou een jaar of tien later drastisch veranderen toen Redbad de koning van Friesland werd en Pepijn de leider van de Franken. 

Koning Redbad (679 – 719 nC) 

De heidense koning Redbad is de grootste volksheld van de Friezen. Hij is de verdediger van de Friese vrijheid tegen de binnenvallende Frankische 
legers en tegen de Kerk van Rome. Redbad was vrome heiden. Dus toen de Franken intern verdeeld waren over de vraag wie de Franken zou 
regeren, viel hij de Franken aan, veroverde Utrecht en vernietigde de kerk. Het Christendom werd toen krachtdadig verwijderd uit het Friese rijk. 
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In 689 nC voerde Pepijn II de Frankische verovering aan in de Friese landen en hij neemt Dorestad in. Tussen 690 en 692 nC valt Utrecht eveneens in 
de handen van Pepijn. Daardoor controleert hij de belangrijkste handelsroutes vanaf het Frankische achterland naar de Noordzee via de rivier de 

Rijn. Pepijn sterft in 714 nC. Redbad maakt hiervan gebruik en verslaat in 716 nC de Frankische legers, onder aanvoering staan van Charles Martel, 
nabij Keulen. Hierdoor herovert hij opnieuw het Friese Rijk. Koning Redbad overlijdt in 719 nC en laat een Groot en Heidens Friesland na. 
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Koning Poppa (Hrodbad) (719 – 734 nC) 

Vijftien jaar na de dood van Redbad bereikt Charles Martel het hoogtepunt van zijn macht en zag zijn kans om met Friesland af te rekenen. Hij zond 
in 734 nC zijn troepen naar Friesland. In het hart van het Friese land, nabij de rivier de Boorne (de ‘Middelzee’) werd de beslissende slag gevoerd met 
Poppo (voluit Hrodbad) aan het hoofd van de Friese land- en zeekrachten. Poppo was de zoon van Redbad, maar was niet zo succesvol als zijn vader 
was geweest. Hij werd in de slag gedood en de Friese legers (in wanorde) werden verslagen. 

Friesland, tot aan de Lauwers, werd in het Frankische Rijk opgenomen. Het verloor zijn vrijheid en de kerk kreeg er voet aan de grond. De zoon van 
Poppa, Abba (voluit Alfbad), werd de eerste Friese Hertog onder Frankisch bestuur (749 – 775 nC). Oost-Friesland (ten oosten van de Lauwers) werd 
50 jaar later veroverd. De Oost-Friezen hadden een bondgenootschap gevormd met hun heidense buren de Saksen. De zoon van Martel, Pepijn de 
Korte, was niet in staat deze coalitie te verslaan. Het was pas onder aanvoering van de kleinzoon van Martel, Charlemange (Karel de Grote) dat in 785 
nC de Saksisch-Friese coalitie verslagen kon worden. 

Gedurende de achtste eeuw ontstond de Friese taal. Deze geboorte kan worden getraceerd aan de hand van veranderingen van klanken in de taal. 
Daardoor werd de Friese taal een afzonderlijke vorm naast de andere Inguaeonische talen. 
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De Frankische periode (785 nC - 925 nC) 
 

Karel de Grote regeerde zijn Frankische Rijk op een sterk gecentraliseerde manier. Friezen moesten in zijn legers dienst doen. Zij dienden 
onder de Franken in de oorlog tegen de Wilten (789 nC) en tegen de Avaren (791 nC). Toen in 800 nC de eerste raids van Vikingen uit 
Scandinavië op Friesland plaatsvonden gedurende de regeerperiode van Karel de Grote, werden de Friezen vrijgesteld van buitenlandse 
militaire dienst. In plaats daarvan moesten ze hun eigen verdediging organiseren tegen de Heidense Vikingen. Nadat Karel de Grote in 785 nC 
de Saksen had verslagen, grensde het Frankische rijk in het noorden aan het Deense Rijk. 
 

De Denen waren beslist goed op de hoogte van de verschrikkelijke wandaden die Karel de Grote in naam van de kerk had verricht tegen hun 
Heidense zustervolkeren, de Friezen en de Saksen. De raids van de Denen/Vikingen op het rijk van Karel de Grote en de zich daarin 
bevindende rijke kerken en kloosters kunnen worden gezien als een heidense wraakactie.  
 

Gelijktijdig met de Franco-Christelijke binnendringers stond een andere vijand van de Friezen weer eens op. Gedurende de kerstdagen van 
838 nC overstroomde een geweldige stormvloed vrijwel geheel Friesland, waardoor vele mensen en vee verdronken. 
 

 
 

Friesland deel van het Frankische Rijk (749 - 840 nC) 
 
Na de overwinning in 785 nC van Karel de Grote werd het gehele Friese Rijk onderdeel van het Frankische Rijk. Zoals we eerder gezien hebben werd de kleinzoon van de 
legendarische Redbad, Abba, de eerste Friese Graaf onder Frankische overheersing (749 – 775 nC) over Friesland westelijk van de Lauwers. De twee belangrijkste taken van een graaf 
waren: het bewaren van wet en orde, en om rekruten te regelen voor de Frankische legers. Van 734 tot 100 nC werden de Frankische Keizers (en na hen de Duitse Koningen) door 
graven vertegenwoordigd. De graven waren leenheren. Er is erg weinig bekend over deze graven. Oost-, West en Midden Friesland hebben waarschijnlijk ieder hun eigen graven 
gehad. 
  

De graven van Friesland die we bij naam kennen: 

 754 graaf Abba (Boppa) leidt de bouw van de Bonifatius Kerk in Dokkum  

 791 graaf Diderik (Durk) leidt de Friezen in de Frankische strijd tegen de Avaren  

 839 graaf Gerlof kiest partij voor de rebellerende zoon van de Frank Lodewijk de Vrome  
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 873 graaf Albdag verslaat Vikingen (Rudolf) in Westergo  

 885 graaf Gerlof en graaf Gerdolf zijn aanwezig bij de moord op Godfried de Noor  

Graaf Gerlof is de vader van Diderik I, de graaf van Holland en van graaf Waltger in Teisterbant. De zonden van graaf Waltger heten "Redbad" en "Poppo". Deze namen tonen aan dat 
de graven in Friesland Redbadings zijn (afstammelingen van Redbad). 
  

De graven van Midden Friesland: 

 966 graaf Egbert van de Brunoanen dynastie; die door huwelijk en erfenis Midden Friesland krijgt  

 1038 graaf Liudolf van de Brunswik dynastie sterft  

 1038-1057 Bruno graaf van Midden Friesland  

 1057-1068 Egbert I graaf van Midden Friesland  

 1068-1088 Egbert II graaf van Midden Friesland 
   

De graven van West Friesland: 

 885 graaf Gerlof  

 922 graaf Diderik I (Durk I); voor het eerst wordt deze dynastie "Huis van Holland" genoemd. Graaf Diderik II (Durk II)  

 993 graaf Arnulf sterft in een slag met de West Friezen, graaf Durk III verslaat het leger van Keizer Hendrik II  

 1049 graaf Durk IV wordt gedood  

 1049-1061 graaf Floris I wordt gedood  

 1076 graaf Durk V; Graafdom Holland wordt gesticht (ook door Vlaamse invloeden), en graaf V en zijn Graafdom Holland worden tegenstanders van West- en Midden 
Friesland.  
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In Oost Friesland treffen we vrijwel geen sporen van graven aan. 
 
 

Frankisch Christendom (688 - 734/785 nC) 
 

De bekering van Heidenen in Christendom kon alleen maar gerealiseerd worden in gebieden die onder Frankisch beheer stonden. West Lauwers’ Friesland werd een Frankisch 
graafdom in 734 nC. Het gehele Friese Rijk kwam onder Frankische beheer in 785 nC. 

De kerstening van Friesland startte in 688 nC toen Wigbert in Friesland predikte en was voltooid in 800 nC toen Friesland stevig in handen was van de Frankische heerser Karel De 
Grote. In 800nC ‘lijken’ de Friezen bekeerd te zijn. Maar alleen de heersende elite (de graven en andere Frankische vazallen) zijn Katholiek geworden. Grote delen van de bevolking 
zijn nog steeds heiden en zullen dat nog voor een lange tijd blijven. Maar de stemmen van de Friese Heidense priesters en Friese Skalden van de epische gedichten (zoals die in 
Beowulf) zijn gestild. Daardoor is de keten van de orale traditie die de Friezen met hun heidens verleden hadden gebroken, en wint –uiteindelijk- het Christendom.  
  

Wat (tragische) data: 

 688 NC Wigbert predikt in Friesland  

 690 - 754 Willibrord en Bonifatius prediken  

 770-789 Willehad predikt  

 775 Liudger (een Fries) predikt  

 800 NC Friesland heeft Christelijke sociale structuren (diocese in Urecht) maar ……,  

 het grootste deel van de bevolking blijft heiden. 
   

Hoogtepunten vanuit Heidens oogpunt zijn: 

 in 714-719 nC wanneer Willibrord Utrecht ontvlucht nadat Redbad de stad veroverde;  

 in wanneer 754 nC Bonifatius wordt gedood in Dokkum;  

 in 782 AD wanneer Liudger vlucht voor de Saksisch-Friese opstand onder Widukind.  
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In 793 AD ontmoet Liudger de enige Friese skald die bij naam bekend is: "Bernlef". Bernlef zong epische gezangen uit het Friese Heroïsche Tijdperk (zoals in Beowulf). 

  

Vikinginvallen en Deense overheersing (800 - 1014 nC) 
 

In 807 nC begint een oorlog tussen Karel de Grote en de Deense koning Godfried. Godfried valt Friesland aan met een vloot van 200 schepen, de Frankische verdedigingen voor gek 
zettend. Kort daarop sterft Godfried (810 nC). Na de dood van Godfried concentreren de Deense raids zich voornamelijk op de Britse Eilanden en minder op Friesland. 

Na de dood van de Frankische Keizer Lodewijk de Vrome in 840 nC stortte de Karolingische verdediging van Friesland in elkaar. Omdat er geen Friese koning was om een 
verdedigingsmacht te organiseren werden de Deense raids op dit Karolingische buitengebied geïntensifieerd. En gedurende de rest van de negende eeuw leefden de Friezen 
regelmatig onder Deens gezag en moesten belasting betalen aan de leenheren. De Denen dwongen de verzwakte Karolingische Koningen om hen Friesland als een leengewest te 
geven. Leenheren in Friesland waren: 
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 Harald (840 - 844 nC)  

 Rorik en Godfried (844 - 857 nC)  

 Rorik (een Christen) (862 -872 nC)  

 Godfried (881 - 885 nC)  

In 885 nC wordt de laatste Scandinavische heerser van Friesland, Godfried de Noor, vermoord en de heersende Denen worden Friesland uitgezet door de Friezen.  De grote 
vloedgolven van raids van Heidense Vikingen(soms gevolgd door bezetting) behoren hiermee tot het verleden. Kleinere overvallen vonden nog plaats tot 1014 nC tot het moment dat 
Christian Knut de Grote koning van Denemarken, Noorwegen en Engeland werd. 
  

 De Duitse periode (925 nC - 1498 nC) 
 

In 843 nC werd Lotharius II heerser over Friesland. In 925 nC accepteerden de meeste heersers van Lotharingen Hendrik I van Duitsland als koning. Friesland werd deel van het 
"Heilige Römische Reich Deutscher Nation". De uitvoerende macht was tot 1217 nC in handen van leenheren (graven).  Na 1217 nC had Midden Friesland geen graaf, geen leenheer, 
vrijwel geen ridders, geen slaven en slechts een paar steden. Ze waren een volk van boeren, vissers en trekvaarders. Omdat er geen overheersende autoriteit bestond ontstonden er 
overal plaatselijke administratieve organen. Het was een periode van groei: landbouw en handel floreerden en vergrootten de welvaart. Friese steden traden toe tot de "Hanze" 
(West-Europesche handelsalliantie). Maar donkere wolken, die uiteindelijk in 1498 nC de Friese vrijheid zouden beëindigen, begonnen zich al te vormen.  
 
Dijkenbouw (start ongeveer 1000 nC) 
 
Na de terpenbouw, hetgeen eigenlijk een defensieve maatregel was tegen de stijging van het zeeniveau, ging de Friezen in de aanval en begonnen land uit het bereik van de zee te 
halen door middel van dijkenbouw. Rond 1000 nC waren grote stukken land omringd door dijken. Dit vond in Friesland plaats aan beide zijden van de Lauwers.  

Tussen 1000 en 1100 nC werden grote delen van Friesland beschermd door dijken en er bestonden uitgebreide regelingen betreffende het onderhoud van dijken en sluizen. Deze 
eerste dijken hadden een hoogte van 1,50 meter boven het maaiveld. Achter de dijk bevond zich een weg van ongeveer 4 meter breed, zodat in geval van nood twee wagens elkaar 
konden passeren. In termen van de totale hoeveelheid verplaatste grond ten behoeve van de dijkenbouw kan men gerust van een wereldwonder spreken. 

Deze grote dijkenbouw-projecten werden in eerste instantie georganiseerd door de zogenaamde ‘skeltas’. In de 13e eeuw werden de dijken de verantwoordelijkheid van de 
'grietmannen' en 'asegas'. 

Ondanks de dijkenbouw weren er regelmatig stormvloeden met dijkdoorbraken als gevolg die de Friese landen overstroomden met alle tragische gevolgen van dien.  
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Opstalboom (± 1000 - 1327 nC) 

 
TTen zuidwesten van Aurich in Oost-Friesland op een grafheuvel, welke uit de bronstijd stamt, bevindt zich een plaats die Opstalboom [Opstalsboom, Upstallboom of Upstalesbame 

(Oud-Fries)] genoemd wordt. In de 11e, 12e en 13e eeuw verzamelde zich een groep, de “Opstalboom” genaamd, zich op deze grafheuvel. Deze groep bestond uit 
vertegenwoordigers van de 7 Friese Zeelanden (landen bij de zee gelegen). Deze vertegenwoordigers verzamelden zich eens per jaar (op de dinsdag na pinksteren) en ze bespraken 

het opstellen van rechtsregels en wetten. De groep zorgde ook voor onderlinge steun wanneer een van hen werd aangevallen. 
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Worsteling tegen de Nederlandse Graven (993 - 26 September 1345 nC) ("Slag bij Warns") 

 

Het einde van de Friese vrijheid 
 

Na de periode van Scandinavische/Viking overheersing worden de graven van het ‘Huis van Holland’ de heersende elite in de landen aan de Noordzee ten zuiden van West-Friesland. 
De graven van het huis van Holland waren van Friese origine. Mar na de geboorte van de provincie Holland in 1075 nC domineerde de Frankische invloeden de Friezen. Op dat 
moment ontstond er een diepe kloof tussen de Friezen in West-Friesland en de graven van Holland. Er werden verschillende pogingen gedaan om de West-Friezen krachtdadig te 
onderwerpen. 

Graaf Arnulf: onderneemt een militaire expeditie; hij wordt gedood in 993.  

Graaf Willem II: valt West-Friesland binnen in de winter van 1256 nC, hij zakt door het ijs terwijl hij te paard zit en wordt door de Friezen doodgeslagen. 

Floris V, zoon van Willem II, wil beslist de dood van zijn vader wreken. Hij valt de West-Friesland aan en verslaat het. Ongeveer 1200 Friezen sterven in die slag. Het ont-Friezen van 
West-Friesland begint. Na de dood van Floris V komen de West-Friezen opnieuw in opstand, nu tegen Jan I. Zijn opvolger Jan II sloeg de Friese opstand neer, daarbij 3000 Friezen 
dodend. Midden Friesland zet troepen in om de West-Friezen bij te staan, maar ze komen te laat. De West-Friezen verliezen hun vrijheid, en in de komende eeuwen ook de Friese 
taal (hun moedertaal).  
 
 

Slag bij Warns 
 

 
Nadat ze West-Friesland hadden verslagen lieten de graven van Holland hun ogen vallen op Midden Friesland.  

In 1345 start graaf Willem IV met een militaire expeditie om Midden Friesland te veroveren. Met een grote vloot en met hulp van Franse en Vlaamse ridders voer hij de Zuiderzee. De 
nadering van deze agressor zorgde voor een vereniging van de Friese fracties (de Upstallboom speelde een r0l in deze unificatie). Op 26 september 1345 nC beleefde Friesland zijn 
mooiste moment. Willem IV en het beste van de Hollandse, Vlaamse en Franse ridders vormden de voorhoede van het leger, en nabij Warns bleken ze omsingeld door Friese 
landarbeiders en werden ze doodgeslagen. In wanorde sloeg de rest van het leger op de vlucht, het lichaam van Willem IV achterlatend. De dag van 26 september werd een jaarlijkse 
feestdag in Midden Friesland. 
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Schieringers en Vetkopers (1217 - 1489 NC) 
 
In 1392 horen we voor het eerste van de "Schieringers" en de "Vetkopers". Deze twee infame namen markeren het einde van de Friese vrijheid. Het startte in de Friese harten zelf. 
De Schieringen en de Vetkopers waren twee rivaliserende partijen van Friese origine. Ze stortten Friesland in een burgeroorlog. Stad vocht tegen stad. Stins tegen stins, en zoon 
tegen vader.  

 Het was Friesland’s donkerste moment in de geschiedenis en het begon in 1217 nC. Op dat moment eindigde de heerschappij va Karel de Grote in Midden Friesland. Dit resulteerde 
in een gebrek aan autoriteit hetgeen op zijn beurt weer een ernstig verval van orde en regel tot gevolg had. De macht van het burgerlijk bestuur werd niet meer van bovenaf 
opgelegd, maar kwam vanuit de gemeenschap zelf. Het resultaat hiervan was dat de Grietman (rechter) niemand met enige autoriteit naast hem had staan in zijn activiteiten tegen 
ongehoorzame mensen. In de 14de eeuw resulteerde dat uiteindelijk in de opkomst van de Schieringers en Vetkopers. De Friezen bleven in deze patstelling las gevolg van een 
karaktertrekje: hun sterke individualiteit. Hun persoonlijke vrijheid was van meer belang dan de vrijheid van het volk als geheel. 

 In 1489 nC werd de hulp van een buitenlandse macht, Albrecht van Saksen, geaccepteerd om een eind te maken aan deze catastrofale situatie. Hiermee kwam de Friese vrijheid aan 
zijn eind!  
 
Eind van de Friese vrijheid (1498 nC) 
 

Albrecht van Saksen creëerde op verzoek van de Schieringers een centralistische autoriteit en installeerde Saksische ambtenaren. Orde en regel keerde terug in Midden Friesland, 

maar cultureel gezien verarmde Midden Friesland. De taal van de ambtenarij is Duits, wat resulteert in het ont-Friezen in de meeste steden. Het ont-Friezen werd ook versneld 

doordat na de Reformatie de bijbel en het prediken in kerken alleen in het Laag-Duits was. 
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Hoofdstuk 2 - Borgen 1 - Wittewierum  

De borg Tammingahuizen heeft gelegen tussen Ten Post en Winneweer en lag aan de oude Stadsweg. De borg kent een rijke geschiedenis.  
 
15e eeuw  
De eerste vermelding van de naam Tammingahuizen stamt uit 1447, wanneer de bronnen spreken van de persoon Tyarck to Tammyngehusen. In 1481 komen we zo ook ene Ywe to 
Tammyngehus tegen. Over beide personen is weinig bekend. Hoewel Tammingahuizen in de geschreven bronnen voor het eerst in de 15e eeuw genoemd wordt, is het aannemelijk 
dat het huis een voorganger heeft gekend. In 1995 is archeologisch onderzoek gedaan op de plek van Tammingahuizen. Hierbij werden onder het niveau van de borggracht twee 
muurtjes op een houten constructie gevonden. Daarnaast is op verschillende plaatsen op het borgterrein materiaal uit de late middeleeuwen aangetroffen. Het gaat om aardewerk, 
te dateren in de 13e of 14e eeuw. De gevonden muren stammen ook uit die tijd.  
 
16e eeuw  
In 1544 bezit Otto Clant, hoofdeling te Stedum en Scharmer, een heerd land, Tammingahuis genaamd. Mogelijk dat de borg al eerder in bezit was van deze familie Clant. In de 15e 
eeuw wordt namelijk ene Egbert Clant in verband gebracht met Tammingahuizen. In 1564 is Otto’s zoon Hendrik Clant eigenaar van Tammingahuizen. Hij woont met zijn vrouw Bele 
Froma op Tammingahuizen. Met het verraad in 1580 van de Groninger stadhouder Rennenberg, wijkt de staatsgezinde Hendrik uit.  
In 1587 wordt Tammingahuizen bij keerskoop verkocht. Koper is Hendriks broer Wigbolt Clant. Voor het eerst wordt Tammingahuizen dan omschreven als een voorhuis en 

zijtkaemer, met poort, heem, grachten, zijlrechten, redgerrechten en alle heerlijkheden. Het bijbehorende bezit wordt dan omschreven als 42 ½ gras groot. Op basis hiervan weten 

we dat Tammingahuizen door grachten omgeven was en een poort en heminge bezat. 

 

17e eeuw  
In 1617 overlijdt Wigbolt Clant, waarna Tammingahuizen wordt verkocht. De borg komt dan in het bezit van de familie Van Ewsum. In 1627 komen we als eigenaar Christoffel van 

Ewsum († 1644) tegen en in 1662 zijn zoon Ulrich van Ewsum († 1706). Ulrich van Ewsum was een belangrijk man. Hij was heer van Tammingahuizen en junker en hovelinck van Ten 

Post en Garrelsweer. Tammingahuizen was de hoofdzetel van de Van Ewsums. We weten hoe Tammingahuizen er uit heeft gezien onder de Van Ewsums. De borg is namelijk 

afgebeeld op een wandkaart van de provincie Groningen gemaakt door Wilhelm en Frederik Coenders van Helpen (zie foto) uit 1677-1678. De borg bestaat uit twee haaks op elkaar 

staande vleugels in een T-vorm en is door een gracht omgeven. Onder de van Ewsums krijgt het borgterrein zijn huidige gedaante. Was er eerst alleen sprake van een noordelijke en 

zuidelijke borgstee, onder de Van Ewsums wordt de borg uitgebreid met een westelijk bijterrein waarop het schathuis kwam te staan (zie foto). Als gevolg van de aanleg van de 
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Trekweg wordt ook een Oostelijke toegangsweg naar de borg aangelegd. Na de dood van Ulrich erft zijn dochter Johanna Emilia van Ewsum (1659-1719) en haar man Rudolf Polman 

van Garreweer (†1719) de borg. 
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18e eeuw  
Na de dood van zowel Johanna Emilia als Rudolf Polman in 1719 erft hun dochter Ida Johanna Polman (1689-1732) de borg. In 1721 trouwt Ida Johanna met Bernard Gruys (1694-
1733). In 1732 overlijdt Ida Johanna bij de bevalling van een tweeling. Bernard Gruys sterft een jaar later. De erfenis van Bernard was vermoedelijk bezwaard met leningen, wat tot 
verkoop van de borg leidt. De borg wordt gekocht door artilleriemeester Allard Lucas Gruys. Dit is overigens geen directe familie van Bernard Gruys.  
In 1737 worden noodgedwongen de goederen en rechten van Allard Lucas, met een waarde van in totaal 10.000 gulden, verkocht om schulden af te lossen. Hierbij worden rechten 

en bezittingen gescheiden. De rechten, zoals collaties en eesterrechten worden gekocht door Egbert Rengers van Farmsum († 1745). De borg en de landerijen worden verkocht aan 

Jakob Themmen (1685-1764) en zijn vrouw Hillegien Cornelis Cruisinga (1685-1764). Jakob Themmen is een vermogend man met vele ambten. Zo is hij Gedeputeerde van de 

provincie Groningen. Themmen krijgt geen kinderen. De borg wordt daarom voor een helft geërfd door de nazaten van Jakobs zuster, Dieuwer Themmen en voor de andere helft 

door de twee stiefzonen uit Hillegiens eerste huwelijk. Het lukt de gezamenlijke erfgenamen niet om Tammingahuizen te verkopen. De gebroeders Cornelis en Brond Brontsema 

kopen daarop in 1765 het erfrecht van Dieuwer Themmen. Vermoedelijk hebben de gebroerders de borg vervolgens gesloopt en de landerijen in 1766 verkocht. De landerijen zijn 

daarna gebruikt als boerenland. 

Huidige status  
In 1995 werd door Staatsbosbeheer, dan eigenaar van het gebied, het borgterrein in zijn oude staat hersteld.  
Nieuwe Dampalen markeren de toegang tot het voormalig borgterrein Tammingahuizen. Dankzij ons project Verborgen Terreinen kunnen wandelaars nu een reis door de tijd maken 
over de voormalige Stadsweg bij Tammingahuizen. Oude structuren van de borg zoals de gracht zijn nog zichtbaar in het landschap. Sinds kort zijn er twee dampalen geplaatst met 
teksten over de geschiedenis van de borg. De bronzen plaquettes die de betonnen palen sieren zijn ontworpen door Ruud Ringers.  
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Hoofdstuk 3 – Borgen 2 Hornhuizen 

Het navolgende komt uit het boek “Groninger borgen en steenhuizen”.  
 

14e eeuw  
De naam Tamminga komt te Hornhuizen het eerst voor in 1343 en 1344. In die jaren worden overeenkomsten gesloten over het eiland Korenzand of Hefzand. Daarin worden met 
name genoemd, de al gestorven Jarrig, zijn zoon Liudolph of Liudo Tamminga en Anteko Tamminga. Hoofdelingen worden ze niet genoemd, ook geen dorpsheren. Wel waren ze van 
enige aanzien want Liudo bezegelde de oorkonden. Een latere Jarig (mogelijk een kleinzoon van Jarrig) is ook geen hoofdeling. Hij trad wel als zodanig op, want hij had soldaten 
(Armigeri) in dienst in 1375.  
 

15e eeuw  
In hoeverre Abel en Hidde Tamminga, die in het begin van de 15e eeuw genoemd worden van hem afstammen, is niet bekend. In 1416 maakten zij met raad en consent van hun 
moeder Jesele en enige familieleden een scheiding van de boedel van hun ons niet bekende vader. Abel verkreeg Tammingehuis te Hornhuizen met de innerhof, het voorheem, 
redgerrecht, dijkrecht, 'kerckwegen', kerkstoelen en alle rechten van het huis en heerd. Wat Hiddeke verkreeg wordt niet vermeld, hij trouwde met Menneke van Ewsum en nam 
haar naam (Van Ewsma) aan.  
 
Merkwaardig is, dat zowel Abel als Hidde, respectievelijk in 1408 en 1431, een wapen, met als embleem een stralende zon, voeren dat afwijkt van het latere Tamminga-Van Ewsum 
wapen. Dit wapen was in 1708 ook het wapen van de familie Van Selwerd. Ook Johan van Ewsum beweerde in 1555, dat de Van Ewsums vanouds het wapen Selwerd in hun 
kwartieren voeren. Het is dus mogelijk , dat de Tamminga's verwant waren aan het geslacht van Selwerd.  
Abel Tamminga, die in de jaren 1408-1422 voorkomt als hoofdeling in de Marne, stierf in of voor 1428, in welk jaar zijn weduwe Bawe en zijn onmondige kinderen worden vermeld. 
Bawe was een Onsta en leefde in 1444 nog. Haar zoon Onno erfde Tamminga. Hij streefde naar uitbreiding van zijn goederen en rechten. In 1455 kocht hij rechten en in 1470 schonk 
Reyner Remersma hem zijn gedeelte van zijn Kerkstoel, in 1468 kocht hij en zijn vrouw redgerrechten en overrechten in het westerdeel van de Marne. Samen lieten ze ook een nieuw 
huis bouwen op Tamminga.   
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Wanneer Onno is overleden, is niet bekend. Zijn vrouw Emeke Asinga leefde nog in 1509, in welk jaar zij Asingaborg te Warffum bezat. Blijkbaar is zij dan ook nog in het bezit van de 
Tammingaborg.  
Zij hadden vier zonen, Abel, Abeke, Hoyke en Allert en twee dochters. De zonen komen voor als hoofdelingen te Hornhuizen of in de Marne. Allert stierf in 1498, dit blijkt uit een 
bronzen grafplaat in de kerk te Hornhuizen. Abeke verkreeg in 1500 verschillende rechten in Niekerk als vergoeding voor de moeite en kosten die hij zich getroost had voor de 
kerspellieden gedurende de oorlog. Hij stond namelijk in 1500 aan de zijde van de hertog van Saksen en de graaf van Oost-Friesland, dus tegenover de stad Gron ingen. Deze wilde 
daarom het Tammingehuis omverwerpen, maar de beide zwagers van Abeke te Groningen, Harmen en Geert Lewe, wisten dat te verhinderen. Harmen Lewe ging met 20 man op het 
huis liggen. Na de slag bij Warffumerzijl eiste de hertog het huis op. Harmen ontruimde het zonder tegenstand, hetgeen in de stad de indruk wekte, dat er kwaad spel gespeeld was.  
 

16e eeuw  
In 1503 schonk Emeke haar aandeel in het nieuwe huis, de nieuwe zaal geheten, met brouwhuis en de helft van het gereedschap, de nieuwe kamer en andere gebouwen die zij en 
haar man hadden laten bouwen en stofferen aan haar dochter Bawe, getrouwd met Herman Lewe. In 1509 moest zij deze schenking herroepen. De boedel bleef onverdeeld door 
allerlei twisten. In 1516 verkochten Frouke Lewens en haar zoon Reint Huinge aan Geert Lewe (een zoon van Herman?) en Hille de Mepsche hun aandeel in Tammingaheerd dat 
Frouke geerfd had van haar broer Alke(?). De familie verhoudingen zijn niet duidelijk. In 1531 kwam een akkoord tot stand dat nog geen oplossing gaf. Pas in 1542 schijnen de 
geschillen beeindigd te zijn. In dat jaar deed de oosterwarf uitspraak in het geschil tussen Abel Onsta als gemachtigde van Abel Tamminga en Geert Lewe. De juiste bepalingen zijn 
niet bekend, maar zeker mogen we aannemen dat Abel onbetwist eigenaar was. In 1542 vond er mogelijk een verbouwing of nieuwbouw plaats. Er was ook een portret van Abel 
Tamminga die leefde van 1498-1549. van wie hij een zoon was is onbekend, evenmin met wie hij getrouwd was. 
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Het was waarschijnlijk Abels zoon Onno die de borg Erfde. Hij komt voor onder de Ommelander gedeputeerden en behoorde tot diegenen die in 1577 door de stad werden gevangen 
gezet. Of hij na 1580 is uitgeweken is niet bekend. Wel weten we, dat de Tammingeborg tussen 1580 en 1594 herhaaldelijk als steunpunt diende voor spaanse soldaten. Wanneer 
Onno Gestorven is, is niet bekend, waarschijnlijk voor 1594, in welk jaar doctor Sicke van Dekema, getrouwd met Hille Tamminga, als hoofdeling te Jellum, Tammingaborg en in de 
Marne wordt vermeld. Zij woonden later in Jellum, waar zij respectievelijk in 1625 en 1620 overleden en werden begraven.  
 

17e eeuw  
Hun dochter Lucia van Dekema erfde de borg, die zij al in 1608 met haar man Julius van Meckema bewoonde. Deze voerde processen op de landdag in 1624 voor Hornhuizen. In die 
tijd zou de borg zijn verbouwd en vergroot. Lucia, weduwe sinds 1638, stierf in 1652. Zij werd opgevolgd door haar dochter Luts van Meckema, gehuwd met Douwe van Aylva, die in 
1665 overleed. Zij zelf stierf in 1670.  
Toen Douwe nog leefde moet zijn broer Scipio Meckema van Aylva al in het bezit zijn gekomen. Hij compareerde in 1655 op de landdag, maar werd een jaar later grietman van 
Tietjerksteradeel, waarna hij als edelman in de Friese Staten zitting nam. Hij stierf als weduwnaar van Lisch van Eysinga in 1669. Zijn zoon Ernst Douwe van Aylva, in 1676 gehuwd 
met Tjemke van Heemstra, kreeg zijn erfdeel pas in 1686 bij akte van scheiding. Het echtpaar woonde al daarvoor op de borg, althans hun zoon Scipio Meckema van Aylva werd daar 
in 1679 geboren. Ook compareerde Ernst Douwe voor Hornhuizen op de landdag.  
 

18e eeuw  
Na zijn dood in 1717 volgde Scipio hem op. Deze trouwde hetzelfde jaar met Anna Bouwina Tjarda van Starkenborgh. Hij overleed in 1732. In datzelfde jaar kwam de borg door koop 
in het bezit van zijn zijn broer Hans Willem van Aylva. Anna Bouwina hertrouwde in 1737 met de in Hornhuizen  bevestigde dominee Johannes van Diemen. De dominee vocht en 
dronk en moest in 1746 naar Oost-Indië vertrekken. Zijn vrouw deed bij het huwelijk in 1737 afstand van het vruchtgebruik van de Tammingaborg en alle gerechtigheden. Wat er van 
haar geworden is, is onbekend. 
 
Hans Willem van Aylva was gehuwd met Barbara van Camstra, die in 1732 overleed. Hij was bij zijn dood in 1776 luitenant-generaal. Daarom zal hij niet veel op Tamminga hebben 
gewoond. Ook compareerde hij niet op de landdag en speelde dus geen rol in het politieke leven van Stad en Lande.  
Na zijn dood werd de inboedel geveild en ook het huis zelf kwam onder de hamer. De borg werd omschreven als een hoogadellijk huis, met schathuis, schuur, hoven, singels, lanen, 
vijvers, grachten, bomen, plantages en twee duivematten. Erbij horen het staande redgerrecht van Hornhuizen, de staande collaties van Hornhuizen en Kloosterburen en allerlei 
andere rechten, gestoelten, banken, grafkelder en graven in de kerken van beide dorpen.  
Eerst in 1778 vond verpachting plaats aan Coppen Jarges en Anna Maria Hyma Juliana Lewe van Matenesse. Beiden overleden in 1792. Hun kinderen Joost en Anna lieten de vaste 
goederen verkopen in 1797. Koper werd in 1798 Jan Carel Ferdinand van In- en Kniphuisen, die in 1802 'de aangename buitenplaats' te koop aanbood. Kopers werden H.E. Noordhuis 
en anderen voor 4800 gulden. Het huis werd afgebroken, in verschillende etappes waarschijnlijk. 
 

19e eeuw  
In 1809 werd werd de eigendom van de onder beklemming verhuurde borgstede binnen de gracht te koop aangeboden. In 1811 kwam deze met staande redgerrecht, recht van jacht 
en visserij in het bezit van P. Durleu op Bellingeweer. De borgstede was in 1848 een boomkwekerij. Het schathuis is veel later afgebroken.  
 
Huidige status  
Thans kan men de omtrek van het borgterrein en de gebouwen vanuit de lucht nog goed waarnemen. Bij opgravingen in 2002 zijn er funderingen getroffen. 
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Hoofdstuk 4 – Borgen 3 – Bellingeweer 

16e eeuw  
Uit de begintijd van de Tammingaborg is weinig bekend. De eerste bewoner die we bij name kennen is Allert Tamminga (1563). Het huis bleef tot 1732 in het bezit van zijn nazaten, 
maar van een ongestoord bezit was lang niet altijd sprake. In 1820 werd de Tammingaborg afgebroken. Het borgterrein werd uiteindelijk opgenomen in het uitbreidingsplan van 
Winsum en bebouwd met huizen. De borgstee en de gedeeltelijk gedempte binnengracht zijn daarbij gespaard gebleven. Tijdens renovatiewerkzaamheden aan hertenkamp ‘De 
Borgstee’ in najaar 1999 heeft de werkgroep Archeologie van de Historische Vereniging Winsum-Obergum talrijke bijzondere vondsten gedaan. 
 
In 1581 is de Tammingaborg door de geuzen geruïneerd. In die tijd werd de borg bewoond door de Spaansgezinde Allert Tamminga. Ook de kerk die op korte afstand stond moest 
het ontgelden. De borg werd hersteld, maar het duurde tot 1641 voordat ook de kerk weer herbouwd werd door Allerts zoon Onno. Aan hem herinnert nog de fraaie grafsteen die 
zich nu in de Hervormde kerk van Winsum bevindt. In 1652 overleed op 75-jarige leeftijd de toenmalige eigenaar Onno Tamminga, jonker en hoveling in Ubbega, de Marne en het 
Halve Ambt. Zijn zoon Schotto was luitenant van de Hoofdmannenkamer, de hoogste functie in de provincie (stad Groningen en Ommelanden). Hierdoor werd het huis te 
Bellingeweer in die tijd een belangrijk centrum. Schotto Tamminga werd opgevolgd door zoon Onno die eveneens belangrijke bestuursfuncties vervulde. Hij was lid van de Staten 
Generaal en had als heer van Bellingeweer ook de functie van erfschepper van het Winsumer- en Schaphalster Zijlvest aan zich weten te trekken. Generaal en had als heer van 
Bellingeweer ook de functie van erfschepper van het Winsumer- en Schaphalster Zijlvest aan zich weten te trekken. Hij stierf ongehuwd in 1709 en werd opgevolgd door een andere 
zoon van Onno Tamminga genaamd Egbert; deze stierf eveneens kinderloos in 1722. Bellingeweer kwam nu aan Onno’s dochter Wilhelmina Tamminga, weduwe van Frans Eysinga 
van Burmania, die er zich met haar beide dochters vestigde. 
 
De heren van Bellingeweer konden deze overheersende positie in dit gebied verwerven omdat in Winsum aan het eind van de 16e eeuw een eind was gekomen aan de macht van de 
Ripperda’s.  
De nieuwe heer van Bellingeweer, in zijn jonge jaren gardeluitenant van de erfstadhouder, kocht ook de heerlijke rechten van Asinga te Ulrum en Tamminga te Hornhuizen. In 1819 
overleed hij te Bellingeweer als percepteur van de belastingen. Zijn weduwe Johanna Elisabeth Schultens overleed het jaar daarop, maar had voordien de borg op afbraak verkocht. 
Uit de verkoopakte blijkt dat de muren van de borg rondom uit het water van de binnengracht waren opgemetseld. Het schathuis en de keukentuin bevonden zich tussen beide 
grachten, op de poortvenne stond een duiventil en op het voorplein en elders waren ‘straten’ aangelegd. De borg bracht 2800 gulden op, het gehele complex bedroeg 62,25 grazen. 
Enige jaren later, in 1824, besloten kerkvoogden en notabelen tot de afbraak van kerk en pastorie. Op de plaats van de Tammingaborg -afgebroken in 1820- stond tot 1965 nog een 
kleine boerderij. Inmiddels is het borgterrein opgenomen in een uitbreidingsplan van de gemeente Winsum en bezet met huizenblokken (Schepperijlaan, Warfstraat, Grachtstraat, 
Terpstraat). De Borgstee en de gedeeltelijk gedempte binnengracht zijn gespaard gebleven en liggen nu in het onlangs gerenoveerde hertenkamp. Tijdens de graafwerkzaamheden 
en het baggeren van de grachten zijn er grote brokstukken van fundamenten, zowel van de oude als de nieuwe borg, naar boven gekomen. Ook is er een laatmiddeleeuws 
bruggenhoofd in de gracht blootgelegd. Verder zijn er veel scherven van aardewerk naar boven gekomen, soms complete exemplaren. Hieronder treft u een overzicht aan van 
recente vondsten van de werkgroep Archeologie op en rond het terrein van de hertenkamp. 
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Vondsten van de werkgroep Archeologie  
4 schalen van roodbakkend loodglazuuraardewerk met gele engobe en bruinrode en groene ringeloordecoratie in door looptechniek (herkomst Noord-Nederland, datering 1690)  
1 kleine mosgroene schaal (50 % compleet)  
1 grote mosgroene schaal van roodbakkend loodglazuur aardewerk (60 % compleet)  
3 bruine schalen van roodbakkend loodglazuur aardewerk, diameter 25 cm (datering 1650, 80 tot 90 % compleet)  
1 groene comfoor, van binnen geel, van witbakkend aardewerk bedekt met loodglazuur, diameter 21 cm (datering 1680, 90 % compleet)  
1 bruine kom op pootjes zonder steel van roodbakkend loodglazuuraardewerk, diameter 20 cm (datering ± 1700, 95 % compleet)  
1 bruin oliekruikje (datering 1680, 95 % compleet)  
1 grote groene trechtervormige schaal met twee puntige horizontale oren van witbakkend aardewerk met groen en geel loodglazuur (datering ± 1700, niet compleet)  
1 bruine kom, diameter 20 cm (datering 1725, 90 % compleet)  
1 groene roomkan met tuit en oren van witbakkend aardewerk met groen en geel loodglazuur, diameter 14 cm (datering ± 1675, 90 % compleet)  
1 bruine pot op pootjes met twee puntige horizontale oren van roodbakkend loodglazuur aardewerk, geen roetaanslag (datering ± 1725, 95 % compleet)  
2 jeneverkruiken (datering ± 1750, de één is 100 en de ander 95 % compleet)  
1 groene vergiet op pootjes van witbakkend groen loodglazuur aardewerk, diameter 19 cm (datering ± 1700, 90 % compleet) 1 bruingroen steelkommetje op drie pootjes van 
roodbakkend loodglazuur aardewerk, diameter 17 cm (datering 1650)  
1 donkerbruin theepotje van roodbakkend aardewerk, diameter 9 cm (datering ± 1775, er mist een stukje van de tuit en de deksel ontbreekt)  
1 groene testop pootjes van witbakkend groen loodglazuur aardewerk (datering ± 1700)  
1 donkerbruine kom met horizontale worstoortjes van roodbakkend glazuuraardewerk, diameter 17 cm (datering ± 1660, 95 % compleet)  
1 wijnfles van groen glas (datering ± 1775, 90 % compleet) 1 bruin steelkommetje op pootjes van roodbakkend glazuuraardewerk, diameter 13 cm (datering 1680, 100 % compleet)  
1 oranjekleurig voorraad- of beslagpotje met twee verticale oren, voorzien van standring en gemaakt van roodbakkend loodglazuuraardewerk, diameter 20 cm (datering + 1680)  
1 wit faience bord met blauwe decoratie (herkomst Noord-Nederland, datering ± 1710)  
1 sauskom van wit porselein, diameter 22 cm (datering ± 1750, 100 % compleet) 140  
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1 oranjebruine melkteil van roodbakkend glazuuraardewerk, diameter 35 cm en hoogte 10 cm (datering ± 1725)  
2 grapes (kookpotten) op poten met verticale oren van roodbakkend glazuuraardewerk, buitenkant zwart van roet (datering 1675, 75 % compleet)  
1 pispot van wit porselein (faiense), diameter 19 cm (datering ± 1750)  
1 grote bruinoranje pot op drie poten met twee puntige horizontale oren van roodbakkend loodglazuuraardewerk, diameter 26 cm (herkomst Noord-Nederland, datering ± 1700, 90 
% compleet)  
3 deksels van roodbakkend ongeglazuurd aardewerk, waarvan twee grote exemplaren met een diameter van 22 cm en één kleine deksel van 12 cm (herkomst Groningen, datering ± 
1625)  
 

 
 
Korte toelichting op de vondsten  
 
Majolica  
Nederlandse majolica is aardewerk waarvan de voorzijde is bedekt met dekkend wit tinglazuur en de achterzijde met loodglazuur, meestal in de tinten geel, grijs of groen. De voorzijde 
van het schotelgoed is blauw of meerkleurig beschilderd met decoraties van uiteenlopende aard. Ook zijn proenafdrukken aan de voorzijde kenmerkend voor majolica. Dit zijn kleine 
driehoekige beschadigingen van de glazuurlaag, die tijdens het bakproces zijn ontstaan door het stapelen in de oven met behulp van zogenaamde proenen. Dit zijn driehoekige 
hulpstukjes van aardewerk met puntvormig verdikte uiteinden die in de oven tussen de borden en schalen geplaatst werden om te voorkomen dat de majolicaproducten aan elkaar 
vastbakten.  
 
Faience  
Door de activiteiten van de in 1602 opgerichte Verenigde Oost-Indische Compagnie werd vanaf het begin van de 17e eeuw regelmatig Chinees porselein ingevoerd. Dit was erg gewild 
vanwege de uitstekende kwaliteit en de schoonheid van de in blauwwit uitgevoerde decoraties. Het porselein vormde dan ook een wezenlijke bedreiging voor de Nederlandse 
majolicabakkers. Zij probeerden daarom een nieuw product op de markt te brengen dat kon concurreren met het Chinese porselein en zo introduceerde zij rond 1620 de keramieksoort 
‘faience’, vroeger ‘Hollands porselein’ genoemd. In vergelijking met majolica is faience gemaakt van een fijnere soort klei. Verder is faience overtrokken met wit tinglazuur en gebakken 
op pennen in kokers. Hierdoor kon men de ontsierende proefafdrukken voorkomen. Delft ontwikkelde zich als verreweg het belangrijkste productiecentrum van faience. Hierdoor wordt 
het wel aangeduid als Delfts aardewerk, hoewel het ook op andere plaatsen in ons land is vervaardigd. De Nederlandse witte faience kwam in het midden van de 17e eeuw op de 
markt en was een directe navolging van het Italiaanse Faenza.  
 
Bronzen schrijfstift  
Vroeger werd met een schrijfstift geschreven op zogenaamde wastafeltjes. Deze schrijfstiften komen in allerlei typen en materialen voor, zoals hout, been, gewei en metaal. De lengte 
van de stiften bedraagt 8 tot 18 cm. Het type dat het meest voorkomt is spatelvormig. De scherpe punt diende om mee te schrijven en de tegenoverliggende brede afgeronde kant werd 

gebruikt voor het uitwissen van op de wastafel geschreven tekst. De bronzen schrijfstift is een gebruiksvoorwerp dat dateert uit de vroege Middeleeuwen.. 143  
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Hoofdstuk 5 - Westernieland 

Toen de oude Hunzemonding tussen Pieterburen en den Andel dichtslibde,ontstond op de kwelder een nederzetting die rond het jaar 1000 Mariaburen in den Nijenlanden werd 
genoemd; sedert 1810 heet het dorp Westernieland. Oorspronkelijk vormde de kerk min of meer het middelpunt van het dorp, maar toen bij de beruchte Kerstvloed van 1717 (net 
zo berucht als de Sint Maartensvloed van 1686) het dorp gedeeltelijk wegspoelde, heeft men aan de oostzijde van de kerknieuwe woningen gebouwd. Ook de kerk had het in 1717 
zwaar te verduren. De deuren in de toren waren weggeslagen, evenals een stuk muur en alle banken waren op het koor gespoeld; het zeewater stond twee meter hoog in de kerk. 
De zondagse diensten moesten nadien een tijdop Addingaheerd worden gehouden. 
 
De kerk van Westernielandis in de 13eeeuw gebouwd. Deze bakstenen zaalkerk met rechte koorsluiting behoort tot de romano-gotiek;de drie traveeënwaren dan ook gedekt metde 
bijbehorende koepelgewelven.In 1831 zijn de spitsboogramen in de zijgevels verhoogd en de gewelven uitgebroken; binnen werd een vlak balkenplafond aangebracht in de bekende 
blauwgroene kleur. Bij een recente restauratie heeft men resten van de muraalbogenbehorende bij de gewelvenaangetroffen: deze zijn nu in de wanden aangegeven. 
 
Oorspronkelijk zal bij de kerk een klokkenstoel hebben gestaan, de tegenwoordige westtoren dateertvan de 14eeeuw. De westelijke torengevel is in 1926 gedeeltelijk ingestort; voor 
de herbouw is een harde gevelklinker toegepast, die contrasteert met de kloostermoppen van de noord-en zuidmuur. Deze westmuur is breder dan de toren; door het uitkragen 
worden een soort ‘steunberen’ gevormd. De diepe spitsboognis, met daarin de toegangsdeuris erg groot in verhouding met de torenmuur. En de combinatie van spitse bogen met 
een halfrond bovenlicht detoneert enigszins. Voor de ingangligt eenplaat van rode zandsteen, wellicht een voormalige altaarmensa. Noord-en zuidgevel van de toren 
hebbengalmgatenmet segmentbogen; daarboven zitten dichtgezette openingenmet ronde bogen. Op de noordgevel is grijs pleisterwerk aangebracht, dat grotendeels is 
afgebladderd en waaronder te zien is, dat het muurwerk gekleurd is geweest, met geschilderde witte schijnvoegen.  
 
Traditioneel had de kerk ingangen tegenover elkaar in de lange gevels; de portaalbogen in de westtravee tekenen zich nog af in het huidige pleisterwerk. De oorspronkelijke 
behandeling vande kerkmuren is verloren gegaan door het inbrekenvan spitsboogramen, vier in de lange gevels en twee in de koorsluiting. De koorgevel, die naar de weg is 
toegekeerd kreeg een rijkere behandeling, met rond de vensters een sieromlijsting van stucwerk, bekroond met barokke voluten die een wapenschildje ondersteunen. Ook de grote 
spitsboognis in de sluitgevel kreeg een dergelijke omlijsting. Op de hoeken van de koorsluiting en de zijgevels zijn overhoekse, twee maal versneden steunberen geplaatst. Voorts 
heeft de noordgevel een hoekliseen op het noordwesten, meer naar het oosten bleef een tweede liseen bewaard. Het muurwerkgaatop van een grijs gepleisterde plint, waarboven 
geel geschilderd pleisterwerk in blokmotief met frijnwerk is aangebracht. De lange gevels worden bekroond door brede lijstgoten. Op het kerkhof staat nog steeds een regenbak, die 
gevoed wordt door het kerkdak en herinnert aan de tijd dat goed water in een droge periode schaars kon zijn. De zerken op het kerkhof zijn gerestaureerd. Er ligt een zerk, omgeven 
door een grafhek. Een tweetal grafstenen herinnert aan robbenjagers, die hier gevestigd waren. De kerk heeft een blauw geverfde balkenzoldering; de balken dateren uit 
verschillende perioden, enkele rusten op sleutelstukken. Boven het middenpad hangt een messing zeslichts bolkroontjeuit de 18eeeuw.  
 
Tegen de koorsluiting staat de kansel uit het midden van de 17eeeuw, met in de zeszijdige kuip het gesneden wapen van de collator,Schotto Tamminga van Bellingeweer. Op de 
hoeken van de kuip zijn vrijstaande Ionische zuiltjes geplaatst, de panelen dragen snijwerk van festoenen met bladeren, bloemen en vruchten. De lampet wordt gesierd door ribben, 
die samenkomen in een knop. Ook het klankbord heeft  
 
2ribben, samenkomend in een rozet. Tegen de zuidelijke koormuur zijn banken geplaatst voor ambtsdragers en daar tegenover staat een tweetal banken met een gemeenschappelijk 
deurtje, de linker bank behoort aan de edeleheerd Zijlbrugge en draagt een gedeeld familiewapen. Het balustradeorgel in bruin geschilderde kas, met zeven stemmen en 
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aangehangen pedaal is in 1893 gebouwd door de firma P. van Oeckelen & Zonen te Harendermolen. De windvoorziening kan nog met dehand worden bediend, de claviatuur zit aan 
de linkerzijde. De kas heeft gesneden zijwangen, de middentoren wordt bekroond met een combinatievan een viool en blaasinstrumenteN. 
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Hoofdstuk 6 - Kerk Uithuizen  

De kerk van Uithuizen is gebouwd in de 13e eeuw. Buitenmuren bepleisterd. Later zijn ook steunberen aangebracht. De kerk had vroeger een houten hek, dat in 1868 werd 
vervangen door een ijzeren hek. De toren, vroeger los van de kerk, is ter hoogte van de kerk opgetrokken uit tufsteen en in plm 1700 verhoogd met handbaksteen. Hierop een 
afgeknot tentdak en spitsje, waarop een zeemeermin. In de muur van de toren bevinden zich ijzeren bouten, die dienden als peil voor het water en voor de afmetingen van het dorp. 
De klokken, waarvan de kleine in 1715 en de grote in 1787 werden gegoten, zijn tijdens de bezetting geroofd en niet teruggevonden. In 1947 werden nieuwe klokken gegoten . 
Vroeger was aan de zuidkant ook een ingang. De kerk bestaat uit een schip van drie traveeën, waar de kleine vensters door grote zijn vervangen. Koepelachtige gewelven met acht 
ribben. In plm 1750 werd er aan de noordkant een nieuwe zijbeuk aangebracht, tegenover de 2e en 3e schipstravee. De preekstoel, die vroeger dicht bij de herenbank stond, werd 
toen geplaatst tegenover dit nieuwe gedeelte. 
 

 
 
 



40 
 

Verder aan de noordkant nog een voorkapel, tot 1900 gebruikt als catechisatielokaal. Onder deze kapel bevindt zich de grafkelder van de familie Halsema (later Alsema). Deze kelder 
werd in 1900 gedempt, een koperen plaat aan de muur herinnert er nog aan. Op deze plaat het wapen der Alberda’s en het opschrift (uit het Latijn vertaald): Bono Halsema, heer en 
erfgenaam, stierf in 1560, 19 januari in de ouderdom van 34 jaar. 
 
Deze Bono is gesneuveld bij Tiel en hier bijgezet. Het orgel, gebouwd door Arp Schnitger, dateert van plm 1700. In het midden aan de voorzijde bevindt zich het wapen van de 
Alberda’s, die eenderde van de kosten betaalden, de rest betaalde de kerk. De preekstoel dateert van 1713 en is rijk aan houtsnijwerk. We zien zes personen, die met hun attributen 
Geloof, Hoop, Liefde, Gerechtigheid, Wijsheid en Vertrouwen voorstellen. De vier evangelisten Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes, het Christuskind toont ons de aardbol met het 
kruis en de Hemelse heerlijkheid. Op het klankbord nogmaals de vier evangelisten met palmtakken en engelen met bekers. Op een der balken in het gewelf staat anno 1612, zeer 
waarschijnlijk zijn die balken toen ter versteviging aangebracht.  
 
Hoog verheven staan er de herenbanken van de familie Alberda met het jaartal 1703. Midden boven deze banken een schild met de wapens van Alberda, Tamminga, Ubbena en van 
Berum. In het midden een zeemeermin, het stempel van de kerkelijke gemeente. Het koor heeft 5 ramen. In het koor hangen vijf indrukwekkende rouwborden en wel van:  
Mello Alberda, overleden 1699;  
Unico Allard Alberda, overleden 1714;  
Everdina Cornera van Berum, douairière Alberda, overleden 1741;  
Unico Allard Alberda van Menkema en Dijksterhuis, overleden 1790.  
 
Deze borden werden boven de voordeur van de borg geplaatst als er een borgheer of –vrouw was overleden en bleven daar vier tot zes weken hangen, waarna ze in de kerk werden 
opgehangen ter nagedachtenis. Onder het koor bevindt zich de grafkelder van de familie Alberda. De restauratie van de kerk in 1972 heeft verschillende vondsten van historische 
waarde opgeleverd. De lelijke en op veel plaatsen kapotte pleisterlaag is verwijderd. Tijdens de werkzaamheden, uitgevoerd door aannemersbedrijf Bultena, is gebleken dat de kerk 
naar alle waarschijnlijkheid uit vier traveeën heeft bestaan (hierboven werden drie traveeën genoemd). Deze zogenaamde zaalkerk moet dan volgens de gegevens recht zijn 
afgesloten. In elke travéé bevonden zich twee romano-gotische ramen en twee siernissen. Een uitzondering hierop vormt, van de toren af gerekend, de eerste travee, waarin zich aan 
beide zijden een siernis, twee ramen en een zij-ingang bevonden. In de tweede travee bevindt zich, in de zuidelijke muur, een poortje met een dorpel van Bremer zandsteen met een 
zeer duidelijk waarneembaar schrobgootje om het water, gebruikt bij het schoonmaken van de kerk, naar buiten te spoelen . Het huidige koor is in de plaats van de oorspronkelijke 
laatste beuk gekomen. Bij de reformatie zijn tevens de dubbele ramen vervangen door de thans aanwezige raamvormen. In het verleden heeft men ook het verzwaren van sommige 
steunberen noodzakelijk gevonden. Daartoe werd een aantal van de oorspronkelijke trapvormige steunberen voorzien van een schuin oplopende ommetseling, zoals deze 
momenteel nog te zien zijn. 
 
Bij de restauratiewerkzaamheden is deze ommetseling plaatselijk geopend, zodat de oorspronkelijke steunbeer weer zichtbaar is geworden. In de kerk van Uithuizen bevindt zich een 
eigenaardige grafsteen. Volgens de overlevering ligt er onder die steen een Spaanse ridder begraven. Het is een langwerpige blauwe zerk. Aan het hoofdeinde is de steen voorzien 
van een fraai bewerkt schild van brons met omgebogen randen en hoeken. Op dit schild staat een kleiner wapenschild gegraveerd, dat op een door dwarsstrepen als blauw 
aangeduid veld drie lelies bevat met in het midden een zespuntige ster. Daaronder staat in het Latijn het volgende:  
 
BÔNONIAWSVM CONIVNX. 
ET.HÆRE  
DESLIBERIOBIITÂo 1560  
DIE19IVNÆTATISSVÆ34 
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De echtgenote en de kinderen hebben deze steen gewijd aan Bonne Awlsum. Hij stierf in het jaar 1560, op 19 juni in de leeftijd van 34 jaar. Het wapen is volkomen gelijk aan het 
wapen, dat sedert eeuwen werd gevoerd door het geslacht Alberda. We kunnen ons nu drie dingen afvragen: 1. Wie was Bonno Awlsum 2. Hoe komt het wapen van Alberda op deze 
steen 3. Wat is er waar van de overlevering Het geslacht Awlsum, Ausum, Awelsum (ook wel als Aulsuma, Ausuma of Ausma geschreven) leefde in de 15e, 16e en 17e eeuw te 
Uithuizen. De leden van dit geslacht waren hoveling, noemden zich jonker en kwamen reeds in de 15e eeuw als grootgrondbezitters voor. De bakermat van dit geslacht moet 
waarschijnlijk in Eenum worden gezocht. Daar kwam reeds vroeg een Aulsema- of Ausmaheerd voor. Bonno trouwde in 1548 met Abele Coenders. Ze kregen vier kinderen. Behalve 
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deze leden van het geslacht Ausma zijn er nog enkele afstammelingen van dit geslacht in de kerk te Uithuizen begraven, allen in de grafkelder in de noordelijke zijvleugel, waar de 
bovengenoemde grafsteen zich bevindt. Over dit geslacht is nog wel meer te vertellen, maar dan gaan we het teveel over borgen hebben en we hebben het nu over kerken. De kerk 
van Uithuizen heeft vroeger in verbinding gestaan met een Groninger borg, namelijk de borg Ringeweer (heb ik het toch weer over borgen). Zoals iedereen natuurlijk weet, had 
Uithuizen vroeger vier borgen, namelijk: Almersma, En-gersma, Menkema en Ringeweer. Ringeweer stond ten oosten van de kerk. De borg moet vlak tegen de kerk aan hebben 
gestaan, want op de terreintekening, gemaakt naar een kaart in de huisarchieven van Menkema en Dijksterhuis, is een klein kamertje getekend, van waaruit men de predikant kon 
horen preken. 
 

 
 

1. vijver 2. boomgaard 3. hof 4. muur van kerkhof 5. kerkhof 6. de borg 7. keuken 8. kamertje van waaruit men de predikant kon horen 9. schathuis 10. voorplaats 11. 
kerk 12. Ingang 
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Hoofdstuk 7 - Kerk Hornhuizen  

De huidige kerk van Hornhuizen werd in 1850 gebouwd. Begin 13e eeuw moet er op dezelfde plek al een kerk hebben gestaan, die door brand werd verwoest. De kerk werd 
herbouwd en in 1850 afgebroken. De toren uit de 15e eeuw bleef staan. In de toren hangt een klok uit 1617 uit de voormalige kerk bij Ranum (bij Winsum.) Binnen in de kerk bleef de 
18e-eeuwse herenbank gehandhaafd met de wapens van de families Meckema van Aylva-Van Camstra. De bank herinnert aan de nabijgelegen Tammingaborg. Een zandstenen zerk 
herinnert nog aan Allert Tamminga, die in 1498 stierf. De gemarmerde avondmaalstafel stamt uit de achttiende eeuw, evenals het orgel. Het orgel werd in 1832 gekocht van het 
Blindeninstituut te Amsterdam en verbouwd door P. van Oekelen. 
 

  
 
De kwelderwal waarop Hornhuizen ligt ontstond in de 9e of 10e eeuw. Bewoning volgde en niet lang daarna ontstond een langgerekte nederzetting die niet werd opgehoogd tot 
wierde. Door de vorming van de kwelderrug Kloosterburen-Hornhuizen werd de monding van de Hunze afgesloten en zocht het water een andere weg, ongeveer de huidige. 
Hierdoor werd de Marne een tijdlang vrijwel geheel door water omgeven. De eerste bedijkingen, geleid door kloosterlingen, vonden plaats tussen 1000 en 1200. In de kroniek van 
klooster Bloemhof wordt Hornhuizen voor het eerst genoemd bij de naam Howerahusum, wat zoveel betekent als: huizen van de bewoners van de houw (van het Oudfries howa = 
hoeve, hofstede). Hornhuizen had een kerk die in 1247 door brand verloren ging. Aldus een schrijven van abt Menko. De bisschop van Münster eiste schadevergoeding: honderd 
Munsterse munten (penningen?). De kerk werd herbouwd in romaanse of laatromaanse stijl.De patroonheilige isMariavolgens het zegel uit 1414 van pastoor Rembertus, Nicolaas 
volgens het zegel vanpastoor Derck uit 1515.De bovenkant van debouwvallige,laatgotische toren is gesneuveld in 1815en werd in het jaar 1818 tot op kerkhoogte afgebroken. Enkele 
jaren laterwerd hij van een nieuwe kap en gekleurde spits voorzien. Tegen de westzijde bevinden zich twee zware steunberen die, zo bleek bij de restauratie, de toren al vanaf de 
bouw steunen: de toenmalige bouwerstwijfeldenblijkbaaraan de stevigheid van de toren. In de onderste torenruimte zijn nog gewelfaanzetten te zien.  
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Een tegen de toren gemetselde traptoren geeft toegang tot de torenverdiepingen en de kerkzolder. Een houten trap leidt naar de orgelgalerij. Het uurwerk op de eerste verdieping 
heeft een ingeslagen inscriptie, die o.a. als maker Meister Derck Elles tot Suithom vermeldt en het jaartal 1679. De klok werd in 1617 gegoten door Hans Falck van Neurenberg voor 
de kerk van Ranum (dichtbij Winsum), die in 1815 werd afgebroken. Deze driezijdig gesloten zaalkerk uit 1850 is de neogotische vervangervan de oude kerk en opgetrokkenin 
donkere waalsteenop de oude fundering. De gevels zijn met pilasters verdeeld in traveeën, meteen vensterper travee.Binnen zien we een gedrukt houten tongewelf boven een vloer 
met plavuizen en grafzerken, waaronderdie van Allert Tammingauit 1498 met een klein bronzenschild. Het meeste meubilair werd behouden al kwam er wel een nieuwe preekstoel. 
De herenbank, uit begin 18eeeuw, heeft een opzetstuk, met de wapens van de families Meckema van Aylva-Van Camstra, geflankeerd door twee schildhouders in de vorm van 
eenhoorns, uitgevoerd in de kleuren zilver en goud. De bank herinnert aan de in 1802 afgebroken Tammingaborg. De gemarmerde avondmaalstafel stamt uit de 18e eeuw, evenals 
het huisorgel dat de kerkvoogden in 1832 kochten van het Blindeninstituut te Amsterdam. Petrus van Oeckelen verbouwde het bij de inrichting van de nieuwe kerk tot balustrade-
orgel, waarbij het een nieuw front kreeg. In 1900 verkleinde J. Doornbos het instrument en in 1960-‘62 werd een ingrijpende restauratie uitgevoerd door de Fa. H.J. Vierdag. De 
orgelgalerij rust op twee houten gemarmerde pilaren. Drie musicerende engelen bezetten de orgeltorens. Het kerkgebouw heeft na de restauratie in 1996 de bestemming van 
dorpshuis gekregen. De toren, die vroeger fungeerde als baken voor schippers was letterlijk een vuurtoren. Deze heeft na de restauratie in 1989 de functie van uitkijkpunt herkregen, 
is te beklimmen en biedt een prachtig uitzicht over het wad. 
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Hoofdstuk 8 Wapenschilden  

Verschillende dorpen, steden en gemeente’s hebben het wapenschild van de familie Tamminga verwerkt in hun gemeentewapen. Vooral de gemeente’s waar een Tamminga op een 
borg gewoond heeft en zelfs Jonker en dorpsheer was hebben dit gedaan. Om een klein overzicht te geven hiervan staan er hieronder een paar afgebeeld. 
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Kloosterburen  
 

 
 
Provincie: Groningen  
 
Het gemeentewapen van Kloosterburen werd verleend op 12 april 1911.  
 
Doorsneden: I. In azuur, een kelk van zilver, waaruit een slang opstijgt van hetzelfde; 
 II. Gedeeld, a. van keel, b. in goud een dwarsbalk van azuur; het schild gedekt met eene kroon van vijf bladeren.  
Opmerking: de kroon is van goud.  
 
Oorsprong/verklaring:  
De slang met kelk is afkomstig van een zegel van een klooster in de gemeente, dat St.Johannes en een kelk met slang vertoonde. Het tweede deel is het wapen van het geslacht 
Tamminga, heren van Kloosterburen en Hornhuizen. De Tammingaborg stond in Hornhuizen en werd in 1803 gesloopt. 
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Marum  
 

 
 
Provincie : Groningen  
 
I : 29 december 1928 " 
Gedeeld : 
 I gedeeld 1) van keel, 2) in goud een dwarsbalk van azuur,  
II in sinopel een smalle golvende dwarsbalk van zilver, vergezeld van boven van een klaverblad van zilver, beneden van een korenschoof van goud, in den schildvoet van zilver een 
drieberg van sinopel Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."  
 
Oorsprong/verklaring:  
Het wapen is een combinatie van het wapen van het geslacht Ewsum (I), de geografische ligging (II) en de schildvoet zou een afleiding zijn van een gedeelte van de gemeente, 
Trimunt geheten (Tres Montes).   
Het geslacht Ewsum verkreeg in 1531 de grietenij Marum. De familie woonde op de burcht Nienoord te Midwolde, wat destijds ook onder Marum viel. Het wapen van het geslacht is 
identiek aan dat van Tamminga, zoals het voorkomt in het wapen van Roden. De geografische ligging van de gemeente wordt afgebeeld door het Wolddiep (of Ouddiep) gaande door 
agrarisch gebied.  
 
In Trimunt stond een benedictinessenklooster, later een cistercienserklooster, maar dat heeft weinig invloed gehad op de geschiedenis van de gemeente. Of de naam echt van Tres 
Montes afgeleid is is ook niet zeker. 
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Roden  
 

 
 
Provincie : Drenthe  
 
Opheffing : 1998 Noordenveld  
Toevoegingen : -  
 
I : 31 oktober 1929 "In zilver 5 naast elkaar geplaatste, in een losse grond geplante dennebomen, alles van sinopel; over alles heen schuingekruist eene spade en eene langgesteelde 
met de snede omhooggewende bijl van goud; en een schildhoek, gedeeld : I van keel, II in goud een dwarsbalk van azuur. Het schild gedekt door een kroon van goud van 3 bladeren 
en 2 parels."  
 
Oorsprong/verklaring:  
Het is een sprekend wapen, dat het roden van een dennenbos uitbeeld. De schildhoek bevat het wapen van hetzij het geslacht Tamminga hetzij het geslacht Ewsum. Vergelijk ook 
Marum en Kloosterburen. 
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Hoofdstuk 9 – Landsheren 

De oudste sporen van bewoning van de Friese bevolking gaat terug tot het eind van de bronstijd in 700 VC, wat de Friesen de oudste nog steeds overlevende stam in Europa. Hun 
oorsprong ligt in ongeveer 100 VC in het zuiden van scandinavie, samen met andere Germaanse stammen.  
 
Het gebied van de Friezen liep van het zwin, nabij Sluis in Zeeuw Vlaanderen en de weser in Duitsland. Het westelijke gedeelte werd bekend als West Friesland werd langzaam 

overgenomen door de Hollanders en veranderde in het moderne Nederland. Het oostelijk gedeelte lag in Duitsland, en bleef ook Duits van karakter. Het noord Oostelijke stuk werd 

Noord Friesland en ligt nu op de westkust van schleswig holstein in noord Duitsland en zuid denemarken. Het middengedeelte bestond uit de huidige provincies Friesland, Groningen, 

Drente en Overijssel. Vanuit deze streken gingen de Friezen en Saksen oversteken naar zuid Engeland om daar kolonie’s te stichten rond de vijfde en zesde eeuw. De taal van de zuid 

Engelsen en de Friezen staat ook heel dicht bij elkaar. 

LEIDERS EN KONINGEN VAN DE VROEGE FRIESEN:  
? - 2194 VC Frya Traditionele stichter van het Friese rijk 
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FRIESE STAM MOEDERS  

2194 - 2145?   VC Fasta  
Medea  
Thiania  
Hellenia  

c.2013 VC   Minna  
1631 - ? VC   Rosamond  
c.1621 VC   Hellicht  
? - 590 VC   Frana  
590 - 559 VC   Adela Heerser der Friezen  
590 - 306 VC  
 
Na Frana, kregen de Stam Moeders steeds minder macht. Een tijd van verdeling en burgeroorlog brak aan..  
306 - c.270 VC   Gosa 
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KONINGEN VAN FRIESLAND  

304 - 264 VC   Adel I Friso  
264 - ? VC   Adel II Atharik  
? - 70 VC   Adel III Ubbo  
70 VC - NC 11   Adel IV Asinga Ascon  
c.60 VC   Prontlik  
11 – 15    Diocarus Segon  
15 – 28    Dibbald Segon  
28 – 47    Tabbo  
47 – 58    Asconius  
47 – 58    Adelbold  
58    Titus Boiocalus An  
58 – 70    Ubbo  
70 - ?    Haron Ubbo  

Odilbald  
? – 286    Udolph Haron  
286 - ?    Richold I Offo 

Richold  
Odilbold  
Richold II  
Beroald  
Folcwald  

? - c.448   Finn  
? – 677    Eadgils I  
679 – 689   Redbad / Radboud 
689 – 719    
719 – 734   Eadgils II (or Poppo)  
734  
734 – 777   Gundebold (or Poppo)  
777 – 806   Radbold II (or Dirk)  
 
800 Friesland veroverd door Frankrijk, Koningschap afgeschaft.  
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GRAVEN VAN FRIESLAND (HOUSE OF FRIES)  
839 – 856   Gerulf I  
885 – 889   Gerulf II 
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GRAVEN VAN WEST-FRISIA (HOUSE OF HOLLAND)  
West Friesland werd nu geregeerd door de bischop van Utrecht ten behoeve van de Keizer van Rome (heilig roomse rijk). Friesland bestond nu uit het hele kustgebied vanaf 
Vlaandren tot aan Denemarken, met inbegrip van Utrecht. West Friesland was gevestigd op een groot gedeelte van de huidige provincien Noord- en Zuid Holland.  
 
916 – 928   Dirk I  
928 – 988   Dirk II  
988 – 993   Arnhulf  
993 – 1039  Dirk III Hierosolymitas  
1039 – 1049   Dirk IV  
1049 – 1061   Floris I 
 
GRAVEN VAN HOLLAND (HOUSE OF HOLLAND)AD 1061 – 1299  
De naam Holland kwam pas rond het jaar 1100 in gebruik. Voor deze datum werd het gebied altijd West Friesland genoemd.  
 
1061 – 1091   Dirk V  
1061 – 1064  
1064 – 1074   Robert of Flanders / Robrecht de Fries  
1074 – 1076   Govert met de Bult  
1091 – 1121   Floris II de Vette (Fat)  
1122 – 1157   Dirk VI  
1157 – 1190   Floris III  
1190 – 1203   Dirk VII  
1203    Ada  
1203 – 1222   William I  
1222 – 1234   Floris IV  
1256    William II  
1256 – 1296   Floris V  
1296 – 1299   Jan / John I  
1299    Aleid  
1299 – 1349  
1299 – 1304   Jan II of Avesnes  
1304 – 1337   William III de Goede  
1337 – 1345   William IV  
1345 – 1349   Margaret / Margaratha of Beieren  
1349 – 1389   William V  
1389 – 1404   Albert / Albrecht  
1404 – 1417   William VI  
1417 – 1433   Jacoba / Jacqueline  



54 
 

1417 – 1424   William 
 

 
 

1433    Holland wordt veroverd door Bourgondie  
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1433 – 1467   Philip I de goede  
1467 – 1477   Karel I de Stoute  
1477 – 1482   Maria de Rijke 
 

 
Philip I     Karel de stoute   Maria de Rijke 

 
1482    Maria trouwd met Maximilian van Habsburg. Daardoor komt Holland onder  
 
De habsburgse invloed.  
1482 – 1494   Maximilian of Habsburg  
 
1494 Friesland wordt veroverd door de Bourgondier, Albrecht van Saksen.  
 
1494 – 1506   Philip II de Schone  
1506 – 1515   Maximilian  
1515 – 1555   Karel II  
1555 – 1581   Philip III 
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Philip II    Maximilian    Kafrel II                    Philip III 

 
1581  komen de Nederlander in opstand tegen het Spaanse overheersing. De Nederlander wijzen een standhouder aan om hun te verdedigen tegen de 

Spanjaarden. 
 
 
1555 – 1584   Willem I de Zwijger  
1585 – 1625   Maurits  
1625 – 1647   Frederick Hendrik  
1647 – 1650   Willem II  
1650 – 1672   Eerste Stadhouderloze Tijdperk  
1672 – 1702   Willem III  
1702 – 1747   Tweede Stadhouderloze  
1747 – 1751   Willem IV Friso  
1751 – 1795   Willem V  
 
1795 – 1806  Bataafsche republiek 
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Willem van Oranje   Mauritz     Frederik Hendrik    Willem II 
 

   
Willem III   Willem IV   Willem V 
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KONINKRIJK VAN HOLLAND (BONAPARTE) 
1806 – 1810   Lodewijk Bonaparte  
1810 – 1813  Napoleon Bonaparte 
 

 Lodewijk Bonaparte      Napoleon Bonaparte 
 
 

 
 
Koninkrijk der Nederlanden- 

1813-1840 Willem I 
1840-1848 Willem II 
1849-1890 Willem III 
1890-1898 Koningin Moeder Emma 
1898-1948 Wilhelmina 
1948-1980 Juliana 
1980-2013 Beatrix 
2013-heden Willem Alexander 
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WILLEM I    WILLEM II     WILLEM III 

   
WILHELMINA   JULIANA    BEATRIX 
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Willem Alexander & Maxima 
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