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Toen enkele jaren geleden het idee werd gelanceerd te vieren dat 500 jaar geleden
in Friesland een centraal bestuur werd ingevoerd, gaf dat aanleiding tot veel com
motie. Inmiddels zijn de gemoederen wat bedaard. Toch vormt de discussie die
destijds werd gevoerd, een goed uitgangspunt enkele thema's uit de Friese mid
deleeuwse geschiedenis nader te bekijken. Door een der initiatiefnemers tot de
viering, de commissaris van de koningin in Friesland Loek Hermans, werd bena
drukt dat het jaar 1498 een herdenking verdiende, omdat het een keerpunt was,
waardoor een einde kwam' ... aan de Friese vrijheid die het gewest al lange tijd
meer schade dan gewin bracht'. Zijn tegenstanders zagen het als een verlooche
ning van de Friese identiteit om te vieren dat de vrijheid verloren ging: 'Het wordt
geen feest van het Friese volk, maar het feest van de wan-Friezen, de heulers met
de vijanden van Friesland'.l

Twee tegengestelde meningen dus. De voorstanders van de herdenking zetten
hun argumenten kracht bij door een negatief beeld te geven van de politieke situa
tie in het vijftiende-eeuwse Friesland, dus voordat hertog Albrecht van Saksen
een centraal bestuur vestigde. Zij traden daarmee in het voetspoor van Gosses die
in zijn werk over 'De Friesche hoofdeling' en in andere publicaties2 de vele vetes
en oorlogj es tussen hoofdelingengeslachten zag als kenmerkend voor de veertien
de en vijftiende eeuw. Door deze particuliere geweldsuitoefening zou de oude
rechtsorde van de twaalfde en dertiende eeuw, zoals die onder meer in de Friese
rechtsbronnen wordt geschilderd, ontwricht zijn geraakt. Gosses' betoog is nog
vol nuances, latere auteurs vergroofden daarentegen het door hem geschilderde
geschiedbeeld.3

De vete, de private oorlog zoals Hugo de Groot haar noemde, is de laatste de
cennia onderwerp van uitgebreid mediëvistisch onderzoek geweest.4 Daarbij is

1 W. Joustra, 'Friesland ziet niets in feest voor wan-Friezen', De Volkskrant, 12 april 1997.
2 LH. Gosses, 'Van veete en oorlog' [1915J, 'Friesische Geschichte' [1931J, 'De Friesche hoofdeling' [1933J,
in: idem, Verspreide geschriften (Groningen 1946) resp. 14-33,345-368,402-450.
3 Zo bijvoorbeeld W. Jappe Alberts, 'Frysk en fry', in:}.J. Kalma,J.J. Spahr van der Hoek en K. de Vries ed.,
Geschiedenis van Friesland (Leeuwarden 1968) 147-164.
4 Zie bijvoorbeeld o. Brunner, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte
Oesterreichs im Mittelalter (vijfde druk, Darmstadt 1984); W.P. Blockmans, 'Vete, partijstrijd en staatsmacht:
een vergelijking', in: J.W. Marsilje ed., Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland
(Hilversum 1990) 9-33.
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men vaak tot een zekere herwaardering gekomen. Vete bleek behalve geweldsuit
oefening ook: zoeken naar machtsevenwicht, komen tot conflictoplossing en
daarmee streven naar vrede. In dit opstel wil ik, na enige woorden over de vete
maatschappij in het algemeen, ingaan op enkele implicaties die deze nieuwe bena
dering heeft voor de geschiedenis van het middeleeuwse Friesland.5

De vetemaatschappij

De bronnen over het vijftiende-eeuwse Friesland vertonen op het eerste gezicht
een grote tegenstrijdigheid. In de bekende kloosterkronieken van Worp en Peter
van Thabor6 is sprake van talrijke bloedige vetes, waarin ook kerken en kloosters
niet werden ontzien. Opmerkelijk is het contrast met andere categorieën bronnen
die ons ter beschikking staan. De vier delen Oudfriese oorkonden en de recente
tekstuitgave van Friese testamenten geven namelijk een heel ander beeld van de
Friese samenleving in deze tijd. 7 De meeste van deze akten ademen niet de sfeer
van geweld en rechteloosheid. Ons vallen daarin juist de rijkdom en de rechtsze
kerheid op. Edellieden, rijke boeren en burgers regelen in hun testament welke
kerken en kloosters schenkingen moeten ontvangen en welke kinderen bepaalde
roerende en onroerende goederen zullen erven. Bij huwelijkscontracten is het niet
anders: er is sprake van rijk grondbezit, zilveren sieraden en nauwkeurige bepa
lingen tussen de contractanten over en weer. De hele vijftiende eeuw door vinden
we in dergelijke oorkonden bovendien melding gemaakt van recent gestichte vi
carieën, prebenden en heiligenbeelden in de parochiekerken. Dat er geen sprake
kan zijn van een selectieve vertekening door de bronnenoverlevering blijkt uit tal
van andere aanwijzingen met betrekking tot de bloei en de vitaliteit van de Friese
samenleving. Zo werden als gevolg van nieuwe vormen van devotie verschillende
kloosters gesticht en andere hervormd, soms in dezelfde jaren en in dezelfde
streek als waarin de Thaborse kronieken vreselijke vetes beschrijven. Veel pa
rochiekerken werden in deze tijd verfraaid en uitgebreid. Juist in deze eeuw zet
ten ook de economische en demografische groei en de institutionele ontwikkeling
van de meeste van de Friese steden krachtig door. De kronieken die spreken van
talrijke oorlogen en vetes, lijken op het eerste gezicht derhalve een geheel ander
beeld van het middeleeuwse Friesland te schilderen dan we uit andere bronnen
kunnen afleiden.

Toch is van tegenstrijdigheid slechts in schijn sprake. Ter verduidelijking van

5 De volgende paragraaf biedt gedeeltelijk een uitwerking van mijn opstel 'Vete in het middeleeuwse Fries
land: anarchie of recht?' in Fryslàn. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur 4,1 (1998) 10-12.
6 Worp van Thabor: Worp Tyaerda van Rinsumageest, Vierde boek der kronijken van Friesland, bevattende
de geschiedenis van de vijftiende eeuw, J.G. Ottema ed. (Leeuwarden 1850); Peter Jacobsz. van Thabor, His
torie van Vrieslant, H.W.C.A. Visser en H. Amersfoordt ed., in: Archiefvoor Vaderlandsehe, en inzonderheid
Vriesche geschiedenis 1-2 (Leeuwarden 1824-1827) 1-110, 125-264 (herdruk, met een inleiding door R. Steens
ma, Leeuwarden 1973).
7 Oudfries(chJe oorkonden, 4 dIn., P. Sipma en O. Vries ed. ('s-Gravenhage 1927-1977), hierna geciteerd als:
OFO; G. Verhoeven enJ.A. Mol ed., Friese testamenten tot 1550 (Leeuwarden 1994).



De Friese vetemaatschappij: sociale structuur en machtsbases 45

Friese strijders, uitgerust met respectievelijk een polsstok-spies en een kruisboog. Houtsnedes
uit Cornelius Kempius' De origine Frisiae (1588).

deze stelling is het nuttig vijf eeuwen verder in de geschiedenis terug te gaan.
Friesland verschilde rond het jaar 1000 minder van andere streken dan het in de
vijftiende eeuw deed. De Europese samenleving van die tijd kan men in haar ge
heel als vetemaatschappij typeren. Dit houdt in dat er weliswaar sprake was van
een staat, met de keizer aan het hoofd, maar dat deze staat geen geweldsmonopo
lie had. Iedere vrije man had het recht - of juister de plicht - zijn 'eer' en zijn be
langen te verdedigen door het gebruik van of de dreiging met geweld. De overheid
garandeerde dus geen recht. Het recht werd gevonden in de openlijke confronta
tie tussen de betrokkenen. Wie niet voor zijn eer en zijn belangen opkwam, ver
loor die. Een achterliggende gedachte - welke zich ook in de gerechtelijke twee
kamp manifesteerde - was dat degene die God liet winnen tevens de waarheid en
het recht vóór zich had. 8 Indien de bedreigde toegaf of in een vete het onderspit
dolf, kwam er uiteindelijk vroeg of laat een verzoening, een 'zoen' tot stand waar
in de nieuwe machts- en rechtsverhoudingen werden vastgelegd en waardoor de
vriendschap werd hersteld. Vaak werd deze zoen bekrachtigd door het sluiten van
een of meer huwelijksverbintenissen tussen de families van de nieuwe 'vrienden'.
Hoe moeilijk voorstelbaar voor ons het recht op geweldpleging tegenwoordig
ook mag zijn, duidelijk is dat conflictoplossing door een vete bepaalde voordelen
had die het hedendaagse recht ontbeert. Zo impliceerde de zoen - dit in tegenstel
ling tot het moderne rechterlijke vonnis - per definitie schadevergoeding en ver
zoening9 en maakte daarmee een 'nieuw begin' mogelijk.

8 P.W.A. Immink, 'Getuigen in het oude Friese recht', in: idem, Verspreide geschriften (Groningen 1967)
113-140, aldaar 119.
9 Blockmans, 'Vete', 32-33.
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Vanzelfsprekend kon in de praktijk niet iedere vrije man zich het voeren van
een vete veroorloven. Meestal maakten alleen de rijksten, aanzienlijksten en in
vloedrijksten van hun veterecht gebruik. In vele streken werd het veterecht daar
door feitelijk een prerogatief van de edelen. Alleen zij beschikten immers over
machtige verwanten, vrienden en ondergeschikten die hen in de vete konden bij
staan. Alleen zij ook waren in staat om voldoende vetehelpers te bewapenen en te
onderhouden en om de vaak aanzienlijke geldsommen op te brengen die bij de
zoen over en weer betaald moesten worden om de schade te vergoeden. De kern
van iedere vetepartij werd daarom gevormd door een veteleider en vetehelpers,
met name uit zijn verwantschapskring. De grootte en de aard van deze kring va
rieerden afhankelijk van streek en van tijd: verwantschap in de zijlijn met schoon
zoons en zwagers,10 hechte relaties met bastaarden,ll patrilineaire banden en zelfs
fictieve verwantschap12 konden een belangrijke rol spelen.

Door het gewoonterecht was de praktijk van de vetevoering aan bepaalde regels
gebonden.13 De belangrijkste code was daarbij die van de openbaarheid. Het be
gin van een vete werd gemarkeerd doordat een van de partijen de vrede en vriend
schap aan de andere partij opzegde. Ook de militaire operatie moest openlijk ge
schieden: niet door in het geheim, bijvoorbeeld door vergiftiging de tegenstander
uit te schakelen. Dat gold als oneervolle 'moord', dit in tegenstelling tot eervolle
doodslag. Een andere regel was dat de veteleider en zijn verwantschapskring fi
nancieel aansprakelijk waren voor de daden van hun vetehelpers. De precieze in
vulling van deze aansprakelijkheid varieerde eveneens van streek tot streek. De
overheid had bij dit alles een - zij het beperkte - rol. Vanouds - al sinds de Karo
lingische tijd - stimuleerden de keizer c.q. koning en zijn graven in hun gebied dat
conflicten zoveel mogelijk door bemiddeling en verzoening werden opgelost. Zij
verboden vete en geweld op bepaalde feestdagen, ten aanzien van bijzondere
plaatsen (zoals kerken, kloosters, herewegen en markten) en personen (zoals
geestelijken, weduwen, wezen en handelaren). Uiteindelijk mondden zulke bepa
lingen in de volle middeleeuwen uit in de Gods- en landvredes. In het vijftiende
eeuwse Friesland weerspiegelt het verbod aan hoofdelingen om meer dan een
bepaald aantal militairen in te huren eveneens nog een streven naar 'fair play'. Al-

10 In Holland was in rechts- en vetezaken de hele consanguinitas van belang: P.e.M. Hoppenbrouwers,
'Maagschap en vriendschap. Een beschouwing over de structuur van verwantschapsbetrekkingen in het laat
middeleeuwse Holland', Holland 17 (1985) 69-108; H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabel
jauwse twisten (Zutphen 1982) 205-208. Voor Friesland geldt hetzelfde; ook hier was de patrilineaire stirps
geen juridische, maar een jongere, ideologisch bepaalde categorie: P.N. Noomen, 'De familie Cammingha in
de middeleeuwen: haar relatie met de stad Leeuwarden en haar positie in Oostergo', Leeuwarder Historische
Reeks 6 (Leeuwarden 1997) 10-98, aldaar 19-20, 82.
11 J.A. Mol, 'Speelkinderen en papenkroost. Testamentaire beschikkingen ten gunste van bastaarden', in:
idem ed., Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de viJftiende en zestiende eeuw (Leeuwar
den 1994) 259-288, aldaar 283-285.
12 Dithmarschen kende wel patrilineair georganiseerde geslachten die als veteverbond fungeerden: H.
Stoob, Die dithmarsischen Geschlechterverbände. Grundfragen der Siedlungs- und Rechtsgeschichte in den
Nordseemarschen (Heide in Holstein 1951). Tegelijk hadden zij een fictief element: vreemdelingen konden er
toe toetreden en werden dan in alle opzichten als familie beschouwd: lA. Neocorus, Chronik des Landes
Dithmarschen, F.e. Dahlmann ed. (Kiel 1827) 206-207.
13 Een overzicht geeft: R. His, Das Strafrecht der Friesen im Mittelalter (Leipzig 1901) 201-222.



De Friese vetemaatschappij: sociale structuur en machtsbases 47

lerlei rechtsregels en boeteregisters hadden bovendien tot doel te bevorderen dat
wraakoefening werd afgekocht en vervangen door betaling van geld voor geleden
schade en toebrachte verwondingen. De kerk stimuleerde uiteraard streven het
vetewezen aan banden te leggen. Vanwege de spelregels, beperkingen en inkade
ring waaraan de vete onderworpen was, zou het onjuist zijn te stellen dat in de ve
temaatschappij het recht ontbrak.

Recht was bovendien aanwezig doordat naast het vetewezen vanouds ook van
jurisdictie door rechtbanken sprake was. In de vroege en volle middeleeuwen
werden die rechtbanken echter door een grote mate van lijdelijkheid geken
merkt. 14 Ook in de late middeleeuwen trad het gerecht in vele streken bij ge
weldsdelicten trouwens nog vaak niet strafrechtelijk maar scheidsrechterlijk Op.IS
Recht bestond dus zeker, maar het werd niet ondersteund door een geweldsmo
nopolie van de overheid. Dikwijls heeft men de verhouding tussen recht en vete
vergeleken met de hedendaagse relatie tussen het internationale recht en de oorlog
tussen staten onderling. 16 Het huidige internationale recht is immers eveneens
vooral normatief, maar moeilijk afdwingbaar; men denke slechts aan het negeren
door Israel en Irak van de resoluties van de Verenigde Naties. Evenmin als het
middeleeuwse recht vetevoering absoluut verbood, verbiedt het internationale
recht de oorlog. Integendeel: zoals er in de middeleeuwen een veterecht bestond,
is er nu het oorlogsrecht. De positie van de middeleeuwse vetepartijen benadert in
deze optiek dus die van de huidige nationale staten. Uiteraard heeft deze vergelij
king met het huidige internationale recht haar beperkingen en loopt men het risi
co uit angst voor een anachronistische benadering van het vetewezen - door
zo'n vergelijking in andere anachronismes te vervallen. Sommige historici wijzen
haar daarom geheel af. Desondanks kan zij, zoals Brunner en Immink demon
streerden, nuttig zijn bij het begrijpen van de vete, niet als inbreuk op, maar als
onderdeel van de middeleeuwse rechtsorde.

Pas in de loop van de dertiende eeuw begonnen de Friese landen zich in politiek
en institutioneel van de omringende streken te onderscheiden. Dat kwam niet zo
zeer doordat zich in Friesland bijzondere ontwikkelingen voordeden, maar door
dat elders de grafelijkheid zich langzaam ontwikkelde tot landsheeriijkheidI7 met
een centraal bestuur, waardoor het vetewezen geleidelijk zijn functie verloor.
Omdat in Westerlauwers Friesland de grafelijkheid in vele opzichten een ar
chaïsch - pre-landsheerlijk - karakter behield en men er later, met name na 1345,
zelfs helemaal geen graaf meer erkende, bleef deze ontwikkeling van grafelijkheid
naar landsheerlijkheid hier achterwege en bestond hier nog in de vijftiende eeuw
een, vergeleken met aangrenzende streken, ouderwetse situatie. De landgemeen-

14 Immink, 'Getuigen', 116.
15 P.W.A. Immink, 'De zoenprocedure', in: idem en A.J. Maris ed., Registrum Guidonis. Het zogenaamde
register van Guy van Avesnes, vorst-bisschop van Utrecht (1301-1317). Werken van de Vereeniging tot uitgaaf
der bronnen van het Oud-Vaderlandsch Recht, 3de reeks, nr. 23 (Utrecht 1969) 22-39.
16 Zie bijvoorbeeld: P.W.A. Immink, 'Gouvernants et gouvernés dans la société germanique', in: idem, Ver
spreide geschriften (Groningen 1967) 179-224, aldaar 199; Brunner, Land und H errschaft, 106.
17 Vanwege de territoriale implicatie gebruik ik de term 'landsheerlijkheid' voor de laatmiddeleeuwse terri
toriale vorstendommen, niet voor de grafelijkheid van de volle middeleeuwen.
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ten van Ooster- en Westergo besloten soms wel tot interventie in gewapende con
flicten. 18 Hun ingrepen kwamen echter even moeizaam tot stand als de zoge
naamde vredesoperaties van de huidige internationale gemeenschap en hadden
meestal weinig resultaat. Bij het ontbreken van een absoluut geweldsmonopolie
van de landgemeenten bleef vetevoeren daardoor een onontbeerlijke manier om
conflicten te beheersen en op te lossen.

Als kloosterlingen, die bovendien hun werken schreven ná de vestiging van het
centrale gezag van de hertog van Saksen, lieten de kroniekschrijvers Worp en Pe
ter van Thabor zich uiteraard negatief uit over het vetewezen. Zij volgden daarin
de eeuwenoude traditie van de kerk. Hun commentaar is dan ook gekleurd; in wat
zij feitelijk beschrijven zijn zij echter betrouwbaar. Uit hun kronieken kan boven
dien afgeleid worden dat ook in de vijftiende eeuw vetes in Friesland meestal vol
gens de regels werden gevoerd. De structurele ontwrichting van het vetewezen
had, zoals Mol elders in deze bundel aantoont, eerst plaats doordat aan het einde
van die eeuw verschillende vetepartijen grote aantallen buitenlandse soldaten in
huurden die geen belang hadden bij het respecteren van de vetecodes.

Heeft het vetewezen van de vijftiende eeuw Friesland nu meer schade dan ge
win toegebracht? Het lijkt me een anachronistische vraagstelling. Vast staat dat in
de Friese samenleving vete lange tijd onontbeerlijk was voor de conflictbeslech
ting en rechtsvinding. Zoals tegenwoordig beurskoersen en verkiezingen gelijktij
dig de neerslag zijn van veranderingen in machtsverhoudingen en deze verande
ringen tevens reguleren, zo waren in een maatschappij zonder geweldsmonopolie
van de overheid de vetes en de daaropvolgende zoenen dat. Uiteraard bezorgde
het bijbehorende geweld de plattelandsbevolking veel ongerief en vielen er bij ve
tes doden. De Friese geschiedenis van na 1498 leert evenwel voldoende dat ook in
een staat met een centraal bestuur talrijke doden kunnen vallen bij publiek en pri
vaat geweld.19

Werd het dagelijkse leven ernstig door de vetevoering gehinderd ?20 Ook op die
vraag is moeilijk antwoord te geven. In de eerste plaats zij opgemerkt dat het tra
ditionele beeld van een vetemaatschappij in die zin nuancering behoeft, dat het
vetewezen in de late middeleeuwen niet slechts bleef voortbestaan in achterge
bleven perifere en rurale gebieden.21 Ook in economisch ontwikkelde en welva-

18 Zoals in de hierna beschreven Donia-oorlog; zie bij noot 55.
19 Vergelijk: Blockmans, 'Vete', 33.
20 Brunner, Land und H errschaft, 101-105, behandelde in zijn hoofdstuk 'Die Folgen der Fehde' de vraag in
hoeverre vetes de vorming van Wüstungen veroorzaakten; H. Patze, 'Grundherrschaft und Fehde', in: idem
ed., Die Grundherrschaft im späten Mittelalter I, Vorträge und Forschungen 27 (Sigmaringen 1983) 263-294,
over de schade die wereldlijke en vooral geestelijke grondheerlijkheden ondervonden. En passant noemen
Friese bronnen verarming als gevolgen van de vetes: in de twaalfde eeuw was de edelman Asego van Blija door
zijn vetes zo verarmd dat hij op zijn bruiloft valse munten aan de armen uitdeelde (Gesta abbatum Orti sancte
Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde, A.W. Wybrands ed. (Leeuwarden 1879) 34-37; vergelijk
Noomen, 'Cammingha', 23, 69) en in 1315 zou volgens de veel fictie bevattende kroniek van Andreas Corne
lius een door de vetes van haar overleden man verarmde weduwe haar kinderen hebben laten verhongeren
(Andreas Cornelius, Ocka Scharlensis en Johannes Vlytarp, Chronyk en waaragtige beschryvinge van Fries
land (eerste druk, Leeuwarden 1597; geciteerd naar de tweede druk, Leeuwarden 1742) 139-140; zie voor de
achtergrond: P.N. Noomen, 'Suffridus Petrus en de Friese identiteit', in: W. Bergsma e.a. ed., Mythe en ge
schiedschrijving in Nederland en Friesland, themanummer van ft Beaken 56 (1994) 146-187, aldaar 150).
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rende gebieden zoals in de Italiaanse, Vlaamse en Hollandse steden waren vetes
aan de orde van de dag.22 Vete en economische stagnatie gaan dan ook niet per de
finitie samen. Het vijftiende-eeuwse Friesland was, zoals De Vries elders in deze
bundel opmerkt, geen achtergebleven en onderontwikkeld gebied. Integendeel:
terwijl het politiek-institutioneel vele archaïsche trekken vertoonde, was het in
economisch opzicht geenszins een achterlijk land.23 De hierboven aangehaalde
voorbeelden van welvaart en bloei in het vijftiende-eeuwse Friesland laten zien
dat economische onderontwikkeling geen verklaringsgrond voor het voortbe
staan van eigenrichting kan zijn, en dat omgekeerd die eigenrichting evenmin de
economie structureel ontwrichtte. Er bestaat naar mijn mening tegen de achter
grond van het bovenstaande daarom alle reden om de door de kroniekschrijvers
met verontwaardiging beschreven militaire conflicten tussen hoofdelingen niet als
tegenstrijdig te zien met deze blijken van voorspoed. De vetes waren geen 'zin
loos geweld' - om een hedendaagse modeterm te gebruiken -, maar hadden in de
betreffende samenleving een onontbeerlijke functie bij het oplossen van conflic
ten en het bereiken van vrede. Met andere woorden: doordat rond plaatsen als
Bolsward, Nijland, Franeker, Minnertsga en Ferwerd in de vijftiende eeuw vetes
werden uitgevochten, bleven de machtsverhoudingen duidelijk. Daardoor be
stond er blijkbaar voldoende vertrouwen in de toekomst om juist in deze eeuw
kolossale nieuwe kerken in de genoemde plaatsen te bouwen!

Vete als constitutieve factor

Het besef dat vete als 'private oorlog' geen inbreuk was op het recht en zelfs een
belangrijke 'publieke' functie had24 - namelijk bij het steeds opnieuw streven naar
een toestand van vrede heeft belangrijke consequenties voor de institutionele
geschiedenis. Brunner wees erop dat, indien we het vetewezen inderdaad be
schouwen als 'grundlegendes Bauprinzip' voor de middeleeuwse samenleving en
haar 'Verfassung', we alleen vanuit de vete de innerlijke samenhang van politiek
en staat, van macht en recht in de middeleeuwen kunnen begrijpen.25

Brunner ontwikkelde zijn stelling naar aanleiding van onderzoek in Oostenrijk.
Hierna bespreek ik enkele punten, ten aanzien waarvan voor het middeleeuwse

21 Zoals bijvoorbeeld in Schotland. Over overeenkomst in zelfbeeld en legitimatie van de Friese en Schotse
adel: Noomen, 'Friese identiteit', 170-171, 186-187
22 Blockmans, 'Vete', 14,22 e.v.
23 De Vries' verbazing over deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid lijkt te wortelen in de oude associatie van
vete met perifere gebieden.
24 Door het aan het Romeinse recht ontleende onderscheid tussen 'privaat' en 'publiek' recht is het zicht op
de publieke functie van veel tegenwoordig als privaat beschouwde verschijnselen (zoals bijvoorbeeld eer, ver
wantschap, grondbezit en vete) lang vertroebeld geweest. Duitse mediëvisten, onder wie O. Brunner, kozen in
deze eeuw voor een geheel andere benadering (het idee van de 'Hausherrschaft'). In Nederland bekritiseerde
vooral P.W.A. Immink het anachronistische gebruik van de romeins-rechtelijke categorieën. Hoewel de eersten
het middeleeuwse recht als in wezen 'privaat' beschouwen en de tweede juist als 'publiek', vertoont hun werk
veel punten van overeenkomst. Daarnaast wezen antropologen de mediëvistiek op de betekenis van eer en vete.
25 Brunner, Land und Herrschaft, 108.
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Een torenstins: de typische
versterking van de Friese
hoofdeling. Het hier afge
beelde exemplaar betreft de
Douwamastins te Lanç,wel?r.
getekend door]. Stellingwerf
in 1722.

Friesland dezelfde stelling te verdedigen valt. Allereerst kan genoemd worden het
karakter van de heerschappij die de Friese hoofdelingen uitoefenden. Indien we
met de hierboven uiteengezette benadering van het vetewezen opnieuw Gosses'
bekende opstel over 'De Friesche hoofdeling' lezen, springt een opvallende para
dox in het oog. Op basis van rijk bronnenmateriaal en in een fraaie stijl gaf Gos
ses een op vele punten nog steeds waardevolle beschrijving van de positie van de
Friese hoofdeling: zijn verhouding tot de dorpsgemeenschap, zijn bezit van een
verdedigbaar huis, het gezag dat hij over zijn 'broodetende lieden' uitoefende, de
door hem genoten standsprivileges, zoals een verhoogd weergeld26, en zijn func
tie als veteleider. Beeldend schilderde hij de heerschappij die de hoofdelingen tij
dens de vetes over hun helpers uitoefenden en de aansprakelijkheid die zij droe
gen voor hetgeen tijdens de vete geschiedde. Uitdrukkelijk beschreef hij ook hoe
de vetevoering onderdeel was van het middeleeuwse rechtssysteemY

Des te opvallender is het dat Gosses de hoofdelingenheerschappij uiteindelijk
toch typeerde met de nadien door velen aangehaalde karakteriseringen 'staats-

26 Vergelijk: Gosses, 'Friesche hoofdeling', 447, noot 4.
27 Ibidem, 411, 414, 415.
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rechtelijk onkruid' en 'wilde flora'.28 Blijkbaar was hij te veel een kind van zijn
tijd29 om de vaststelling dat vete een vorm van recht was, in die zin door te trek
ken dat gewelduitoefening en dreigen met geweld zowel voor de Friese nobilis
van de dertiende eeuw als voor de hoofdeling van late middeleeuwen een legi
tieme wijze van verdediging van zijn 'eer' was. Door het onderschatten van de eer
als standscriterium en van de functie van de vete bij de handhaving van die eer zag
hij de vetevoering van de hoofdelingen meer als een scheppen van nieuwe machts
posities door middel van usurpatie dan als een handhaven van eervolle oude rech
ten. De in vele opzichten aantoonbare continuïteit van het milieu van de edelen
van de twaalfde en dertiende eeuw met dat van de hoofdelingen van de veertiende
en vijftiende eeuw30 ontging hem daardoor.

Behalve voor de typering van de positie van de hoofdelingen heeft een herwaar
dering van het vetewezen ook gevolgen voor de politieke geschiedenis. Als we het
vetewezen en de rechterlijke organisatie niet tegenover elkaar stellen maar ze zien
als met elkaar vervlochten en elkaar aanvullende verschijnselen, waarbij het pri
maat eerder bij de vete dan bij de rechterlijke organisatie lag, dan ligt het voor de
hand dat we de eindeloze rij vermeldingen van vetes, roof en verwoestingen in de
Friese kronieken niet kunnen afdoen als verstoringen van de structuur van de sa
menleving, maar als het verhaal over die structuur zelf. Ook hier kan de vergelij
king met de huidige internationale politiek verhelderend werken: deze laat zich
niet uitsluitend begrijpen uit internationale verdragen, beraadslagingen van de
Verenigde Naties en uitspraken van het Internationale Gerechtshof, maar in de
eerste plaats vanuit de machtspolitiek, inclusief geweld en dreigen met geweld van
de nationale staten. Aan de hand van talrijke vetes, zoals die in de hierna te be
spreken Donia-oorlog, kan goed geïllustreerd worden hoe ook in het vijftiende
eeuwse Friesland geweld en dreigen met geweld het verloop van de geschiedenis
bepaalde. De kroniekberichten over het streven van de afzonderlijke hoofdelin
gen verdienen daarom voor de structuur van het geschiedverhaal meer aandacht
dan de gelijktijdige gegevens uit rechtsteksten en oorkonden die de neerslag zijn
van het vaak machteloze overleg van de landgemeenten.31

Het bovenstaande geldt naar mijn mening niet alleen voor de vijftiende eeuw,
maar voor de hele middeleeuwse geschiedenis van Friesland. In de zestiende
eeuwse historiografie overheerst het beeld dat het vetewezen zich in Friesland
vooral in de veertiende en vijftiende eeuw manifesteerde. Andreas Cornelius
plaatste het begin van de laatmiddeleeuwse partijtwisten in 1264 en zocht de oor
zaak in de hoogmoed van rijke boeren, die evenals de adel stinzen gingen bouwen;
'waar uit met' er tyd twist, vyandschap en partyschap rees, want elk woude de
meeste wezen'. De macht in het land kwam daardoor aan de adel, maar ook die

28 Ibidem, 442.
29 Vergelijk Gosses' aan het begin van de Eerste Wereldoorlog geschreven opstel over 'Veete en oorlog', met
name p. 33.
30 Recent hierover: P.N. Noomen, 'Consolidatie van familiebezit en status in middeleeuws Friesland', in:
lA. Mol ed., Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Leeu
warden 1994) 73-174, aldaar 88-99; Noomen, 'Cammingha', 67-68.
31 Zie hiervoor de volgende paragraaf.
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kon de vrede niet bewaren. Worp van Thabor plaatste de aanvang van de partij
twisten in de eerste helft van de veertiende eeuwen benadrukte dat naast hoofde
lingen ook de kloosters daaraan deelnamen.32 Uiteraard pasten deze late daterin
gen van het vetewezen goed in de visie van Gosses, dat de eigenrichting en de
hoofdelingenheerschappij de oude structuren van de dertiende-eeuwse landge
meenten zouden hebben overwoekerd.

Algra corrigeerde Gosses' beeld, doordat hij aantoonde dat de 'vrijheid' en
rijksonmiddelijkheid van de landgemeenten de samenstellende delen waren van
de ideologie waarmee de adel zijn positie legitimeerde toen in de verschillende
Friese gewesten de grafelijkheid verdween, dan wel steeds zwakker werd. De adel
stond dan ook niet tegenover de landgemeenten, maar was juist de dragende stand
daarvan. Terecht typeerde Algra recent Gosses' opvatting dat de landgemeente
van de dertiende eeuw een patriarchaal-democratische samenleving zonder adel
zou zijn geweest als 'romantisch'.33 Opmerkelijk is evenwel dat Algra met betrek
king tot de chronologie van het Friese vetewezen dicht in de buurt van Gosses
komt. Ook hij laat het vetewezen namelijk voorafgaan door een 'oude orde'. Gos
ses vond deze oude orde bij de landgemeenten van de dertiende eeuw, Algra bij
het koninklijk gezag van de negende en tiende eeuwen bij de grafelijkheid van de
elfde en twaalfde eeuw. Het wegvallen van het grafelijk gezag, waaronder het ve
tewezen volgens hem verboden was geweest, zou een terugvallen in 'pre-franki
sche' toestanden met eigenrichting en gewelddadige vetes hebben veroorzaakt,
met name in de veertiende en vijftiende eeuw.34 Met deze opvatting dat de tijd
waarin de grafelijkheid in Friesland nog een reële factor van betekenis was, min
der in het teken van het vetewezen zou hebben gestaan, is Algra naar mijn mening
een slachtoffer van de eenzijdige kleuring van de door hem gebruikte bronnen.

Inderdaad was met de Frankische verovering van Friesland aan de absolute
vrijheid en eigenrichting van de (adellijke) Fries een einde gekomen.35 De Friese
rechtsbronnen tonen dan ook verschillende pogingen, eerst vanwege de koning
en later vanwege de grafelijkheid, het vetewezen terug te dringen en aan banden
te leggen; in theorie noch in de praktijk lukte dat echter. Het gaat bij die vermel
dingen immers duidelijk om een topiek, die weliswaar niet zonder betekenis was,
maar in veel opzichten toch los stond van de maatschappelijke realiteit. Aller
eerst kan worden gewezen op talrijke andere plaatsen in het Oudfriese recht,
waarin het bestaan van de vete juist wèl wordt geaccepteerd of tenminste geduld.
Zelfs in streken waar de grafelijkheid een steviger machtsbasis had dan in Fries
land, zoals bijvoorbeeld in Holland en Vlaanderen, maakte het vetewezen trou
wens tot in de late middeleeuwen zowel formeel als feitelijk deel uit van het
rechtssysteem.

32 Andreas Cornelius, Chronyk, 121-122; Worperus Thaborita, Chronicon Frisiae lIl, J.G. Ottema ed.
(Leeuwarden 1847) 185.
33 N.E. Algra, Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten (tweede druk, Doorn 1991) resp. 181,130.
34 Zie bijvoorbeeld Algra, Keuren en Landrechten, 170; idem, in: Landrecht der Vriesne, 107.
35 Uitgebreid over de gevolgen hiervan: P.W.A. Immink, De wording van staat en souvereiniteit in de mid
deleeuwen (tweede druk, Groningen 1969); idem, Vrijheid en recht (Groningen 1969).
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Tenslotte blijkt ook uit bronnen van niet-juridische aard dat in de tijd dat het
grafelijke rechtsbestel in Friesland nog functioneerde, vetevoering en grafelijke
jurisdictie naast elkaar bestonden en door dezelfde adellijke kringen werden ge
dragen. Zo leverde het milieu van nobiles en divites dat rond 1163 de stichting van
de abdij Mariëngaarde bij Hallum begunstigde, grafelijke schouten, maar was ook
bij talrijke vetes betrokken. Het rond 1230 tot stand gekomen gedeelte van de Ges
ta abbatum van Mariëngaarde, de Vita Fretherici, geeft er vele voorbeelden van
hoe in de twaalfde eeuw geweldpleging een wezenlijk bestanddeel was van de
adelscultuur. 36 Niet slechts voor de politieke en institutionele geschiedenis van de
late middeleeuwen, maar ook voor die van eerdere tijd blijken eigenrichting en
vetewezen zo van groot belang. Rechtsteksten die spreken van de rechten van de
koning en de graaf moeten dan ook niet te naïef-legalistisch worden gebruikt. 37

Die rechten bestonden zeker als symbool en idee; of ze ook werden gerespecteerd
hing af van de concrete machtsverhoudingen.

De Donia-oorlog

Behalve voor de typering van de positie van de adel en voor de 'Verfassungsge
schichte' in het algemeen is het vetewezen tenslotte van belang voor de geschiede
nis van afzonderlijke lokale machtsposities en de vanuit die posities uitgeoefende
lokale en regionale hegemonie in het middeleeuwse Friesland. Dat kan goed wor
den geïllustreerd met behulp van het voorbeeld van de zogenaamde Donia-oorlog
uit het midden van de vijftiende eeuw, waarin diverse vetes naast elkaar werden
uitgevochten.38 Onze belangrijkste bronnen zijn de reeds genoemde kronieken
van Peter en Worp van Thabor; daarnaast geven enkele andere verhalende39 en

36 Gesta abbatum, 1-75.
37 Algra dicht aan het koninklijk gezag in Friesland bijvoorbeeld een wel erg grote effectiviteit toe als hij
Karel de Grote's uit verhalende bronnen gekende confiscatiemaatregelen tegen de Friezen interpreteert als
middel om hen te verhinderen vetes te voeren: Algra, in: Landrecht der Vriesne, 100. Verwarrend is ook dat hij
geen onderscheid maakt tussen grafelijkheid en landsheerlijkheid. In hetzelfde kader past dat hij de grafelijk
heid in Friesland zonder enige argumentatie het wildernisregaal toekent: N.E. Algra, 'The relation between
Frisia and the empire from 800-1500 in the light of the Eighth of the Seventeen Statutes', in: Rolf H. Bremmer,
Thomas S.B. Johnston en Oebele Vries ed., Approaches to aId Frisian philology, Amsterdamer Beiträge zur
Älteren Germanistik 49 (1998) 1-76, aldaar 22-23.
38 A. van H[almael], Geschiedenis van de onlusten tusschen de Schieringers en Vetkoopers in Vriesland
(Leeuwarden 1829) 151-168, en S. van der Aa, 'De Donia-oorlog', Friesche Volksalmanak 10 (Leeuwarden
1845) 113-130, geven slechts compilaties van de verhalende bronnen. J.J. Spahr van der Hoek, Samenleven in
Friesland. Drie perioden uit de sociale geschiedenis (Drachten 1969) 76, 85,275- 276, was de eerste die bepaal
de aspecten van deze oorlog analyseerde. Een uitgebreide verantwoording van de genealogische relaties tussen
de in de Donia-oorlog strijdende geslachten Albada, Jongema/Juwinga en Sickinga/Bockema/Harinxma/Do
nia is te vinden in: EN. Noomen en H. Walsweer, 'De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Bur
mania [VI:] Albada van Goënga', GenealogyskJierboek 1997, 161-200.
39 De 'Vriessche aenteyckeninge', in: Kleine Oudfriese kronieken, P. Gerbenzon e.a. ed., Teksten en Docu
menten van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis 4 (Utrecht 1965) 44-67; het 'Sneker kroniekje', in:
H. Bruch, Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis' kritiek (Leeuwarden 1952) 41-51; Jancko
Douwama's, Geschriften, J van Leeuwen, J Dirks en JG. Ottema ed. (Leeuwarden 1849). Andreas Corneli
us, Chronyk; P. Winsemius, Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant (Franeker 1622); en Chr.
Schotanus, De geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck van Friesland Oost ende West (Franeker 1658) ge-
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De ruimtelijke verspreiding van de Donia-oorlog (1458-1464).

oorkondelijke bronnen aanvullende gegevens. De kern van de ene, in de historio
grafie als 'Schierings' aangeduide, partij bestond uit drie hoofdelingen uit de fami
lie Harinxma in respectievelijk Heeg, Sneek en Ijlst. Hun tegenstanders waren
hun zes neven Donia, zonen van Sierck Harinxma op Doniahuis te Oosterend.
Van huis uit Schierings zochten deze laatsten hun bondgenoten nu bij de 'Vetko
perse' hoofdelingen Gale Galama van Koudum, Jancke Douwema van Langweer
en Doitse Albada van Irnsum. De Donia-oorlog concentreerde zich in drie gebie
den: in de Franeker Vijfdelen en in het aangrenzende dorp Nijland;40 in Wymbrit-

ven enkele interessante aanvullingen en verklaringen. Tenzij anders vermeld is het volgende aan Worp en Pe
ter van Thabor ontleend.
40 Nijland hoorde juridisch onder Wymbritseradeel en daarmee tot Wagenbrugge; landschappelijk en poli
tiek was het echter een overgangsgebied naar de landen Wildinge/Wonseradeel en de Franeker Vijfdelen.
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seradeel en de overige Zuidwesthoek, samen het oude land vor-
mend; en in Rauwerderhem en Utingeradeel, dus in het Lage J.'.Ll'-t'-t\.-.L.l.

De 'oorlog' begon toen Haring Donia op 1 april 1458 de dicht bij zijn eigen
steenhuis gelegen Hottingastins van thoe Kee in Nijland bestormde.41 Deze
overval had geen succes: enkele van zijn knechten sneuvelden, een bondgenoot
van hem werd gevangen genomen en kwam slechts door bemiddeling van Epes
vriend Douwe Siaerda van Franeker weer vrij. Op 13 juli lukte het Epes bondge
noten Goslick Juwinga en Douwe Siaerda, respectievelijk stadshoofdelingen van
Bolsward en Franeker, het huis van Haring Donia in te nemen en te verwoesten.
Het jaar daarop zou hun hetzelfde lukken met betrekking tot de stinzen van
Benedictus Donia te Edens en Sierck Donia te Oosterend.

Ondertussen had in de Zuidwesthoek Harings broer, Agge Donia op 11 juli
1458 de aanval op zijn neef Wattya Harinxma geopend. Beiden woonden in het
stadje Sloten. Agge was jaloers omdat Wattya in Sloten en Gaasterland meer in
aanzien stond dan hij; bovendien wilde hij 'allenich die heerschappie binnen
Slooten hebben'. Een nauwkeurig verslag van de schermutselingen kan hier ach
terwege blijven. Volstaan kan worden met te vermelden dat Agges bondgenoten
uit de Zevenwouden, onder wie Jancke Douwema uit Langweer, het grootste deel
van Sloten in de as legden. Daarop wist Wattya echter met hulp van zijn vader
Bocke Harinxma thoe Sneek Agge Donia's huis in te nemen. Na beëindiging van
de vete kreeg Agge een geldbedrag, terwijl Wattya het huis behield 'ende zynen
erwen tot noch toe'. Sinsdien behoorde de gehele heerschappij over Sloten aan de
Harinxma's. Er vielen bij dit conflict slechts vijf of zes doden,42 onder wie Agges
bondgenoot Solcke Meynema, een kleine hoofdeling in Olde Ouwer.43

Gelijktijdig met de schermutselingen van de Donia's in Nijland en de Vijfdelen en
in de Zuidwesthoek kregen in het Lage Midden hun bondgenoten, de gebroeders
Renick en Lywe, zonen van Doitse Albada te Irnsum, het aan de stok met Focke
Eeskes van Oldeboorn, een bondgenoot van de Harinxma's van Sneek. Eerst bele
gerde Focke op 14 juli zonder succes Renick Albada's huis te Akkrum. Meer succes
had hij kort daarna met Lywes steenhuis te Irnsum: met hulp van de Harinxma's
nam hij het in; Lywe en zijn vader Doitse Albada werden gedurende geruime tijd te
Sneek gevangen gehouden. Nadat zij tegen een losgeld waren vrijgekomen44 raak
ten zij in augustus 1459 in conflict met de gebroeders Hessel en Kempo Edes Jonge
ma, respectievelijk hoofdelingen van Bozum en Rauwerd en beiden door hun hu
welijk verzwagerd met de Harinxma's. Hessel ondernam een expeditie tegen de ge
broeders Albada, waarbij ondermeer de bewoners van de dorpskom van Irnsum op
de vlucht werden gejaagd. De Albada's wisten de aanval echter af te slaan. Lywe AI
bada zette de achtervolging in en sloeg Hessel in de dorpskom van Rauwerd dood.45

41 Dit bericht van Winsemius, Chronique, 267-268 (Schotanus, Geschiedenissen, 329, geeft een enigszins af
wijkende versie) ontbreekt bij Worp en Peter van Thabor.
42 Peter van Thabor, 16.
43 Zie voor hem: H. Walsweer, 'Famylje-oantekenings: de kertieren fan Jancke Piers Seta', Genealogysk
Jierboekje 1989, 74-78.
44 Winsemius, Chronique, 269; Schotanus, Geschiedenissen, 330.



56 PN. Noomen

Voor mijn doelstelling zou het te ver voeren het vervolg van de vetes in de drie
genoemde gebieden gedetailleerd te beschrijven. De strijd werd met wisselend
succes gevoerd en duurde van 1458 tot 1464. Dan weer was de ene partij aan de
winnende hand, dan weer de andere. Er werd om tal van steenhuizen gevochten.
Vele stinzen wisselden herhaaldelijk van bezitter; vele werden ook verwoest. In
Nijland en de Vijfdelen worden expliciet vijf steenhuizen genoemd waarom strijd
werd geleverd,46 in Oud-Wagenbrugge zes 47 en in het Lage Midden tien;48 in to
taal dus meer dan 20 huizen. Het gaat hier om een conservatieve schatting. Van
zeker 20 andere adellijke machtsposities mag worden verondersteld dat zij nu en
dan eveneens bij schermutselingen betrokken zijn geweest: het gaat dan om de
stinzen van met name genoemde vetedeelnemers. Weliswaar wordt van deze hui
zen niet met zoveel woorden gezegd dat erom gevochten werd, maar herhaalde
lijk vermelden de kronieken wel dat de strijd door het voorbijtrekken van krijgs
knechten en door rooftochten nu en dan uitwaaierde naar andere streken. De Do
nia-oorlog liet zich aldus in een groot deel van Friesland voelen, vooral ten zuid
westen van de lijn Harlingen-Leeuwarden-Oldeboorn-Joure-Sloten-Sondel.

Indien we het verhaal van de geschiedschrijvers op de voet volgen, wordt dui
delijk dat, ondanks het gebruik dat zij van de partijnamen Schieringers en Vetko
pers maken, de conflicten geen uitvloeisel waren van het bestaan van grotere 'par
tijen'. De partijen kunnen bij nadere beschouwing over een langere termijn niet
- zoals wel is getracht met een bepaalde politiek worden geïdentificeerd, en
evenmin met een bepaalde landstreek, sociale klasse, met bepaalde families, met
de tegenstelling tussen stad en platteland of met allianties tussen bepaalde kloos
terorden.49 De partijnamen blijken slechts verzamelnamen waarmee gemakshalve
in tijden dat in Friesland meerdere vetes tegelijk woedden de grotere bondgenoot
schappen werden aangeduid. Verschillende vetes werden in zulke allianties niet
alleen gelijktijdig maar deels ook in een onderlinge samenhang uitgevochten vol-

45 De berichten van Andreas Cornelius, Chronyk, 200, en Winsemius, Chronique, 269, zijn op dit punt uit
voeriger dan die van Worp van Thabor.
46 Hottinga, Donia en Hiddema in Nijland; Hegens in Edens; Donia in Oosterend; (zijdelings:) Siaerda in
Franeker; Juwinga in Bolsward; Tjebbinga in Hidaard; Jongema in Bozum; Kee bij Franeker; Fons in Jorwerd;
Dekema in Weidum; een huis te Harlingen; (in Wonseradeel verder:) Aylva in Witmarsum en Arum. Voorts is
sprake van roof in Boxum en Wommels en van schermutselingen bij Grotewierum.
47 Donia en Harinxma in Sloten; Hepkehuis in Smallebrugge; Donia in Hemelum; Galama in Koudum;
Douwema in Langweer; (zijdelings:) Harinxma in Sneek, Heeg en IJlst; Meinema alias Solckema in Oldeou
wer. In de voorgeschiedenis van de Donia-oorlog speelden nog een rol: Sickinga en Albada in Goënga; Juwin
gahuis aan de Hemdijk in Westhem; Hettinga in Hommerts; Galama in Oudega (Noordwolde) en huizen in
Woudsend, Sondel, Wyckel en Harich.
48 Renick Albadahuis, Meskewier en Sickemahuis in Akkrum; Doitse en Lywe Albadahuis, Watze Minnes
huis, Douwemastins en het 'groot steenhuys in die bueren' in Irnsum; Joucke Galamahuis in Akmarijp; Asin
ga in Sibrandaburen; ook het klooster Aalsum diende als bolwerk; (zijdelings:) Focke Eeskeshuis alias Dou
wema in Oldeboorn; Jongema en Flansum in Rauwerd; Oenema in Terkapie; Oenema in Joure; (in Leeuwar
deradeel verder:) Oenema, Camstra en Unia in Wirdum; Feytsma in Huizum. In Irnsum en Akkrum is het
niet steeds duidelijk of het om afzonderlijke huizen gaat, of dat er ook overlappingen in de vermeldingen zijn.
49 Pogingen de partijen te typeren deden ondermeer: P.J. Blok, 'Schieringers en Vetkoopers', Bijdragen voor
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 3de reeks, 7 (1893) 1-40; Spahr van der Hoek, Samenleven,
79-100, enJ.A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800, 2 dIn.
(Leeuwarden 1973) I, 324-325
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gens de formule 'de vijand van mijn vijand is mijn vriend'. Ondanks deze inciden
tele coördinatie van de strijd, bleven het uiteindelijk toch afzonderlijke vetes. De
door de geschiedschrijvers gebruikte term 'Donia-oorlog' impliceert dan ook niet
dat het om één oorlog ging: iedere vete had zijn eigen aanleiding, zijn eigen begin,
zijn eigen deelnemers en werd ook door een afzonderlijke zoen weer beëindigd.
Duidelijk was dat bijvoorbeeld in het najaar van 1462, toen er een einde kwam aan
de strijd van de Donia's met Epe thoe Kee op Hottingahuis en zijn bondgenoot
Douwe Siaerda van Franeker. Vanaf dat moment werden de Donia's weer tot de
Schieringers gerekend. Sommige van hun bondgenoten, zoals Doitse Albada van
Irnsum en zijn zonen Renick en Lywe, gingen mee in deze zoen.5ü Anderen, zoals
Jancke Douwerna van Langweer en Gale Galama van Koudum bleven echter Vet
kopers en werden zo van vrienden vijanden van de Donia's en Albada's; de Gala
ma's konden nu 'met goed fatsoen' het hinderlijk dichtbij gelegen Doniahuis te
Hemelum aanpakken, de Albada's de stinzen van Douwema in hun dorp Irnsum.
Omgekeerd bleef tussen de Schieringse Jongema's van Rauwerd en Bozum en de
nieuwbakken Schieringers Albada nog meer dan tien jaar een vete bestaan vanwe
ge de doodslag op Hessel Jongerna in 1459.51 De enige manier om tot een goed
begrip van de twisten te komen is dan ook niet om te zoeken naar een algemene
verklaring of typering van de Schieringer en Vetkoper partij, maar om de Donia
oorlog en andere partij twisten te ontleden in de afzonderlijke vetes waaruit zij
bestonden. Als we van de in de historiografie onderscheiden 'partijen' uitgaan,
vinden we alleen een reeks geweldplegingen, waarin nauwelijks een patroon in te
ontdekken valt. Slechts op het laagste niveau - dat van de afzonderlijke vetes 
wordt een structuur duidelijk: die van de dynamiek van de hegemonie op lokaal
en soms op regionaal niveau.

Welke waren dan de aanleidingen voor de vetes van de Donia-oorlog? Het ging,
zoals gezegd, vooral om adellijke machtsposities: niet alleen om de verdedigbare
stinzen zelf maar ook om de hegemonie die vanuit deze huizen over het omlig
gende dorp kon worden uitgevoerd. Ter sprake kwamen al de Donia- en Harinx
ma-huizen in Sloten. Om de 'heerschappij' in het stadje in één hand te krijgen was
het nodig dat ook de huizen in dezelfde hand kwamen. Worp van Thabor deelt
mee dat Wattya Harinxma's vader Agge Donia in het verleden al dikwijls geld had
geboden voor zijn huis. Veel van de andere conflicten speelden eveneens in plaat
sen waar meerdere adelshuizen stonden, soms dicht bij elkaar, zoals van Donia
en Hottingahuis in Nijland expliciet word gezegd. Vergelijkbaar met Nijland was
de situatie te Irnsum, waar minstens vijf stinzen stonden; twee daarvan waren van
de Albada's en twee andere van Jancke Douwema. In het voorjaar van 1463 slaag
den de Albada's en Donia's erin de Douwemastinzen te verwoesten, 'ende dreven
Jancke alheel wt Yrnsum'. Het vetewezen heeft zo bevorderd dat op veel plaatsen

50 Worp van Thabor IV, 109; vergelijk ook het bondgenootschap tussen Albada en Donia in: OFO 1I, nr. 58.
Zie voor de mogelijke achtergrond de volgende paragraaf.
51 Vergelijk ook noot 45 en de tekst tussen noot 58 en 59. Volgens Andreas Cornelius, Chronyk, 202, zoen
de ook GoslickJuwinga niet mee. Inderdaad stonden in 1463 Donia en Juwinga vanwege Hiddamahuis in Nij
land weer tegenover elkaar: Worp van Thabor IV, 111.
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uiteindelijk slechts één heerschap als feitelijke dorpshoofdeling overbleef.52 Sommi
ge stinzen bovendien op . gunstige punten langs land- en water-
TITf"o-pn ..

JJ en waren zo van belang voor de hegemonie op niveau.
De Donia-oorlog is een mooie illustratie van politieke primaat van vete

de rechterlijke organisatie. Soms als een hoofdeling op te smalle
en sociale basis heeft geopereerd, de landgemeente wel eens even op het

toneel. Zoals op 12 juni 1461, als 'dat gemene landt' onder leiding van hoofde
lingen Renick Camstra uit Wirdum en Syuerdt Aylva uit Wonseradeel tevergeefs
probeert Agge Donia van Galamahuis in Akmarijp te verdrijven. 'Daer bedreef
dat meenlant niet veel', merkt Peter van Thabor dan ook nuchter Op.54 Ook is er
uit de jaren 1459 tot 1461 een reeks bepalingen van 'gaerlegers' van Ooster- en
Westergo bewaard gebleven, waarin getracht wordt de vetevoering tijdens de Do
nia-oorlog op allerlei manieren te reguleren.55 Veel richtte ook dat niet uit: niet de
beraadslagingen van de landgemeenten die we uit deze oorkonden kennen, maar
de lange reeks geweldplegingen die in de kronieken beschreven worden, zouden
de geschiedenis bepalen. Opmerkelijk is ondertussen dat temidden van al dit ge
weld het leven van alle dag vaak toch gewoon doorging: in 1463 werd midden in
het gebied waar de vetes plaatshadden, op het platteland buiten de grachten van
Sneek, 'gefundeert dat bagyneclooster ... toe Sydsingwier, dat nw wort genoempt
toe Groendyck'. Worp van Thabor vermeldt deze stichting tussen berichten over
gelijktijdig geweld in de nabije dorpen Nijland en Rauwerd!

Waarschijnlijk heeft men, zoals ook in andere streken bij vetevoering gebruike
lijk was, getracht het aantal doden beperkt te houden. Peter van Thabor vermeldt
dat de zes jaar strijd van de Donia-oorlog in totaal aan 213 'knechten' het leven
kostte,56 terwijl onder de adel elf doden geteld kunnen worden. Naast het inne
men en soms verwoesten van huizen van de tegenstander, was dan ook niet dood
slag maar roof en gevangenneming het belangrijkste strijdmiddel. Van de roof
hadden vooral de boeren, met name de pachters van de tegenpartij, te lijden.
Hoofdelingen daarentegen overkwam het dikwijls dat zij door hun tegenstander
gevangen werden genomen; enige maanden later blijken zij echter 'met composi
tie', bijvoorbeeld in ruil voor de rechten op een stins, of 'op rantsoen', dus tegen
een losgeld, steeds weer op vrije voeten te zijn.

52 Vaak hielden stinswieren in later tijd de herinnering aan de door deze accumulatie inmiddels verdwenen
voormalige machtsposities nog in leven: Noomen, 'Consolidatie', 114; G.J. de Langen en P.N. Noomen, 'De
Hege Wier bij Sexbierum', in: G.J. de Langen e.a. ed., Verborgen verleden belicht. Introductie tot het histori
sche en archeologische archiefvan Friesland (tweede druk, Leeuwarden 1996) 46-49.
53 Reeds Spahr van der Hoek, Samenleven, 76, wees hier terecht op.
54 Worp van Thabor IV, 107; Peter van Thabor, 17-18. Zie voor Syuerdt Aylva: P.N. Noomen en G. Verhoe
ven, 'De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania [lIl-IV]: Aelua van Witmarsum, Aelua
van Bornwerd', Genealogysk Jierboek 1995, 146. Waarschijnlijk had hij zijn machtsbasis in Arum: 'Vriessche
aenteyckeninge', 63.
55 OFO II, ms. 45 (1459 aug. 13),46 en 47 (1460 sept. 30), 48 (1461 febr. 26), 49 (1461 juli 29).
56 Peter van Thabor, 22. Hoe in de latere historiografie de gevolgen van de vetevoering overdreven werden
laat zich aardig illustreren aan de hand van dit aantal. Bij de laatste slag om stinzen te Irnsum in 1463 vielen
drie Schieringer hoofdelingen 'mit weynich ander volckes', Peter van Thabor, 20-21; Worp van Thabor IV,
110, specificeert 'seven mannen'. Schotanus, Geschiedenissen, 332, meende evenwel dat alleen in deze slag 240
doden vielen! Zie ook Visser en Amersfoordt in hun uitgave van Peter van Thabor, deel I, 48.
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Belangrijk en tegelijk paradoxaal was de relatie tussen vetevoering en verwant
schap.s7 Familierelaties waren enerzijds aanleiding voor vetes, bijvoorbeeld bij
strijd om nalatenschappen. Daarnaast waren zij ook een verbindende factor,
doordat de vetehelpers vaak uit de verwantschapskring werden gerecruteerd.
Tenslotte werd de zoen, het einde van vete vaak met huwelijken tussen leden
van de strijdende partijen bezegeld. Al deze aspecten van verwantschap vallen bij
de Donia-oorlog waar te nemen. Van de door de kroniekschrijvers vermelde strijd
tussen Focke Eeskes van Oldeboorn en Renick Albada te Akkrum weten wij bij
voorbeeld uit de gedenkschriften van Jancko Douwama dat zij onder andere het
gebruik van de strategisch aan de Boorn bij Akkrum gelegen stins Meskewier als
inzet had: zowel Focke Eeskes als Renick Albada waren aanverwanten van de ei
genaars, de Jelckema's. Vaak waren verwanten echter bondgenoten. Herhaaldelijk
wordt in de Thaborse kronieken de aandacht gevestigd op de verwantschapsrela
ties die er tussen vetehelpers bestonden: zo waren in het Donia-kamp Butte Esez
te Irnsum en Merck op Hiddamastins te Nijland 'Haring Doenya suaegers' en in
het Harinxma-kamp de hoofdelingen Kempe Edez Jongama te Rauwerd 'Bocke
Harincxma suaeger' en Oene Oenema van Wirdum 'Feycke Harincxma wyffs va
eder toe Sneeck'.s8 Soms legt Worp van Thabor ook expliciet de relatie tussen ver
wantschap en bondgenootschap: 'Jaerich (toe Kee) hadde Suobbe, Douue Syaer
da dochter, toe wyff; daeromme was Douue oock viandt tegens Doenya'.

Huwelijken als bezegeling van een zoen worden door de Thaborse kroniek
schrijvers ten aanzien van de Donia-oorlog niet expliciet genoemd. Indien we dit
conflict evenwel in een iets wijdere chronologische context plaatsen en ook ande
re bronnen dan de kronieken van Worp en Peter van Thabor in de beschouwing
betrekken, wordt duidelijk dat zowel in de afwikkeling als in de voorgeschiedenis
van de geschillen waarom het in deze oorlog ging, van zulke zoenhuwelijken
sprake was. Zoals gezegd werd de vete tussen de Albada's en de Jongema's van
Bozum en Rauwerd bij de vrede van 1462 nog niet gezoend; in 1473 sloeg Ade
Jongema eerst Albada nog dood uit wraak om diens doodslag op Ades oom
Hessel Jongema in 1459. Daarna moet het snel tot een zoen zijn gekomen. Ades
broer Hessel Kempez Jongema was aan het einde van de vijftiende eeuw gehuwd
met Lywes oomzegster Jel Renicksdochter Albada; uit dit huwelijk stamde in
vrouwelijke lijn in het begin van de zestiende eeuw zelfs een nieuwe familie
da. In de voorgeschiedenis van de Donia-oorlog vallen eveneens zoenhuwelijken
aan te Zo waren in jaren veertig van de vijftiende eeuw de Harinxma's

met Douwema's van Langweer en Galama's van Koudum slaags ge-
raakt over machtsposities in de Zuidwesthoek. Deze vetes waren met een zoen

. waarbij twee dochters Harinxma van Heeg met Jancke Douwema en

57 Voor de Middeleeuwen is M. de Haan Hettema en A. van Halmael jr, Stamboek van den Friesehen adel, 2
dIn. 1846) onbetrouwbaar. Als vervanging daarvan is bedoeld de uitgave van het handschrift

nobilitatis genealogia' (1597-1604) van Upcke van Burmania in jaarlijkse afleveringen van het Gene
alogysk Jierboek (vanaf 1994); vergelijk noot 38 en 54.
58 Hette Dekema van Weidum, in 1463 als bondgenoot van de Albada's gesneuveld bij Irnsum, was volgens
de traditionele genealogieën met een vrouw Albada gehuwd: Noomen en Walsweer, 'Albada van Goënga',
179. Zie verder voor een waarschijnlijke verzwagering van Donia's en Albada's de volgende paragraaf.
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Gale Galama trouwden. Jancko Douwema verhaalt driekwart eeuw later over zijn
gelijknamige overoud oom: 'Jancko Douwama en Gaele to Colldum solden ge
susters nemen van Haersma; ende daermede solden alle dingen gesoent ende ge
peist wesen; dat alsoe gedaen worde' . In dit geval hield de 'peis' geen stand: in de
Donia-oorlog zouden Douwema en Galama tegenover de familieleden van hun
vrouwen staan. 59 Evenmin als verzwagering garandeerde bloedverwantschap
trouwens altijd vrede. De strijd tussen Agge Donia en zijn patrilineaire neef
Wattya Harinxma over Sloten laat dat zien, terwijl ook de hardnekkige vete tus
sen Albada en Jongema daarvan een voorbeeld is. 6D

Verwantschap was, zo kan de conclusie zijn, op een intense en tegenstrijdige
wijze met het vetewezen verweven: als aanleiding tot vriendschap maar ook tot
strijd; als bevestiging van vrede, maar niet als garantie daarvoor. De adellijke vete
leiders waren dan ook zowel met hun bondgenoten als met hun tegenstanders
door talrijke verwantschapsbetrekkingen verbonden. Deze dubbelzinnige rol van
verwantschap kan grotendeels worden verklaard uit het feit dat in het middel
eeuwse Friesland het erfrecht weliswaar in sommige opzichten zoons boven
dochters bevoordeelde en een lichte neiging tot primo- of ultimogenituur kende,
maar toch dochters niet uitsloot van rechten op onroerend goed. De adellijke
machtsposities als zodanig kenden weliswaar een grote mate van continuïteit,
maar in iedere generatie konden daardoor opnieuw geschillen ontstaan over de
vraag hoe het onroerend goed van de ene generatie op de volgende moest over
gaan.61 Door de verwevenheid van verwantschap en vete zijn veel berichten over
vetes van belang voor de eigendomsgeschiedenis en - omdat onroerend goed veel
al de basis was voor allerlei heerlijke rechten - tevens voor de geschiedenis van de
afzonderlijke adellijke posities en daarmee voor het traceren van de ontwikkeling
van de politieke macht in het middeleeuwse Friesland.

De heerschappij over Sloten en Ijlst

Het belang van de berichten over vetevoering voor de geschiedenis van lokale
machtsposities kan goed worden toegelicht aan de hand van een van de vetes die
deel uitmaakten van de Donia-oorlog, namelijk die over de heerschappij over Slo
ten. Op het eerste gezicht lijkt het hier te gaan om een schermutseling tussen twee
neven, met als inzet het oorspronkelijk ongedeeld Harinxmabezit. Het geslacht
Harinxma splitste zich in het midden van de vijftiende eeuw in verschillende tak
ken, elk met een eigen steunpunt, vooral in de Zuidwesthoek. Zo waren er naast
de op informele wijze als hoofdtak fungerende familie Harinxma van Sneek de
Harinxma's thoe Heeg op het oude stamgoed aldaar, de Harinxma's alias Donia's

59 Jancko Douwama's Geschriften, 77. Andere zoenhuwelijken waren er waarschijnlijk tussen Kempo Do
nia en Id Feitedochter Galema en (zie volgende paragraaf) tussen Agge Donia en Tied Albada.
60 Zie voor Agge Donia en Wattya Harinxma de volgende paragraaf. Albada en Jongema hadden rond 1400
waarschijnlijk gemeenschappelijke voorouders: Noomen en Walsweer, 'Albada van Goënga', 169.
61 Noomen, 'Consolidatie', 76-87.
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grens van Oud-Wagenbrugge
plaatsen waar Harinxma en Albada samen
rechten of goederen hadden
andere steunpunten van Harinxma en Albada

Steunpunten van Harinxma en Albada langs de hoofdvaarwegen.

van Oosterend, de Harinxma's van Ijlst en die 'thoe Sloten'. In de huidige weten
schappelijke literatuur bestaat de neiging deze hegemonie van de Harinxma's in
de Zuidwesthoek eeuwenoude wortels te geven, waarbij Algra suggereerde dat zij
de erfelijke 'frana's' van Wagenbrugge geweest zouden kunnen zijn en De Cock
zelfs dacht aan rijksgroten uit de Karolingische tijd.62 Zij sluiten hierbij aan op een
oude traditie: al in de zeventiende eeuw meenden genealogen dat een oude familie
Donia met rechten in Sneek, Ijlst, Sloten, Heeg, Oosterend en in Doniawerstal

62 N.E. Algra, 'De oorsprong van de Friese adel',faarboekje van de Nederlandse Kastelenstichting 1971,16
26, aldaar 23; idem, in: Landrecht der Vriesne, 143; J.K. de Cock, 'Frankische rijksgroten in Friesland', Miscel
lanea Frisica, in nije bondel Fryske stûdzjes (Assen 1948) 339-347, aldaar 345.



62 PN. Noomen

(dat is 'rechtsplaats van de Donia's') zich aan het begin van de veertiende eeuw in
de takken Harinxma te Heeg, Donia te Oosterend en Donia alias Bockema te
Sneek zou hebben gesplitst; door de huwelijken van Harinxma's met dochters
Bockema en Donia aan het begin van de vijftiende eeuw zouden later al deze
machtsposities weer aan een familie, Harinxma's zijn gekomen. Alle vijftiende
eeuwse steunpunten van de Harinxma's, inclusief de heerschappij te Sloten, wer
den op deze wijze dus eeuwen terug geprojecteerd als oud bezit van Donia.63

Bij nadere beschouwing zijn de kroniekberichten over de vete om de heer
schappij te Sloten echter geen berichten over evenementiële schermutselingen tus
sen neven met betrekking tot oud familiebezit, maar blijken ze, indien ze worden
gecombineerd met bronnen van andere aard, bouwstenen te verschaffen voor een
hypothese over een veel recentere vestiging van de hegemonie van de Harinxma's
in de Zuidwesthoek; een proces waarin het vetewezen een belangrijke rol speelde.
In de alinea voorafgaand aan het eigenlijke bericht betreffende de vete over Sloten
deelt Worp van Thabor namelijk terloops al mee dat Agge Donia niet op een eigen
huis in Sloten woonde, maar 'van zyns wyffs wegen'. De vete tussen Agge Donia
en Wattya Harinxma was dus niet het gevolg van het feit dat zij neven waren en
uit dien hoofde over Sloten als oud familiegoed van Harinxma/Donia vochten.

Wie was de vrouw van Agge Donia? Zo rijst onwillekeurig de volgende vraag.
Volgens een tot in de zestiende eeuw terug te volgen traditie heette zij Tied en was
zij een dochter van Doitse Albada: 'Tied Albada nupsit Agge Sirckzoon Donia de
Harinxma, ut mihi constat ex literis in dato 1463'.64 Hoewel dit niet met absolute
zekerheid is te bewijzen, pleit er veel voor dat zij inderdaad een Albada was. Dit
zou verklaren dat Agge Donia een zoon Doitse had, bij Harinxma's en Donia's tot
dan toe een onbekende naam. Merkwaardig is ook dat toen in 1462 de Donia's, na
enkele jaren hun heil bij de Vetkopers gezocht te hebben, weer in het Schieringer
kamp terugkeerden, ook de traditioneel Vetkopersgezinde Albada's deze overstap
meemaakten. Worp van Thabor merkte daarover op: 'want Rienick (Albada) hiel
det met Doenya'. Een verzwagering van Donia's en Albada's zou daarbij goed
passen. Mogelijk houdt dit huwelijk verband met de zoenen die in 1447 tussen de
Harinxma's, Donia's en Hessel Albada en zijn zoon Doitse werden gesloten, na-

de Harinxma's in 1443 de Albadastins aan de Hemdijk in Westhem hadden
verwoest en de Harinxma's schade hadden toegebracht op een roof
tocht naar Woudsend. Afgesproken toen namelijk dat er later nog een af
zonderlijke zoen tussen de zonen van Sierck Harinxma alias Donia, onder wie

Donia, en Albada's zou een huwelijk zou daarvan een
o-p"uppct- kunnen Een oude en geenszins onwaarschijnlijke traditie,

geen aandacht kreeg, impliceert dus vóór

63 De Haan Hettema, Stamboek van den Friesehen adel I, 149, citeert: Sibandus van Wigara, 'Rerum Frisi
carum compendium inde ab Augusti temporibus ad annum Christi 1564'; vergelijk: C. van der Woude, Si
brandus Lubbertus. Leven en werken in het bijzonder naar zijn correspondentie (Kampen 1963) 514. Een tot
in de dertiende eeuw terugreikende (fictieve) genealogie in: Rijksarchief in Friesland, Leeuwarden, Collectie
L.c. Murray Bakker.
64 Noomen en Walsweer, 'Albada van Goënga', 186.
65 OFO I, nr. 99; vergelijk: Noomen en Walsweer, 'Albada van Goënga', 170.
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heerschappij over Sloten en
wisten te verkrijgen.66

van - stedelijke -
de Harinxma's ten koste

c>'v~u."'-"IJ~' over het
Ha-

",rr-lr?'u,c.n Hessel ende wtter . Van Hessel, we hierboven
kennen als van Doitse Albada van Irnsum zegt hij vervolgens:

nae toe Yrnsem ende ende dede veel schades hyr int lant'.
Pas daarna treden Harinxma's als stadshoofdeling van Ijlst op. De Albada's van
Irnsum, zo actief in de Donia-oorlog, woonden eerder dus te Ijlst en pas door hen
daar te verdrijven wisten de Harinxma's rond 1430 het stadje aan hun rij steun
punten toe te voegen.

Tenslotte zijn er andere omstandigheden, die erop wijzen dat de terloops door
Worp en Peter van Thabor vermelde geweldplegingen te Ijlst en Sloten geen eve
nementiële incidenten waren, maar beslissende fasen in de verdringing van de AI
bada's door Harinxma's uit strategische punten in de Zuidwesthoek. Ook op
andere plaatsen in het oude landschap Wagenbrugge blijken de Albada's namelijk
al vroeg belangrijke goederen en rechten bezeten te hebben. De oudste gegevens
dateren uit 1334. In dat jaar beleende de graaf van Holland Simon Alardsz met in
komsten uit de tol te Staveren. Simon Alardsz liet deze rechten vervolgens na aan
zijn zoon Alaert Simonsz, die ze op zijn beurt overdroeg aan Sicke Albada, 'sin
lieve maech'. De laatste bezit deze inkomsten in 1374 en dreigt rond 1383 vanuit
de stad Sneek samen met zijn neef Feicke Sickinga 'ende alle onse vrienden' langs
reizende Hamburger kooplieden die de tol niet betaalden met geweld. De Alba
da's blijken dus reeds in de veertiende eeuw belangen bij de scheepvaart door de
stad Staveren gehad te hebben. Hun in 1430 blijkende positie in Ijlst, hun ver
moedelijke rechten in Sloten in 1458 en hun vetereis rond 1443 naar Woudsend
verraden een zelfde oriëntatie op de vaarwegen door de Zuidwesthoek en op de
aan die vaarwegen gelegen steden en vlekken. De neergang van Staveren en de op
komst van meer landinwaarts gelegen plaatsen ziet men als het ware weerspiegeld
in hun familiegeschiedenis. 67 Een tweede interessant aspect dat in de oorkonden
over de Staverse tol aan de dag treedt is het feit dat Sicke Albada en Feicke Sickin
ga neven waren. Samen waren zij gerechtigd tot de tol; bovendien beschikten zij
beiden in het dorp Goënga in de Sneker Vijfga over een stins. Indien we ons reali
seren dat Wattya Harinxma een betachterkleinzoon was van Feicke Sickinga en
dat de vrouw van Agge Donia, Wattya's tegenstander in Sloten, volgens de tradi
tie een nazate was van Sicke Albada, is het verleidelijk te veronderstellen dat AI-

66 Upcke van Burmania gaat zelfs zover dat hij ook Doitse Albada al als inwoner van Sloten opvoert: 'Doitse
Albada in Sloten, qui pro insigniis suis posuit tres stellas aureas in scuto cerulio sive blau, ut mihi constat ex lite
ris in dato 1465', ibidem, 186. Een afbeelding van dit wapen in: J.A. Mol ed., Zorgen voor zekerheid (1994) 176.
67 Zie voor het voorgaande: Noomen, 'Consolidatie', 97, en Noomen en Walsweer, 'Albada van Goënga',
168-174. Ook andere Staverse families, zoals de Hoppers en de Jarges' verlegden in de veertiende en vijftiende
eeuw hun activiteiten naar Sneek, Leeuwarden en Groningen.
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De stinswieren van Albada
state en Sickingastate onder
Goënga, op de kaart van
Schotanus à Sterringa (1718),
respectievelijk gelegen aan de
weg van Sneek naar Leeu
warden en aan een opvaart
naar de Sneker Oudvaart.

bada en Sickinga niet alleen te Staveren, maar ook te Sloten, de andere toegang
over water tot Friesland, al in de veertiende eeuw gezamenlijk een steunpunt
bezaten.

Hierboven werden twee tradities met betrekking tot de afstamming van Agge
Donia van Sloten tegenover elkaar gezet. Volgens de ene - het eerst verwoord
door Sibrand van Wigara - gingen de rechten van Harinxma's en Donia's te Sloten
en elders in de Zuidwesthoek terug op een veel oudere machtspositie van de Do
nia's als dominerende hoofdelingen van het oude land Wagenbrugge; volgens de
andere - door Upcke van Burmania verwoorde traditie dankte Agge Donia zijn
positie aan zijn vrouw Tied Albada. Door de terloopse en op het eerste gezicht
voor de institutionele geschiedenis weinig belangrijke kroniekvermeldingen over
vetes te Ijlst en Sloten te confronteren met oorkondelijke bronnen en genealogi
sche gegevens bleek het mogelijk beide tradities tegen elkaar af te wegen. De rech
ten op de tol te Staveren toonden dat de vijftiende-eeuwse Harinxma's, Donia's en
Albada's inderdaad stammen uit een adellijk milieu dat in eerdere tijd een deel van
zijn positie in de Zuidwesthoek ontleende aan een relatie met de grafelijkheid. De
kroniek- en genealogische berichten laten echter zien dat we ons de continuiteit
tussen de grafelijke ambtenaren en de latere hoofdelingen niet al te rechtlijnig
moeten voorstellen. In sommige adellijke machtsposities, te Ijlst en waarschijnlijk
ook te Sloten, leerden we immers de Albada's als de voorgangers van de Harinx
ma's kennen. Tot in de tweede helft van de vijftiende eeuw was het bezit van deze
steunpunten onderhevig aan de dynamiek van verwantschap èn van vete.


