


Verrader van de Friese Vrijheid of voorvechter

van een nieuwe orde?

7Matthijs Gerots MA

landverraad. Anderzijds is er ook vaak op gewe
zen dat de Friese Vrijheid aan het einde van de
vijftiende eeuw niet meer iets was om trots op
te zijn. Door interne strijd was zij verworden tot

een dekmantel van anarchie en bandeloosheid.
In zo'n verdeelde maatschappij kon alleen een
macht v~J. buitenaf opnieuw recht en welvaart
brengen. Hessel van Martena zou dan juist een
van de eersten zijn geweest die dit begreep, een
voorvechter van - letterlijk - een nieuwe orde.

Het doel van deze bijdrage is niet om bijna
vijfhonderd jaar na zijn dood een nieuw waar
deoordeel uit te spreken over zijn handelen.
Het gaat er hier om het politieke leven van
Hessel van Martena te reconstrueren en in
zijn maatschappelijke context te plaatsen. Dat

gebeurt aan de hand van een aantal VIagen,
zoals die naar zijn afkomst en maatschappe~

lij"ke positie vóór 1498. En: wat was zijn rol
precies in het bovengenoemde scharnieJjaar

ls

< Mogelijk portret van Hessel van Martena,

zestiende of zeventiende eeuw, olieverf op

paneeL Collectie Museum Martena, Franeker

Hessel van Martena1 (t1517) speelde zijn voor
aanstaande rol in een periode die door tijdge
noten en latere generaties als een omwenteling
in de Friese geschiedenis is beleefd. In 1498 ging
de Friese Vrijheid immers verloren en kwam
het gebied dat ruwweg samenvalt met de hui

dige provincie Friesland onder een landsheer
te staan. Na eeuwenlang zichzelf bestuurd te
hebben, moesten de Friezen voortaan de macht
van een vreemde, Saksische vorst accepteren. In
diens bestuur vervulde Hesse1 van Martena vele
functies, wat hem bepaald geen windeieren leg
de, en wel zo dat hij in 1511 te boek kon staan als
de rijkste man van Friesland. Hij was een van
de weinige inheemse edelen die het vertrouwen
van de Saksers wist te winnen.

Een en ander heeft Hessel van Martena tot
een controversiële figuur in de Friese geschie
denis gemaakt. Velen hebben zijn optreden im
mers uitgelegd als heulen met de vijand, als
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1498, dat de overgang van een vetemaatschappij
op een landsheerlijk bestuurde samenleving
markeerde? Hoe wist hij zijn machtspositie
tijdens het Saksische bewînd te versterken? En
wat gebeurde er met zijn opgebouwde kapitaal
na zijn dood?

BRONNEN

Door de late komst van een centraal bestuur
zijn er voor de Friese middeleeuwse geschiede
nis weinig gescrlIeven bronnen overgeleverd.

Dit heeft niet alleen te maken met de beperkte
rol voor het geschreven woord in de afhande
ling van politieke aangelegenheden, maar ook

met een voorstelbaar mindere zorg voor het-

Zilveren 2/3 ruitergroot, zogenoemde

'Friese Vrijheidsmunt', ca. 1350

Collectie Fries Museum Leeuwarden

geen geschreven was. Een centraal bewaarde
administratie die als belangrijk wordt erkend,
doorstaat nu eenmaal makkelijker de tand des
tijds dan collecties stukken die op verschillen
de plaatsen aan de zorg van diverse personen
en hun nageslacht worden overgelaten, die daar
na korte tijd het directe belang niet meer van
kunnen inzien.

Voor de periode vóór 1498, dus in de tijd
dat Friesland nog geen landsheer had, zijn we
daarom aangewezen op incidenteel overgele
verde oorkonden (officiële stukken waarin een
rechtshandeling bekrachtigd wordt), maar voor

al op een paar kronieken.2, Die zijn opgesteld en

soms later nog aangevuld door monniken van
enkele van de vele kloosters die Friesland in de

middeleeuwen kende. Daaronder zijn gelukkig
enkele teksten die veel over de gebeurtenissen
in de wereld buiten de kloostermuren meede
len. Hoewel zul1ce verhalende bronnen elk hun

eigen kleuring hebben, kunnen met name de
laonieken van Worp en Peter van het klooster
Thabor te Tirns, nabij Sneek, als betrouwbaar
aangemerkt worden in hun feitelijke verslag
van de gebeurtenissen) Hen heb ik voor het

schrijven van dit artikel dan ook veelvuldig

geraadpleegd, rekening houdend met hun po
litieke en monastieke stellingname.



Voor de Saksische periode na 1498 zijn we veel
beter geïnformeerd. Bovengenoemde kronie
ken zijn nog steeds belmgrijk voor onze kennis
van de politieke verwikkelingen, maar zij wor
den aangevuld door allerlei administratief ma
teriaal.4 Omdat Hessel van Martena een van de
sleutelfiguren in het centrale bestuur was, zijn
er relatief veel stukken over -hem of zelfs van

zijn hand bewaard gebleven. Verder is zijn tes
tament overgeleverd en hebben we de beschik
king over een verslag van de bedevaart die hij in
1517 heeft ondernomen. Dit verslag is opgesteld
door hemzelfof een directe reisgenoot.5

MARTENA TE CORNJUM

Over de vroegste geschiedenis van het geslacht
Martena zijn we slecht geïnformeerd. De be
kende kroniek van Andreas Cornelius doet het
anders voorkomen, want die voert een aanM

tal middeleeuwse Martena-helden ten tonele.
De meest indrukwekkende daarvan zijn de
twaalfde-eeuwse Doecke Hessels Martena die
zich in de Italiaanse partijstrijd russen Welfen
en Ghibellijnen tot legeraanvoerder van keizer
Frederik Barbarossa zou hebben opgewerkt, en
ene Hessel van Martena die aan het begin van
de veertiende eeuw als potestaat van Friesland

optrad. Laatstgenoemde zou eerst geweigerd
hebben dit ambt op zich te nemen vanwege zijn
vreedzame aard. Toen hij na herhaaldelijk aan
dringen alsnog zijn verantwoordelijkheid nam,
wist hij de Schieringers met de Vetkopers te
verzoenen om vervolgens een groot Fries leger
aan te voeren tegen een Hollandse troepen
macht die bij Staveren aan land ging. Zodra de
Hollanders hoorden dat Hessel van Martena in
aantocht was, sloegen zij op de vlucht.6 Een op
merkelijke tegenstelling met ónze Hessel van

Martena!
De kroniek van Andreas Comelius en die van

soortgelijke auteurs kunnen gerekend worden
tot de zogenoemde 'fantastische geschiedschrij
ving', waarin allerhande mythische voorstellin
gen als waar gebeurd worden gepresenteerd.
Over hun totstandkoming weten we helaas nog
maar weinig? Wel is het duidelijk dat ze in de
laatste decennia van de zestiende eeuw zijn op
geschreven. Verhalen als die over de roemrijke
daden van het geslacht Martena zijn sindsdien
vele malen herhaald, maar men vindt ze op geen
enkele wijze bevestigd in eigentijdse bronnen.8

We moeten ze dan ook zeker zien als exploten
van de fantastische geschiedschrijving.

De eerste berichten uit onverdachte eigen
tijdse bronnen stammen uit de vijftiende eeuw.

9
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In 1422 komen we een Jarich Martena tegen,
die in 1427 te Cornjum woonde. Sythia of Sytze
Martena - waarschijnlijk een oomzegger van
Jarich - leefde een generatie later in hetzelfde
dorp. Hij voerde de titel v= hoofdeling. Op
politiek vlak trad hij in het derde kwart van de
vijftiende eeuw bij herhaling op als zoenman
bij conflicten.9 Na eerst met Hilck Camstra
getrouwd te zijn geweest, trouwde hij na haar
dood met Jel Harinxma (thoe IJlst). Dat Sythia
Martena kon trouwen met dochters uit voor
aanstaande adellijke geslachten, duidt er op dat
we zijn status vrij hoog moeten inschatlen.lO

Ook zijn optreden als scheidsrechter bij diverse
geschillen wijst daar op.

Uit Sythiis tweede huwelijk met Jel Harir=na
kwamen behalve drie ofvier dochters twee zoons
voort: Doecke en onze HesseL Van deze zoons
was Doecke waarschijnlijk de oudste. Hij kreeg
na de dood van zijn vader Sythia in 1489 in elk
geval het goed te Cornjum tot zijn beschikking.ll

Te Cornjum zijn daarmee al drie generaties
Martena met zekerheid te plaatsen en er zouden
er nog vele volgen. We kunnen Martenastate in
Cornjum dan ook aanmerken als het stamgoed
van de fàmilie. Deze indruk wordt nog versterkt
door het gegeven dat Sythia, Doecke en Hessel
in 1482 de voornaamste sponsors waren bij de

< Kaart van de Friese landen in 1568

door Abraham Ortelius. Kopergravure,

handgekleurd. TresDar, Frysk Histoarysk

en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden
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12 stichting van een vicarie ofjongerpriesterschap
in de parochiekerk van het dorp.u
De maatschappij waarin de ouders en voor
ouders van Hesse! van Martena leefden is wel
gekarakteriseerd als een vetemaatschappij.~3

Kenmerkend voor dit type samenleving is de
afWezigheid van een centrale overheidsmacht.
Westerlauwers Friesland bestond in de late
middeleeuwen uit landsgemeenten, waarvan
Oostergo, Westergo en vanafhet midden van de
vijftiende eeuw ook Zevenwouden de belang
rijkste waren. Deze landsgemeenten, die ieder
weer uit diverse semi-zelfstandige Idelen' waren
samengesteld, werkten incidenteel samen maar
konden intern nauwelijks een machtspositie
opbouwen, laat staan dat ze een geweldsrno
TIopolie of zelfs een geweldsoverwicht wisten
te verwerven.14 Interne vrede en vervolging van
misdaden konden zij geenszins garanderen.
Personen of verwanten van personen wie on
recht aangedaan was (bijvoorbeeld bij dood
slag), moesten de schade zelf 'recht' zetten met
de dader en zijn verwanten. Eigenrichting was
een belangrijk en alleszins geoorloofd principe
in de Friese vetemaatschappij.

In onze moderne saIIlenlevillg is het verboden
het recht in eigen hand te nemen. Alleen in ge
val van noodweer, bij het afWeren van een aanval

op de eigen persoon, is het gebruik van pro
portioneel geweld toegestaan. Men zou daarom
kunnen denken dat de Friese samenleving van
de vijftiende eeuw 'rechteloos' was, maar dat
is absoluut niet het geval. Recht speelde juist
een zeer belangrijke rol. Er zijn vele vijftiende
eeuwse codificaties van Fries recht overgele
verd, net als bijvoorbeeld testamenten en hu
welijkscontracten, die steunden op, en gebruik
maakten van vaststaande rechtsprincipes. De
rechtszekerheid zal daarom groter geweest zijn
dan we op het eerste gezicht denken. Friezen
konden bovendien een beroep doen op recht
banken voor uitspraken in conflicten. Voor het
afdwingen van het vonnis waren ze dan vaak wel
weer op zichzelf, verwanten en vrienden aange
wezen, wat dus op een vete kon uitlopen.

Het voeren van vetes was daarnaast ook aan
allerlei gewoonterechtelijke regels onderwor
pen. Zo was bij vetezaken openbaarheid een
belangrijke code. Een vete moest vooraf duide
lijk worden aangekondigd, zodat de tegenpartij
zich kon voorbereiden. Verder gold dat het toe
te passen geweld proportioneel moest zijn, wat
zeer nauwkeurig bijgehouden werd. Vaak pro
beerde men door het inschakelen van zoenlie
den ('mediators') te komen tot een schikking,
waarbij de partij van de dader de openstaande



'schuld' afkocht met geld. Een op een derge
lijke manier opgelost conflict was met de zoen
definitief afgesloten en mocht niet opnieuw
worden opgerakeld. Van Sythia Martena, de va
der van Hessel, zagen we al dat hij in het derde
kwart van de vijftiende eeuw bij herhaling op
trad als zoemnan. De Friese vetemaatschappij
was al met al niet rechteloos en de vete stond
ook niet buiten het recht.

Recent onderzoek laat zien dat de inzet van de

Friese vetes persoonlijke en familiale eeT was.
Een sterk eerbewustzijn lijkt zelfs te gelden als
noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van
een vetemaatschappij. Als niemand zich in zijn
eer gekwetst voelt, hoeft er immers ook niets
gecompenseerd te worden, bijvoorbeeld met
een vete. Niet iedereen had daarbij dezelfde
hoeveelheid eer. Personen van adel hadden de
meeste eer - en daarmee ook de meeste eer te
verliezen. Dit verklaart waarom zij zo onge
looflijk gevoelig waren VOOT aantastingen van
hun belangen. Zij hadden een naam hoog te
houden. Hun eeT zou aangetast zijn als zij niet
poogden het kleinste onrecht dat hun aange
daan werd, gecompenseerd te krijgen. Omwille
van de bescherming van hun eer, waren edelen
in Friesland het vaak letterlijk aan hun stand
verplicht om vete te voeren.

GEMIliTARISEERDE

VETEMAATSCHAPPIJ

Doecke kreeg dus het kernbezit van de familie
te Cornjum. Hij moest daarmee de continuïteit
van het geslacht Martena waarborgen. Maar
ook Hessel wist al snel een machtspositie op te
bouwen, en wel in het dorp Beetgum in Wes

tergo, aan de andere kant van de voormalige
Middelzee, tegenover Cornjum. Hier erfde hij
waarschijnlijk goederen van zijn vader, waarop
die zich eerst had gevestigd.15 In de kronieken

komen we Hessel voor het eerst tegen in 1492.

Als een der leden van de Schieringer partij
te Franeker sluit hij dan - zeer tijdelijk - een
zoenovereenkomst met de stad Groningen, die
in deze jaren poogt haar macht in Westerlau
wers Friesland uit te breiden. Hij wordt aange
duid als 'Hottinga's zwager', wat erop wijst dat
hij toen al getrouwd was met Bath Hottinga,
een zus van de hoofdelingen Juw, Hero en Ja
rieb Hottinga, die op dat moment Franeker en
wijde omgeving beheersten.16 In de daaropvol
gende jaren bleefHessel een van de belangrijke
mannen van wat we de 'Hottinga-factie' zouden
kunnen noemen.17

Deze factie vormde zich in een samenleving
die niet meer het naar verhouding onschul-
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dige karakter van de hiervoor beschreven vete
maatschappij droeg. Vanaf de jaren 1480 deden
militaire ontwikkelingen van elders hun in
trede in Westerlauwers Friesland, die de eer
competitie tussen de hoofdelingen een heel
ander, gewelddadiger, karakter gaven.,g Steeds
vaker werden 'grote bussen' of kanonnen in
gezet, een zeer kostbare maatregel die nauwe
lijks paste in de beperkte vetes van individuele
hoofdelingen. Nog beLmgrijker was het inzet
ten van huurlingen, waarbij vooral de Duitse

Getijdenboek van de families Sjaardema en

Hottinga met genealogische aantekeningen

in de marges, veertiende eeuw. Tresoar, Frysk

Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

landsknechten genoemd moeten worden. Deze
Duitse landsknechten waren zwaarbewapende,
in vaste formaties optredende infanteristen die
in navolging van de Zwitsers liever geen krijgs
gevangenen maakten. De eenheden, waarin ze
zich gezamenlijk verhuurden, waren zeer duur,
maar ook nauwelijks te verslaan. Wie ze kon
betalen, had een ong~kend voordeel in gewa
pende conflicten.

Het contrast met de traditionele vetemaat
schappij was groot. Daarin werden hoofdelin-



gen in gewapende conflicten bijgestaan door
enkele ruters of ruiters, professionele strijders
te paard, die in vaste dienst waren. Bij escalatie
werden hun vetepartijen dan wel aangevuld
met verwanten, pachters en vrienden met hun
ruiters. In het kader van de vete was het geweld
gericht op een beperkt aantal personen. Na
tuurlijk waren boeren en huislieden vaak het
slachtoffer van zulk vetegeweld, maar dat doet
toch weinig af aan het beeld dat het doorgaans
gerichte acties op lokale schaal betrof, met een
beperkte doelstelling. Het optreden van de
Duitse landsknechten was daarmee vergeleken
rücksichtslos. Als zij niet tijdig betaald werden,
aarzelden ze niet om de bezittingen van hun
opdrachtgever te plunderen ofhem zelfs gevan
gen te nemen. Omdat de diverse partijen in de
letterlijk moordende concurrentiestrijd niet bij
elkaar achter konden blijven en wel huurlingen
móesten aannemen, werd het vergaren van baar
geld van levensbelang. Uit de kronieken blijkt
dat daarvoor veelvuldig grond en kerkzilver in
gezet werd. Vooral in de steden zal een gedeelte
van de middelen ook door afgedwongen lokale
belastingen zijn opgebracht.

In zo'n situatie werd als vanzelf gezocht naar
grotere verbanden om de intensiverende con
currentie het hoofd te bieden. Het ontstaan van

de Hottinga-factie moeten we dan ook in dit
kader plaatsen. Verdere polarisatie naar twee
elkaar uitsluitende kampen vond in de jaren
1490 plaats rond het Groninger vraagstuk. De
stad Groningen poogde haar invloed over Wes
terlauwers Friesland uit te breiden. Ze verwierf
in eerste instantie vooral machtsposities en
bondgenoten in Oostergo en Zevenwouden.
Later sloten ook districten, gemeenschappen
en hoofdelingen in Westergo zich aan bij het
'Groninger Verbond'. De partijen verplichtten
zich in dat Verbond tot wederzijdse militaire
bijstand. Afhankelijk van de onderhandelings
positie van de andere verbondspartij, wist de
stad meestal nog extra invloed bij de andere
partij te verkrijgen.19 De opdeling in twee te
gengestelde partijen werd daarmee zeer scherp
in Westerlauwers Friesland. In de woorden van
Worp van Thabor:

Want Vrieslandt stonde in twee partyen, alst

mennich jaer hadde gestanden; maer die haet,

nydt ende boasheyt warde alle tyt groter, met

dat die Vetcoepers Gronigers int landt haelden,

om die Schieringe tae verdrucken; ende die

Sclrieringe haelden int hndt daer tegenst

vreemde, uutlandtsche knechten, omme die

Vetcoepers te verderven; ende alsoe worden





beide partyen bloot gemaeckt, ende die steden

gingen niet vry. Ende als die ene partye warde

dootgeslaegen, gefangen, gebrant ofte spolieert,

soe lachten ende glorieerden die contrarie partye,

ende alsoe weder omme ...20

De Hottinga-factie met Hessel van Martena
behoorde tot de felste tegenstanders van het
Groninger Verbond en de daarmee verhonden
Bolswarder groep van Jnw Juwinga en Tjerk
Walta. Telkens weer kwam het in Westergo tot
militaire belegeringen en slagen, waarbij de
partij met de meeste huurlingen elke keer de
overhand had. Hessel van Martena speelde
hierin een steeds belangrijker rol. In 1496
vielen zijn mannen vanaf zijn huis Ter Horne
te Beetgum Leeuwarders aan, die een kanon
naar de Groningers en andere belegeraars van
het 'bolwerck' te Pingjum wilden brengen.
Hessels knechten moesten zich terugtrekken
op Ter Home, dat na een korte belegering door
de Leeuwarders ingenomen werd. Zij braken
vervolgens het huis geheel af, maar lieten
de aarden wal die moest voorkomen dat het
geschut al te dicht bij het huis kon worden
opgesteld, intact. Hessel van Martena was op dat
moment zelfmet zijn vrouw in Franeker, wat er
op wij st dat hij in dreigende situaties al zijn

< Portret van keizer Maximilaan van Oostenrijk op 3-jarige

leeftijd door J. Seisenegger, 153°, olieverf op paneel.

Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis Den Haag

toevlucht tot die stad zocht nog voordat hij er
het Martenahuis liet optrekken. Bij een nieuwe
belegering van het heropgebouwde huis Ter
Home later dat jaar, waarbij de aarden wal wel
geheel geslecht werd, was Hessel waarschijnlijk
ook niet aanwezig.21 Met behoorlijke zekerheid
kunnen we stellen dat hij in ieder geval vanaf
1496 Franeker als uitvalsbasis gebru:ikte.22

Zijn offensieve militaire acties voerde hij in
ieder geval vanuit Franeker. Hoewel de bron
nen er weinig mededeelzaam over zijn, lijkt
het er op dat Hessel van Martena zich in deze
tijd liet kennen als succesvol militair die het
geweld niet schuwde. Tijdens de inname van
Harlingen in augustus 1496 bracht hij Boeke
Ennes van Bolsward om het leven, na hem eerst
zijn handen en voeten te hebben afgehakt. Deze
Bocke Ennes was een actief lid van de factie
rond Juw Juwinga.23 Kort daarna was Hesse! een
van de aanvoerders in het succesvol ontzet van
de Schieringers op de kerktoren van Cornwerd
en - alweer - het bolwerk van Pingjurn.24 In de
kroniek van Worp van 'I'habor treedt hij met
deze acties steeds meer op de voorgrond, wat
doet vermoeden dat hij juist door zijn militaire
leiderschap kon opklimmen in de hiërarchie
der Scrneringer partij."
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In 1496 wisten de Schieringers het Groninger
Verbond met hulp van Duitse huurtroepen te
rug te dringen uit Westergo. Bolsward werd
ingenomen door Goslick Juwinga, die daarbij
zijn neef en aartsvijand Juw Juwinga om het
leven bracht. Oostergo bleef echter onder het
Groninger Verbond, net als Zevenwouden. De
Duitse hertog Albrecht van Saksen was met
deze situatie evenwel niet gelukkig. Hij was de
belangrijkste bevelhebber en bestuurder van
Maximiliaan van Oostenrijk, op dat moment
waarnemend staatshoofd van de Bourgon
disch-Habsburgse Nederlanden. Vanwege zijn
Nederlandse betrekkingen was hij goed op de
hoogte van de situatie in Friesland, waar zijn
huurlingenlegers ook wel eens in actie kwa
men in dienst van Friezen. Hij had zijn oog op
Friesland laten vallen als ideale erfenis voor
zijn jongste zoon Hendrik. Door vrijgekomen
huurlingenkapiteins nu een wachtgeld te ge
ven in Friesland, kon hij daar flink olie op
het vuur gooien. De huurlingen die door de
in 1496 uit Westergo verjaagde Vetkoper Tjerk
Walta in 498 in Friesland gebracht werden,
zijn waarschijnlijk heimelijk door Albrecht be
taald. Moordend en plunderend trokken zij
door Westergo, waarbij ze wel enigszins maar
niet voluit de confrontatie aangingen met de

Schieringer vijanden van Tjerk Walta. Oostergo
weigerde Westergo te hulp te komen, in weer
wil van in 1497 gemaakte afspraken om geza
menlijk tegen huurlingenlegers op te treden.
De in het nauw gebrachte Schieringer partij
met de Hottinga.factie voorop zocht daarna
hulp bij Albrecht van Saksen, die dus een dub
bel spel speelde door de Schieringers bescher
ming te beloven tegen soldaten die op zijn
eigen loonlijst stonden. In ruil voor het ontzet
ten van Westergo, waren de Schieringers bereid
Albrecht van Saksen als erfelijk heer van Wes
tergo te erkennen. Op 30 april 1498 werd dat
geformaliseerd in het verdrag van Sneek. Hes M

sel van Martena behoorde tot de prominente
ondertekenaars van het verdrag. Dit kunnen
we aanmerken als het begin van de Saksische
periode in de Friese geschiedenis.2,6

DE SAKSISCHE PERIODE

Met het verdrag van Sneek had echter alleen
Westergo Albrecht van Saksen erkend. Het
doel van Albrecht was, in navolging van zijn
uiteindelijke benoeming door Rooms koning
Maximiliaan van Oostenrijk, geheel Friesland,
dat wil zeggen het gehele kustgebied van VUe
(Zuiderzee) tot Weser, in zijn macht te krijgen."



Hiertoe moest in ieder geval eerst het gebied
ten westen van de Lauwers geheel onderwor
pen worden. Albrecht van Saksen, die zelf tot
1499 niet naar Friesland kwam, liet dit over aan
een viertal Duitse vertrouwelingen. In eerste
instantie waren dit allen militairen, wat veel
zeggend is voor de omstandigheden waarin
zij dienden te opereren. Wilwold van Schaum
burg en Neithard Fuchs waren onder hen de
meest bepalende figuren. De oude partijtegen
stellingen bleven ook in deze nieuwe situatie
voortleven. Omdat de Schieringers in Westergo
Albrecht te hulp hadden geroepen, vormden zij
de natuurlijke bondgenoten van het Saksische
gezag. De Vetkopers, die hun heil bij Gronin
gen bleven zoeken, waren de tegenhangers. Zjj
bevonden zich nu voornamelijk in Oostergo en
de Zevenwouden.

De huurlingenlegers van Schaumburg en
Fuchs waren beslissend in de onderwerping
van Zevenwouden (in de slag bij Laaxu=) en
Oostergo (dubbele beleg van Leeuwarden).,g
Rond die sterke militaire kern opereerde in
1498 telkens ook een legertje van Schieringer
hoofdelingen van wisselende samenstelling. Zij
toonden zich vooral nuttig in kleine gerichte
acties tegen anti-Saksische elementen, los van
de grotere slagen. Hoewel hun acties geenszins

beslissend waren voor de vestiging van de Sak
sische macht in Westerlauwers Friesland, gaven
ze Friese hoofdelingen wel de mogelijkheid
zich bij de nieuwe landsheer te presenteren als
trouwe aanhangers en kundige militaireIL Bij
Worp van Thabor, die deze acties het meest ge
detailleerd verhaalt, komen we Hessel van Mar~

tena telkens tegen als een van de aanvoerders,
bijvoorbeeld bij het lamleggen van de bevoOI
radingslijn Groningen-Leeuwarden tijdens het
tweede beleg van Leeuwarden of bij de actie
tegen Aemcke Jaerla, hoofde1ing te Wetzens (ten
noordoosten van Dokkum).29 Hij wierp zich
dus direct op als een ambitieuze steunpilaar
voor de zich vestigende nieuwe orde. Als man
van zijn plaats en tijd schuwde hij daarbij de
toepassing van geweld niet.

Westergo, Oostergo en enkele grietenijen uit
Zevenwouden -namen in oktober 1498 Albrecht
van Saksen aan als erfelijk heer. Daarmee was
de militaire tegenstand in Wester1auwers Fries
land grotendeels overwonnen. Jnjuli 1499 kwa
men Albrecht en zijn zoon Hendrik naar Fries
land om zich persoonlijk te laten huldigen.
Namens Westergo werd onder meer Hessel van
Martena gecommitteerd om hen te verwelko
men)O In dezelfde tijd richtte Albrecht zijn
Raad ofHof van Friesland in. Dit Hof, bedoeld
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Portret van Albrecht van Saksen door

Lucas Cranach. ca. 1500, houtgravure.

Collectie Fries Museum Leeuwarden

Portretgravure van Hendrik van Saksen

door onbekende meester, 1660.

Collectie Fries Museum Leeuwarden



om de hertog of zijn plaatsvervanger bij te
staan in de regering van het land, bestond uit
een 'hofgerecht' voor juridische zaken en een
'hogen Rath' voor bestuurszaken. Hessel van

Martena werd in ieder geval direct benoemd in
het hofgerecht Over de samenstelling van de
'hogen Rath' bestaat onduidelijkheid. Het lijkt
er wel op dat- Hessel ook daarin als een van de

eerste Friezen is opgenomen, IDaTI dan toch
pas in 1500. Tot aan het einde van het Saksische
bestuur bleef hij actief als lid van zowel de ju
ridische als de bestuurlijke raadY De opbouw
van een centraal bestuur door Albrecht van
Saksen gafHessel van Martena de kans om car
rière te maken in hertogelijke dienst. Door zijn
sociale status, vaardigheden en reeds getoonde
verbondenheid met de Saksische zaak was hij
blijkbaar bij uitstek geschikt om vanaf bet be
gin te worden opgenomen in de raad. Daarna

heeft hij zich telkens opnieuw bewezen.
Het beheersen van een vorstenstaat met be

hulp van een centraal bestuursapparaat was
niet mogelijk zonder ruime financiële mid~

delen, die door belastingen moesten worden
opgebracht. Bij de huldiging van Albrecht van
Saksen was een twaalfde penning (8,3%) van de
landrenten toegezegd door de Friezen. Albrecht
eiste daarboven al snel een twintigste penning

(5%) voor de onderwerping van Groningen en
de Ommelanden. Na zijn" vertrek legde zijn
zoon en plaatsvervanger Hendrik in maart l500

de Friezen nog een nieuwe belasting op, wat

voor velen de spreekwoordelijke druppel was
die de emmer deed overlopen. Men was in
Friesland immers niet gewend aan de centrale
belastingen, die in andere gewesten - waaronder
het thuisland van de Saksische hertogen - heel

nOTITIaal waren. De bom barstte rond Bolsward,
waar Hessel van Martena als ontvanger optrad
namens de hertog. Hij eiste directe betaling
van alle nog uitstaande sommen. Bij weigering

of betaling na 25 april werd de verschuldigde
som direct verdubbeld. Hessel van Marlena,

bijgestaan door 250 Saksische huurlingen, ging
daarbij wel heel voortvarend te werk. Volgens
de kroniekverslagen aarzelde hij niet om lokale
notabelen te gijzelen of complete dorpen te
brandschatten, zoals blijkt uit het voorbeeld
van Abbega. Na daar enkele huizen te hebben
verbrand, dreigde hij de plaatselijke ontvanger
Haring Douwes te onthoofden als men niet aan

zijn eisen tegemoet kwamY
De inwoners van het omliggende gebied kwa

men in opstand tegen deze handelswijze. Dat
werd aangegrepen door een aantal Vetkoperse
hoofdelingen, onder wie Tjerk Walta, om een

21



22

Het beleg van Franeker, uit Pierius Winsemius'

Chronique ofte historische geschiedenisse lIao Vries/ont,

Franeker 1622



breed verzet te organiseren tegen het Saksische
bewind. Deze grote opstand mondde al snel uit
in een massale belegering van Franeker, waar
Hendrik van Saksen op het Sjaardemaslot re
sideerde. Ook Hessel van Martena had zich in
middels in de stad teruggetrokken. Duizenden
Friezen belegerden de stad medio me~ terwijl
de Saksische bezetting uit slechts driehonderd
huurlingen en enkele Schieringer hoofdelin
gen bestond. Ondanks hun grote onderta!,
wisten zij lang genoeg stand te houden. Toen
Albrecht van Saksen hoorde van de belegering
van zijn zoon in Franeker, reisde hij aan het
hoofd van een grote legermacht direct af naar
Friesland, waar hij op 14juli 1500 de Friezen bij
Bomsterzijl (het huidige Niezijl bij Grijpskerk
in Groningen) versloeg. Het beleg voor Fra
neker loste daarna als vanzelf op, waarna vele
opstandelingen Friesland verlieten uit angst
voor represailles)3

De gevolgen van de opstand in het vOOljaar
van 1500 waren groot. Terwijl de Saksers tevo
ren gematigd waren opgetreden en de bestaan
de structuren en privileges hadden gerespec
teerd om er hun bestuur omheen te bouwen,
volgden ze nadien een veel hardere lijn. Om
weer in genade aangenomen te worden door de
Saksers, moesten alle 'van lijf en goed vervallen'

boeren per dorp voetval doen voor de hertog
en zich daarmee onderdanig verklaren. Zulke
gebeurtenissen waren belangrijke evenemen
ten in de middeleeuwse samenleving, met een
grote symbolische waarde. Hessel van Martena
nam namens de hertog de genadeverklaringen
aan. Ook werd een hoog zoengeld opgelegd.
De hoofdelingen, kloosters en steden moesten
echter elk apart hun verstandhouding met de
hertog herstellen. Een aanta! opstandige hoof
delingen wilde echter geen knieval doen en
verkoos ballingschap buiten de grenzen van
Friesland.34

De samenstelling van de hertogelijke juridi
sche en bestuurlijke raad wijzigde zich sterk na
de opstand. Opstandige Friezen werden uiter
aard verwijderd. Voor hun vervanging moes
ten de Saksers terugvallen op hun oorspron
kelijke aanhang van Schieringer hoofdelingen
uit voornamelijk Westergo. Er werden nu ook
meer niet-Friese heren in de juridische raad
benoemd)5 Omdat Albrecht van Saksen en zijn
zoon op een steeds beperkter aantal oorspron
kelijke inheemse aanhangers moesten terug
vallen, konden laatstgenoemden hun machts
positie verder verbeteren. We moeten daarbij
bedenken dat de beperkte laatmiddeleeuwse
staat met een verhoudingsgewijs zeer klein
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ambtenarenapparaat maar moeilijk vat laeeg
op de onderliggende samenleving. Als make
laars tussen de vreemde Friese samenleving
en de landsheren leverden de Saksisch-gezinde
hoofdelingen de hertog unieke kennis, contac
ten en lokale hulpbronnen die noodzakelijk
waren voor het overeind houden van diens
gezag.

Hessel van Martena is bij uitstek de persoon
geweest die dit kapitaal heeft weten te verzil
veren. Dat hij de Friese dorpen na hun on
derwerping namens de Saksers genade mocht
schenken zegt veel over zijn positie. Vanaf het
begin was hij volledig aan de Saksische zaak
in Friesland gebonden. Tijdens het beleg van
Franeker had hij zich daarbij een trouwe aan
hanger van de hertog getoond, ook toen vele
anderen de wijk namen. Omkeren was voor
hem absoluut onmogelijk, gezien de vele vijan
den die hij zich gaandeweg had gemaakt. Dat
blijkt overduidelijk uit een brief die hij op 8
december 1500 aan Hendrik ofzijn broer Georg
van Saksen schreef. '... ende heb soe groten hat
in Frieslant om uwer F. G. welle, dat ick ner
gens in de land reyssen kan ...~6 Hij kantte zich
fel tegen het Saksische plan om het vijandige
Friesland aan de graaf van Holland, Filips de
Schone van Bourgondië, te verkopen. Het was

immers maar de vraag wat dat voor zijn positie
zou betekenen. Ook Jancko Douwama, vijftien
jaar later de aanvoerder van de Gelderse Frie
zen, wijst er op dat Hesse1 van Martena in 1500

maar één optie had: trouw blijven aan Saksen,37
Door zijn trouw was Hessel van Martena een

solide partner voor het Saksische bestuur. Het
lijkt erop dat hij na de opstand heeft weten
door te dringen tot de centrale bestuurlijke
raad. Zijn functie daarin werd 23 mei 1501 of
ficieel gemaakt. Ook werd zijn positie als raads
heer in juxidische zaken gecontinueerd. Beide
functies behield hij tot het einde van het Sak
sische bestuur in 1515)8 Verder wist Hessel van
Martena op regionaal niveau de nodige ambten
te accumuleren. In "502 blijkt hij grietman te
zijn van Menaldumadeel als hij aan Hendrik
van Saksen vraagt hem daarnaast het grietman
schap van Baarderadeel (dan in handen van zijn
broer Doecke) en Barradeel (dan in handen van
Doecke Hettes) te verlenen, of als dat niet gaat
in ieder geval het grietmanschap van het Bildt,
dat toen in bedijking was)9 Daarna vinden we
Hessel tot aan zijn dood als grietman van Mew

naldumadeel en het Bildt.4c In "5"4-"5"5 was
hij ambtman van Franeker en bevelhebber van
de Saksische troepen ter plaatse.4' Dergelijke
functies lijken verder alleen voor Saksische



edellieden weggelegd te zijn geweest. Hessel
van Martena wist in het Saksische bestuur dus
een steeds belangrijker rol op zich te nemen.
Begonnen als één van vele Friese juridische
raden, groeide hij uit tot de belangrijkste Friese
ambtenaar en vertrouweling van de Saksers.

Deze accumulatie werpt de vraag op waarom

de Saksers Hessel van Martena zó gunstig ge
zind waren en bleven. De hierboven gesigna
leerde trouw verklaart dat niet voldoende, maar
biedt wel een aanknopingspunt. Trouw was na
tuurlijk de eerste eis die aan hoge vorstelijke
ambtenaren gesteld werd. Die trouw had naast
politieke en ideologische kanten echter ook
een sterke financiële component. Voor Hol
land is bijvoorbeeld bekend dat van de hoogste
ambtenaren verwacht werd dat ze eventuele
tijdelijke staatstekorten aanvulden met eigen
financiële middelen. Met het geleverde geld
konden dan de meest aandringende schuldei
sers tevreden worden gesteld. Omdat staten in
deze periode bijna allemaal met een constant
tekort aan liquide middelen kampten, werd
scherp op de kredietwaardigheid van de eigen
getrouwen gelet. In een later stadium zouden
de ambtenaren dan gecompenseerd moeten
worden voor hun leningen, hoewel dat vaak
ook niet gebeurde. De band tussen de vorst

en zijn onderdanen werd op deze manier ver
sterkt. Voor de ambtenaar, die er financieel

vaak bij inschoot, was deze constructie toch
interessant, omdat zijn eer en sociale kapitaal
er in de op de vorst gerichte landsheerlijke
maatschappij wel sterk op vooruit gingenY We
zien dat zelfs op het hoogste niveau, juist bij
Albrecht van Saksen, die als legeraanvoerder en
stadhouder van keizèr Maximiliaan in diverse

gewesten zijn broodheer voortdurend met le
ningen moest bij springen.

In het geval van Hessel van Martena lijkt een
zelfde soort mechanisme te hebben gewerkt. We
moeten daarbij bedenken dat Friesland voor de
Saksers tegen hun verwachting in nooit winst
gevend is geweest. De Friezen poogden centrale
belastingen zoveel mogelijk te voorkomen en
als deze al toegestemd werden door de Staten,
dan was de inning traag en vaak onvolledig. Het
bovenstaande voorbeeld rond de opstand van

1500 maakt dat in extremis duidelijk. Omdat er
steeds huurlingengarnizoenen nodig waren om
de interne vrede te bewaren en opstanden te
voorkomen, waren de uitgaven van de staat ta

melijk hoog én was de timing van die uitgaven
weinig rekbaar. Langdurig onbetaalde soldaten
veranderden immers in muiters en plunde
raars, zoals vóór 1498 ook in Friesland gebleken
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was. En geen landsheer kon zich veroorloven
dat zijn soldaten het eigen territorium brand
schatten. Vanuit Saksen zelfwas geen ofnauwe

lijks financiële steun te verwachten.
In deze omstandigheden konden hoge amb

tenaren met bezit en vermogen veel betekenen

voor de Saksische hertogen. Voor het oplossen
van acute tekorten moeten de Friese raadsheren
zeker in de begintijd belangrijker geweest zijn
dan de buitenlandse, die immers nog geen lo
kale inkomstenbronnen hadden om op tenlg te

vallen en daardoor minder snel te hulp konden
springen. Uit de beschikbare bronnen blijkt
dat Hessel van Martena deze lokale en acute
rol van geldschieter veelvuldig en grootschalig

gespeeld heeft. In '500 werd hij beleend met de
familiegoederen van de opstandige Roorda's en

Jaerla's.43 De Roordagoederen blijken in 1502

over twee jaar '94 goudgulden te hebben opge
bracht. Uit de bronnen wordt de aanleiding van
deze verlening helaas niet duidelijk.44 Ook had
hij zich ten aanzien van Wilwold von Schaum~

burg borg gesteld voor 200 goudgulden jaar
lijks. Aangezien Schaumburg in 1500 uit Fries
land vertrokken is, moet die borgstelling in dat
jaar of daarvoor gerealiseerd zijn.45 Hoe serieus
Hesse1 van Martena als financier is opgetreden,
blijkt uit zijn verzoek tot tenlgbetaling van alle

< Portret van keizer Karel V, kopie naar Jan

Cornelisz. Vermeyen, ca. 153°, olieverf op

paneel. Collectie Rijksmuseum Amsterdam

openstaande schulden van de Saksers van 16

maart '502. In het bijgevoegde register zijn de
leningen uiteengezet. Van de in 1500 gestorven
Albrecht van Saksen stond nog 233 goudgulden
uit, verder waren de grootste sommen (510 en

400 goudgulden) voor de betaling van knechten.
In totaal ging het om 1354 goudgulden.46 Dat is
ongeveer anderhalfkeer het jaarlijkse inkomen
van Hessel van Martena uit zijn landrenten in

de Registers van de aanbreng van '511 (zie hierna).
Voor al deze leningen had hij schuldbrieven
van de hertogen of hun stadhouders gekregen.
Uit 1507 is een zo'n brief overgeleverd van de
toenmalige stadhouder, Heinrich von Stolberg

Wernigerode, ter waarde van 475 goudgulden.47

De kernachtige omschrijving van Hessel van
Martena zelf 'voor zijn trouw aan de Saksische
hertogen luidde: 'mil lijf ende guedt als getrou
we onderdanen bij horen landffoTsten gehoren
te doen'.48

In 1515 lag de zaak anders. Hessel van Mar
tena werd in 1514 aangesteld als legeraanvoer
der namens de hertog en in die functie maakte
hij zeer veel kosten. Voor een belangrijk deel
schoot hij deze zelf voor. In juni 1515 verkocht
Georg van Saksen zijn Friese rechten aan Karel
V van Habsburg, landsheer van de Böurgon

disch-Habsburgse Nederlanden. Deze la"tste
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Legenda
bezit van Hessel MatleflEl in gou<%lUden!laar

lil 65 10 114 (4)
11'i!35 ln65 (6)
IW 15 ln 35 (6)
fut 5 to 15 (11)
!G 1).1 to 5 (6)

A Kaart 1 Absolute jaarlijkse inkomsten

uit landbezit van Hessel van Martena

in de Registers lIan den aanbreng (l5J.l)

per dorp (N.b.: de gekleurde vlakken gellen

NIET de oppero/akte lJar! het landbezit

var! Hesse/ van Martena weer, maar de

dorpsgebieden waarbinnen het bezit van

Hessel van Martena lag.)

De onderliggende kaart is gebaseerd

op de parochiegrenzen, die over het

algemeen goed overeenkomen met de

aanbrengeenheden. Rond Leeuwarden

is de situatie echter complexer. De

volgende indeling is daar aangehouden:

de Aanbrengeenheden 'Bilgaerdt ende

Taijngen buijeren' en 'Mennema Espel'

zijn geheel bij de parochie Oldehove

gerekend, 'Kammingha Buur' is geheel

tot Hoek gerekend en 'Hoekstera Es

pel', leeuwarden buiten de wallen en

'Twij Dilekker ende den andere zijden'

zijn verdeeld over de parochies Hoek

en Oldehove. Zie voor deze proble

matiek ook M. Schroor, 'De Klokslag:

drie dorpen en drie parochies', in:

idem, Prekadastrale atlas fan Fryslan

1700/1640 d!.7 (Leeuwarden 1994) 18-23.

De gegevens voor de parochie Franeker

hebben betrekking op de 'Uutbuyren

van Franicker' en niet op de stad zelf,

waarvoor we helaas geen gegevens ~eb

ben. Voorde gearceerde grietenijen zijn



geen Aanbrengregisters uit 1511 bekend.

stoten, Wijckel, Ouwster-Nijega en

Akmarijp zijn apart aangegeven omdat

daarvoor een los aanbrengregister is

overgeleverd, Hessel van Martena had

daar geen bezittingen. Apart gemar

keerd zijn Menaldumadeel en Het Bildt,

waar Hesse! van Martena vanaf 1502

grietman was.

Bronnen: Friesch Genootschap ed"

Register lJGn den aanbreng lJan 1511 en

perdere stukken tot defioreenbelasting

betrekkelijk 4d1n. (Leeuwarden 1879);

J.c. Tjessinga ed., De aanbreng der pUf
delen van 15H en 1514 5d1n. (Haarlem

1942-1954); N.E. ALgra, 'It register fan de

oanbring fan Einjewier (15U)', US Wurk

14 (1965) 1-12; Ph.H. Breuker, 'De regis

ters fan de oanbring ut 15.11 fan Sieat en

Wikel', in: Bydragen ta PleatsJike Skiednis

1(1984) 150-176; H. Walsweer, 'De regis

ters fan de oanbrihg ût 15.11 fan Eagma

ryp en Ousternijegae', in: BJdroEJen ta

Pleatslike Skiednls IJ (1987) 143-158.

Legenda
Pmcenlllee! l>eLi! l-lessel Mart"""

lIi 17 10;<3 (2)
!IIf 12 10 17 (1)

i!B 7 jo12 (5)
l0 3 10 7 (10)

1 0,110 3 (15)

kilometers

A Kaart 2 Jaarlijkse inkomsten uit

landbezit van Hessel van Martena in

de Resisters lIan de aanbren9 (1511) als

percentage van de totale inkomsten uit

landbezit per dorp (Zie kaa rt 1 voor de

verantwoording.)



30 werd een jaar later koning van Spanje en in
1519 tot keizer verkozen. Daannee was Georg
van Saksen niet langer heer van Friesland. HeB

sel van Martena had evenwel nog een grote
som te verhalen op het Saksische bestuur, zoals
blijkt uit zijn afsluitende rekening van 6 sep
tember "5"5. In de inleiding vermeldt hij hoe
de raadsheren in Friesland hem nu niet meer
konden helpen. Met de verkoop van Friesland
was immers ook hun aanstelling vervallen. Hij
richtte zich daarom tot Georg van Saksen en
vroeg hem om een persoonlijke schuldbrief
voor een totale schuld van 1355 goudgulden.
Dat Hessel van Martena hierdoor zelf ook in
de problemen kwam, blijkt uit het feit dat de
huurlingen die hij in dienst had gehad hem
ook 'haheo wurgen und durchstecken wollen'
om hun uitbetalingseisen kracht bij te zetten.49

Van de verdere afhandeling van de zaak zijn we
helaas niet op de hoogte.so

Hessel van Martena was dus voor de Saksische

hertogen een zeer nuttige partner. Als bondge
noot, adviseur en kapitaalkrachtige ambtenaar
kon hij in tijden van nood financieel bijsprin
genY De vorst en zijn ambtenaar raakten door
de wederzijdse verplichtingen steeds meer aan
elkaar gebonden. Omdat het aantal trouwe en
voor besruurszaken geschikt geachte Friezen

klein was en na 1500 nog afuam, had Hessel
van Martena ten opzichte van de Saksers een
behoorlijke onderhandelingspositie: voor zijn
diensten kon hij een flinke vergoeding vragen
die hem maar moeilijk geweigerd kon worden.
Om daarvan eeu beeld te krijgen, zullen we
kijken naar het vergaarde bezit van Hessel van

Martena in 151l.
De bezitsaccumulatie van Hessel van Mar

tena lijkt namelijk illustratiefvoor zijn machts
positie in de Saksische tijd. Van huis uit zal
hij niet min bedeeld zijn geweest, hoewel zijn
broer Doeeke het stamgoed erfde. Zijn vrouw
Bath Hottinga zal ook wel een flinke bruids
schat hebben ingebracht. Maar veel meer dan
een honderd hectare zal hij met dat alles niet
als startkapitaal hebben bezeten. De Martena's
waren met hun hoofdelingspositie in een door
sneedorp als Cornjum waarschijnlijk geen top

familie. De in Franeker en Nijland gevestigde
Hottinga's waren dat misschien wel, maar hun
zus Bath kan als dochter in een reeks van vijf
ldnderen niet buitensporig veel hebben mee
geIaegen.52 Blijkens de Registers pan de aanbrenE
uit 1511, waarmee de omslag van belastingen
vastgesteld werd, was Hessel van Martena ech
ter met afstand de rijkste man in Westerlauwers
Friesland[53 De totale huurwaarde van zijn on-



roerend goed bedroeg toen 906 goudgulden,
1,1% van de totale huurwaarde in de Rejjisters.

Dit staat gelijk aan een oppervlakte van on
geveer 1.000 ha (zo'n 1.540 voetbalvelden). We
moeten ons wel realiseren dat de Aanbren.fJTe.9is~

ters niet voor geheel Friesland bewaard zijn ge

bleven. Een oude topfamilie als Harinxma valt
bijvoorbeeld bijna geheel buiten beeld, terwijl
het zwaartepunt van Hessel van Martena's bezit

waarschijnlijk juist lag in het gebied waarvoor
we de Renisters wél hebben, hoewel Franeker
en het Bildt er niet in opgenomen zijn. In dat
laatste gebied bezat hij bij zijn dood in ieder
geval bijna 100 ha land.S4 Ondanks deze nuance

blijft het een opmerkelijk beeld. Op kaart 1 en 2

is het bezitscamplex van Hesse1 van Martena in

1511 uiteengezet.
Over de verwerving van dat bezit zijn we

maar gedeeltelijk geïnformeerd. Hoewel we
niet precies weten hoeveel, kreeg Hessel van
Marteua goederen van opstandelingen in zijn
bezit. Dat gebeurde in "500 na de belegering
van Franeker, en wel op Hessels eigen initiatief.

De hierboven al genoemde Roorda-goederen
1aeeg hij toen in leen. Twee jaar later vroeg hij
Hendrik van Saksen of hij deze goederen niet
kon inwisselen voor 100 pondematen land op
het Bildt om 'aldar een guud op te bowen'.55

Hessel lijkt uiteindelijk zijn zin te hebben ge
kregen. Twee jaar later, in "504, werd namelijk
zijn claim op 100 pondematen land (ongeveer
40 ha) op het Bildt bevestigd.s' In "5"5 werd nog
een gift: van zo'n 26 ha grond erkend, die Ge
org van Saksen gedaan had 'sonder brieven'}7
De grens tussen beloning en terugbetaling is
niet altijd even makkelijk te leggen. Hessel van
Martena zal verder ook wel op eigen houtje
land aangekocht hebben. Met het rurale ka
rakter van de economie en het achterblijven
van stedelijke rentemarkten was dat immers de
meest logische - en veilige - investeringsvorm
voor opgebouwd kapitaal, bovendien passend
bij Hessel van Martena's adellijke levensstijl.

HABSBURG, RIDDER.SLAG EN

BEDEVAART

In 1514 was een nieuwe oorlog uitgebroken. Ka
rel van Gelre betwistte samen met een gedeelte
van de Friese adel de Saksische staat. Veel van
de opstandelingen kennen we nog uit het beleg
van Franeker van 1500 en als Vetkopers vóór
1498. Aan deze bedreiging ging de Saksische
heerschappij in Friesland uiteindelijk ten on
der. Hertog Georg van Saksen verkocht zijn
rechten op Friesland aan Karel van Habsburg,
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32 een mogelijkheid waarmee bij de erkenning
van Albrecht van Saksen als heer van Fries
land al rekening gehouden was. Druk aan de
grenzen had de Saksische staat in Friesland
onderuit gehaald. In het centrum was in de
loop der tijd echter een bestuurlijk kader neer
gezet dat door de Habsburgers in eerste in
stantie moeiteloos kon worden overgenomen.
Pas later, enige tijd na de definitieve erkenning
van Karel V door heel Westerlauwers Friesland

(1524). kon worden gedacht aan een aanpassing
van de stnlcturen aan het Habsburgse model.
Dat gold bovenal voor de vorstelijke raad, die
omgedoopt werd tot Hofvan Friesland, én haar
personeel. De continuïteit tussen de Saksische
raad en het Habsburgse hof was groot. Wel
werden in eerste instantie uitsluitend Friese
raadsheren aangesteld ten koste van hun Duit
se tegenhangers, maar die Friezen moeten we
duidelijk in het Schierings-Saksische en nu dus
ook Habsburgse kamp plaatsen. Hun benoe
ming moeten we interpreteren als een streven
om de lokale politieke elite te binden aan de
Habsburgse staat.ss

Stadhouder van Friesland werd de Hollandse

edelman Floris van Egmond, die tot '5"5 al
enige jaren als substituut-stadhouder van Hol
land in de plaats van zijn oude oom Jan van Eg-

mond had gefunctioneerd. Floris van Egmond
had zich op het slagveld meermaals bewezen
en was ridder in de orde van het Gulden Vlies;
een edelman met veel status en eer dus. Direct
na de erkenning van Karel V als heer van Fries

land op 1 juli 1515 door een toereikend aantal
Friezen, waaronder ook Hessel van Martena, in
de Oldehove te Leeuwarden, sloeg de nieuwe
stadhouder Hessel van Martena, zijn neefKem
po Marlena, Tjaerd van Burmania en Tjalling
Botnia tot ridder.59 Hiermee werd Hessel van
Martena beloond voor zijn jarenlange trouw
aan het landsheerlijke gezag en er tegelijk nau
wer aan gebonden. Over de exacte toedracht en
beweegredenen van de ridderslag zijn we helaas

niet geïnfonneerd.
In het Habsburgse bes!uurs- en gerechtshof

was de rol van Hesse! van Martena vergelijk
baar met die in de Saksische raad. Aan de
verdeeldheid en openlijke strijd in Friesland
tussen Karel V en zijn aanhangers enerzijds en
Karel van Gelre met zijn volgelingen anderzijds
kwam voorlopig echter nog geert einde. Hoe
gevaarlijk deze feitelijke oorlogssituatie ook
voor één van de machtigste mannen van Fries
land kon zijn, wordt bewezen door de gijzeling
van Hessels vrouwen dochters in februari 1516
op de Zuiderzee door de Geldersen. Min of



meer toevallig waren ZIJ m handen gevallen
van enkele Gelderse troepen die per schip op
weg naar Staveren waren. De knechten beroof
den de vrouwen en ontkleedden ze 'en weren
enen gehelen nacht daer unledich mede'. In
Staveren voegden de knechten zich hij de vloot
van Jancko Douwama, die naar eigen zeggen
erg ongelukkig was met de gang van zaken. Hij
wist de gevangen vrouwen met moeite van de
knechten los te krijgen en hield ze daarna ge
vangen. Waarschijnlijk kwamen zij pas weer vrij
nadat Karel van Gehe en Karel van Habsburg in
maart 1517 een bestand sloten, ondanks eerdere
pogingen tot uitruil tegen Gelderse gevange
nen in Habsburgse handen.60

Na het sluiten van het bestand en het vrij
komen van zijn vrouwen dochters in 1517, is
Hessel van Marlena met 1]alling en Juw Bot
ma - twee neven - en een aantal onbekende
anderen op bedevaart naar het Heilige Land
getrokken. Dat deze onderneming niet zonder
risico was, zag Hessel zelf ook in. Vlak voor
zijn vertrek stelde hij daarom -zijn testament
op."' In "502 had hij al het plan gehad om een
tocht naar Rome te ondernemen. Hendrik van
Saksen weigerde daarvoor echter toestemming
te geven, omdat Hessels aanwezigheid in, Fries
land nodig was.62 Zijn reis naar het Heilige

Testament van Hessel van Martena,

'afsChrift. Tresoar, Frysk Histoarysk en

LeUerkundich Sintrum, Leeuwarden



Portret van Cunera van Martena, dochter van Hessel, en haar

man Rudolph van Bunau, door Adriaen van Cronenburg, 1553,

olieverf op paneel. Collectie Fries Museum Leeuwarden
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Land ging echter wel door. Hij zou niet meer
terugkeren in Friesland.

Door de ge1ukldge overlevering van het be
devaartverslag van 1517 zijn we precies geïnfor
meerd over de reis die de pelgrims maakten.63

Vanuit Antwerpen reisden zij via Reims naar
Dijon en verder naar Lyon. Daar stak het gezel
schap de -Alpen over naar Turijn, om vandaar
in te schepen naar Venetië. Zij waren vanuit
Antwerpen inmiddels 32 dagen onderweg. Het
gezelschap verbleef een volle week in Venetië
en bezocht daar vele speciaal voor pelgrims
ingerichte erediensten, onder andere in de ba
siliek van San Marco. Bovendien heeft men in
Venetië een schipper voor de verdere reis uit
gezocht. De reis ging verder naar Corfu en Kre
ta. Vanwege een gunstige wind liet de schipper
Rhodos links liggen en voer direct op Cyprus.
Na vrijgeleiden te hebben verkregen van de
lokale machthebbers, zetten de pelgrims voet
aan wal in Jaffa (in het tegenwoordige Tel-Aviv),
waarna een meerdaagse reis per ezel naar Jeru
zalem leidde. Men kwam daar aan op 18 juli en
overnachtte in het franciscaner klooster op de
berg Sion. In en rond Jeruzalem werden zeer
veel bekende bijbelse plaatsen bezocht, waar
van de Calvarieberg met zijn Heilige Grafkerk
de belangrijkste was. Hierna maakte men nog

een trip naar Bethlehem om daar vele 'heylige
steeden' te bezoeken. Het lag voor een edelman
voor de hand om zich in Jeruzalem tot Rid
der van het Heilige Graf te laten slaan. In het
reisverslag wordt daar niet over gerept, maar
opvallend is dat op een overgeleverd portret
van Juw Botnia het Jeruzalemskruis gevoerd
wordt. Dat is op zich een sterk argument om
te pleiten voor ridderslag bij het Heilige Graf,
maar zekerheid hebben we in dezen niet.64

Op 27 juli werd de terugreis aangevangen. De
dag erna voer men '8 avonds uit 'ende zeylden
wederommenaer huys, met vreughden ende
blydtschap, danckende ende loovende Godt al
machtig, dat wy onse bedevaert alle te samen
gesont ende salichlyck hadden vollbracht ter
eere Godes.' Met dat bericht eindigt het ver
slag. Een zeventiende-eeuwse toevoeging leert
ons dat Hessel van Martena op de terugreis
gestorven is op Rhodos, waar hij ook begra
ven zou liggen. Dat is voorstelbaar, omdat een
dergelijke trip zeer veel energie gekost moet
hebben. De reis naar Jeruzalem was lang en
vermoeiend en daar aangekomen moest een
druk programma afgewerkt worden dat veelal
ook 's nachts doorliep en dat alles natuurlijk in
veeleisender klimatologische omstandigheden
dan thuis. De kans op dodelijke ziektes nam



n

f,

e

n

e

:1

r

t

s

1

t

1

1

daardoor natuurlijk fors toe. In een ander be
devaartsverslag uit 1517 wordt de dood van Hes
sel van Martena venneldt op 29 september. Hij
werd als leek in een parochiekerk op Rhodos
begraven en niet bij de Johannieters zoals wel
aangenomen is.6s

Zo stierf Hessel van Martena als ridder en
door zijn pelgrimage gereinigd van zijn we
reldlijke zonden ver van zijn thuisland. Zijn
opgebouwde eer en bezit bleven na zijn dood
evenwel niet in één hand. Omdat hij geen
mannelijke opvolger ter wereld had gebracht,
werd zijn bezit gelijk verdeeld onder zijn vier
dochters, wat versnippering tot gevolg had. Dat
Hessel tot op het laatste moment enige hoop
had gehouden op de geboorte van een zoon
blijkt uit zijn testament, waarin hij als voor
waarde liet opnemen dat die zoon naar Fries
erfrechtelijke traditie een sterk bevoordeelde
positie zou verkrijgen.66 De selfmade Hessel van
Martena was dus niet in staat daadwerkelijk
een nieuwe tak Martena van Beetgum of Fra
neker te stichten.

De goederen die Hessel van Martena na
liet, werden verdeeld over zijn vier dochters.
Zijn vrouw Bath Rottinga kreeg tot haar dood
de beschildáng over het Martenahuis en alle
andere bezittingen te Franeker, samen met

alle aanwezige roerende goederen. Zij werd
ook verantwoordelijk gemaakt voor alle lo
pende claims. Bath hertrouwde met Frederick
Brucksleger, een Duits edelman die in Fries
land achtergebleven was na de verkoop van
Friesland door Georg van Saksen. In 1541 is zij
gestorven, blijkens haar grafsteen in de Marti
nikerk in Franeker. Volgens het testament van
Hessel van Martena moesten de goederen die
hij haar in gebruik had gegeven daarna gelijk
over zijn dochters verdeeld worden.

Die dochters kregen met het sterven van
hun vader echter ook al een flinke erfenis
mee. De oudste, Luts of ook wel Sits genoemd,
getrouwd met de Saksische edelman en leger
aanvoerder Frits van Grombach, verkreeg Ter
Horne te Beetgum. Haar zusje Cunera ofKnier
erfde ook vooral te Beetgum goed. Zij was eerst
met Rudolph van Bunau, later met Christoph
van Hubitz en Herman Hullen gehuwd. Ook
hier overweegt het Saksische element. Jol, ge
huwd met Ernst van Lauwik, erfde vooral goed
te Engelum en de nadruk in FakeIs erfgoed lag
sterk op Kornjum. Fokel trouwde eerste met
Hans van Ostheim, die in dienst van Albrecht
van Saksen naar Friesland gekomen was en la
ter met Here of Hero Hottinga, een kleinzoon
van de hierboven als vooraanstaand lid van
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de Hottinga-factie genoemde Hero Hottinga.
Daarna schijnt zij nog IDet een onbekende
Hollandse edel= gehuwd te zijn geweest.
De jaarlijkse renteopbrengst van elk goed was
ongeveer 100 goudgulden. Daarnaast kregen
de dochters nog rechten op te innen schulden
mee, ter waarde van 200 goudgulden voor de
jongsten en 300 goudgulden voor Sits, samen
met nog een bepaalde hoeveelheid 'golt, sulver
ende klederen'.67

Naast deze vier wettige dochters, had Hessel
ook nog twee bastaardkinderen, Zoals tamelijk
normaal was in die tij d, werden zij geaccep
teerd door hun vader. Bastaarddochter Agnie

ten kreeg een uitkering van 100 goudgulden,
op voorwaarde dat zij zich goed zou gedragen
en luisterde naar Hessels vrouw. Het is waar
schijnlijk dat zij gewoon opgenomen was in het
huishouden van Hessel van Martena. Bastaard
zoon Syttie kreeg zijn academische opleiding
vergoed met 400 goudgulden. Hij werd pastoor
van Franeker, een zeer vooraanstaande functie
waar ook een wettige hoofdelingenzoon zich
niet voor zou hebben hoeven schamen. Gezien
hun leeftijd, waren deze kinderen van vóór het
huwelijk tussen HesseI van Martena en Both
Hottinga.68

CONCLUSiE

Op basis zijn afkomst ligt de carrière die Hessel
van Martena gemaakt heeft niet direct voor de
hand. Hij was afkomstig uit een goede familie,
maar maakte geen deel uit van een van de ab
solute topgeslachten in de Friese samenleving.
Als tweede zoon kreeg hij bovendien niet het
stamgoed van de Martena's onder zijn hoede,
maar een tweede machtsbasis te Beetgum. Zijn
huwelijk met Both Hottinga verleende hem
echter toegang tot de belangrijkste factie van
de Schieringer partij in Franeker, waar hij zich
in de jaren "490 gevestigd zal hebben. In de
in die jaren escalerende partijstrijd wist hij
steeds meer een plaats naast de leiders van de
Schieringer partij te veroveren. De reden hier
voor moeten we waarschijnlijk zoeken in zijn
militaire vaardigheden.

De erkenning van Albrecht van Saksen door
de Schieringers was een omslagpunt in de
Friese geschiedenis. Hiermee vestigde zich een
landsheerlijk gezag en werd gestart met de
daarmee gepaard gaande opzet van een cen
trale overheid. Dat betekende een breuk met
de Westerlauwerse geschiedenis van vóór 1498.

Die breuk ging absoluut niet zonder slag of
stoot - in die zin is er sprake van continuïteit-,



maar bood een aantal personen wel kansen om
zich te profileren in Saksische dienst. Leden
van de Schieringer partij hadden daarbij een
grote voorsprong. Hessel van Martena behoor
de tot de eerste ondertekenaars van het verdrag
van Sneek en toonde zich in de onderwerping
van Zevenwouden en Oostergo als gedreven
militair helper. Vanaf het begin was hij dus bij
de Saksische operatie betrokken. Ook in navol
gende jaren bleek hij eeD trouwen ambitieus
bondgenoot van de Saksers.

Die trouw was naar Hessel van Martena's ei
gen zeggen 'met lijf en goed'. Juist op dat laat
ste vlal.;: kon de stichter van Martenahuis veel
betekenen voor de Saksers. Als lokaal steun
punt van een uitheemse regering, kon Hessel
van Martena snel liquide middelen opbrengen
om aan de meest prangende betalingsverplich
tingen te voldoen. Anderzijds vergoedde en be
loonde de regering hem met landgoederen en
functies. Hessel van Martena lijkt zich daarbij
zeer bevrust te zijn geweest van zijn 'markt
waarde': tussenpersonen als hij waren schaars
in Friesland, du~ hij kon een behoorlijke com
pensatie vragen voor zijn diensten. Beide par
tijen hadden elkaar nodig voor het behalen
van hun ambities. Zij verstonden elkaar wel en
hebben daar beiden van geprofiteerd.

Met de overgang van Friesland in Habsburgse
handen kon Hessel van Martena zijil opge
bouwde positie behouden. Karel V had net
als de Saksers behoefte aan sterke en trouwe
lokale bondgenoten en vond die onder de oude
aanhang van hertog Georg. De ridderslag voor
Hessel van Martena betekende een grote ver
meerdering van zijn eer. Jarenlange inzet op en
voor het landsheerlijke gezag brachten hem nu
een eretitel die in Friesland maar voor een zeer
beperkt gezelschap was weggelegd. De bede
vaart van 1517 had niet alleen absolutie van we
reldlijke zonden tot gevolg, maar was ook een
belangrijke statusimpuls. De manier waarop
reisgenoot Juw Botnia zich later liet afbeelden
bewijst dat. Op het hoogtepunt van zijn eer
stierf Hessel van Martena op de terugreis uit
het Heilige Land te Rhodos. Omdat hij geen
mannelijke erfgenaam naliet, raakte zijn bezit
na zijn dood echter versplinterd en kon hij
zijn opgebouwde prestige niet aan een nieuwe
hoofdtak Martena meegeven.

In die zin was Hesse1 van Martena dus wei
nig succesvol. Een verder oordeel over zijn
optreden hangt totaal afvan het kader dat men
hanteert Indien men de periode van de Friese
vrijheid als ideaalbeeld voor ogen houdt, zo
als vele Fries-nationalisten vanaf de zestiende,
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40 maar vooral in de negentiende en ook nog in
de twintigste eeuw gedaan hebben, kan men
niet anders dan negatief zijn over Hesse! van
Martena: hij was een schurk, een verrader die
er niet voor terugdeinsde Ilandgenoten' om te

brengen voor zijn eigen gewin. Het is evenwel
de vraag of het redelijk is om iemand op die
grond een gebrek aan vaderlandslievendheid
te verwijten in een tijd van feitelijke burger
oorlog. In een tijd bovendien, waarin onont
kenbaar zoiets als een Friese identiteit bestaan
heeft, maar waarin daaraan nog niet de zware
negentiende-eeuwse connotatie van nationali
teit verbo~denmag worden.

Hesse! van Martena zelf nam de Saksische

staat als uitgangspunt voor zijn acties en niet
zijn Friese afkomst. Jancko Douwama legt hem
zelfs in de mond dat hij er goed geld voor over
had gehad om geen Fries te zijn.6, Zijn doch

ters huwelijkte hij bovendien uit aan Saksische
edellieden en niet aan Friese hoofdelingen.
Vanuit het zichtpunt van de Saksische staat is
hij altijd een trouwen eervol dienaar geweest

van de vorstelijke zaak, die zich bovendien
vanwege bewezen diensten op buitengewoon
succesvolle wijze heeft weten op te werken

in de ambtelijke hiërarchie. Door de opbouw
van een groot materieel bezit en goede diIecte

contacten met de machthebbers en hun directe
vertegenwoordigers, had Hessel van Martena
zijn machtspositie in de Friese landsheerlijke
samenleving als één van de weinigen belang.

rijk weten te vergroten.

NOTEN

Mijn dank gaat uit naar Paul Noomen en Hans Mol voor hun
hulp bij de totstandkoming van dit artikel en naar Martijn van der

Ven voor de realisatie van kaarten 1 en 2.

1 Hessel noemde zichzelf Martena zonder het voorvoegsel 'van'.
Pas aan het eind van de zestiende eeuw gingen Friese edelen 'van'

aan hun namen toevoegen omdat zij dat voornamer vonden.
2 Veel oorkonden zijn in uitgegeven vorm te vinden in: G.F.

thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ed., Groot P/acaot en
Charterboek van Vries/and 6 din. (Leeuwarden 1768-179S), vanaf nu
aangeduid als: GPCV; en P. 5ipma en O. Vries eds, Oudfriesche
oorkonden 4 din. (= Oudfriesche TaaI- en Rechtsbronnen 1~3, 14)

(s~Gravenhage 1927-10/77), vanaf nu: OFO.
3 Worp van Thabor U.G. Ottema ed.), Kronijk lIan Friesland, bk.

IV en V (Leeuwarden 18sojJB71); Peter )acobsz. van Thabor (H.
Amersfoordt en H.W.C.A. Visser; R. Steensma eds), Historie lIon
Vries/ant (Leeuwarden 1973). Dit laatste werk is een onveranderde
herdruk van de oorspronkelijke editie in Archief lIoor ~aderland

sche, inzonderheid Vriesche geschiedenis, oudheid- en taalkunde dl. 1

en 2 (182.4-1827) I-Ua; 12S-264 van de hand van Amersfoordt en

Visser, met een inleiding van Steensma.
4 Ontsloten in; P. Baks e.a. eds, Inventaris ~on stukken betref
ftnde het bestuur llon de Saksische hertogen oller Friesland (1488)
1498-1S15 (1520) en hun bemoeienis met Groningen ... (;0 Monumenta
Frisica 59) (Leeuwarden 1998); online op http;//www.tresoor.nl
(29-0 1-2009).



5 j. van Leeuwen (ed.), 'Accurata descriptio perigrinationis in Ter

ram Sanctam (Bedevaert nae dat H. landt, door H. van Martena

en anderen', De Vrije Fries 3 (1&44) 219-276.
6 Andreas Cornelius, Chronyk ende waaragtige beschryvinge van

Friesland .. (2e druk; Leeuwarden 1742) 95-96, 133-138. De eerste
druk van dit werk dateert uit 1597, terwijl van vóór die tijd verschil

lende handschriften overgeleverd zijn.
7 J. Bolhuis van Zeeburgh, Kritiek der Friesche geschiedschrijlJing
(Den Haag 187]; ongewijzigde herdruk Amsterdam 1962) 148-178;
P.N. Naamen, 'Suffridus Petrus en de Friese identiteit', It Bea
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fantastische geschiedschrijving, specifiek met betrekki ng tot de

groep Gesto-verhalen uit de vijftiende eeuw: J Smithuis en JA.
Mol, 'De Friezen als uitverkoren volk. Religieus-patriottische ge
schiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland'Jaarboek voor Mid
deleeuwse Geschiedenis 11 (2008) 165-204.
8 P_ Winsemius, Chronique ofte historische geschiedenisse lJan Vries
lont ... (Fr.meker 1622) 137-138, 185-187 heeft zeer bijgedragen aan
de verspreiding; bijvoorbeeld Jw. de Crane, 'Het aloude geslacht

Martena, in genealogisch overzigt voorgesteld', De Vrije Fries 1
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9 OFO I, nrs. 126, 255, IJ, nrs. 84, 219·
10 De familie Camstra kan met tamelijk veel zekerheid tot om

streeks 1370 worden teruggevo!gd, wat voor Friese begrippen
ver is. Binnen de familie kwamen huwelijken voor met machtige
families als Cammingha. Vriendelijke mededeling van O. Hel

linga. De familie Harinxma, met takken te Sneek, Ijlst, Sloten en
Heeg moet tot de machtigste van Westergo gerekend worden.

11 Als zodanig aangemerkt door De Crane, 'Het aloud geslacht
Martena', 196, 199. De Crane noemt hiervoor geen bron, maar
uit zijn tekst wordt duidelijk dat hij het testament van Sytthia

Martena uit 1482 tot zijn beschikking had, dat door mij niet meer
is teruggevonden. Upcke van Burmania, die rond 1600 een ge-
nealogisch overzicht van de Friese adel opstelde dat algemeen als

betrouwbaar wordt aangemerkt, stelt in zijn st<Jmboom Hessel
als eerste en Doecke als laatste kind voor: Tresoar Leeuwarden,
toegang 323: archief familie Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen,

inv.nr. 1323b, f.54r. Over vererving van onroerend goed in mid-

deleeuws Friesland: P.N. Noomen, 'Consolidatie van familiebezit
en status in middeleeuws Friesland', in: JA. Mol ed., Zorgen voor

zekerheid. Studies over Friese testamenten in de I!ijftiende en zestiende
eeuw (Leeuwarden 1994) 73-174, aldaar m.n. 76-87. In Friesland
bestond, naast de gebruikelijke gewoonte de oudste zoon met
het kernbezit te beërven, ook een traditie om het kerngoed op de

jongste zoon over te doen.
12 OFO 11, nr. 101 en IV, nr. 60. Een vicaris of jonger (= junior)

priester assisteerde de pastoor in de zielzorg. Tegenwoordig zou
hij een kapelaan worden genoemd.

13 Zie voor het navolgende P.N. Noomen, 'De Friese vetemaat
schappij: sociale structuur en machtsbases', in: J. Frieswijk e.a.

eds, Fryslfjn staat en macht Bijdragen aan het historisch congres te
leeuwarden \Ion 3 tot sjuni 1998 (Hilversum 1999) 43-64 en H. Nij
dam, Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar
de Oudfriese boeteregisters (Hilversum 2008); vergelijk N.L Algra,
Oudfries recht 8oo-12s6(Leeuwarden 2000) hoofdstuk 11: 'De vete

en de afkoop daarvan',p.156-184 en O. Vries, '''Ic ontside jemme
ende jemme onderseten". Bemerkungen zum friesischen Fehde~

wesen sowie zur FehdeterminoJogie', in: H. Schmidt, W. Schwarz

en M. Tielke eds, Toto Frisia in Teilansichten. Hajo lJan Lengen zum
65. Geburtstag (Aurich 2005) 121-142..
1.4 O. Vries, 'Staatsvorming in Zwitserland en Friesland in de late
middeleeuwen', in; Frieswijk e.a., FryslOn staat en macht, 26~42,
aldaar m.n. 33-37-
15 Frits van Gromhach, een schoonzoon van Hessel van Martena,
maakte aanspraak op 32 morgen Bildtland die Hessel vanwege

zijn vader Sythia toevielen. Sannes situeert deze landen nabij
Beetgum, van waaruit ze ontgonnen zouden kunnen zijn geweest
en middels het recht van opstrek in handen van Sythia Martena

geraakt. Het hierboven gesignaleerde maar niet gevonden testa
ment van Sythia Martena had hierover meer duidelijkheid kunnen
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