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Inleiding

Eén van de meest eigenzinnige oude Friese testamenten is die van Yde Bocke
dochter Harinxma uit 1483.1 Uit tal van zinswendingen en bepalingen blijkt dat
Yde een krachtige persoonlijkheid was die wist waar ze voor stond. Ze was ook
niet zomaar iemand maar een dochter van de hoofdeling Bocke Harinxma,
heerser over Sneek en wijde omtrek. Een belangrijke reden voor Yde om te tes-
teren vormde het plotselinge overlijden van haar vader. Zijn haastige dood had
hem verhinderd de door hem - God betere het - verwekte bastaardkinderen van
een behoorlijke alimentatie te voorzien. En dat was vervelend want nu bestond
het risico dat deze de pachters van de Harinxma’s lastig zouden gaan vallen en
’... den vrienden tho scanden ghyngen’. Bovendien werd de zaak verergerd door-
dat ook haar broers bastaardkinderen achtergelaten hadden, die al evenmin vol-
doende aan hun trekken gekomen waren. Teneinde de eer van de familie hoog
te houden en ruzie tussen haar neven en nichten te voorkomen, zag Yde zich
genoodzaakt een aantal beschikkingen ten gunste van deze onechte Harinxma’s
te treffen.

Was dit nu regel of uitzondering? Bocke Harinxma en zijn zoons waren zeker
niet de enige Friezen met bastaardkinderen, zo blijkt uit de overgeleverde tes-
tamenten. Er duiken aardig wat natuurlijke kinderen, speelkinderen en andere
bastaardaanduidingen in op. Welgeteld worden ze in 35 van de 190 testamenten
genoemd; dus ruwweg in één op de vijfenhalf.2 Daarbij gaat het steeds om an-
dere personen. Slechts in twee gevallen komen we dezelfde bastaard in meer dan
één testament tegen, en natuurlijk gaat het dan om laatste wilsbeschikkingen van
leden van dezelfde familie.3 Van alle in deze 35 stukken genoemde bastaarden

1 Friese Testamenten tot 1550 (hierna afgekort als FT), G. Verhoeven en J.A. Mol ed.
(Leeuwarden 1994) nr. 4.

2 De editie telt weliswaar 212 testamenten maar daaronder bevinden zich verschillende
stukken van dezelfde testateurs, in de vorm van latere versies en codicillen. Rekenen
we slechts één document per testateur (de wederkerige testamenten daarbij ook steeds
voor één geteld), dan komen we op 190 stuks. Zie de alfabetische lijst van testateurs:
FT, pp. 481-484.

3 Het betreft Ebel, natuurlijke dochter van Schelte Liauckema, die behalve in het
testament van haar vader (FT, nr. 40) ook genoemd wordt in dat van diens broer Epo
(FT, nr. 138); en verder Anna, natuurlijk dochter van dr. Kempo Martena, die behalve
in de laatste wil van Kempo (FT, nr. 144) ook genoemd wordt in de testamenten van
haar ooms Eede en Epo (FT, nrs. 168 en 177) en haar tante Siouck (FT, nr. 194).
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konden 44 personen al dan niet met naam en toenaam geïdentificeerd worden.
In twee gevallen is niet precies duidelijk om hoeveel onwettige kinderen het
gaat.4

Het getal van 35 moet als een minimum opgevat worden. Zoals we zullen
zien was bastaardij een geaccepteerd verschijnsel, maar sommigen geneerden
zich ervoor en lang niet iedereen wilde openlijk zijn of andermans bastaarden
in zijn laatste wil noemen. Yde Harinxma bijvoorbeeld zou de tussenwerping
’God betere het’ wel achterwege hebben gelaten als ze zich niet voor de buiten-
of voorechtelijke escapades van haar vader en broers had geschaamd. Maar ook
testateurs die persoonlijk geen moeite hadden met bastaardij, gaven de onwettige
afkomst van hun kinderen of die van familieleden niet altijd met zoveel woorden
aan.5 Het is dan van de context afhankelijk of dergelijke bastaarden achterhaald
kunnen worden.

Mag een cijfer van 35 als minimumgetal misschien niet echt groot genoemd
worden, het is toch groot genoeg om te constateren dat bastaarden ook in de
Friese maatschappij van de vijftiende en vroege zestiende eeuw een normaal
verschijnsel vormden. Oók in Friesland, want uit de nog niet zo rijke literatuur
over dit onderwerp blijkt dat bastaardij in geheel Europa een wijd verbreid
fenomeen was.6 De onderzoekers spreken van een overvloed aan bastaarden.

4 Wattia Bockes Harinxma, één van de drie broers van de hiervoor reeds genoemde Yde
Harinxma (die volgens haar ook een aantal niet nader genoemde bastaarden hadden
achtergelaten), benoemt nadrukkelijk zijn efta kynden tot erfgenaam. Een en ander doet
vermoeden dat hij wel onechte kinderen had, die echter ongenoemd blijven (FT, nr. 28,
1472). De uit Leuven afkomstige president van het Hof van Friesland Gregoris Bertolff
van Aken reserveert een bepaald bedrag voor ’... mynen bastardt oft bastaerden, indien
ick ennige achterlaete’ (FT, nr. 115, p. 222; 1527). Hoeveel bastaarden Gregoris
achterliet, is evenwel niet bekend.

5 Aedzert Aebinga van Blija bijvoorbeeld reserveert in 1524 een rente van zes goud-
gulden voor zijn dochter Anna, waarvan de betaling opgedragen wordt aan zijn vrouw
Tyamck (FT, nr. 105, p. 207). Zou Anna geen bastaarddochter zijn geweest, dan had
zij erfgenaam moeten zijn.

6 M. Harsgor, ’L’essor des bâtards nobles au XVe siècle’, Revue Historique 253 (1975)
pp. 319-354; P. Laslett, K. Oosterveen en R.M. Smith, ed., Bastardy and its com-
parative history (Londen 1980), passim; H.F.K. van Nierop, ’Adellijke bastaarden in
de zestiende eeuw’, in: S. Groenveld, M.E.H.N. Mout en I. Schöffer ed., Bestuurders
en geleerden. Opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de
zestiende, zeventiende enachttiende eeuw, aangebodenaanprof. dr. J.J.Woltjer bij zijn
afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden (Amsterdam/Dieren 1985) pp.
11-22, aldaar pp. 12-13, 18-19; M. Carlier, ’De sociale positie van de bastaard in
laat-middeleeuws Vlaanderen’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 13 (1987) pp.
173-197, aldaar 173-174.
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Zonder dat ze het met precieze cijfers kunnen staven, hebben de meesten van
hen de indruk dat het verschijnsel met name in de periode vóór het concilie van
Trente een grote omvang heeft gekend.

Afb. 35 Portret van Hessel Martena in het Martenahuis te Franeker. Schilderij van een
onbekende meester. Foto B.H. de Vries

De nu voorliggende editie van Friese testamenten tot 1550 biedt een geschikt
uitgangspunt voor een verkennend onderzoek naar de maatschappelijke positie
van bastaarden in Friesland. Testamenten vormen weliswaar niet de enige bron
voor onze kennis van de bastaardij in dit gewest maar wel een belangrijke. Waar
voor landsheerlijke gebieden veel informatie geput kan worden uit akten van le-
gitimatie, moeten we die voor Friesland missen, althans tot 1531.7 Tot 1498
kende Westerlauwers Friesland immers geen landsheer, en uit de Saksische tijd
zijn geen legitimaties overgeleverd. Voor de middeleeuwse periode zijn alleen
voor de groep van de priesterkinderen enkele pauselijke dispensatieverleningen
bekend, al zeggen die door hun geringe aantal niet veel.8 Voor het overige moe-
ten we het doen met de bastaardijbepalingen in rechtsteksten en met verspreide
berichten in genealogische handschriften en kronieken.

7 Zie Carlier, ’Sociale positie van de bastaard’, p. 174, en N. Plomp, ’Legitimaties in de
Noordelijke Nederlanden in de Bourgondische en Habsburgse tijd’, Jaarboek Centraal
Bureau voor Genealogie 41 (1987) pp. 81-136, aldaar pp. 84-85; 132-133.

8 Bullarium Trajectense, 2 dln., G. Brom ed. (’s-Gravenhage 1892/1896), nrs. 462 (1306)
en 687 (1326); Friesische Papsturkunden aus dem vatikanischen Archive zu Rom, H.
Reimers ed. (Leeuwarden 1908) p. 118.
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Het is niet mijn doel vergaande uitspraken over aantallen, waardering en wel-
stand te doen, ook niet voor de maatschappelijke bovenlaag die juist zo goed in
de testamenten vertegenwoordigd is. Dat laten de bronnen ook niet toe. Ik wil
slechts nagaan hoe onechte kinderen bij de verdeling van nalatenschappen be-
handeld werden en wat de sociale en juridische achtergrond daarvan was. Twee
groepen krijgen daarbij extra aandacht, eenvoudigweg omdat het materiaal gro-
tendeels op hen betrekking heeft: priesterkinderen en adellijke bastaarden. In
welke mate werden ze achtergesteld bij echte kinderen? En wat zeggen onze
gegevens over hun opname in de familiekring en over de rol die ze geacht wer-
den daarin te spelen?

Met het noemen van deze twee groepen is meteen al aangegeven dat het niet
mogelijk is om van de bastaard te spreken. Juridisch moet er onderscheid ge-
maakt worden tussen verschillende soorten onwettig geboren kinderen. Zowel
volgens het canonieke als het Romeinse recht kunnen ze in twee hoofdgroepen
ingedeeld worden. In de eerste plaats zijn er de natuurlijke kinderen of speel-
kinderen, ook wel simpele of gewone bastaarden genoemd. Deze waren verwekt
door partners die wel hadden mogen huwen maar dat niet hadden gedaan.
Meestal betrof het nakroost uit een relatie die de man vóór zijn eerste huwelijk
was aangegaan. Maar ook spruiten uit een verbintenis tussen een weduwnaar en
zijn concubine, die om een of andere reden niet meer in een huwelijk bestendigd
had kunnen worden, golden als speelkinderen. Tot deze categorie zou men ver-
der ook de vóór- of mantelkinderen kunnen rekenen: verwekt door ouders die
eerst na de geboorte van een kind met elkaar huwden. Deze vormden echter
geen probleemgroep, daar ze volgens het canonieke recht door het huwelijk zon-
der meer gelegitimeerd waren.

De tweede categorie bestond uit bastaarden die voortkwamen uit een ver-
bintenis die nooit in een huwelijk had kunnen uitmonden: de overwonnen
bastaarden of spurii. Deze kunnen weer verdeeld worden in de subcategorieën
hoerkinderen, heiligschennende en bloedschennige of incestueuze bastaarden.
Incestueuze bastaarden kwamen voort uit een relatie tussen partners die te na aan
elkaar verwant waren. Onder heiligschennende bastaarden verstond men de
kinderen van geestelijken, meer in het bijzonder die van kerkdienaren met een
wijding van subdiaken en hoger. Hoerkinderen of hoerelingen waren tijdens het
huwelijk van één of beide partners in overspel verwekt.9 In het eerste geval

9 Het onderscheid tussen speelkind, hoereling en echt kind wordt op een aardige wijze
uitgelegd in de (verzonnen) casus nr. 27 uit het landrecht van Reiderland uit 1327: Van
dryerleye kinder, de vull sibbe sint, vnde doch nicht even edel: A.S. de Blécourt,
Bewijsstukken behoorende bij het Kort Begrip van het Oud-Vaderlandsch burgerlijk
recht (2de druk, Groningen/Batavia 1937) p. 142. Het gaat om drie kinderen van
dezelfde ouders: de eerste (het speelkind) wordt verwekt door de ongehuwde man bij
een ongehuwde vrouw; de man huwt met een andere vrouw maar verwekt staande het
huwelijk een tweede kind bij de eerste (dat is dan dus een hoereling); nadat zijn
echtgenote overleden is, huwt hij die eerste geliefde en verwekt bij haar een derde (en
dus een echt) kind.
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sprak men van een simpel, in het tweede van een dubbel hoerkind, voortge-
komen uit respectievelijk simpel of dubbel overspel.10

Erfrechtelijke en maatschappelijke discriminatie

In het geleerde recht en ook in de diverse landrechten werden deze twee hoofd-
groepen verschillend behandeld.11 De overwonnen bastaarden en dus ook de
priesterkinderen werden in beginsel het strengst bejegend. Voor hen gold dat ze
in het geheel niet mochten erven, van vaders- noch van moederszijde.12 Boven-
dien was voor hen veel moeilijker een akte van legitimatie te verwerven.13

Speelkinderen daarentegen erfden wel van hun moeder, in gelijke mate als hun
wettige broers en zusters. ’Moeder maakt geen bastaard’ luidt immers de alge-
mene regel, die ook in Friesland werd nagevolgd. De Jurisprudentia Frisica, een
sterk canonistisch beïnvloed rechtsboek dat het recht beschrijft zoals dat in de
vijftiende eeuw in Westerlauwers Friesland gold, maakt er melding van, evenals
het stadsrecht van Staveren.14

Of en in hoeverre het onderscheid tussen speelkinderen en hoerkinderen ook
in de praktijk kon worden aangebracht, is niet zo makkelijk na te gaan. Over de
positie van dubbele hoerkinderen, de bastaarden van gehuwde vrouwen, bestond

10 Zie de legitimatievoorschriften in par. I.1. uit de Excerpta legum in de Codex Aysma,
W.J. Buma, P. Gerbenzon en M. Tragter-Schubert ed. (Assen/Maastricht 1993) pp. 2-3:
’Wye hem wil laten aeftigen, die sal spreken voer den keyser: "Jc bin een spoelkynt of
een hoerkynt of een dobbel hoerkynt: myn vader hadde een trowt aeffte wyf ende myn
moder hadde een trouwet aefte man"’. Verg. B.H.D. Hermesdorf, Rechtsspiegel. Een
rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij (Nijmegen 1980) p. 121.

11 Over het erfrecht van bastaarden in het algemeen, zie: A.S. de Blécourt, Kort begrip
van het Oud-Vaderlandsch burgerlijk recht (5de druk, Groningen/Batavia 1939) pp.
497-498.

12 Jurisprudentia Frisica, of Friesche regtkennis. Een handschrift uit de vijftiende eeuw),
M. Hettema ed., 3 dln. (Leeuwarden 1834-1835) II, titel XLVII, par. 15; titel XLVIII,
par. 9: ’... dat neen hoerbern mogen lawa ontfaen, nor fan fader ner aeck fan moder’.
Eenzelfde bepaling vindt men in par. 16 uit het landrecht van Hunzingo en Fivelgo, De
Blécourt, Bewijsstukken, p. 104. Verg. J. Brouwer, Thet Autentica Riocht (Assen 1941),
137-138, waar ook verwezen wordt naar een soortgelijke bepaling uit het Stadboek van
Groningen. Zie verder ook de achtste ’dom’ uit de z.g. Acht Domen waarin bepaald
wordt dat wanneer een hoerkind doodgeslagen wordt, de wettige echtgenote van de
vader recht heeft op zijn geld en verdere nalatenschap: B. Sjöling, Die ’Fivelgoer’
Handschrift, I. Einleitung und Text (Den Haag 1970) pp. 268-269.

13 Zie noot 9. Verg. art. 28 van de Ordonnantiën van Friesland d.d. 21 oktober 1541: De
Blécourt, Bewijsstukken, p. 68.

14 Jurisprudentia Frisica II, titel XLVII par. 11 (pp. 88-91); A. Telting, De Friesche
stadrechten, Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het Oude Vader-
landsche Recht, 1ste reeks nr. 5 (’s-Gravenhage 1883) p. 207.
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theoretisch geen twijfel. Juist deze categorie viel overal buiten.15 In de praktijk
was echter zo’n dubbel hoerkind juridisch moeilijk te identificeren. Er moest
toch eerst worden aangetoond dat de wettige echtgenoot de vader niet kon zijn
geweest. Zo’n bewijs leveren was echter niet altijd even makkelijk, wanneer
althans die echtgenoot niet een tijdlang buitenslands had vertoefd. Veel juristen
hanteerden daarom maar de regel dat een kind wettig was als het geboren was
in een wettig gezin.16

Vanuit kerkelijk standpunt gezien rustte op het kind van overspelige partners
een zwaarder odium dan op dat van lieden die bij de conceptie ongehuwd waren.
Een hoerkind, ook een simpel, was immers de vrucht van echtbreuk. Zoals
boven aangegeven, komt dat in de rechtsbronnen tot uiting in een sterkere dis-
criminatie. Het lijkt er echter op dat men desondanks in de juridische praktijk
geneigd was dit type bastaard tot de natuurlijke kinderen te rekenen. Zo stelt de
Jurisprudentia Frisica onder tit. XLVII dat kinderen die alleen natuurlijk van
moederswege zijn, de volle erfenis van hun moeder mogen beuren.17 Dezelfde
bepaling vinden we in het erfrecht van Langewold en dat van Hunzingo en
Fivelgo, met als motief dat de vader vaak anoniem bleef of wenste te blijven,
zodat geen zekerheid verkregen kon worden over het al dan niet hoerige karakter
van de boreling.18 Veel hing in dit opzicht ook af van de publieke opinie. Was
er een nalatenschap van een mogelijke bastaard of diens ouders, en waren er
(concurrerende) erfgenamen, dan werd een beroep gedaan op goede getuigen om
vast te stellen of, en zoja in welke mate van bastaardij sprake was.19

Wat nu het actieve erfrecht betrof: wanneer de bastaard, of het nu een speel-
kind of een hoereling betrof, wettige kinderen had, dan erfden deze gewoon de
goederen van hun vader en moeder. Hetzelfde geldt voor hun kleinkinderen. Bij
kinderloosheid echter viel in Friesland de nalatenschap van zowel de overwon-
nen als de simpele bastaard tot in de derde generatie terug op de oorspronkelijke
erflater, dus op de moeder en haar verwanten. Pas als het kleinkind van de
bastaard wettige kinderen had, was terugval van de erfenis onmogelijk. Het
achterkleinkind kon dan immers beschouwd worden als een vrijgeboren Fries,
daar het over drie vrije voorouders beschikte. Stierf een bastaard zonder wettige

15 Zij het dat de Jurisprudentia ook dit in ’wrhuur’ gewonnen kind van de vrouw laat
erven wanneer zij verder geen wettige kinderen nalaat: II, titel XLVII, par. 13 (pp.
90-91).

16 Carlier, ’Sociale positie van de bastaard’, p. 177.
17 ’Da natuerlika kynden agen ende mogen dat folle eerffscip berra fan hyaere moders

wegena. Dat is aeck to foerstaent al sint ze naet meer natuerlick dan fan da moder’,
Jurisprudentia Frisica II, titel XLVII, par. 13 (p. 90-91).

18 De Blécourt, Bewijsstukken, pp. 81 (par. 26) en 100 (par. 16).
19 Zie bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak inzake een naarkoop in Drenthe uit 1492

waar belanghebbenden met behulp van vier ’goede landzaten’ konden bewijzen dat hun
concurrent van ’enen onechten bedde’ gekomen was en überhaupt geen recht op
naasting had: Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1450-1504 (1518), F. Keverling
Buisman ed. (Zutphen 1994), nr. 4969.
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erfgenamen, dan deed in landsheerlijke gebieden de landsheer recht gelden op
diens nalatenschap. De werking van dit zogenaamde bastaardijrecht kon echter
van streek tot streek verschillen. Voor Friesland mag aangenomen worden dat
het ten tijde van Karel V ook werd uitgeoefend, al heb ik daar vooralsnog geen
gegevens over kunnen vinden.

Openbare ambten waren in principe voor bastaarden gesloten. Dat geldt ook
voor de functies in het Friese rechtsbestel. Alleen al voor het ontvangen van het
’wrâldsk riocht’, dat is het als volwaardige partij optreden in een rechtstrijd,
werd in Friesland vanouds de eis van het vrij- of volboren zijn gesteld.20 Voor
de steden vinden we de ambtsuitsluiting bevestigd in rechtscodificaties van Sta-
veren, Bolsward en Sneek: het schepenambt was daar niet voor bastaarden weg-
gelegd. In de twee laatstgenoemde steden was men echter in zoverre tolerant
voor onwettig geboren kinderen dat men hun het raadslidmaatschap wel toe-
stond.

Ook kerkelijke ambten konden in beginsel niet door bastaarden worden ver-
vuld. Slechts intrede in een klooster of een gemeenschap voor reguliere ka-
nunniken was hun niet verboden, vanuit de gedachte dat het daarin geleide leven
van ascese en boetedoening hun geboortesmet en de daaraan ten grondslag lig-
gende zonde compenseerde.21 Onwettig geboren kloosterlingen die in aanmer-
king wilden komen voor een kaderfunctie, moesten niettemin bij de kerkelijke
autoriteiten voor elke benoeming dispensatie vragen. Zo’n dispensatie, tot
opheffing van de irregularitas die aan de onwettige staat verbonden was, was
ook vereist voor iedere wereldgeestelijke met een wijding van subdiaken en
hoger.22 Daarbij was voor elke wijding en elke functie een nieuwe dispensatie
nodig. Voor de lagere wijdingen en de ambten zonder zielzorg kon men daar-
voor terecht bij de bisschop. Voor de toelating tot hogere wijdingen en benefi-
cies moest men zich tot de Heilige Stoel wenden, al heeft de paus geleidelijk
wel verschillende van zijn bevoegdheden op dit terrein aan de bisschoppen ge-
delegeerd. Het tekent overigens het verschil in kerkelijke waardering voor de
verschillende soorten bastaardij dat priesterkinderen en zij die geboren waren uit
een overspelige relatie, altijd aangewezen bleven op Rome.

Behalve dispensaties verleende de Kerk, i.c. de paus, ook legitimaties aan
bastaarden die aan de juridische en maatschappelijke achterstelling in de wereld
wilden ontsnappen. In haar studie over de sociale positie van de bastaard in
Vlaanderen merkt Miriam Carlier daarover op dat de legitimatie bij pauselijk

20 N.E. Algra, Ein. Enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in
Westerlauwers Friesland (Groningen 1966), p. 92; idem, Zeventien keuren en
vierentwintig landrechten (2de druk, Doorn 1992) pp. 308, 311.

21 Vandaar de opmerking in de Jurisprudentia over de hoer- en priesterskinderen dat deze
volgens raad van wijze lieden zoveel van hun ouders mee moeten krijgen dat ze in een
klooster opgenomen kunnen worden: titel XLVII, par. 15 (II, pp. 92-93). Zie verder
Carlier, ’Sociale positie van de bastaard’, p. 183.

22 Zie hierover A.J.A. Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld. De pastoors in
Noord-Brabant 1400-1570 (Nijmegen 1993) pp. 128-129.
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rescript in de late middeleeuwen geen enkel effect meer had op wereldlijke dis-
criminaties.23 Het is echter de vraag of dat ook voor het heerloze Friesland van
de vijftiende eeuw opgaat. De Jurisprudentia Frisica stelt nadrukkelijk dat
natuurlijke zonen - hoerkinderen en priesterkinderen worden niet genoemd - ge-
wettigd kunnen worden door de macht van de paus.24 Men kende daarnaast in
Friesland wel de wettiging naar Keysers riucht ofwel het Romeinse recht, maar
een expliciete verwijzing naar brieven van wettiging door keizer of landsheer
ontbreekt daarbij.25 Vermeld wordt slechts dat de vader in tegenwoordigheid
van getuigen zijn kind een wettige status kan geven, en dat hij - maar dat lijkt
een verbijzondering van het eerste geval - zijn bastaard kan legitimeren door
hem in zijn testament met zoveel woorden niet zijn natuurlijk kind maar zijn
kind te noemen.26 Zie ik het goed, dan heeft de Sexbierumer hoofdeling Epo
Liauckema deze regel voor ogen gehad toen hij aan een legaat voor zijn
bastaardzoon Sicko Luttze zoen de toevoeging opnam dat hij daarmee tevreden
moest zijn ’... want Epo vors. voer een soen him naet bykent’.27

Het ligt niet voor de hand om aan te nemen dat in onze periode veel legiti-
matiepogingen door Friezen zijn ondernomen, zeker niet in de heerloze tijd tot
ca. 1500. Men moet daarbij ook bedenken dat pausen en landsheren hun legiti-
maties niet gratis verstrekten. Wie de onvolmaaktheid van zijn eigen geboorte
of die van zijn kind wilde herstellen, moest diep in de buidel tasten of over
goede relaties beschikken. Dat was alleen weggelegd voor invloedrijke en wel-
gestelde personen die bovendien een duidelijk idee hadden van hun eigen toe-
komst of die van hun bastaard. Het kan daarom niet verbazen dat uit de periode
1531-1576 voor Friesland slechts veertien legitimaties overgeleverd zijn.28

Twee daarvan hebben betrekking op naaste bloedverwanten van de bekende
staatsman Viglius van Aytta, terwijl er acht aangevraagd werden voor priester-
zonen, voor wie de vaders vermoedelijk een ambtelijke of kerkelijke loopbaan
ambieerden.

Behalve in het genoemde testament van Epo Liauckema is slechts in één
laatste wil sprake van een legitimatie. Het betreft opmerkelijk genoeg de enige
keer met een vrouw in de hoofdrol, namelijk Anscke Johan Sybrands dochter,
afkomstig uit de gegoede burgerij van Leeuwarden.29 Zij merkt op dat ze haar
zoon Frans echt heeft laten maken en benoemt hem vervolgens tot erfgenaam.
Ze voegt daaraan toe dat haar huwelijk met Haytien Atta zoen met toestemming
van zowel haar verwanten als de Kerk gesloten was. In eerste instantie is men

23 Carlier, ’Sociale positie’, p. 182.
24 Jurisprudentia Frisica II, titel XLVII, par. 5 (pp. 86-87); zie ook Codex Aysma

(Excerpta legum) I, 5 (pp. 6-7).
25 Een uiteenzetting over de wettiging door keizer en landsheren vindt men bij Plomp,

’Legitimaties’, p. 82 e.v.
26 Ibidem.
27 FT, nr. 138 (1535) p. 279.
28 Plomp, ’Legitimaties’, pp. 132-133.
29 FT, nr. 70 (1505) p. 131.
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geneigd daaruit af te leiden dat Haytien niet Frans’ vader was. Als mantelkind
zou Frans immers als vanzelf door het huwelijk van zijn ouders gewettigd zijn
geweest; wat een legitimatie overbodig zou hebben gemaakt. Maar misschien is
dat te strikt geredeneerd en moeten we Frans’ legitimatie en de benadrukking
van de huwelijkstoestemming door Kerk en familie zien als een dubbele waar-
borg voor de erfrechtelijk wettige positie van Frans en diens nageslacht. Anscke
zag overigens haar voorechtelijke misstap als een zware zonde waarvoor zij nog
lang boete diende te doen. Anders zou ze in de inleiding van haar testament niet
een passage hebben laten opnemen over de periculeuze staat waarin ze lang ver-
keerd zou hebben en die voor haar reden vormde het Leeuwarder bagijnen-
klooster in te gaan.

Afb. 36 Zegel van Godsfrundt Goeslicks (FT nr. 102) uit 1506 in zijn toenmalige func-
tie als mederechter van Wymbritseradeel. Randschrift: S(IGILLVM) GOEDS-
FRU(N)D GOSLIX IN. Voorstelling: schildhouder (St. Andreas met schuin-
kruis) met wapenschild (twee sterren, een tak en een wassenaar). Foto
Rijksarchief Leeuwarden, zegelnr. 1070

De conclusie van deze voorbeschouwingen moet zijn dat de erfrechtelijke moge-
lijkheden van bastaarden heel wat minder gunstig waren dan die van wettige kin-
deren. Dat had tot gevolg dat de bastaard sterk afhankelijk was van de welwil-
lendheid van zijn natuurlijke familie. Het staat nog te bezien of er op dit punt
verschil bestond tussen natuurlijke, heiligschennende en overspelige kinderen.
Een minimum aan goodwill was in ieder geval altijd gegeven, daar de natuur-
lijke vader volgens zowel het wereldlijk als het geestelijk recht verplicht was
zijn kind te alimenteren. Hij werd geacht zodanige voorzieningen te treffen dat
zijn bastaard gevoed en opgevoed kon worden totdat deze - wanneer het om een
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zoon ging - zelf in zijn levensonderhoud kon voorzien.30 Betrof het een
dochter, dan diende zij op behoorlijke wijze uitgeboedeld te worden.

Al mocht de vader zijn bastaardkinderen dan niet tot erfgenaam benoemen
als hij ze niet met goedkeuring van zijn verwanten gewettigd had, hij kon hun
bij testament of door een gift inter vivos natuurlijk wel van het nodige voor-
zien.31 Een substantieel legaat was altijd mogelijk, hetzij binnen de categorie
schenkingen aan verwanten, hetzij binnen het geheel van de giften die voor
heiligen, heren en armen gereserveerd mochten worden.32 Bastaarden konden
als personae miserabiles immers ook onder deze noemer vallen. Zolang het to-
taal der legaten maar geen afbreuk deed aan het deel dat de wettige erfgenamen
toekwam, al naar gelang hun aantal en graad van verwantschap.33

De bepalingen met betrekking tot priesterkinderen

Gaan we nu eerst de beschikkingen na van de met kinderen gezegende priesters
van wie een testament overgeleverd is. Dat die er waren, kan niet verbazen. Het
is reeds lang bekend dat de Kerk er in de late middeleeuwen niet overal in
slaagde het priestercelibaat strikt nageleefd te krijgen. Wat de Nederlanden be-
treft, geldt Friesland tezamen met Groningen als een regio waarin het concu-
binaat voor priesters zelfs min of meer regel was. Mogen we de later als paus
Pius II bekend geworden en veelgelezen humanist Aeneas Silvius geloven, dan
was dat in de vijftiende eeuw al vanouds het geval. In zijn Descriptio Europae,
een soort land- en volkenkunde, beweert hij van de Friezen dat ze niet graag
celibatair levende priesters toelaten uit angst dat die de huwelijksbedden van
anderen bezoedelen.34 Een leven van onthouding zou in de ogen van die Frie-
zen zelfs geheel tegen de natuur ingaan. Deze mededelingen, waarvan de bron
overigens niet achterhaald kon worden, hebben wel enige tegenspraak uitgelokt,

30 Zie: De Blécourt, Bewijsstukken, p. 67. De grietman van Wonseradeel, Aleff Aylva, die
een bastaard verwekt had bij Willemke Watthie dochter, werd op 2 maart 1573 ’... als
vader gecondemneert [...] ’t kint te alimenteren’: E.M. van Burmania, ’Natuurlijke
kinderen van Friesche jonkers’, RAF, Collectie Handschriften afkomstig van de
Provinciale Bibliotheek van Friesland, inv.nr. 397.

31 In afwijking van de regel dat bastaarden niet van de vader mochten erven, wordt
overigens in een paragraaf van de Jurisprudentia Frisica aan natuurlijke zonen
toegestaan op het zesde deel van het (vaderlijk) goed te tasten, ook als er al wettige
zonen zijn: titel XLVII, par. 8 (pp. 88-89).

32 In theorie gold hier een verdeling in drieën: het godsdeel (voor de ziel), een deel voor
de wettige erfgenamen, en een deel voor andere verwanten ’... die het het meest
verdiend heeft’: Jurisprudentia Frisica II, titel XLV, par. 13 (pp. 50-51).

33 Over het tweede, derde, vierde of zoveelste deel dat in theorie voor de rechte
erfgenamen gereserveerd diende worden, zie Jurisprudentia Frisica II, titel XLVI, par.
31 (pp. 66-69).

34 Aenea Silvio Piccolomini, Descriptio Europae, cap. XXXV, Opera omnia (Basel 1551)
pp. 428-429.
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in het bijzonder van de Windesheimer kloosterling Worp van Thabor en de
contra-reformatorisch gezinde kroniekschrijver Cornelius Kempius.35 Kempius
ontkent daarbij niet dat er veel priesters in Friesland waren die met een vrouw
samenleefden, maar hij meent dat deze algemeen veracht werden.

Gezien de voorhanden zijnde gegevens over de grote aantallen concubine-
rende Friese priesters kan dat echter betwijfeld worden. Spahr van der Hoek be-
rekende op grond van gegevens uit het Register van geestelijke opkomsten uit
1581, dat voor Oostergo tenminste 55% tot 63% van de 108 pastoors in deze tijd
het celibaat niet onderhield.36 Overigens waren er in 1580 van die 108 slechts
18 in katholieke ballingschap gegaan: van hen kan wel aangenomen worden dat
ze een ’hogere roeping’ hadden en dus niet met een vrouw samenleefden. Onaf-
hankelijk van Spahr van der Hoek concludeerde de Nijmeegse historicus Rogier,
vermoedelijk op basis van hetzelfde materiaal, dat slechts voor 10% van de Oos-
tergo’se pastoors die in 1580 in hun dorp gebleven waren, met zekerheid vast-
gesteld kan worden dat ze geen ’huisvaders’ waren. Dat zou dan betekenen dat
ruim 66% van het totale aantal Oostergo’se pastoors in concubinaat geleefd zou
hebben.37 Rogier extrapoleerde dit getal voor de rest van Friesland en kwam
tot een percentage van 60% voor de hele provincie. Volgens hem kon worden
aangenomen dat het elders in Nederland vrij wat lager lag ’... daar Friesland als
een van de zwartste plekken in de laatmiddeleeuwse kerk van Utrecht geldt’.

Uit recent onderzoek is gebleken dat Friesland in dit opzicht allerminst een
uitzondering vormde. Voor het tot het bisdom Luik behorende Noord- Brabant
kon na minutieuze tellingen geconstateerd worden dat in de vijftiende eeuw
tussen de 45 en 60 % van de zielzorgers ooit in hun carrière werd beboet
wegens schending van het celibaat.38 Voor de zestiende eeuw zijn voor het-

35 Worperi Thaboritae, Chronicon Frisiae, J.G. Ottema ed. (Leeuwarden 1847) p. 7;
Cornelius Kempius, De origine, situ, qualitate et quantitate Frisiae (Keulen 1588) lib.
I, cap. VII (p. 25) en XXII (pp. 90-91).

36 J.J. Spahr van der Hoek, ’De ald-fryske pastoar as "troud" man en as boer’, in:
Earebondel ta de tachtichste jierdei fan dr. G.A. Wumkes (Bolsward 1950) pp. 182-190.
Spahr ontleende zijn cijfers aan: Register van geestelijke opkomsten van Oostergo,
1580-1581, J. Reitsma ed. (Leeuwarden 1888).

37 L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en
zeventiende eeuw, dl. I (Amsterdam 1945) pp. 32-33. Hij verwijst daarbij naar een
artikel van zijn collega R.R. Post in Studiën: godsdienst, wetenschap en letterkunde
132, jg. 71 (1939) p. 364. Daarin wordt echter geen berekening van het aantal
niet-celibataire priesters in Oostergo gevonden. Post kwam enige jaren later tot een veel
lager percentage dan Rogier, namelijk 35% van de 90 in het land gebleven priesters:
Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, van ca. 1500 tot ca. 1580
(Utrecht/Antwerpen 1954) pp. 129-130. Hij maakt daarbij in het geheel geen melding
Rogiers berekeningen, en laat ook het artikel van Spahr van der Hoek ongenoemd.

38 E.J.G. Lips, ’De Brabantse geestelijkheid en de andere sekse. Een onderzoek naar
celibaatschendingen bij de Brabantse parochiegeestelijken in de vijftiende en zestiende
eeuw, Tijdschrift voor Geschiedenis 102 (1989) pp. 1-29, aldaar pp. 19-20. Zie ook:
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zelfde gebied weliswaar geen precieze cijfers voorhanden, maar op grond van
lokaal detailonderzoek kan aangenomen worden dat ook toen het merendeel van
de priesters er concubines op nahield.39 De kerkelijke overheid liet zich in haar
reactie nauwelijks door correctionele doelstellingen leiden. Zij hield wel bij wel-
ke priesters met een vrouw samenleefden, maar verbond aan hun gedrag eigen-
lijk alleen financiële consequenties. De boetes die zij hun oplegde, vormden een
lucratieve bron van inkomsten, zodanig zelfs dat een massale levensverbetering
van de kant der parochiegeestelijken alleen maar tot grote financiële moeilijkhe-
den van de Kerk geleid zouden hebben. Het kan zijn dat in andere bisdommen
strenger opgetreden werd zodat het percentage priesters met concubines er lager
was. De meeste onderzoekers zijn het er echter over eens dat we met een bijkans
algemeen verschijnsel te doen hebben, ook in gebieden die niet tot de zwartste
plekken van de christenheid gerekend werden.

Voor dat zogenaamde zwarte Noorden lijken de cijfers intussen wel te klop-
pen. Wie er de gegevens uit het genoemde Register van geestelijke opkomsten
op nacijfert, moet toegeven dat weinig tegen de kwantitatieve analyse van Spahr
van der Hoek valt in te brengen.40 En ook kwalitatief zijn er veel gegevens
voorhanden die voor de zestiende eeuw het beeld van de Friese priester als con-
cubinarius ondersteunen. Woltjer geeft er in zijn dissertatie over Friesland in
Hervormingstijd een helder overzicht van, waarbij hij ook het verscherpte toe-
zicht door de wereldlijke en kerkelijke overheden sinds 1548 in de beschouwing
betrekt.41

A.J.A. Bijsterveld, Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant
1400-1570 (Amsterdam 1993) pp. 128-134, 340-348.

39 Bijsterveld, Pastoors in Noord-Brabant, pp. 345-346.
40 Wel kan er bezwaar gemaakt worden tegen diens verklaring voor het fenomeen van

celibaatschending in Friesland, als zouden de agrarische activiteiten van de meeste
Friese pastoors hen genoodzaakt hebben een concubine te nemen. Los van de
vaststelling dat een ’pastoorse’ ook zonder bijslaap wel een boerenbedrijf kon helpen
bestieren, moet opgemerkt worden dat Spahr zijn conclusies over de bedrijfsexploitatie
van de Friese zielzorgers onvoldoende heeft gefundeerd. ’Eigen gebruik’ van de grond
door de pastoor wil nog niet zeggen dat deze (met zijn concubine) ook zelf de koeien
molk en het land bewerkte. Hij kan deze werkzaamheden best overgelaten hebben aan
een zetboer, een bedrijfsleider of een aantal knechts.

41 J.J. Woltjer, Friesland in Hervormingstijd (Leiden 1962) pp. 64-67, 124-126. Woltjer,
die het artikel van Spahr van der Hoek gemist heeft, levert op p. 65 terecht kritiek op
de laatste voorzichtige schatting van Post. Aan Woltjers gegevens kan nog een heel
sprekendbericht van een anoniemekroniekschrijver uit 1570worden toegevoegd.Deze
weet over Ommelanden te melden dat dankzij de tolerante houding van de overheid
daar de ’... meeste papen opentlijck haer in den ehestant begeven, haer vrouwen voer
allen man getrout, daermede kerckghanck ende brulloft geholden, hoere kinderen an
goeden eijgenerffdenluijden als echte kinderen uthijlicken und in somma sich in allen
desen als andere warltlijcke persoenen sunder besweringe off verhinderinge van emant
gedragen hebben’: Geschiedverhaal van een Ommelander notabele (ca. 1550 - ca.

268



De gegevens uit de Friese testamentencollectie passen goed in het boven-
geschetste beeld, al zijn er geen statistische conclusies aan te verbinden. In totaal
bevat de editie de laatste wilsbeschikkingen van veertien priesters. Eén daarvan
was biechtvader in een tertiarissenklooster.42 Hij liet geen kinderen na. Dat was
evenmin het geval met de als vriend van Erasmus bekend geworden jurist dr.
Johannes Sextinus, die na een academische carrière (Bologna, Siena, Oxford)
met een aantal Engelse beneficies begunstigd werd en tenminste sinds 1511 in
Londen resideerde.43 Van de overige twaalf hadden er vier een beneficie zonder
zielzorg; de acht anderen waren actief als pastoor of vicaris (in de betekenis van
plaatsvervangend of assistent-zielzorger). Van deze twaalf hadden er tenminste
zes een concubine. Daarbij laat ik heer Tzalling, prebendaris te Marssum, en
heer Jarych Haryngs zoon, vicaris te Workum buiten beschouwing. Eerstgenoem-
de had een dienstmaagd met een dochter, aan wie hij dertien goudgulden lega-
teerde.44 Het is wel niet uitgesloten maar toch weinig waarschijnlijk dat hij
daarmee ook heeft samengeleefd. De term dienstmeyd wijst niet op een positie
als concubine.45 Dat geldt ook voor de aanduiding famne voor de vrouw die
heer Jarych had bijgestaan en voor wie een bedrag van 20 schilden werd gereser-
veerd als ze na zijn dood in het klooster zou gaan.46 Anders ligt dat met de
term huisfrou die in het testament van heer Douwa Pibe zoon te Dronrijp wordt
gebruikt.47

We vinden die ook bij andere concubinarii terug. Heer Douwes vrouw Meinu
had echter geen kinderen.

Van de zes testerende priesters die met een vrouw samenleefden waren er dus
vijf met kinderen. Van hen had heer Jelmer, pastoor te Nijland, volgens de Snit-
ser recesboeken een zoon.48 Deze komt echter niet voor in zijn vaders tes-
tament omdat dat onvolledig is overgeleverd.49 De Nijlander pastoor maakte
kloosters, gasthuizen en andere godshuizen tot zijn rechte erfgenamen en liet de
verder bespreking over aan zijn executeurs. De overige vier priesters waren
betrekkelijk royaal voor hun nakroost. Heer Matthias Dirck zoon, die in 1506
testeerde, had zijn dochter Jeske ondergebracht in het in 1483 gestichte augus-

1570), W. Bergsma en E.H. Waterbolk ed. (Groningen 1991) p. 30.
42 Heer Foppo, confessor sororum in Aalsum, FT, nr. 60 (1499) p. 114-115.
43 FT, nr. 95 (1519) pp. 185-187. L.E. Halkin, Erasmus ex Erasmo. Erasme éditeur de sa

correspondance (Parijs 1983) pp. 51, 56, 62 en 64; G.L. Meesters, ’De Petri en
Pauliprebinde te Boalsert’, Genealogysk Jierboek 1990, pp. 36-62, aldaar p. 47.

44 FT, nr. 63 (1501) p. 123.
45 Bovendien valt het bedrag in het niet bij hetgeen deze priester voor de stichting van

twee prebenden bestemde.
46 FT, nr. 96 (1520) p. 190.
47 FT, nr. 81 (1511) p. 156.
48 Snitser recesboeken (1490-1517), 2 dln., M. Oosterhout ed. (Assen 1960-1964), nrs.

496 (1490) en 1418 (1493).
49 FT, nr. 79 (1510).
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tinessenklooster Nazareth bij Idzega.50 Vermoedelijk was dat kort voor het op-
maken van het testament gebeurd, want Jeske had nog geen professie gedaan.
Als zij dat zou doen en dus in het klooster zou blijven, kon Nazareth rekenen
op het verhoudingsgewijs omvangrijke bedrag van 30 goudgulden. Voor zijn
zieleheil, te verzorgen door het tertiarissenklooster Aalsum bij Akkrum en de
drie in Friesland gevestigde bedelorden legde heer Matthias een bedrag opzij van
alles bij elkaar 30 goudgulden, plus nog enkele sieraden en gebruiksvoorwerpen.
De erfenis was bestemd voor zijn broer Franck en de kinderen van zijn over-
leden broer Gorys, maar de grootte daarvan is niet te bepalen.

Heer Ritske Jaarsma, vicaris te Holwerd, benoemde in 1539 zijn zuster en
drie broerskinderen tot erfgenaam, waarbij hij een totaalbedrag van eveneens 30
goudgulden aan jaarlijkse renten voor hen reserveerde.51 Daarnaast bestemde
hij ’... puyr uut gratie ende om Gods wil’ het vruchtgebruik van acht ponde-
maten land voor zijn dochtertje Margareta, totdat zij de huwbare leeftijd bereikt
zou hebben; daarna zouden die inkomsten aan de rechtmatige erfgenamen toe-
vallen. Wat dat jaarlijks opleverde wordt niet gezegd, maar naar het prijspeil van
1543 gerekend mogen we gerust uitgaan van één goudgulden per pondemaat.52

Wanneer Margareta tot buikwas gekomen was en deze inkomsten moest afstaan,
kreeg ze de beschikking over een bedrag van 50 goudgulden contant geld. Dat
betekent dat zij per saldo met weinig minder bedeeld werd dan haar tante, haar
neef en haar twee nichtjes. Haar belangen werden derhalve goed bewaakt, zeker
ook met de bepaling dat het bedrag van 50 goudgulden eerst gedekt moest zijn
voor en aleer de renten aan de erfgenamen uitgekeerd mochten worden.

Het meest instructief in dit opzicht zijn het testament en codicil van heer
Heere, pastoor van Franeker, respectievelijk uit 1540 en 1541, en de laatste wil
van heer Foppe, vicaris van Tzummarum.53 Zij laten zien hoe het verbod op de
institutio heredis van priesterkinderen in de praktijk werd omzeild. Heer Heere,
uit het hoofdelingengeslacht der Hottinga’s, bedeelde zijn huisvrouw Tryn en
zijn niet met name genoemde kinderen met grote bedragen contant, te weten 300
enkelgulden elk, én met al zijn roerende goederen plus alle goud en zilver.54

Wat hij aan onroerende goederen had, deed hij toekomen aan zijn broers en zus-
ters kinderen als rechte erfgenamen. Het mag evenwel betwijfeld worden of dat
nog wel de moeite waard was, want in zijn codicil liet deze priester de
mogelijkheid open dat zijn erven de erfenis niet zouden willen aanvaarden ’...
vermyts grote legaten’. Zou het daarop uitdraaien, dan zouden zijn executeurs
dat onroerend goed bij de brandende kaars mogen verkopen tot profijt van al
zijn kinderen.

50 FT, nr. 73 (1506) p. 138.
51 FT, nr. 149 (1539) pp. 303-304.
52 Zie de waardering van de geestelijke landen te Holwerd in de Beneficiaalboeken van

Friesland, J. van Leeuwen ed. (Leeuwarden 1850) pp. 178-179.
53 FT, nrs. 160 (1540) pp. 340-341, 166 (1541) pp. 354-355, en 184 (1544) pp. 395-397.
54 Het aantal kinderen wordt niet genoemd. Upcke van Burmania spreekt over ’... aliquot

nothos ... quos non enumero’ (f. 50v).
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Heer Foppe had een andere oplossing. Hij had zijn zeven kinderen tevoren
reeds van een behoorlijke alimentatie voorzien in afzonderlijke schenkingen bij
het leven (donationes inter vivos). Deze giften moeten een behoorlijke omvang
gehad hebben. Met betrekking tot de twee jongste kinderen, Marten en Cornelis,
is namelijk sprake van een bedrag van 200 goudgulden, ’... diewelcken hi hoer
by syn levendige lieve, lange voer syn doetsiecte, al hadde gegheven ...’. Heer
Foppe besprak hen en zijn andere kinderen in zijn testament nog wel de nodige
goederen en bedacht ook zijn huysvrou Peterick met 50 goudgulden omdat zij
hem trouw gediend had in zijn ziekte en oude dagen. Voor de kinderen van zijn
broer en zus als rechte erfgenamen kan er toen niet veel meer overgeschoten
zijn.

De hoofdlijn is hier duidelijk. Zoals ook het verbod op het concubinaat in de
praktijk met gemak omgaan kon worden, zo kon ook het effect van het verbod
op de erfstelling van priesterkinderen geneutraliseerd worden. Men deelde zijn
bastaarden tevoren ’om Godswil’ zoveel toe dat er ten tijde van het testeren
weinig meer voor de wettige erfgenamen overbleef, of men legateerde hun bij
testament zoveel dat ze per saldo nauwelijks minder of zelfs beter af waren dan
die erfgenamen. Het leven toonde zich dus ook op dit terrein sterker dan de leer.

De praktijk van de massale ontduiking van de celibaatsverplichting was in de
vijftiende en vroege zestiende eeuw reden voor diverse opinieleiders en macht-
hebbers binnen de Kerk om te pleiten voor het toelaten van het priesterhuwe-
lijk.55 Dat zou immers een einde maken aan de voortdurende priesterlijke forni-
catio én aan de omstandigheid dat de Kerk structureel voordeel trok uit de
zonden van haar priesters. Met name Erasmus voelde om die reden veel voor het
opheffen van de celibaatsverplichting.56 Zelfs Karel V, toch een trouw zoon der
Moederkerk, heeft er bij de paus op aangedrongen het priesterhuwelijk goed te
keuren, óók om zo de protestanten de wind uit de zeilen te nemen. Op het con-
cilie van Trente (1545-1563) is dan ook uitgebreid over deze kwestie gediscus-
sieerd, maar de kerkleiders hielden zich daar uiteindelijk aan de oude doctrines
en zochten de oplossing vooral in een verbetering van de priesteropleiding ener-
zijds en een striktere toepassing van de voorschriften enerzijds.57

Die discussie over de celibaatsverplichting moet onder een groot aantal gees-
telijken in de vroege zestiende eeuw bekend zijn geweest. Dat het priesterhuwe-
lijk bespreekbaar was zal bijgevolg bij sommigen ook verwachtingen hebben
gewekt, zó zelfs dat zij er hun leven al op inrichtten. Dat blijkt voor Friesland
tenminste uit een contract van scheiding en deling van familiegoederen tussen
de broeders Doecke, Tyaerdt en Hottio Fons (a Foudens) uit 1533, behorend tot

55 Lips, ’Brabantse geestelijkheid’, pp. 4-5.
56 L.-E. Halkin, ’Erasme et le célibat sacerdotal’, Revue d’Histoire et de Philosophie

Religieuses 57 (1977) pp. 497-511.
57 J.A. Brundage, Law, sex and Christian society in medieval Europe (Chicago/Londen

1987) pp. 567-569.
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een familie van kleine hoofdelingen uit de omgeving van Jorwerd.58 Hottio was
pastoor van Jorwerd en tevens actief als notaris. In het door hem opgestelde
contract nu komt de bepaling voor dat Doecke en Tyaerdt beloven, in het geval
dat zij geen wettige kinderen nalaten ’... ende heer Hottio mocht aeftta kynderen
habba by advyse des keysers ende des heyligen Ryex dat dae priesteren aefte
wyffen mochten trouwin ...’, om hun broer de hun toegedeelde goederen te laten
erven. Met andere woorden, heer Hottio en zijn broers hielden er serieus reke-
ning mee dat hij in de toekomst als priester een wettig nageslacht zou kunnen
krijgen. Een nageslacht ook dat de eer van zijn familie Fons zoals dat vorm had
gekregen in het bezitscomplex ter plaatse, zou kunnen voortzetten. Zie ik het
goed, dan is dat op wettige en eervolle wijze voortzetten van hun geslacht ook
de wens geweest van bovengenoemde priester-testateurs die met nakroost geze-
gend waren.

Adellijke bastaarden

Evengoed als met betrekking tot het celibaat hanteerde de laat-middeleeuwse
Kerk strenge regels ten aanzien van het huwelijk. Het huwelijk was in haar ogen
de enige plaats waar sexualiteit en voortplanting waren toegestaan. De echtver-
bintenis was monogaam en onverbreekbaar, en diende in de kerk tot stand te
komen, ten overstaan van een priester. Scherpe sancties moesten deze overtui-
gingen en regels ingang doen vinden bij de gelovigen.

In de vroege middeleeuwen bezat de Kerk nog betrekkelijk weinig greep op
het samenleven van man en vrouw. Het huwelijk was toen eerst en vooral een
zaak tussen twee families, die qua stand gelijk aan elkaar moesten zijn. De zorg
voor een wettige afstamming, de bescherming van het familiepatrimonium en de
handhaving van het ouderlijk gezag stonden daarbij voorop. Het huwelijk ging
in als beide families het over de ’koopsom’ van de bruid eens waren geworden
en de vader van de bruid vervolgens publiek op rituele wijze zijn voogdij
(mund) aan de bruidegom had overgedragen.59 Naast zulke openbare huwelij-
ken en het door de Kerk fel bestreden roofhuwelijk (schaking), waarvoor overi-
gens ook standsgelijkheid der huwelijkspartners noodzakelijk was, kende men
in de Germaanse gebieden ook de heimelijk gesloten verbintenissen waaraan

58 Rijksarchief in Friesland (RAF), Leeuwarden, Collectie handschriften afkomstig van
de Provinciale Bibliotheek van Friesland, inv.nr. 1093.

59 E.M. Meijers, ’Het Friese en het Drentse erfrecht en huwelijksgoederenrecht’, in:
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Akademiedagen, dl. II
(Amsterdam 1949) pp. 37-71, 42-43; J. Boersma, ’De frou yn ’e Fryske wetten’, Us
Wurk 10 (1961) pp. 58-85, aldaar p. 61 e.v.; zie ook: N.E. Algra, ’Hecks ’Altfriesische
Gerichtsverfassung’ honderd jaar’, It Beaken 56 (1994) pp. 24-54, aldaar p. 30. Algra
legt daar terecht sterk de nadruk op de eis van standsgelijkheid van beide partners.
Verg. noot 73.
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geen mundschatbetaling te pas kwam.60 Deze zouden vooral uitkomst hebben
geboden bij relaties tussen minvermogenden of standsongelijke partners. In de
kersteningsperiode kwamen in diverse streken bij de aristocratie ook duurzame
concubinaatsrelaties voor naast het mundhuwelijk; relaties die bijvoorbeeld in het
elfde- en twaalfde- eeuwse IJsland door alle partijen erkend en gerespecteerd
werden. Voor de familie van de bijvrouw was het belang evident: ze betekenden
een verbinding met een sociaal hoger geplaatst geslacht en waren daardoor eer-
vol, ook al kregen de kinderen uit de eerste, standsgelijke verbintenis voorrang
bij de verdeling van de nalatenschap.61 Maar ook de familie van de man kon
baat hebben bij een dergelijke vorm van polygamie. Enerzijds was de voortzet-
ting van het geslacht erdoor verzekerd, anderzijds kon ze een rem vormen op de
procreatie van te veel wettige kinderen - en daarmee op de versnippering van het
familiebezit.

De Kerk had heel andere belangen. Zij legde de nadruk op de monogame ge-
slachtsgemeenschap en verbond deze aan de vrijwillige toestemming van beide
partners, los van de ouderlijke zeggingsmacht. Dat betekende dat voor haar zo-
wel concubinaatsrelaties, als geheime monogame huwelijken uit den boze waren.
Op dergelijke privé-verbintenissen kon immers geen toezicht worden uitge-
oefend. De Kerk zocht daarom in de elfde en twaalfde eeuw aansluiting bij het
hierboven beschreven mundhuwelijk door eraan te verbinden dat het door een
priester ingezegend moest worden. Voorwaarde daarbij was dat de voorgenomen
verbintenis op drie achtereenvolgende zondagen tevoren afgekondigd werd zodat
ieder daartegen bezwaren kon inbrengen, bijvoorbeeld vanwege een te nauwe
verwantschap van de partners. De oorspronkelijke noviteit van het kerkelijk
ritueel kan nog afgeleid worden uit het oude Westerlauwerse seendrecht, en wel
uit de volgorde van de plechtigheden in de beschrijving van de geldige huwe-
lijkssluiting: eerst werd de bruid overgedragen met hoorngeschal, vuurwerk en
gezang, vervolgens werd een convivium gehouden, waarna de bijslaap kon begin-
nen; en eerst op de andere dag volgde de inzegening in de kerk.62

Ook al veroordeelde de Kerk het in het geheim gesloten huwelijk, ze erkende
het wel, juist op grond van de overweging dat het op de toestemming van beide
partners berustten (consensus facit nuptias). Pas op het concilie van Trente
(1563) werd de geldigheid van het clandestiene huwelijk afgeschaft. In de vijf-
tiende en vroege zestiende eeuw kwamen zulke geheime huwelijken nog op
grote schaal voor, ook al drong de Kerk er bij de partners in kwestie steeds fel
op aan hun relatie alsnog te wettigen.

60 H.-J. Becker, ’Die nichteheliche Lebensgemeinschaft (Konkubinat) in der Rechts-
geschichte’, in: G. Landwehr, De nichteheliche Lebensgemeinschaft (Göttingen 1978)
pp. 13-38, aldaar pp. 18-21.

61 E. Ebel, Das Konkubinat nach altwestnordischen Quellen. Philologische Studien zur
sogenannten "Friedelehe" (Berlijn/New York 1993) pp. 98-100.

62 Westerlauwersches Recht, W.J. Buma en W. Ebel ed., bd. I, Jus Municipale Frisonum,
Altfriesische Rechtsquellen 6 (Göttingen 1977) IX, par. 51 (pp. 194-195).
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Afb. 37 Wrijfafbeelding door F.A. Greenhill en J. Belonje van de bronzen grafplaat van
Gregoris Bertolff van Aken, president van het Hof van Friesland, die testeerde
in 1527 (FT nr. 115) en overleed in februari 1528. Fries Museum Leeuwarden

De in Friese rechtsbronnen overgeleverde teksten met betrekking tot overspel en
ontucht laten zien dat alle canoniekrechtelijke regels op het terrein van huwelijk
en sexualiteit in Friesland bekend waren.63 Het kan echter sterk betwijfeld wor-
den of ze in de praktijk ook steeds consequent werden toegepast. Het toezicht
was immers opgedragen aan priesters, en van priesters die zelf bastaarden
hadden, kon men niet verwachten dat ze hun parochianen met veel succes aan
de huwelijksgeboden konden houden.

De Friese testamenten laten zien dat er vaak sprake was van overtredingen. Niet
alle parochianen zondigden echter in gelijke mate. Een overzicht van de bas-
taardgegevens naar stand, voorzover ze althans niet op priesterkinderen slaan,
wijst uit dat bastaarden in het overgrote deel van de gevallen een hoofdeling, dus
een edelman, tot vader hadden. Gerekend naar het aantal niet-priesterlijke tes-
tamenten waarin bastaarden voorkomen (31) gaat het om 26 stuks. Slechts in vijf
van de in de editie opgenomen laatste wilsbeschikkingen van burgers, eigenerf-
den en andere niet-adellijke personen worden derhalve vermeldingen van bas-

63 Jurisprudentia Frisica, titel LXXXVI (II, pp. 300-305).
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taarden gevonden.64 Plaatsen we deze cijfers tegen het totaal aantal testamenten
dat voor die categorie overgeleverd is (80, tegen 96 voor de adel), dan komen
we uit op een procentueel beduidend hoger aandeel voor de adel (respectievelijk
26,9%, tegen 6,25% voor de niet-adellijke categorie).

Hoe hoger de sociale rang dus, hoe meer onwettig geboren kinderen. Dat
constateerde H.F.K. van Nierop reeds eerder met betrekking tot de Hollandse
adel in de zestiende eeuw, al doelde hij daarbij op de verschillen tussen de hoge
en lage adel.65 Voor Friesland valt een dergelijk onderscheid niet te maken. De
onderlinge standsverschillen waren geringer dan in Holland, al kunnen we hier
wel een zekere rangorde aanbrengen tussen ’grote’ en ’kleine’ hoofdelingen-
families.66

Binnen die Friese hoofdelingenadel zijn in ieder geval bepaalde families aan
te wijzen waarin bastaarden in verschillende takken en generaties voorkwamen.
Behalve de reeds genoemde Harinxma’s onderscheidden vooral de Martena’s
zich in dit opzicht.67 Hessel Martena, de bekende Schieringer houwdegen, die
Friesland onder de Saksische heerschappij had gebracht, had twee bastaard-
kinderen. Zijn oomzeggers Kempo en Aede hadden er ieder één, respectievelijk
een dochter en een zoon. Verder kunnen de Liauckema’s, de Hottinga’s, en de
Aebinga’s van Blija in dit verband genoemd worden.68 Net zoals de Harinx-
ma’s behoorden de eerste twee tot de belangrijkste hoofdelingengeslachten, die
vanouds over sterke, centrale machtsposities beschikten. Voor de Martena’s ligt
dat anders. Zij werden eerst sinds ca. 1500 tot de meest vermogende en invloed-
rijke families gerekend. Evenals de Aebinga’s waren ze van oorsprong niet meer
dan eenvoudige dorpsheerschappen, maar zij hadden zich door succesvol vete-
voeren en slim partijkiezen op het eind van de vijftiende eeuw sterk weten op
te werken. Men zou haast denken dat het verwekken van bastaarden bij die
nieuw verworven positie hoorde. Alsof juist de families van ’grote’ hoofdelingen
verhoudingsgewijs rijk met onwettige kinderen gezegend hoorden te zijn. Zó ver
durf ik echter niet te gaan. Afgezien van het feit dat voor diverse andere topfa-
milies als de Camminga’s geen of slechts één bastaard aangewezen kan worden,

64 Te weten die van Bawck Hessels wed., Idze Jathye z., Anscke Johan Sybrands dr.,
Goedsfrundt Goeslicks en Zettie Lickles: resp. FT nrs. 15 (1452) p. 23, 68 (1505) p.
129, 70 (1505) p. 131, 102 (1523) p. 202, en 181 (1544) p. 389.

65 Van Nierop, ’Adellijke bastaarden’, pp. 12-13.
66 Hier wordt verder niet op de oorsprong, aard, kenmerken en afgrenzing van de Friese

adel ingegaan. Zie daarvoor de bijdrage van Paul Noomen in deze bundel.
67 Zie FT, nrs. 28 (1472, Wattia Harinxma) p. 46, 44 (1483, Yde Harinxma) p. 85-88, 62

(1501, Kathrijn Harinxma) p. 119, 92 (1517, Hessel Martena) p. 179, 144 (1538, dr.
Kempo Martena) p. 290, 168 (1541, Eede Martena) p. 359, en 194 (1547, Siouck
Martena) p. 415.

68 FT, nrs. 40 (1479, Schelte Liauckema) p. 72, 138 (1535, Epo Liauckema) p. 279, 34
(1475, Jarich Epa Hottinga) p. 59, 160 (1540, heer Heere Hottinga) p. 340, 82 (1511,
Goffe Douwes Aebinga) pp. 159-160, en 105 (1524, Adzert Aebinga) p. 207.
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is ons bestand eenvoudigweg te klein om zo’n uitspraak te kunnen funderen.69

Opvallend is dat onder de Friese adellijke bastaarden, anders dan onder de
onwettige kinderen van de hoge adel in Holland, weinig tot geen overwonnen
bastaarden of hoerelingen aangetroffen worden.70 Waar geen onderscheidende
benamingen als natuurlijk kind of speelkind zijn gebruikt, kan men daarvoor
vaak afgaan op de leeftijdsindicaties. Zo was mr. Syttie, de bastaardzoon van
Hessel Martena, reeds pastoor van Franeker op het moment dat Hessels vier
wettige dochters nog maar net de huwbare leeftijd hadden bereikt. De meeste
bastaarden blijken precies zoals hij ouder dan de wettige kinderen. De overigen,
die juist veel jonger waren, zijn vrijwel allemaal te herleiden tot een later con-
cubinaat.71

Afb. 38 Een paar in overspel betrapt. Houtsnede uit Der IX Quaesten, warachtighe
historien, een boek over boosaardige mannen uit het verleden (Gent 1528)

69 Voor de Camminga’s, die toch een betrekkelijk groot aantal testamenten nagelaten
hebben, kennen we bijvoorbeeld maar één bastaard, te weten Hantia Heeringa: FT, nr.
50 (1486) p. 98.

70 Harsgor, ’Bâtards nobles’, en Van Nierop, ’Adellijke bastaarden’ gaan in hun bijdragen
niet in op de verhouding in aantal tussen de natuurlijke kinderen en de overwonnen
bastaarden. Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat het verwekken van
bastaardkinderen staande het huwelijk vooral veel voorkwam onder vorsten en hoge
edelen. Er is overigens nog nauwelijks onderzoek gedaan naar een eventueel verschil
in behandeling tussen beide categorieën bastaarden.

71 Zoals bijvoorbeeldSibet, het spoelkintvandeDongeradeelster hoofdelingMenno Jarla,
verwekt bij diens maecht ofte huusfrouw Griet, met wie hij kennelijk samenleefde na
de dood van zijn echtgenote. Menno’s twee zoons en drie dochters uit zijn wettige
huwelijk waren alle reeds volwassen op het moment van testeren, terwijl Sibet nog door
Griet ’bewaard, gevoed en gekleed’ moest worden. FT,nr. 54 (1494) p. 105. Zie ook
Goffe Aebinga’s zoons Dowe en Take, verwekt bij zijn dienstmaagd en concubine
Rinthie Hans dr., die van hem een flink deel van de huisraad toegewezen kreeg: FT,nr.
82 (1511) pp. 159-160.
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Het valt niet helemaal uit te sluiten dat er wel verschillende hoerkinderen ge-
weest zijn maar dat we die niet in de testamenten tegenkomen vanwege hun
grotere juridische achterstelling: men zou zich voor hen meer geschaamd, en hun
dus minder in zijn laatste wil bedacht kunnen hebben. Een controle aan de hand
van bijvoorbeeld genealogische handschriften levert wat dit betreft weinig op
omdat deze handschriften in het algemeen erg karig zijn met het vermelden van
onwettige afstammelingen.72 Toch lijkt me zo’n verzwijgen van overwonnen
bastaarden niet voor de hand liggen. Tenslotte waren ook zij uit liefde geboren,
en bovendien, als veel hoge Hollandse edelen geen problemen hadden met het
begunstigen van zulke kinderen, waarom zouden Friese edellieden die dan wel
hebben gehad?

Het ziet er daarom naar uit dat Friese hoofdelingen gewoonweg minder over-
wonnen dan simpele bastaarden hebben verwekt. In haast alle gevallen is sprake
van kroost uit een voor-, tussen-, of na-huwelijkse liefdesverhouding tussen een
adelijke man en een vrouw van lagere komaf. Zo’n verhouding werd dan niet
in een echtverbintenis bestendigd, niet omdat de Kerk het verbood maar omdat
de familie van de man er zich wegens standsongelijkheid tegen verzette.73 Een
huwelijk van Friese hoofdelingen, en trouwens ook van eigenerfden, diende ge-
sloten te worden ’met vrienden raad’, en het kon soms lang duren eer een eben-
bürtige partner gevonden was die de goedkeuring van de ouders en de naaste
verwanten kon wegdragen.74 Hoe druk men zich daarover kon maken blijkt wel
uit de testamenten van Hessel Abbinga en Syds Tjaarda, die daarin één van hun
kinderen bijkans verketteren omdat zij een de vader onwelgevallige partner
hadden gekozen en zich daarmee in de echt verbonden hadden.75

72 Een uitzondering vormt de Genealogia Ayttana, uitgegeven door C.P. Hoynck van
Papendrecht in diens Vita Viglii ab Aytta, Analecta Belgica, tom. primus, pars prima,
pp. 255-277. Daarin worden nogal wat namen van bastaarden genoemd maar dan voor
andere families dan die welke in onze testamenten voorkomen.

73 Dat kon zij ook doen naar oud ’Germaans’ recht, zoals op te maken valt uit de vijfde
van de zogenaamde zeven kerren, waarin wordt gesteld dat wanneer een man een
boerenmeid in dienst neemt, bij haar een kind verwekt en haar vervolgens uit liefde tot
wettige vrouw neemt, zij zelf noch het kind noch de eventueel volgende kinderen een
aftne stol mocht bezitten: Algra, Ein, 88-90. Hetzelfde geval met dezelfde regel komt
ook voor in de derde van de drie keuren van Frederik, de Godsbode, in het Fivelgoer
en Oldampster handschrift: N.E. Algra, ’De drei Küren Friedrichs des Gottesboten zum
Ehe- und Erbrecht’, Friesisches Jahrbuch 1967, pp. 56-60, aldaar p. 59. Het kerkelijk
recht botste hier dus met het oude huwelijksgoederenrecht, dat de nadruk op stands-
gelijkheid legde.

74 Zie voor het doen huwen en uitboedelen bij ’vrienden raad’ bijvoorbeeld FT, nrs 11
(1440) p. 16, 13 (1450) p. 18 en 129 (1533) p. 257, resp. van Peter Camminga, Ritsche
Jelmera en Wytz Camminga en diens vrouw Remtz.

75 FT, nrs. 151 (1539) p. 307: ’... want hy [Kempo Hessells] my ernstelicken mit zyn
hylcken buyten myn wille en raedt zeer vertoernt [heeft] ...’, en 157 (1540) p. 321:
’Kynsck, myn dochter, dy teghen myn wille getrout heft Frans Sysma, myn knecht’.
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Afb. 39 Portret van dr. Kempo Martena, die in 1538 testeerde (FT nr. 144). Schilderij
van een onbekende meester omstreeks 1530. Fries Museum Leeuwarden
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Het veelvuldig voorkomen van voorechtelijke bastaarden onder de Friese adel
lijkt daarom allereerst een kwestie van functioneel ’stand ophouden’ te zijn ge-
weest. Door haar zonen op jeugdige leeftijd ruimte te laten voor het aangaan van
standsongelijke liefdesrelaties won de familie tijd voor het zoeken van geschikte
huwelijkskandidaten. Met een weloverwogen, laat gesloten huwelijk kon worden
voorkomen dat er te veel wettige kinderen werden verwekt en het erfgoed ver-
snipperd raakte. Het risico dat voorechtelijke verbindingen tot onecht nageslacht
konden leiden, werd daarbij als het ware op de koop toegenomen. Het is zelfs
niet uitgesloten dat de geboorte van een speelkind verwelkomd werd omdat het
de vruchtbaarheid van de vader aantoonde. Dat laatste gold natuurlijk niet met
betrekking tot concubinaatsrelaties die werden aangegaan nadat het, met wettige
kinderen gezegende, huwelijk door het overlijden van de echtgenote beëindigd
was. Het eerstgenoemde ’voordeel’ was daar wel op van toepassing. Aldus deed
het toestaan van een pre-, inter-, of post-huwelijks concubinaat geen afbreuk aan
de familiale belangen maar bevorderde deze zelfs, al zal niet iedere edelman zich
daar persoonlijk van bewust zijn geweest.

Om deze reden kan verondersteld worden dat onder de adel, maar wellicht
ook onder vermogende eigenerfden en patriciërs, een tolerante en welwillende
houding ingenomen werd ten opzichte van bastaarden uit de eigen kring. Dat
blijkt inderdaad het geval bij het natrekken van de diverse beschikkingen. Zowel
de bewoordingen als de hoogte van de legaten wijzen op een vaak hartelijke
relatie tussen de bastaard en zijn of haar familieleden van vaders kant. Jarich
Epa Hottinga bijvoorbeeld was uitgesproken gul voor zijn bastaardzus Hyla en
zijn drie bastaardbroers Jacob, Anne en Wyba. En de al eerder ter sprake
gekomen natuurlijke dochter van doctor Kempo Martena, Anna, werd niet alleen
in het testament van haar vader met honderden guldens bedacht maar ook in die
van haar halfzus Syoucke en haar ooms Aede en Epe Martena. Men moet daarbij
bedenken dat bastaarden meestal in het huishouden van de vader opgenomen
waren en samen met hun wettige halfbroers en -zussen opgroeiden. Omdat ze
meestal ouder waren dan deze en ze hen ook mee hielpen opvoeden, kon er tus-
sen de onwettige en wettige kinderen een sterke emotionele band ontstaan.

De vaders koesterden uiteraard zelf ook vaak grote genegenheid voor hun
speelkinderen, niet in de laatste plaats omdat ze hen in liefde verwekt hadden.
De meesten namen hun alimentatie- en zorgplicht dan ook zeer serieus. En als
zij dat niet, of - zoals in het geval van Bocke Harinxma - niet op tijd deden, dan
waren het wel hun vrouw, ouders, dochter of zoon die de honneurs waarnamen.
Dat was een volstrekt natuurlijke zaak. Van rancunes tegenover de speelkinderen
is nauwelijks iets te merken.76 Een sprekende getuigenis daarvan biedt het uit
1554 stammende, en dus niet in onze editie opgenomen testament van Anna
Tiart Feike dr, echtgenote van Grote Piers neef Pybe Anes.77 Anna besprak de
jongste dochter van haar man, Pia genaamd, die hij bij zijn dienstmaagd owerge-

76 Van Nierop, ’Adellijke bastaarden’, pp. 14-15, merkt hetzelfde op voor de Hollandse
adel.

77 Gemeentearchief Bolsward, Oud Stadsarchief, inv.nr. 745, nr. 17.
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wonnen had, al wat haar toekwam van de goederen die zij met haar man samen
gekocht had. Deze Pia was overigens een tussenechtelijk kind van Pybe Anes,
zodat de benaming overwonnen bastaard niet helemaal op zijn plaats is.78 Af-
gezien daarvan laat het bericht zien dat echtgenotes zich royaal op konden stel-
len tegenover hun bastaard-stiefkinderen. Ook grootouders bekommerden zich
wel om bastaarden. Zo besprak Thiemk Holdinga de bastaarddochter van haar
nog in leven zijnde zoon Botta, Renka, met een rente van twaalf rijnsgulden uit
de goederen die Botta toevielen.79 En zo legateerden de Sneker burgemeester
Goedsfrundt Goslicks en zijn vrouw Hylck aan Tietie, de voorechtelijke dochter
van hun zoon Goslick, een rente van tien hoornsgulden (= ca. vijf rijnsgul-
den).80

Deze bedragen geven meteen een idee van de omvang en waarde der legaten
voor adellijke en ook patricische bastaarden in Friesland. Het hoogste bedrag dat
we in de testamenten tegenkomen, heeft betrekking op dat wat Hessel Martena
voor zijn eerder genoemde zoon Syttie, pastoor van Franeker, over had. Hessel
schonk hem de 400 rijnsgulden die hij aan zijn academische opleiding had
besteed.81 De penning zestien gerekend komt dat neer op een jaarrente van 25
rijnsgulden. Dat kon de Franeker hoofdeling makkelijk missen want hij was in
zijn tijd niet alleen de machtigste maar ook de rijkste man van Friesland.82

De meeste middelgrote en kleine hoofdelingen bedachten hun bastaarden iets
minder gul maar waren zeker niet krenterig voor hen. Door de bank genomen
omvatten hun legaten een oppervlakte van tien tot vijf ha vruchtbaar land, of de
tegenwaarde daarvan aan jaarlijkse pachtinkomsten, ter hoogte van tien tot vijf
rijnsgulden (becijferd naar de huurwaarde van 1511). Goffe Aebinga’s bastaard-
zonen Douwe en Take blijken bijvoorbeeld in 1511 en 1540 samen eigenaar te
zijn van een pachtgoed van 26,5 pm (ruim 12 ha) met een huurwaarde van 11
rijnsgulden.83 Dit voorbeeld lijkt alleszins representatief. Het betekent dat de
bastaarden van hoofdelingen genoeg meekregen om zich materieel op het niveau
van eigenerfden en grote pachters te bewegen. We kunnen niet veel van de ons
bekende adellijke bastaarden verder in de documenten volgen, maar degenen
over wier levensloop meer bekend is, kwamen terecht in een eigenerfden-
milieu.84

78 Dat volgt uit de gegevens bij R.S. Roarda, Ut it selde skaei as Greate Pier (Leeuwarden
1961) pp. 12-13.

79 FT, nr. 29 (1472) p. 48.
80 FT, nr. 102 (1523) p. 202.
81 FT, nr. 92 (1517) p. 179.
82 J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500

tot 1800, 2 dln. (Leeuwarden 1973) I, pp. 648-652.
83 Leuwerderadeels aenbrengh gemaect int jaer 1540, J.A. Mol ed. (Leeuwarden 1989)

pp. 175-176.
84 De eerder genoemde Anna, dochter van Kempo Martena, huwde bijvoorbeeld met de

eigenerfde boer Syurt Wopkezoen uit Garijp. Haar kinderen, die zich - mogelijk naar
de vader van haar moeder - Wiarda noemden, trouwden ook met partners van
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Verschillende vaders droegen de zorg en hoede voor hun onwettige kinderen
over aan hun wettige echtgenote. Nadrukkelijk gaven ze daarbij hun bastaarden
te kennen dat zij zich naar dat toezicht moesten schikken, op verbeurtenis van
hun legaat. Bovengenoemde Hessel Martena verbond aan het legaat voor zijn
bastaarddochter Agniete uitdrukkelijk de voorwaarde dat zij zich goed zou ge-
dragen en niets buiten de wil van zijn echtgenote zou doen.85 Dat hield naar
alle waarschijnlijkheid ook in dat zij moest huwen bij vrienden raad. Die bepa-
ling heeft Schelte Liauckema tenminste voor zijn bastaarddochter Ebel in zijn
testament laten opnemen.86 Het uithuwen van bastaardkinderen bood de familie
dus een extra mogelijkheid haar clientèle te versterken, hetzij onder haar pach-
ters, hetzij onder de eigenerfde boeren in de omgeving.87

Het expliciet opnemen van dergelijke condities was in wezen overbodig.
Door hun zwakke erfrechtelijke positie waren bastaarden geheel afhankelijk van
de goodwill van de vader en diens familie. Dát, en de emotionele binding maak-
te hen haast altijd tot loyale volgelingen, tot in de derde generatie, omdat hun
nageslacht pas dan de beschikking over een volledig erfrecht verkreeg. Zij
schaamden zich ook allerminst voor hun onwettige geboorte maar spanden zich
juist in om de eer en reputatie van de familie hoog te houden. Voor de zestiende
eeuw vinden we een uiting daarvan in de Genealogia Ayttana, waar onder de
familie Hania melding wordt gemaakt van een mr. Hiëronimus Hania, zoon van
de Pingjumer hoofdeling Watze Hania.88 Deze academisch geschoolde bastaard
zou de geschiedenis van zijn vaders familie onderzocht en op schrift gesteld
hebben, uiteraard tot meerdere eer en glorie van die familie.

In de tijd dat het vetewezen in Friesland nog volop bloeide, kwam het meer
aan op militaire dan op intellectuele middelen. Bastaarden waren toen bij uitstek
geschikt de machtspositie van hun familie te zwaard te verdedigen. Ze werden
daar ook echt voor ingezet. Al bevatten de testamenten nauwelijks informatie
over bastaarden die goed met wapens konden omgaan, we kunnen wel zo’n fi-
guur wel vermoeden in Hantia Heringa, bastaard van de Leeuwarder olderman
Haye Camminga.89 Deze Hantia hield ten tijde van de dood van zijn vrouw

eigenerfden huize uit Frieslands Lage Midden: H. Walsweer, ’Garypster Wiarda’s,
komôf’, Genealogysk Jierboek 1991, pp. 125-138.

85 ’Ick bispreeck Agnieten, myn basterdochter, hondert enckell golden fl. ens, inndien dat
zie hoer well regiert ende buitenn myn live wyffs wille niet doet’, FT, nr. 92 (1517) p.
179.

86 ’Ende is dat seeck dat hyo boestget bute Tietie ende her broren reed jefte consent, soe
schil Ebel vors. disse vors. renthen ende goeden vorberdt habbe’, FT, nr. 40 (1479) p.
72.

87 De bastaardzus van de Dronrijpster hoofdeling Feddricus Hummema bijvoorbeeld blijkt
met haar man en kinderen op een pachtgoed van Feddricus te zitten: FT, nr. 17 (1455)
p. 29.

88 Genealogia Ayttana, p. 269.
89 Hij wordt genoemd in de testamenten van zijn vrouw Doed en van zijn vader Haye:

resp. FT nrs. 49 (1485) p. 96, en 50 (1486) p. 98.
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Doed verblijf op de Cammingastins te Ameland, ongetwijfeld om van daaruit het
eiland te besturen. Zo’n ’stadhouder/zetbaas’ vinden we met meer zekerheid ver-
meld in de kroniek van Worp van Thabor, in de persoon van Tjaard Grioestra,
bastaardzoon van veteleider Douwe Sjaarda uit Franeker.90 Deze Tjaard was in
1481 gevangen genomen door de bekende vetkoperse vechtersbaas Wybe Grove-
stins, nadat deze zijn versterkte huis had geplunderd en verwoest. Tjaard moet
voor zijn vader een waardevolle kracht zijn geweest, want toen deze er via een
weinig eervolle list in geslaagd was Wybe Grovestins te overmeesteren, ruilde
hij hem onmiddellijk uit tegen zijn bastaardzoon. Als er al een kans bestond dat
bastaarden de pachters van hun vaders familie lastig zouden gaan vallen - waar
Yde Harinxma zo voor bevreesd was - dan moeten het wel zulke, in de wapen-
handel bedreven personen zijn geweest. Mannen die hun eisen en verlangens ook
fysiek kracht bij konden zetten, zoals wellicht Yde’s halfbroer Johannes, van wie
verder helaas niets bekend is.

De Franse historicus Mikhaël Harsgor, die de activiteiten van de vele adel-
lijke bastaarden in het 15de-eeuwse Frankrijk onderzocht, brengt de omvang van
het bastaardijverschijnsel in verband met de permanente oorlogssituatie waarin
dit land meer dan een eeuwlang verkeerde.91 Hij telde met name in de legers
van de Valois-dynastie een buitenproportioneel groot aantal bastaarden. Dat is
in zoverre begrijpelijk dat het in oorlogsomstandigheden niet zozeer aankwam
op stand en rijkdom maar op trouw, militaire kunde en moed, kortom op zuiver
persoonlijke kwaliteiten. Had een bastaard die, dan kon hij zich bewijzen. Het
wapenbedrijf bood hem interessante mogelijkheden tot ’promotie’, eer en verrij-
king. Vele edelen met voor- of buitenechtelijke zoons beseften dat maar al te
goed en bezorgden hen daartoe een gedegen militaire training.

Het is in dit verband verleidelijk te veronderstellen dat de welwillende
houding van de Friese adel ten opzichte van bastaardij samenhangt met het
vetekarakter van de 15de-eeuwse Friese samenleving. Zonen van edellieden, c.q.
hoofdelingen werden immers geacht militair hun mannetje te staan bij de talrijke
militaire expedities die hun vaders ondernamen of bij de verdediging van hun
vaders steenhuizen, zo die door anderen aangevallen werden. Van onechte zonen
kon daarbij alleen maar een grotere trouw verwacht worden, aangezien die
verder niets hadden om op terug te vallen. Jammergenoeg ontbreken de gegevens
om een dergelijke veronderstelling te toetsen. Behalve de bovengenoemde be-
richten over Hantia Heringa en Tjaard Grioestra is er maar één gegeven dat
enigszins in deze richting wijst. Dat betreft een arbitrage-uitspraak uit 1413 door
de abt van Lidlum, de pastoor van Sexbierum, en de hoofdelingen Wybo Eelsma
en Sicke Sjaarda over de eigendom van de Camstrastins te Firdgum in

90 Worp Tyaerdavan Rinsumageest, vierde boekder kronijken van Friesland, J.G.Ottema
ed. (Leeuwarden 1850) p. 142.

91 Harsgor, ’Bâtards nobles’, pp. 333-336.
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Barradeel.92 Wat wilde het geval? De hoofdeling Take Camstra was overleden,
terwijl het ernaar uitzag dat ook zijn twee echte zoons de laatste adem zouden
gaan uitblazen. Het was daarom de vraag of de stins aan zijn echte dochter
Bauck moest toevallen of aan zijn twee natuurlijke zoons, beide Peter geheten.
Erfrechtelijk kon dat geen probleem zijn - Bauck was uiteraard gerechtigd, en
zij zou de stins uiteindelijk ook krijgen -, maar het opmerkelijke is dat de bo-
vengenoemde scheidslieden de stins aan de bastaarden van Take Camstra toewe-
zen. Dat kan mijns inziens alleen maar wijzen op het militaire belang dat deze
weerbare bastaarden voor de naburige hoofdelingen in deze tijd vertegenwoor-
digde.

Afb. 40 Tekening van de Cammingaburg te Cambuur (1742) door C. Pronk. Gemeente-
archief Leeuwarden, Topografisch Historische Atlas. Foto Dikken en Hulsinga

Na 1500 waren er voor bastaarden in Friesland minder mogelijkheden op dit
terrein. Het monopolie van de macht kwam toen immers bij de centrale overheid
te liggen. Hoofdelingen moesten hun stinzen afbreken en hun privé- legertjes
afdanken. Hoewel deze cesuur wel heeft geleid tot een sociale heroriëntatie van
de Friese adel, zoals Paul Noomen in zijn bijdrage heeft laten zien, is die niet
zichtbaar waar het gaat om het verwekken van onechte kinderen, ook als we er
rekening mee houden dat bastaarden op het moment dat we ze in de bronnen
tegenkomen, vaak al enige decennia in het leven staan. Dat ligt ook wel voor de
hand. Sociaal verankerde sexuele gewoonten veranderen nu eenmaal niet zomaar

92 Schotanus, Chr., Tablinum, dat is: brieven ende documenten dienende tot de Friesche
historie, apart gepagineerd in: Idem, De geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck
van Friesland Oost ende West (Franeker 1658) p. 118.
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binnen één generatie. Van een vermindering van het aantal bastaarden in de
eerste helft van de zestiende eeuw lijkt in Friesland nog geen sprake. Dat klopt
met hetgeen bekend is uit de literatuur, namelijk dat het fenomeen eerst in het
tijdperk van de ’confessionalisering’ in omvang afnam. Dat zou vooral terugge-
voerd moeten worden op het nieuwe zedelijke klimaat dat in het Europa van de
Reformatie en de Contra-Reformatie heerste. De nieuwe protestantse kerken en
de gerevitaliseerde katholieke kerk zouden hun leden eerst toen hun huwelijks-
moraal met succes op hebben weten te leggen.

Een andere belangrijke factor voor de achteruitgang van het aantal adellijke
bastaarden was volgens Henk van Nierop het verdwijnen van de Bourgondische
hofcultuur.93 De Bourgondische hertogen waren bekend of berucht om hun
grote aantallen onwettige kinderen. Philips de Goede zou er niet minder dan 26
verwekt hebben, die hij voor een groot deel in zeer belangrijke politiek posities
en ambten wist te manoevreren - denk aan David van Bourgondië, bisschop van
Utrecht! De steunfunctie van deze bastaarden was zo sterk dat men het Bour-
gondische rijk zelfs wel een ’bâtardocratie’ heeft genoemd. Dat de Hollandse ho-
ge adel zich in de vijftiende en vroege zestiende eeuw door het Bourgondische
en later Habsburgse hofleven heeft laten inspireren, lijdt wel geen twijfel. Maar
of dat ook voor de Friese hoofdelingen geldt, is zeer de vraag. Zij kregen pas
in het tweede kwart van de zestiende eeuw met Brussel te maken, waarbij de
afstand in allerlei opzichten toch heel groot bleek.

Onze gegevens wijzen er dus niet op dat het aantal adellijke bastaarden in
Friesland al vóór 1550 is afgenomen. Op welk tijdstip er wel sprake is van een
vermindering en met welke ontwikkelingen zij in verband gebracht zou kunnen
worden, blijft open voor nader onderzoek. Er zijn voor het tijdperk van na 1550
in ieder geval genoeg testamenten en andere bronnen overgeleverd om ver-
onderstellingen te kunnen toetsen.

93 Van Nierop, ’Adellijke bastaarden’, pp. 18-19.
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Bijlage: Lijst van testamenten met gegevens over bastaarden

(h. = hoofdeling; e. = eigenerfde; s. = stedeling; g. = geestelijke)

nr jaar testateur gegevens

4 1407 Mammo Mammingha (h.) heeft twee fratres illegitime, Ado en Fed-
deco

15 1452 Bawck Hessels wyff (s.) heeft land dat beklemd is in de goederen
van Siert Gaytya syn lichter sin (geen fa-
milie)

17 1455 Feddricus Hummama (h.) Truyd, soror sua illegitima
23 1465 Romko Aynge (e.) Feddo, filius suus naturalis
28 1472 Wattia Harinxma (h.) noemt slechts efta kynden, maar moet blij-

kens het testament van zijn zus Yde ook
bastaarden hebben gehad

29 1472 Thiemk Holdinga (h.) haar zoon Botta heeft een lichtera dochter,
Renka

33 1475 Harmannus Hopper (h., s.) Harmen, myn natuerlike soen
34 1475 Jarich Epa Hotnya (h.) heeft een onechte dochter Doed, een on-

echte zus Hyla en drie onechte broers,
Jacob, Anne en Wyba

40 1479 Schelta Lyauckama (h.) zijn dochter Ebel was volgens het testam-
ent van zijn broer Epo (nr. 138) een bas-
taardkind

42 1481 Aeda Jonghama (h.) Johan, syn natuerlicke zin
44 1483 Yde Harinxma (h.) spreekt over bastertkynderen van haar

vader en broers. Uit het vervolg blijkt dat
haar zus Lysbeth en haar broer Johannes
onecht waren

49 1485 Doed, vr. van Hantya (h.) haar man was een bastaard van Haye Kam-
mingha (zie hierna nr. 50)

50 1486 Haya Kammingha (h.) Hanthia, syn natuerlicka zen
54 1494 Menno Jarla (h.) Sibet, myn spoelkint
62 1501 Kathrijn Harinxma (h.) geeft legaat aan haar bastaardtante Lys-

beth, kloosterzuster in Groendijk (zie nr.
44)

68 1505 Idze Jathye soen (e.) Alle, myn natulike kynd
70 1505 Anscke Johans dr (s.) Frans, myn kynd, die ick hebbe laten echt

maken
73 1506 hr. Mathias Dirck zoen (g.) Jeske, myn dochter
82 1511 Goffe Abbinghe (h.) zijn zoons Dowe en Take, verwekt bij Rin-

thie Hans dr, krijgen een legaat terwijl zijn
vier echte kinderen erven

92 1517 Hessell Martena (h.) Agniet, myn basterdochter; mester Syttie,
pastoer inn Franicker, myn pastertzoen

102 1523 Godsfrundt en Hylck (s.) bedenken hun kleindochter Tietie, meyster
Goeslicks natuerlicke dochter

105 1524 Aedzert Abbinga (h.) zijn dochter Anna moet, aangezien ze niet
tot erfgenaam benoemd wordt, onecht zijn
geweest
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115 1527 Gregoris Bertolff (s.) mynnen bastardt oft bastaerden, indien ick
ennige achterlaete

121 1528 dr Douwa (Tetema) (h.) myn lichter broeder Ydze
138 1535 Epo Lyauckema (h.) syn basterdsusters bern, als Ebele bern

(zie nr. 40); Sicko Luttze soen ... want Epo
vors. voer een soen him naet bykent

144 1538 dr Kempo van Martena (h.) Anna, zyn natuerlicke dochter
149 1539 hr. Ritske Jaersma (h., g.) een kynt, Margareta genoempt
160 1540 hr. Hero van Hottinga (h., g.) kinderen bij zijn huisvrouw Tryn
166 1541 hr. Here van Hottinga (h., g.) myn kinderen (bij zijn huisvrouw Tryn)
168 1541 Eede van Martena (h.) Andries, myn lichter zoen; Anna, wilen

doctor Kempo myn lieve broeders lichter
dochter (zie nr. 144)

177 1542 Epo van Martena (h.) Anna, salige doctor Kempo myn broeders
natuyrlike dochter (zie nr. 144)

181 1544 Zettie Lickle zoen (e.) Aucke, Tyercks lichter dochter. Tyerck is
de broer van Zettie

184 1544 hr. Foppe (g.) zeven kinderen bij zijn huisvrouw Peterick
194 1547 Siouck van Martena (h.) Anna, haar halve suster (zie nr. 144)
211 1550 Hessel Boythiema (h.) zalighe Canters ende Katrina myn natuer-

licke dochters kinderen
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Index van testamenten

Via deze concordans kan worden nagegaan waar de testamenten uit de editie in
de diverse bijdragen in deze bundel besproken en aangehaald worden. De letters
verwijzen naar de auteurs, de cijfers naar de voetnoten; via de noten kan men
dan de bespreking in de hoofdtekst weer op het spoor komen. De V staat daarbij
voor (het artikel van) Verhoeven, de C voor Cappon, de N voor Noomen, de
MZ voor Mol, Zieleheilsbeschikkingen, de S voor Spaans, de Z voor Zijlstra, en
de MZ voor Mol, Bastaarden. De b staat voor bijlage.

1. Conradus de Nendorpe V13 V58 C50 C55 C90
2. Syborch, e.v. Heyno Vloghelingh V2 V13 V58 C50 C55 C90
3. Clothus Bentha C84 C104 N35
4. Mammo Mammingha C84 C92 93 C106 MZ47 MZ111 MB1 MBb
5. Katerina Siarsma C104
6. Ducko Onnama C76 C96 Z23
7. Benedictus Doyngha V4 C102 C117 MZ34 MZ111
8. Menno Ponnama C102
9. Andlef Abbengha V58 C92 MZ72

10. Wpka Doyema C104 MZ26 MZ106
11. Peter Kammegha C92 N48 N64 MZ26 MB74
12. Titardus carpentator C87 C92 S9 S16
13. Ritsche Jelmera C85 C94 C99 MZ87 MB74
14. Site Kammingha C92 N15 MZ113
15. Bawck, e.v. Hessel C55 MZ106 MZ110 S7 S9 Z24 Z66 MB64 MBb
16. Lutze Abbama C55
17. Feddricus Hummama V43 C92 C104 C106 S9 N43 MB87 MBb
18. Gerland Hermanna V43 MZ63 Z26
19. Wiba Thierxma C92 S17 MZ3 MZ76 Z67
20. Arnt van Suerhusum en Hille V51 Vb C96 C102 C103 C111 MZ47 S7
21. Jelle, e.v. Reync C55
22. Broer Tyarkes zoen en Yde V58 C92 C111 S7
23. Romko Aynge V53 Vb C55 C106 MBb
24. Doitia Albada C92 N80 MZ2
25. Wlck Wyghersma C92 C122 S7 S16
26. Teeta Jellama C55 MZ28 MZ108 S35
27. Fosse Aylycama C55
28. Wattia Harinxma V53 Vb C85 C87 C92 N15 MB4 MB67 MBb
29. Thiemk Holdinga C85 C88 C92 C106 C117 C122 S19 MB79 MBb
30. Yde Heringhe C85 C87 C92
31. Tyebke Fokelen zoen C55
32. Katerina, w.v. Peter Korwer C55
33. Harmannus Hopper V37 V38 C55 C90 C106 N79 MBb
34. Jarich Epa Hotnya C55 C67 C85 Z27 N275 MB67 MBb
35. Jorert Andringha V43 C92 MZ92 S35
36. Sicka Allart zoen V43 V69 C101 C122 N210
37. Grathie Kammynga V27 V45 V52 V53 Vb C95 MZ112
38. Altger Douwes zoen Houkama V39 C94 C123 Z69
39. Ghielt Harkynghe C92 C103 S9

287



40. Schelta Lyauckama C92 S32 N106 107 MB3 MB68 MB86 MBb
41. Gerryt van Belcum C92 C103 C122 MZ37
42. Aeda Keympa zoen Jonghama V55 Vb C94 C99 C106 N42 MZ27 Z31 MBb
43. Jeppa Jeppama C94 C122 N59 S28
44. Yde Bocka dochter Harinxma V15 C94 C99 C117 C122 N95 MZ31 MB67 MBb
45. Tyemck Wibren Boulsme dochter C55 C67
46. Baucke, scipper Ona kyndeskynd V43 C96 C97 C102
47. Bocko, meester C94
48. Lysck Doekema C85 C92 C122
49. Doed, e.v. Hantya C55 S9 MB89 MBb
50. Haya Kammingha V53 C85 C92 C106 C123 MB69 MB89 MBb
51. Jouka Tirdema, e.v. Gabba Jerla V58 C92 MZ43
52. Ansck Himstera C92
53. Allert Claes zoen C85 C94
54. Menno Jarla C92 C106 MB71 MBb
55. Wipcke Tyercksma V55 Vb C86 C92
56. Janke Sappes C55
57. Dode Kamingha C92
58. Wiggle Campstra C92
59. Gheryt Midler V17 C92 C102 MZ47
60. Foppo, heer C94 S37 Z46
61. Sibbel Sibbetzme weduwe C92 MZ26
62. Kathryn Harinxma C85 C92 C103 C122 C124 C128 N95 MZ3 MB67 MBb
63. Tzalling, heer C94 C102 Z48 Z65 Z72 MB44
64. Meynt Aeltgema C55
65. Schelte Lyawkeme V44 Vb C92 N242
66. Hera Jelbits zoen C92
67. Frouck, e.v. Oeds C92
68. Idze Jathye soen V43 C92 C106 S9 MB65 MBb
69. Ricke toe Dorp C55 MZ67
70. Anscke Johan Sybrands zoens dochter Vb C92 MB29 MBb
71. Fed, w.v. Hendrick V58 C55 C88 MZ58
72. Sibbel, weduwe van Sybet C92
73. Mathias Dirck zoen, heer C94 MB50 MBb
74. Tyethye Sickes van Nyenhuys C92 N108 N74 N249 N268 S9 Z49 Z70
75. Goffa, heer C55 C88 C90 N279 Z73
76. Waell Buttima V43 C55 C116 MZ16
77. Edwar Zyarda Vb C92 N281 S9
78. Yettie, w.v. [Jan] Ripperts V58 C92
79. Jelmar, heer C55 C57 C102 MB49
80. Sasker Heeryngha C92
81. Douwa Pibe zoen, heer V69 C102 N280 MZ75 Z74 MB47
82. Goffe Douwe Abbinghe zoen V62 C92 C116 MB68 MB71 MBb
83. Goyka Douwes zoenn C92 MZ16
84. Henrick Nanne soen en Katryn Epes V44 Vb C102 C111 C122 Z75
85. Attha, w.v. Fecka V43 C55 MZ16
86. Foekel salige Agga Jongama dochter C94
87. Gabbo Riptema C55 C56
88. Jan Meynert zoen V58 C55 C59 S9
89. Joest, juffer C102
90. Douwe Harinxma C92 MZ84 Z36

288



91. Janken, w.v. Douwa Feddes Vb C92
92. Hessell Martena C92 93 C106 C122 MZ126 Z37 MB67 MB81 MB85 MBb
93. Cornelius, heer C102 MZ88
94. Katherina Mockumma C92 N95
95. Johannes Sextinus, meester V24 C55 C90 N279 Z53 MB43
96. Jarych Haryngs zoen, heer C55 MZ77 S9 S38 MB46
97. Yeck Thomas C55 MZ16
98. Peter Kamyngha V30 Vb C92 N172 Z39
99. Ytyens, e.v. Hans Eennes C92

100. Wlcke Myrcks zoen C94 MZ16
101. Feddo Popkema, heer Vb C76 C84
102. Goedsfrundt en Hylck V37 C92 C106 C111 C122 MZ3 MB80 MBb
103. Fritz van Grunbach V58 C55 C59
104. Tiets, w.v. Sasker Heringe C92 S9
105. Aedzert Abbinga C94 C112 MZ57 MB5 MB68 MBb
106. Henrick Nanninck zoen C102 Z75
107. Tette, e.v. Heere C94 MZ28 MZ86
108. Jose V58 C55 C56 MZ64
109. Renck, e.v. Reinner C55 MZ16
110. Fokel Gerlefs V43 C85 C92 MZ58
111. Bauck, e.v. Peer C55
112. Albert Marten zoen V38 V40 C92 MZ36
113. Albert Wilcke zoen en Remck C103 C111
114. Cathryn, w.v. Juw Dekema V58 C59 MZ32
115. Gregoris Bertolff van Aken V58 C92 C106 S9 MB4 MBb
116. Lutthye Harincxma V41 V44 Vb C58 C92 C116 C122 MZ47 MZ65
117. Lutthie Haricxma V42 V58 C55 C56 C58
118. Lutzia Haryxma V58 C55
119. Lutthie Harincxma V42 C55 C56 C58
120. Roetger Mertyns C92
121. Douwa, doctor V59 Vb C55 Z51 MBb
122. Albert Ryoerdt zoen C92 C122 MZ27 MZ39
123. Katheryn w.v. Jw Dekema Vb C92 C116 MZ32
124. Douwe Jowsma V58 C92 MZ44
125. Cornelys Alexander zoen Vb C86 C102 C117
126. Eda Jonghama Vb C87 C92 S9
127. Aedae Eede zoen Jongghama Vb C103 MZ74 S41
128. Anna Wattema C84 C104
129. Wytthie van Cammingha en Remtz C92 C111 C122 C123 MB74
130. Ritsko Boelama V37 V58 C55 C56 N130 S41
131. Ritsko Bolema V58 C55 C56
132. Ritske Bolema V58 C55 C56
133. Alydt, w.v. Jan Claes zoen V59 C94
134. Pieter Johan zoen C94 S42 Z76
135. Ryns Pieter zoen C102
136. Peter Jan soen C55 C56 C57
137. Auck Peters dochter V35 V37 V59 V75 C102 MZ25 MZ124 S22 Z54
138. Epo Lyauckema V28 C85 C94 C103 C122 C126 N1 N106 N133 N162 N225

MZ39 MB3 MB27 MB67 MBb
139. Jayts, w.v. Jacop C92
140. Wabbo, heer C55 C59
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141. Lutyen Gerbrandts dochter C102
142. Lyuck, w.v. Taede Hopper C92 C122 N79
143. Moy Sipkis C92
144. Kempo van Martena Vb C92 C106 MB3 MB67 MBb
145. Peer Epo zoen a Bosum Vb C92 N3 MZ109 S9
146. Catryn, w.v. Juw Decama C55 C56 C122
147. Tyaerdt van Herama Vb C92 C93 N247
148. Peer Epo van Bosum V63 Vb C55 C56 C57
149. Ritske Jaersma, heer C55 C59 C122 MB51 MBb
150. Lyeuwe Peters zoon en Saepke Rinthie dochter V59 Vb C103 C111
151. Hessell Abinga C85 C92 C117 MB75
152. Sibbel, w.v. Simon C102
153. Douwo Wythyes en Em C92 C111 C122
154. Peer Epo zoon a Bosum 145 148 154 Vb C55 C56 C57 S9
155. Gheert, e.v. Anscke Renick zoen C92 C122
156. Tiedt, w.v. Simon Henrycks C92 C112 C122 S9
157. Syds Tziarda V59 V62 C85 C92 C93 C111 C117 C118 C122 C127 N4 N7-10 N78

N303 MZ125 S31 Z41 MB75
158. Gattzie Abbe zoen V58 C92
159. Jelle Syricks zoen Harinxma C92 C93 MZ83 MZ107 S39
160. Hero van Hottinga, heer C85 C94 MB53 MB68 MBb
161. Jets, w.v. Tzumma C92
162. Wytz Aebyngha C92 C103 MZ27
163. Haebel, e.v. Taecke Glins V59 C92 C118 C122
164. Tiaerdt van Burmanya, heer C85 C92 C118
165. Laes van Jonghama V42 Vb C85 C104 C105 N95 S9
166. Here van Hottinga, heer C55 C56 C57 MB53 MBb
167. Wytss heer Godschalcks Jungummae dochter C92 C122 MZ116 S43
168. Eede van Martena V59 Vb C94 MZ40 MB3 MB67 MBb
169. Idtsck Sythie Haerinxema dochter etc. C92 C122 MZ117
170. Fed, w.v. Wierd Metzies Vb C92 S9
171. Wythie van Camminga Vb C94 N175
172. Liewo Pieters zoen 172 Vb C55 C56 C57
173. Jacob Frercx zoen en Tyets Doytze dochter C103 C111
174. Agnes Wierts, zuster C55 C122
175. Sytse Harincxma C94 S8 S9
176. Roeliff van Bunau, jonker C92
177. Epo van Martena Vb C94 C122 MZ45 MZ100 MB3 MBb
178. Hessel Tyercks zoen V59 C103 MZ32
179. Frauw, e.v. Hero Buirmanye Vb C92 C93 MZ33 MZ100
180. Salvius Foppinga C94 C122 MZ37 MZ45
181. Zettie Lickle zoen V43 C92 MB64 MBb
182. Ritzske Bolama V37 Vb C102 S9
183. Syercktzien Donie V59 C94
184. Foppe, heer V38 C94 C122 MZ113 MB53 MBb
185. Wytz Aebbinge C92 C103
186. Reynsk Camstra, w.v. Hette van Dekema Vb C92 C122
187. Fedde Wyrs C55 S9
188. Take van Herama V59 C94 N244
189. Rynts Minnema V59 C55 C56 C57 C85 C118 Z40
190. Ritske Bolema C55 C56
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191. Luts van Ockema, juffrouw C77 C92 C122
192. Symon Hoeyte zoen en Barber Tymens dochter V58 C92 C94 C96 C97 C111 C122
193. Schelta Andla Latzema V59 C84 N109 N266
194. Siouck van Martena C85 C100 MB3 MB67 MBb
195. Bauck Kamstera, e.v. Syds van Bottinga C55 C67 C113 C123
196. Moey Sipkis V43 C55 C56
197. Frederick en Julius van Botnya V58 C55
198. Wytthie Camstra en Rema Hermana C55 C111 C118
199. Reintzen Douwe dochter, e.v. Pier Sytzema V59 C92 C93
200. Tryn Alberts V59 C96
201. Dirck Adems zoen en Thrin Arents dochter C103
202. Teth Jongema, juffer V30 C92 C114
203. Tjepck Tjepcke dochter C84 C92 S6 S9
204. Nanne Reyns zoen C94
205. Nanne Reyn zoen C55 C56 C57
206. Schelte Andla Latzema N109 N206 V59 C115
207. Schelte Latzma C55 C56 N109
208. Obbe Dircx zoen V59 C102 MZ45
209. Jeye Sickingha, e.v. Haring Sythiema C94 S9
210. Sybrandt van Roorda V62 C85 C92 N273
211. Hessel Boytiema C84 C92 MBb
212. Rippert Reyner zoen V59 C103 C122
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