
ZORGEN VOOR ZEKERHEID

Studies over Friese testamenten

in de vijftiende en zestiende eeuw

onder redactie van

JA Mol

Fryske Akademy
Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde

LjouwertJLeeuwarden 1994



ZORGEN VOOR ZEKERHEID

Studies over Friese testamenten

in de vijftiende en zestiende eeuw

onder redactie van

J.A. Mol

Fryske Akademy
Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde

Ljouwert/Leeuwarden 1994



Inhoud

Ter inleiding 7

G. Verhoeven
De beoorkonding van testamenten in middeleeuws Friesland 13

C.M. Cappon
De erfstelling in de Friese testamenten tot 1550. Een plaatsbepaling 37

P.N. Noomen
Consolidatie van familiebezit en status in laat-middeleeuws Friesland 73

JA Mol
Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van
kerken, kloosters en armen in testamenten uit Friesland tot 1580 175

J. Spaans
Testamenten als bron voor de geschiedenis van de armenzorg 215

S. Zijlstra
Studie en studiefinanciering in Friesland in de late middeleeuwen
en de vroeg-moderne tijd: de gegevens uit de testamenten 233

JA Mol
Speelkinderen en papenkroost. Testamentaire beschikkingen ten
gunste van bastaarden 259

Index van testamenten 289

Over de auteurs 294

Ter inleiding

Deze bundel bevat zeven studies over Friese testamenten in de vijftiende en
zestiende eeuw. Tezamen bieden zij een thematische aanvulling op, en een
eerste verkenning van, de kort geleden door Gemt Verhoeven en mij uit
gegeven Friese testamenten uit de periode tot 1550.1 Het oorspronkelijke
uitgaveplan voorzag naast de weergave van de teksten ook in een lange
inleiding waarin de waarde en de mogelijkheden van de testamenten als
historische bron zouden· worden aangegeven. Na enig overleg hebben wij als
tekstbezorgers echter besloten zo'n inhoudelijke introductie achterwege te
laten. De voornaamste reden daarvoor is dat tevoren niet goed te overzien
valt met welke vragen de gebruiker de testamenten zal gaan benaderen.
Bovendien zijn bronnenuitgevers nooit van alle markten thuis en horen zij het
bestuderen van de uit te geven teksten aan anderen over te laten.

Maar stel je voor dat die anderen de editie ongebruikt laten omdat hun de
rijkdom van de bron tevoren niet uitvoerig genoeg getoond is; dat de uitgave
een stoffig plaatsje op de bovenste plank van de bo~kenkast krijgt en daar
blijft liggen! Dat is een schrikbeeld waar tekstbezorgers nachten wakker van
kunnen liggen. Zij zien immers niets liever dan dat hun boeken stukgelezen
worden. Hun schatten moeten geroofd en geplunderd, en om dat te bereiken
zijn ze meer dan genegen schatgravers de weg te wijzen met studies van
henzelf of van anderen.

De testamenten die in deze studies centraal staan, vonnen naar onze
overtuiging zo'n schat. Testamentaire oorkonden zijn namelijk informatieve
documenten voor de historicus. Ze bevatten de beschikkingen die mensen met
het oog op hun naderende dood over de verdeling van hun goederen hebben
laten optekenen. Als zodanig bieden ze allereerst veel infonnatie over bezit
en materiële cultuur in het algemeen, familierelaties en verervingspatronen.
Daarnaast geven ze inzicht in de status, ambities en religieuze overtuigingen
van de testateurs. Hier zal daar niet uitvoerig op ingegaan worden. In de
inleiding van de editie zijn er al enkele woorden aan gewijd, en voor het
overige Ieze men vooral de verschillende bijdragen in deze bundel. 2 In elk
van hen treft men wel een of meer beschouwingen over de mogelijkheden en
- dat ook - de beperkingen van het testament als historische bron.

De inhoudsopgave laat zien dat enkele historici bereid waren aan de
bundel mee te werken. Kees Cappon, Paul Noomen, Joke Spaans en Samme
Zijlstra bleken meteen enthousiast toen we hen daarvoor benaderden. Ze zijn
met de nog niet geheel drukklare teksten aan het werk gegaan om te zien
welke antwoorden de testamenten op hun onderzoeksvragen boden. Zo

Friese testamenten tot 1550, G. Verhoeven en J.A. Mol ed. (Leeuwarden 1994).
Zie verder ook: G. Verhoeven. 'De laatste wil als egodocument. Testamenten uit
Friesland vóór 1551', Driemaandelijkse Bladen 44 (1992) pp. 65-79.
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Consolidatie van familiebezit en status in middeleeuws
Friesland

P.N. Noomen

1. Inleiding

Op 16 april 1535 bepaalde Epe Liauckerna bij testament dat een deel van zijn
goederen, namelijk Liauckemastate in Sexbierurn met de daarbij behorende
landerijen en rechten, aan zijn achterneef Schelte Liauckema moest komen.
Hij stelde als voorwaarde dat dit complex ongedeeld verder moest vererven
op Scheltes oudste kind, daarna op zijn oudste kleinkind' ende so int euich in
den delgaende graed'.' Het goed werd dus belast met een verbod tot deling
en met een eeuwigdurend verervingsstatuut. De achterliggende bedoeling van
de instelling van zo'n fideicommis' was de kern van het familiegoed binnen
de familie te houden en daarmee de status van de familie voor eeuwig te
garanderen. Epe's tijdgenoten Peer Walta van Bozum en Syds Tjaarda van
Rinsumageest motiveerden in hun testamenten de instelling van een fideicom
mis bijvoorbeeld als 'om ,.. den stamme ende geslachte van Peer Bosum
voirschreven tot allen tyden in eeren toe houden'3 en 'dye reden waerom dat
ick dyt ... aldus ordinere is dese, dat iek dye eerlieke stamme van Tyarda wyl
hebben geholden in eere ende dat Tyarda huus sal hebben op Rensmageest
ghewalt ende gebyet ... 't welek doer ghene andere middelen kan gesehyen
dan als forschreven';4 een nakomeling van Epe Liauckema vatte diens be
doeling eveneens samen als 'omme de stamme, name ende geslachte van
Lyauckema te conserveren, te vermeerderen ende soo veel mogelyek te perpe
tueren'.5 Het gevolg van de door Epe Liauckema gemaakte fideicommissaire

Friese testamenten tot 1550, G. Verhoeven en J.A. Mol ed. (Leeuwarden 1994) M

hierna geciteerd als FT - TIf. 138, p. 280 r. 42.
2 Zie voor fideicommissaire testamenten in het algemeen: A.S. de Blécourt, Kort

begrip van het Oud-Vaderlandsch recht (4de druk, Groningen 1932) p. 410-412
nr. 249; idem, 7de druk, H.F.W.D. Fischer ed. (Groningen 1959) p, 360-361; in
Friesland: SJ. Fockema Andreae, 'Voordeelsgoederen in Friesland', De Vrüe
Fries M hierna geciteerd als DVF M 46 (1964) p. 62-69; B.S. Hempenius-van Dijk,
'Iets over het testament in de 16e eeuw', Genealogysk Jierboek - hierna geciteerd
als GJB - (1975) p. 104-108; Y. Kniper, Adel in Friesland, 1780-18S0 (Groningen
1993) p. 77-78, 180, 195-202,569; en e.M. Cappon, in deze bnndel.
FT, nr. 145, p. 291 r. 22-23 (1538 juli t5).

, FT, nr. 157, p. 331 r. 24-29 (1540 feb. 25).
Rijksarchief in Friesland - hierna RAF - Huisarchief Liauckemastate, inv.nr. 110
iii (1609-1619); elders spreekt hij van de 'dignitas et honor familiae', RAF, Liau
ckema, inv.nr, 11O-ii. Gebruikt is de inventaris door SJ. Fockema Andreae, Huis-
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bepalingen was dat tot in der eeuwigheid - die in dit geval 303 jaar duurde 
in en rond Sexbierurn een complex landerijen lag, dat in verschillende opzich
ten aan het gewone rechtsverkeer onttrokken was. De genoemde Jideicom
missen van Liauckema, Walta en Tjaarda waren geen uitzonderingen in het
middeleeuwse Friesland. Wie de door Verhoeven en Mol uitgegeven testa
menten doorbladert zal vele andere voorbeelden vinden. Tot aan de Franse
tijd bleef deze rechtsvorm het belangrijkste middel waarmee testateurs tracht
ten de positie van de hoofdtak van hun familie voor de toekomst veilig te
stellen.

Afb. 13. Zilveren beker van Pier (Peer) Walta van Bozum en zijn vrouw Bauck Unia
(1508) met ingegraveerde afbeelding van een aanvallende ram. Fries Museum
Leeuwarden

Terecht heeft Fockema Andreae6 opgemerkt dat fideicommissen, zoals dat
van Epe Liauckema, een feitelijke uitwerking hadden die grote gelijkenis ver
toont met de gevolgen van het leenstelsel in andere streken. Ook de feodali
teit verhinderde immers een onbelemmerde splitsing van goederen en legde
een bepaalde wijze van vererving vast. De tijdelijke bezitter werd daardoor in
zijn beschikkingsvrijheid beknot. Zowel de leenband als fideicommissaire
bepalingen legden hem bovendien soms allerlei extra verplichtingen op. Van
de gelijkenis tussen fideicommis en leengoed was ook de genoemde Syds

en familiearchieven Liauckama-Van Grotenhuis (Leeuwarden 1964).
Fockema Andreae, 'Voordeelsgoederen' , p. 62.
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Tjaarda zich al bewust toen hij in 1540 zijn testament maakte: hij beschouw
de 'de vrienden op dye vergaderinge' ,7 de familieraad dus als de ' leenhe
ren',8 die de bezitter van het fideicommis met Tjaardastate 'beleenden';9 het
reglement dat hij voor het fideicommis opstelde duidde hij aan als de 'leen
bryef .10

Het fideicommis kwam in het Oudfriese recht niet voor. Evenals het
testament zelf werd deze juridische vorm in de late middeleeuwen aan het
Romeinse dan wel canonieke recht ontleend. Fockema Andreae typeerde het
fideicommis zelfs als een constructie 'geheel los van oud-Friese rechtsver
houdingen'. Niet alleen de juridische vorm zag hij trouwens als iets geheel
nieuws, maar ook hetgene dat daarmee maatschappelijk beoogd werd. De po
sitie van de laatmiddeleeuwse Friese hoofdelingen zou erdoor bevestigd zijn,
een positie die volgens Fockema Andreae los stond van de oude standenstruc
tuur, die volgens hem meer egalitair was. 11 In dit opstel wil ik het scherpe
contrast dat Fockema Andreae aanbracht, afzwakken door enerzijds het fidei
commis te vergelijken met de elementen van zorg voor de handhaving van
familiestatus, zoals die in het Oudfriese recht al aanwezig waren, en door
anderzijds de ouderdom en continuïteit van de machtspositie van de Friese
hoofdelingen te onderzoeken. Aan de hand van verschillende testamenten uit
Westelijk Barradeel - waaronder het aangehaalde van Epe Liauckema - be
schrijf ik vervolgens hoe een complex goederen en rechten, zoals dat door de
instelling van een fideicommis als één geheel aan volgende generaties werd
overgedragen, samengesteld kon zijn. Tenslotte ga ik na of de door fideicom
missen geconserveerde machtspositie inderdaad een 'volstrekt feitelijke, los
van oude standsonderscheidingen' was, zoals Fockema Andreae meende. Uit
wat ik de voorgeschiedenis van het fideicommis zou willen noemen, kom ik
tot een andere conclusie: ook vóór het in gebruik raken van fideicommissaire
testamenten hebben eerdere generaties op verschillende manieren al getracht
biImen de wijdere - en voor iedere persoon verschillende - kring van verwan
ten het 'geslacht' als een vaste, blijvende institutie met eeuwigdurende rech
ten te formuleren.

FT, nr. 157, p. 331 r. 19.
FT, nr. 157, p. 326 r. 7. Juridisch is de aanduiding van de mede-erfgenamen als
'leenheren' minder logisch dan die van het fideicommis als 'leen'. Zie voor een
mogelijke verklaring hierna, noot 52.
FT, nr. 157, p. 325 f. 42, 46.

10 FT, nr. 157, bijv. p. 325 r. 43; p. 326 r. 38-39; p. 328 r. 5.
11 Gosses heeft, naar ons idee volkomen terecht, voor de positie van de Friese hoof

delingen een volstrekt feitelijke basis aangenomen, los van al wat men uit oude
standsonderscheidingen had menen te kunnen afleiden. En hetzelfde ziet men
gebeuren in het gebruik van onroerend goed als standsonderscheidingsmiddel: in
het scheppen van voordeelsgoederen, tegen het eind van de middeleeuwen en
geheel los van oud-Friese rechtsverhoudingen', Fockema Andreae, 'Voordeels
goederen' , p. 63; zie voor Gosses hierna, noot 57.
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2. Fideicommis en Oudfries recht.

In het Oudfriese recht bestond een nauwe band tussen het onroerend goed en
de familie. 12 Zo gold de regel dat men slechts roerende goederen, de goede
ren 'die men drijft en draagt', mocht wegschenken. 13 Onroerend goed mocht
niet verkocht worden dan uit nood: wegens honger, heervaart of pelgrima
ge. 14 Toch werd daardoor, zeker in tijden van bevolkingsgroei, een onge
deelde overdracht van het familiegoed als één geheel aan volgende generaties
- en daarmee het behoud van macht en status - niet gegarandeerd. Het
erfrecht gaf aan zoons namelijk gelijke rechten, zij 'tastten met beide handen
toe', terwijl dochters 'met één hand toetastten', dus recht hadden op een half
erfdeel.15 Onroerend goed bleef op deze wijze dus wel in de parenteel - of
bij gebrek aan kinderen en kleinkinderen in de maagschap - van de erflater,
maar deling van het familiegoed over meerdere erfgenamen werd geenszins
uitgesloten. Nu behoefde dit - indien de erflater eigenaar was van meerdere
sates of stinzen ~ geen probleem te zijn: hij had dan de mogelijkheid aan elk
van zijn erfgenamen één of meerdere goederen die hen een gezonde economi
sche basis en een eervolle status konden verschaffen, na te laten. Niet iedere
eigenerfde en zelfs niet iedere edelman beschikte evenwel over zoveel
onroerend goed.

Uit akten uil de vijftiende en zestiende eeuw, die vooral in familiear
chieven bewaard bleven,16 treedt duidelijk naar voren dat het erfrecht inder-

12 De volgende paragraaf is een bewerking van mijn voordracht 'De 'longue durée'
van de Friese boerenplaats: goed van adel en eigenerfden' op de studiedag 'Bezit
in kaart. Waarde van kadastrale en prekadastrale bezitsreconstructies' georgani
seerd door de Fryske Akademy, Harlingen, 10 mei 1988.

13 Bijv. B. Sjölin, Die "Fivelgoer" Handschrift. 1: Einleitung und Text (Den Haag
1970) p. 354.

14 Bijv. W. Steller, Das altwestfriesische Schulzenrecht (Breslau 1926) art. XXVII;
een Engelse vertaling geeft S. Fairbanks, The Oid West Frisian Skeltana Riucht
(Cambridge 1939) p. 87.

15 E.M. Meyers, 'Het Friese en het Drentse erfrecht en huwelijksgoederemecht',
Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Akademiedagen IJ
(Amsterdam 1949) p. 37-71; A.S. de Blécourt, 'Over familie-eigendom, huwe~

lijksgoederen- en erfrecht in Hunzingo en Fivelgo', in: idem, Oldambt en Om
melanden. Rechtshistorische opstellen (Assen 1935) p. 24-40. Site Kammingha
gaf bijv. in 1451 aan haar twee zonen ieder 250 pondemaat plus elk een stins; aan
haar twee dochters elk 150 pondemaat, zonder stins, FT, nr. 14, p. 21 r. 23-41;
Wattia Harinxma bepaalde in 1472 dat 'dae dochteren scellat mey een hant
toetasta ende dae kneppen mey twam handen', FT nr. 28, p. 46 r. 13-14.

16 Deels gepubliceerd in de Friese oorkondenboeken: Groot Placaat en Charterboek
van Vriesland, 6 dIn., G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ed. (Leeuwa
rden 1768-1795), hierna geciteerd als GPCV; Oudfries(ch)e oorkonden, 4 dIn., P.
Sipma en O. Vries ed. (Den Haag 1927-1977), hierna geciteerd als OFO; en FT,
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daad deling van aangeërfd land over verschillende erfgenamen toeliet. Veel
vuldig is sprake van eigendom van onroerende goederen in meerdere handen:
soms als gezamenlijk eigendom 'over hoog en laag', soms als inmiddels
gescheiden eigendom van gedeelten van sates en van renten daaruit. Hand
boeken over agrarische geschiedenis rekenen Friesland daarom dan ook tot de
gebieden waar een 'Realerbteilung' gold; bekend is de overzichtskaart van
Hupperetz. 17 Dil ' dynamische' beeld wordt op het eerste gezicbt nog ver
sterkt indien we ook de rechterlijke archieven van de zestiende eeuwi8 in het
onderzoek betrekken. Talrijke malen is daarin sprake van verkoop van sates,
en vaker nog van de verkoop van delen van en renten uit sates; het verbod op
verkoop van onroerend goed buiten de familie was in de late middeleeuwen
inmiddels vervallen. De teneur van de akten uit familiearchieven en rechter
lijke archieven combinerend met de 'Realerbteilung' in het Friese erfrecht zou
men in eerste instantie geneigd kunnen zijn te veronderstellen dat de meeste
agrarische bedrijven in Friesland zowel door vererving als door koop en ver
koop veelvuldig aan deling onderhevig waren en dat hun omvang en samen
slelling dus van generatie op generatie verschilde.

De realiteit was echter anders. Het beeld dat uit de akten naar voren lijkt
te treden, verschilt sterk van hetgeen uit de registers van grondboekhouding
kan worden afgeleid. Het grootste deel van het land bestaat in die registers
niet uit losse percelen of uit sterk versnipperde bedrijven, maar uit vaak min
of meer afgeronde sates. Vele daarvan hebben namen die vaak eeuwen eerder
in hetzelfde dorp ook reeds vermeld worden. Diachrone vergelijking van de
verschillende registers van 1511, 1540, 1546, 1640, 1698 en 170019 toont
eveneens dat vaak sprake is van een aanmerkelijke continuïteit in de grootte
en samenstelling van een sate, zodat er op het eerste gezicht een tegenstelling
lijkt te bestaan tussen het stabiele beeld dat de registers opleveren en het dy
namische van de akten.

Genoeg om op voorhand te concluderen, dat noch continuïteit noch dis
continuïteit in samenstelling en omvang van sates bij voorbaat mag worden
aangenomen. Gedetailleerd onderzoek per bedrijf is in principe steeds nodig.
Toch kan globaal wel een oplossing worden aangedragen voor de schijnbare

G. Verhoeven en J.A. Mol ed,
17 De overzichtskaart van B. Hupperetz, Räume und Schichten bäuerliche Kulturfor

men in Deutschland (1939), heeft grote verbreiding gevonden, bijv. in J.M.G.
Kleinpenning, Geografie van de Landbouw (Utrecht 1968) p. 259, en W. Rösener,
Bauern im Mitteiaiter (2de druk, München 1986) p. 201. Kritische bespreking van
Hupperetz' stelling dat de 'Geschlossene Hoffolge' de oorspronkelijke, oudger
maanse verervingswijze zou zijn bij Rösener, Bauern, p. 196~197.

18 Bijv. RAF, Archief Hof van Friesland - hierna HvF -, WW en YY; RAF, Archief
Nedergerecht Hennaarderadeel, K.

19 Zie voor een overzicht van deze registers: J.A. Mol en P.N. Noomen, Prekadas
trale Atlas fan Frysldn. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de floreen- en stim
kohieren - hierna geciteerd als PKAF - (vanaf 1988) V, p. 12-17.
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tegenstelling tussen de akten en rechtsteksten enerzijds en de registers ander
zijds. Een enkele jaren geleden gepubliceerde genealogie, waarin ook vele
archivalia met betrekking tot grondbezit worden geciteerd, is daarbij een
bruikbaar hulpmiddel. Het betreft een parenteel van een groep rijke eigenerf
de farnilies,20 die ons in staat stelt de vererving van vier sates - twee in Hen
naarderadeel en twee in Baarderadeel - over zes generaties (van ca. 1440 tot
ca. 1640) na te gaan. De eigendomsreconstructie van de vier bedrijven in
1640/1700 laat duidelijk zien dat er allerminst sprake is van versnippering: ze
vormen elk een aaneengesloten gehee1.21 Het blijkt dat de eigendoms- en
gebruiksrechten op deze sates en op delen ervan bij vererving keer op keer
wijd over de parenteel verspreid raakten: geheel conform het erfrecht dus. In
dien men echter nagaat waarop de geciteerde aktes betreffende koop, verkoop
en geschillen over renten, pacht en eigendom betrekking hebben, dan blijkt
dat het in het overgrote deel van de gevallen zaken en transacties betreft
binnen de parenteel, dus tussen bloedverwanten en mede-erfgenamen. De uit
eindelijke uitwerking van al deze rechtshandelingen was niet dat de sates nog
verder uitéénraakten dan ze tengevolge van erfdelingen al deden, maar juist
dat de rechten door één van de erfgenamen werden teruggekocht van zijn ver
wanten en mede-erfgenamen: broers en zusters, soms ook neven en nichten
en achterneven en -nichten. Het is daarom niet juist deze transacties te be
schouwen als een extra versnippering bovenop de versnippering door het erf
recht: ze vonnen juist de neerslag van de tegenbeweging, die de verdeling ten
gevolge van het erfrecht grotendeels weer ongedaan maakte. De vier sates be
hoorden aan het eind van de zeventiende eeuw daardoor weliswaar aan ver
schillende personen, maar intern waren ze niet versnipperd geraakt. Uit
onderzoek naar vergelijkbare families uit hetzelfde milieu van grote eigenerf
den blijkt dat deze gang van zaken geen uitzondering maar regel was.

Nu is het niet zo dat het louter van spaarzaamheid, wilskracht, geluk en
goed boeren afhing of dit proces van terugkoop effect sorteerde. In de prak
tijk van het Oudfriese rechtssysteem werden ook vóór de receptie van het
Romeinse recht al verschillende beginselen gehanteerd die dit proces stimu
leerden en stuurden. Deels waren deze beginselen gecodificeerd in rechtsteks
ten, deels blijkt meer terloops dat ze golden als gewoonterecht.

Allereerst was er het naastingsrecht of 'niaar'. Nadat het voornemen tot
verkoop van grond herhaaldelijk was bekendgemaakt, hadden familieleden bij
voorrang het recht om dat land voor dezelfde prijs aan te kopen. Het ging
terug op het recht van voorkoop, dat in het Oudfriese recht de toekomstige

20 Y. Brouwers e.a., 'rt Pier en Sipcke Hoytes~folk', GJB (1984) p. 5-57. Het gaat
om de parenteel van Peder Ydzama, in 1450 mederechter van Hennaarderadeel,
OFO I, nr. 118.

:H Het betreft Oldehuistrasate te Beers (floreennummer - hierna aangeduid als FC 
8), Domnasate te Weidum (FC7), Hoytehuis te Itens (FC7) en Eningasate te
Oosterend (FC20); vergelijk PKAF V en VIII.
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erfgenamen genoten indien iemand, door nood gedwongen, zijn onroerend
goed van de hand moest doen.22

Daarnaast kon een erflater, indien hij de eigendom van zijn sate23 aan
meerdere erfgenamen naliet, toch beschikkingen treffen die de kans op een
toekomstig herstel van de eenheid in de eigendom van het goed vergrootten,
doordat ze het terugkoopproces extra vergemakkelijkten. Het middel daartoe
was het prelegaat, 'voordeel' of - op zijn Fries - 'fomdeel' genaamd. Aan één
der erfgenamen werd daarbij vóór de erfstelling een gedeelte van de nalaten
schap als voordeel toebedeeld. Voor goederen, die voor gebruik van mannen
of vrouwen in het bijzonder geëigend waren: zoals sieraden voor vrouwen,
wapens voor de mannen en kleding en beddegoed voor mannen èn vrou~

wen,24 werden dergelijke prelegaten ook in andere streken dikwijls toege~

past. Het ging dan dus om roerende goederen met een bijzondere, al dan niet
emotionele waarde. 25 In sommige streken, waaronder Friesland, was het ge
bruik dat ook een gedeelte van het onroerend goed op deze wijze vererfde.
Opmerkelijk is dat deze bevoordeling in het Friese gebied geen facultatieve
optie was bij eventuele testamentaire vererving, maar een algemene gewoonte,
ook in het intestaat~ erfrecht. Rechtsteksten uit het gebied ten oosten van de
Lauwers geven als nonn, dat - indien dochters niet met geld of renten konden
worden uitgeboedeld - zij land mochten erven, maar dat de 'hofstede' en de
daaraan verbonden rechten als voordeel aan zoons moesten komen.26 Ten
westen van de Lauwers ontbraken zulke regels weliswaar in wetsteksten, maar
uit zestiende~eeuwse getuigenverklaringen blijkt dat ook daar het gebruik van
bevoordeling gold, met name 'als daer maer één state en was ende datter

22 Steller, Schulzenrecht, art. XXVII; later werd verkoop aan mede-erfgenamen als
enige vonn van toegestane vervreemding soms nog dwingend per testament
voorgeschreven. Dat deed bijv. Syoerd Tyercx Hoytinga te Schettens in 1651,
RAF, HvF. EEE 1, f. 507; J. Oostra, Familieboek Hoitinga (Drachten 1979)
16-19.~ In oudere rechtshistorische literatuur werden naastingsrecht en recht van
voorkoop vaak in verband gebracht met een Germaanse collectieve familie-eigen~

dom. Recent onderzoek wees echter uit dat agnatische familieverbanden van
jongere datum zijn; de cognatische maagschap bestond wel, maar kan, omdat het
een onduidelijk afgegrensde - en voor ieder individu verschillende - groep was,
geen eigendom gehad hebben. De meest voor de hand liggende oorsprong van het
naastingsrecht lijkt de wens de aanspraken van toekomstige erfgenamen te
reguleren.

23 Ik ga nu uit van het geval dat de erflater maar één sate had.
24 Aldus de typering van De Blécourt, Kort begrip, nr. 237.
25 Meyers, 'Erfrecht', p. 50~51; cf. hierna, noot 272.
26 De Blécourt, Kort begrip, ms. 235, 237; vele voorbeelden bij idem, Bewijsstukken

behoorende bij het Kort begrip van het Oud~Vaderlandsch Burgerlijk recht (2de
druk, Groningen 1937) p. 73 e.v.
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twee oft meer zoenen waeren' .27 Gangbaar was dan dat één van de zonen, de
oudste of - hetgeen gebruikelijker geweest schijnt te zijn - de jongste,28 het
huis en het homleger, dus alles binnen de gracht en de singel, met de aan het
huis en hornleger verbonden 'heerlijkheid' (waarover hierna meer) als voor
deel kreeg naast een aandeel in de landerijen. Deze Westerlauwerse getuigen
verklaringen kunnen als een nadere invulling worden beschouwd van de prak
tijk, die in de Oosterlauwerse wetsteksten wordt beschreven: wat betreft de
bevoordeling van één van de zoons in plaats van de zoons in het algemeen en
wat betreft de definiëring van het begrip 'hofstede' geven ze een gedetail
leerder beeld van de feitelijke gang van zaken dan die wetsteksten.

Ook al had 'deghene die 't selve voirdeel hadde nyet meer rechts ... totte
{eigendom van de] landen aen ende omme de staten leggende dan d'andere
erfgenamen' ,29 de eigendom van het huis en directe omgeving bracht hem
wel degelijk in een - in overdrachtelijke zin30

- 'voordelige positie' ten op
zichte van zijn mede-erfgenamen. Zoals gezegd was de 'heerlijkheid', dat zijn
de rechten in de sfeer van de rechterlijke organisatie (dus rechten in de
rechtsomgang en na 1539 in Westerlauwers Friesland in het stemrecht) en van
de kerk (recht van voorofferen en collatierecht of eventuele aandelen daarin
ten aanzien van de pastorie enlof andere prebenden), niet aan de landerijen
als zodanig, maar aan het hornleger en het huis verbonden.3! Voor eventueel

27 Deze getuigenissen werden afgelegd in een enquête over het begrip 'prelegaat'; ze
zijn uitgegeven door N.B. Algra, Ein. Enkele rechtshistorische aspecten van de
grondeigendom in Westerlauwers Friesland (Groningen 1966) p. 178-181; zie
voor het citaat: ibidem, p. 179.

28 Zo bijv. Jancko Douwama, Geschriften, p. 80: 'sa ist van oldes gewest, des wij,
contrarie van alle andere nacien, voer een recht hebben, dat de jungeste broeder
beholt de heerlycke goederen syns faders'; en in de door Algra, Ein, p. 179,
uitgegeven enquête de vraag of 'hyer voirtyts vair dU compste des lorsten van
Sassens tyden ... die joncxste zoene van den heerscips kinderen ... worden
toegeleght ... die principale staten van zyn olders'. Jancko Douwama overdrijft de
exclusiviteit van de Friezen: ook elders kwam ultimogenituur voor, J. Grimm,
Deutsche Rechtsaltertümer (Herdruk, 4. Aufl., Darmstadt 1983) p. 654; F. Pollock
en F.W. Maitland, The history of English law (2de druk, Cambridge 1899) TI, p.
237-281, 293-306; E. Ie Roy Ladurie, 'Système de la coutume. Structures
familiales et coutume d'héritage en France au 16e siècle', Awwles ESC 27 (1972)
p. 825-846, aldaar 841,844.

29 Algra, Ein, p. 181.
30 Vergelijk de ontwikkeling van 'voordeel' in de hedendaagse betekenis uit de be

tekenis van 'prelegaat': E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch Woorden
boek, voltooid door F.A. Stoett (Den Haag 1882-1929) s.v. 'voredeel' .

31 Sommige juristen zien het patronaats- en collatierecht als een oneigenlijk heerlijk
recht, zo bijv. J.Ph. de Mooté Verloren en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwik
keling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataaf'le
omwenteling (5de druk, Deventer 1972) p. 131-132; Boockmann benadrukt
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jachtrecht en het recht zwanen te houden (zwanejacht of zwanedrift) gold het
zelfde. De met het huis als prelegaat bevoordeelde erfgenaam oefende dus - al
dan niet in overleg met zijn mede-erfgenamen - dergelijke prestigieuze rech
ten uit, en fungeerde daarmee als feitelijk familiehoofd.

Naast de heerlijkheid, die de lokale en regionale voorrechten van het huis
omvatte, waren ook op het niveau van de sate bijzondere rechten aan het huis
en hornleger verbonden. Zo impliceerde de eigendom van het huis doorgaans
tevens de zogenaamde 'bruikma', het recht al het land dat bij de sate behoor
de te gebruiken, ook al was het geen eigendom; het land was met andere
woorden onder het huis beklemd.32 De bevoordeelde erfgenaam had dus het
recht de delen van de sate die niet zijn eigendom waren, van zijn mede-etfge
namen te huren tegen een 'redelijke en broederlijke huur,33 of tegen dezelf
de huur die een buurman voor land van dezelfde kwaliteit34 betaalde. Vaak
blijkt de relatie tussen de eigendom van het huis en het gebruiksrecht van de
landerijen min of meer stilzwijgend uit de praktijk, soms werd ze in tes
tamenten ook expliciet vermeld. 35 In deze - in verschillende opzichten _
aparte juridische positie van het homleger kan men één van de verklarings
gronden zien voor het frequent voorkomen in het Friese gebied van omgrach
te boerderijen, zowel in het bezit van de adel als van eigenerfden. Het recente
onderzoek naar dergelijke hofsteden Cmoated sites') in Westeuropa neigt er

daarentegen terecht dat het dat functioneel wèl was. Hij vergelijkt de eigenkerk
met de heerlijke banmolen: evenmin als aan maaldwang kon de middeleeuwer
zich aan parochiectwang onttrekken, H. Boockmann, Einführung in die Geschichte
des Mittelalters (München 1978) p. 120.

32 Ook pachters die geen familie van hun landheer waren, hadden trouwens tot in de
17de eeuw een dergelijk gebruiksrecht, W.l Formsma, Beklemrecht en landbouw.
Een agronomisch-historische studie over het beklemrecht in Groningen in verge
lijking met ontwikkelingen elders. Historia Agriculturae 13 (Groningen 1981); O.
Postrna, De Fryske boerkerij en it boerelibben yn de 16e en 17e ieu (Sneek
1937); idem en J.1. Spahr van der Hoek, Geschiedenis van de Friese landbouw
(Leeuwarden 1952) I, p. 126 e.v., 170 e.v., 333 e.v., 666 e.v. In Westerlauwers
Friesland verdween dit recht na verloop van tijd, terwijl het zich in de Ommelan
den juist tot het beklemrecht ontwikkelde.

33 Deze uitdrukking bijv. in RAF, Nedergerecht Hennaarderadeel, K4, f. 721~724

(betreft Osingahuis te Oosterend, 1574 juni 23).
34 Zo bijv. in de door Algra, Ein, p. 179, uitgegeven enquête (art. VI).
35 Zo bijvoorbeeld al in het oudste uit Westerlauwers Friesland zelf afkomstige tes

tament: 'Poptatus ... habebit in praerogativis castrum Bentha, domum et aream
cum sex talentis novae terrae ... ; in caeteris bonis domus Benta praedia haeredi~

bus aequaliter dividi volo; item praedia domus praedictae Poptatus a praedictis
haeredibus in huiris habebit, et de huiris Wis respondebit secundum modum et
consuetudinem terme' , FT, nr. 3, p. 4 (1401 juli 27/28).
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toe de omgrachting eerder als statussymbool, dan als verdediging te verkla
ren.36 Zo zou het een teken kunnen zijn van leenroerigheid,31 van het recht
van havezathe of ridderhofstad38 enlof van de welgeborenheid van de bewo
ner.39 Voor een nauwkeurige verklaring is het nodig voor elke regio af
zonderlijk na te gaan welke sociale enlof juridische achtergrond de gracht
gehad zou kunnen hebben. Het heeft er aUe schijn van, dat in het Friese
gebied vooral de bijzondere status van het erf, zowel binnen het geheel van

36 Samenvattend: RL. Janssen, 'The archeology of the medieval castte in the
Netherlands. Results and prospects for future research', in: J.C. Besteman, J.M.
Bos en H.A. Heidinga (ed.), Medieval archaeology in the Netherlands (Assen
1990) p. 219-264, aldaar 249-254; recent over de Friese 'moated sites': J.M. Bos,
A.rcheologie van Friesland (Utrecht 1995) p. 174.

37 F. Verhaeghe, 'Bijdrage tot het archeologisch onderzoek van de middeleeuwse
rurale bewoning in de Belgische kustvlakte', in: A. VerhuIst en M.K.E. Gottschalk
ed., Transgressies en occupatiegeschiedenis in de kustgebieden van Nederland en
België. Handelingen colloquium Gent 5-7 september 1978. Pub!. Belgisch
Centrum voor Landelijke Geschiedenis 66 (Gent 1980) p. 37-64; vele voorbeelden
geven ook R. Mercier, De landelijke bebouwing in de Sint-Pietersheerlijkheid
door de eeuwen heen in Desselgem, Beveren-Leie, Deerlijk en Waregem. Licen
tiaatsverhandeling Gent (Gent 1976) passim en I, p. 33-36; E. Warlop en R.
Soete, Oud Rekkem, I: De feodaliteit (Kortemark-Handzame 1979).

38 A.J. Gevers en A.J. Mensema, De havezaten in Salland en hun bewoners (Alphen
aan de Rijn 1983) p. XXIII (een gracht gebruikelijk); R.J.P. van Drie, 'Inhoud en
gebruik van de begrippen ridderschap en ridderhofstad in het Nedersticht geduren
de de 16e eeuw', Jaarboek van het Centraal Bureau voor de Genealogie (1986)
p. 76, 78 (een gracht en een ophaalbrug in 1512 vereist).

39 In 1465 verdedigde eoen van Foreest in Wijk aan Zee in een proces zijn wel
geborenschap o.a. met het argument dat hij 'is te wonende een begraven hofstede
mit bruggen ende porten ende al dat een hof! toebehoirt': H.A. van Foreest, Het
oude geslacht Van Foreest, 1250~1750 (Assen 1950) 103-104. Vergelijk voor de
correlatie gracht en welgeborenheid: O. van den Arend, Zeven lokale bal
juwschappen in Holland (Hilversum 1993) p. 346-347. In Drenthe zijn begraven
hofsteden schaars; Rolderdingspel bijv. telt er slechts drie: een allodiaal goed te
Anreep, een erfpachtgoed van het kapittel van St. Pieter in Loon en een bisschop
pelijk leengoed in Deurze, alle met adellijke bewoning, waaraan de omgrachting
te danken zal zijn: P.N. Noomen, 'Middeleeuwse ontwikkelingen in Rolder
dingspel' , in: J.G. Borgesius e.a. ed., Geschiedenis van Rolde (Amsterdam 1993)
p. 83-114, aldaar 100, 106-107. In de Tieler- en BommelelWaard droegen 'den
geenen die wohnen op groote huysen mit opgetrocken bruggen' meer bij in een
cijns aan de landsheer dan huislieden en arbeiders: J.A. Maris, De refannatie der
kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het Kwartier van Nijmegen
(Den Haag 1939) p. 257. In Westfalen hadden behalve de hoven van de lage adel
ook veel hoven met een domaniale centrumfunctie een gracht: J. Schepers, Haus
und Hofwestfälischer Bauern (4de druk, Munster 1977) p. 102-105.
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Afb. 14. De stervende krijgt duivelse aanvechtingen om zich te hechten aan zijn
verwanten en aardse goederen. Houtsnede uit: Die deutsche Uebersetzung der Ars
Moriendi des Meisters Ludwig van Ulm urn 1470, p. 20
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de sate als - door de eraan verbonden heerlijke rechten - binnen de lokale
gemeenschap, door de omgrachting werd gemarkeerd.40

Hoewel een prelegaat de met het huis bevoordeelde erfgenaam wat betreft
eigendom geen rechten gaf ten aanzien van het land in dezelfde sate dat aan
zijn mede-erfgenamen kwam, laat het zich dus begrijpen dat de ontvanger van
zo'n voordeel door de eigendom van het huis, door de uitoefening van de
daaraan verbonden rechten in de wereld en in de kerk en door het gebruiks
recht van de landerijen in de praktijk een voorsprong had bij het eventueel
door aankoop of naasting weer ongedaan maken van de versnippering van de
sate ten gevolge van de werking van het erfrecht. Het Oudfriese recht kende
dus naast de algemene regel, die zoons gelijke rechten gaf, verschillende
juridische priucipes (prelegaat, naastingsrecht, de 'bruikma' en de bijzondere
positie van het huis en homleger binnen het geheel van de sate), die in
onderlinge combinatie als een rem konden fungeren op het uiteenvallen van
de sate als gebruiks- en eigendomseenheid. De betrekkelijke continuïteit in de
omvang en samenstelling van de traditionele agrarische bedrijven in het
Friese gebied, die daarvan het gevolg was, heeft er ongetwijfeld toe bij
gedragen dat de sate met de er vanouds bijbehorende landerijen in de grond
boekhouding van 1511 tot 1850 als een soort miniatuur fiscaal district kon
dienen.41 Ook in de toponymie komt de stabiliteit van de sate een enkele
maal tot uiting: het woord '-ga', district, werd niet alleen gebezigd voor pa
rochies (bijv. Tzummegae42 voor Tzum) maar incidenteel ook voor sates en
het traditioneel daarbij behorende land, zoals in het geval van 'Humgemagae'
voor de omgeving van Hommemastate te Dronrijp43 en 'Sipperdagae' voor
het gebied van de zwanendrift van Syperdastate)nOosterlittens.44

Het Oudfriese intestaat-erfrecht kende in het voordeel van de 'hofstede' voor
één van de zonen, zo kan de conclusie zijn, een stimulans voor het bijeen
houden van het stamgoed, waardoor binnen de ruimere kring van bloedver
wanten en erfgenamen de vorming en continuering in de hand werd gewerkt
van een lineage die als hoofdtak. van de familie kon gelden.45 Anders dan
Fockema Andreae meende stond het fideicommis, een bijzondere vonn van

40 Vergelijk bijv. de aandacht die in genoemde Westerlauwerse getuigenverklaringen
- Algra, Ein, p. 178-181 - aan de gracht en de singel als grens van het 'forndeel'
wordt besteed.

" PKAF V, p. 10.
" FT. nr. 210, p. 442 r. 26 (1550 sept. 17).
43 'Kochstedesgoet, situatum in Humgemagae in altis et bassis': FT, nr. 17, p. 29 r.

9 (1455 nov. 26). Ik volg de interpretatie van Verhoeven en Mol, ibidem, p. 597
s.v. Hornmema.

44 T.G. de Vries, ft boek fan de Swan. Swannejacht en swannemerken yn FrysliJ.n
(Drachten 1959) p. 35 (1529); cf. D.D. Osinga, Voorouders uit het geslacht
Syperda, C. Kruit ed. (Den Haag 1992).

45 Zie hierna, noten 273 en 280.
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het voordeel, dus niet geheel los van de oudere structuren. Tegen die ach
tergrond is eveneens verklaarbaar dat in Friesland fideicornmissen - in af
wijking van het Romeinse recht en tot verbazing van latere juristen - soms
niet bij testament, maar bij akte onder levenden, bijvoorbeeld bij schenking of 
huwelijkscontract in het leven werden geroepen.46 Met kan dit verschijnsel
het best verklaren als men het beschouwt als een bevestiging en aanscherping
van de reeds in het Oudfriese recht aanwezige bescherming van het familie
goed. In 1431 sloten Peter Kamrningha en zijn zuster Wiek zo zelfs een
gewoon contract over hoe Cambuur (Kaminghabuurstrastata) bij Leeuwarden
zou moeten vererven indien Peters kinderen kinderloos zouden overlijden: de
state zou dan niet 'in fraemde hand', maar aan Wicks kinderen moeten ko
men.47 Men kan zich wel afvragen hoe zulke afspraken geëffectueerd hadden
moeten worden indien ze niet ook opgenomen werden in het eerstvolgende
testament waarbij het goed vererfde. In dit geval gebeurde dat in ieder geval
niet: de met Wick overeengekomen vererving werd in Peters testament van
1440 niet venneld.48 Het contract tussen Peter en Wiek illustreert intussen
wel hoe men in het begin van de vijftiende eeuw in hoofdelingenkring wilde
voorkomen dat het stamgoed door vererving buiten de familie zou raken. Van
dezelfde mentaliteit getuigt het contract dat de broers Here en Peter Ockinga
van Burgwerd in 1478 sloten, om de bepalingen na te leven uit het testament
van hun overgrootmoeder Bauck,49 waardoor 'ws hwsen ende stenzen mey
sommighe lande deer tho herende sent byhlest datze wta slacht naet scellith
sterua' .50

Dat het bij testament ingestelde fideicommis in Friesland deels wortelde in
de gewoonte in het Oudfriese erfrecht bij versterf - dus ook zonder dat er een
testament was - althans de kern van het familiegoed als voordeel ongedeeld
binnen de familie te houden, blijkt ook uit de manier waarop het woord voor
deel of 'forndeel' werd gebruikt. In algemene zin werd met 'fomdeel ' ieder
prelegaat bedoeld. Daarnaast had deze tenn in Friesland, waar de aanduiding
'fideicommis' in de vijftiende en vroege zestiende eeuw niet voorkwam, als
specifieke betekenis die van 'voordeelsgoed waaraan ook fideicommissaire
bepalingen waren verbonden'. Dat het fideicomrnis als een aangescherpte
vonn kan worden gezien van het algemenere gebruik de kern van het familie~

46 Andreae, 'Voordeelsgoederen' , p. 68-69.
47 OFO I, nr. 52. Als achtergrond diene nog dat Cammingaburen afkomstig was van

Wicks moeder; Peter was haar halfbroer uit een andere moeder, zie verder noot
67.

48 FT, nr. 11 (1440 mei 8).
49 Bauck Camstra. gehuwd met Lolle Ockinga, maakte haar testament in 1420: RAF,

Familiearchief Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen - hierna EVC -, inv.nr.
1323B: Upcke van Bunnania, 'Frisicae nobilitatis genealogia' (1597-1604) 
hierna geciteerd als UvB -, f. 56r; cf. FT, p. 488.

50 OFO I, nr. 285 (1478 mrt. 6). In dit geval was er dus wel een testamentaire basis
voor het fideicommis.
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goed aan één der zoons als voordeel na te laten, werd in 1611 treffend
verwoord door de toen 71-jarige Juw van Botnia, tijdens een proces over het
door Epe Liauckema in 1535 ingestelde fideicommis van Liauckema.51 Hij
begon zijn uitleg van wat een fideicommis was met een uiteenzetting over de
algemene gewoonte onder zowel 'meierluyden van cloosterslanden', 'eygen
erffde personen' als' edelluiden' door middel van prelegaten al dan niet fidei
comrnissair belaste eigendoms- of zelfs gebruiksrechten aan één der zonen na
te laten. Hij signaleerde daarbij nadrukkelijk de parallellie tussen de aparte
status van - indien men maar over één enkele sate kon beschikken ..:. het huis
en hornleger en - indien meer sates in de boedel aanwezig waren - het stam
goed. Op het niveau van de sate fungeerde immers 'die huysinge' met het
'gebruyck van alsulcke landen ofte staten', op het niveau van het totale
grondbezit van een erflater met meer sates 'die state daer die olders ofte
voorolders hebben gewoont ende waervan sy die naemen voeren' als de kern
van het familiegoed, die gewoonlijk als voordeel werd 'gemaecket ofte geer
vet ... op emant van de sonen, hetsy die ioncxte ofte oltste soon, schoon datter
dochter syn die alder syn'. Gegeven de gewoonte dat de met het homleger
bevoordeelde zoon in de regel de hele sate gebruikte als pachter van zijn
mede-erfgenamen, maakt deze parallellie tussen het homleger (bij kleine ei
generfden) en het stamgoed (bij hoofdelingen en eigenerfden met meer sates)
ook de hierboven vermelde merkwaardige constructie van Syds Tjaarda be
grijpelijker, die niet alleen het fideicommis van Tjaardastate als 'leengoed' ty
peerde, maar ook de gezamenlijke erfgenamen als 'leenheren' van de bezitter
van het forndeel. 52

Ook een vergelijking tussen Westerlauwers Friesland en de Ommelanden
tenslotte kan illustreren hoezeer het fideicommis wat betreft de beoogde uit
werking een bevestiging en aanscherping was van de oude gewoonte - ook bij
versterf ., het huis met het erf en de bijbehorende rechten vooruit toe te delen.
Ten westen van de Lauwers gold sinds het begin van de zestiende eeuw het
Romeinse recht, zodat eventuele bevoordeling van de mannelijke neerdalende
lijn met familiegoed sindsdien expliciet bij testament moest worden geregeld,
bijvoorbeeld door fldeicommissaire voorwaarden. In de Ommelanden, waar de
Oudfriese juridische verhoudingen daarentegen in velerlei opzicht gehand
haafd bleven, werd in het Ommelander Landrecht van 1601 zelfs nog de oude
regel opgenomen, dat 'de soons sullen moghen toetasten met twee handen
ende de dochters alleene met eener handt, ende dat beyde in alle de nagela
ten replicke ende onreplicke goederen; voorbehouden de soons vooruut de
hoffstede met der heerlickheyden, daer sy van gheboren sint, ende daertoe

51 RAF, Liauckema, iov.nr. lIO-iii. Zie over dit proces ooot 243 hierna.
52 Het lijkt er op dat Syds Tjaarda begonnen is zijn fomdeel als 'leen' te defini~

niëren, de bezitter moest daama wel de leenman zijn. Wie de leenheer moest
worden is voor hem waarschijnlijk een probleem geweest hij heeft gedacht aan
de keizer (zie noot 308), maar kon dit niet realiseren. Het collectieve leen
heerschap lijkt een noodconstructie.
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alle datghene, dat tothaer zalige vaders lyve behoort heeft' .53 De continue
vererving in mannelijke lijn van het familiegoed genoot daardoor, ook indien
geen testamentaire bepalingen waren gemaakt, een grotere beschenning dan
in Friesland.54 Hoewel in de Ommelanden fideicommissen niet geheel ont
braken,s5 mag de oorzaak dat ze er minder talrijk waren dan in Friesland
naar mijn mening gezocht worden in het vasthouden in het landrecht aan de
oude bevoordeling van zoons met 'de hofstede waarvan ze geboortig waren'.

Naast recente Romeinsrechtelijke wortels - wat betreft de juridische vorm .,
had het Friese fideicommis, dat ik hierna ook als 'forndeel' zal aanduiden, in
de combinatie van de verschillende beginselen in het gewoonterecht waardoor
het stamgoed een extra bescherming genoot, derhalve ook oudere wortels.
Deze beginselen zullen niet alle even oud zijn geweest. Mag men van het
naastingsrecht een grote ouderdom aannemen, de bevoordeling van één der
ZOODS met het voor de eer van de familie meest essentiële onroerende goed
lijkt eerder thuis te horen in de late twaalfde eeuw of later. Toen begon zich
binnen de grote cognatische verwantschapskring, de maagschap, overal in
Westeuropa immers de (bij voorkeur patri-)lineaire afstammingsgroep, het ge
slacht of de lineage, af te tekenen met een stamhuis, een vaste familienaam
en later een eigen wapen.56 Er zijn, zoals in de volgende paragraaf ter spra
ke zal komen, sterke aanwijzingen dat ook in Friesland deze ontwikkeling
zich in de twaalfde en dertiende eeuw heeft voorgedaan.

3. De continuïteit van de Friese adel.

Fockema Andreae meende dat niet slechts het fideicommis een laatmiddel
eeuwse juridische vorm was die los stond van het Oudfriese recht, maar dat
ook hetgeen door fideicommissen aan volgende generaties als één geheel
werd overgedragen, namelijk de aan een complex onroerend goed verbonden
status en machtspositie van de laatmiddeleeuwse hoofdeling, een verschijnsel
was dat los stond van de oude standenstructuur. Deze stelling sloot aan bij
Gosses' opvatting dat de Friese hoofdelingenstand zich pas in de late middel
eeuwen vonnde als een nieuwe elite, gebaseerd op rijkdom, militaire geweld
uitoefening en usurpatie van rechten. Deze nieuwe sociale bovenlaag zou zich
eerst in de dertiende en veertiende eeuw als een' staatsrechtelijk onkruid' van

53 Ommelander Landrecht van 1601, boek lIl, art. 49; geciteerd bij De Blécourt,
Bewijsstukken, p. 119.

S4 Zie voor moeilijkheden en processen over de concrete toepassing van dit artikel:
H. Feenstra, De bloeitijd en het verval van de Ommelander adel, 1600-1800
(Groningen 1981) p. 121-125.

55 Feenstra, Bloeitijd, p. 119.
56 Zie bijv. G. Duhy, 'Structures de parenté et noblesse dans la France du Nord aux

lle et 12e siècles', in: idem, Hommes et structures du moyen dge (Parijs 1973) p.
267~286; D. Herlihy, Medieval households (Cambridge, Mass. 1985) p. 83~88.
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de eigenerfde boeren zijn gaan onderscheiden.57 Deze visie leek mede onder
steund te worden door het feit dat de genealogie van de meeste hoofdelingen
families niet verder dan tot het begin van de vijftiende eeuw - of in een enkel
geval tot in de veertiende eeuw - kon worden teruggevoerd.ss

Voor een toetsing van Fockema Andreae's stelling dat de door fideicom
missen geconsolideerde machtsposities van de Friese adel nieuwvormingen
waren die geheel los stonden van de oude standenstructuur, is het dan ook
nuttig het probleem van de continuïteit van de Friese adel eens nader te be
kijken. Bij de vaak genoemde geringe ouderdom en continuïteit blijken de no
dige vraagtekens geplaatst te moeten worden, indien wij enerzijds de late ver
schriftelijking van de Friese samenleving in de beschouwingen betrekken en
ons anderzijds realiseren, dat ook in Holland de herkomst van families van
onbetwiste adeldom, zoals de Brederode's, Teylingens, Wassenaers en ArkeIs,
vóór 1200 slechts met behulp van hypothetische constructies kan worden be
schreven.

De oudste historische berichten die ons de rechtsvoorgangers en voorou
ders doen kennen van het vijftiende en zestiende-eeuwse hoofdelingenmilieu,
waaruit een groot deel van de door Verhoeven en Mol gepubliceerde testa
menten afkomstig is, kunnen worden ontleend aan de Gesta abbatum van de
Premonstratenzer abdij Mariëngaarde bij Hallum. Deze Gesta schilderen ons
de stichting in 1163 en de oudste geschiedenis van deze abdij. Omstandig
wordt de betrokkenheid van verschillende Oostergoër adellijke families be
schreven. Bij nadere beschouwing van deze mededelingen uit de Gesta en in
dien we ze bovendien confronteren met latere gegevens .over de adel van
Oostergo, blijken voor verschilleude families en machtsposities opmerkelijk
continue lijnen getrokken te kunnen worden. Een mooi voorbeeld van een
oude adellijke machtspositie vormt het in de testamentenuitgave vermelde
Marklagoed (Merele guth) in Hallnm. De hoofdeling Jeppe Jeppema van
Westemijkerk liet het in 1483 aan zijn vrouw Luts Feitsma als dowarie na.59

Haar nakomelingen uit een volgend huwelijk noemden zich naar dit goed ook

57 Fockema Andreae, 'Voordeelsgoederen' , p. 63; I.H. Gosses, 'De Friesche hoofde
ling' , in: idem, Verspreide geschriften (1946) p. 402-450.

5S Ook in literatuur, waarin een oude herkomst van de Friese adel wordt bepleit dan
wel mogelijk geacht, wordt de moeilijk bewijsbare ouderdom en continuïteit van
de Friese adel trouwens als probleem herhaaldelijk gesignaleerd. Zo bijv. N.B.
Algra, 'De oorsprong van de Friese adel', Jaarboekje van de Nederlandse Kaste
lenstichting (1971) p. 16-26, aldaar p, 16, 23; idem, Zeventien Keuren en Vieren
twintig Landrechten (2de druk, Doom 1991) p. 178; I.R.G. Schuur, 'De Friese
hoofdeling opnieuw bekeken', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge
schiedenis der Nederlanden 102 (1987) p. 1-28, aldaar 28; J.M. van Winter,
'Aristocratisering in middeleeuws Nederland', in: J. Aalbers en M. Prak ed., De
bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden (Amsterdam
1987) p. 17-31, aldaar p. 21.

59 FT, DI. 43, p. 84 r. 8.
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wel Markla; blijkbaar had het nog enige aUure. Combinatie van de historio
grafische berichten van de Gesta met archeologische, diplomatische en genea
logische gegevens maakt het mogelijk de geschiedenis van dit goed tot het
einde van de elfde eeuw terug te volgen. Een eerste - archeologische - indica
tie, dat de Markla's ooit een aparte fallÛlie met een oude machtspositie
waren, is de stinswier die in 1718 nog naast de boerderij lag.60 De Gesta
wijzen in dezelfde richting. De stamvader, van wie de naam niet bekend is,
werd waarschijnlijk aan het eind van de elfde eeuw geboren en trouwde met
Siweris, dochter van Ulbrandus, schout in Reitsum of Rinsumageest.61 Siwe_
ris trad op oudere leeftijd in in Mariëngaardes dochterklooster Bethlehem
(Bartlehiem) onder Oudkerk; vele van haar vrouwelijke nakomelingen zouden
dit voorbeeld volgen. Haar zoon Renicus magnus behoorde rond 1163 tot de
eerste begunstigers van Mariëngaarde. De afstarnmingsreeks die uit de Gesta
kan worden samengesteld omvat in totaal acht generaties, van het midden van
de elfde tot het midden van de dertiende eeuw. Een der beide erfdochters
trouwde in de dertiende eeuw met een Kempo van Marrum;62 tweehonderd
jaar later woonde onder Marrum, in Westemijkerk, weer een Kempo, name
lijk Kempo Jeppema,63 de grootvader van de eigenaar van Marklastate in

60 B. Schotanus à Sterringa, Uitbeeldinge der heerlijekheit Friesland (Leeuwarden,
François Halma, 1718). Zie voor Markla ook: D. Cannegieter, 'Merkla' , DVF
(1886) p. 309.

61 Meestal wordt zijn woonplaats Reisum of Rynsegum (A.M. Wybrands ed., Gesta
abbatum Orti Sancte Marie (Leeuwarden 1879) p. 33) als Reitsum geïnterpre
teerd, recent bijv. door N.B. Algra, 'De dateaning fan it SkeltaIjocht', It Beaken 
hierna geciteerd als IB - 53 (1991) p. 1~33, aldaar p. 20, 32; omdat men een
schout eerder in een groter dorp dan Reitsum verwacht, moet ook Rinsumageest
(afgeleid van Ringesheim, zie KB. Künzel, Lexicon van Nederlandse toponiemen
tot 1200 (2de druk, Amsterdam 1989) p. 303), waarnaar de tweede variant kan
wijzen, worden overwogen.

62 De afstammingsreeks is: I. Ulbrandus schout van Rynsegum; Il. Siweris (later
convers in Bethlehem), tr. NN van Mercelurn; ffi. grote Renicus van Mercelurn
(Gesta abbatum, p. 33, 55); IV. Wibrandus Renekenga van Mercelum (ibidem, p.
224); V. Ava van Mercelum, non in Bethlehem (ibidem, p. 168) en jonge Renicus
van Mercelum (ibidem, p. 55, 168), uit hem: VI. Sibrandus Renekenga (ibidem, p.
168) en Dodo van M~rcelum, tr. Sitetis (Siardsdr) Rembrechta van Merumasehu
suni (ibidem, p. 224) uit wie: VII. Ava (Dodosdr) tr. Kempo van Marrum en
Renniweris (Dodosdr) tr. Liudo (Waltetsz) van Underthum; VIII. Rewerildis en
Berneldis (Kemposdr) en Thiadlindis en Ethelindis (Liudosdr), alle vier non in
Bethlehem, de laatste ook priores (ibidem, p. 224).

63 De verwantschapslijn waarlangs Marklastate verder verende is: I. Kempo Jep
pema te Westernijkerk, 1431 (M.A Beelaerts van Blokland, 'Nogmaals Aebinga
van Humalda', De Nederlandsche Leeuw - hierna geciteerd als NL - (1989) p. 9;
de in FT, p. 494-495, genoemde Jackle Jeppema, gest. 1411, is 16de-eeuwse fictie
van Andreas Cornelius e.a., Chronyk en waaragtige beschryvinge van Friesland
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1483. Ondanks het genealogische hiaat kan men Markla - gezien de continuï
teit van de naam en het bewaard blijven van de stinswier - als een continue
machtspositie typeren, die door vererving of anderzins aan de Jeppema' s is
gekomen.

Een ander voorbeeld van grote continuïteit is de familie Camminga van
Cambuur bij Leeuwarden. In diplomatische bronnen verschijnen zij rond
1400; in de testamentenhundel zijn zij met talrijke testamenten vertegenwoor
digd; hun zorg voor de continuïteit van hun stamgoed kwam hierboven reeds
ter sprake.64 Verschillende auteurs hebben er de aandacht op gevestigd dat
zij in de Gesta gedurende drie generaties figureren als adellijk geslacht, dat in
de dertiende eeuw een kruisvaarder en een deken van Oostergo voortbracht en
dat abten van Mariëngaarde en Klaarkamp tot zijn verwanten rekende.65

Minder aandacht trok het tot nu toe, dat er in de zestiende eeuw een geens
zins onwaarschijnlijke traditie bestond die hen enerzijds verbond met een in
de Gesta nog drie generaties verder - tot in het midden van de elfde eeuw 
terug te volgen adellijke familie uit de omgeving van Blija en Ferwerd,66 en

(lste druk, Leeuwarden 1597, 2de druk, Leeuwarden 1742) p. 148-149; cf. UvB,
f. 33v-34r); Il. leppa leppema, 1437; 111. leppe leppema, 1483 (FT, nr. 43) tr.
Luts Feitsma, die herte. met Tialing Jellinga, uit welk huwelijk: IV. Auck Jellinga
alias Markla (cf. Beneficiaalboeken van Friesland, J. van Leeuwen ed. - hierna
geciteerd als BB - (Leeuwarden 1850) p. 146; RAF. Sminia, inv.nr. 1089 (1555)
tr. Taco Mockema; V. Take Takesdr Mockema tr. Lieuwe Beyma (UvB, 42r,
54v); hun zoon VI. Siurdt Beyema bezat Merclasaete in 1561, RAF, HvF, 111 3, f.
834 (1561 mrt. 22).

64 Het oudste testament is dat van Peter Cammingha uit 1440, FT, nr. 11; cf. noot
48 hierboven. Zie verder het schema in FT, p. 538.

65 Bijv. J.R.G. Schuur, Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de
oudste stadsgeschiedenis (Zutphen 1979) p. 110; J.A. Mol, De Friese huizen van
de Duitse Orde (Leeuwarden 1991) p. 346.

66 Deze traditie werd verwoord door Sibrandus Leo, Abtenlevens der Friesche
kloosters Mariëngaard en Lidlum, D.A. Wumkes ed. (Bolsward 1929) p. 4,
doordat hij Wybrandus van Blija (lUb hierna) tot de 'familia Camminganae'
rekent; ook O. Postma legde (in DVF 38 (1946) 43 en Frysk Jierboek (1946) p.
156-169) deze relatie. Sibrandus Leo suggereerde daannee een verwantschap
tussen de generaties 111 en IV hierna; hoe precies blijft onduidelijk. De voornamen
Kempo en Wybrandus in de families Van Blija en Cammingha van Cambuur
(Kampengga de Kampenggabure) en de patronage (Gesta abbatum, p. 190) door
abt Sibrandus (uit de eerste familie) over de latere abt Ethelgerus (uit de tweede
familie) ondersteunen Sibrandus Leo's opgave. Opmerkelijk is dat rond 1400 de
machtspositie van de Cammïnga's van Cambuur door huwelijk aan die van
Ferwerd (vlak bij Blija) kwam: een 'hereniging' van beide families? De volgende
generaties zijn te onderscheiden (ik beoog geen volledigheid): I. NN van Blija;
IIa. Asego van Blija, lIb. Kempo van Blija (uit hem TIIb) en lIc. NN van Blija
(uit hem lUc); IIIb. Wybrandus, een van de eerste begunstigers van het klooster
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die hen anderzijds door ononderbroken (matrilineaire) lijnen met de vijftien
de-eeuwse Camminga' s van Cambuur verbond.67 Evenals Markla kan de
machtspositie Cambuur daarmee tot in de twaalfde eeuw, de verwantschaps
lijn zelfs nog tot een eeuw eerder worden teruggevolgd. Het voorbeeld van de
Camminga's en de met hen verwante Jelgera's is bovendien interessant,
omdat het twee adellijke patrilineaire lineages in wording toont, die zich in de
twaalfde eeuw losmaakten uit, of juister: zich gingen onderscheiden binnen de
oudere grote cognatische verwantschapskring, waarin - bij het ontbreken van
vaste familienamen - de precieze genealogische relaties niet meer zijn te tra
ceren. Herhaaldelijk wordt in de Gesta de adeldom van de leden van beide
lineages benadrukt; de van de voornamen Kempo en Ethelger afgeleide patro
niemen Karnpengga (Carnminga) en Ethelgera (Jelgera) zien we als het ware
voor onze ogen bevriezen tot vaste familienamen; het belang van de stichting
van een - waarschijnlijk versterkt - adellijke huis voor het zelfbewustzijn van
de beide lineages blijkt uit de expliciete vennelding van Kampenggabure
(Cambuur) en Ethelgerabure (Jelgerhuis); dat deze stichting nog niet ver in
het verleden lag (in de twaalfde eeuw?) kunnen we uit de namen opmaken,
die nog corresponderen met de persoons- en familienamen van de dertiende
eeuwse eigenaars.

Herhaaldelijk is erop gewezen dat de genealogie van de Westeuropese adel

(1163-1175); bovendien was Kempo (IIb) attavus van abt Sibrandus (1230-1238);
lUc. Asego van Blija, tr. met de zuster van Ghertrudis van Driesurn, eerste priores
van Bethlehem (Gesta abbatum, p. 21, 34); IV. Wibrandus vanCambuur, uit wie:
Va. Bava, tr. Guido Jelgera van Jelgerhuis (Elgera de Ethelgerabure), de ouders
van genoemde abt Ethelgerus (1240-1259) en Vb. Dodo Camminga, tr. een zuster
van abt Sydachus van Klaarkamp, uit wie: Vla. Bava, priores van Nazareth, Vlb.
Wibrandus, deken van Oostergo, sterft kinderloos, en VIc. Kempo, tr. Haxedis en
'genuit ex eafilios etfilias, suorum bonorum heredes jUturos' (Gesta abbatum, p.
189-190,205.219).

67 UvB, f. 36, citeert een traditie uit de familie Camrninga zelf, met betrekking tot de
voorouders van Hac Camminga van Cambuur, de vrouw van Gerrolt Camrninga
van Ferwerd (rond 1400). Deze traditie verschilt volledig van de 16de-eeuwse
historiografische fantasieën over de Camminga's, Naamen, 'Suffridus Petrus',
noten 128 en 135. Omdat de namen Kempo, Sids/Sidachus en HaclHaxedis ook
bij de Camminga's van Cambuur uit de Gesta voorkomen, lijkt deze traditie niet
onwaarschijnlijk. Chronologisch teruggerekend sluit ze aan op de Gesta: een zoon
van Kempo (Vlc) zou kunnen zijn (VII) 'Ernst Camminga qui filium habuit (VIII)
Bennert Camminga et nepotem ex eo (IX) Kempo Camminga, pronepotem (X)
Sids Camminga, omnes ex arce Cammingana sub urbem Leovardiam sita oriun
dos'. Sids' enige dochter (XI) Hac trouwde met Gerrolt (Gheryt) Camrninga van
J;<erwerd, in 1398 grafelijk baljuw in Zuidelijk Oostergo en heer van Leeuwarden
en Ferwerd, Janse, Grenzen, p. 441. Gerrolt en Hac hadden een dochter (XII)
Wick; uit een tweede huwelijk had Gerrolt een zoon Peter, aan wie Cambuur
kwam, cf. noot 47.
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juist dan ver kan worden opgevoerd, als de betreffende families een nauwe
band onderhielden met kerken en kloosters, waarvan kalendaria of kronieken
bewaard zijn gebleven. De aanhoudende gebeden om voorspraak bij God voor
het zieleheil leidden er dan toe dat het voorgeslacht ook onder de mensen niet
in vergetelheid raakte. Indien we ons realiseren dat in Westerlauwers Fries
land slechts één historiografische bron van monastieke herkomst is overge
leverd, kan de conclusie zijn dat de voor Markla en Carnminga vast te stellen
continuïteit sinds de elfde-twaalfde eeuw ook voor de rest van de Friese adel
hoogstwaarschijnlijk geen uitzondering, maar eerder regel geweest zal zijn.68

Afb. 15. Liauckemastate te Sexbierum (1741). Tekening door Pieter Idserts Portier.
Fries Museum Leeuwarden

68 Ook andere in de Gesta abbatum van Mariëngaarde vermelde families bestonden
in de 15de eeuw nog. Zo wordt Sibrandus Leo's identificatie (Sibrandus Leo,
Abtenlevens, p. 18) van Kempo (Siuicï filius) vir nobilis de Waxinge, van wie een
dochter in de 13de eeuw priores van Bethlehem was (Gesta abbatum, p. 223) als
de stamvader van de familie Siuxma van Waaxens (cf. UvB, f. 60v) bevestigd
door de nabijheid van Siuxmastate en kloostergoed van Bethlehem (H.M. van den
Berg, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst: Noordelijk
Oostergo (Den Haag 1981-1989) - hierna geciteerd als NO - 11, p. 200, 203). Ook
Sibrandus' (Abtenlevens, p. 4) identificatie van Mariëngaarde's eerste begunstiger,
de nobilis Godescalcus van Hallum (Gesta abbatum, p. 30) met de stamvader van
de Goslinga's (cf. UvB, f. 43v), waarvan de stins grensde aan de dorpsterp van
Hallum (NO I, p. 146), lijkt niet onwaarschijnlijk. Op vergelijkbare wijze als de
Gesta abbatum van Mariëngaarde dat voor Oostergo doen, geven de Kronieken
van Wittewierurn voor Fivelgo en het zogenaamde' Suurhuser' Necrologium voor
Emsigerland de eerste, 12de en 13de~eeuwse vermeldingen van ook later nog
bestaande families; resp. uitg. door RP.H. lansen en A. lanse, Kronieken van het
klooster Bloemhof te Wittewierum (Hilversum 1991); en J. Stracke en H. Schmidt,
'Bin Psalter des frühen 14. Jahrhunderts und die FrUhgeschichte der Häuptings
familie Abdena', Jahrbuch Emden 42 (1962) p. 75-92.
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Het in de literatuur herhaaldelijk opgeworpen probleem, dat de Friese adel
een minder grote ouderdom lijkt te hebben, verliest daarmee veel van zijn
zwaarte.

De hierboven op basis van historiografische bronnen gedane vaststelling
dat zich in Friesland in de twaalfde eeuw, evenals in de omringende gebie
den,69 binnen de wijdere kring van verwanten lineaire afstammingsgroepen
met een stamhuis en een vaste familienaam begonnen af te tekenen, kan in
Westerlauwers Friesland ook met gegevens van archeologische en kartogra
fische aard worden gefundeerd. Historisch kaartmateriaal, verspreide ar
chivalische gegevens en archeologisch onderzoek wijzen uit dat Friesland nog
in de Nieuwe tijd meer dan 200 mottes of stinswieren, zoals de hierboven
genoemde bij Marklastate, kende. Blijkens archeologisch onderzoek van de
laatste decennia dateren ze waarschijnlijk merendeels uit de twaalfde en
dertiende eeuw. Omdat door koppeling van genealogisch70 en prekadastraal
onderzoek71 kan worden vastgesteld, dat vele in verband zijn te brengen met
adellijke machtsposities in de vijftiende eeuw, kan daaruit geconcludeerd
worden dat deze machtsposities, ook als oudere historische gegeveus outbre
ken, al eeuwen oud waren.72

69 Ik noem hier slechts de overzichten van O.D.I. Roemeling, 'Enkele adellijke
geslachten in Drenthe in de middeleeuwen', NL (1973 e.v.) en A.N. de Vos van
Steenwijk, Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van de geschiedenis van
de Drentse adel (Assen 1979) (de grote verwantschapsgroepen Groningen~

Coevorden-Echten~Ansen~Ter Borch~Knasse, Bentheim~Rutenberg~Van den Cloos~

ter~Schonevelde, Kuinre~Norg-De Vos~Dwingelo-Hiddingh en Ruinen~Welvelde~

Lansinge~Geusinge~Waninge-Pigge zijn vanaf de 12de eeuw te volgen): lM. van
Winter, Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen (Groningen 1962) en
I.M.A. Coenen, Graaf en grafelijkheid. Een onderzoek naar de graven van Hol~

land en hun omgeving in de Be eeuw (Utrecht 1955) bijl. 1.
70 P.N. Noamen en G. Verhoeven, 'De Genealogie van de Friese adel volgens

Upcke van Burmania', GIB (1994 e.v.) is bedoeld als vervanging van M. de Haan
Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Friesehen adel (Leeuwarden
1846) wat betreft de middeleeuwen. Zie voor het Bunnaniaboek verder noot 49
hierboven.

71 Zie Mol en Noemen, PKAF (Leeuwarden 1988 e.v.).
72 Bewust hanteer ik in dit opstel de vage en weinig specifieke tennen 'machtsposi~

tie' en 'heerschappij'. Dit om enerzijds de suggestie te vermijden dat de positie
van de Friese hoofdelingen juridisch nauwkeurig en monocausaal zou zijn te
typeren en om anderzijds bij de aantoonbare continuïteit van hun positie niet de
suggestie te wekken dat deze continuïteit ook steeds een ononderbroken, (patri~)li~

neaire afstammingslijn impliceert. De voorbeelden Markla en Canuninga hier
boven en bijlage 2 hebben dan ook meer tot doel de continuïteit van machtsposi
ties te illustreren, dan een in alle gevallen zekere filiatie te demonstreren. Zie ook
de schema's bij H. van Lengen, Geschichte des Emsigerlandes (Aurich 1973~

1976) 11, p. 7-28.
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Terwijl we voor de twaalfde en dertiende eeuw op bronnen van klooster
lijke herkomst zijn aangewezen, levert voor de veertiende en vijftiende eeuw
vooral de administratie van de grafelijkheid van Holland belangrijke aanwij
zingen voor een continuïteit van de Westerlauwerse adel. In deze periode
tekent zich een groep van aanzienlijke hoofdelingenfamilies af, die onderling
nauw verwant waren en die gezamenlijk de bovenlaag van de Friese samen
leving vormden. Zij speelden de hoofdrol in de partijtwisten van de vijftiende
eeuw, uit hun milieu is een groot deel van de door Verhoeven en Mol gepu
bliceerde testamenten73 afkomstig en zij vormden ook in de Nieuwe tijd de
kern van de Friese adel. Met enige overdrijving kan gesteld worden dat, on
danks wisselende partijnamen74

- aanvankelijk Vetkopers, later Schierin
gers - de politieke strevingen van deze groep gedurende honderden jaren
dezelfde bleven: rond 1400 steunde ze Albrecht van Beieren, rond 1500
Albrecht van Saksen bij hun pogingen een landsheerlijkheid in Friesland te
vestigen; in de tussenliggende periode wist ze haar hegemonie ook zonder
landsheer te bewaren. Voor verschillende van deze families is aan te tonen of
aannemelijk te maken dat hun machtspositie ook aan het begin van de
veertiende eeuw al bestond. Als voorbeelden zijn naast de ook al eerder te
traceren Camminga's van Leeuwarden - die reeds ter sprake kwamen75 -, te
noemen de Walta's van Tjerkwerd,76 de Sickinga's en Albada's uit Goënga,
de Popma's van Terschelling,77 de Juwsma's en Tjaarda's van Rinsuma
geest,78 en de Liauckema's van Sexbierurn; ook de in de vijftiende eeuw

73 Op Auckema en Herama/Tyercksma. (Bolsward) na, betreffen alle genealogische
schema's in FT, p. 537-543, deze groep; vele andere testateurs zijn cognatisch
met deze groep verbonden.

74 Een onderzoek naar de vetevoering in de 15de eeuw, inclusief het contemporaine
en latere gebruik van partijnamen, is een desideratum.

75 Zie de noten 66 en 67. Ook de Leeuwarder hoofdelingenfamilie Burmania wordt
al rond 1300 vermeld.

76 Bovengenoemde Pier Walta van Bozum (zie noot 3) stamde in vrouwelijke lijn uit
een zijtak van deze familie. De precieze filiatie - waarschijnlijk in het begin van
de 15de eeuw - van deze Walta's (van Schraard) uit die van Tjerkwerd is onbe
kend, maar hun wapen houdt de herinnering eraan vast.

77 Zij worden sinds het begin van de 14de eeuw genoemd als schouten van de
heerlijkheid Terschelling, een Hollands leen; in de 15de eeuw gingen zij zich
feitelijk als heren van het eiland gedragen,

78 Hessel (Juwsma) van Rinsumageest werd op 8 april 1399 beleend met de am
bachtsheerlijkheid van Driesum: G. Colmjon, Register van oorkonden die in het
Charterboek van Friesland ontbreken tot het jaar 1400 (Leeuwarden 1884) nr.
442. Zijn stins stond zo dicht bij Tjaardastate in Rinsumageest, 'datse tot [de]
ander met een haeck mochten schieten': Worp van Thabor, Kronyk van Friesland,
J.G. Ottema ed. (Leeuwarden 1847-1871) IV, p. 111-112. Tjaarda's en Juwsma's
zegelden met hetzelfde wapen: een adelaar met een borstschild met een leeuw;
alleen de kleuren verschilden, RAF, fotocollectie zegels; H. Wenmng, in: Jaar-
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minder op de voorgrond tredende Hoppers in Staveren79 en Reynalda's van
Oppenhuizen80 hadden in de veertiende eeuw al een relatie met de Hollandse
graaf. Albrecht van Beieren zocht in 1398 zijn bondgenoten dan ook niet
onder nouveaux riches, maar deed een beroep op oude adellijke families, die
generaties eerder ook al aan de grafelijke kant stonden.

Om een inzicht te krijgen in de aard van de continuïteit van de machtspo
sitie van deze families kan de goed gedocumenteerde positie van de Walta's
en Sickinga' s als voorbeeld dienen ter gedachtenbepaling, Hun nakomelingen
zouden in de vijftiende eeuw de stadshoofdelingen van Bolsward en Sneek
leveren. Hun geschiedenis illustreert hoe continue machtsposities door de
eeuwen heen wisselend werden ingevuld en gelegitimeerd, De Walta's van

boekje van den Frieschen Adel 2 (1884) p. 90-91; UvB, f. 52v, 61r. Blijkens een
rijk bewerkte grafzerk van 1341 uit Rinsumageest hadden ene Athigard en Hacira
o.a. een zoon Hesselius en een zoon Sidachus (= Syds). In combinatie met de
wapenovereenkomst en de nabijheid van de stinzen maken deze namen het zeer
waarschijnlijk dat deze zonen van Athigard de stamvaders van de Juwsma's en
Tjaarda's waren. In de late 15de eeuw zou Juwsmagoed weer opgaan in Tjaardas
tate: NO 111, p. 134, 139, Vergelijk ook het testament van bovengenoemde Syds
Tjaarda (noten 4 en 303), die van moederszijde een nazaat van deze Tjaarda's
was: FT, nr. 157, p. 329 r. 8.

79 Tydeman Hopper was rond 1400 dijkgraaf in zuidelijk Westergo, grafelijk schout
van Staveren en ridder in de Hollandse Orde van de Tuin: Janse, Grenzen, p. 137,
139, 144, 152, 305. In 1320 legde de graaf van Holland aan een Staverse burger
een boete op 'gheliken dat men Jaerich Hopper sine smerte beterde'; GPCV I, p.
162. De naam bestond toen dus reeds in Staveren; de starnreeks - althans vanaf
het midden van de 14de eeuw ~ die de historisch vaak weinig betrouwbare
Suffridus Petrus, De scriptoribus Frisiae (Keulen 1593) X1I/9, p. 157~159, van de
voorouders van Joachim Hopper geeft, lijkt daarom niet onwaarschijnlijk. Zie
voor Hopper ook de testamenten FT, nr. 33 (1475 mrt. 11) en FT, nr. 142 (1537
april 6).

80 De graaf van Holland beleende in 1328 Heyo Zybranszone Reynairde met het
schoutambt van Oppenhuizen, Offingawier, Sneek buiten de poort en Wolprandes
kerke: GPCV I, p. 181. Over 15de~eeuwse Reynalda's 'in Oppenhuysum prope
Snekam ubi possessio Reynarda sita est' handelt de 'Genealogia Ayttana', in: Vita
Viglii ab Aytta Zuichemi, Analecta Belgica, e.p. Hoynck van Papendrecht ed., IJl
(Den Haag 1743) p. 277, die bovendien vermeldt dat de Brederode's uit de
Reynarda's zouden stammen (1) en dat Oegeklooster door een Oege Reynalda
gesticht zou zijn geweest; zie voor deze fictie ook: J.A. Mol, 'Haskerkonvint
1464-1521. 1t sukses fan in Windesheimer kleaster' , DVF 73 (1993) p. 33-34. O.
Santema, Ta de skiednis fen Toppenhuzen en Twellegea (Leeuwarden 1939) p. 15,
signaleerde de continu'lleit van deze familie voor het eerst; H. Walsweer gaf in
GJB (1989) p. 70-76 en ibidem (1994) p. 40-41 een overzicht van de 15de-eeuw
se Reinalda's; Zaecka Rennaerda was in 1466 getuige bij het testament van Doitia
Albada: FT, nr. 24.
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Tjerkwerd treden voor het eerst voor het voetlicht als in 1331 Waltitus van
Kercwaerd - zoals bij de Camminga' s en Ethelgera' s komen ook hier voor
en familienamen nog overeen - samen met zijn broer Here van Kercwaerd
een aantal paarden aan Utrechtse burgers ontrooft. 81 Zij werden door de bis
schop gestraft met een interdict over de parochie Tjerkwerd. Als zonen of
verwanten van Waltit zullen we Eppo en Tako van Walten uit Tjerkwerd mo
gen beschouwen, die in hetzelfde jaar het oostelijk schoutambt van Bolsward
van de graaf verkregen, zoals hun ouders dat hadden bezeten.82 De machts
positie van deze familie werd door de politieke veranderingen, zoals het
wegvallen van het grafelijk gezag in de veertiende eeuw, blijkbaar niet aange
tast: in 1374 trad namelijk een Aggha Walte van Kerkwer op als grietman
van Wonseradee1.83 Toen een generatie later het tij opnieuw leek te keren
ten gunste van de Hollandse graaf, was er wederom een Walta, die zijn gezag
door de graaf liet legitimeren: Tjerk Walta werd in 1399 beleend met de
ambachtsheerlijkheid van (o.a.) Tjerkwerd; bovendien werd hij tot ridder ge
slagen en tot grafelijk baljnw van Wonseradeel, Workum en Hindelopen be
noemd.84 In de vijftiende eeuw, toen een landsheerlijk gezag weer ontbrak,
behielden de Walta's hun vooraanstaande positie: de familie Hottinga alias
Juwinga alias Walta - in vrouwelijke lijn van Tjerk afstammend - oefende
toen de heerschappij over Bolsward en Tjerkwerd uit.85 Niet alleen de
machtspositie, ook de wijze van machtsuitoefening was bij alle politieke wis
selingen weinig aan verandering onderhevig. Tjerk Walta misbruikte in 1494
de strategische ligging van zijn stins Waltahuis in Tjerkwerd aan de door
gaande vaarroute van Staveren en Workum naar Bolsward, zoals vijf (?) ge
neraties eerder zijn voorvader Waltit dat deed, toen hij Keulse burgers die
langs Tjerkwerd voeren ten onrechte van valsemunterij beschuldigde; 'ende 
want hy grietman van Wonseradeel was - soe nam hy huer wel by tuaeleff
hondert golden guldens, ende liet se doe voort an reysen' .86

Een vergelijkbare achtergrond als de Walta's hadden de hoofdelingen van

81 S. Muller, De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht 1325~1336 (Utrecht
1889-1891) I, p. 425-428.

82 Colmjon, Register, nr. 225.
83 Hansisches Urkundenbuch IV, nr. 481.
84 Zie voor hem: lanse, Grenzen, p. 456.
85 Hun positie te Tjerkwerd zal van de Walta's afkomstig zijn. N.E. Algra, 'Het

verdwijnen van de hoofdelingen uit de Friese stadsbesturen', Us Wurk 13 (1964)
p. 58-68, aldaar p. 61, veronderstelde dat hun positie te Bolsward eveneens van de
Walta's afkomstig was. De traditionele genealogieën, bijv. UvB, f. 50v-51r,
beschouwen de familie Hottinga alias luwinga alias Walta echter patrilineair als
Hottinga's, die in het begin van de 15de eeuw hun rechten te Bolsward en te
Tjerkwerd verwierven door twee afzonderlijke huwelijken, respectievelijk met een
erfdochter Juwinga van Bolsward (cf. Janse, Grenzen, p. 125 nt. 17 en de daar
aangehaalde literatuur) en met een erldochter Walta van Tjerkwerd.

86 Worp van Thabor, Kronyk IV, p. 221.
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Sneek. De Harinxma' s van Sneek behoorden in de vijftiende eeuw tot de
machtigste hoofdelingen in Westergo. Agge Harinxma van Sneek, overleder
in 1422, was een zoon van Haringh thoe Heeg, tot 1399 bondgenoot van d,
graaf van Holland. Zijn positie in Sneek dankte hij aan zijn schoonvadel
Rieuck Bockerna, in 1398 grafelijk baljuw van Ond-Wagenbrugge"' en latei
stichter van het klooster Thabor. 88 Op zijn beurt had deze Rienck Feicke
Sickinga van Goënga tot schoonvader. 89 Ook Feicke Sickinga was tijdens d(
Friese oorlog van graaf Albrecht een bondgenoot van Holland.90 Evenals bi~

de Walta's was ook dit bondgenootschap geen nieuw aangegane relatie, maal
ging het terug op een oudere band tussen Feicke' s familie en de grafelijkheid
In de tweede helft van de veertiende eeuw trad hij namelijk samen met zijr
neef Sicka Albada - die in de zestiende eeuw als een voorouder werd beo
schouwd van de familie Van Albada - op om de rechten van hun familie Ol
de helft van de grafelijke halve tol van Staveren te verdedigen. Zij dreigder
toen de Hamburgers die geen tol wilden betalen dat ze hen met 'al hur
vrienden te water en te land alle mogelijke schade zouden toebrengen' .9:
Sicke Albada had zijn aandeel van de tol geërfd van zijn verwant Alae"
Simonsz,n die hem op zijn beurt had geërfd van zijn vader Simon Alards·
zoon." Deze bad hem als leengoed van de graaf van Holland bezeteu." EI
zijn verschillende aanwijzingen dat nog in de zestiende eeuw zowel de
Harinxma'svan Sneek als de Albada's zich vaag van deze tot in de veer
tiende eeuw terug te volgen afstamming bewust waren.95

87 lanse, Grenzen, p. 141, 143, 164-165, 174.
88 R. Steensma, Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften (Leeu

warden 1970) p. 11.
89 Worp van Thabor, Kronyk IV, p. 5: 'dese Rienick hadde te wyff Feicke Sickinga

dochter van Goyngum'.
90 GPCV I, p. 316: Fedka Sickinga ontving van de graaf een jaarlijkse rente van 50

Hollandse gulden (1400 sept. 7).
91 Colmjon, Register, nr. 300; Hansisches Urkundenbuch III, nr. 182. De datering

'omstreeks 1350' is onjuist.
92 O.a. vermeld in Colmjon, Register, nr. 317 (1365); ibidem, nr. 351 = Hansisches

Urkundenbuch IV, nr. 182 (1374).
93 Colrnjon, Register, nr. 242 (1334 mrt. 12). De andere helft van de grafelijke halve

tol vererfde van Leyweko Derricsz (1334) op Jarich Lewekenz (1374).
94 Colmjon, Register, IU'. 242 (1334 mrt. 12); cf. Hansisches Urkundenbuch Il, nr.

556.
95 De herinnering aan de Sickinga-afstamming van de Harinxma's was geconser~

veerd in het door Rienck Bockerna gestichte klooster Thabor (zie noot 89). Het
feit dat het stamgoed van de Sicldnga's, Sickingastate te Goënga, zich in de
boedel van de Harinxma's bevond - zie bijv. de testamenten FT, ms. 44 (1483);
62 (1501); 94 (1518); 165 (1541) - zal deze herinnering nog ondersteund hehhen.
De op het eerste gezicht merkwaardige pretentie van de Albada's dat zij 'geboren
echte graven zonen van de graaf van Holland' zouden zijn, en daarom het
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Dit excurs over de Walta's en Sickinga's laat zien dat de legitimatie van
de feitelijke heerschappij in het milieu van grote hoofdelingen wisselde met
de tijd. Tijdens perioden dat de grafelijke macht zich manifesteerden ver
schaften de landsheerlijkheid en de feodaliteit gezag, in perioden van Friese
'vrijheid' baseerde men zijn positie op de landgemeente en op (de dreiging
met) uitoefening van geweld. Duidelijk is dat, bij een wisselende invulling en
legitimatie, de heerschappij zelf een continuum was. Noch de gewelduitoefe
ning in het vetewezen, noch de relatie met de grafelijkheid, noch de relatie
met de landgemeenten leveren ieder op zich een afdoende verklaring voor die
heerschappij.96 Al even moeilijk als voor de heerschappij van de laatmiddel
eeuwse hoofdelingen, zoals in de oudere wetenschappelijke literatuur vaak
werd beproefd, is het één monocausale juridische verklaring te geven voor
hun geweldpleging: pleegden de Walta's in 1331 bijvoorbeeld roof zonder
meer op langstrekkende kooplieden, of traden zij juist op als schout, aan wie
immers het gezag over de doorgaande wegen97 was toevertrouwd? Een po
ging het hoofdelingenwezen monocausaal te typeren lijdt helemaal schipbreuk
indien we ons niet tot de schriftelijke bronnen beperken, maar ook de door de
bodemkunde, archeologie en historische geografie98 geleverde gegevens in
het onderzoek betrekken. Naast een band met de grafelijkheid, legitimatie
door de gemeente en vetevoering komen dan ook andere factoren in het zicht
die een constitutieve betekenis voor de hoofdelingenheerschappij gehad lijken
te hebben. Waltahuis bijvoorbeeld ligt niet alleen zeer strategisch aan de

Hollandse wapen zouden mogen voeren - blijkend uit een falsum gedateerd 1424,
OFO I, nr. 40 - kan een uitvergrote herinnering zijn aan de leenband met Holland.
Interessant in dit kader is ook het gegeven dat de grafelijke leenman Tymen
Hopper (zie noot 79), volgens de traditie zijn leenband met Holland heraldisch tot
uitdrukking zou hebben gebracht, Suffridus Petrus, De scriptoribus Frisiae, XII/9,
p. 157. De Bonninga's van Oppenhuizen tenslotte herinnerden zich volgens de
'Genealogia Ayttana' in de 16de eeuw dat zij zowel met de Albada's als met
Rienck Bockema verwant waren en vanwege de laatste verwantschap begraafrecht
in Thabor genoten. Zie voor Albada en Sickinga verder hierna, noten 101 en 102.

96 Conform de waarschuwing van Marc Bloch dat 'la même erreur guette les
chercheurs d'origine: de confondre une filiation avec une explication' kan in dit
opstel de vraag naar de oorsprong van de Friese hoofdelingenstand buiten
beschouwing blijven.

97 Zie voor een overzicht van de taken van de schout bijv. W.J. Buma en W.Bbe!,
Westerlauwerssches Recht 1. lus municipale Frisonum (Göttingen 1977) I, p. 288.
Een vergelijkbaar probleem doet zich voor bij Liauckemamolen te Sexbierurn; zie
hierna, noot 284.

98 Terecht stelt J.M. van Winter, 'Adel en aristocratie in de middeleeuwen', Tijd
schrift voor Geschiedenis 93 (1980) p. 357-376, aldaar p. 372, dat onderzoek naar
laatmiddeleeuwse eigendomsverhoudingen - een veel tijd vergend bedrijf - in re~

trospectief nieuw licht op de positie van de middeleeuwse adel kan werpen. Onze
prekadastrale atlas (PKAF) dient mede dit doel.

98

doorgaande vaarroute naar Bolsward, maar het Waltaland blijkt bovendier
met het geestelijk goed van Tjerkwerd één naar buiten afgerond vierkant blo~

te vormen.99 Een dergelijke naburigheid van hoofdeling en kerk, een bekenè
verschijnsel in Friesland,loo kan op verschillende manieren tot stand geko·
men zijn: bij jonge kerken kan het initiatief tot de stichting van de voorzater
van de hoofdeling zijn uitgegaan, bij oude kunnen zij zich in het bezit var
oud kerkegoed hebben gesteld. In beide gevallen is de nabijheid van stins er
kerk een indicatie dat de betreffende machtspositie een zekere ouderdorr
heeft. lOl Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de talrijke stinswieren
waannee het kleigebied van Friesland gestoffeerd was, en die hierboven a:
werden genoemd. 102

99 PKAF, dl. Wûnseradiel (in voorbereiding).
100 Zie bijv. A. Salomon, Geschichte des Harlingerlandes bis 1600 (Aurich 1965) p,

136; DJ. van der Meer, 'Oldehuys en Nyehuys to Bears', GiS (1970) p. 31; Ne
Hl, p. 117. In onze atlassen PKAF IV, p. 38, en VI, p. 26, waarschuwden wij
ervoor de adellijke machtspositie niet te lichtvaardig altijd als primair te zien; ir:
het hierna uitgewerkte voorbeeld lijkt de kerk van Sexbierurn bijv. primair er
Liauckemahuis secundair, terwijl de St. Joriskerk van Oosterbierum daarentegen
omgekeerd een fundatie lijkt van de rechtsvoorgangers van de Hibbema's; zie ook
hierna, noot 300. In ander verband kom ik op deze problematiek terug.

101 Ook de bezitsreconstructie van adellijk en kloostergoed wijst soms op een moge·
lijk hogere ouderdom van adellijke machtsposities, dan uit de schriftelijke bronnen
alleen blijkt (zie ook het geval Siuxma in Waaxens, noot 68). Vanwege de na
bijheid van het Cisterciënzerinnenklooster Aula Dei of Nijeklooster (dat in 1233
op het goed van 'frater Ulbodus', een convers van Bloemkamp of Oldeklooster,
werd gesticht) en Albadastate op Speers op de grens van Gauw en Goënga
(GPCV I, p. 471-472 (1427); Schotanus, Uitbeeldinge) zijn de Albada's wel met
Ulbodus van Nijeklooster in verband gebracht; zo door J.A. Mol, in T. Santema,
Skiednis fan Skearnegoutum (Oosterend 1991) p. 140. Met deze hypothese van
Mol strookt merkwaardigerwijs de late (en waarschijnlijk onbetrouwbare) traditie
in de eigenerfde familie Bruynsma van Ypecolsga dat hun stamvader Bocke Hep
kes (ca. 1559) een 'pronepos' was van Rienck Bockerna, wiens verwanten be
halve Thabor ook Oldeklooster gesticht zouden hebben: M. Schoengen, in: Archiej
Geschiedenis Aartsbisdom Utrecht 29 (1903) p. 155-156, noot 7; H. Aukes,
Katholieke Friese geslachten, Frisia catholica 3 (Groningen 1941) p. 52. Ulbodus
zou dan een verwant van Rienck Bockeina zijn geweest, die we hierboven
inderdaad leerden kennen als een verwant van Sicke AlbadaJ

102 Op het hornleger van de stins van de Sickinga's in Goënga, die hierboven al
werden genoemd, lag in 1718 bijvoorbeeld nog een stinswier, RAF, HvF, EEEI,
f. 501v; PKAF, dl. Wymbritseradiel (in voorbereiding); Schotanus, Uitbeeldinge.
Ook de genoemde Camminga's van Cambuur en Popma's van Terschelling
bezaten stinzen op stinswieren.
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Kaart 1. Geestelijk goed en Liauckemagoed rond 1500: een bezitsreconstructie op basis
van de gegevens uit de Prekadastrale Atlas fan Frysldn, dl. I, Barradiel

llnl,w"d."zniooU)ko lV""' V,," do ~aroohie,

Wy"oldum en Sox!>io!"m

m ' ..."m"I'IO

mAdolon

" Gorhra"d..l"tc 10 Almenu'"

~... ·,i" h j
."'1i' • " ... ,....._
i' '7 i' l~

I.; ;
Lr.!
'"'J ~ ~ji;, - ~_~_~~-

;}j. /J1i!j..~~~-, ,

/1.__r-----L•J --'--7_../

-~-~-~

lR1I!l
lR1I!l

1500 2000 2500

m kloo_"crgoed

~ gMd Va" de fumjJic U,"ekom"

b··:'2.:::;{lil mJ,nd <'nrier het fide:icommi, va" Li""Ckom.
1535-1838

Hiervoor werd in paragraaf 2 betoogd, dat het fideicommls als juridische vorm
in velerlei opzicht een voortbouwen was op reeds in het oude gewoonterecht
aanwezige principes, die beoogden om naast een eerlijke verdeling van de
goederen over het gehele nageslacht toch de kern van het familiegoed aan de
'hoofdtak' van het geslacht door te geven. In paragraaf 3 werd daarna aan de
hand van verschillende voorbeelden aangetoond dat ook de hoofdelingenstand,
die de rechtsvorm van het fideicommis sinds het begin van de vijftiende eeuw
gebruikte om haar machtsposities te consolideren, geen nieuwvorming was die
geheel los stond van de stands- en rechtsverhoudingen van de volle middel
eeuwen. In de volgende paragrafen wordt bij wijze van voorbeeld een groep
fideicommissen, namelijk die van Westelijk Barradeel behandeld; het belangrijk
ste is dat van Liauckema in Sexbierum dat in 1479 en 1535 werd ingesteld. Ook
hierbij draait het om de vraag naar de continuïteit, met dien verstande dat nu de
concrete bestanddelen van de fideicommissen centraal staan. Na een overzicht
van het adellijk milieu in Westelijk Barradeel (4.1) worden deze afzonderlijke
bestanddelen - goederen, rechten en verervings- en andere bepalingen (4.2) be
schreven, Vervolgens wordt (in paragraaf 5) de vraag behandeld of deze
afzonderlijke bestanddelen pas door de fideicommissaire bepalingen hun onver
vreemdbare karakter verkregen, of dat (sommige van) de betreffende goederen
en rechten ook vóór de testamentaire instelling van het fideicommis in sommige
opzichten feitelijk al onderworpen waren aan gebruiken en bepalingen die be
oogden ze als familiegoed een eeuwig statuut te geven.

De bronnensituatie is voor het gekozen gebied relatief gunstig, doordat in het
huisarchief van Liauckema veel stukken bewaard zijn gebleven, die het mogelijk
maken de betreffende goederen en rechten gedetailleerd te beschrijven. De
kroniek van de Premonstratenzer abdij Lidlum en de uit mentaliteitshistorisch
oogpunt waardevolle passages die de kroniek van Andreas Cornelius aan het
nabijgelegen klooster Ludingakerke en aan de adel van Westelijk Barradeel
wijdt, maken een nadere inkleuring mogelijk.103 Onder Westelijk Barradeel
versta ik het grondgebied van de dorpen Almenum (inclusief de handelsbuurt
Harlingen), Wynaldum, Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum en Lidlum in
de voormalige grietenij en gemeente Barradeel. In de middeleeuwen stond deze
grietenij bekend als Berum of BieruID, een naam die in enge zin gereserveerd

103 RAF, Liauckema (als in noot 5); Sibrandus Leo,Abtenlevens (als in noot 66); Andreas
Comelius, Chronyk (als in noot 63; zie voor deze kroniek recent: 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 IR 56, nr. 2/3 (1994)
p. 146-187, aldaar p. 150, 159.

§ 4. Een voorbeeld: de jamdelen van Westelijk Barradeel
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was voor de dorpen Pieters- of Westerbierum, Sexbierum en Oosterbierum.104

Het is een gebied van jonge zeeklei, dat wordt gekenmerkt door een aantal pa
rallelle zavelige kwelderruggen met tussenliggende laagten. l05

In dit gebied zijn in de vijftiende en zestiende eeuw tenminste vijf adellijke
states bij testament als prelegaat aangewezen. Het betreft fomdelen van ver"
schillende soort. Dat van Liauckema te Sexbierum (1479/1535) was sinds 1535
een 'eeuwigdurend fideicommis';l06 het fomdeel van Hibbema te Ooster
bierom (1479)107 was voor één generatie met fideicommissaire voorwaarden
belast; Nyenhuis te Wynaldum daarentegen werd in 1507 als fomdeel zonder
fideicomrnissaire voorwaarden gelegateerd,108 maar werd in 1535 gedeeltelijk
bij het fomdeel van Liauckema gevoegd. Van de beide met het Liauck
emafomdeel door verschillende bepalingen nauw verbonden fomdelen van
Latsma (1546/1542)">9 en Adelen (1566) te Sexbierumllo tenslotte was het
eerste voor twee generaties, het laatste voor eeuwig fideicommissair belast.

4.1. De adel van Westelijk Barradeel

De eerste historische gegevens over de adel van Westelijk Barradeel danken we
aan de stichtingsgeschiedenissen van de abdijen Ludingakerke en Lidlum. Twee
groepen aanzienlijke leken waren in deze streek in de twaalfde eeuw in staat op
hun grondbezit een klooster te stichten. De familie Ludinga (parentela Ludig
mannorum) stichtte in 1157 het naar haar genoemde klooster van reguliere

Hl4 P. Sipma, 'Toponymy fan Bmadie}' ,in: Barradeel. Rapport betreffende hetonderzoek
van het Ldnskip-genetysk Wurkforbtln fan de Fryske Akademy (Drachten 1955) p.
170-181. Door sonunige auteurs (bijv. J.M. Mabesoone, 'Landschaps~ en sedimen
tatieontwikkeling in Westelijk Barradeel sinds prehistorische tijd', IB 20 (1958) p.
219-239) werd Westerbierum als een verdronken dorp beschouwd; omdat in de
verschillende parochielijsten echter Westerbierum en Pietersbierum nooit samen
worden genoemd, moet aan Sipma's interpretatie de voorkeur worden gegeven.

105 Zie bijv. J.P. Bakker en J.r. Wensink, 'Overzicht van de holocene reliefgeneraties en
sedimentopvolging in Barradeel', in: Barradeel: rapport, p. 16-42; Mabesoone, 'Wes~
telijkBarradeel'; Y. Dijkstra, 'De archeologieinruilverkaveling in De Bjirmen' ,Paleo
aktueel 2 (Groningen 1991) p. 87-91; voor de parochiegrenzen: PKAF L

106 Liauckema te Sexbierurn: FT, nr. 40, p. 72 r. 41 e.v. (1479); FT, nr. 138, p. 280 r. 21
e.v (1535).

'" Hibbema te Oosterbierum: FT, nr. 40. p. 73 r. 15 e.v. (1479).
108 Nyenhuis te Wynaldum: FT, nr. 74, p. 140 r. 13-14 (l507): niet fideicommissair belast

'vorende}' van Nyenhuis, Oldehuis en Engela in Wynaldum en Jongema in Pietersbie
rum; vergelijk echter hierna, noten 250 en 290.

109 Latsma te Sexbierum: FT, nr. 193, p. 413 r. 39 (band met Liauckema) en 40 e.v.
(fideiconunis); FT, nr. 206, p. 433 r. 18 e.v. (fideiconunîs en bandmetLiauckema); cf.
ook FT, nr. 207, p. 434-435.

110 Adelen te Sexbierurn: RAF, HvF, fideicommissaire testamenten EEEI. f. 22r-23v
(1566; afschr. 1654); RAF. Liauckema, (nieuw) inv.nr. 107 (afscbr. 1599).
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kanunniken van St. Augustinus te Ludingakerke lll bij Midlum, direct ten zui
den van Barradeel. Zij schonk het daarbij de reeds bestaande gelijknamig!
parochiekerk; de bisschop begiftigde het nieuwe klooster gelijktijdig met dl
bisschoppelijke eigenkerk van Minnertsga. In de late middeleeuwen blijkt" il
beperk me nu tot Barradeel " ook de kerk van Wynaldum aan Ludingakerke t,
behoren. ll2 Enige tijd later, vóór 1182, stichtte de vir dives Sibo van Lidlun
met instemming van zijn cognati op zijn grondbezit het klooster Lidlum, dat D;

een aanvankelijke band met Ludingakerke weldra bij de Premonstratenzer ordl
aansluiting vond. ll3 Het oudste deel van het grondbezit, naar men mag aan
nemen de kern van de corpora van beide abdijen,1I4 behoorde v66r het middel
van de twaalfde eeuw dus aan de aanzienlijke families Ludinga en Van Lidiurn
In een vorige paragraaf kwam ter sprake dat uit de Gesta abbatum van Lidlum
moederklooster Mariëngaarde bekend is, dat er continuïteit bestaat tussen he
milieu waarin in de twaalfde eeuw de initiatieven tot de stichting van Mariën
gaarde waren genomen en dat waaruit in latere tijd abten en begunstigers van dl
abdij voortkwamen;l15 of ook in Barradeel de verwantschapskring van dl
stichters van Ludingakerke en Lidlum in de laatmiddeleeuwse adel" die abtel
van Lidlum en begunstigers en bondgenoten van beide kloosters voortbracht
zijn voortzetting vond, is onduidelijk, hoewel geenszins onmogelijk.116

Terwijl de continuïteit van de laatmiddeleeuwse adel van Barradeel met dl
Ludinga's en Van Lidlum's uit de twaalfde eeuw slechts op veronderstellinger
kan berusten, behoeft er vanaf het begin van de veertiende eeuw over continuï
teit van adellijke machtsposities nauwelijks nog twijfel te bestaan, ook al is Val

een ononderbroken stamreeks nog geen sprake. De eerste familie waarvan dl
contouren zich lijken af te tekenen, is die van de Liauckema's. Waarschijnlijl

111 Over de datering van de stichting van Ludingakerke bestaan drie tradities: Worp Val

Thabor (Kronyk lIl, p. 128; cf. S. MullerFz. en A.C, Bouman, Oorkondenboekvan he
Sticht Utrecht (l920) I, nr. 457) citeert een bisschoppelijke bevestiging, die hij op 116f
dateert; de abtenlijst van Theodoricus Pauli begint in 1158 (P.J.M. van Oils, 'Roldu{
en Friesland', Rolduc's Jaarboek 19 (1939) p. 145-154, aldaar p. 150; cf. Andrea:
Comelius, Chronyk, p. 95, die 1157 noemt); in het 15de-eeuwse Rolduc dateerde mer
de stichting tenslotte op 1129 (Van Gils, 'Rolduc en Friesland', p. 149-150). Er zijl
goede gronden de oorkonde van Worp inhoudelijk voor echt te houden, maar hem tf
dateren op 1158; zie voor de stichting ook hierna, noot 297.

ll2 Cm. Schotanus, 'Tablinum', in idem, De geschiedenisen kerckelyck ende wereldtlyd
van Friesland (Franeker 1658) p. 117 (1357).

113 Sibrandus Leo,Abtenlevens, p. 31; vennelding van de 'Sibodi primifundatoris cognati
(ca. 1240): ibidem. p. 34.

114 Zie voor de omvang van de corpora van Lidlum en Ludingakerke, globaal met de laten
dorpen van die naam overeenkomend: O. Postma, 'Oer de corpora fan de Fryskf
kleasters en hwatder6tfuortkaem',IE (1946) p. 11"21. en PKAFI, p. 50"53 en IV. p
72"77.

115 Zie hierboven, noot 68.
116 Zie hierna, noot 297.
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Kaart 2. De ligging van de sates Oldehuis en Nyenhuis in de parochie Wynaldum. Uit
snede uit de kaart van Barradeel uit de atlas van SchotanuslHalma uit 1718

vijftiende eeuw als apanage diende.119 De oudheid van Oldenhuis werd extra
onderstreept door de stinswier, die er naast lag. Nyenhuis, dicht tegen de Ried
of Roptazijlroede aan gelegen, lijkt daannee geen jongere afsplitsing van een
ouder en aanzienlijker huis te zijn, maar eerder een verschoven centrum van een
oud complex grootgrondbezit. Mogelijk heeft de nabijheid van de Ried, waarop
de familie vanaf 1424 ook heerlijke rechten zou krijgen, een aantrekkingskracht
uitgeoefend. De aanzienlijke positie van de Te Nyehuizen blijkt ook uit hun
allianties. In het begin van de vijftiende eeuw huwde oude Sicke te Nyenhuis
met Tiets Gerbranda, een dochter van Hobbe Gerbranda uit de familie van de
stadshoofdelingen van Harlingen. Door dit huwelijk raakte Sicke verzwagerd met
Wibren Gerbranda alias Hermana, hoofdeling van Minnertsga en met Allert
Sjaarda, stadshoofdeling van Franeker. In de volgende generatie trouwde jonge
Sicke te Nyenhuis met Catharina Epesdr Aylva, uit de belangrijke familie van
de dorpshoofdelingen van Witmarsum; kinderen van Catharina' s broer Tiaert
zochten hun partners in de families Juwinga alias Walta van Bolsward, Heringa
van Rauwerd, Jelmera van Ameland, (Gerbranda alias) Hermana van Minnertsga
en Sjaarda van Franeker. Door beide huwelijken waren de Te Nyenhuizen dus
nauw verwant met alle naburige grote hoofdelingen.

bestond hun machtspositie al in de late dertiende eeuw. In 1322 belastte de graaf
van Holland namelijk Ghelmaer en Sculte Scultinc met de hoge en lage juris
dictie over Sexbierum en Wester- of Pietersbierum. l17 Hun identieke toenaam
maakt het aannemelijk dat ze broers of neven waren. Het is daarom goed moge
lijk dat deze benoeming Sex- en Pietersbierum geen nieuwe machthebbers
bracht, maar dat een feitelijk al langer bestaande machtspositie van de familie
Scultinc erdoor werd bevestigd, gecontinueerd of uitgebreid. Driekwart eeuw
later, in 1399, beleende de graaf Schelte Liauckema met de heerlijkheid van
(o.a.) dezelfde dorpen. Omdat bovendien juist in de familie Liauckema de naam
Schelte in de vijftiende en zestiende eeuw generatie op generatie terugkeert, is
het zeer waarschijnlijk dat Schelte Liauckema niet alleen een rechtsopvolger
maar ook een nazaat van de Scultincs was. De Liauckema' s, die in de vijftiende
en zestiende eeuw tot de machtigste, meest aanzienlijke en onderling nauw
verwante hoofdelingenfamilies van Westerlauwers Friesland behoorden, zouden
dan ook wat betreft de continuïteit vanaf het begin van de veertiende eeuw te
vergelijken zijn met andere families uit deze groep, zoals de hierboven ge
noemde Camminga's, Walta's en Sickinga's.

Hoewel hetgeen ik. - bewust weinig specifiek - als hun 'machtspositie' en
'heerschappij' aanduidde, waarschijnlijk dus al lange tijd bestond, kan de
precieze genealogie van Liauckema's, evenals die van de meeste hoofdelingen
families, pas voor de periode na 1400 worden opgesteld. Vanaf dan stellen de
bronnen ons ook in staat de onderlinge verwantschap en de gelaagdheid van de
hoofdelingenfantilies te leren kennen. Westelijk Banadeel telde toen drie
families die blijkens hun machtsbereik en hun huwelijkspolitiek tot de hogere
adel gerekend kunnen worden: Liauckema in Sexbierum, Te Nyenhuis in
Wynaldum en Gerbranda in Harlingen-Almenum; in Oostelijk Barradeel kunnen
de Roorda's van Tzummarum en de Hermana's van Minnertsga zo worden
getypeerd. Van de overige adel in deze streek onderscheidden ze zich doordat
hun machtspositie niet tot één of enkele kleine dorpen beperkt was, maar
bestond uit de hegemonie in grotere gebieden of in plaatsen met centrale functies
ten opzichte van de omgeving.ns

De tweede familie van 'grote' hoofdelingen in Barradeel, de familie Te
Nyenhuis, die vanaf 1423 wordt vermeld, is de enige adellijke familie die voor
het dorp Wynaldum is geattesteerd. De naam suggereert op het eerste gezicht
een positie van minder belang en van geringe ouderdom. Bij nadere beschou
wing is dat echter niet het geval. Naast de state Nyenhuis ligt namelijk de state
Oldenhuis, die eigendom was van de Te Nyenhuizen en aan het einde van de

~
'\
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117 Voor de verantwoording van genealogische en prosopografische gegevens verwijs ik
naar bijlage 2.

118 Het begrip 'adel' gebruik ik in dit opstel niet in de specifieke vroegmiddeleeuwse
betekenis voor de oude nobilitas, maar in de laatmiddeleeuwse, sociologische betekenis.
Ook 'grote' en 'kleine hoofdelingen' en 'hoge' en 'lage adel' gebruik ik: niet in juri
dische, maar in fenomenologische zin.
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De derde familie van grote hoofdelingen is die van de al genoemde Gerbranda' s.
Zij fungeerden in de vijftiende eeuw als de stadshoofdelingen van Harlingen.
Een Hollandse spion typeerde in 1468 hun positie als volgt: •een platsen ge
heeten Harlinghen ende daer loopt een arm van: de zee doir te landewart in,
ende is niet besloten ende dit es beheert van eenen geheeten Yede Douwenzoon' ,

119 Voor de verantwoording van gegevens over goederen en grondbezit verwijs ik naar
bijlage 1.
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namelijk Ede Douwez Gerbranda. 120 Hun stins lag op een strategisch punt:
onder Almenurn, waar de Zeedijk en de Oudedijk (Hoamestreek) bij elkaar ko
men; ook naast Gerbrandastate lag een stinswier. Behalve de ruim 60 pondemaat
die bitmendijks bij de state behoorde, beschikten de Gerbranda's nog rond 1535
over uitgebreide kwelders buitendijks. Door de werking van de zee gingen deze
in later tijd echter verloren. De Gerbranda's splitsten zich in het begin van de
vijftiende eeuw in twee hoofdtakken: de Gerbranda's van Harlingen-Almenum
en de Hermana's van Minnertsga.12l

De Liauckema' s traden in het begin van de vijftiende eeuw enige tijd minder
op de voorgrond. Het eerste huwelijk dat we van hen kennen is dat van Schelte
II Liauckema, die leefde rond 1420, met een dochter van Wybe Hibbema, een
kleine hoofdeling uit het naburige Oosterbierum. De beperkte goederen van de
Hibbema's vererfden daardoor aan de Liauckema's. Ook zijn zoon trouwde met
een Barradeelster erfdochter, maar die bracht meer in: door het huwelijk van
Schelte III met Tiets, de erfdochter van Sicke te Nyenhuis, kwamen alle rechten
en goederen van de Te Nyenhuizen en via hen ook enkele van Gerbranda
zijde122 aan de Liauckema's. De accumulatie van goederen in Westelijk Barra
deel in handen van de Liauckema's bereikte door dit huwelijk in de tweede heift
van de vijftiende eeuw haar hoogtepunt: in totaal achttien sates en verspreide
percelen en renten van ten minste zeven andere bedrijven. 123 Behalve tot ver
meerdering van de Liauckema-goederen in Barradeel ieidde de huwelijkspoiitiek
van de Te Nyenhuizen en Liauckema's tot een versterking en bevestiging van
de plaats van deze families in het netwerk van de grootste dorps- en stadshoof
delingen van Westergo. De cognatische band van de drie Barradeelster families
met de Sjaarda's van Franeker kan als voorbeeld dienen: generatie op generatie
werd deze zowel door de Gerbranda- en Aylva-huwelijken van de Te Nyen
huizen als door de Te Nyenhuis-, Harinxma- en Herema-huwelijken van de

120 N.B. Algraed., Een spionagerapport van omstreeks 1468 (Leeuwarden 1967). Hij was
een kleinzoon van de hierboven genoemde Wybren Gerbranda alias Hennana. In
tegenstelling tot de meeste andere stadshoofdelingen in Westerlauwers Friesland
hadden de Gerbranda's in Harlingen in de 15de eeuw waarschijnlijk geen deel aan het
stadsbestuur: N.B. Algra, 'Het verdwijnen van de hoofdelingen uit de Friese
stadsbesturen', Us Wurk 13 (1964) p. 58-68, aldaar p. 60.

121 Aan de gemeenschappelijke agnatische afkomst herinnert de wapenovereenkomst:
Gerbranda voerde een dubbelkoppige adelaar met een ster tussen twee rozen op de
staart; bij Hermana heeft de adelaar drie sterren op de staart en wordt hij belaagd door
twee leeuwen, UvB, f. 42r, 47'v.

122 Met name voor Ottema in Sexbierum is een Gerbranda-herkomst waarschijnlijk (zie
bijlage 1); mogelijk kwam ook hun zwanenrecht onder Almenum uiteindelijk aan de
Liauckema's, zie noot 228.

123 Zie bijlage 1.
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Liauckema's hernieuwd. l24 Ook met de Harinxma's van Sneek en de Hottin
ga's alias Juwinga alias Walta's van Bolsward, die ik voor de veertiende eeuw
als vergelijkbare families aanhaalde, bestonden aan het eind van de vijftiende
eeuw langs meerdere lijnen verwantschapsbetrekkingen. 125

Herhaaldelijk maakte ik al onderscheid tussen hoge en lage adel en grote en
kleine hoofdelingen. In Westelijk Barradeel kan men tot de laatste naast de reeds
genoemde Hibbema' s in Oosterbierum ook de Tzymminga's en Haerda's van
Oosterbierum, de Gerlewa's, Van Adelens, Eelsma's, Tiaerda's en Latsma's van
Sexbierum, de Hottinga's, Heslinga's, Epinga's, Mamstra's en Fetzia's van
Pietersbierum en de Te Birdingaterps en Gratinga's in Almenum rekenen.126

Waar hun machtspositie veel geringer was dan die van de grote hoofdelingen,
kan men de vraag stellen of beide groepen wat betreft connubium van elkaar
gescheiden waren. In de wetenschappelijke discussie over het ontstaan van de
Friese hoofdelingenstand heeft het vraagstuk van een eventuele endogamie van
de Friese adel een rol gespeeld. Endogamie werd daarbij, evenals continuïteit
in de machtspositie, opgevat als aanwijzing dat de Friese hoofdelingen van
vroegmiddeleeuwse nobiles af zouden stammen. Faber stelde voor de adellijke
raadsheren en grietmannen in de zeventiende en achttiende eeuw vast dat ze
overwegend adellijke moeders en echtgenotes hadden.127 Hij opperde naar aan
leiding daarvan de mogelijkheid dat deze endogamie voortsproot uit een oud
'adelsinstinct' dat zou kunnen wijzen op een hoge ouderdom van de Friese adel.

Hoewel de stelling over de hoge ouderdom - zoals hierboven al ter sprake
kwam - juist is, valt tegen Fabers gedachtengang het een en ander in te brengen.
De door hem gevonden endogamie heeft namelijk geen betrekking op de Friese
adel als geheel, maar enkel op de politieke bovenlaag daarvan. Indien men
nagaat hoe de adel als geheel trouwde is het resultaat drastisch verschillend.
Veel families splitsten zich in de loop van de tijd in takken met een volstrekt
verschillende maatschappelijke positie: naast de 'grote' Walta's van Bolsward
waren er bijvoorbeeld 'kleine' Walta's van Schraard; zo ook waren er naast de
Aylva's van Witmarsum die van Schraard,naast de Harlnxma's van Sneek die
van Heeg, en naast de Sjaarda's van Franeker die van Oppenhuizen. Ondanks
de verschillen in aanzien en rijkdom bleef men zich blijkens de naam enJof het
wapen bewust van de gemeenschappelijke afstamming. Naast de endogamie in
de toplaag is in de minder aanzienlijke takken sprake van frequente huwelijken

124 Een 14de-eeuws huwelijk Uauckema-Siaerda (zie bijlage 2) is fictief; N.E. Algra's
hypothese ('Het verdwijnen', p. 63) dat de 15de-eeuwse Sjaarda's van Schelte I
Uauckema afstammen, wordt door geen enkel feit ondersteund.

12S Zie bijlage 2; Stamboek Friesche adel; en de genealogieën van de betreffende families
in het boek van Upcke van Bunnania (UvB).

126 Zie voor deze families de gelijknamige sates, beschreven in bijlage 1.
127 J.A. Faber, 'De endogamie van de Friese adel', in: Freonen om ds JJ. Kalma hinne

(Leeuwarden 1982) p. 229-237.
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met eigenerfde boeren. De kleine hoofdelingen namen daardoor een tussenpositie
in tussen de hoge adel en de eigenerfden.

In Barradeel zouden de families Vau Adelen en Latsma, beide families met
relatief weinig grondbezit, waarvan de stinzen dichtbij Liauckemahuis lagen, zo
heel goed respectievelijk in de veertiende en vijftiende eeuw afgesplitste zij
takken van de Liauckema's kunneu zijn. De oudst bekende Van Adelen, rond
1420, heette namelijk Jelmer op da Aydelum, terwijl de broer of verwant van de
grafelijke ambtenaar Sculte Scultinc te Sexbierum, in wie ik de stamvader van
de Liauckema's vermoedde, in 1320 Ghelmaer (= Jelmer) Sculting heette. Een
extra aanwijzing dat de Van Adelens een zijtak van een oudere familie zijn,
vormt hun jongere naam die ontleend is aan het toponiem'Adelen', dat is '(stuk
land belast met een) eeuwige uitdeling (van brood en boter aan de geestelijk
heid)'.128 Indien Ghelmaer Sculting inderdaad de stamvader van de Van Ade
lens zou zijn, zou men daarin de verklaring kunnen zien voor de merkwaardig
nauwe betrekkingen die zij in de zestiende eeuw met de Liauckema' s onderhiel
den. 129

Een vergelijkbare relatie met de Liauckema' s had vermoedelijk de familie
Latsma. Zij wordt pas in het begin van de zestiende eeuw voor het eerst ge
noemd, en moet dan strikt onderscheiden worden van Liauckema: Schelta Latze
ma en Schelte (V) Liauckema waren in 1546 bijvoorbeeld tijdgenoten en directe
buren. 130 Merkwaardigerwijze kunnen zowel de naam Latzema, als de naam
Liauckema zich echter hebben ontwikkeld uit twee varianten van eenzelfde
naam: Schelte I Liauckema komt rond 1400 afwisselend namelijk voor onder de
naam 'Latkama' (waaruit Latzema moet zijn ontstaan) en 'Laeckama'131 (waar
uit Liauckema). Behalve deze geografische en linguistische relatie ondersteunen

128 O. Postma, 'Oer de namme Van Adelen', IB 1 (1939) p. 86-87, 196; P. Sipma,
'Toponymy fan Barradiel', p. 179; M. Oosterhout, 'Ta it forstean fan de Aldfryske
oarkonden, 25: Aydlim enAdelen njonken aeyl ende aeyn' , Us Wurk 14 (1965) p. 86-89;
idem, 'Aldfrysk a yn gearstallingen' , Studia Frisica in memoriam profidr. K. Fokkema
(Groningen 1969) p. 88-99, aldaar p. 91-93. Zie voor 'adelen' ook Mol, 'Zieleheilsbe
schikkingen' in deze bundel.

129 Zie hierna, noot 206.
BO FT, nr. 193, p. 413.
131 Varianten vóór 1425: Laackama (GPCV J, p. 459), Lackarna (Colmjon, Register, p.

471; E. Verwijs, De oorlogen van hertogAlbreekt van Beieren met de Friezen, Werken
van het Historisch Genootschap, Nieuwe Reeks 8 (Utrecht 1869) p. 491, 538),
Laeckama (Colmjon, p. 491; Verwijs, 'Oorlogen', p. 492, 543), Laetkama (Colrnjon,
405; GPCV 1, p. 282), Laickama (Verwijs, p. 469), Latkama (GPCV I, p. 316),
Lawkoma (E. Friedländer, Ostfriesisches Urkundenbuch (Bmden 1878-1881) - hierna
geciteerd als OstfrUB - J, nr. 278).
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de voornamen en mogelijk ook de wapens132 de hypothese dat de Latsma's
zich in de vijftiende eeuw op de een of andere manier als een bastaard- of jon
gere tak van de Liauckema's hebben afgesplitst. Tussen Latsma en Liauckema
bestond in de zestiende eeuw een soortgelijke en zelfs nog hechtere relatie als
tussen Adelen en Liauckema. 133

Latsma is een goed voorbeeld van een familie van kleine hoofdelingen, die
met de hogere adel en met rijke eigenerlde boeren verwantschappelijke betrek
kingen had. Zowel Schelte Andla Latsma, die in 1546 op Latsmastate in Sex
bierom testeerde, als zijn nicht en erfgename Jets Abbe Gerlofsdr telden naast
edelen - zoals de Douwama' s, Hettinga's en Jongerna' s - ook aanzienlijke eigen
erfden onder hun familieleden. 134 In Barradeel leveren in de late vijftiende
eeuw ook de Memstera's sprekende en goed gedocumenteerde voorbeelden van
verticale verwantschapsbetrekkingen. Eén kleindochter van Fedde Memstera,
rond 1456 vermeld in Pietersbierum, trouwde met de grote hoofdeling Sipcke
Minnema, de invloedrijke olderman van Leeuwarden. Een andere kleindochter
echter met Sjoerd Aesgema in de Poelen, een kleine hoofdeling135 uit Dronrijp;

132 Het betreft de namen Schelte en Andle, cf. FT, p. 493. Latsma te Sexbierum voerde
volgens RAF, EVC, 1323C, f. 69v, het wapen Liauckema (Friese adelaar, met door
sneden: a. een gouden ster in blauwen b. een gouden lelie in rood) met een toevoeging
(een zilveren omgewende wassenaar, rechts van de ster).

133 Zie de noten 206 en 266. Bovendien verkreeg ScheIte Latsma van Epe Liauckema,
evenals een nicht en drie zwagers van Epe, een legaat van een gouden penning: FT, nr.
138, p. 279 r. 31.

134 Dekroniek van Andreas Cornelius typeert de verwantschapskring van Pier Gerlofs, Jets
Abbe Gerlofs oom, als 'eensdeels mede uit den adel' en anderzijds bestaande uit 'rijke
eigengeërfde mannen': Andreas Cornelius, Chronyk, p. 435, 394. Schelte Latsma
trouwde achtereenvolgens een Douma van Oenerna en een Hettinga; Jets Abbe GerIofs
- door VvB, f. 38v en Verhoeven en Mol, FT, p. 532, in dit verband ten onrechte als
Schelte Latsma's dochter beschouwd - trouwde eveneens een Douma van Oenerna,
RAF, HvF, YY 5, f. 117v; daama hertrouwde ze met een Aylva, RAF, Liauckema,
inv.nr. 130 (1571 sept. 2) en VvB, f. 32r; ook haar vader Abbe Gerlofs zou met een
Douma van Oenema getrouwd geweest zijn, VvB, f. 38v. Abbe en Pier Gerlofs (Grutte
Pier) kwamen zelf patrilineair uit een rijke eigenerfde familie uit Kimswerd, RS.
Roarda, Ut it selde skaei as Greate Pier (Leeuwarden 1961).

135 Pax Groningana. 204 oarkonden ût it Grinzer Gemeente~archyf,M.G. Oosterhout e.a.
ed. (Groningen 1975) - hierna geciteerd als Pax- nr. 147; UvB, f. 55r, noemt hem zelfs
een 'plebeus'.
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Liauckema te Sexbierum
(zie voor de verantwQording via de noten, bijlage 2)

Te Nyenhuis in Wynaldum
(zie voor de verantwoording via de noten, bijlage 2)

N1'
i------------- ------ -- ------ "\

Sculte Scuiting te Sexbierum Ghelmáer ScuJtmc te Sexbierum
13221 1322 :, ,, ,, ,, .
familie Liauckcm.a? familie Adelen?
Schelle Liauckama, ca. 135(P

EeUw LiauckfflUl
abt van LicUlim. 1325_1332z

Hobbe Gerbranda van Almenum
x Katarina Wyaardal

I

I I I
Tiets Gerbranda Wybren Hermana Edwer Gerhfllnda
x Sicke te Nyenhuls in Wynalduro, 142(jL I x Allert Siae.rda

x Gaffe Tamminga

I

zie verder Liauckema

Van Adelen te Sexbierum
(zie voor de verantwoording via de noten. bijlage 2)

familie Siaerda te
Franeker en Oppenhllizen

families HennllIl3
te Minnertsga en
Gerbranda te
Harlingen

--------- -- -- ---- -- ----------,-- - - - ------- - --I
: ,

Hylck te Nyenhuis Tyaerd to AldahllUS, 1474~

x Backe GratingaS

Sicke te Nyenhuis, 1423-1470
x Tryn Aelva van Witmarsum3

Tlets Sickes te Nyenhuis
X Schelte Liauckema

Schclte I Latkama, Laeckama
ofLiauckema, 1398-14044

Schelte Ir Lia~~:~~~ ~~ ·1::~---~i:~:-J~~~:~:,-I~~~------- - - - - ~:~i:Ltsma?
x Ebel Wybedr Hibbema

1--------------------,,
Schelte UI Liauckema, lest. 1479 Catharina Liauckema
x Tiets Ie Nyenhuis, test. 15077 x Rwerd RoerdaI g'''. 1471'

I I I I
Schelte IV Liauckema, test. 1503 Sicke Liauckema Epe Uauckema9 Wibe Liauckema bastaarddr Ebel
x luis Harinxma te Sneek, wed. x Hylk Herema
Sicke Sjaarda, test 1528.

NN,
'-- ----------- --- ---------------. ,

Ghelmaer Sculting te Sexbferum, 13221 Sculte Sculting te Sexbierum, 1322, ., ., ., ,
familie Van Adelen? familie Liauckema?
Tado en Seerp van Adelen in Sexbierum. 134(1

Frederkus van Adelen, 1396'

kleinkinderen:

Frans en Sicke
Minnes.1558
Wyger Sche1tes en
Jan Buwes, 1550

Tryn Uauckema
x Doeke Walta
x Douwe Roorda

luis Liauckema
x Sicke Dekema

bastaardzoon
Sicke Lulsenz

Tryn Uauckcma
x Frans Minne1ll3

Sicke Liauckema
gest. Rome 1553

Schelte V Liauckellla, test. 1571,
x Anna Herema, gest. 1538
x Sjouck Martena, test. 1547
x Jel Dekema, gest. 1583

I I

Sicke Liauckema, gest. 1527
x Ymck Minnema, gest. 1557

I I I

o.a.: Sjouck Liauckema, gest 1599 Janch Liauckema, gest. 1642
x (Ie) Hamme Camslra x Sjouck Cammingha Jelmer op de Adelen. 1420-1431~ Tietke van Adelen

x Douwe Harinxma, 142T

1----------,
Calharina van Adelen
x Romke Je1mera, 14636o.a. Tjalling Camslra, gest. 1614 Jel Liallckema, gest. 1650

x Eraert van Pipenpoy
Tryn Lfauckema, gest. 1656
x Dieclerick van der Laen

Seerp Fertza te Pietersbierum
Katryn Fertza
Claes Fertza, 1465-14957

I

w~~:a~~~:p-~~;e~~~;I-I- ----------- -~~e~-~etzavan Adelen, 1511-1553~
I

Claes van Adelen Fettzema, 15669
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een dochter van hen werd de stammoeder van de eigenerfde familie Baerdt.136

Via de kleine hoofdelingen waren eigenerfden en grote hoofdelingen zo onder
ling verzwagerd, Deze voorbeelden zouden met vele andere zijn uit te brei
den,137

Geen endogamie van de adel als geheel dus, Dus geen oude adel, zoals Faber
suggereerde? Die gevolgtrekking lijkt mij onjuist. De middeleeuwse adel ver
toonde namelijk, niet alleen in Friesland, een sterke sociale gelaagdheid. Naast
de endogaam huwende hoofdtakken kenden vele families zijtakken, afstammende
van jongere zoons, die een heel wat minder aanzienlijke machtspositie hadden
en van wie het patrilineair en matrilineair nageslacht soms deels als boer leef
de. 138 Exogamie van een adellijke groep als geheel behoeft dan ook geenszins
te duiden op een recente oorsprong van die adel. Integendeel, verticale verwant-

'" UvB, f. 55r; GJB (1977) p. 34 en (1994) p. 46; RAF, HvF, WW2, f. XLV nr. 8, als
aanvulling op: A.L. Heenna van Voss en D.D. Osinga, 'Genealogie van het geslacht
Baerdt', NL (1930) p. 34 e.v, De naam Baerdt was ontleend aan de state op Baarder
buren te Arum, die deze familie samen met Aesgemastate in de Poelen en Klein
Dotinga te Marssum via haar stammoeder Doedt Aesgema van het echtpaar Sioerd
Aesgema en Doed Dotinga (met een moederMemstera) verkreeg. De latere patriciaats
families Van Srninia (A.L. Heerma van Voss, 'Wapen van Sminia-van Baerdt van
Sminia', NL (1938) p. 566) en Van Poutsma (GAL, handschriftgenealogie Van
Poutsma; GJB (1993) p. 55) ontleenden op hun beurt een deel van hun wapen aan dat
van de Baerdts, waaruit ze in vrouwelijke lijn stamden. De standstypering van de
Baerdts ('meiers en eigenerfde boeren') door H. Spanninga, 'Herema State en de
familie Vegilin van Claerbergen'. in: K. Gildemacher, L.G. Jansma en H. Spanninga
ed., Haskerlan. In tal bydragen ta de skiednis (Leeuwarden 1990) p. 143~214, aldaar
p. 146, verdient derhalve enige aanvulling.

137 Zie voor andere voorbeelden van families op het grensvlak van adel en eigenerfden:
J.A. Mol en P,N, Noomen, 'De pleats fan Rienck Hemmema yn kaart'. in: PKAF IV,
p. 19-27; P.N. Noomen, 'Buwaldaburen te Tjerkwerd' ,GJB (1989)p. 31-48; ende vele
genealogische publicaties van Y. Brouwers en H. Walsweer, o.a. in het GJB. Ook de
16de-eeuwse Liauckema's waren incidenteel verzwagerd met kleine hoofdelingen en
rijkeeigenerfden, bijv, met de Rinia's van Blessum en de Peyma's in Lioessens (UvB,
f. 48r, 53v, 57r). Op Liauckemastate figureerden in de 17de eeuw ten gevolge van
allianties met Minnema en Hiddema ook wapens van kleine hoofdelingen zoals
Dotinga, Adelen en Eelsma op Liauckema-kwartierstaten: H.M. Wemer, 'Kwartierbor
den op Liauckamastate', Nederlandsche Heraut (1885) p. 1 e.v.; idem, 'Liauckama
state' ,HetHuis, oudennieuw 15 (1917)p. 85-104; RAF,Liauckema, inv.nr. 129; RAF,
charterfoto nr. 2010.

13S In Holland en het Land van Heusden waren in de late middeleeuwen vele families zich
nog van hun 'welgeboren' afstamming bewust; zie bijv. recent P.C.M. Hoppen
brouwers, Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden, ca.1360-ca,1515
(Groningen 1992) I, p. 173 e.v., en de daar aangehaalde literatuur. Een vergelijkbare
tussengroep tussen adel en boeren was ook in de Zuidelijke Nederlanden, de Betuwe,
het Oversticht, de Ommelanden en in Oost-Friesland aanwezig.
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schap speelde vaak een functionele rol bij de handhaving en bevestiging van
adellijke machtsposities. Met name manifesteerde dit zich ook bij vetevoering
en partijkeuze.139 Uiteraard dwong verwantschap niet automatisch tot partij
keuze. Verwantschap kon immers ook een aanleiding tot onenigheid zijn en door
het geldende verwantschapssysteem kon men bovendien gemakkelijk tot de
maagschap van beide vetevoerders behoren, Toch zijn er vele aanwijzingen dat
familiale solidariteit belangrijk was voor de vorming van de adellijke c1ientè
le.

l4û
Terwijl in andere streken geweldpleging en eigenrichting door de opko

mende landsheerlijkheid in de veertiende eeuw aan belang had ingeboet, woed
den in Westerlauwers Friesland in de vijftiende eeuw nog talrijke vetes, Kleine
hoofdelingen fungeerden daarin als bondgenoten en zetbazen van hoofdelingen
met een grotere machtspositie;141 vaak bestond tussen bondgenoten ook een
verwantschapsrelatie.142 In Westelijk Barradeelleefden de grote hoofdelingen,
zoals de Liauckema' s, en de kleine hoofdelingen, met een positie die het lokale
niveau niet te boven ging, in een goede verstandhouding en behoorden zij in de

139 Zie bijv. het recente overzichtsartikel van W,P. Blockmans, 'Vete, partijstrijd en
staatsmacht', in: J.W. Marsilje e.a. ed., Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in
laat-middeleeuws Holland. Cahiers Sociale Geschiedenis 7 (Hilversum 1990) p. 9-33.

140 Terecht benadrukten J.J. Spahrvan der Hoek (Fryske stinzen (Leeuwarden 1962) p. 22;
idem, Samenleven in Friesland (Drachten 1969) p. 237-238) en W, Ehbrecht, Landes
herrschaft und Klosterwesen im ostfriesischen Fivelgo (970-1290) (Munster 1974) p.
113, het belang van de cognatische verwantschap bij de partijvöi:ming in de Friese lan
den: vaak zien we zwagers en schoonzoons als bondgenoten.

141 Bekende voorbeelden zijn Werp Lywaz van Boxum en HotthiaDoekezFondens uit Jor~
werd, die rond 1490 door de Schieringers als vechtersbazen en plunderaars in Gaaster
land werden ingezet. Zij worden getypeerd als 'deyn hoevelinck': Petrus van Thabor,
Historie van Vrieslant (eerste druk, Leeuwarden 1824-1827; tweeded.ruk, Leeuwarden
1973) p. 44, 49, Illustratief voor het belang van het stamgoed is, dat de Thoe Fondens'
in Jorwerd, waar Fondenserastate (met 'grejft, wyer ende graffswalle in dat rondt';
RAF, Stukken afkomstig van Prov. Bibliotheek, 1093 HS, nr. 2 (1533); Fryske Aka
derny, Oarkonderûnte, verslag 30jan. 1987) lag, als heerschappen golden, maar in Ried
waar ze slechts een gewoon pachtgoed hadden, als huislieden: J.c. Tjessinga ed" Aan
breng der VijfDeelen van 1511 en 1514 (Assen 1942-1954) H hierna geciteerd aisAdVD
-1, p. 74.

142 Van de talrijke 15de~eeuwse voorbeelden noem ik slechts de redengevende zinsnede
van Worp van Thabor, Kronyk IV, p. 107: 'Jaerich [thoe Kee] hadde Suobbe, Douue
Syaerda dochter toe wyff, daeromme was Douue oock viandt tegens Doenya', Omge
keerd werd vrede bekrachtigd door huwelijken: 'Jancko Douwama, Gaele [Galama]
to Colldum, Onna Jousma en Ffreryck Ffercksma solden 4 gesusters nemen van Haer
sma; ende daer mede solden alle dingen gesoent ende gepeist wesen; dat alsoe gedaen
warde', Jancko Douwama, Geschriften r.:workum 1830) p. 77. Zie voor het belang van
bastaarden als vetehelpers: Mol, 'Speelkinderen', in deze bundel.
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Kaan 3. Stinzen en stinswieren in Westelijk Barradeel. Voor de precieze gegevens, zie
de bijlagen 1 en 2
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149 In 1496 nam Rippert Eelsma bijvoorbeeld, mede voor de 'gemene meente to Sexberem'
het verbond van Westergo met Groningen aan; waarschijnlijk omdat Schelte Liauckema
door zijn huwelijk stadshoofdeling van Sneek was en dus niet in Sexbierurn verbleef.
In 1498 werden Hottinga te Pietersbierum, Eelsma en Liauckemahuis te Sexbierurn en
Haarda te Oosterbierum door de Vetkopers verwoest; ook toen was Schelte Liauckema
- in tegenstelling tot Hottinga, Eelsma en Haarda - niet thuis, maar verbleef in Franeker.
In de 16de eeuw traden Liauckema's en de andere Barradeelster hoofdelingen over en
weer als zoenslieden en getuigen op. zie bijv. OFO I, nr. 506; FT, nr. 194; RAF, HvF
EEE 1, f. 22r.

144 Door huwelijk van erfdochters gingen zo in de 15de eeuw de Wobbinga' s van Weidum
en de Camstra's van Firdgum op in de Hennana's van Minnertsga, en de Hiddinga's
van Mantgum in de Walta's; de eigendom van de betreffende stinswieren en stinzen in
1511 bevestigt hetgeen de genealogische handschriften over deze allianties mededelen.

partijtwisten van de late vijftiende eeuw in de regel tot dezelfde partij.149
Uit de reconstructie van de woonplaatsen van de kleine hoofdelingen in

Westelijk Barradeel, aangevuld met een kartering van de stinswieren, die in 1718
als archeologische rudimenten nog aan eerdere machtsposities herinnerden, blijkt
dat het gebied in de late middeleeuwen bezaaid was met vele adellijke huizen
van bescheiden omvang. Wel had zich aan het einde van de vijftiende eeuw een
proces van accumulatie van machtsposities voorgedaan. Groot Tyarda in Sex
bierom, waar in 1386 waarschijnlijk de Tzialing Thiarda woonde, die in dat jaar
bemiddelde in een geschil in de omgeving van JOIwerd, was in 1511 inmiddels
bijvoorbeeld een pachtgoed geworden; alleen de stinswier ernaast heriIUlerde nog
aan de glorie van weleer.

Ook al zijn er geen gelijknamige families bekend - zoals in het geval van
Tyarda -, de sates Ottema in Sexbierurn en Liwema en Jongema in Pietersbie
rum kan men vanwege de stinswieren die er in de zestiende eeuw nog naast
lagen eveneens als de resten van eerdere adellijke machtsposities beschouwen;
alledrie waren ze in de vijftiende eeuw inmiddels tot pachtgoed van de Liau
ckema's gedegradeerd. Ook elders in Friesland kennen we het verschijnsel van
stinswieren naast sates die als pachtboerderij nog adellijk eigendom waren, als
herinnering aan de hezitsaccumulatie. De namen van deze goederen figureren in
zestiende-eeuwse adellijke kwartierstaten dan soms nog als naam van matrili
neaire voorouders en herinneren er zo aan hoe de betreffende familie en haar
machtspositie is 'opgegaan' in die van de latere eigenaar. l44 Het aantal door
hoofdelingen zelf bewoonde huizen nam in Barradeel ook in de vroege zestiende
eeuw nog verder af: Hibbema, Oldehuis en Nyenhuis werden pachtgoed van de
Liauckema's; de families Haerda en misschien ook Tzymminga leefden in
vrouwelijke lijn verder in de familie Mernstera alias Haerda; Fetzastate kwam
aan de Gerbranda's terwijl de familienaam als dubbele naam bij de Van Adelens
verder leefde; Gratinga werd in 1452 verworven door de To Birdingaterps, die
zich sindsdien Gratinga noemden maar in Hitsum woonden; van Heslinga en
Epinga tenslotte, ooit beide stamhuis van gelijknamige adellijke families, raakte
het ene in eigenerfde handen terwijl het andere uiteenviel. In het midden van de
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zestiende eeuw woonde in Wynaldum geen enkele hoofdeling meer, terwijl in
1547 ook Pietersbierum slechts 'meyerluyden' kende, hoewel 'in eertyden meer
heersschippen binnen den voorschreven dorpe gewoont' hadden. 145

4.2. De bestanddelen van het fideicommis van Liauekema

Van de eigenaars van Liauckemastate in Sexbierurn zijn tussen 1479 en 1571
vier testamenten bekend; van hun echtgenotes drie. l46 Door het testament van
Schelte lil Liauckema van 1479 werd Liauckemahuis voor één generatie fidei
commissair belast, terwijl dat van zijn zoon Epe Liauckemahuis in 1535 tot de
kern van een eeuwigdurend fideicommis maakte. De pogingen van Scheltes an
dere zoon SchelteN, in 1503, en van Schelte IV's kleinzoon (en Epes achter
neef en erfgenaam) Schelte V, in 1571,147 bij testament inbreuken te maken
op de fideicommissaire bepalingen van 1479 en 1535 sorteerden uiteindelijk
geen effect. Achtereenvolgens komen hierna de elementen waaruit het fomdeel
van Liauckema bestond, aan de orde: de onroerende goederen, de bijbehorende
kerkelijke en wereldlijke rechten en plichten, de met het fomdeel verbonden
roerende goederen en de bepalingen over de vererving. De andere geattesteerde
fomdelen in Westelijk Barradeel - deels wel, deels niet fideiconunissair belast 
worden behandeld voor zover zij met dat van Liauckema in verbinding stonden.

Liauckemahuis.- Zowel in het testament van 1479 als in de testamenten van
1503 en 1535 begint de omschrijving van het fomdeel met de vermelding van
Liauckemahuis. Het werd duidelijk gezien als de kern van het fomdeel. Achter
eenvolgens spraken Schelte lil van 'Lyawekamahuus, porte, stens ende state';
Schelte IV van 'Lyawkemestaten mil dat hof ende hoernlegher ende graft'; Epe
van'Lyauckemahuuys, huuysinge, hornleger ende hoef. Deze omschrijvingen
waren geen retorische tautologieën: ze geven een nauwkeurige beschrijving van
de omgeving van Liauckemastate, die overeenkomt met de toestand die uit latere
archiefstnkken en kaarten bekend is. Het kasteel ('huis', 'stins') en de boerderij
('huisinge') werden elk door een gracht omringd. Ten noorden daarvan lagen de
tuinen en boomgaarden ('het hof of 'Liauckemahoff, zoals het later vaak ge
noemd werd). Om dit gehele complex (het 'homleger') lag een buitenste gracht.
Een poort gaf toegang tot het erf van de boerderij, dat daannee als voorhof van

145 RAF, Familiearchief Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, inv.nr. 1199a (1547);
cf. noot 199 hierna.

146 Een overzicht geeft FT, p. 542. Voor de verantwoording van niet-geannoteerde
gegevens over personen en eigendommen in paragraaf4 zij verwezen naar de bijlagen.

147 Schelte IV wilde de door Schelte III vastgelegde erfopvolging wijzigen, zie noot 242;
Schelte V wilde de door Epe vastgestelde omvang van het Liauckemafideicomrnis
wijzigen, zie noot 154.
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het kasteel fungeerde. 148 Een aparte vermelding verdiende het kasteel zeker.
Het was een van de sterkste van Friesland. De grootte ervan blijkt in 1498, toen
Schelte N er 30 'knechten' op gelegerd had; de Vetkopers veroverden het en
plaatsen er vervolgens zelfs 50 soldaten Op!149 De afzonderlijke vermelding
van de hof, het hornleger en de poort laat zich verklaren door de bijzondere sta
tus van het hornleger in het gewoonterecht: aan 'de huysinghe ende 't ghene
begrepen is binnen den bevanck van den cinghel ende graft' waren - zoals hier
boven reeds ter sprake kwam - immers'de eer ende feer' en 'de heerlickheyt'
verbonden, waaronder verstaan werd het geheel van rechten van verschillende
oorsprong, die bepalend waren voor het aanzien van de familie: 'ius patronatus,
't voirofferen, zwaenejacht, vischerie' en 'de heerlickheyt van de grietenye, die
by oltz opte staeten pleegh te vallen' .150

Bij het forndeel voegde Schelte III verder 'alle landerijen die zijn vader
vroeger gebruikt en nagelaten had en die bij Liauckemahuis behoorden'; Epe
sprak kortweg van 'land ende sand, alst nu to Lyauckema bruekt wirt'. Zij be
doelden daarmee niet alle land van de Liauckema' s maar slechts de ongeveer 60
pondematen die vanuit de kasteelboerderij werden gebruikl,15l Tussen 1479 en
1535 omvatte het fomdeel dus slechts één agrarisch hedrijf.

Drie pachtboerdertjen.- Epe Lianckema breidde in 1535 het grondbezit dat bij
het forndeel hoorde wel uit, maar ook toen werd lang niet alle land dat hij in
eigendom had onder het fomdeel gebracht. Binnen Sexbierum voegde hij de sate
erbij, die door Claes Janckez werd bewoond. Deze lag direct ten noorden van
Liauckemahuis, aan de andere zijde van de Hoarnestreek. Binnen Wynaldum
werd het fomdeel door Epe in 1535 met twee pachtgoederen uitgebreid: Tietsa
sate en de sate op de Voorryp. Deze twee goederen zouden dienen als basis voor
de uitoefening van de van de Te Nyenhuizen afkomstige heerlijke rechten onder
Wynaldum, die Epe van zijn moeder had geërfd. De sate op de Voorryp gaf hij
expliciet een functie bij de uitoefening van het aan het fomdeel verbonden heer
lijke recht zwanen in de Wynaldumer Ried te houden. Tietsa, de grootste van de
twee, zou de komende eeuwen fungeren als Wynaldumer dependance van het
fomdeel van Liauckema. Doordat ze in 1535 niet onder het forndeel waren
gebracht raakten de stinzen Oldehuis en Nyenhuis in 1558 door vererving buiten

148 Uit het testament van 1479 blijkt dat de nu nog aanwezige poort uit 1604 een
middeleeuwse voorganger heeft gehad. In het begin van de 17de eeuw worden in de
financi(sle administratie inkomsten uit de duiventil boven de poort en uit de vis uit de
slotgracht genoemd, RAF, Liauckema, inv.nr. llO-i en 11l-ii.

149 Worp van Thabor, Kronyk N, p. 276. Het verschil met de kleinere stinzen Eelsma in
Sexbierum, Hottingain Pietersbierum en Haardain Oosterbierumis duidelijk: daarvan
wordt geen bezettingsmacht genoemd en slechts vermeld dat de bewoners gevangen
naar Bolsward werden gevoerd.

150 Aldus de door AIgra, Ein, p. 178-182, geciteerde getuigenverklaringen, zie noot 27.
151 De Liauckema's bewerkten dit land niet zelf: in 1511 was het land geheel verhuurd, in

1546 het zaadland gedeeltelijk.
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de familie; Tietsa werd daardoor het belangrijkste Liauckema-goed in Wyna1
dum. In 1622 werd het, hoewel het nooit adellijke bewoners had, desondanks
onder de 'nobilium aedes' gerekend. 152

Drie van de vier sates die door Epe onder het fomcieel werden gebracht,
hadden zo als functie de heerlijke rechten van de Liauckema' s rond Sexhierum
en Wynaldum een tastbare grondslag te verschaffen; slechts één, Claes Janckez
sate, zal vooral zijn toegevoegd om het niet erg omvangrijke Liauckemaland
onder Sexhierum uit te breiden. Volgende eigenaars hebben het als een probleem
gevoeld dat direct rond Liauckemahuis niet nog meer land onder het fideicorn
mis behoorde. Geregeld kochten zij grotere en kleinere percelen aan, waardoor
het Liauckemaland werd afgerond en ruimer rond het huis kwam te Iiggen. 153

Epes erfgenaam, Schelte V Liauckema, trachtte in zijn testament van 1571 zelfs
Epes fideicommissaire bepalingen te veranderen door in plaats van Tietsa in Wy
naldum twee pachtgoederen, beide Toe Tille geheten, die direct aan Liauckema
en Claes Janckezsate grensden en ter weerskanten van de Frousleane lagen, on
der het fomdeel te brengen;154 daardoor zou een aaneengesloten landgoed van
vier bedrijven zijn onstaan. Deze bepaling, die een inbreuk op Epes testament
betekende, is door Scheltes zoon Jarich echter niet opgevolgd.

Latere bewoners hinderde het dat met name het grote perceel De Mamen, aan
de Pietersbierumer kant van de Liauckemalaan gelegen, niet onder het fidei
commis behoorde en 'seer dwanglyck voor d'cingel' lag.155 Zij beweerden dat
het vanouds onder het forndeel had behoord en spanden een proces aan om het
daaronder weer terug te brengen. Het zou vroeger zelfs als' cooltuyn' van Liau
ckemahuis gebruikt zijn: daaraan herinnerden nog een'hage' en een' borndobbe
met steen gevloel1', zo voerden zij aan. 156 Hun neven en tegenstanders Camstra
beweerden echter dat de Mamen behoorden tot de westelijke sate Toe Tille, die
zij inmiddels uit de Liauckemaboedel hadden verkregen.157 Het perceel werd

152 Het wordt als 'Tiessens' aangeduid op de kaart van A. Metins en G. Freitag, 'Nova et
accurataFrisiae interFlevum et Lavicam descriptio', in: P. Winsemius, Chronique van
Vrieslant (Franeker 1622).

153 Zie bijv. bijlage 1, Sexbierurn FCZ3.
154 RAF, Schwartzenberg, inv.nr. 1206.
155 RAF, Liauckema, inv.nr. 109, overzicht van de processen die de Liauckema' s over het

fomdeel voerden tegen hun neven Camstra (1609-1632), getiteld 'in nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti' .

156 RAF, Liauckema, inv.nr. 136: stukken van hetproces over het land genaamdDe Marne
onder Sexbierum en Pietersbierurn (1620-1642).

151 RAF, Liauckema, inv.nr. 11O~i, 'alienatie van Rinnerts en Meynerts sate' ,een copie van
de akte waarbij Luts van Liauckema de sates Toe Tille verkoopt aan Tiallingh van
Camstra en Tyamck van Aebinga (1604).
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uiteindelijk in 1647 tussen beide partijen gedeeld;158 het Liauckema-gedeelte
behoorde sindsdien onder het forndeel. 159

Dit conflict illustreert mooi hoe de instelling van het 'forndeel van Liau
ckema' allerminst een uitgestrekt landgoed schiep, zoals dat bij Friese fidei
commissen in de achttiende eeuw, die uit duizenden hectaren bestonden, wel
gebeurde. l60 Uiteraard was ook in de middeleeuwen en de vroege zestiende
eeuw de kwantiteit van het onroerend goed uiteindelijk bepalend voor de finan
ciële mogelijkheden van een edelman; zijn eer en machtspositie hingen in eerste
instantie echter af van de eigendom van een huis dat gekwalificeerd was, doordat
er collatierechten enlof voorrang in de kerk en andere heerlijke rechten bij hoor
den. Terwijl de latere omvangrijke fideicommissen zoveel mogelijk onroerend
goed met de daaraan verbonden stemmen, en daarmee het grietmanschap voor
de familie beoogden zeker te stellen,161 dienden de fomdelen van de vijftiende
en zestiende eeuw er in de eerste plaats toe het stamhuis als symbool en basis
van de eervolle rechten van het geslacht binnen de hoofdtak van de familie te
houden. De Liauckema-testamenten van 1479 en 1535 geven een beschrijving
van deze eervolle rechten en plichten van de 'here van't vorndeel';162 latere
bronnen maken het mogelijk deze gedetailleerd te reconstrueren. Een bijkomend
gevolg van de instelling van het forndeel van Liauckema en de formulering van
de rechten en plichten ervan, was dat rond Liauckemahuis een netwerk werd
gevormd en gefixeerd van in principe eeuwigdurende relaties van de hoofdtak
van de familie Liauckema met naburige instellingen, zoals de parochiekerk, de
nabije kloosters Lidlum en Ludingakerke, de dorps- en de landgemeente, met
naburige hoofdelingen en met zij- en bastaardtakken van de familie Liauckema.
Tegen die achtergrond behoeft het geen verwondering te wekken, dat Jarich van
Liauckema rond 1640 het fomdeel van Liauckema, hoewel er maar drie boerde-

158 RAF, Liauckema, inv.nr. 137, akte van deling van De Marne onder Pietersbierum
(1647); cf. ibidem, inv.nr. 114, meting z.j. (16de eeuw) van de Marnen.

159 PKAF I, p. 62.
160 Het meestbekende voorbeeld van de laatste is het Haskerlandse fideiconunis, datjohan

Vegilin in 1771 bij testament instelde. Daarbij werd voor meer dan 1305 ha. bepaald
dat ze ongedeeld in de familie moesten blijven. Gelijktijdig stelde hij een evengroot
fideicommis in voor zijn Doniawerstalster goederen, H. Spanninga, 'Hererna State', p.
179, 189; idem, 'De regeeringsvorm alhier is een van de beste soorte. Oer stimrjocht
en regintebewäld yn FrysHin yn de l8e ieu' , in: M. Borghuis e.a. ed., Elite-ûndersyk yn
Frysl&n, themanummer van IB 45, nr. 3/4 (1983) p. 116-156, aldaarp. 140.

161 In de 15de en 16de eeuw was van een dergelijke accumulatie van stemmen nog geen
sprake: het grietmanschap had in de 15de-eeuwsevetemaatschappij nog niet het belang
dat het later zou krijgen. Bovendien dateert de verbinding van een stem aan iedere
volwaardige boerderij pas van 1539 en vond de definitieve codificatie van stemmen pas
in 1640 plaats.

162 Met deze tenn betitelde Epe Liauckema eenmalig de bezitter van het fideicommis, FT,
nr. 138, p. 281 r. 6.
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rijen toe behoorden, toch typeerde als zo'n'groot jorndeel, daer die gelycke
geen dri in Vrieslandt zijn' ,163

De 'kerk en Liauckemastate.- De belangrijkste rechten en plichten van hun na
geslacht op Liauckemahuis, die ScheIte en Epe Liauckema in hun testamenten
fonnuleerden, verbonden het fomdeel van Liauckema· voor eeuwig met de St.
Sixtuskerk van Sexbierum. Scheltes voorouders waren naar middeleeuws gebruik
nog buiten de kerk begraven: zijn ouders Schelte IJ en Ebel Hibbema bijvoor
beeld elk onder een 'oude roode (in 1639 inmiddels) gebrooken ofte gescheurde
sarcke, ... op het kerckhoff antrent den thoorn' .164 Zoals zoveel aanzienlijke
Friezen in de late vijftiende eeuw, brak Schelte met deze gewoonte: hij wilde
begraven worden 'bij zijo heilige patroon St. Sixtus in de heilige kerk, bij
Liauckema stoel', de herenbank dus van de Liauckema' s. Als tegenprestatie
schonk hij St. Sixtus vijf pondematen land. Scheltes keuze voor een begrafenis
binnen de kerk betekende het begin van een lange traditie: zijn zoon Epe wenste
dat 'zijn lichaam zou rusten in Sexherume tsyercke in syn vaers greef; de latere
Liauckema' s kregen hun graven naast die van Schelte en Epe, waardoor het
karakter van het gehele complex dat van een grafkelder ging benaderen.165 Uit
latere archiefstukken blijkt dat de voorrang die de Liauckema' s in de parochie
genoten166 werd weerspiegeld in de plaats van hun graven: voor het altaar van
St. Sixtus op het koor lag een priestersgraf, direct daaraan aansluitend lagen de
graven van de Liauckema's, waaronder die van Schelte en Epe.167 Verder van
de relieken van de heilige Sixtus af lagen de andere Sexbierumer hoofdelingen:
'die van Latsma plaetse' in het schip achter de Liauckema's, de Eelsma's bij de
deur onder de toren, de Adelens in de zuidelijke zijkapel. 168

163 RAF, Liauckema, inv.nr. 132, processtukken tussen Liauckema en Camstra over de
grafsteden in de kerk (1638-1640), nr. LXII-S.

164 RAF, Liauckema, inv.nr. 132, notaris Suffridus Lubberti e.a" rapport over de
'begraeffenissen van die van Liauckama' (1639 dec. 23); cf. ook RAF, Collectie Fries
Genootschap, inv.nr. 968, f. 259. Zij werden dus niet in Oosterbierum begraven, zoals
C. Boschma, 'Liauckama State te Sexbierum' ,DVF 47 (1966) p. 177-194, aldaar p.
179, stelt.

165 Schelte V Liauckema bepaalde in 1571 bijv. dat zijn lichaam moest rusten 'in Sinte
Sixtus karcke by myn palroen toe Sexbierum by salige Syoucke syde ende salige Anna
gebeente begeer ick dat daer by gelecht wordt, ende ofte die tombe soe groet niet waer
dat ick daer legge machte, soe wil ick dat men daer een kelder maeckt datter 3 ofte 4
in legge moegen', RAF, Schwartzenberg, inv.nr. 1206.

166 Zie voor de voorrang van de Liauckema's en voor hun patronaatsrecht op de pastorie
en andere prebenden hierna, noot 283.

167 RAF, Liauckema, inv.nr. 132, bevat een plattegrond, waarop het nieuwe Camstragraf
op het koor en de Liauckemagraven zijn aangegeven,

168 Tegenwoordige staat van Friesland (Amsterdam 1786) 11, p. 571; J, Goodijk, De
korenmolen te Sexbierum (Bussum 1988) p. 44. Deze kapel werd naar hen het
,Adelingshok' genoemd.
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Zoals gebruikelijk behoorden deze graven vast bij de betreffende staten; de
Liauckema-graven waren daardoor een onderdeel van het fomdeel: immers' hier
in Vriesland [is} niet een sehodtsehietende sate in de plattelanden ofte het heeft
legersteedt, veel meer dan eompt het sulx toe een oldt eedelman, possesseur van
suleken grootenforndeel' ,169 Het eerste Liauckemagraf in de kerk was in 1479
dan ook betaald met een schenking van land uit het fomdeel aan de heilige
Sixtus. Dat bracht Jarich van Liauckema naar voren toen hij in de jaren 1638 tot
1642 met zijn neven Camstra in een proces over wie het aanzienlijkste graf zou
hebben. De Camstra' s, afstammend van Jarichs zuster Sjouck, hadden in de
periode dat de Spaansgezinde Jarich in ballingschap vertoefde, op Liauckema
gewoond; pas na lang procederen had Jarich het fomdeel in 1618 in bezit weten
te krijgen. De Camstra' s hadden inmiddels van de kerkvoogden het priestergraf
op het koor gekocht, waarmee zij de Liauckema' s van de eerste plaats in de kerk
verdrongen. Bovendien bemoeilijkten zij de toegang tot de Liauckemagraven,
Jarich Liauckema protesteerde tegen deze aantasting van de voorrang van de
Liauckema's. Hij benadrukte daarbij voorai dat zijn voorouders in Sexbierurn en
naburige dorpen niet alleen rijk' begaedieht' waren geweest, 'maer Doek die
kereke grotelycx hebben gebeneficieert met vereeren van schone vaste goederen';
bovendien betwistte hij de geldigheid van de aankoop van het Camstragraf op
het koor. 170

Ook op andere wijze werd het fomdeel van Liauckemastate door Schelte voor
eeuwig verbonden met de kerk Hij belaste het namelijk met een 'eeuwig deel'
(partio perpetua, Oudfries adeel), een betaling in brood en boter voor een me
moriemis, die eeuwig op de vigilie en de jaardag van het sterven gezongen
moest worden. Hoewel deze betaling niet aan de kerkfabriek ten goede kwam,
sprak Schelte toch van een 'ewich deel tot der heilige tzercka', waarmee hij
bedoelde dat deze delen brood en boter niet aan bepaalde beneficia toevielen,
maar aan de gezamenlijke geestelijkheid die bij de viering betrokken was.
Bovendieo bepaaide hij dat ook de 'eeuwige deien' voor zijn ouders Scheite (11)
en Ebe] Hibbema op het fomdeel zouden rusten. De bezitter van het forudeel
werd daarmee verantwoordelijk voor het zieleheil van zijn voorzaten. 171 In an
dere testamenten worden dergelijke lasten soms bondig naast de lusten van het
bezit van de state genoemd: de verkrijger van een fideicommis moest 'dae

169 ' ... , daer die gelycke geen dri in Vrieslandt zijn': zie noot 163.
170 RAF, Liauckema, inv.nr. 132. Jarich kon in de kerkeboeken nergens zo'n koop vinden

en hoonde bovendien: 'een vremde gecofte legersteede is soo veel nergens na weertals
de legersteeden van soo treflycke aedelycke voorouders,' is daer om daerby niet te
gelycken'.

171 Zie Mol, 'zieleheilsbeschikkingen' , elders in deze bundel. Opmerkelijk is dat Epe
Liauckema in 1535 de last voor een eeuwige vroegmis legde op Saxlasate, een goed dat
niet tot het fomdeel behoorde. Ook zijn moeder TIets te Nyenhuis legde in 1507 de last
voor een eeuwige maandagse gezongen mis op een niet bij het fomdeel horend goed,
Ottema in Sexbierum,
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hlasten toe dae tzyerke bywarrie ende dyo eere des staten bysitte'.172
Schelte legde de last voor zijn eeuwig deel in het bijzonder op één perceel

van Liauckemastate: 'op een stuk land op het Haeg terp, dat loopt tot aan het
land van de vicarie'. Door deze concrete aanwijzing van een bepaald perceel gaf
hij de kerk een garantie dat de eeuwige rente ook werkelijk betaald zou worden.
De ligging van het perceel had hoogstwaarschijnlijk ook een ideologische
waarde. De oostkant van het land van Liauckemastate grensde namelijk vrijwel
overal aan het kerkeland, waarop een groot deel van het dorp was gebouwd.173

Het perceel op de Terp was het dichtst bij de kerk gelegen Liauckemaland; ook
het kerkepad van Liauckemastate naar de kerk liep erover. Er zijn verschillende
aanwijzingen dat men in het laatmiddeleeuwse Friesland geografische structuren
een symbolische betekenis toekende: 174 nabijheid van de kerk betekende nabij
heid van het heilige en accentuering van de naburigheid van familiegoed en ker
kegoed symboliseerde de nauwe band tussen familie en kerk en hield de
begunstiging van de kerk door het voorgeslacht het best in herinnering.175 Een
vergelijkbare ligging als het met het ' eeuwig deel' van Schelte Liauckerna
belaste perceel op de Terp, dicht tegen het grote complex kerkegoed waarop het
dorp was gebouwd, vertoonde de zogenaamde Kleine Fenne van de Van Ade
lens. Evenals het Liauckema terpland grensde het direct aan het complex
geestelijk goed, waarop de dorpskom van Sexbierum was gebouwd: met deze
fenne was Adelen zelfs de enige sate in lekenhand die direct aan het kerkhof
grensde. Dit perceel komt het meest in aanmerking als het land waarop oor
spronkelijk de 'adelen' van de familie rustten. Claes van Adelen vond ' de cleine
fenne by de bueren' tenminste zo belangrijk, dat hij het in zijn testament uit

172 FT, nr. 98, p. 192 r. 12-13,21-22 (betreft Heringastate te Rauwerd, Jelmerastate te
Ballum en de hierboven vermelde Cammîngastate te Cambuur, 1521).

m Ook het floreenvrije perceel De Mellemap61e (kadastraal Sexbierum C309; zie J. van
der Vaarten S. Talsma, Kadastrale atla'fan Fry,lan (1988) d!.l) betaalde in 1861 nog
een eeuwige rente aan de kerk en was in 1797 van de armvoogdij, D.R. Wildeboer, in:
Silhouet. Kontaktorgaan Dorpsbelang Sexbierum 16 (1993) nr. 5-7; Leeuwarder
Courant, 1797 febr. 25 en 1847 jan. 26. Waarschijnlijk lag Scheltes eeuwig deel op
perceel C310, op de tweesprong van het lijkpad naar Liauckemastate en het pad naar
Pietersbierum. in het huidige plantsoentje op het midden van de Terp.

174 De familie Burmania liet zich in de 16de eeuw zo bijv. voorstaan op de nabijheid van
haar stamhuis en de Oldehove in Leeuwarden, Noomen, 'Suffridus Petrus'. 164; de
verwanten van Sibo van Lidiurn, de stichter van Lidiurn, verzetten zich rond 1240 tegen
een verplaatsing enkele honderden meters landinwaarts van de op hun erfgoed gestichte
abdij: Sibrandus Leo,Abtenlevens, 34; de uithof in Boxum waar abt Beleo van Lidlum
in 1332 door conversen was vennoord, werd door de abdij afgestoten, 'nescitur qua
ratione' merkte Sibrandus Leo, ibidem, 48, opzettelijk onnozel op.

115 Dat zo'n nabijheid inderdaad soms bewust werd gecrei::!erd blijkt uit het testament van
Wythie Camminga, die in 1541 aan de kerk van Hollum op Ameland, waar hij begraven
wilde worden'eeuwig en erfelijk een stuk land, gelegen ten noorden van de kerk aan
de kerkmuur', dat hij eerder had gekocht, schonk, FT, nr. 171, p. 367 r. 31-33.
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1566 naast het 'slot van Adelen' als enige perceel van de 'plaets ende landen
daer 't [slot} op staet ende daertoe behoorende' afzonderlijk noemde en aan het
door hem ingestelde eeuwige fideicommis verbond.176 Hoe dit ook zij, vast
staat wel dat de state Adelen zijn naam ontleent aan een toponiem waarop de be
talingsplicht voor een 'eeuwig deel' rustte. 177 Omdat de naam 'op de Adelen'
in Sexbierum in 1420 en misschien reeds rond 1340 voorkwam, moet de fun
datie van dit eeuwig deel ten laatste in de veertiende eeuw gedateerd worden.

Zoals de Camstra' s de Liauckema' s in de vroege zeventiende eeuw in het
kerkgebouw van de eerste plaats dreigden te verdringen, zo trachtten de Hot
tinga's178 de nauwe geografische band tussen Liauckema en de kerk te ver
breken. In een proces voor het Hof van Friesland eiste Jarich van Liauckema's
kleindochter Sophia Anna van Pipenpoy in 1656 dat de grietman Douwe van
Hottinga de rechten op de lijkweg, die'Liauckemahuys ende vorndel van olts
heeft gehatt ende noch heeft', zou respecteren. 119 Zij voerde aan dat aan het
Liauckemafomdeel ' 't gehele Terp. waerover de reed endelyckwech loopt' toe
kwam, 'hebbende alleen aen de linckerhand van de lyckwech enige kerckelan
den' .180 Hottinga daarentegen 'heeft niet één voet eygen lant op het Terp',
maar'alleen enige kerckelanden in huir ende dat voor een geringe prys ... 't
welck niet pryslyck is in een hooge ende gequalificeert officier, daer de kerck 't
hares wel heeft van doen ende de landen aldaer seer duir ende costelyck
syn' .181 Op dit gehuurde kerkeland had de grietman tegenover de kerk een huis
laten zetten, waarop hij in 1640 zelfs een stem liet registreren;182 het stond
direct ten noorden van het lijkpad. Hottinga had in 1656 het huis aan de
overkant van het lijkpad gekocht, dat af laten breken en het tussenliggende
lijkpad tot een tuin laten omspitten. Liauckemahuis was daardoor afgesloten van
het houten bruggetje dat over de vaart heen toegang gaf tot bet kerkhof.
Mevrouw Pipenpoy eiste herstel van de situatie zoals die" 'ván oldts ende over

116 RAF, HvF, EEEl, f. 22r-23v (1566).
177 Zie noot 128. Ben vergelijkbare ligging tegen kerkegoed aan vertoont in Sexbierumhet

perceel 'Het Waslicht' ,PKAFI, p. 72; het werd niet door Claes van Adelen in 1566 met
een wascijns belast - zoals H.W. Steenstra, Algemene geschiedenis van Friesland
(Minnertsga 1845) p. 138, stelde -, maarmogelijk door eigenaars van Ottema, zieAdVD
IT, p. 7.

178 De belangen in Barradeel van deze tak. van de Hottinga's gingen terug op het huwelijk
van twee dochters van Wiger Eelsma te Sexbierum met twee broers Hottinga, VvB, f.
39v.

179 RAF, Liauckema, inv.nr. 143, Sophia van Pypenpoy aan het Hof van Friesland (1656
apr. 5).

180 RAF, Liauckema, inv.nr. 143. dezelfde contraDominicus vanHottinga (1658), punt29,
181 Ibidem (1658), punt 28, 30-31.
182 Op de kaarten in Winsemius, Chronique (1622) en Schotanus, Uitbeeldinge (1718)

wordt dit huis 'Hottinga' genoemd; in het stemcohier van 1698, waarschijnlijk naar
Hottinga's schoonzoon Siuck Aebingha van Humalda, 'Eebinga'; cf. Noomen en
Verhoeven, 'Genealogie Friese adel', GJB (1994) p. 155; PKAFI, p. 63, 71, 73.
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menschenmemorie is geweest' .183 Uit haar klacht blijkt duidelijk dat het om
meer ging dan alleen het pad: kerkeland, teruggaand op schenkingen van haar
Liauckemavoorouders,l84 moest de kerk en de annen ten goede komen en
mocht niet gebruikt worden als infrastructuur voor een nieuw griet
mansslotje! 185 Op de achtergrond speelde daarbij aan Liauckemazijde zeker
als oud zeer mee, dat :zij door hun trouw aan de Spaanse koning en aan Rome
hun voorrang in de kerk en hun hegemonie in Barradeel aan de Hottinga's had-
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Kaan 4. Pietersbierum 6;n Sexbierum in 1718, volgens de kaart Barradeel uit de atlas
van SchotanuslHalma. De beide dorpen zijn verbonden door een voetpad Duidelijk is
het grote hofvan Liauckema. Een lijkpad loopt via de molen naar Sexbierum. Tegenover
de kerk ligt het grietmanshuis Hottinga. Ten noorden van Adelen ziet men de wier van
Groot Thiaarda; ten oosten van de pastorie van Pietersbiernm is Fetsiastate ingetekend

183 Op het omgespitte stu~ lijkpad werd vanouds de lijkkist van de wagen afgezet om over
het bruggetje te worden gedragen. Paard en wagen keerden daarna om naar Liauckema
terug te rijden, RAF, Liauckema, inv.nr. 143 (1656 juni 4). Hottinga had zelf'als een
oid' end' bedaegd heer, ende bloedverwant, maer ooek als een naegebuir van
Liauckemahuis de twe laeste uytvaenen' bijgewoond. Hoe kon hij dan nu het recht van
Liauckema op het pad ontkennen, zo vroeg mevrouw Pipenpoy zich af: RAF,
Liauckema, inv.nr. 14,3: S. van Pypenpoy contraD. van Hottinga (1658), punt 6, 16~17.

184 Zie hierboven, noot 170.
IBS Zie hierboven, noot 181.
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den verloren. In 1603 waren de 'afgodische' heiligenbeelden uit de kerken van
Sexbierum en Pietersbierum verwijderd;'86 in een familiekroniekje. afkomstig
uit de familie Liauckema wordt in een mengeling van gekrenkte familietrots en
religieuze verontwaardiging geklaagd dat ' alle beelden ende alles wat totte
dienste Gods ende cieragye der kercke van onse salige voerouders daertoe
gegeven was, is te stucken geslaegen ende verbrant' .'87 Een duidelijk symbool
voor de veranderde machtsverhoudingen was ook het wapen dat de grietenij
Barradeel in de zeventiende eeuw ging voeren:188 het was ontleend aan dat van
de Hottinga's, die met hun zwagers Sixma en Walta van 1580 tot 1689 meer dan
honderd jaar het grietmansambt van Barradeel zouden uitoefenen.189

Geestelijke lieden, die naar Liauckemahuis komen.~ Behalve door de Liauck
emastoel in de kerk, de graven bij het altaar van de heilige Sixtus, het lijkpad
over de Terp en de drie 'eeuwige delen' was het fomdeel van Liauckema blij
vend met de kerk van Sexbierum en met de kerkelijke organisatie in ruimere zin
verbonden!90 door de bondige bepaling in Schelte III Liauckema's testament
dat de bezitter van het fomdeel 'de armen en alle geestelijke lieden die te
Liauckemahuis komen het hunne zal moeten geven, zoals zede en plege is'.
Omdat impliciet wordt gelaten wat die zede en plege inhield, moeten we uit
andere bronnen proberen af te leiden hoe de praktijk was. 'Alle geestelijke
lieden die te Liauckemahuis komen' zal in eerste instantie wel mogen worden
opgevat zoals het er staat. Een dergelijke gastvrijheid was voor aanzienlijke
leken niet alleen een vrome plicht, maar zal in de dorpsgemeenschap tevens
statusverhogend zijn geweest. 191

Voor een nadere invulling kan concreet gedacht worden aan de deken en
andere geestelijke rechters, die periodiek de parochiekerken visiteerden. Sex
bierom was als één van de oudste parochies in de omgeving bovendien plaats

186 H. Baerdt van Sminia, Nieuwe naamlijst van grietmannen (Leeuwarden 1837) p. 214;
H. 0ldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in
Friesiands Noordwesthoek onder de Republiek, 1580-1795 (Assen 1967) p. 65.

187 RAF, Handschriften Provinciale Bibliotheek, nr. 503, Genealogie van het geslacht van
Lyauckama', f. 8.

188 In plaats van de schoof vertoonde dit boven de zeedijk aanvankelijk de wassenaar met
twee sterren van de Hottinga's: J.C. Tjessinga, 'Aantekeningen betreffende Friesche
grietenijwapens, VI: het wapen van Barradeel', DVF 35 (1939) p. 160-174.

189 Sminia, Nieuwe naamlijst, p. 213~217.
19D De eenmalige schenkingen aan geestelijken in de testamenten van Schelte 111, Tiets en

Epe laat ik hier buiten beschouwing.
191 Van de stamvader (geb. 1400) van de Dantzigerkoopmansfamilie Lubbe, benadrukt een

familiekroniek bijv.: 'Sein Hoffwar der Munche und Pfaffen Herberg': QueUen zur
Geschichte des Deutschen Bauemstandes im Mittelalter, G. Franz. ed., Ausgewählte
QueUen zur Geschichte des Mittelalters 31 (Dannstadt 1974) p. 586.
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van seend, 'Bierumme sintstoel' .192 Visitatoren en seendrechters moesten van
ouds door de gelovigen worden ontvangen en gehuisvest. Dat een hoofdeling,
die als vooraanstaand parochiaan zowel bij de seend als de visitatie aanwezig
was, aan die ontvangst bijdroeg, lijkt zeer goed mogelijk. Een andere categorie
geestelijke lieden die onderdak nodig hadden waren de bedelmonniken, die in
hun termijn rondtrokken Om geld in te zamelen. De pastoors in Oostdongeradeel
klaagden in 1543 dat zij grote uitgaven hadden deze monniken te huisvesten en
te voorzien van kost en bier. Ook bij deze ontvangst waren' die heerscaepen' ,
de hoofdelingen dus, aanwezig 'omme hoer goede syer ende gerock toe
doen' .193 Tegen deze achtergrond is het niet onwaarschijnlijk dat ook bedel
monniken op Liauckemastate welkom geweest zullen zijn. Na 1580 waren ze dat
in ieder geval: Liauckemahuis fungeerde toen als één van de steunpunten voor
de zendingsarbeid van de Jezuïeten en later ook de Franciscanen in Barradeel en
Franekeradeel;194 toen traden de Liauckema' s en hun nakomelingen te Liaucke
mahuis echter niet meer op als de dorpshoofdelingen van Sexbierum, maar wer
den ze als katholieke jonkers door de Sexbierumers vaak met grote argwaan in
de gaten gehouden. 195

Uit het midden van de zestiende eeuw tenslotte is er ook een expliciete ver~

melding van een geestelijke die geregeld op Lianckemahuis ontvangen werd. Het
gaat daarbij om de schoolmeester van Sexbierum, die we naar middeleeuws
spraakgebruik wel als klerk of geestelijke knnnen aanmerken, ook al behoeft dat
niet in te houden dat hij ook de priesterwijding had ontvangen.I" Schelte V
Liauckema richtte in 1565 voor zichzelf en uit naam van de gemeente van
Sexbierum het verzoek aan het Hof van Friesland de kosterie en één der beide
prebenden te mogen verenigen met de vicarie. Door de geringe inkomsten van
de kosterie en de school was het niet mogelijk daarvoor geschikte personen te
vinden. Door een fusie van de beneficia zou de vicaris in staat zijn een koster
en een schoolmeester te betalen. Tot nu toe had'den schoelmeester nyet dan van
elck van de heerschappen ende leenen van den selven dorpe enen dach ende soe
die simpele cast, waervoor zy het choir masten bewaren' .197 De meester 'at
dus rond' bij de vier priesters en op de drie of vier adellijke huizen. De Sexbie
rumer hoofdelingen, waarschijnlijk die van Liauckema, Eelsma en Latsma en/of
Adelen, hadden daannee een taak op zich genomen die in Friesland in de regel

192 L.J. van Apeldoorn, De kerkelijke goederen in Friesland (Leeuwarden 1915) I, p. 223.
'" BB, p. 162, 166, 168, 170.
194 Oldenhof, Schuilkerkjes, passim, bijv. p. 200, 209, 260, 281, 332, 347.
195 Zo bijv. in 1672 toen ze - ten onrechte overigens - werden verdacht van samenwerking

met de vijand, Oldenhof, Schuilkerkjes, p. 270.
196 R.R. Post, Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de middeleeuwen (Utrecht

1954) p. 32-33.
197 RAF, HvF, W, 'Unio Beneficiorurn', f. 14v-17r; het verzoek werd op 27 april 1565

toegestaan: Van Apeldoorn, Kerkelijke goederen I, p. 183-184.
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op de gehele dOrPsgemeenschap rustte. I98 Duidelijk blijkt uit dit verzoek de
nauwe band tussen de kerk en de school: de vicaris werd verantwoordelijk voor
de benoeming van een geschikte onderwijzer, van wie als voornaamste verant
woordelijkheid de leiding van het kerkkoor werd genoemd. l99 Daarnaast illu
streert dit· stuk de vooraanstaande plaats van de hoofdelingen in de parochie en
geeft het met de beschrijving van het 'rondeten' een aanwijzing voor wat we
onder de niet gespecificeerde 'zede en plege' van gastvrijheid voor geestelijken
moeten verstaan, waarmee Schelte Liauckema in 1479 het Liauckemafomdeel
belastte.

De armen. - Een bijzondere relatie had het forndeel van Liauckema met de
armen. Zoals het ondeIWijs in de eerste plaats een kerkelijke aangelegenheid
was, zo was ook de armenzorg dat. De middeleeuwse aalmoezenleer berustte op
het besef dat God de wereld tot algemeen nut had geschapen. De mens is geen
absoluut eigenaar van zijn goederen, maar beheert die slechts als rentmeester.
Ieder mag gebruiken wat hij voor zijn levensonderhoud en het handhaven van
zijn stand nodig heeft. Hetgeen hij daarboven meer heeft is de zogenaamde
superfluitas, de 'overvloed', die rechtens de armen toekomt.2OO Scheltes zoon
Epe refereerde in zijn testament expliciet aan dit gedachtengoed, door na de
traditionele inleidende frase over de zekerheid van de dood en de onzekerheid
van het uur des doods te verwijzen naar de gelijkenis van de rentmeester, die de
goederen van de Heer ontvangt om daarvan de dienaren op tijd hun bescheiden
deel voedsel te geven: hij moet 'van dy Here inne tyd der wisitatie als een
cloeck, wys ende vorstandich rentemaester' niet slapende worden aangetroffen.
De organisatorische structuur waarin de armenzorg plaats had was die van de
parochie. Parochianen en geestelijken waren verplicht tot het geven van aal
moezen; indien nodig mocht kerkegoed worden gebruikt om armoede te lenigen.

196 Zo stelde het Hof van Friesland in reactie op voorstellen van inquisiteur Lethmatius:
'plerique pagi Frisiae peculiares ludimagistros habent, qui ab incolis domesticatim
aluntur et singulorum prandiis et coenis' : Van Apeldoorn, Kerkelijke goederen I, p.
185-186.

199 VergelijkR.R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland v66rde Refonnatie (Utrecht
1954) p. 442 e.v. Een vergelijkbaar verzoek deden de pastoor en de dorpsrechter van
Pietersbierum in 1547. Daar was geen koster-schoolmeester meer te krijgen, zoals dat
vroeger wel mogelijk was' soo in eertyden meer heersschippen binnen den voorschre
ven dorpe gewoont hebben, dan nu woenen, by dewelcke de coster grootlycke
onderhouden worde' . De heerschappen hadden de koster' elcx een dack in de weeck by
beurten' een maaltijd gegeven; 'nu sint al meyerluyden'. Doordat de kinderen geen
zangonderwijs meerkregen'gebuertet veel dat in den voorschreven dorpe maerlesende
missen gedaen en worden' ,RAF, Schwartzenberg, inv.nr. 1199a (1547 apr. 5); cf. BB,
p. 328 (1547 aug. 3).

200 J. Grundel, 'Almosen', Lexikon des Mittelalters (München 1980) J, p. 450-451; J.
Schlageter, U. Lindgren, e.a., 'Annut und Armutfiirsorge', ibidem I, p. 984-992; M.
Mollat, Les pauvres au Moyen Age. Étude sociale (Parijs 1978).
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Toevalligerwijze wordt dit laatste principe juist in de vita van St. Sixtus, de
patroonheilige van Sexbierum, mooi beschreven: hij zou voor zijn marteldood
zijn diaken Laurentius immers hebben opgedragen de kerkschatten onder de
annen te verdelen en wordt daarom voorgesteld met een buidel geld.201

Terecht benadrukt Spaans202 dat de parochiale armenzorg in de bronnen
weinig sporen heeft nagelaten doordat zij als vanzelfsprekend uit de lopende in
komsten van de kerkfabriek werd bekostigd. Legaten aan de armen hadden daar
bij een aanvullend karakter. Indien we alleen over de testamenten van Schelte
en Epe Liauckema hadden kunnen beschikken zou ook de bijdrage van Liaucke
mahuis aan de parochiale armenzorg in de schaduw zijn gebleven. Beiden ver
wijzen ze zeer bondig naar de bestaande gewoonte: Schelte bepaalde, zoals ge
zegd, dat behalve de geestelijken ook de armen door de bezitter van het forndeel
naar zede en plege, volgens de traditie dus, 'foldwaen' moesten worden, dus het
hun toekomende moesten krijgen;203 zijn zoon Epe legateerde' da meene arme
lyoed also volle als'f eerlic si! wesse'. Uit latere bronnen blijkt dat de tradi
tionele zorg voor de annen, hoe kort zij ook wordt aangeduid, zeker niet onder
schat moet worden. Uit het register van de geestelijke goederen van Sexbierum
van 1580 blijkt namelijk dat de totale som van 'armerenten' uit 'Lyauckema
plaats' het respectabele bedrag van 27 goudgulden204 bedroeg. Verondersteld
mag worden dat dit bedrag het eindresultaat is van een accumulatie van liefdadi
ge schenkingen over een langere periode: door de vestiging van eeuwige renten
ten bate van de armen door rechtsvoorgangers en -opvolgers van Schelte en Epe
zal Liauckemahuis uiteindelijk met dit aanzienlijke bedrag belast geraakt zijn.

Liefdadigheid loont niet alleen met het oog op het hiernamaals, maar vergroot
ook het aanzien en - indien men invloed heeft op de bedeling - de machtspositie
in het dorp. Die invloed hebben de Liauckema's zeker weten te krijgen. Het
eerst blijkt dit uit Scheltes testament. Voor de duur van één generatie 'soelang

201 Zie bijv. Jacobus de Voragine, Legenda Aurea, vertaald door R. Benz (IOde druk,
Darmstadt 1984) p. 558-559. Ook patroonheiligen van andere kerken in de regio 
Martinus (Minnertsga. Tzummarum, Ludingakerke) en Nicolaas (Firdgum) - staan
trouwens bekend om hun liefdadigheid.

202 Zie de bijdrage van Joke Spaans, elders in deze bundel.
203 Hoewel Schelte de plicht geestelijken te herbergen en de annenzorg in een adem noemt,

hoeft de frase 'die te Liauckemahuis komen' niet op de annen te slaan, zoals Joke
Spaans. elders in deze bundel, meent. Onmogelijk is het evenwel niet: de rijke
eigenetfde Sicke tho Osingeweer in Loppersum bepaalde in 1475 bijv. testamentair dat
op zijn hereboerderij moest' blyven eyn bedde myt syn thoebehoer voer de armen thoe
herbergen': M. ten Broek, 'Sicko tho Ozingeweer', Groningsche Volksalmanak (1934)
p. 1-86. aldaar p. 21.

204 RAF, Liauckema, inv.nr. 130, beneficiaalregister 'alle profyten ende emolumenten
gehoorende tot de patroon, vicarie, prebende ende pastorie tot Sexberum' (ca. 1580),
f.3v. In 1605 vermaakte Luts Liauckema, een dochtervan Schelte V, nog een eenmalige
som van 200 goudgulden aan de armen van Sexbierurn, 200 aan de katholieke annen
van Franeker en 500 aan het stadsweeshuis aldaar, Oldenhof. Schuilkerkjes, p. 132.
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fho durien als een van syn kynderen libbet' riep hij een jaarlijks festijn in het
leven waarin tegelijk zowel de liefdadigheid van de Liauckema' s als hun
eervolle plaats in de parochie van St. Sixtus werd benadrukt. Op de dag van de
kerkpatroon St. Sixtus moest een uitdeling aan de armen plaats vinden. De
annen kregen dan bovendien een ton bier en ieder een goede maaltijd.205

Opvallend is bij deze schenking de vervlechting tussen het parochiale en het
particuliere. Enerzijds werd de rol van de Liauckema' s extra geaccentueerd,
doordat de uitdeling niet, zoals gebruikelijk, bij de kerk plaats had, maar op het
kasteel. Anderzijds gaf de betaaldag, niet op de jaardag van het sterven van de
erflater maar op de dag van de kerkpatroon aan, dat Schelte méér beoogde de
eervolle positie van zijn familie in de parochie te onderstrepen, dan het gebed
van de armen voor zijn zieleheil te verwerven. Meer dan 70 jaar later blijkt
inderdaad dat het de bezitters van Liauckema gelukt was het overwicht bij de
armenzorg te verkrijgen, met respectering van de parochiale kaders waarbinnen
die werd uitgeoefend. Ook andere Sexbierumer edelen - tevens naaste buren en
naar ik veronderstelde jongere takken van de Liauckema' s - zijn dit overwicht
gaan erkennen. Duidelijk treedt dit naar voren in de testamenten van Schelte
Latsma van 1549 en van Claes van Adelen van 1566. Zij lieten hun state bij
testament als fideicommis aan resp. een nicht en een neef na en bepaalden
beiden dat bij ontbreken van wettige erfgenamen in de neergaande lijn de state
aan de armen van Sexbierum zou vervallen. Schelte Andla Latsma voegde daar
aan toe: 'ende ordinere [ik] daertoe distributoers die byewoner van Lyauckema
met die kerckfoechden in Sexbierum met die pastoer aldaer'; Claes van Adelen
Fetzama stelde dat hij wilde'dat deselve goederen in alsulcken gevalle altijt by
den bewoonder van Liauckema tot profyt van de armen sullen gem/ministreert
ende uytgedeelt worden. soo't behoort' .206 Bovendien gaven zowel ScheJte,
Latsma als Claes van Adelen de armen van Sexbierum een eeuwige rente van
vijf goudgulden jaarlijks uit hun state. Het beneficiaalregister van rond 1580 laat
het eindresultaat zien van dergelijke schenkingen - waarschijnlijk verschillende
generaties achtereen en daardoor accumulerend - door de Sexbierumer hoofde~
lingen aan de armen van het dorp: toen gaven Latsma 15 en Adelen 10 goud
guldens, naast de 27 die Liauckema jaarlijks betaalde.207

Scheltes vrouw, Tiets te Nyenhuis, stichtte in haar geboortedorp Wynaldum
ook een armenfonds. Ze schonk in haar testament in 1507 aan de armen van
Wynaldum zelfs een hele sate: de sate De Fennen. Ze bepaalde dat de prior van
het nabije klooster Ludingakerke, waar zij ook begraven wilde worden, ambts
halve het beheer over dit fonds zou voeren, samen met'een gued man uut dat
ghae'. Tussen de bezitter van het forndeel van Liauckema, als rechtsopvolger
van Tiets, het klooster Ludingakerke en de dorpsgemeenschap van Wynaldum

205 Waarschijnlijk onbedoeld had de keuze van de dag van de kerkpatroon ook nog een
extra symbolische dimensie doordat de heilige Sixtus als patroon van de armen gold.
zie noot 20l.

oe, Resp.: FT, nr. 206. p. 433 r. 20-22 (1549 dec. 21); RAF, HvF, EEEI. f. 22r-23v (1566).
207 RAF, Liauckema, inv.nr. 130, beneficiaalregister (ca. 1580), f. 3v.
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werd door Tiets' testament op deze wijze een eeuwige relatie gecreëerd.208 De
opbrengst van de sate ging weliswaar naar de armen van Wynaldum, die in de
registers van grondboekhouding vanaf 1511 dan ook als eigenaars te boek staan;
de Liauckema' s bleven zichzelf waarschijnlijk echter zien als degenen die het
'gewalt' over de sate hadden, dus het recht hadden de pachter aan te wijzen.
Opmerkelijk is namelijk dat nog rond 1650 in de administratie van Liaucke
mahuis vermeld werd: 'tat Wynaem vanwegen Liauckamahuys aft vaorndeel: de
armenlanden'; de huur kwam de armen toe 'om met overstaen van de armen
voogden uuytgedeelt te worden', waarvoor de bezitter van Liauckemahuis een
quitantie ontving,z09 Behalve de zorg voor de armen van Sexbierum en Wynal
dum w~rd in de zeventiende eeuw nog een derde fundatie van armenzorg aan het
Liauckemafomdeel verbonden. Wytze van Carnminga, evenals de Liauckema's
overtuigd katholiek, bepaalde in zijn testament in 1605 namelijk dat in Dronrijp
een armhuis van zes kamers moest worden gesticht. De administratie en bege
ving van deze kamers zou komen aan zijn zuster Siouck, gehuwd met Jarich van
Liauckema, en haar erfgenamen; en annex zijn aan de eigendom van Oedsinga
state in Dronrijp, dat zij als prelegaat ontving.210 Hoewel Oedsinga aan het
einde van de zeventiende eeuw uit de familie Liauckema geraakte, bleven de be
woners van Liauckernahuis tot in de negentiende eeuw het begevingsrecht van
deze zes kamers uitoefenen.211

Interessant is dat de grote betrokkenheid van de Liauckema's bij de armen
zorg in de 'fantastische' geschiedschrijving212 van de zestiende eeuw een neer
slag heeft gevonden. Vooral de in vergelijking met andere dorpen uitzonderlijke
situatie dat het armenfonds in Sexbierurn rond 1580 geen andere vaste inkomsten
had dan de genoemde eeuwige renten uit de drie adellijke huizen Liauckema,
Latsma en Adelen sprak daarbij waarschijnlijk tot de verbeelding. In 1315 was
er hongersnood in Friesland.213 Een weduwe in Sexbierurn die vroeger rijk en

'"" FT, nr. 74, p. 139 r. 36-40 (1507 jan. 22).
209 RAF, Liauckema, inv.nr. 118-2/3. Elders in het huisarchief Liauckema bevinden zich

quitanties van deze pacht van 1636 tot 1658, ibidem, inv.nr. 149.
210 RAF, Liauckema, inv.nr. 58. Door deze bepalingen belandde het origineel van het

testament van Sicke Allerts, zoon van Engel Oedsinga - FT, nr. 36 (1476 sept. 16) - via
de families Sjaarda, Hottinga en Camminga in het huisarchief Liauckema, RAF,
Liauckema, inv.nr. 80; cf. Schotanus, 'Tablinurn' ,21; FT, p. 492; OFO IV, nr. 52; BB,
p.334.

211 Oldenhof, Schuilkerkjes, p. 15-16,402-403; RAF, Liauckema, inv.nr. 154, stukken over
het beheer van het armhuisje te Dronrijp, tot de Liauckama fldeiconunissaire goederen
behorende (1792-1807) en ibidem, inv.nrs. 151-153.

212 Vergelijk Naamen, 'Suffridus Petrus', p. 150.
213 Zie voor de hongersnood van 1315: Mol1at, Les pauvres, p. 192-197. Veel historio

grafische bronnen maken er melding van: zie bijv. Wilhelmus Procurator, Chronicon,
C. Pijnacker Hordijk ed. (Amsterdam 1904) p. 89; Johannes de Beke, Croniken van den
Stichte van Utrecht ende van Hollant, H. Bruch ed., Rijksgeschiedkundige Publicatiën
180 ('s-Gravenhage 1982) p. 173; Petrus van Thabor, Historie, p. 8.
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Afb. 18. Historiserende afbeelding van de Zalige Eelco Liauckema, de abt van het Pre
monstratenzer klooster Lidlum die in 1332 door enkele conversen te Boxum werd
doodgeslagen. Schilderij door onbekende meester (atelier Wibrand de Geest?), 17de
eeuw. Fries Museum Leeuwarden
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eigenerfd was geweest, maar nu door de partijtwisten verarmd, zou met haar
kinderen in haar huis verhongerd zijn. Ze wilde niet om brood vragen: daarvoor
was ze te trots. De edelen van Sexbierum, de Liauckema's, Van Adelens en
Eelsma's en de abten van Lidlum en Ludingakerke schrokken hiervan zo, dat ze
voortaan elke week de mensen waar ze armoede vermoedden opzochten; en
iedere anne huiszittende die honger leed hielpen ze. Natuurlijk werden ze door
de hemel beloond, want toen kort daarna de pest uitbrak stierf er bij Liauckema
en Adelen niemand, aldus Andreas Comelius' in 1597 in druk verschenen kro
niek,214 Behalve als historiografische tegenhanger van het beneficiaalregister
van rond 1580 lijkt dit bericht met de vermelding van Lidlum en Ludingakerke
tevens een herinnering aan de rol die de kloosters hadden vervuld bij de uitoefe
ning van de armenzorg;215 uit Tiets' testament kennen we bovendien de expli
ciete samenwerking daarbij tussen de Liauckema' s en het klooster Ludingakerke.

De molen.- In beide testamenten wordt de molen genoemd als belangrijk deel
van het fomdee1. 216 Ook later werd ze steeds zo beschouwd: tot 1726, toen zij
afbrandde en niet werd herbouwd, stond ze op de 'molenpöle' ten zuiden van
Liauckemastate op de grens van Sexbierurn en Pietersbierum.2J7 Bij de armen
zorg zagen we dat de belangrijke verplichtingen waarmee Scbelte en Epe het
fomdeel voor eeuwig belastten, een uitwaaierend effect hadden naar de naburige
huizen Latsma en Adelen: in de fideicommissen van die huizen werd immers
aansluiting gezocht bij de administratie en distributie van de steun aan de armen
door de Liauckema' s. Zoals de armenzorg van Liauckemahuis geen privézaak
was, maar was ingebed in de parochie en ook door de andere hoofdelingen werd
erkend, zo was dat ook het geval met de molen. In de jaren 1521, 1524 en 1528

214 Andreas Cornelius, Chronyk, p. 139-140.
215 Ludingakerke wordt vaker in verband met annenzorg genoemd. Zo zou de zesde abt,

de heilige (J) Meliffus (1244-1246) volgens de door Theodoricus Pauli overgeleverde
abtenlijst van Ludingakerke zijn heiligheid mede te danken hebben aan het feit dat door
zijn toedoen in hongertijd twee schepen koren in Harlingen waren gekomen: Van GiJs,
'Rolduc en Friesland' ,p. 150; de magistraat van Harlingen voerde in 1581 als argument
voor haar aanspraken op de kloostergoederen van Ludingakerke aan, dat de annen van
Harlingen voor een groot deel door Lid1um en Ludingakerke waren ondersteund: zie
de bijdrage van 10ke Spaans elders in deze bundel.

216 Over de Liauckemarechten op sluizen en op de molen bestaan enkele misverstanden
(zie ook noot 289). Schelte III Liauckema noemde de molen en de zijlroede in één
adem. Omdat hij deze zijlroede identificeerde met de zijlroede van Roptazijl (zie noot
220 hierna) meende J. Fockema Andreae, 'Dijken of wijken' , in: 1.J. Kalma, J.l. Spahr
van der Hoek en K. de Vries, Geschiedenis van Friesland (Drachten 1968) p. 186, ten
onrechte dat de door Schelte genoemde molen een getijwatermolen in Roptazijl was.
In werkelijkheid had Schelte het over de Oude Zijlroede en de korenwindmolen, beide
op de grens van Sexbierum en Pietersbierum.

217 Goodijk, De korenmolen. p. 1-8. Door de laatste molenaar werd in 1727 een molen
gebouwd op de plaats van de huidige.
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verplichtten priesters, hoofdelingen en gemeente van Sexbierum, Pietersbierum
en Wynaldum zichzelf en hun nakomelingen namelijk voor eeuwig al hun koren
op de molen 'heetende Lyauckamamolne' te laten malen; dit op straffe van
verbeurdverklaring van het meel dat ze elders zouden laten malen. Omgekeerd
verplichtte Epe Liauckema zichzelf en zijn erfgenamen de molen gaande te
houden en voor een goede molenaar te zorgen.2J8 De acceptatie van dit molen
recht door de andere edelen wordt extra benadrukt door de mede-ondertekening
voor Pietersbierum door Rienck Gerbranda alias Roorda op Fetziastate, Johan
Gerbranda op Memsterastate en Tiepcke Ulckes Douwama op Epingastate.219

De eeuwigdurende bepalingen ten aanzien van de molen in de Liauckema-testa
menten hadden daarmee een tegenhanger in door de hele gemeente van de drie
dorpen aangegane eeuwige verplichtingen.

Waterstaat.~ Behalve ten aanzien van de kerk, de armenzorg en de molen had
het fomdeel van Liauckema in de 'publieke sfeer' ook rechten in de waterstaat
rond Sexbierum. Als toebehoor van Liauckemahuis verbond Schelte in 1479 ook
de 'syl ende sylroede' aan het fomdee1.22o Deze zijlroede liep vanuit de Sex
bierumervaart tussen Sex- en Pietersbierum door langs de molen, Liauckemahuis,
de Liauckemalaan en de Frousleane; de Hoarnestreek kruiste hem met een
ti1.221 De zijl in de zeedijk zal in de late middeleeuwen of vroege Nieuwe tijd
verdwenen zijn.

Ook met betrekking tot dit onderdeel van het fomdeel is er een stuk, dat de

21. Resp.: OFO IV, nr. 234 (1521 juli 18); 11, nr. 324 (1524 april 29); IV, 254 (1528 juni
21). De drie oorkonden hebben dezelfde strekking. Er zijn wel kleine varianten. Alleen
in Wynaldum wordt expliciet de zinsnede 'joer (... ) uus neykommelengen in dat
eewich' gebruikt; ook worden in Wynaldum geen hoofdelingen genoemd: na het
uitsterven van de Te Nyenhuizen woonden er geen meer.

219 Aardig is dat een vierde familie van kleine Bierumer hoofdelingen in de datum van de
oorkondevan 1521 figureert: dezedateertnamelijk van'den dey sinte Frederici bisscop
ende martelerde Aedelen in Sixtiberum'.

220 Deze door Schelte III Liauckema in 1479 genoemde zijlroede is identiek met de
zijlroede van de in 1465 (OFO l, nr. 179; cf. noot 216 en 222) genoemde'Audasyl', op
de grens van Sex- en Pietersbierum. Een in dorso (volgens mededeling van dr. O. Vries
van een latere hand) identificeert hem ten onrechte met de zijlroede van 'Roptesiel' ,die
de Liauckema's pas in 1507 door vererving zouden verwerven; dezelfde onjuiste
lokalisatie bij K.F. Gildemacher, Waternamen in Friesland (Leeuwarden 1993) p. 467.
De ligging van de 'Audasyl' van 1465 en 1479 blijkt uit de omschrijving van de
'Zylroedt' en de 'Lyauckema Sillaen' in het grondregister van 1546 (1. Telting ed.,
Register van den Aanbreng van 1511 (Leeuwarden 1880) - hierna geciteerd als RvdA
- lIl, bijv. p. 212 en 221), uit de lokalisatie van de beide sates Toe Tille op de kruising
vanHoarnestreek enLiauckema- en Frousleane en van Fertzastate te Pietersbierum (zie
bijlage 1, FCI6). Ik duid hérn hierna aan als Oude Zijl(roede).

221 De bedrijven die aan beide kanten van de Frousleane lagen heetten daarom beide 'Toe
Tille' (zie bijlage 1).
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acceptatie door de andere hoofdelingen van de hegemonie van de Liauckema' s
documenteert. In 1465 kocht Schelte Liauckema namelijk van Seerp Fertza in
Pietersbierum het aandeel dat Fertzast.te in '<Ia Au<la sy!' en de zijlroede tnssen
de Ried en deze zijl had. De pastoor van Pietersbierum, de vicaris van Sexbie
rurn en Douwe Sjaarda - hoofdeling van Franeker en neef van Schelte' s vrouw
Tiets te Nyenhuis - hadden als zoenlieden deze overeenkomst tot stand ge
bracht,222 Met deze verwerving was waarschijnlijk de hele zeggenschap over
de zijlroede aan Liauckemahuis gekomen. Fertzastate, ten zuiden van de kerk
van Pietersbierum, was één van de aan de zijlroede grenzende sates; een groot
deel van het overige aangrenzende land behoorde aan de Liauckema's.223 Te
genover hun visrecht en het recht er zwanen in te houden stond hun plicht de
zijlroede te laten slatten en waarschijnlijk ook de zijl te onderhouden.

Na het verdwijnen van de zijl behield de Oude Zijlroede ten zuiden van de
Hoarnestreek zijn functie als opvaart naar Pietersbierum en naar Liauckemahuis
en -molen. In 1612 ontstond een geschil over het onderhoud van deze opvaart.
De hnislieden en edellieden badden zorggedragen voor het slatten van de Ried.
De opvaart naar Pietersbiernm was echter ongeslat gebleven, omdat dat volgens
de eigenaar van Liauckemahuis 'het parck is van d'schamele ruiters naer alder
gewoonte'. De schamele ruiters - arbeiders en ambachtslieden die in het dorp
Pietersbierum woonden - verweerden zich voor het Hof van Friesland tegen deze
aansprakelijkstelling met het verweer dat ' sy naulicxs met hart swyr arbeyt
d'cost tot onderhout van hun arme bedroefde huysgesinnen casten winnen'. Sub
tiel spraken zij niet van de opvaart naar Pietersbierum, zoals de eigenaar van
Liauckema, maar van' zekere opvaert naar Lyawckamahuys', waannee zij het
belang dat Liauckema bij de vaart h.d benadrukten.224 Fraai toont dit geschil
de gecompliceerde vervlechting van wederzijdse rechten en plichten van de
hoofdeling en zijn dorpelingen. Het onderhond van zijlen en zijlroeden was in
de middeleeuwen een verplichting, die vanouds door de schout werd afgedwon
gen. Op grond van de oorkonde van 1465 is het waarschijnlijk dat de Liaucke
ma' s in dit geval de onderhoudsplichtigen waren: zij genoten immers ook de
inkomsten uit de zijl. Blijkens het proces van 1612 hadden de Liauckem.'s het
vuile werk doorgeschoven naar de armen. De dominante positie die zij in Sex
bierum en in Pietersbierum hadden zal hun dat gemakkelijk hebben gemaakt.

Epe Liauckema noemt in zijn testament rechten op een tweede waterloop: 'dy
swannejacht in Wynaldemareed'.225 Uit andere bronnen weten we dat deze
summiere omschrijving het visrecht en het recht op het houden van zwanen in
de Ried en het Riedmeer betreft, waartegenover de verplichting stond de sluizen
van Ropta- en Getswerderzijl te onderhouden. Jel van Liauckema omschreef in
1643 het gebied waarover zich de Liauckemarechten uitstrekten zeer ruim als

m OFO 1, nr. 179 (1465 dec. 13).
223 Bijlage 1, Pietersbierum FC14, Sexbierurn FC87 en 24.
224 RAF, Schwartzenberg, inv.nr. 3069.
225 FT, nr. 138, p. 280 r. 26-27. Zie voor de verwarring, die in de literatuur bestaat over

Roptazijl en de Wynaldumer Ried noot 216 hierboven en noot 289 hierna.
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volgt:226 'de vischenie in de Rie tot Getserdersil toe hoort ooc aen Liaucka
mavoordeel, met de swanejacht van de Steene Man,227 tot Franiker toe'. Ook
het zwanenrecht in de noordelijke helft van het grondgebied van de parochie
Almenum - via de familie Te Nyenhuis mogelijk oorspronkelijk van de Ger
branda's afkomstig228 - rekende zij dus tot de rechten van het Liauckemaforn
deel. Epe, die het van zijn moeder Tiets te Nyenhuis had geërfd,229 verbond
het zwanenrecht van de Wynaldumer Ried aan Liauckemastate: in 1529 liet hij
'de houdinge ende jacht van swanen in Wynalduma Ried ende daer omtrent te
weten in Sexbierum, Pieterbierum ende Wynaldum' registreren 'ter cause van
Lyauckmahuys'230 en in zijn testament voegde hij die samen met twee sates in
Wynaldum aan het fideicommis toe. De pachter van de kleinste van die boerde
rijen, de sate op de Voorryp, kreeg daarbij de verplichting opgelegd 'voor
eeuwig de zwanen te hoeden en te bewaken'. Tot in de achttiende eeuw ver
schijnt deze sate met deze verplichting in de rekenboeken van de Liaucke
ma's,23l in de achttiende eeuw werd het zwanenrecht meestal verpache32 en
nog in 1817 behoorden 'een zwanejagt en een visserij in de Rijt' tot het
fideicommissaire deel van de door Maria Walburga Electa van Ewsum van
Liauckema nagelaten boedel.233

Door de politieke ontwikkelingen van de late zestiende en vroege zeventiende
eeuw kwamen de Liauckema' s, die steeds streng katholiek bleven, langs de
zijlijn te staan. De heerlijke rechten op de waterlopen van het fideicommis van
Liauckema kregen daardoor een heel andere context. De Te Nyenhuizen en
Liauckema's hadden ze als de belangrijkste hoofdelingen van de streek uitge
oefend. Ten gevolge van de omwenteling van 1580 berustte de politieke macht
in de streek niet langer bij de Liauckema' s en hun vrienden, maar bij de calvi
nistische familie Hottinga;234 ook sociaal lijken de bewoners van LiatIckema-

226 RAF, Liauckema, inv.nr. 139: aantekeningen over 1643-1650.
227 Zie Encyclopedie van Friesland (Amsterdam 1958) p. 605.
228 Bij Harlingen grensde dit zwanenrechtdistrict aan dat van de familie Van Aylva van

Witmarsum: de grens daarvan ging van Parrega naar Makkum, 'langhs de zeedijk tot
in den stadsgraght van Harlingen', vervolgens langs de Slachtedijk tot Hidaard en
vandaar over Nijland en Blauwhuis naar Parrega: H. Halbertsma, 'Zwanenjachten en
zwanentekens in Friesland', Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige
Borul (1956) p. 91-106, aldaar p. 95.

229 Zie hierna, noten 250 en 289.
230 De Vries, Boekfan de swan, p. 56·57. Hij en zijn ouders (lees: zijn moeder) waren

'daeraffvan ouders t'ouders in rustlicke possessie geweest' .
231 Liauckema, inv.nr. 118-213: de sate op 'de Voorryp, ... die de swanen moet de wacht

nemen' is onderdeel van de Liauckemagoederen 'vamFegen Liauckamahuys ofte
-voorndeel' (ca. 1650).

232 RAF, Liauckema, inv.nr. 139: stukken betreffende de visserij en de zwaandrift van
Li.nckem. in de Ried (1635-1768).

233 RAF, Liauckema, inv.nr. 43.
234 We zagen hen reeds het lijkpad van Liauckemahuis blokkeren.
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state zich van hun omgeving vervreemd te hebben. In plaats van dat ze nog als
de onbetwiste leiders van dorp en streek optraden, gingen ze steeds meer de
indruk van querulante landjonkers maken. In het begin van de zeventiende eeuw
nam hun conservatisme zelfs destructieve vonnen aan. De Ried was in 1609
door langdurige droogte zozeer uitgedroogd dat er met kleine bootjes nog maar
nauwelijks te varen was. Verschillende aangrenzende grondeigenaren en gebrui
kers hadden van die omstandigheid gebruik gemaakt door een diepe sloot door
de laagte van de Ried te laten graven en de drooggevallen grond ter weerszijden
daarvan te bedijken en met windmolens droog te leggen. Jarich Liauckema pro
testeerde daartegen en pretendeerde in een proces voor het Hof van Friesland op
grond van zijn zwanen- en visrecht op de Ried de eigendom van de drooggeval
len gronden; indien hij die niet zou verkrijgen eiste hij herstel van de oude
situatie, het weer blank zetten van de Riedlaagte, opdat hij zijn rechten weer kon
uitoefenen! Terecht wees het Hof van Friesland deze eisen af, omdat de Ried
een openbaar water was en de inpoldering met goedkeuring van Gedeputeerde
Staten was geschied; zwaan- en visrecht in een water behelsde, aldus het Hof,
bovendien geen eigendom van de ondergrond van dat water.23S

Al even ongemakkelijk gingen de bewoners van Liauckemahuis zich in de
zeventiende eeuw gedragen als het om de voormalige Oude Zijlroede in de
directe omgeving van de state ging. Het land van Liauckemastate lag ten zuiden
van het huis over het hoogste deel van de Terp, waarop zowel Sexbierum als
Pietersbierum liggen; bet scheidde beide dorpen van elkaar. Het pad over de
Terp, dat de dorpen verbond en dat met een 'hooghout' over de opvaart naar
Liauckema (de voormalige zijlroede van de Oude Zijl) ging, liep dus over Liau
ckemaland. Het hooghout werd in 1613 half door de inwoners van Pietersbierum
en half door'Liauckema met haer knecht' onderhouden;236 een kwart eeuw la
ter verboden de Liauckema' s alle verkeer van koeien, paarden en wagens zonder
hun toestemming: Pietersbierum was voor dat verkeer alleen nog via de Hoame
streek en de Jaagakker te bereiken.237 Ook de Liauckemalaan langs de voorma
lige Oude Zijlroede tussen de Hoaruestreek en de Zeedijk (de huidige Frous
leane) hadden ze met een hek en een hangslot afgesloten. Tot voor het Hof van
Friesland procedeerden zij tegen gebruikers van aangrenzend land, die het slot
van het hek hadden afgebroken.238

235 RAF, Liauckema, inv.nr. 138; 1. van den Sande, Vyff boecken der gewysder saecken
voorden Hove van Vriesland (Leeuwarden 1638) boek 5, tit. 2, def. 1.

236 RAF, Schwartzenberg, inv.nr. 1217.
237 RAF, Liauckema, inv.nr. 144: stukken over het hooghout tussen Sexbierum en Pie

tersbierurn (1640-1650). Omdat Pietersbierum slechts via één toegangsweg, de Jaag
akker, was te bereiken werd het nog in de vorige eeuw wel 'Het Eksternest' genoemd:
K. Siderius en J. Siderius, De geschiedenis van Barradeel (Franeker 1950) p. 11-12.

238 RAF, Liauckema, inv.nr. 142: stukken van de geschillen over de openbaarheid van de
Liauckemalaan tussen de Oude en de Nieuwe Zeedijk (1583-1645); RAF, Schwartzen
berg, 1220-1221: stukken betreffende het recht van overpad over de Liauckemalaan
(1622).
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Deze kleinzielige gescWllen, waarin we van vele potsierlijke tafereeltjes
kunnen genieten, laten, gevoegd bij de andere glimpjes van het dagelijks leven
die we opvingen bij onze rondgang langs de bestanddelen van het Liauckema
fOffideel, iets zien van de zich in de Nieuwe tijd langzaam wijzigende positie
van de adel. Schelte II Liauckema werd in het midden van de vijftiende eeuw
nog zoals de andere dorpelingen op het kerkhof begraven. Aan het einde van de
vijftiende eeuw zagen we de hoofdelingen zich in sommige opzichten al van de
andere parochianen distantiëren: Schelte III werd in 1479 als eerste op een eer
volle plaats binnen de kerk begraven. Toch stonden de Liauckema's toen en ook
in de zestiende eeuw als dorpshoofdelingen in letterlijke zin nog midden in de
dorpsgemeenschap: de aandacht die Schelte III en Epe in hun testamenten
besteedden aan de molen, de Oude Zijlroede langs Liauckemahuis, de gastvrij
heid aan geestelijke lieden en de uitdeling aan de armen van het dorp, tonen ons
Liauckemahuis als een machtscentrum, dat zijn belang mede ontleende aan de
lokale' geworteldheid' van de familie en aan de daarmee samenhangende open
bare toegankelijkheid van de omgeving van het kasteel. De grens van het onder
het fideicommis behorende land liep - ten gevolge van Epes testamentaire bepa
lingen - zelfs vlak onder het kasteel, langs de Liauckemalaan en de Oude Zijl
roede. Epes achterneef Schelte V wilde in zijn testament van 1571 het
fideicommissair belaste land rond Liauckemahuis echter concentreren; diens
kleindochter Jel Liauckema trachtte 70 jaar later ook percelen ten westen van de
Liauckemalaan onder het fomdeel te brengen. De enghartige protesten tegen de
inpoldering van het Riedmeer en de processen over de toegankelijkheid van het
bruggetje tussen Sexbierum en Pietersbierum en van de Liauckema- en Frous
leane in het midden van de zeventiende eeuw illustreren hoe de bewoners van
Liauckemahuis zich intussen van de gewone dorpelingen vervreemd hadden.

Dit proces kan naar mijn mening beschouwd worden als weerspiegeling van
hetgeen door Burke is beschreven als de geleidelijke terugtrekking van de adel
uit het volk. In de vetesamenleving van het middeleeuwse Friesland berustten
macht en eer op militaire activiteit, fysieke aanwezigheid, en vormde de relatie
tussen de hoofdeling en de dorpsgemeente een belangrijke legitimatie voor het
hoofdelingengezag. In de zestiende eeuw kwam de legalisatie van het centrale
gezag in Leeuwarden. De adel behoefde zijn positie niet meer door vetevoering
in stand te houden, maar dankte die nu vooral aan grondbezit en aan overheids
ambten die door het centrale gezag werden verleend; men kon het zich nu
veroorloven in sociaal opzicht afstand te gaan nemen van het volk.239 De

239 Zie voor dit proces: P. Burke, 'Inleiding tot de Nederlandse uitgave', in: idem,
Volkscultuur in Europa 1500-1800, vertaling van: Popular culture in Early Modem
Europe (resp. Amsterdam 1990, Aldershot 1988) p. 9, cf. p. 37 e.v., p. 257 e.v. en de
daar aangehaalde literatuur. In Noomen, 'Suffridus Petrus' ,p. 170-171, veronderstelde
ik dat het lang voortduren van de vetemaatschappij in Westerlauwers Friesland er de
oorzaak van was dat verwantschapsbetrekkingen tussen adel en boeren hier in de 15de
eeuwen ook later nog frequenter waren dan in de Ommelanden. Herinnering daaraan
was en is deels nog het voortleven in vrouwelijke lijn van hoofdelingennamen in
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politieke en religieuze keuzes van Jarich van Liauckema en zijn nakomelingen
zullen dit proces van uitelkaar groeien van adel en volk in Sexbierurn nog ver
sterkt hebben.

4.3. De vererving van het fideicommis van Liauckema

Liauckemahuis.- Wat waren nu de verervingsbepalingen in de twee testamenten
waarin het fomdeel van Liauckema werd ingesteld? Scheltes bepalingen van
1479 waren nog niet voor de eeuwigheid bedoeld, maar wilden slechts de vol
gende generatie de handen binden. Hij stelde geen strikte patrilineaire vererving
- indien mogelijk - verplicht. Veel belangrijker was voor hem dat Liauckemahuis
door een volwassen man bewoond werd. Schelte gaf aan zijn vrouw Tiets te
Nyenhuis het recht desgewenst op Liauckemahuis te blijven wonen totdat zijn
oudste zoon Schelte volwassen zou zijn; daarna zou Schelte de bezitter van het
fomdeel worden. Hij bepaalde echter dat als Schelte zou overlijden en slechts
een weduwe met onmondige kinderen na zou laten deze het huis moest verlaten
en dat dan Sicke, zijn tweede zoon op zou moeten volgen; indien ook die het
zelfde zou overkomen zou het fomdeel aan Epe, de derde zoon, komen. Onge
twijfeld hangt deze bepaling samen met het gewelddadige vetekarakter van de
Friese maatschappij in deze tijd: 24D blijkbaar was een volwassen man nodig om
Liauckemahuis, dat als een van de sterkste kastelen van Friesland gold, te be
heren.

Scheltes zoon Schelte IV heeft zich niet aan de fideicommissaire bepalingen
van zijn vaders testament gehouden. Door zijn huwelijk was hij stadshoofdeling
van Sneek, zodat Liauckemahuis van 1479 tot 1503 niet door de bezitter van het
fomdeel werd bewoond. Wèl fungeerde het als militair steunpunt van de Schie
ringers, waarvan Schelte één van de aanvoerders was.241 In zijn eigen testa
ment van 1503 week hij af van zijn vaders bepaling dat een weduwe met
minderjarige kinderen geen bezitster mocht zijn, maar dat het fomdeel dan in de
zijlinie op een volwassen broer moest vererven. Hij bepaalde namelijk dat zijn
minderjarige zoon Sicke'sel hebben to vorendeel Lyawkeme staten, mit dat hof
ende hoernleger ende graft'; zijn broer Epe, die volgens de fideicommissaire
bepalingen van 1479 eigenlijk de bezitter van het fomdeel had moeten worden,
benoemde hij tot voogd.242

Of jonge Scheltes poging de vererving van Liauckemahuis· anders te laten
plaats vinden dan oude Schelte had bepaald, effect heeft gesorteerd is ondui-

niet~adellijke families. Zo bijv. (Gravius en Ockema) van Hoytema/(Huitema), (van)
Albada (Jelgersma), Andringa, Heerma (van Voss), Hoitsema, Popma (van Oevering),
(Bannier) van Donia, van Hettinga (Tromp), van Adelen (van Cronenburch),
(Hanekarnp) van Harinxma thoe Reeg en Hopperus (Buma); zie ook noot 279.

240 Zie voor de relatie tussen eer, aanwezigheid en eigenrichting: A. Blok, 'Eer en de
fysieke persoon', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (1980) p. 211-230.

241 In 1498 werd Liauckemahuis door de Vetkopers ingenomen, zie noot 149.
'4' FT, nr. 65 (1503 okt. 3).
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delijk. Na Sickes vroegtijdige dood kwam het fomdeel in ieder geval alsnog aan
zijn oom en voonnalige voogd Epe. Deze, zelf kinderloos, liet het in 1535 na
aan Sickes zoon Schelte onder twee belangrijke voorwaarden. Allereerst gaf hij
het fomdeel van Liauckema, dat door Schelte in 1479 slechts voor één generatie
met fideicommissaire voorwaarden belast was, nu een blijvend verervingsstatuut:
voor eeuwig zou het op het 'kind dat het oudst is, daarna op het oudste kinds
kind, en zo verder' vererven, De 'here van 't vorndeel' zou Liauckema boven
dien persoonlijk moeten bewonen. Epe hechtte dus meer aan een zuivere primo
genituur, dan - zoals zijn vader - aan de aanwezigheid van een volwassen man
op Liauckemahuis. De tijden waren dan ook veranderd: inmiddels kende Fries
land een stabiel, centralistisch staatsapparaat. In de relatieve rust die daardoor
intrad, kon men zich de luxe van primogenituur veroorloven.

Epes formulering was weinig nauwkeurig. Hoewel hij ongetwijfeld een
primogenituur in de mannelijke neergaande lijn in gedachten had, expliciteerde
hij dat niet: hij sprak slechts van het oudste kind en kindskind ('bern', 'berns
bern'). Negentig jaar later zou deze onduidelijke formulering alsnog tot grote
problemen aanleiding geven. In het proces dat Jarich van Liauckema aanspande
tegen zijn neef Camstra, die tijdens Jarichs ballingschap zijn moederlijk huis was
gaan bewonen, benadrukte hij dat Epe met 'bern' zoon had bedoeld en dat
Camstra het huis daarom aan hem mOest overdragen. Als argumentatie gaf hij,
dat uit de instelling van het forndeel duidelijk blijkt dat de bedoeling daarvan
was Liauckemahuis binnen de familie te houden als'domus gentilicia' , waaraan
de familie Liauckema haar naam en afkomst ontleende en dat' boven mensche
memorie .... continuelyck geweest is in 't selve geslachte ende aende manlycke
graede' . Hij somde alle bepalingen uit Epes testament op waaruit af te leiden is,
dat het doel van het fideicommis was 'de stamme, name ende geslachte van
Lyauckema te conserveren, te vermeerderen ende soo veel mogelyck te perpe
tueren'. Epe had daarom gemeend 'tot sulex bequamer ende beter gequalifieeert
te syn een manspersoon tot volcomentheyt synder jaren gecomen wesende, als
een vrouw-persoon ofte weduwe en hare kinderen' en sprak bovendien over de
toekomstige bezitter van Liauckemahuis als 'de heere van 't vorndeel'. Uit dat
alles viel, aldus Jarich af te leiden dat Epe bij de woorden 'bern' en 'bernsbern'
'meer op die manspersoenen gepeynst heeft als op die dochters'. Camstra's
verweer laat zich raden: enerzijds hield hij vast aan de letterlijke, geslachtsneu
trale betekenis van het woord 'bern', anderzijds trachtte hij het belang van het
stamhuis voor de eer van de familie te relativeren: 'het geslachte van Lyauckema
{is} uuytte steenen van dien niet gesproeten' , maar gaf zijn naam juist aan het
huis; nu hij het bewoonde wilde hij ook'den naeme van Lyauckema ghèerne
mitter tydt in Campstra ... veranderen' .243 Een behandeling van de procesgang

243 De bovenstaande citaten zijn ontleend aan: RAF, Liauckema, inv.nr. 110. De eerder
geciteerde getuigeverklaringen over prelegaten komen uit hetzelfde dossier en dienden
om Jarichs gelijk te ondersteunen, zie noot 51. Overzichten van het verloop van het
proces in: RAF, Liauckema, inv.nr. 109; Van den Sande, Vyjfboecken der gewysder
saecken (1638) boek 4, tit. 5, def. 8; H. ab Inthiema, Disquisitio iuridica ... etc.
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kan hier achterwege blijven; in 1618 werd Jarich van Liauckema's eis eindelijk
toegewezen.

Duidelijk komt in Epe Liauckema' s testament ook tot uiting dat niet alleen
de agnatische lijn van belang was voor het behoud van de positie van de familie.
Nodig was ook dat de familie door huwelijken verbonden was met andere fa
milies van aanzien. Hij zelf was getrouwd met Hylck Herema uit de familie van
de belangrijke dorpshoofdelingen van Tzum,244 bij wie hij geen kinderen had.
Er moet hem veel aan gelegen zijn geweest de hechte relatie tussen Liauckema' s
en Herema's desondanks ook in de toekomst te verzekeren. In 1526 was hij als
'sonderlinghe vryond ende maeckelaer' betrokken geweest bij het huwelijkscon
tract van zijn vijfjarige achterneefje Schelte (die hij in zijn testament als eerste
bezitter van het forncieel aanwees) en het nichtje van zijn vrouw, Anna Ger
roldsdr Herema. Naast de 'eera Godis almachtich' en de 'sillicheed wsera
kynden' werd als motivatie voor het huwelijk genoemd de wens 'om ws bloed
to fornijen ende fryondscap twiske ws ende alle fryonden to forsterkyen'. Als
Schelte 14 jaar oud was zouden ze zich verloven; als hij 18 was zou het huwe
lijk voltrokken worden. Indien er onverhoopt iets tussen zou komen, zou een
huwelijk tussen twee andere kinderen Liauckema en Hererna worden gesloten.
Om de vriendschap tussen beide families al vast aanschouwelijk te maken liet
men twee schenkvaten met de wapens Liauckema en Herema maken.245 Epe
stelde in zijn testament het nakomen van dit huwelijkscontract als voorwaarde
voor de verkrijging door Schelte V van het fideicommis; indien hij het niet zou
nakomen, zou zijn broer Sicke opvolgen. Epes streven de 'vriendschap' tussen
de Liauckema's en Herema's te versterken werd ook door zijn nabestaanden ge
deeld;246 het huwelijk tussen Schelte V Liauckema en Anna Herema werd in
derdaad voltrokken. Door het overlijden van Anna247 en van haar kind Gerrold
Liauckema kwam een blijvende alliantie tussen de beide families echter niet tot
stand.

(Leeuwarden 1619).
244 Zij kreeg waarschijnlijk Lammingasate in Tzummarum als uitzet mee, AdVD U, p. 40;

na haar dood viel dit goed terug aan de familie Herema, FT, nr. 188 (testament van
Take van Herama, 1545 juni 21); mogelijk was het afkomstig van haar moeder Att
Roorda.

245 OFO H, nr. 329 (1526 april 13).
246 Op 23 april 1535, een week na Epes overlijden, sloot Ympck Minnema, de moeder van

zijn erfgenaam Schelte V, een contract met Gerrolt Herama, over een tweede toe
komstig huwelijk: tussen huJ1. kinderen Luts Liauckema en Tyaerd Herama, OFO IV,
nr. 262; dit huwelijk is niet doorgegaan. Zie voor de relatie tussen Liauckema en
Herema: P. Gerbenzon e.a. ed., Friese brieven uit de 15e en 16e eeuw (Groningen
1967) p. 60, en de daar aangehaalde stukken.

247 Zij overleed op 27 mei 1538 in het kraambed van haar eerste kind, RAF, Liauckema,
inv.nr. 132: S. Lubberti e.a., rapport over de 'begraeffenissen' (1639 dec. 23). Ook het
kind, 'Schelte Lyauckama zoen, Geroldt genoempt' naar Anna's vader - FT, nr. 147
(testament van Tyaerdt van Herama, 1538 okt. 20) - stierf weldra.
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Het belang van de cognatische verwantschap komt eveneens tot uiting in de
voogden die de Liauckema' s over hun kinderen aanstelden. Van de door Schelte
III in 1479 aangewezen voogden was Douwe Sjaarda een neef van moederszijde
van Scheltes vrouw Tiets te Nyenhuis, Ede Douwes (Gerbranda) een achterneef
van vaderszijde van Tiets.248 Schelte IV wees in 1503 behalve zijn broer Epe
en de pastoor van Oosterbierum de Bolswarder hoofdeling Goslick Juwinga, een
halfbroer van zijn vrouw Luts Harinxma van Sneek, en Here Ockinga, een aan
getrouwde stiefoom van haar, aan als voogden over zijn kinderen. Ook Epe
Liauckema deed in 1535 een zwaar beroep op zijn cognatische aanverwanten:
zijn executeurs testamentair Gerrold en Take Herema en Doecke Rinia waren
respectievelijk broers en een zwager van zijn vrouw.

De Jorndelen van Hibbema en Nyenhuis.· Grote delen van de erfenissen van
Schelte en Epe Liauckema bleven zoals gezegd buiten het fideicornmissair be
laste fomdeel van Liauckema. Ook hun andere nakomelingen moesten immers
een behoorlijk erfdeel meekrijgen. Omdat zowel Scheltes moeder Ebel Hibbema
als zijn vrouw Tiets als erfdochters de kern van het goed van hun familie aan
de Liauckema's brachten, hadden Schelte en Tiets inderdaad de mogelijkheid
hun twee zonen die niet op Liauckema opvolgden ieder een aanzienlijke state
met bijbehorende goederen en rechten mee te geven. Het heeft het er daardoor
enkele decennia lang naar uitgezien dat de Hibbema- en de Te Nyenhuistraditie
in respectievelijk Oosterbierum en Wynaldum zo door agnatische zijtakken van
de Liauckema's verder gedragen zouden worden.

De naamgeving van Scheltes zonen anticipeerde daar al op. Wybe Liaucke
ma, met een Hibbema-voomaam, verkreeg blijkens Scheltes testament als forn
deel inderdaad'Hibbema huys, stee, stins ·en state'. Schelte belastte dit huis,
zoals hij dat ook met Liauckemahuis deed, voor één generatie met de bepaling
dat volwassen broers van Wybe bij verdere vererving voorrang zouden hebben
boven zijn eventuele minderjarige kinderen. De status van Hibbema als adellijk
huis blijkt behalve uit deze fideicommissaire bepaling ook uit het feit dat
Hibbema in 1529 als enige state naast Liauckema in Barradeel zwanenrechten
had ('de heerlickheyt ende gerechticheyt van swanenjacht in Munnickemer ende
Munnickeblicken', dus de Ried onder Oosterbierum en Tzummarum). Na Wybes
vroegtijdige overlijden erfde zijn broer Epe, die toen Liauckema bewoonde, het
goed. Daardoor degradeerde het tot één van de vele pachtboerderijen van de
Liauckema's. Doordat het niet onder het Liauckemafomdeel behoorde zou het
in 1558 bij een boedelscheiding buiten de familie Liauckema raken.

Een vergelijkbaar lot hadden de states Olde- en Nyenhuis in Wynaldum. Na
het overlijden van haar man Schelte TIl Liauckema is Tiets te Nyenhuis waar
schijnlijk op Oldehuis of Nyenhuis gaan wonen; zij noemt St. Andreas te Wy
naldum in haar testament tenminste haar patroon. Waarschijnlijk had zij de kern

248 Zie voor hem noot 120. De voogd Foppe Reniclcz (Popma) van Terschelling was verder
getrouwd met een dochter Gerbranda, terwijl Gerroldt Herama de grootvader was van
de toekomstige vrouw van Scheltes zoon Epe.
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van de Nyenhuis-goederen aanvankelijk toegedacht aan haar zoon Sicke, ver
noemd naar haar vader Sicke te Nyenhuis, Omdat deze echter jong stierf
vermaakte zij in haar testament van 1507 Oldehuis en Nyenhuis te Wynaldum
- de stamgoederen van haar familie - als prelegaat aan haar zoon Epe,249 die
al langer in WynaJdum woonde: tot 1506 op Oldehuis, daarna op Nyenhuis. Zij
gaf hem 'toe varendel Enghele gued, ende daertoe huys ende statten ende al dat
my comt in Nyehuystera guet (...); ende Oldehustera gued ende Janghema gued
sol Epe beholden als hy duslanghe ghehat heft.' De goederen Engela en Jon
gema waren in 1507 weliswaar slechts pachtgoed, maar waren voor de machts
positie van de Te Nyenhuizen in Wynaldum en Pietersbierum in het verleden
van belang geweest door de rechten en plichten die eraan verbonden waren. Zo
valt vermoedelijk te verklaren dat zij door Tiets aan het prelegaat voor Epe wer
den toegevoegd. Aan dit prelegaat waren evenwel geen fideicommissaire voor
waarden verbonden,250 Doordat Epe na 1527 tevens bezitter van het Liauck
emafomdeel werd, degradeerden deze Te Nyenhuis-goederen evenals die van
Hibbema tot pachtboerderijen, die na verloop van tijd buiten de familie vererf
den; de rechten op de Ried en Roptazijl, die eraan verhonden waren geweest,
werden verlegd op Liauckemahuis.

De familie Liauckema zou, indien Wybe èn Epe niet zonder kinderen waren
gestorven, naast de oudste tak op Liauckema in Sexbierurn een zijtak Hibbema
in Oosterhierum en een zijtak Olde- of Nyenhuis in Wynaldum, hehhen gekend.
Illustratief voor de voortzetting van de traditie van deze inmiddels in mannelijke
lijn uitgestorven hoofdelingenfamilies is dat beide zoons in sommige bronnen
niet als Liauckema worden aangeduid, maar de naam van hun uit de vrouwelij
ke lijn verkregen state als toenaam dragen: 'salige Wybe Hibbema' en 'Epa ta
Oldehws' ,251

Als we nog even doorspeculeren over 'hoe het gegaan had kunnen zijn', dan
lijkt het waarschijnlijk dat ook de hoofdtak op Liauckemahuis uiteindelijk baat
bij de vorming van zulke zijtakken in naburige dorpen had kunnen hebben.
Patrilineaire vererving van een adellijke state, een sterk kasteel en daaraan ver
bonden heerlijke rechten waren in het middeleeuwse Friesland immers niet
voldoende om de positie van een familie te garanderen, Daarvoor was evenzeer
nodig dat deze machtspositie ingeweven was in een meeromvattend netwerk van
verwanten, vrienden en bondgenoten. Op de erkenning van de hegemonie van
de Liauckema's in SexH en Pietersbierum door kleine hoofdelingen wees ik: hier
boven al; uit de Liauckema' s stammende nieuwe families Hibbema en Te
Nyenhuis zouden met hun machtige verwanten een zelfde relatie hebben kunnen

249 FT, nr. 74, p, 140 r, 13-18. Epe Liauckema was genoemd naar Tiets' grootvader van
moeders kant, Epe Aylva.

250 Aan Jongema te Pietersbierum was waarschijnlijk het collatierecht van een prebende
verbonden (zie noot 283); Engela was sinds 1424 'voor eeuwig' onderpand voor het
onderhoud van Roptazijl en daarom belast met een verbod tot vervreemding (zie noot
290).

251 Resp.: De Vries, Boekfan de Swan, p. 56 (1529); en Pax Groningana, nr. 169 (1496).
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onderhouden. Een instandhouding van de eer 'van de stamme, naeme ende ge
slachte van Liauckema' stond dan ook niet tegenover het cultiveren van de
betrekkingen met de wijdere kring van de agnatische en cognatische maagschap:
juist aan de inbedding in de veel ruimere verwantschaps- en vriendschapskring
ontleende de middeleeuwse lineage haar sterkte.

De bastaarden van Liauckema. w In de testamenten van Schelte en Epe Liaucke
ma werd niet alleen aan de wettige hoofd- en zijtakken van de familie Liau
ckema aandacht besteed, ook de bastaarden en hun nageslacht werden bedacht.
Schelte had een hastaarddochter Ehe!. Hij gaf haar renten uit de oostelijke sate
Toe Tille en uit Riedstra -onder Sexbierurn mee; indien zij zonder echte kinderen
zou sterven zouden deze aan haar broers komen. Ook in andere opzichten trok
Schelte zich haar lot aan: bij haar huwelijk zou ze als uitzet kleding en onder
andere een kostbare zilveren riem meekrijgen. Indien ze evenwel zonder raad
pleging en instemming van Tiets te Nyenhuis en haar halfbroers een huwelijk
zou aangaan, zou ze deze uitzet en de renten verbeuren. Uit deze laatste bepaling
hlijkt wel, dat het huwelijk van een hastaarddochler zoals Ebel kon hijdragen aan
een nuttig verwantschapsnetwerk, bijvoorbeeld met boeren uit de omgeving. De
namen van haar vier kleinzoons, met eenvoudige patroniemen, wijzen erop dat
zij met een boer is getrouwd,252

Na de dood van Schelte Liauckema in 1479 bleef er een goede relatie tussen
Ehel en haar vaders familie bestaan. Epe hekrachtigde in 1535 Ehels recht op
de renten, die Schelte haar had vermaakt en gaf tegelijkertijd haar kinderen zes
pondematen land in Pietersbierum en Wynaldum, Indien zij of hun rechtsopvol
gers deze renten ooit wilden verkopen, dan zou de 'possessaer van Lyauckema',
de bezitter van het fomdeel dus, een voorkoopsrechthebben voor 15 goudgulden
de pondemaat.

Epe had bij een vrouw Luts ook zelf een bastaard, Sicke Luttzesoen ge
naamd. Uitdrukkelijk stelt Epe dat hij hem niet als zoon erkent; een elf jaar later
opgemaakt register venneldt hem echter - hij was toen inmiddels overleden - als
Sicke Epezoon. Epe gaf hem voor de duur van zijn leven het gebruiksrecht van
de sate, waarop hij al woonde. Deze sate lag op de Voorryp en was één van de
beide sates in Wynaldum die Epe onder het forndeel van Liauckema bracht; hij
had het goed bezwaard met de plicht voor eeuwig de zwanen in de Wynaldumer
Ried te verzorgen. Bovendien kreeg Sicke Luttzez vier pondemaat in FoppemaH

goed in eigendom, onder dezelfde voorwaarde van voorkoop voor de bezitter
van het Liauckemafomdeel als bij het legaat aan de kinderen van Bbel.

Tengevolge van de testamenten van Schelte en Epe Liauckema lagen dus hier
en daar in Pietersbierum, Sexbierum en Wynaldum stukjes land waarop de be
zitter van het fomdeel van Liauckema tot in de verre toekomst bijzonder guns-

252 Helaas kennen we de naam van haar man niet. Onduidelijk blijft daardoor of hij een
eigenerfde was, of een pachtboer (van de Liauckema's ?), Een dochter van de Dron
rijper hoofdeling Fedrik Hummema woonde in 1455 met haar man op een pachtgoed
van de Hummema's, FT, nr. 177; cf. Mol, 'Speelkinderen', elders in deze bundel.
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tige naastingsrechten kon doen gelden. Nog eeuwen lang zou de terugkoop van
deze bastaardsgoederen een nu en dan opduikend thema zijn in de geschiedenis
van het fomdeel van Liauckema. De renten die Bbe] van haar vader Schelte als
legaat had gekregen, werden in de loop van de zestiende eeuw weer bij het
fomdeel gevoegd. In 1558 kocht Schelte Liauckema V van Frans en Sicke
Minnez te Marssum de rente uit Riedstra terug, hun 'van Eebel ons oldemoeder
duer middel van onse moeder aengeerft ende Eebel .,. by wylen Schelte van
Lyauckema de olde ... besproken' .253 Twee andere kleinkinderen van Bbel wa
ren Wyger Scheltes en Jan Buwes die voor 1550 de andere aan Bbel geschonken
rente, uit Toe Tille, aan Schelte Latsma verkochten; in 1570 wist Schelte Liau
ckema deze terug te kopen van de erfgename van Latsma.254 Ook de gunstige
naastingsrechten, die Epe Liauckema de bezitter van het fomdeel had toegekend
met betrekking tot het door hem aan Ebels kinderen en zijn eigen bastaardzoon
geschonken land in Pietersbierum en Wynaldum, werden intussen op Liaucke
mahuis niet vergeten. Hoewel inmiddels niet meer bekend was om welke stukjes
land het precies ging, gebruikten de bewoners van Liauckema het testament van
Epe nu en dan bij pogingen Om tegen zeer gunstige voorwaarden - voor de prijs
van 1535: van 15 goudgulden de pondemaat! ~ land in Barradeel te naasten.
Toen in 1650 een zekere Willem Jacobs uit Harlingen bijvoorbeeld land onder
Sexbierum en Wynaldum wilde verkopen, stelde Juliana van Liauckema dat dit
land 'uytgecomen ende naegelaten was by Jr. Epe van Liauckema': Willem
Jacobs was volgens haar dus een nakomeling van één der beide Liauckemabas
taarden. Zij deed hem daarom' insinueren dat sy bereyt is d' voorschreven lande
in conformité van 't voorschreven testament over te nemen ... , daervoor ooek te
betaelen yder pondemate als te testamente staet uytgedruckt' .255

Ook in dit gebruik, of liever misbruik van de fideicomrnissaire bepalingen
over het aan bastaarden gelegateerde land, blijkt dat de instelling van het fom
deel van Liauckema niet alleen gevolgen had voor de familie zelf, maar ook
voor de wijde omgeving. Niet alleen kregen de meeste ingezetenen van Barra
deel vroeg of laat te maken met de molendwang, de armenzorg, de plicht de
opvaart naar Liauckemahuis te slatten of de vis- en zwanenrechten in de Ried,
ze liepen ook het risico dat bij verkoop van grond de bewoners van Liauckema
plotseling met ingrijpende naastingseisen kwamen. De hierboven reeds enkele
malen gesignaleerde gelijkenis tussen het fomdeel en het effect dat elders het
leenstelsel had, manifesteerde zich dus niet alleen in het verervingsregime van
Liauckemahuis en in de aan het fomdeel verbonden heerlijke rechten, maar ook
in een bizar naastingsrecht, dat ooit slechts voor enkele pondematen land was
ingesteld, maar dat nu over de hele regio dreigde uit te waaieren.256

253 RAF, Liauckema, inv.nr. 130 (1558 mrt. 8).
254 RAF, Liauckema, inv.nr. 130 (1570 sept. 2).
255 RAF, Liauckema, inv.nr. 130 (1650 jan. 30).
256 In sommige streken in de Nederlanden had de heer van een gerechtsheerlijkheid

naastingsrecht op al het land in zijn heerlijkheid. Of dit recht terugging op een
aanvankelijk samenvallen van gerechtsheerlijkheid en grondheerlijkheid is omstreden.
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Hoezeer het 'eeuwigdurend fomdeel van Liauckema' tot de verbeelding sprak
en in het bewustzijn van velen uitgroeide tot een ' quasi-heerlijkheid', wordt
gei1lustreerd door de merkwaardige relatie van het fomdeel van Liauckema met
de familie Liewkema van Makkum. Op de grafsteen van Reyn Meyes Liewkema
in Makkum uit 1608 treffen we een eerste aanwijzing dat de Liewkema's van
Makkum, die later eveneens vaak Liauckema werden genoemd, mogelijk preten
deerden dat zij van de familie Liauckema van Sexbierurn afstamden: zijn wapen
blijkt identiek te zijn aan dat van de Sexbierumer familie, met dien verstande dat
alleen een schelpje is toegevoegd,257 De vraag rijst daarom of de Makkumer
familie inderdaad de pretentie heeft gehad een tak. van de Sexbierumer te zijn.
Archiefstukken uit het bewaard gebleven familie-archiefje Liewkema van Mak
kum258 maken het mogelijk daarop een bevestigend antwoord te geven. Een
eerste aanwijzing dat de Liewkema's zich als afstammelingen van de adellijke
familie zagen is het feit dat de Makkumers - die evenals de Sexbierumer Liau
ckema' s katholiek waren gebleven - aan het einde van de zeventiende eeuw ge
boeid blijken te zijn geweest door de marteldood van de gelukzalige abt Eelco
Liauckema van Lidlum in 1332. In het archiefje bevindt zich namelijk een
crayontekening op perkament van deze door de Norbertijnen vereerde marte
laar.259

Op een verrassende wijze treedt de afstanuningspretentie aan het einde van
de achttiende eeuw in twee juridische processen tussen beide families ook
expliciet aan de dag. Zowel voor de Sexbierumer als voor de Makkumer familie
stond toen inmiddels vast, dat er van agnatische verwantschap sprake was, waar
bij de Sexbierumers dachten dat deze afstamming via bastaardij liep, terwijl de
MakImmers zichzelf als een wettige zijtak. zagen. Opmerkelijk is dat de weder~

zijds erkende verwantschap door de bronnen niet wordt bevestigd, ja, zelfs wordt
gefalsificeerd!260 In beide processen stond het testament van Epe Liauckema
centraal. De rijke eigenerfde boer Tiete Terwisscha meende in de jaren rond
1780 dat hij patrilineair nauwer aan de Liauckema' s van Sexbierum verwant was

257 RAF, Collectie grafschriften; RAF, Collectie Fries Genootschap, inv.nr. 976. Zie voor
het wapen recent: M.R. Nauta, 'Aanwinst voor de zilvercollectie: een Bolswarder
bekertje van 1627', Fries Museumbulletin (juni 1992) p. 9-10.

258 Berustend in het Rijksarchief in Overijssel - hierna RAD ~; zie: WJ. Meeuwissen,
Inventaris van het familiearchief Heerkens (1371) 1614-1908 (Zwolle 1982) p.
130-133.

259 RAD, Heerkens, inv.nr. 1533. Zie voor abt Eelco hierna, noot 300.
260 Agge Leuckama van Makkum, in 1500 venneld als huisman te Makkum (ïNorp van

Thabor, Kronijk V, p. 35) kan alleen al op chronologische gronden noch een wettige
zoon van Wybe Liauckema alias Hibbema (zoals de Makimmers meenden), noch een
zoon van Sicke Lutsen, de bastaardzoon van Epe Liauckema (zoals de Sexbierumers
beweerden) geweest zijn. Dat in later tijd het idee van verwantschap kon ontstaan werd
zeker in de hand gewerkt door de Liewkema-huwelijken met partners van adellijke
afkomst, zoals Donia, Hoytema, Aytta, Rinia, Aylva, Hopper; zie De Haan Hettema,
StamboekFriescheAdelI, p. 148, en P.N. Noomen, 'Buwaldaburen', GJB (1989) p. 38.
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dan de toenmalige bezitter van het Liauckemafomdeel, jonkheer Engelbertus
Alexander Matthias Eelco de Cannart d'Hamale thoe Liauckema. Deze had
Liauckemastate van zijn moeder Maria van der Laen geërfd, wier overgroot..,
moeder Tryn Jarichsdr Liauckema was; zijn Liauckema-afstarnming bevatte dus
twee vrouwelijke schakels. Tietes in 1745 overleden moeder was daarentegen,
zo meende hij, nog een'echte Liauckema' geweest.., namelijk de laatste Liewke
ma van Makkum -, zodat zijn LiewkemaJLiauckema-afstamming over slechts één
vrouwelijke schakel liep.261 Tiete was vervolgens naar jonker De Cannart ge
gaan en had met hem over deze zaak gesproken. De familie Terwisscha verkeer
de sindsdien in de overtuiging dat zij tot een accoord waren gekomen, maar
helaas waren daarvan later in de familie geen schriftelijke bewijsstukken meer
aanwezig. In het begin van de negentiende eeuw besloot men desondanks alsnog
werk te maken van de vermeende rechten. Men stelde in 1817 verschillende
stambomen op, volgens welke de Liewkema's af zouden stammen van Schelte
In Liauckema's zoon Wybe Liauckema alias Hibbema. Verder sloten verschil
lende nakomelingen van de Makl<umer Liewkema's een onderlinge overeen
komst, dat ze er naar zouden streven 'hun regt te doen handhaven en zich te
gedragen als erfgenamen van de fideicommissaire goederen afkomstig van Leau
kema'. Bij de 'bezitneming van Laukema Staten' zou men per staak gelijkelijk
delen, zo sprak men af, daarbij blijkbaar vergetend dat het forndeel juist niet
gedeeld mocht worden! Het laat zich raden dat de plannen van deze Liewke
ma-nakomelingen om Liauckemastate in Sexbierurn te verkrijgen uiteindelijk op
niets zijn uitgelopen.262

Dat het niet uitsluitend om het materiële gewin ging, maar dat men in de
achttiende eeuw serieus in de adellijke afstamming van de Liewkema's schijnt
te hebben geloofd, blijkt uit een tweede.zaak tussen beide families. Tietes zuster,
Akke Terwisscha, 'een vrouw van extra hooge jaaren', werd in 1789 de dupe
van dit geloof. Deze schatrijke boerin, die op de Idserdastins in Ter Idzerd
woonde, had geen kinderen. In haar testament had ze daarom al geregeld, wie
haar bezittingen zou erven, namelijk Tiete Scheltinga, een neef zonder Liewke
mavoorouders. Op 2 september 1789 meldde zich bij haar de reeds genoemde
jonker Engelbertus de Cannart d'Hamale thoe Liauckema, die tevens pastoor van
Warga was. Hij boezemde het oude mens een dubbel ontzag in: als 'naaste
bloed van de deseenderende linie en rechten graad' van de adellijke Liaucke
ma's en bovendien als katholiek geestelijke. Waarschijnlijk op een idee gebracht
door het vreemde bezoek van de fictieve verwant Tiete Terwisscha, jaren gele
den, protesteerde hij tegen haar testament en vertelde hij haar dat hun gemeen
schappelijke voorvader Epe Liauckema in zijn testament van 1535 aan zijn
bastaardzoon Sicke land had nagelaten onder voorwaarde dat, indien het land
buiten diens nageslacht zou dreigen te vererven, de bezitter van het Liaucke
maforndeel het ten eeuwigen dage zou mogen terugkopen voor de - in 1789

261 Y. Brouwers, Genealogie Terwisscha van Scheltinga (aanw. RAF, genealogie~n nr.
548).

262 RAD, Heerkens, inv.nr. 541.
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uiteraard belachelijk lage - prijs van 15 gulden de pondemaat. De jonker-pastoor
suggereerde hiermee dat de Liewkema's en via hen ook Akke van de Liau
ckemabastaard Sicke afstamden en dat al haar land - waaronder de Idserdastins
en vijf boerderijen in Ter Idzerd263

- onder deze fideicommissaire bepaling
viel.264 Akke 'een viandinne van pleiten'en ' geenzins konnende denken dat
een priester met bedrog zoude omgaan'werd hierdoor hevig verontrust en liet
zich vervolgens overhalen een schuldbekentenis te tekenen van 5000 gulden, in
ruil waarvoor De Cannart afstand zou doen van 'alle actien, profiten, servituten
en gerechtigheden hem uit kragte van voorschreven testament competeerende ' .
Nadat Akke en de jonker beiden waren overleden procedeerden de erven De
Cannart nog in 1801 - eveneens zonder succes - tegen die van Akke Terwisscha
om de betaling van dit bedrag.265

Meer dan 250 jaar na de instelling van het fideicornmis leidden de fideicom
missaire bepalingen over de legaten aan bastaarden zo onbedoeld tot een fictieve,
van beide zijden erkende en als chantagemiddel gebruikte verwantschap tussen
een adellijke en een eigenerfde familie, die niets met elkaar te maken hadden!

4.4. Het Jomdeel in de maatschappij

Door de instelling van het fomdeel van Liauckema werd, zo bleek, een beschei
den complex onroerend goed gecreëerd, dat bestond uit het kasteel, de kasteel
boerderij en drie als pachtgoed uitgebate sates. Aan dit grondbezit waren, zoals
hierboven beschreven werd, rechten verbonden in de parochiekerk en verplichtin
gen aan die kerk, haar beschennheiligen en haar priesters. Ook met betrekking
tot de waterstaat en de armenzorg in Sexbierurn, Pietersbierum en Wynaldum
had het fomdeel verantwoordelijkheden en rechten. Door de bepalingen in Epes
testament over de vererving verkreeg dit complex van goederen en rechten een
eeuwig statuut. Zorg voor eigen zieleheil, standsbesef, liefdadigheid en patronage
waren bij dat aUes onlosmakelijk met elkaar vervlochten. Tot 1580, zolang de
Liauckema' s door de politieke en godsdienstige gebeurtenissen nog niet gemargi
naliseerd waren, fungeerde het Liauckema-fideicommis daardoor niet alleen als
een succesvol instrument om het kernbezit en de status van de familie in stand
te houden, maar tevens als het centrum van een netwerk waarin de Liauckema's
met cognatische en agnatische verwanten (inclusief de beide bastaardtakken) ver
bonden waren en waarin ook tussen Liauckemahuis en lokale instellingen (de
naburige kloosters, parochiekerken, armenfondsen, dorpsgemeenten en de regio
nale waterstaat) eeuwigdurende relaties waren vastgelegd.

263 Ph. Bloemhoffvde Bruijn en Ybe Duursma, Veldnaemen van Stellingwatj. lil: Der
Izzerd, Hooltwoolde en Ni'jhooltwoolde (Oosterwolde 1988) p. 13-21.

264 Wijselijk vermeldde hij niet dat het testament in dit verband slechts spreekt van zeven
pondemaat onder Wynaldum!

265 RAD, Heerkens, inv.nr. 541: 'Obligatie met een algemene renuntiatie aan alle
exceptiën' (1789 sept. 2) en de processtukken naar aanleiding van deze schuldbe~

kentenis.
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De vitaliteit van dit netwerk bleek uit het vrijwillig aangaan van molendwang
op de Liauckemamolen door de dorpen Sexbierurn, Pietersbierum en Wynaldum
en uit de rol die Schelte Latsma en Claes van Adelen in hun testamenten aan de
bezitter van het Liauckemaforndeel toekenden bij het beheer van de armen
goederen. Niet alleen de testamenten van de Liauckema' s zelf bepaalden zo de
rechten en plichten van Liauckemahuis, ook anderen erkenden en versterkten
zelfs nog het forndeel als een soort 'quasi-heerlijkheid' met publieke functies op
het lokale niveau. Bijzonder illustratief voor deze juridisch niet monocausaal te
verklaren patriarchale positie binnen het dorp was ook de bepaling in het
testament van Schelte Latsma, een buurman en goede vriend van de Liaucke
ma' s, dat Jets Abbe Gerlofsdochter, zijn nicht en erfgename, Latsmastate slechts
zou erven indien ze 'hilekt by myn leeven by myn raedt; ende wert zaeeke dat
se niet hilekt by myn leeven, dat se alsdan zal hilcken nae myn leeven by raedt
van Schelte Lyaeuekema'.266 Deze 'nauwe maar schimmige relatie' - de ty
pering is van Verhoeven en Mof67

- van Latsma met Liauckema doet denken
aan de verplichting die Schelte m Lianckema aan zijn bastaarddochter Ebel
oplegde; hierboven opperde ik de mogelijkheid dat zij een nawerking zon
kunnen zijn van een afstamming (door bastaardij?) van Latsma uit Liauckema.

Opvallend was dat de Liauckema' s op hun beurt aan de oversten van de
naburige kloosters een toezichthoudende rol toekenden op de naleving van
verschillende van de fideicommissaire bepalingen waardoor het 'fomdeel van
Liauckema' werd geconstitueerd. Zo gaf Tiets te Nyenhuis de prior van
Ludingakerke, in welk klooster zij ook begraven wenste te worden, naar we
zagen, ambtshalve het beheer over en de uitdeling uit het armenfonds dat zij in
Wynaldum stichtte en dat tot 1658 als onderdeel van het forndeel van Liancke
ma zou worden beschouwd; ook vertrouwde zij het hem toe er samen met de
pastoor van Harlingen op toe te zien dat de eeuwige missen die zij in Wynal
dUID, Oosterbierum en Sexbierum instelde ook daadwerkelijk gezongen zouden
worden.268 Een vergelijkbare toezichthoudende en adviserende relatie als
Lndingakerke met Tiets' liefdadigheids- en misfundaties had, verkreeg de abdij
Lidlum door het testament van Epe Liauckema in 1535 ten opzichte van Liau
ckemahuis: bij krankzinnigheid van de oudste zoon zou te allen tijde één van de
andere zoons het forndeel verkrijgen, namelijk diegene die daar volgens de abt
van Lidlum en de pastoors van Pietersbierum en Oosterbierum het geschiktst
voor zou zijn. Als geen van de erfgenamen bereid zou zijn de fideicomrnissaire
bepalingen in zijn testament na te komen, moest, zo besloot Epe, het fomdeel
van Liauckema komen aan de Kartuizers.269

7" FT, nr, 193, p, 413 r. 38-39 (1546 nov, 20),
'" FT, p, 493,
268 FT, nr. 74, p. 139 r. 37-38, p. 140 r. 3. De toenmalige prior, heer Nicolaas, benoemde

zij tevens tot executeur testamentair.
269 De pastoor van Sexbierurn was doorgaans een kanunnik van Lidlum, dat er het

patronaatsrecht bezat. Met de benoeming van de pastoors van Pieters- en Oosterbierum,
die geen Lidlumer creaturen waren, beoogde Epe waarschijnlijk een maximale
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Afb. 17. Drinkhoom met zilveren beslag,
van Rints Wopke Talumsdochter, wedu
we van Siurd Tetturn (1571). Fries
Museum Leeuwarden

Ook al werden de kemgoederen en de heerlijke rechten door de instelling van
het fideicommis van Liauckema tot een eeuwig instituut gebundeld, voor het
welslagen van de pogingen tot consolidatie van de machtspositie van de familie
was onontbeerlijk dat het sociale en politieke netwerk waarvan het fideicommis
de kern was ook feitelijk bleef functioneren: vriendschap en bondgenootschap
blijven immers niet bestaan zonder dat ze voortdurend worden herbevestigd.
Samen eten en vooral drinken was vanouds de manier waarop dit bij uitstek ge
beurde. Verhalende bronnen uit de zestiende eeuw beschrijven herhaaldelijk de
gastvrijheid van de Friezen en de rol die het drinken daarbij speelde.270 Soms
wordt ons terloops een blik gegund op zulke gelagen, waarbij de hoofdeling
samen met zijn onderzaten dronk. Zo verhaalt Petrus van Thabor in zijn kroniek
op het jaar 1470 van de stadshoofdeling van Bolsward, 'olde Goslic Jonghama,
die was sulven in myn braders huus', ter gelegenheid van de bruiloft van een
burgerdochter. Het was een grote bruiloft, 'want sie eerbare lueden waren.'

.Goslic dronk daarbij uit' een groten haem biers ... als 't in Vrieslant ghewoenUe
was,.271 Kloosters, kerkvoogdijen, gilden en adellijke en rijke eigenerfde
families hadden dan ook vaak een rijk versierde drinkhoom, die als symbool
diende van de aanzienlijke plaats van de eigenaar in de samenleving.

objectiviteit te verkrijgen.
270 Noomen, 'Suffridus Petrus', p. 157-159.
271 Petrus van Thabor, Historie, p. 26-27; hij raakte aan het profeteren over een oorlog, die

Friesland tienjaar later inderdaad zou treffen. Een vroeg voorbeeld van het belang van
drinkgelagen geeft de vita van St. Walfridus: R.W.M. van SchRik, Walfridus van
Bedum. Een duizendjaaroude Groninger overlevering (Groningen 1985) p. 141.
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Uit verschillende rechtsteksten buiten Friesland blijkt dat roerende zaken soms
als prelegaat vereIfden omdat ze een bijzondere betekenis hadden voor de stand
van de familie. Utrechtse ministerialen vermaakten hijvoorbeeld hnn paard, een
bezit dat oorspronkelijk nauw samenhing met hun dienstmanschap, als pre
legaat.272 Op vergelijkbare wijze werden in Friesland roerende zaken aan fidei
commissen verbonden. Het betrof dan meestal zaken met een bijzondere waarde
of betekenis voor de familie, zoals sieraden, goud en zilver en archivalia; ook
drinkhoorns worden herhaaldelijk in dit kader genoemd. Tegen deze achtergrond
moet het laatste, nog niet behandelde bestanddeel van het fomdeel van Liaucke
ma worden gezien: 'dy graete beste si/veren haem en dy lytiae beste silveren
hoem' , die - volgens Scheltes testament - moesten blijven op Liauckemastate en
- volgens Epe - voor eeuwig aan de 'possessoer ende bysitter van Lyauckema'
moesten behoren. Dat de bezitter van een fideicommis niet alleen de voortzetter
van de hoofdtak van de familie was, maar tevens als familiehoofd fungeerde
voor de hele familie wordt in fideicommissaire voorwaarden juist met betrekking
tot zulke roerende zaken nu en dan helder verwoord. Sybrandt van Roorda gaf
in zijn fideicommissaire testament van 1550 als motief voor de schenking van
'goudt, zylver ende clennodien' aan de verkrijger van het fomdeel: 'om des wylle
dat hy gehouden wordt die vrunden ende anse maechschap die op 't huys te
Doenterpe ta Spannum coemen ende converseeren sullen, eerlicken t'ontfangen
ende t'trakteeren'. Behalve als logement voor de familie zou het huis tevenS
dienen als bergplaats voor het familiearchief: zijn'breven ofte munimenten van
renten ende landen' zou de verkrijger van het fomdeel moeten bewaren voor de
familieleden, die daaruit afschriften zouden mogen laten maken, en ook na de
dood van de eerste verkrijger zouden deze stukken moeten' bewaert warden in
een kyste totte gemene arffgenaemen profyte opt huys toe Doenterpe' .273 Juist
in de roerende zaken, die eraan verbonden waren weerspiegelde zich zo de func
tie van een fideicommis niet alleen als patrilineair stamhuis, maar ook als de
kern van een netwerk van verwanten, vrienden en instituties.274

Samenvattend kan worden gesteld dat het fomdeel van Liauckema illustreert hoe
door een fideicommis goederen en rechten tot één ondeelbaar complex werden
samengevoegd en door een verervingsregeling een eeuwige status als familie
goed verkregen. Daarnaast werd duidelijk hoe een zo ingesteld adellijk fidei
commis de kern en het kristallisatiepunt kon worden van een netwerk waarin het
geslacht en het stamhuis door hegemonie en patronage met de dorpsgemeen
schap en de lokale lagere adel, door begunstiging en zorg voor zieleheil met
naburige kloosters en kerken en door legaten aan bastaarden met allerlei verre
nazaten van die bastaarden, verbonden waren. In het geval van het Liauckema-

272 A.L.P. Buitelaar, De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse
Vechtstreek (Hilversum 1993) p. 325.

'" FT, nr. 210 (1550 sept. 17).
274 Vergelijk voor de symbolische functie van roerende zaken de schenkvaten die in 1526

waren gemaakt ter gelegenheid van de voorgenomen alliantie Liauckema-Herema, zie
noot 245.
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fomdeel hadden ook de eigeneIfde inwoners van de drie dorpen met de institu
ties van het fomdeel te maken, doordat ze de heerlijke rechten, zoals het molen
recht en het zwanenrecht, hadden te respecteren. Door de veelzijdige banden met
de parochiekerk en haar beschermheilige en met de naburige kloosters verkreeg
het geheel van goederen en rechten bovendien een religieus kader.

5. Eeuwige rechten en plichten

Het fideicornmis bleek wat betreft de bevoordeling van één lijn van de nakome
lingen verder te bouwen op verschillende in het Oudfriese recht reeds lang aan
wezige gewoonten: met name op de prelegatering van één van de zoons met de
kem van het familiegoed. Van de gewone prelegatering verschilde het fideicom
mis echter doordat het deze bevoordeling van een mogelijkheid (of van een
gewoonte, waarvan onduidelijk is of zij wel altijd werd opgevolgd) tot een eeu
wigdurende verplichting maakte. De vraag rijst dan ook of in die verplichte
eeuwige prelegatering het geheel nieuwe schuilt, waardoor het fideicommis vol
gens Fockema Andreae de neerslag zou zijn van geheel andere rechts- en stands
verhoudingen dan die in de volle middeleeuwen in Friesland zouden hebben
gegolden.

Die vraag moet naar mijn mening ontkennend beantwoord worden, omdat
ook het Oudfriese recht reeds het paradigma kende dat het onroerende goed niet
buiten de maagschap en bij voorkeur niet buiten de parenteel mocht vererven en
dus in principe eeuwig familiegoed was. Nu is de maagschap een ruimere groep
verwanten dan de neerdalende afstammingslijn, waarom het bij prelegatering
meestal gaat. De prelegatering staat, zoals boven reeds ter sprake kwam, echter
niet tegenover de regel dat het goed niet buiten de maagschap mag vererven,
maar geeft de mogelijkheid dit algemene principe op een bijzondere wijze in te
vullen en impliceert daannee het algemene principe. Dat men dit ook zo zag,
blijkt wel uit het testament van Jaricb Hollinga van 1475. Hij liet daarin Hot
tingahuis in Nijland onder fideicommissaire voorwaarden na aan zijn zoon Epa
en verwees daarbij door het gebruik van de in de vijftiende eeuw reeds archaï
sche term 'lyoedgaerde' (parenteel, familie, familiebezit) impliciet naar de Oud
friese rechtsbronnen, waaraan deze term ontleend was: 'Hatnyahuus ... scelleth
naet stera magha in fraemde handen uut dae lyoedgaerde deerse fan uutkommen
synt' .275

Men kan daarom stellen dat in de late middeleeuwen het naastingsrecht voor
de gehele maagschap en de prelegatering voor de neerdalende afstarnmingslijn
het oude paradigma van de onvervreemdbaarheid van het familiegoed in leven
hielden, ook toen het absolute verbod op vervreemding niet meer gold en ver
koop van land mogelijk werd. Zo gezien is het in de fideicommissen uitgedrukte
idee dat de prelegatering met het stamgoed geen eenmalige, maar een - eventueel

275 FT, nr. 34, p. 60 r. 10-12 (1475 mei 25). De enige andere laat-middeleeuwse
vermelding van de term lyoedgaerdeis die uit OFO IV, nr. 109 (1495 aug. 4), volgens
mededeling van dr. O. Vries.
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eeuwig - te herhalen handeling moest zijn eerder een teruggrijpen op het Oud~
friese recht binnen nieuwe Romeinsrechtelijke kaders, dan een Romeinsrech
telijke inbreuk op het Oudfriese recht. Het enige echt nieuwe was, dat voor ieder
met fideicommissaire voorwaarden belast goed nu een afzonderlijke akte, meest~
al een testament, aanwezig was waarin het geldende erfrecht tot in details was
vastgelegd.

Omdat dus het idee dat familiegoed in principe onvervreemdbaar was veel
ouder was dan de rechtsvorm van het fideicommis, werden, ook voordat fidei
commissaire bepalingen waren gemaakt, aan onroerend goed al bepaalde rechten
en plichten verbonden die beoogden de positie van een familie te garanderen.
Omdat onroerend goed in principe binnen de familie bleef, vormde deze ver
binding de beste garantie dat ook het nageslacht deze rechten zou genieten en
deze plichten zou nakomen. Op haar beurt versterkte zo'n verbinding de status
van het betreffende goed als familiegoed. Ter illustratie kunnen verschillende in
de vorige paragraaf beschreven goederen dienen, die door de testamenten van
Schelte en Epe Liauckema onderdeel van het fomdeel van Liauckema werden,
maar ook daarvóór reeds aspecten hadden van eenwigdnrend familiegoed.

Een duidelijk voorbeeld zijn de reeds genoemde 'adelen' of 'eeuwige delen' die
aan de parochiekerk geleverd moesten worden. In kalendaria, necrologia en re
gisters van kerkelijke goederen was de fundatie - soms vele generaties
terug276 _ van dergelijke eeuwige delen opgetekend. Omdat zij rustten op on
roerend goed, schiepen zij een eeuwige band tussen dat goed, vaak het stamhuis
van de familie, en de kerk. De latere eigenaar van de betreffende sate of state,
die jaarlijks het brood en de boter aan de priesters moest afdragen, werd
beschouwd als een soort familiehoofd, doordat hij als 'verwaarder van de zielen'
van de familie optrad, dus moest controleren of de missen ook daadwerkelijk
gezongen werden. Behalve het zieleheil van de schenker kwamen eeuwige delen
zo ook het familiehesef ten goede. De bezwaring met eeuwige renten aan de
kerk kon zelfs een rem betekenen op eventuele deling van de sate, doordat van
de zijde van de kerk uit vrees voor moeilijkheden in de betaling bezwaar tegen
splitsing van het bezwaarde goed aangetekend kon worden. Zo moest Hessel
Abbema in Huizum in 1525 aan de kerkvoogden en de pastoor aldaar beloven
dat hij zijn sate te 'Mellens naet schil ... schure, distrahere of! vaneen brecke'
in verband met de eeuwige renten die erop rustten.277 En in Sexbierum had de
kerk baat bij bet intact blijven van het grondbezit van Liauckemahuis, dat
immers door Schelte lil Liauckema in 1479 was belast met zijn' ewich deel' en
waarop lang voordat van het fideicornmis van Liauckema sprake was ook reeds

276 Zo bijv. het 'eeuwig deel' van Sioerd Aesgema in de Poelen in Dronrijp in 1403
(Schotanus, 'Tablinum', 21; BB, p. 332-333), een voorvader van de in noot 136
genoemde Sioerd in de Poelen.

277 OFO IV, m. 246; cf. R. Faber, 'De sate Mellens ander Huzum', in: Tusken Potmarge
en Jokse. Bydragen ta de skiednis fan it Sudertrimdiel (Wytgaard 1993) p. 53~60.
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de eeuwige delen van diens vader en moeder waren gevestigd.278

Ook de stichting van volwaardige prebenden had het effect dat de familie
- althans met betrekking tot haar rechten op de begeving enlof het genieten van
de prebende - het karakter van een eeuwigdurende en welomschreven institutie
verkreeg. Die rechten konden, atbankelijk van de wens van de stichter, aan de
gehele parenteel van de stichter toevallen,279 maar zij konden ook aan één af~

stammingslijn worden gegeven, die daardoor het karakter van 'hoofdtak.' kreeg.
In het laatste geval was een gebruikelijke manier deze afstammingslijn te defi
niëren als 'de nakomelingen, zolang als zij de state van bloedswege zullen
gebruiken en bewonen'.280 Tekenend voor de vanzelfsprekendheid waarmee
men aannam dat belangrijke goederen in de familie zouden blijven is het feit dat
dergelijke rechten soms kortweg aan de toekomstige eigenaars van een state
werden toegekend, zonder dat de bloedverwantschap expliciet werd bedon
gen.281 De Liauckema's en Te Nyenhuizen oefenden in de dorpen van Wes-

278 Vergelijkbaar met de aan onroerend goed verbonden plicht tot het geven van eeuwige
delen is het aan onroerend goed verbonden recht op bepaalde banken en grafsteden in
de kerk; ook die impliceren dat onroerend goed nonnaliter niet uit de familie raakt,
vergelijk noot 169.

279 Hoezeer een prebende het afstammingsbesef stimuleerde, wordt gei1lustreerd door het
feit dat ook vele afstammelingen in vrouwelijke lijn van stichters van eenprebende later
hun toenaam aan de prebende en haar stichter ontleenden. Voorbeelden zijn de huidige
Wybinga's (G. Abma, De vier Bolswarder lenen (Bolsward 1979) p. 109-111), die
gerechtigd zijn tot het door Bauck HesseIs in 1452 gestichte Wybengaleen (FT, m. 15).
Op gelijke wijze ontleenden de Van Albada's hun naam aan het Albada~ of Onze Lieve
Vrouwe-leen te Poppingawier (H. Walsweer, Lieve Vrouwe ofAlbadaleen. Onderzoek
naar Jus Patronatus en studiefinanciering dl. 2 (Groningen 1992) p. 105 e.v.), de
Hettema's (G.L. Meesters, 'De Petri en Pauliprebinde te Boalsert', GJB (1990) p.
36~62) aan het Hettema~Heeremaleen te Bolsward, waarschijnlijk gedoteerd door mr.
Johannes Sextinus (FT, nr. 95), de Meinsma's en Tjebbinga's aan de venneende
stichting in 1479 door Tryn Fedderixdr Tibbenga geb. Menscma (RS. Roarda, fen en
oaroer it Sint Anna Lien to Hidaerd (Makkum 1957) p. 3, 10,36,147-148) van de St.
Anna prebende te Makkum (BB, p. 295), en de Attema's aan het in 1508 door heer
Goffa (Attama), pastoor van Oosterend, gestichte St.Geertruidsleen te Abbega (FT, nr.
75; cf. H. Bolt, Geschiedenis van het St.Geertruid.~leen te Abbega, 1508~1933, met
s'amlijst (Abbega 1933) p. 5-15).

280 Dit deed bijv. pastoor Douwa Pibez te Dronryp, FT, nr. 81, p. 155 r. 16~18 en p. 156 r.
1-4 (1511 febr. 13); hij was een verwant Cmieg') van de in een vorige noot vennelde
heer Goffa.

281 In dergelijke gevallen kwam het geregeld voor dat men later de door de fundator
beoogde maar niet geëxpliciteerde verwantschap of afstamming losliet en de
patronaatsrechten eenvoudig als annex van de betreffende huizen zag. Bekende
voorbeelden zijn de drie states (oorspronkelijk bewoond door verwanten van de
stichteres Kinsck van Ropta), waaraan in 1575 het patronaat van het Tjallingaweeshuis
te Marrum verbonden was (J.F. Broos, Vier eeuwen TjaIIinga weeshuis (Leeuwarden

153



telijk Barradeel zozeer een feitelijke en onbetwiste hegemonie uit, dat een
explicitering van hun patronaatsrechten in testamenten en elders niet nodig was.
In de praktijk zien we hen als voornaamste collator samen met de dorpsgemeen
te als patroon van prebendes optreden.282 Nog in de zestiende en zeventiende
eeuw was men zich er evenwel terdege van bewust dat de voorrang die de be
woners van Nyenhuis en Liauckema, bijvoorbeeld bij het ten offer gaan, in de
kerk genoten, onder andere berustte op de fundatie of dotatie van prebenden met
onroerend goed.283 Kerkelijke verplichtingen, zoals de eeuwige delen, en rech
ten in de kerkelijke sfeer, zoals het patronaatsrecht van nieuw gestichte pre
benden, werden door testateurs die tevens een fideicommis instelden, in de regel
aan dat fideicommis verbonden. Het eeuwige karakter kreeg in zo'n geval een
extra institutioneel kader en daardoor een extra nadruk; de eeuwigdurende band
die door dergelijke fundaties tussen een familie, parenteel of maagschap en
bepaalde rechten en onroerende goederen tot stand werd gebracht, bestond echter
ook los van het fideicommis.

Fideicommissen konden ook andere elementen bevatten, die uit zich zelf
reeds een aspect van eeuwigheid bevatten. Het contract dat Epe Liauckema in
1528 met de inwoners van Wynaldum sloot over de Liauckemamolen, werd,
zoals we zagen, bijvoorbeeld voor eeuwig aangegaan, waardoor de erfgenamen
van Epe zich - ongeacht de al dan niet fideicommissaire status van Liauckema
huis - voor eeuwig verplichtten de molen draaiende te houden en de Wynal
dumers hun koren daar te laten malen.284

1982) p. 16,20) en de zes huizen (oorspronkelijk alle bewoond door erfgenamen van
Edwer Sjaarda; cf. voor haar ook FT, nr. 77), waaraan dat van het Sjaardemaleen te
Franeker was verbonden, I. Telting, 'Iets over het Sjaardemaleen', DVF 1886, p.
538-609.

282 Zie bijlage 1, Wynaldum Fe2?; en noot 197 hierboven.
283 Zo herinnerde men zich in 1547 nog dat de prebende te Pietersbierum was gedoteerd

uit goed van Jongemastate aldaar, RAF, Schwartzenberg, inv.nr. 1199a; daarin lag
waarschijnlijk de reden dat Tiets te Nyehuis Jongema bij het prelegaat van Nyenhuis
voor haar zoon Epe Liauckema voegde (:de noot 250). De Liauckema's dankten hun
voorrang te Sexbierum aan het feit dat zij een dominerende rol hadden gehad bij de
overdracht van het patronaatsrecht op de kerk aan de abdij Lidlum (zie noot 300) en
waarschijnlijk ook de voornaamste fundatoren waren van de St. Catharina~ of
Selv(erd)a-prebende, waarvan het land aan de noordwestkant van het dorp grensde aan
dat van Liauckemastate. Daannee zal hun verzet tegen de stichting van het grietmans~
huis Hottinga of Aebinga op dit stuk kerkelandhebben samengehangen (zie noot 184),
evenals Epe Liauckema's schenking van een grondrente aan juistdeze prebende, in ruil
voor een eeuwige vroegmis.

2S4 Bij de hoge heerlijkheid van Pietersbierum, Wynaldum en Sexbierum, die Schelte
Liauckema in 1400 van de graaf in leen kreeg (Verwijs, Oorlogen, p. 543) behoorde
ook reeds de 'winde van der muelen' (ibidem, noten 1en 535). Een vergelijking dringt
zich hierbij op met de, met het politieke getij wisselende, legitimatie van de continue
rechten van de Walta's te Tjerkwerd, zie noot 97.
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Op vergelijkbare wijze konden ook verplichtingen die hoofdelingen 'voor
zichzelf en voor hun erfgenamen' aangingen met betrekking tot waterstaatswer
ken een soortgelijke uitwerking hebben als de eeuwige lasten in de sfeer van de
kerk. Een vroeg voorbeeld dat aanzienlijke leken in het Friese gebied dergelijke
taken op zich namen is de familie van de heilige Walfridus van Bedum, die in
de tiende of vroege elfde eeuw de Noorderhogebrug over de Hunze bij Gro
ningen zou hebben aangelegd om de kerkgang vanuit Bedum naar Groningen te
vergemakkelijken; volgens zijn Vita (dat in vijftiende-eeuwse handschriften werd
overgeleverd) zou het onderhoud ervan ' a successaribus heriditario iure' zijn
voortgezet.28S Geografische gegevens maken het waarschijnlijk dat ook in
Westelijk Barradeel hoofdelingen avant la lettre al vroeg grote invloed op de
waterstaat hebben uitgeoefend. De bodemkaart leert dat de Ried oudtijds dicht
bij Harlingen in zee uitmondde. Door de invloed van de zee, die in de volle
middeleeuwen de oeverwal waarop de Hoarnestreek of Ouderlijk werd gelegd en
de Keegen ten noorden daarvan afzette, werd deze afwatering belemmerd. De
Oude Zijlroede tussen Sex- en Pietersbierum en de Zijlroede naar Roptazijl
badden ten doel de wateroverlast die de Ried en de aangrenzende Riedmeren
veroorzaakten, te verlichten. Dat het in beide gevallen niet om natuurlijke water
lopen maar om kunstwerken gaat, blijkt dnidelijk nit de bodemkaart: beide
doorsneden de oeverwal. De Oude Zijlroede werd bovendien dwars door de
grote terp waarop zowel Sexbierum als Pietersbierum liggen gegraven. Deze
Oude Zijlroecle diende tevens als opvaart naar Liauckemahuis, dat zijn militaire
betekenis mede aan deze zijlroede ontleende. Waarschijnlijk moeten beide door
gravingen in de twaalfde of uiterlijk in de dertiende eeuw worden gedateerd, in
ieder geval vóór de afsplitsing van de parochies Wynaldum en Pietersbierum van
de moederkerk in Sexbierum. De noordgrens van de parochie Wynaldum volgt
ten noorden en noordwesten van het dorp namelijk de Roptazijlroede,286 waar
door - indien we ervan uitgaan dat parochiegrenzen niet gewijzigd werden - deze
voor de afsplitsing van Wynaldum van de oorspronkelijke parochie (Sixti-)
Bierum kan worden gedateerd. De Oude Zijlroede langs Liauckemahuis vormt
op zijn beurt de oostgrens van de parochie Pietersbierum en zal eveneens dateren
van voor de stichting van deze parochie.

In de late middeleeuwen wisten verschillende hoofdelingen hun rechten op
waterlopen door contracten met de landgemeenten en andere belanghebbenden
te fonnaliseren. Dat gebeurde ook in Barradeel, waar dergelijke rechten blijkens
het samenvallen van beide zijlroeden met de parochiegrenzen en blijkens de op-

285 Van Schaïk, Walfridus, p. 136. Onduidelijk is op (de rechtsvoorgangers van) welke
familie deze passage slaat; mogelijk de Onsta's uit Sauwerd, die het steenhuis bij de
brug bezaten en aldus de Hunzeovergang controleerden: R. Alma, 'Bewoningsge·
schiedenis tot 1765', in: P.R. Broekhuizen e.a. ed., Oudheden onder De Hunze.
Archeologisch en historisch onderzoek naar een steenhuis en een boerderij onder een
Groninger nieuwbouwwijk (Groningen 1994) p. 25-64.

286 Alleen ten oosten van het dorp, op het oostelijke eind van de Voorryp grijpt het gebied
van Sexbierum, de moederparochie, over de Ried heen.
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vallende ligging van Liauckemahuis in enigerlei vorm hoogstwaarschijnlijk al
veel langer bestonden; de Oude Zijlroede kwam zo - zoals reeds ter sprake
kwam - in 1465 geheel onder de zeggenschap van de Liauckema's.287 Evenals
bij de vestiging van eeuwige memorielasten werd bij dergelijke overeenkomsten
vaak geen tijdelijk contract gesloten, maar namen hoofdelingen verantwoor
delijkheden op zich, voor zichzelf en voor hun erfgenamen 'int ewich' en
werden de betreffende rechten en plichten verbonden aan onroerend goed.288

In ruil voor het onderhoud van sluizen of bruggen verkregen ze meestal de uit
oefening van de heerlijke rechten op en rond de betreffende kunstwerken, zoals
vis- en zwanenrecht. Sicke te Nyenhuis289 en zijn rechtsopvolgers verkregen
in 1424 van Franekeradeel zo 'voor eeuwig' het visrecht en naar we uit latere
gegevens mogen aannemen tevens het recht zwanen te houden in de Ried en de
Roptazijlroede in ruil voor de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de
Roptazijl, 'de zyl tho Rodberta'. Als onderpand, in geval hij in gebreke zou
blijven bij het onderhoud, wees hij 'Yngelaguedt op der Haeula' onder Wynal
dum aan; hij verplichtte zichzelf en zijn erfgenamen bovendien het nooit te
vervreemden.290 Op Engelagoed, dat in 1507 door Tiets te Nyenhuis samen
met Oldehuis en Nyenhuis als fomdeel aan haar zoon Epe Liauckema werd
toegewezen, rustte daardoor - ook al verbond Tiets aan dit forndeel geen fidei
commissaire voorwaarden - toch een verbod op vervreemding buiten de familie.
Sicke te Nyenhuis' belofte heeft nog geen 100 jaar stand gehouden:29

! in het
begin van' de zestiende eeuw wist de familie Aesgema van Oosterlittens292 het
grootste deel van dit goed te verkrijgen.'" Dit leidde tot de merkwaardige
situatie dat het goed, dat onderpand was voor het onderhoud van Roptazijl geen

287 Zie noot 222.
288 Zo kreeg bijv. Sicke Gratinga in 1537 het visrecht in de vaart naar Franeker, in ruil voor

het onderhoud van de tille te Hitsum, GPCV II, p. 695; cf. Mol en Noomen, 'Rienck
Hemmema', in: PKAFIV, p. 25. Zijn state stelde hij als onderpand.

289 Ten onrechte meende Schuur, 'De Friese hoofdeling' ,p. 19, dat Sicke te Nyenhuis
identiek was met Sicke Sjaarda van Franeker.

290 OFO 1I, nr. 12, p. 14 sub b (1424 aug. 19). In een overeenkomst van 1438 werd nader
gespecificeerd dat Te Nyenhuizen het onderhoud van de zijl hadden, maar dat de
Franekers de zijlroede moesten slatten: RAF, Schwartzenberg, inv.nr. 3066; GPCVI,
p. 516. In 1528 quiteerde Epe Liauckema Franeker en Franekeradeel wegens een
financiele bijdrage in de 'gravinge en slotinge van de zylroede to Ropperda', GPCVU,
p. 551. Ook van Getswerderzijl hadden de Liauckema's het onderhoud, terwijl de
Franekers of Franekeradeelsters de zijlroede moesten slatten, GPCVIII, p. 54 (1544
sept. 11); UI, p. 180 (1549 dec. 20); cf. K.A. Rienks en G.L. Walther, Binnendiken en
slieperdiken yn Fryslán (Leeuwarden 1954) p. 259-260.

291 Epe Liauckema bracht Engelagoed in 1535 niet onder het Liauckemaforndeel.
292 Hoewel in deze familie Aesgema uit Oosterlittens evenals in die uit Dronrijp (zie noot

136) de toenaam Baerdt voorkomt, betreft het hier merkwaardig genoeg een geheel
apart geslacht. In dit geval betreft 'Baerdt' het dorp van die naam.

293 Zie bijlage 1.
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eigendom meer was van de onderhoudsplichtige, namelijk de bezitter van he
fomdeel van Liauckema. Toen er in 1563 klachten waren over het onderhoU!
van de sluis, stelden de laatsten desalniettemin de Aesgema's mede aansprake
lijk!294 Het recht op de zwanenjacht in de Ried, dat de bezitter van het fom
deel van Liauckema gedurende het gehele Ancien Regime zou uitoefenen, wa
- zo kan de conclusie zijn - weliswaar eerst door het fideicommissaire testamen
van Epe Liauckema tot een eeuwig bestanddeel van het Liauckemafideicomrni
gemaakt, maar was ook voordien al 'voor eeuwig' verbonden aan de machtsposi
tie van Epe's Te Nyenhuis-voorouders in Wynaldum.

De belangrijke adviserende en toezichthoudende rol op het fideicommis Val

Liauckema tenslotte, die in de testamenten van Tiets te Nyenhuis en haar ZOOl

Epe Liauckema aan de oversten van de naburige kloosters Ludingakerke el
Lidlum werd toegekend, had eveneens een lange voorgeschiedenis. Al eeuwel
bestond er een netwerk van begunstiging, zorg voor zieleheil en wederzijdse on
dersteuning met raad en daad tussen de Barradeelster adel en de beide kloosters
door deze langdurige symbiose en synergie van adel en abdijen was ook vermo
gensrechtelijk door eeuwige renten en mandelige eigendom een nauwe relati,
ontstaan.295 De Liauckema's, Te Nyehuizen en de overige hoofdelingen warel
daarmee de opvolgers in de rol die in de stichtingstijd van Ludingakerke en Lid
lum Sibo'van Lidlum en zijn cognati en de parentela Ludigmannorum hadde]
gespeeld;296 mogelijk waren ze ook hun nakomelingen.297 De 'nobiles rad,

294 Het Hof van Friesland gaf opdracht Roptazijl te reinigen en 'maecken' op kosten va
de erven Liauckema en de erven Aesgema, GPCVIII, p. 585 (1563 april 13). De erve:
verklaarden zich bereid de dijkgraaf de voorgeschoten kosten onder zeker voorbehou
terug te betalen: P.T. Zwart ed., Het protocol van Nicolaus ludoci Cleuting, notaris t
Leeuwarden van 1554~1585 (Leeuwarden 1970) nr. 299 (1563 sept. 27).

295 Het grondbezit van de Te Nyenhuizen en dat van de kerk van Wynaldum ~ tot 1429 ee
eigenkerk van Ludingakerke - ligt in één groot blok bijeen rond het dorp; ook ron
Roptazijl hadden klooster en hoofdelingen vennogensrechtelijk een nauwe relatie. I
Sexbierum waren Lidlum en Liauckema beide gerechtigd in Saxlagoed; Lidlum e:
Gerhranda beide in Ottemagoed. De eigenaars van Hibbemastate in Oosterbierur
tenslotte oefenden het zwanenrecht uit inde Munnikemeer, die blijkens het toponier
oorspronkelijk mogelijk eigendom van Lidlum was.

296 Andreas Cornelius' Chronyk (uit 1597), waarin fictie en feiten vaak moeilijk t
scheiden zijn, besteedt veel aandacht aan Ludingakerke en weet tussen 779 en 117
zelfs een tiental Ludigmanni bij name te noemen; na 1175 verhaalt ze van Gratinga'~

Gerbranda's, Liauckema's, Adelens, To Birdingaterpsen Te Nyenhuizen, die d
machtspositie van de Ludigmanni rond Ludingakerke en in Westelijk Barradet
overgenomen zouden hebben (zie bijlage 2 onder Te Nyenhuis).

297 Elders verdedigde ik dat de familie van bisschop Hartbert van Bierum (1139~1150) ui
Westelijk Barradeel afkomstig was en een actieve rol bij de stichting van Ludingakerk
speelde: P.N. Noomen, 'Koningsgoed in Groningen. Het domaniale verleden van d
stad', in: I.W. Boersmae.a. ed., Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedeni
van de stad Groningen (Groningen 1990) p. 97~144, 279~288, noten 185-187. D
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et Seerp ah Adelen in Sexbirom' streden rond 1340 'utfautores' aan de kant van
Ludingakerke tegen Lidlum.298 Tachtig jaar later zou Sicko toe Nyenhuys aan
de kant van Ludingakerke tegen Oldeklooster hebben gestreden en daarbij ge
sneuveld zijn, 'waerdoor d'andere edelen seer zyn verbittert geworden'.299 Uit
de abtenlevens van Lidlum is verder bekend dat verschillende kanunniken en
abten uit de regionale adel voortkwamen. De bekendste daarvan was abt Eelco
Liauckema, die in 1332 door losbandige conversen werd vennoord. De verwer
ving van het patronaatsrecht op de kerk van Sexbierum door LidIurn, waar hij
'magna ex natalibus ... auctoritas' had gehad, was aan hem te danken.3OO De
Liauckema's wilden zich later nog gaarne 'spiegelen in ons Godtsalige voer
ouders': Jarich van Liauckema liet in het begin van de zeventiende eeuw op
Liauckema State een portret van de zalige abt Eelco aanbrengen en wilde dat op
diens sterfdag de bloedverwanten werden uitgenodigd' om te vereeren sulcker
eener van 't geslacht' .301 Ook in de fantastische geschiedschrijving van de zes
tiende eeuw vond de vriendschap tussen de Barradeelster adel en de beide
abdijen haar neerslag: abt Eelco en andere Lidlumer abten zouden in prognosti
caties hebben gewaarschuwd voor de ondergang van meI de Liauckema' s ver
wante hoofdelingenfamilies302 en de beide abten zouden, zoals reeds ter sprake
kwam, in 1315 gezamenlijk met de hoofdelingen de armenzorg in Barradeel ter
hand hebben genomen. De toezichthoudende rol die Tiets te Nyenhuis aan de
overste van Ludingakerke en Epe Liauckema aan die van Lidlum toedacht bij
de uitvoering van de fideicommissaire bepalingen, onder andere met betrekking
tot de annenzorg, waren derhalve de bevestiging van een lange traditie van
vroomheid en wederzijdse begunstiging, die terugging tot in de tijd waarin beide
families voor het eerst te traceren zijn.

legende dat de familie Van Adelen (die ik als een zijtak van de Liauckema's zie, cf.
noot 129) in de 9de eeuw de heilige bisschop Fredericus zou hebben voortgebracht
(Worp van Thabor, Kronijk/Chronicon H, p. 91, 104; cf. noot 219), zou een vervorming
kunnen zijn van de herinnering aan de verwantschap met bisschop Hartbert. In ander
verband komen Mol en ik op deze problematiek terug.

298 Sibrandus Leo, Abtenlevens, p. 51
299 Winsemius, Chronique, p. 243-244.
300 Sibrandus Leo, Abtenlevens, p. 45-48; cf. bijlage 2. De positie van de Liauckema's in

Sexbierum voor 1330 zal eerder die van kerkvoogd of subpatroon zijn geweest, dan die
van patroon (rechtsopvolger van de stichter); vergelijk ook noot 100.

30\ Oldenhof, Schuilkerkjes, p. 240. Het lijkt erop dat de Liauckema's met dit benadrukken
van hun Geblütsheiligkeit wiJden concurreren met hun buren: ook de familie Van
Adelen cultiveerde in de zestiende eeuw de herinnering aan haar familieheilige, bis
schop Fredericus (zie noot 297 en Noomen, 'Suffridus Petrus', noten 125, 133, 172).
Claes van Adelen legateerde (het beeld van) St. Fredericus in 1566 een kwart pond was,
RAP, HvF, EEE1, 122v.

3(J2 Zie bijlage 2 sub Liauckema.
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6. Terugblik en besluit

De vraag kan gesteld worden of het hierboven als voorbeeld beschreven fomdeel
van Liaucketna representatief is voor de mentaliteit van de Friese adel. Een
vergelijking op enkele essentiële onderdelen met het vijf jaar later geconstitueer
de fomdeel van Tjaarda te Rinsumageest,303 dat in de inleiding al werd ge
noemd, kan illustreren dat dit voor de zestiende eeuw niet zonder meer het geval
is. Syds Tjaarda stichtte dit fideicommis met dezelfde doelstelling die Epe
Liauckema had: het bewaren van de positie van de familie ook voor de toe

,komst. Toch zijn er in de context van de bepalingen die zij troffen opvallende
verschillen aan te wijzen. In vele opzichten ademt Tjaarda's testament de sfeer
van de Nieuwe tijd, waarin de adel zijn rechten en privileges ontleende aan het
nieuwe landsheerlijke gezag;304 Liauckema's testament daarentegen herinnert
in veel nog aan de oude verhoudingen.

Een eerste verschil is al de taal van de beide testamenten: dat van Liauckema
nog in het Fries, dat van Tjaarda in de taal van de toekomst, het Nederlands.30s

Tjaarda stelt uitdrukkelijk dat Tjaardastate tot nn toe niet met eeuwige delen was
belast; hij wenst wel dat zijn erfgenaam volgens gewoonte een jaarlijkse memo
riemis zal bekostigen, maar hij wil Tjaardastate niet met dergelijke'delen' belas
ten. Duidelijk spreekt hier het nieuwe, Romeinsrechtelijk georiënteerde eigen
domsidee, waarin vrije eigendom, niet gehinderd door aanspraken van derden,
als het ideaal gold. Het contrast met het fomdeel van de Liauckema's die, zo
kan men wel stellen, niets nalieten om Liauckemastate in hun fldeicommissaire
testamenten in te weven in een ingewikkeld netwerk van wederzijdse verplichtin
gen tussen het stamhuis, de parochiekerk en de naburige kloosters, is groot.

Opvallend is ook het grote verschil in explicietheid tussen het Tjaarda
testament en en dat van Liauckema. Tjaarda regelde alles nauwgezet, sprak. van
rechten op de kapelanie, van het armhuis, van de plicht van de dorpelingen tot
hoflmlp op Tjaardastate, enzovoorts. Bij de instelling van het fomdeel van
Liauckema werd van collatierechten en recht op hofhulp geen melding gemaakt,
terwijl ook de annen maar terloops genoemd werden; desondanks blijkt uit latere
stukken dat ook de eigenaren van Liauckemahuis wel degelijk een overwegende
invloed hadden bij de begeving van verschillende prebenden en dat ook de
bewoners van de dorpskom van Pietersbierum verplicht waren door het slatten
van de opvaart naar Liauckemahuis diensten te verrichten die aan het fomdeel
ten goede kwamen. Het lijkt erop dat hetgeen door Tjaarda breed werd uit
gemeten en beredeneerd, op Liauckemastate nog gold als het vanzelfsprekende
recht van de dorpshoofdeling.

Typerend is ook de benadering van onwettig nageslacht. Tjaarda noemt geen

303 FT, nr. 157. p. 319-337 (1540 feb. 25).
304 Zie bijv. het gevoelige portret van Syds Tjaarda bij l.S. Theissen, Centraal gezag en

Friesche vrijheid. Friesland onder Karel V(Groningen 1907) p. 287-297.
305 O. Vries, Naar ploeg en koestal vluchtte Uw taal: de verdringing van het Fries als

schrijftaal door het Nederlands (tot 1580) (Leeuwarden 1993) p. 153-162.
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bastaarden. Wèl was bij erdoor geobsedeerd dat zijn kinderen hun hnwelijkspart
ners moesten zoeken onder de adel; ook hun sexueel gedrag hield hem bezig.
Omdat zijn dochter Kynsch met een knecht 'in haer lichaem gesondicht hadde
aleer sy hem traude' kreeg zij slechts een legitieme portie van de erfenis; met
betrekking tot elk van zijn andere kinderen herhaalde hij dat zij slechts met een
adellijk persoon mochten huwen en niet zonder raadpleging en instenuning van
de familie. Een geheel andere geest ademen de testamenten van Schelte en Epe
Liauckema. Ook zij wensten dat de kinderen Liauckema op stand zouden trou
wen: herinnerd zij slechts aan het belang dat aan allianties met de Herema's
werd gehecht. Beiden schaamden zich echter geenszins voor hun bastaardkinde
ren. Schelte schreef in zijn testament met zorg over zijn onwettige dochter Bbel
en liet haar verschillende legaten na; zijn zoon Epe gaf aan Ebels kinderen ook
een legaat, evenals aan zijn eigen onwettige zoon. Mede door de eeuwige
naastingsrechten op dit aan bastaarden nagelaten land, die Epe in zijn testament
reserveerde voor de bezitter van het fomdeel, bleef er een langdurige band met
de nakomelingen van Ebel, die als boeren leefden; en zelfs met een fictieve
bastaardtak! Ook daarin lijkt het fomdeel van Liauckerna naar het verleden terug
te wijzen, terwijl men Tjaarda daarentegen kan beschouwen als de voorafspiege
ling van hetgeen kan worden getypeerd als de afsluiting van de adel en zijn
sociale terugtrekking uit het volk in de Nieuwe tijd.

Hierboven kwam herhaaldelijk ter sprake dat fideicommissair belaste goe
deren in sommige opzichten vergeleken kunnen worden met leengoederen: de
ondeelbaarheid en een vast verervingsstatuut hebben beide soorten goederen
gemeen. Ook in andere opzichten zijn fenomenologische overeenkomsten aan te
wijzen. Zo konden aan leengoederen heerlijke rechten, zoals vis-, zwanen- en
molenrecht verbonden zijn, en konden leengoederen belast zijn met verplichtin
gen, zoals het verlenen van onderdak,306 Hierboven werd gedemonstreerd dat
ook de instelling van een fideiconunis tot effect kon hebben dat aan bepaalde
goederen voor eeuwig zulke rechten en plichten werden verbonden. Het leen
stelsel was, behalve een juridische vorm van uitgifte van grondbezit, tevens een
geprononceerde uitingsvorm van de middeleeuwse ideologie waarin individuen
en goederen onderling hiërarchisch verhonden waren in één - hemel en aarde
omspannend - geheel, waarvan de paus en de keizer de aardse hoofden wa
ren.307 Ook wat dit aspect van het leenstelsel betreft, is het verhelderend de
vergelijking met de Friese fideicommissen door te trekken. De fideicommis
stichters Tjaarda en Liauckema hadden gemeen dat zij, hoewel impliciet, het
door hen gestichte fomdeel eveneens als onderdeel van een groter geheel zagen.
Opvallend is echter de verschillende wijze, waarop ze dit deden.

306 Aan de verschillen ga ik nu voorbij: de plicht tot herberg gold ten opzichte van de
leenheer, die van Liauckemahuis ten opzichte van de clerus. Ook het uitwaaierende
naastingsrecht op (venneend) bastaardsgoed vertoont oppervlakkig gelijkenis met het
naastingsrecht dat in sommige streken door een gerechtsheer werd uitgeoefend.

307 Zie bijv. de hoofdstukken van G. Duby, in: idem e.a. ed., Histoire de la vie privée, 2:
De l'Europeféodale à la Renaissance (Parijs 1985).
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Afb· 18. Een convivium op Liauckemastate: tafereel van de zogeheten Pipenpoyse brui
loft, ofWel het bruiloftsfeest van Jel van Liauckemn en Eraert van Pipenpoy (ca. 1610).
Fries Musewn Leeuwarden

Van Syds Tjaarda is bekend dat hij van plan is geweest zijn state tot het
centrum van een echte heerlijkheid, zoals die ook elders in het Duitse Rijk voor
kwamen, te maken. Hij verzocht daartoe in 1526 aan de landvoogdes' de juris
dictie van Dantumadeel in erfleen te verkrijgen en in zijn wapen dat van Tjaarda
te mogen quartileren met dat van de grietenij' .308 Toen dit plan uiteindelijk
gestrand was, gebruikte hij in 1540 alsnog zijn testament om een - eveneens
'leen' genoemd - complex goederen in het leven te roepen, waarbij hij de fami
lie, althans zijn gezamenlijke erfgenamen als de leenheren zag en de bezitter van
het fomdeel als de leenman van het nieuwe leengoed. Bij Epe Liauckema is
niets van zo'n collectieve overeigendom te bespeuren. Integendeel, hij noemt de
toekomstige bezitter van het fomdeel meestal de 'possessor', maar éénmaal ook
'heer'. Het enige grotere kader waarin Liauckema zichzelf en zijn familiegoed
plaatste was Gods schepping, waarin de mens de aardse goederen die hem zijn
toevertrouwd moet beheren als een verstandig rentmeester. Hij verwijst in de
aanhef van zijn testament naar dit beeld, en ook de bepalingen over de wijze van
opvolging en het verval van het fomdeel ingeval erfgenamen onwillig of onge
schikt waren of ontbraken, tonen Liauckema als een man die zijn familiegoed
een religieus kader gaf: terwijl Tjaarda de geleerdste zoon als opvolger op Tjaar
dastate wilde hebben en de keuze daarbij overliet aan de professoren in Leuven,
moest bij Liauckema bij onvermogen van de oudste zoon de abt van Lidlum met

308 Vries, De verdringing van het Fries, p. 153-162.

161



de pastoors van Ooster- en Pietersbierum oordelen wie het geschiktst was.309

Bij ontbreken van een geschikte erfgenaam wilde Tjaarda dat het door hem inge
stelde forndeel zou vervallen aan de Keizerlijke Majesteit, terwijl het Liaucke
ma' s wens was dat het fomdeel dan aan de Kartuizers, de vromen bij uitstek,
zou vervallen. Dezelfde functie die de keizer bij Tjaarda had, had de kerk en het
heilige dus bij Liauckema.310 Ook daarin lijkt Tjaarda zich een kind van de
eigen tijd te tonen, terwijl Liauckema' s beschikkingen meer de sfeer van de midw

deleeuwen ademen: toen immers verschafte de kerk de Friese adel het symbo
lisch referentiekader,311 waardoor de kerkelijke organisatie in sommige opzich
ten de lacune kon vullen die het gevolg was van het in Friesland ontbreken van
feodaliteit en landsheerlijkheid.312

309 Vergelijk ook de toezichthoudende rol op haar weldadigheids- en memoriefundaties,
die Tiets te Nyehuis toekende aan de prior van Ludingakerke.

310 Buiten het bestek van dit opstel valt dat in de tijd van de Contrarefonnatie de religieuze
kleuring van Liauckemahuis nog sterker aangezet zou worden. Het huis diende toen als
missiepost in Noordelijk Westergo; er was een huiskapel, waarin o.a. de zalige
Lidlumer abt Eelco van Liauckema werd vereerd, die tevens naamheilige was van
enkele Liauckema-nazaten uit de families Van der Laen en De Carmart; de aan de
familie Te Nyenhuis ontleende naam Sicko vloeide trouwens in de 16de eeuw door
latinisering samen met die van de heilige Sixtus; de enonne schouw in de grote zaal van
Liauckemahuis tenslotte werd gedragen door de beelden van de heilige Petrus met zijn
sleutel en Paulus met zijn zwaard!

311 Naast de grote politieke en juridische rol, die de seculiere en reguliere geestelijkheid
in Friesland speelde noem ik de ridderidealen van de Friese adel (Noomen, 'Suffridus
Petrus', p. 162) en de sterk religieus getinte Friese heraldiek (bijv. de zeer frequente
eenhoorns, halve manen, sterren, lelies, rozen; de families Oud-Humalda, Hopper en
Te Nyehuis voerden een pelikaan die zijn jongen voedt). De Barradeelster familie Van
Adelen, evenals Liauckemamet een pretentie van Geblütsheiligkeit, en haar naam ont~

lenend aan haarkerkelijke verplichtingen, is een ander voorbeeld van deconstructie van
een religieus gekleurd zelfbeeld.

m Vergelijkbaar met de manier waarop de Friese adel zo, ondanks het ontbreken van feo
daliteit en landsheerlijkheid, toch een symbolisch kader kreeg is de wijze waarop in
andere streken allodiale goederen als zogenaamde zonnelenen (Grimm, Rechtsalter
tümer I, p. 387-389) en als vrije laathoven (J.L.H. Hartmann, De reconstructie van een
middeleeuws landschap (Assen 1986) p. 237 e.v.) een eervolle symbolische en
juridische plaats kregen in de feodale kosmologie.
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Bijlage 1: Gedeeltelijke eigendomsreconstructie rond 1500.

In deze bijlage zijn de belangrijkste sates, die in dit opstel worden genoemd geïdenti
ficeerd op basis van de Prekadastrale Atlas van Barradeel (PKAF I), verschillende re
gisters van grondboekhouding en verspreid archiefmateriaal. Van de familie Liauckema
zijn alle te localiseren goederen, van de kleinere hoofdelingen alleen het stamhuis
opgenomen. Daarnaast zijn ook de belangrijkste geestelijke goederen venneld. Iedere
sate is met het floreennummer van 1700 (zie PKAF I, 54-99) en de traditionele naam
aangeduid.
De jaartallen hebben - tenzij anders is aangegeven - betrekking op de belangrijkste regis
ters en oorkonden: 1468 (Algra, Spionagerapport), 1479 (FT, nr. 40), 1503 (FT, nr. 65),
1504 (Winsemius, Chronique, 392-393: 'reversaelbrieff'), 1505 (ibidem, 402-404:
'registers van den edelingen in Vrieslandt'), 1507 (FT, nr. 74), 1511 (AdVD 11), 1525
(RvdA IV, 56-58: 'vrije heerschappen'), 1535 (FT, nr. 138), 1529 (De Vries, Boekjan
de Swan), 1543 (BB, 316-330),1546 (RvdA 111,172-273),1552 (RAP, monstercedel van
1552), 1558 (RAF, Liauckema, 29, boedelscheiding kinderen Sicke Liauckema en Impk
Minnema), 1571 (RAF, Schwartzenberg, inv.nr. 1206), 1622 (Winsemius, Chronique:
kaart 'nobilium aedes'), 1640 (PKAF I: stemcohieren), 1700 (PKAFI: floreencohieren),
1718 (Schotanus, Uitbeeldinge); 1850 (W. Eekhoff, Nieuwe atlas van de provincie Fries
land (Leeuwarden 1849-1859). Gebruikte afkortingen zijn verder: eig.: eigenaar; pro:
pondemaat; FC: floreencohier en -nummer; SC: stemcohier en ~nummer.

ALMENUM

FC7: GERBRANDA, in 1718 met stinswier. Rond 1468 en in 1496 wordt Ede
Douwez (Gerbranda) als stadshoofdeling van Harlingen genoemd, Pax, nr. 143
r.23. 1511 nr. 1170. In 1535 had Gerbrandastate nog hooiland buitendijks, ver
ten westen van Harlingen; naderhand sloeg de zee deze weg; aldus Botto van
Holdinga in 1568, gecit. bij Mabesoone, 'Westelijk Barradeel', 232. Zie verder
bijlage 2.

FC62: GRATINGA. In 1453 met bijbehorend visrecht gekocht door Upcke Renickz
tho Birdingaterp (zie FC164), uit wie de familie Gratinga, zie verder PKAFIV,
22 nt. 80. In 1505 is Sicke Gratinga edele in Barradeel. 1511 nr. 1157.

FCI64: BYNGETERPSTERAGUED (1543) of BINIATERP (1850), in 1540 wrsch.
met een stinswier, R. Heeringa en J.A. Mol, 'Oanbringregisters fan Hams',
Bydragenta pleatslike skiednis 2 (Leeuwarden 1987) 106. Door M.A. Beelaerts
van Blokland, 'Bunnania', NL (1990) 430, waarschijnlijk terecht aangewezen
als stamhuis van de familie To Birdingaterp, later Gratinga genoemd. Oudst
bekende eigenaar was Upke in Birdingaterp, vermeld in 1420, zie PKAF IV,
20-21. In 1423 verkreeg zijn zoon 'Rewenic hovelinget tot Bemingatherp' met
anderen vrijgeleide van de graaf van Holland, GPCV I, 459; in 1434 zegelde
deze een pachtbrief, OFO 1, nr. 64. In de Be eeuw was Berdingaterp nog één
van de parochies in de buurt van Almenurn, zie S. Muller Hz, De indeeling van
het bisdom. Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het
bisdom Utrecht in de middeleeuwen. Wetken Ver. tot uitg. der bronnen van het
Oud Vaderlandsch Recht, 2e reeks nr. 8, dl. 1 (1915) 347, met onjuiste loca
lisatie; facsimilé bij Van Buijtenen, 'Het dekanaat Bolsward', IE (1955) afb.
p. 88. Evenals de dorpen Medumwart en Dikesherna, een deel van de Ger
brandalanden (FC7) en andere landerijen rond Harlingen zal deze parochie
deels in zee zijn verdwenen, waarna opheffing van de kerk en fusie met
Almenum volgde, zie O. Postma, 'Verdronken plaatsen aan de westkust van
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Friesland', Tijdschr. Aardrijksk. Genootsch. (1925); Sipma, 'Toponymy fan
Barradiel', Barradeel: rapport (1955); Mabesoone, 'Westelijk Barradeel',
219-239. 1511 nr. 1146 en 1158.

FCI91 en FC194: DECKINGA (1640) te KOPENS (1511), in 1718 met stinswier.

WYNALDUM

FC2: de sate op de VOORRYP. In 1535 gaf Epe Liauckema aan zijn bastaardzoon
Sicke Lutsen het gebruiksrecht van deze sate, waarop de plicht lag de zwanen
in de Ried te hoeden. 1546 nr. 9. In 1640, 1700 en nadien tot 1838 onderdeel
van het LiauckemafomdeeI.

FC4: FAERSMA. In 1507 besprak Tiets te Nyenhuis de kerk een eeuwige rente uit
Faersma, die niet verkocht mocht worden; ze belaste het verder met 25
jaardelen brood en boter; aan Thyaert Sickaz Faersma gaf ze twee pondemaat
'toe hulp syn scoelganck'. Sicka Faersma was getuige bij Tiets' testament; in
1507 trad hij op als zoenrnan, OFO I, nr. 532. 1511 nr. 1096-1100; 1546 nr.
8. In 1558 kreeg Tryn Liauckema bij boedelscheiding Faesma, waardoor het
uit de familie vererfde.

FC6: THYETTHIE SAETE (1546) ofTTITSMA (1718). 1511 nr. 1101; 1546 nr. 19.
In 1535 voegde Epe Liauckema het bij het fideicommis van Liauckema. In
1571 wilde Sche1te Liauckema het als bestanddeel van het fideicommis
verwisselen voor beter bij Liauckernahuis aansluitende goederen (zie Pietersbie
rum FC14 en Sexbierum Fe87 en 112), hetgeen niet door ging. In 1622
vermeld als adellijk huis. In 1640, 1700 en nadien tot 1838 onderdeel van het
fomdeeI. Verslag van de opgravingen hier geven I.M. Bos, J.C. Besteman en
H.A. Heidinga, Graven naar Friese koningen. De opgravingen in Wynaldum
(Franeker 1992); de koningen zijn trouwens niet aangetroffen.

FC8: de vicarie; FC52 en FC53: de kerk; FC11 en FCI4: de pastorie; FC51; de
kosterie. Deze goederen zijn met behulp van de registers van 1543, 1546, 1640
en 1700 te reconstrueren. Ze liggen grotendeels dicht rond de dorpskom. In
1546 (nr. 11) en 1558 had Liauckema enkele pro in het kerkegoed KIM
NEZAETE; bij boedelscheiding van 1558 verkreeg Tryn Liauckema deze,
waarna ze uit de familie vererfden.

FCI2: het goed op de PENNEN. In 1507 besprak Tiets te Nyenhuis dit goed aan de
armen van Wynaldum. 1511 nr. 1105; in 1546 (nr. 10) en 1640 (FCI2) waren
'die armen toe Wynaldum lantheeren'; in de administratie van Liauckemahuis
bleef het echter pro memorie vermeld.

FCI7: NYENHUIS. Vanaf 1423 genoemd (zie bijlage 2). In 1506 woonde Epe
Liauckema er, OFO I, nr. 506; in 1507 kreeg hij het als (niet-fideicommissair)
fomdeel. 1511 nr. 1085; 1546 nr. 7. In 1558 verkreeg Schelte Liauckema het
bij boedelscheiding. In 1640 was larich van Liauckema eig.; in 1700 was het
in niet-adellijke handen.

Fe18: OLDEHUIS, in 1718 met stinswier. Uit de naam van het nabije 'Nyenhuis'
(FC17) in 1423 kan worden afgeleid dat OIdehuis toen allang bestond. In 1474
woonde Tyaerd to Aldahuus er; in 1496 en 1505Epa Liauckema, Pax, nr. 169;
Winsemius, Chronique, 404. In 1507 .kreeg hij het als (niet~fideicommissair)

fomdeel. 1511 en 1535 Epe Liauckema eig.; 1546 nr. 6. In 1558 verkreeg
Sche1te Liauckema het bij boedelscheiding; in 1640 was Gerland Liauckema
eigenares, waarna het uit de familie vererfde.

FC19: SIVERDA. In 1507 kreeg Epe Liauckema van zijn moeder een rente die ze in
Zyordegued had gekocht. 1511 nr. 1090-1092; 1546 nr. 40; Liauckema eig. van
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de 'huyssteedt' en van een deel van het land. In 1552 had de pachter Jacob
Eesckez Sioerda een 'degen, bacconyel; non habet roer'. In 1558 kreeg Tryn
Liauckema bij boedelscheiding 9 pm in Syverda, 'mitsgaders 10 pm binnen 't
voors. dorp ... die byeenen Baeffke gebruickt worden'; in 1640 was Tryns
nicht Perck van Roorda eig.

FC20: nSMA. 1546 nr. 20: Liauckema eig. van 2 pm. De pachter Pyeter Yssema had
in 1552 een harnas, een ring- of staalkraag, een spies en een degen. In 1558
kreeg Tryn Liauckema bij boedelscheiding 3 pm in Isma, waarna het uit de
familie raakte.

FC23: YNGELA op derHAEULA (1424) ofENGLE (1546). In 1424 stelde Sicke tho
Nyenhuis 'Yngela op de Haule' als onderpand voor het onderhoud van Ropta
zijl, OFO I1, nr. 12. In 1507 gaf Tiets te Nyenhuis het aan Epe Liauckema als
(niet~fideicommissair) prelegaat. Later kregen de Aesgema's van Oosterlittens
rechten in dit goed: 1511 nr. 1093: eig. Fedde Dotinga (gehuwd met Tryn
Doeckes Aesgema alias Baerdt); in 1531 Tryns neef Gabbe Epes Aesgema en
haar broer Douwe Doeckes Baerdt, OFO II, nr. 355; in 1553 hun kinderen, NL
(1930) 38. De pachter Douwe Engle had in 1552 een ringkraag, armstukken,
een spies, een degen en een 'bacconyel'. Zie verder noot 293.

A: FOPPEMA, ten westen van FC26. In 1535 gaf Epe Liauckema zijn bas
taardzoon Sicke Lutsen 4 pro in Foppemagued. 1546 nr. 29 (cf. ook 1546 nr.
22 en 34): 8l1z pm Liauckema eig. en 4 pro Sicke Epez erven eig. In 1546 was
de eigendom en het gebruik. reeds versnipperd; in 1640 was het goed
uiteengevallen.

FC27: HOUCKAMA PREBENDE. In de 15e eenw gesticht door de eigenerfde
familie Houckema, GIS (1966) 78-79. In 1507 vennaakte Tiets te Nyenhnis
een rente aan dit leen; haar zoon Epe Liauckema deed in 1527 met pastoor,
kerkvoogden en gemeente aan de stadhouder een voordracht tot benoeming van
een prebendaris, Siderius, Geschiedenis Barradeel, 237; H. Walsweer,
Onderzoek naarlus patronatus en studiefinanciering. Scriptie RUG (Groningen
1992) I, 66-67. 1511 nr. 1083; 1546 nr. 23,

FC28: RODBERTA (1424) of ROPTA (1546). In 1511 (nr. 1087), 1546 (nr. 21) en
1606 eigendom van het klooster Ludingakerke, J.A. Mol en P. Nieuwland (ed.),
'Kleasteropkomsten 1606/1607', in: P.L.G. van der Meer e.a. (ed.), Admini·
strative en fiskale boamen oangeande Fryslan yn de ier·moderne tUd (Leeu
warden 1993) nr. 936.
niet gelocaliseerd: de landen 'ta Wynaldum, uutcomd van Doecko Heslinge',
die Epe Liauckema in 1535 aan zijn vrouw Hylck vennaakte.
niet gelocaliseerd: AVERGEESTERA ZATE, gebruikt door Jan Tammes, die
Luts Liauckema in 1558 bij boedelscheiding kreeg.

PIETERSBIERUM

FC1: de vicarie; FClO en 82: de patroon; Fe17, 45, 61 en 68·70: de pastorie; FC62
en 87: de kosterie. Deze goederen zijn met behulp van de registers van 1543,
1546, 1640 en 1700 te reconstrueren.

Fe2: HESLINGA, in 1546 met '2 pm lants, de Wier genoempt'. In 1424 onder
tekende 'Sywirt HesIinga, wonende to da Urawey' de overeenkomst over
Roptazijl, OFO 11, nr. 12; in 1429 was hij grietman in Franekeradeel, G.
Overdiep en J.C. Tjessinga, De rechtsomgang van Franekeradeel 1406-1438
(Leeuwarden 1950) 75. In 1505 was Doucko Heslinga edele in Barradee1, in
1507 en 1515 zoenman, zie Winsemius, Chronique, 404; OFO J, nr. 532; en
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IV, nr. 226); in 1511 was hij o.a. gerechtigd onder Pietersbierum. 1546 nr. 31.
Nu 'Roosjestein' .

FC8: PREBENDE. 1511 nr. 646; 1543, 328; 1546 nr. 27. In 1547 vroegen de
pastoor en de dorpsrechter aan het Hof van Friesland toestemming de prebende
half bij de kosterie en half bij de vicarie te voegen, RAF, Schwartzenberg,
inv.nr. 1199a; de landen zouden volgens getuigenverklaringen 'uuytgecomen
zyn van Jongema' , de aangrenzende sate (zie pe9).

FC9: JONGEMA, in 1546 met een wier. In 1506 lag Jonghama dichtbij Mamstra,
OFO I, nr. 514. In 1507 gaf Tiets te Nyenhuis het aan Epe Liauckema als
(niet-fideicommissair) prelegaat. In 1535 gaf Epe Liauckema zijn vrouw Hylck
7 pm in Jongema; het land moest echter eeuwig bij de sate blijven. 1546 nr.32:
Jongema staete, en 1546 nr.26: 10 pro ten oosten van de prebende (zie FC8).
In 1558 kreeg Tryn Liauckema bij boedelscheiding Jongerna en de genoemde
10 pm waardoor deze goederen uit de familie raakten. In 1700 waren de 10 pm
en Jongerna verenigd onder nr. FC9.

FCII: MERNSTERA (1506), GROOTMARNSTRA (1698) ofGERBRANDA (1850,
naar de latere eigenaars). In 1456 werd Fedde Memstra genoemd, FT, or 18,
p. 32 r. 19; Feddes zoon Hessel trouwde met Beits Pibesdr Liunga of Haerda,
wier nageslacht te Oosterbierum zich Haerda noemde (zie aldaar). Wiek
(Memstera) trouwde met Johan Edes Gerbranda (alias Roorda), 1505 edele in
Barradeel; zij verkregen Memstera state bij boedelscheiding van de familie
Memstera alias Haerda in 1506, OFO I, nr. 506, 513, 514, 516; 1511 nr. 648;
1546 nr. 19 (met nr. 17 en 20); de pachter Pieter Maemstra had in 1552 een
harnas, ring- of staalkraag, spies, degen en 'bacconyel', maar geen 'roer'.
Fedde'Mernstra's dochter Luts trouwde Office Dotinga, grietman op Marssumer
Nieuwland in 1467 en '70; hun dochter Imek trouwde Sipcke Minnema te
Leeuwarden; hun andere dochter, Doed, trouwde Sioerd Aesgema in de Poelen,
UvB, f. 45v, 55r; zie verder noot 136.

B: EPINGA, ten oosten van Memstera en ten westen van de Jaagakker, OFO I,
nr. 514 (1506); cf. 1546 nr. 25 en 23. 1511 nr. 647; 1546 nr.23. Tyepka WJkaz
(Douma van Oenema) to Eepingha was in 1525 eig. en bewoner van dit goed.
dat hij erfde van zijn moeder Gerlant Epinga, OFO 1I, nr. 324; Stamboek
Friesche adel II, 63; UvB, fol. 38v; in 1546 was het verpacht. In 1552 had de
pachter Meyle toe Epynga 'jacke aft harnas ende stalenkraech ofte rinckraech,
spyets en degen' in huis. In 1558 kreeg Tryn Liauckema bij boedelscheiding
I pm in Ipinge zaete. In 1640 en 1700 was het goed uiteengevallen.

FCI4: MEYNERTS SATE, toe TILLE. 1546 nrA, Meynert Evertsz pachter, Schelte
Liauckema eig. In 1558 kreeg Schelte Liauckema bij boedelscheiding 'een
saete op't NW van Liauckema, ... by Meynert Everts gebr.'. Het hornleger van
deze sate lag ten oosten van de Liauckemalaan, de landen ten westen daarvan,
PKAF I, 62, 74; afwisselend geven de bronnen daardoor Sex- en Pietersbierum
als dorp op. In 1571 wilde Schelte dat Meinertssate samen met andere
goederen in plaats van Tietza in Wynaldum onder het fideicommis zouden
worden gevoegd; dit ging niet door. In 1604 verkocht Luts Liauckema aan
Tiallingh Camstra Meynerts sate toe TiIle, RAF. Liauekema, IlO-i, 'alienatie
van Rinnerts en Meynertssate'. Tussen 1620 en 1642 is er een geschil of het
perceel De Mamen onder Liauckemahuis - en dus onder het forndeel - of onder
Meynertssate hoort, RAF, Liauckema, inv.nr. 109, 114, 137; in 1647 wordt dit
perceel verdeeld, RAF, Liauckema, inv.nr. 136 en 137 (1647 act. 8); cf. noot
155-159.

FCI6: FETZA. Hoogstwaarschijnlijk in 1465 behorend aan Seerp Fertza (zie bijlage
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2). 1468: 'Peetersbirum, dat beheert een geheeten Syrop ende heeft oic een
slotken' (FC16 of FC63?). In 1505 is Rienck Edes Gerbranda (alias Roorda
alias Fetza) edele in Barradeel; in 1511 (nr. 649), 1524 (OFO 11, nr. 324), 1543
en 1546 (nr. 6) is hij eig. van Fetza.

FCI8: LilJWEMA, in 1718 met stinswier. 1511 nr. 659; 1546 nr.18. In 1558 kreeg
Tryn Liauckema het bij boedelscheiding, waarna het buiten de familie raakte.

FC63: HOTIINGA. In 1498 beroofden de Vetkopers 'Seerp Hottinga huys toe Pie
tersbierurn' , Worp van Thabor, Kronyk IV, 276. 1543: 'Hottinge landen'. Zie
verder R. Elward en P. Karstkarel, Stinsen en states. Adellijk wonen in
Friesland. 2e dr. (Drachten 1992) 87.
niet gelocaliseerd: LOLCKEMA, waaruit Tiets te Nyenhuis in 1507 een rente
aan de priesters van Oosterbierurn besprak.

SEXBIERUM

FC1: EELSMA. in 1546 met een wier. In 1420 sloot Pybo Eelxma met anderen een
verdrag met Ocko tom Brok, OstfrUB I, 278; in 1423 kreeg hij met anderen
vrijgeleide van de graaf van Holland, GPCVI, 459; tussen 1422 en 1431 had
den 'Pibo Eelxma in Sexbirom' en het klooster Lidlum een vete met de SîaerM
dema's van Franeker, Sibrandus Leo, Abtenlevens, 59. In 1470 beëindigden
Rippert Wygerz (Eelsma) en Sicke te Nyenhuis een geschil met Sytze Feddin
ga, OFO nr. I, 206. In 1487 zegelde Rippert Elinxma een verbond van steden
en hoofdelingen in Westergo, OFO Il, nr. 154; in 1496 nam hij 'voer my ende
myn meyers ende voer de gemene meente to Sexberem' het verbond met de
stad Groningen aan, Ede Douwez Gerbranda zegelde toen voor hem, Pax, nr.
163. In 1498 beroofden en verbranden de Vetkopers 'Rippert Eelsma huys toe
Sexbierum' , Worp van Thabor, Kronyk IV, 276. In 1505 is Wygher Elixma
edele in Barradeel. In 1511 (nr. 607) gebruikte hij 70 pm; in 1546 (nr. 2) zijn
zoon Rippert Elincxma 61 pm. In 1552 had Rippert Eelsama behalve 'een alt
ruestich harnas' een 'volharnas' , een 'rinc- oft stalenkraech' (echter zonder
'armstucken') en verder een 'bacconyel, stormhuet, spies, slachsueert' en een
'deegen'; in 1640 was jonker Wyger Eelsma van Hottinga eig. Zijn moeder
Anna Wygersdr Eelsma was een kleindochter van Rippert, zie noot 178.

FC2: GOSLlNGE LAND en FEYCKAMA SAETE (1546), in 1718 met de nu nog
bestaande stinswier. In 1546 (nr. 7) en ook in 1700 nog kerkegoed.

FC5: SAXLA (1352/1369), SAECKLEMA (1619), KLEIN MECKEMA (1698, naar
latere eigenaars) of DQNIA (1850: onjuist, zie PKAF I, 71-72, Fe5 en 138).
1352/1369 verwierf abt Theodoricus van Lidlum deze sate voor de abdij,
Sibrandus Leo, Abtenlevens, 54 (met foute localisatie). 1511 nr. 5751576: Epe
Liauekema eig. van 30'12 pm en Lidlum van 14 pm; 1546 nr.l. In 1535
vermaakte Epe een rente uit Saexla aan de prebende van St.Catharina voor een
eeuwige mis. In 1558 kreeg Luts Liauckema bij boedelscheiding 44 pm in
Saeckle sate, waardoor dit land buiten de familie Liauckema raakte. In 1607
gebruikte Jantke Aenes op Saeck1ema 17 pm voorheen Lidlumer grond, in 1619
deed zijn zoon Jantke dat; zie Mol en Nieuwland (ed.), 'Kleasteropkomsten',
78, en RAF, Statenarchief, Gf63 XXXU-17, Va.

FC6: GERLUE SAETE (1546) of GROOT MECKEMA (1698, naar latere eigenaars
MQckema (I) en ter onderscheiding van FC5). Waarschijnlijk woonde hier
'Elbodus dictus Gerlewa', die in 1324 met zijn schoonzuster en met andere
Sexbierumers grafelijke leengoederen als eigendom had geusurpeerd. De graaf
vroeg de abt van Lidlum hen tot gehoorzaamheid te brengen en machtigde hem
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anders de goederen aan anderen te geven, GPCV 1, 167. In 1328 verkreeg
'Elbodus de Berum' pauselijke dispensatie te mogen trouwen met Ydika
Auerda, hoewel haar beide eerdere echtgenoten met Elbodus in de vierde graad
verwant waren, G. Brom, Bullarium Trajectense. Romanorum pontificum
diplomata ('s-Gravenhage 1891) I, nr. 796, met foute localisatie. 1546 nr. 34:
'Schelte Latzema lantheer' van 'Gedue Saete'. In 1552 had de pachter Liuue
toe Garlue een 'rincoller, atmstucken, spyets, degen' en een 'bacconyel'.

FC8: OTTAMA, in 1546 met een wier. In 1386/1422 had Tetardus van Hoorn, abt
van Lidlum een geschil met Edewer (Gerbranda), echtgenote van Allard
Syardama, over het castrurn Ottamastins, waarvan de helft aan het klooster
behoorde, Sibrandus Leo, Abtenlevens, 58. In 1507 wilde Tiets te Nyenhuis op
maandag een eeuwige zielmis gezongen hebben, betaald uit een rente uit
Ottema. Omdat haar grootmoeder Tiets Gerbranda een zuster was van
genoemde Edewer, is Ottema waarschijnlijk van de Gerbranda's afkomstig. In
1511 (nr. 5) en 1546 (nr. 13) was Liauckema gedeeltelijk eig. In 1558 kreeg
Luts Liauckema bij boedelscheiding 17 pm in Ottema. In 1552 had de pachter
Sibrant Ottema een spies en degen, maar geen ringkraag.

FC9: KLEYN EELSMA (1698), in 1850 met een stinswier, cf. ook: Fryske
Akademy, toponiemenverzameling. 1511 nr. 573: Renick Camstra eig.; 1546
nr. 18: diens schoonzoon Jarich Dekema eig.; diens dochter Jel trouwde Schelte
V Liauckema; hun dochter Gerland (gehuwd met Schelte van Aebinga) was in
1640 en 1641 eig. van deze 'sate landts gelegen by Eelsma stins', RAF, HvF,
EEE I,f. 501v.

C: de saete SPITAEL, ten westen van FC9. 1511 nr. 555: Hessel Martena eig.;
1546 nr. 21: Luts Martena (mevr. van Grombach). De naam Spitael of Hos
pitaal zou kunnen wijzen op voormalig goed van een Johanniter commanderij.
Het goed viel voor 1640 uiteen.

FCI2: de pastorie; ook de aangrenzende kavels FC44, 61, 65, 82, 134, 139, 181 ten
oosten van het dorp zijn pastorieland; FC187 en FC121: vicarieland; FC64, 180
en 186 (noord): de Selv(erd)a- of St. Catharinaprebende; FC186 (zuid): de
OLV-prebende. Deze goederen zijn met behulp van de registers van 1543,
1546, ca. 1580 (RAF, Liauckema, inv.nr. 130: beneficiaalregister), 1640 en
1700 te reconstrueren. Ik vermeld hier slechts de grootste percelen geestelijk
goed rond de dorpskom.

D: HOTTINGA (1622) of AEBINGA (1698), afgesplitst van het prebendeland
FC64JFC180. Rond 1600 bouwde de grietman Van Hottinga een huis op dit
stuk geestelijk land; in 1640 wist hij er stemrecht op te verkrijgen (SC27), zie
verder noot 182.

FC13: ADELEN. In niet-verhalende bronnen vanaf 1420 genoemd (zie bijlage 2).
1511 nr.551; 1546 nr. 15. In 1552 woonden hier zowel de eigenaar als de
pachter: Claes Aedelen met een 'harnas, rinc- aft stalenkraech, helbaert, spies,
deegen, bacconyel'; de pachter Baemt op Aedelen met dezelfde wapens, maar
zonder kraag en hellebaard. In 1566 vermaakte Claes van Adelen Fettzema zijn
aandeel in 'de state' en "t slot van Adelen' met de 'C1eine Ferme by de bue
ren' als fideicommis aan 'jonge Claes van Adelen myn susters zoon', RAF,
HvF EEE 1 (1566 jun. 12). De latere familie Van Adelen, eigenlijk Van
Adelen van Cronenburch, stamt van deze 'jonge Claes' af. 1700 nr. FCl3
(Adelen) en FC66 (perceel De Slyten of de Sluiting).

FCI4: WALTA. In 1507 en 1515 vermeld, OFO I, nr. 532; IV, 226. 1511 nr. 598:
deels kerkegoed; 1546 nr. 3: eig. deels de kerk, 6 pro Schelte Liauckema eig.
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In 1558 kreeg Tryn Liauckema bij boedelscheiding 3 pm in Waltelandt, daarna
raakte het uit de familie.

FC22: LATSMA. 1511 nr. 599; 1546 nr. 45. Mogelijk waren Latsma en nok Adelen
(FCl3) afsplitsingen van Liauckema, zie noot 131. Schelta Andla Latzema
vermaakte Latsmastate in zijn testament van 1546/1549 onder fideicommissaire
voorwaarden aan zijn nicht Jets Abbe Gerlofsdr, zie noot 266. In 1552 had
Wlcko Douuama op Latsma (Jets' eerste echtgenoot) 'een alt harnas, harnas,
rinc- aft stalenkraech, spyets, slachsueert, degen' en 'bacconyel', maar geen
armstukken.

FC23: CLAES JANCKEZ SATE (1535). 1511 nr.549; 1546 nr.27: 'saete ". buyten
de Oldendyck', Andries Hesseis (FCS7) ten westen, eig. Liauckema, gebruiker
Sicke Foppes, die ook getuige was bij het testament van zijn buurman Schelte
Latsma, FT, nr. 193, 206. In 1552 had hij een ringkraag, spies en een degen,
maar geen 'bacconyel'. In de loop van de 16e eeuw trachtten de bewoners van
Liauckema het fideicommis ten noorden van de Oudedijk verder uit te breiden:
in 1535 voegde Epe Liauckema 'Claes Janckez zeta' bij het fideicommis van
Liauckema; in 1562 kocht Schelte Liauckema van Sicke Foppez te Dongjum
1 pm land in de Kagen, land van Liauckema ten westen en van Jongere Tyarde
(FC25) ten oosten, RAF, Liauckema, inv.nr. 130, charter nr. 1549; in 1589
verkochten Gerrit Ottez en Wick Douuedr te Tzummarum aan Siouck
Liauckema wed. Camstra 4 pm zaadland, recht achter Liauckemahoff, Wick
van haar ouders aangeërfd, Schwartzenberg 1244 (1589 apr. 18). In 1728 was
de pachter Pieter AUaerts - evenals de landheer op Liauckemahuis - katholiek;
zijn dochter legde in dat jaar de geloften van een klopje af, Oldenhof,
Schuilkerkjes, 332. Nu 'de Hongerp611e'.

FC24: LIAUCKEMA. 1511 nr.547; 1546 nr.28, de molen nr.61. In 1552 had Scltelto
Lyaukama 'een volharnas, rinc~ ofte stalenkraech; annstucken, stormhuet,
slachsueert, deegen' . Zie voor de vererving de geciteerde oorkonden van 1479,
1503, 1535, 1558 en 1571.

FC25: GROOT TJAARDA (1728) of JONGERE TYARDE LANDEN (1562). met
een wier (1546-1838). Waarschijnlijk woonde hier in 1386 'Stzialing Thiarda
in Sextisberuffi', OFO I, nr. 2; en maakte ook Jeldera Tyaerda er aanvankelijk
deel van uit. 1546 nr. 11; zie verder PKAF I, 17, 65, 71, FC25. Nu 'Vreden
oord'.
JELDERA TYAERDA (1546), ten westen van Fe25 tussen de Hoarnestreek
en de Zeedijk. 1546 nr 49. In 1549 beschikte buurman Schelte Latsma bij
testament over een rente uit dit goed, dat voor 1640 uiteenviel. Nu 'de BOnte
Bok'.

FC87: Ter TILLE (1479), AYTHAMA (1546) nfRINNERTS SATE (1571). In 1479
vermaakte Schelte Liauckema zijn bastaarddochter Ebel een rente uit het door
Minne ter Tille gebruikte goed. Dit goed ontleende evenals Pietersbierum,
FC14, zijn naam aan de til op de kruising van de Hoarnestreek en de Oude
Zijlroede langs de LiauckemalaanlFrousleane. 1546 nr. 51: 'die staten' bij
,Aythama nye fen', Andries Hesseis gebruiker, Liauckema eig., Lyauckama
Syllaen ten westen en Siçke Foppez (FC23) ten oosten. In 1552 had de pachter
Andryes ter Tille geen harnas, ring- of staalkraag, maar slechts een spies en
een degen. In 1558 kreeg Schelte Liauckema bij boedelscheiding de sate
'achter Liauckemahof binnen Sexbierurn' , bij Andries Hesselsz gebruikt. In
1570 kocht Schelte Liauckema de rente uit land 'in de Kaegen, hebbende die
Oldedyck ten zuyden, die Syllaen ten westen', die aan de grootmoeder van
Wyger Scheltes en Jan Buwes (de genoemde bastaarddochter Ebel) waren
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nagelaten, terug, RAF, Liauckema, inv.nr. 130 (1570 sept. 2); cf. noot 254. In
1571 wilde Schelte Liauckema dat Rinnertssate 'achter 't hof (van Liauckema)
samen met andere goederen in plaats van Tietza in Wynaldum bij het fidei
commis werd gevoegd, RAF, Schwartzenberg, 1206; dit ging niet door. In 1604
verkocht Luts Liauckema de sate 'toe Tille', gebr. door Fo1ckert Rinnerts
erfgenamen aan haar neef Tiallingh Camstra, RAF, Liauckerna, inv.nr. IlO-i,
'alienatie van Rinnerts en Meynertssate'. In 1629 verdeelden Gedand
Liauckema en de erven van Tziallingh Camstra deze 'sate lants, by Jacob
Feyckes gebruickt', RAF, Liauckema, inv.nr. 130; RAF, kaartencoll. nr. 9894
(1629 apr. '10). In 1640 waren Liauckema en Camstra samen eigenaars; in 1700
was het Camstra-deellosland (FC87, 118, 141, 144), het Liauckema-deel bij
Liauckemastate gevoegd (FC24 benoorden de Hoarnestreek). Nu 'De Stjelp'.

FCI12: RIEDSTRA (1546) of ROORDAMA STELLE (1698, naar de eigenaar van
1558). In 1479 veffilaakte Schelte Liauckema zijn bastaarddochter Ebel een
rente uit het door Epe Rommertz gebruikte goed. 1546 nr. 40. In 1558 ver
kochten Frans en Sicke Minnez te Marsum aan Schelte Liauckema de aan hun
grootmoeder Ebel gelegateerde rente, RAF, Liauckema, 130 (1558 mrt. 8); cf.
noot 253. Bij boedelscheiding van de volgende dag kwam het land aan Tryn
Liauckema, gehuwd met Douwe Roorda. In 1571 wilde Schelte Liauckema dat
de rente samen met andere goederen in plaats van Tietza te Wynaldum bij het
forndeel van Liauckema zou worden gevoegd, RAF, Schwartzenberg, 1206; dit
ging niet door.

OOSTERBIERUM

FC2: de vicarie; FC4 en 5: de pastorie; FCl1, 14 en 18: de kerk.
FC8: HIBBEMA. 1479: Hibbema was Schelte III Liauckema aangeërfd van zijn

grootvader Wibe Hibbema; hij liet het in 1479 na aan zijn zoon Wibe. In 1507
fundeerde Tiets te Nyenhuis een eeuwige mis, te betalen met een rente uit dit
goed. 1511 nr. 723. Epe Liauckema had vóór 1529 Hibbemastate met bijbe
horend zwanenrecht van zijn broer Wibe Liauckema alias Hibbema geërfd.
1546 nrA. In 1558 kreeg Luts Liauckema, gehuwd met Sicke Dekema, het
goed bij boedelscheiding. In 1640 is eig. Honune Camstra, gehuwd met hun
achterkleindochter Edwer Juckema.

Fe9: HAERDA en TZYMMINGA. Rond 1420 wordt in genealogische handschriften
een Pybe Tzymminga genoemd, die met een dochter Gerbranda trouwde (FT,
p. 489). Later kwam de naam Pybe voor bij de Haerda's, terwijl het goed
Tzyrruninga (Tzornmema in 1546 en Tzomghe in 1506, OFO I, nr. 514) deel
uitmaakte van Haerdastate: de positie van de familie Tzymminga werd wrsch.
dus door de Haerda's overgenomen. Pibe Memstra alias Haerda tekende in
1496 het verbond met Groningen, Pax, nr. 150. In 1498 beroofden de Vet
kopers 'Pybe Haarda huys toe Oosterbierum', Worp van Thabor, Kronyk IV,
276; zijn kinderen waren in 1505 edelen in Barradeel. In 1506 kreeg Fedde
Pibez Haerda Haerdastate bij boedelscheiding van de familie Memstera alias
Haerda, OFO I, nr. 506, 513, 514, 516).1511 nr. 711-717, 720; 1546 nr. 7.
niet gelocaliseerd: HOOGESTEEDT. 1546 mAO: gebruiker Epe Wopckez toe
Hoogesteedt, eig. Sicke Dekema, gehuwd met Luts Liauckema. In 1552 komt
Epo Wopckez voor in het monstercedeI. In 1558 kreeg Luts Liauckema bij
boedelscheiding de sate van 32 pm, door Epe Wopckes gebruikt.

170

Bijlage 2: De oudste generaties Liauckema, Te Nyenhuis en Van Adelen

In deze bijlage wordt een verantwoording gegeven van de schema's in de tekst. De
doelstelling is de continuïteit van de betreffende locale machtsposities weer te geven. Of
deze continuïteit ook steeds een ononderbroken patrilineaire of zelfs maar lineaire
verwantschapsrelatie tussen de verschillende generaties impliceerde, valt bij gebrek aan
bronnen voor de 15de eeuwen eerder niet te zeggen. De nummers verwijzen naar de
noten in de schema's. Onzekere filiatie wordt in de schema's met een stippellijn weer
gegeven. Personen en berichten die slechts in traditionele, grotendeels fictieve, bronnen
voorkomen zijn in de schema's en hieronder in cursief opgenomen. Doordat bij de Te
Nyenhuizen en de Liauckema's dezelfde voornaam in opeenvolgende generaties
terugkeert, is niet steeds zeker welke veffilelding bij welke persoon hoort.

LlAUCKEMA te SEXBIERUM

De 'fantastische' geschiedschrijving van de 16de eeuw noemt Liauckema's vanaf 1096.
Het betreft hier pure fictie:

Eelke Liauckema, Sicko Liauckema, zijn neef, en Epo Liauckema, zijn broeders zoon:
gingen 1096-1109 op kruistocht naar het Heilige Graf, Andreas Cornelius, Chronyk,
87-92.
Schelte Liauckema: stichtte in 1191 een stins tussen Berlicum en Minnertsga tegen
de Noonnannen, UvB, f. 45r.
Liauckema: zou in 1315 samen met andere Barradeelster hoofdelingen en abten door
liefdadigheid de honger hebben bestreden, Andreas Comelius, Chronyk, 139-140; cf.
Noomen, 'Suffridus Petrus', 150 en noot 214 hierboven.

1. ScuIte Sculting: werd in 1322 samen met Ghelmaer Scultinc (zie Adelen) door de
graaf van Holland belast met de jurisdictie van Sexbierum en Westerbierum, GPCV
I, 163. Ik vennoed in Sculte de stamvader van de Liauckema's.

2. Eelko Liauckema: was pastoor van Berlikum, en van 1325 töt 1332 abt van Lidlum,
Sibrandus Leo, Abtenlevens, 45-48; zijn marteldood wordt bevestigd door S. Muller,
Registers en rekeningen bisdom Utrecht I, 420; dat hij een Liauckema was wordt
door andere bronnen echter niet bevestigd. Zie verder noot 300 hierboven.

3. Schelte Liauckema: komt slechts in fictieve verhalende bronnen voor. Hij zou een
schoonzoon van de eveneens fictieve Sicke Siaerda d'olde van Franeker, 1345
gesneuveld tegen de graafvan Holland, zijn geweest en deze een profetie van een abt
van Lidlum over de ondergang van het geslacht Siaerda hebben overhandigd; ook
abt Eelco Liauckema zou daarover geprofeteerd hebben, Winsemius, Chronique, f.
189 (ca. 1313),206-207 (ca. 1354).

4. Schelte I Latkama, Laeckama of Liauckema: verwierf in 1398 van de graaf van
Holland het baljuwschap van de Franeker Vijfdelen en in 1399 de heerlijkheid van
Pietersbierum, Wynaldum, Sexbierum, Minnertsga, Menaldum, Dronryp en Boksum;
in 1404 verbleef hij in Holland, Janse, Grenzen, 143, 163, 164, 174. Zie voor zijn
familienaam noot 131 hierboven.

5. Schelte TI Liauckema: kreeg 20 juni 1423 met anderen vrijgeleide van de graaf van
Holland, GPCV I, 459. In 1442 was hij voogd overeen zoon van Titardus carpen
tator te Almenum, FT, nr. 12. Hij was getrouwd de dochter van Wibe Hibbema van
Oosterbierum (FT, nr. 40), wrsch. Ebel geheten (RAF, col!. Fr. Genootseh., inv.nr.
968, f. 259; RAF, Liauckema, inv.nr. 132: vermelding van 'een oude roode, ge
broocken ofte gescheurde sarke, met olde letteren ... gehouuen 'Ebel Liaukama'
sonder meer' op het kerkhof). Volgens RAF, col!. Fr. Genootseh., inv.nr. 968, f. 259,
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leefde hij anno 1420; hij zou dan de Liauckema geweest kunnen zijn, die volgens
een (door andere bronnen niet bevestigd) bericht in dat jaar aan de zijde van
Ludingakerke vocht tegen Oldeklooster, Winsemius, Chronique, f. 243. Hij zou een
zuster 'Anna Liauckama getrout aen olde Sibrant Rorda' hebben gehad, RAF, collo
Fr. Genootsch., inv.nr. 968, f. 259~ door andere bronnen wordt dit niet bevestigd.

6. Sicke Lyauckema: sloot in 1420 met anderen een verdrag met Ocko tom Brok en de
stad Groningen, OstfrUB 1, nr. 278. Deze Sicke, 'van wiens posteriteyt alsnoch niet
en blykt' zou een broer van Schelte IJ Liauckema zijn geweest, RAF, collo Fr.
Genootseh., inv.nr. 968, f. 259.

7. Schelte III Liauckema: testeerde in 1479, FT, nr. 40; zijn vrouw Tiets te Nyenhuis
in 1507, FT, nr. 74.

8. Catharina Liauckema zou met Rioerd Roorda van Tzummarum zijn getrouwd, die
'ipsam non relicta prole amittit' en na eerst kanunnik in het klooster Lidlum te zijn
geweest, in 1468 door de Roorda's met geweld abt van Lidlum zou zijn gemaakt,
Sibrandus Leo, Abtenlevens, 64-66; voornaam en filiatie uit RAF, col!. Fr. Ge
nootsch., inv.nr. 968, f. 260.

9. Epe Liauckema: studeerde in 1486 en 1489 met zijn broer Sicke rechten in Leuven
en Keulen. In 1496 nam hij voor zijn meiers en de gemeente van Wynaldum het
verbond van Groningen met Westergo aan, Pax, nr. 169. Zie voor de genealogie
Liauckema verder: UvB, f. 53v; Stamboek Friesche adel I, 246; Gerbenzon e.a"
Friese brieven, 56.

TE NYENHUIS in WYNALDUM en GERBRANDA van ALMENUM-HARLINGEN

De 'fantastische' geschiedschrijving van de 16de eeuw noemt de families Gerbranda en
Te Nyenhuis van Wynaldum en Gerbranda van Harlingen-Almenum vanaf 1017. Ook
over de Hei:mana's, een zijtak van de Gerbranda's, bestaat een uitgebreide fictie,
Naamen, 'Suffridus Petrus', 159. Het betreft hier pure fictie:

Epo van Nienhuis: zou in 1017 de aartsbisschop van Canterbury en in 1018 de
koning van Engeland hebben gediend,' hij stierf 1018 in een tournooi.
Edo Edes te Gerbranda: zou met Sicko Douwes te Gratinga het recht hebben gehad
hun /woi over het land van Douwa te Hams, die een stins had tussen Almenum en
Dikshorne, te rijden. In een twist hierover sloegen ze Douwa in 1133 dood en
vernietigden ze zijn huis. Historisch kristallisatiepunt voor dit verhaal is waarschijn
lijk het buitendijkse hooiland dat nog in 1535 bij Gerbrandastate behoorde (zie
bijlage 1), Door bemiddeling van de abten van Staveren en Foswerd en van hoofde~

lingen, onder wie Hennana en Eelko te Nyenhuis, zou in 1148 vrede zijn gesloten
tussen Gerbranda, Gratinga en Hams. In 1167 zou de abt van Ludingakerke met de
Gratinga's de andere stins bij Almenum, van Take Harliga, gehuwd met Douwa's
nicht Jetz Saskersdr te Hams, hebben verwoest en Take hebben gedood.
'die van Gerbranda en Hobbema': zouden rond 1170 na partijschap en bemiddeling
door de abt van Foswerd het recht van 'den voorgang ten offer' in de kerk van
Almenum van Jouka Ludinga van Harliga, een oomzegger van Take Harliga, hebben
verkregen. De stad Harlingen zou ter plekke van de stinzen Hams en Herliga zijn
gebouwd, het bovenstaande uit Andreas Cornelius, Chronyk, 83-98. Historische kern
van dit bericht zal de hegemonie van de Gerbranda's in Almenum in de 15de eeuw
zijn geweest. De naam Hobbema zal verband houden met de naast Gerbranda gele
gen hnisplaats 'Hobbema stelle', zie PKAF I, 88, 90, FeIO; AdVD 1I, 79.
Gerbranda: zou in 1315 samen met andere Barradeelster hoofdelingen ~ onder wie
Gratinga en Hennana - en abten door liefdadigheid de honger hebben bestreden,
Andreas Cornelius, Chronyk, 139 en noot 214 hierboven.

172

1. Robbe Gerbranda: trouwde Katarina Wyaarda. Kinderen: (a) Wibren Gerbranda alias
Hennana, vermeld 1420 en 1423, gestorven 1427; van hem stammen de Hermana's
van Minnertsga en Gerbranda's van Harlingen en in vrouwelijke lijn de Sickema's
van Herbayum en Rinia's van Blessum af, FT, p. 488-489, met bronvermelding; (b)
TietsGerbranda, volgt~ (c) Edewer Gerbranda, trouwde Allert Siaerda van Franeker
en hertrouwde Goffe Tamminga van Peins, van haar stammen de Siaerda's van
Franeker en de Tamnrlnga's alias Siaerda van Oppenhuizen, UvB, f. 60r; FT, p. 492.

2. Tiets Gerbranda: trouwde Sicke te Nyenhuis in Wynaldum, UvB, f. 53v. Volgens een
(door andere bronnen niet bevestigd) bericht van P. Winsemius, Chronique van
Vrieslant (Franeker 1622) f. 243-244, sneuvelde Sicke te Nyenhuis toen hij samen met
Sicko Gratinga, Galo Hannia, Adelen en Liauckema in 1420 met Ludingakerke tegen
Oldeklooster vocht, 'waerdoor d'andere edelen ... seer zyn verbittert geworden'.
Indien dit bericht onjuist zou zijn, zouden ook de vermeldingen van 1423, 1424 en
1438 op hem betrekking kunnen hebben.

3. Sicke hovetlinge tot Nyenhuyse: kreeg in 1423 met anderen vrijgeleide van de graaf
van Holland, GPCV I. 459. Hij trouwde Tryn Aylva van Witmarsum, VvB, f. 53v.
In 1424 en 1438 sloot hij een verdrag met Franekeradeel over het onderhoud van
Rnptazijl, OFO 1I, nr. 12; GPCVI, 516. In 1470 beNndigden hij en Rippert Wygerz
(Eelsma) hun geschillen met Syttya Feddingha te Franeker. OFO I, nr. 206.

4. Tyaerd to Aldahuus: zegelde als 'greetrnan in Berim' in 1474 mede de verlening van
hals- en hoofdrecht aan Franeker, OFO Il, nr. 77.

5. Hilck te Nyenhuis: volgens UvB, f. 53v, trouwde zij, dochter van Sicke en Tryn
Aylva, met Bocke Gratinga. Het grondbezit van hun zoon Sicke Gratinga onder Wy
naldum en diens naam ondersteunt deze opgave. Van der Meer ('De pseudo-Burma~

nia's en Rienck van Hernmema te Hitsum', GlB (1994) 23-39, ald. 24-25) meent,
waarschijnlijk ten onrechte (zie Mol en Noomen, 'Rienck Hemmema', PKAF IV, 22)
dat Sicke naar een agnatische overgrootvader was vernoemd. Andere genealogieën
menen dat Hilck een dochter was van Wiger (UvB, f. 39v) of Laes Eelsma (GJB
(1994) 26-27).

ADELEN te SEXBIERUM

De 'fantastische' geschiedschrijving van de 15de en 16de eeuw deelt de Van Adelens
een belangrijke rol toe in de oudste Friese geschiedenis:

Conevella, een dochter van de Friese koning Adgils zou met Adelbrik van Sexbierum
getrouwd zijn; zij verkregen van Adgils land in Westerbierum (Pietersbierum). Hun
vele kinderen moesten het stamgoed Adelburg verdelen en noemden zich daarom Van
Adelen; de bisschop Frederik en Adelbricus van Utrecht zouden kinderen van
Conevella en Adelbrik geweest zijn. Een andere Adelbricus van Adelen, 'sinte
Fredericus neef, zou in 830 potestaat van Friesland zijn geweest en de Noormannen
bij Kollum hebben verslagen, Andreas Comelius, Chronyk, SI, 76, 77; cf. Noomen,
'Suffridus Petrus', 179 nt. 125 en de daar aangehaalde literatuur.
Feddrick Adelen: zou eind 11de eeuw een dochter Clara hebben gehad, getrouwd
met de kruisvaarder Goffe Roorda~ zie RAF, collectie Fr. Genootsch., inv.nr. 968,
f. 50 en Stamboek Friesche adel I, 308, ontleend aan een handschrift van Douwe
Roorda van Oenerna, gehuwd met Tryn Liauckema; cf. ook Noomen, 'Suffridus',
160.
Adelen: zou in 1315, samen met Liauckema, Eelsma, Gerbranda, Gratinga, Hermana
en de abten van Lidlum en Ludingakerke door liefdadigheid de honger hebben
bestreden; zij bleven daardoor van de pest verschoond, Andreas Cornelius, Chronyk,
139-140; cf. Noomen, 'Suffridus Petrus', 150 en noot 214 hierboven.

173



1. Ghelmaer Scultinc: werd in 1322 samen met Sculte Sculting (zie Liauckema) door
de graaf van Holland belast met de jurisdictie van Sex- en Westerbierum, GPCV I,
163. Ik vermoed in Ghelmaer de stamvader van de Adelens.

2. Tado en Seerp van Adelen in Sexbierum: deze 'viri streni et nobiles' zouden 'ut
fautores' tussen 1336 en 1347 steun aan het klooster Ludingakerk hebben verleend
tegen het klooster Lidlum, Sibrandus Lea, Abtenlevens, 51. Dit wordt door andere
bronnen niet bevestigd.

3. Fredericus van Adelen: zou rond 1396 hebben geleefd en een kroniek hebben
geschreven, aldus een aantekening van FrederikAdriaensz Westvaling (gest. Alkmaar
1561), die zelf getrouwd was met Fredericus' nakomelinge Remerigia van Adelen,
'Lucas' dochter uyt Friesland oorspronckelyck ex Rycla Albout', Steensma, Thabor;
M. Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht (1677) 1290. Dit wordt door andere
bronnen niet bevestigd.

4. Jelmer op de Adelen: sloot in 1420 met anderen een verdrag met Geko tom Brok en
de stad Groningen, OstfrUB I, nr. 278; behoorde in 1424 tot de 'sonderlinge
frionden' van Sicke te Nyehuis in Wynaldum, OFO Il, nr. 12; was in 1431 rechter
in Franekeradeel, Rechtsomgang Franekeradeel, 42. Volgens een (door andere
bronnen niet bevestigd) bericht vocht een Adelen in 1420 aan de zijde van
Ludingakerke tegen Oldeklooster, Winsemius, Chronique. 243. ,

5. Tietke van Adelen: zou volgens genealogische handschriften (UvB, f. 46v) getrouwd
geweest zijn met Douwe Harings Harinxma te Heeg, o.a. vermeld in 1422, OstfrUB
I, nr. 302.

6. Catharina van Adelen: zou getrouwd zijn geweest met Romke Jelmera alias Donia,
omgekomen in 1463, UvB f. 36v; Worp van Thabor, Kronyk IV, 111; cf. Noamen
en Verhoeven, GIB (1994) 146.

7. Seerp Fertza te Pietersbierum: stond in 1465 zijn aandeel in de Audasyl aan Schelte
Liauckema af; hij deed dit ook voor zijn broer Claes en zuster Katryn, OFO I, nr.
179. Seerp tekende, mede voor Claes, in 1496 het verbond van Westergo met de stad
Groningen, Pax, nr. 143. 'Seerp Fetsie kinderen' waren in 1505 edelen in Barradeel.
Fetsia was de naam van een goed in Pietersbierum (zie bijlage 1). De namen Seerp,
Claes en de toenaam Fetza komen in de volgende generatie bij de familie Van
Adelen voor. Duidelijk is dat van (patrilineaire?) verwantschap tussen Claes en Seerp
Fetza en de Adelens sprake is.

8. Wybrandt en Seerp up Aedeelen: waren in 1511 eigenaars van Adelen te Sexbierum.
Volgens de genealogie~n zouden zij zonen van Claes van Adelen (= Claes Fertza7)
zijn geweest, A. Ferwerda, Adelijk en aanzienlijk wapenboek (Leeuwarden
1760-1763) s.v. Adelen. In 1546 was Seerp Fetthie samen met de erven van Taetingh
Wybez (een zoon van Wybrandt?) landheer van 9 pondemaat in Sexbierum; Adelen
was toen geheel Seerps eigendom. 'Seerp Fetza van Adelen' stierf blijkens zijn
grafzerk 9 juni 1553, A. Wassenbergh, L'art du portrait en Frise au 16e siècle
(Leiden 1934) XI.

9. Claes van Adelen: maakte op 14 juni 1566 als 'Claes Adelen Fettzema' zijn testa
ment en werd onder dezelfde steen als zijD vader begraven. Adelen vererfde fidei
commissair op zijn zusters zoon Claes van Adelen van Cronenburgh, RAF, HvF,
EEE I, f. 22"23.
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