
ISSN 0168-7212 BATAVIA ACADEMICA IX (1991) 1 

JA MOL 

STUDIE EN CARRIÈRES VAN WESTERLAUWERSE 

FRIEZEN, 1400-1550: 

HET PERSPECTIEF VAN DE TESTAMENTEN 

Het is moeilijk voor deze korte projektbeschrijving een titel te bedenken 
die geen overspannen verwachtingen wekt. Het woord perspectief sugge
reert immers zoveel. En testamenten gelden algemeen als rijke, veelzij
dige bronnen die veel informatie verschaffen over de persoonlijke mate
riële en geestelijke zorgen van hun uitvaardigers. Maar werpen zij ook 
licht op de intellektuele vorming en werkzaamheid van universitair 
geschoolden? Indien ja, hoeveel en hoe helder? 

Wie de laatste wil uit 1540 van mr. Syds Tjaarda, de zelfbewuste 
grietman van Dantumadeel en leider van de Friese adel in het tweede 
kwart van de zestiende eeuw, onder ogen krijgt, zal licht in vervoering 
raken. l Mr. Syds demonstreert daarin het grote belang dat hij aan een 
universitaire scholing hecht, door onder andere te bepalen dat van zijn 
drie zoons diégene het familiegoed Tjaardastate zal erven, die het ge
leerdste zal zijn; het oordeel daarover legt hij bij de doctores juris van de 
rechtenfaculteit te Leuven. 

Syds Tjaarda was een uitzonderlijk man, met een haast manische 
neiging om tevoren alles voor zijn familie en kinderen op juridisch sluiten
de wijze te regelen. Zijn perkamenten testament is bijgevolg buiten
gewoon omvangrijk en gedetailleerd: er moesten twee schapevellen aan te 
pas komen om alle bepalingen te noteren. Niet alle testamenten zijn 
echter zo uitvoerig, en niet alle ook zijn ze afkomstig van intellektuelen 
als hij. Als zij al gegevens bevatten die in universiteitshistorisch opzicht 
relevant lijken, dan zijn die toch meestal minder 'hard' en minder direct 
grijpbaar. Het hangt sterk af van de invalshoek en de vraagstelling van de 
onderzoeker of zij al dan niet betekenis krijgen. 

Voordat verder trefwoordsgewijs een paar onderzoeksmogelijkheden ge
schetst worden, volgt hier eerst een en ander over de opzet en het doel van 
het Testamentenprojekt van de Fryske Akademy. Dit projekt behelst de 

1. Rijksarchief in Friesland , Leeuwarden, Huisarchief Tjaardastate, inv.nr. 29, g.!. Zie 
over mr. Syds: J . S. Theissen , Centraal gezag en Friesche vrijheid (Groningen 1907) 285-300. 
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wetenschappelijke uitgave van alle overgeleverde testamenten uit West er
lauwers Friesland uit de periode 1400-1550. In totaal gaat het om 181 
testamenten, codicillen en andere laatste-wilsbeschikkingen. 12 daarvan zijn 
in het Latijn gesteld, 54 in het Oudfries en 115 in het Middelnederlands. 
Afgezien van de Oudfriese, zijn de meeste stukken nooit eerder gepubli
ceerd. Een aantal is nog beschikbaar in het origineel maar het merendeel 
is slechts in afschrift voorhanden. Bedoeling is uiteraard de uitgave te 
voorzien van een uitvoerig naamregister en een inleiding waarin de stukken 
kort naar vorm en inhoud worden besproken en tevens hun betekenis voor 
de sociale geschiedenis, kerkgeschiedenis, mentaliteits- en rechtsgeschiede
nis wordt geschetst. De stukken zijn inmiddels alle verzameld en getranscri
beerd. Er wordt naar gestreefd de publicatie in 1994 persklaar te hebben. 

Belangrijk voor de zeggingskracht van de verzameling als geheel zijn de 
opbouw in de tijd, de sociale achtergrond van de uitvaardigers, en de 
geografische spreiding van de stukken.2 Wat het eerste betreft, moet 
gemeld worden dat de meeste stukken van na 1450 stammen. Uitgesplitst 
per kwart eeuw telt de verzameling achtereenvolgens over de periode 
1401-1425 5, van 1426-1450 3, van 1451-1475 18, van 1476-1500 26, van 
1501-1525 47, en van 1526-1550 82 stukken. De nadruk ligt dus sterk op 
de tijd na de eeuwwisseling. 

Het is zonneklaar is dat de uitvaardigers geen doorsnee-Friezen waren. 
Uit hun namen en de omschrijving van hun bezit is op te maken dat het 
in de meeste gevallen gaat om personen uit de hogere lagen van de 
samenleving: hoofdelingen (adel), rijke eigenerfden, welgestelde burgers 
en een enkele pachter of ambachtsman. Verder zijn veertien testamenten 
afkomstig van geestelijken, die allen in de eerste drie groepen onder
gebracht kunnen worden. Dat de middengroepen relatief slecht, en de 
laagste maatschappelijke klassen helemaal niet vertegenwoordigd zijn, laat 
zich verstaan: wie weinig bezit kan ook weinig nalaten. Nu was testeren 
ook voor eenvoudige dorpelingen en kleine burgers wel gebruikelijk in de 
16de eeuw, maar van de notariële en parochiearchieven waarin hun 
stukken gewoonlijk aangetroffe~en-, is voor Friesland amper iets 
bewaard gebleven. Met de familie-archieven ligt dat anders. Diverse 
adellijke Friese families hebben een archief nagelaten met bestanddelen 
uit de Late Middeleeuwen. Veel testamenten zijn daaruit afkomstig. Voor 
het overige zijn ze meest overgeleverd in de archieven van kloosters, gast-

2. Over de waarde van de Friese testamenten als historische bron, zie: J. A . Mol, 
'Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, kloosters en 
armen in testamenten uit Friesland, 1400-1580', in: In de schaduw van de eeuwigheid. Tien 
studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland, N. Lettinck en J. J. van 
Moolenbroek ed. (Utrecht 1986) 28-64, 258-267. 
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en weeshuizen; van religieuze en sociale instellingen dus die optraden als 
ontvangers van devotionele gaven. In het algemeen betreft het stukken die 
de overdracht van veel en ook waardevol goed regelen, die voor de 
erfopvolgers lang hun waarde als rechtstitel behouden hebben. 

De geografische herkomst der testamenten hangt nauw samen met de 
sociale achtergrond van hun uitvaardigers. We beschikken vooral over 
documenten uit de dorpen en steden in het kleigebied: vanouds het 
rijkste, dichtstbevolkte en meest ontwikkelde deel van Friesland. Hier 
hadden de hoofdelingen hun bezittingen en hier ook probeerde het 
stedelijk patriciaat zijn kapitaal te beleggen. In de loop van de afgebaken
de periode trad er overigens een verschuiving op van het platteland naar 
de stad. Dat heeft onder andere daarmee te maken dat de hoofdelingen 
gaandeweg hun stinzen in de dorpen verruilden voor comfortabele stads
woningen. 

Een en ander betekent dat deze verzameling testamenten een goed 
inzicht verschaft in de materiële en 'mentale' zorgen van de Friese elite in 
het laatste kwart van de 15de eeuwen de eerste helft van de 16de eeuw. 
Ze lijkt zeker representatief te zijn. Wanneer men er vanuit mag gaan dat 
de Friese student en populatie uit die tijd uit deze elite afkomstig was, dan 
is daarmee de waarde van de beoogde bronnenuitgave reeds globaal 
aangegeven. Kwantitatief/statistisch valt er niet veel mee te beginnen, 
kwalitatief/exemplarisch echter des te meer. Houdt men bij de interpreta
tie van de bepalingen steeds rekening met de eigenaardigheden van de 
testateur, zijn herkomst en sociale achtergrond, dan zijn er toch wel 
enkele meer algemene uitspraken mee te ondersteunen. 

Zo blijkt dat de enigszins excentrieke Syds Tjaarda niet de enige 
geschoolde edelman was die de studiezin van zijn verwanten op min of 
meer competititieve wijze trachtte aan te moedigen. Reeds eerder, in 
1528, stelde de uit een milieu van 'kleine' hoofdelingen afkomstige Leeu
warder jurist dr. Douwe Tetema bij testament twee studiebeurzen in voor 
de 'geschiktste en geleerdste' nakomelingen van zijn broers en zusters.3 

Ook de Bolswarder patriciërszoon en doctor in de beide rechten, Johan
nes Inthies Sixtinus, die carrière maakte in Oxford en bevriend was met 
Erasmus, maakte in zijn laatste wil uit 1518 een dergelijke bepaling, zij 
het niet met betrekking tot de universitaire studie maar ten behoeve van 
de vooropleiding van twee studenten in Zwolle of Deventer.4 

Met deze testimonia is meteen het probleem van de studiefinanciering 
aangeroerd. Als het inderdaad zo is dat het aantal Friese studenten in de 

3. Gedateerd op 1 oktober 1528 en gepubliceerd in: Groot Placaat- en Charterboek van 
Vriesland 11, G . F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ed. (Leeuwarden 1783) 548-550. 

4. Public Record Office, Londen, B11/19, f. 133-135. 
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tweede helft van de 15de eeuwen de eerste helft van de 16de eeuw 
buiten proportioneel hoog was, dan rijst de vraag hoe hun opleiding 
materieel mogelijk gemaakt werd. Het testament van Johannes Sixtinus is 
het eerste voor Friesland waarin rechtstreeks sprake is van het instellen 
van studiebeurzen; of, beter uitgedrukt, het is het eerste waarin dit 
losgemaakt is uit het geheel van zieleheilsbeschikkingen. Nog anders 
gezegd: hier is sprake van secularisatie van een studiefinancieringsrege
ling. Gezien de hoge vlucht die de intellektuele vorming der Friezen al 
vóór 1518 heeft genomen, kan het niet anders of ook in oudere testamen
ten moeten door de uitvaardigers studievoorzieningen voor verwanten 
getroffen zijn; ze zijn daarin echter moeilijk te herkennen omdat ze schuil 
gaan achter de vrome beschikkingen die tot doel hadden het zielheil der 
testateurs te bevorderen. Te denken valt hier in het bijzonder aan de 
instelling van memorieprebenden. Doel daarvan was dat de beneficiant, 
die in samenspraak met plaatselijke geestelijken en notabelen aangesteld 
werd uit en door de familie van de stichter, elke week een aantal doden
missen voor die stichter zou lezen; in de praktijk mocht hij echter vaak 
studeren en de gebedslast aan een ingehuurde geestelijke overlaten. 

Onlangs heeft Paul Trio gepleit voor meer onderzoek naar andere 
vormen van studiefinanciering buiten deze geestelijke prebenden, die 
vanouds door de universiteitshistorici als de belangrijkste studiebeurzen 
werden beschouwd.5 Hij doelde daarbij op de zogenaamde ' flying grants' 
(bursae volantes) en op schenkingen uit patronage-overwegingen. Voor 
Westerlauwers Friesland zijn van die vormen in de testamenten geen 
sporen te vinden. Wel echter van de instelling van prebenden. Een groot, 
zoniet het grootste, deel van de vele prebenden voor geestelijken-zonder
zielzorg die in de ca. 360 parochies in Friesland tot stand kwamen, werd 
in de tweede helft van de 15de eeuwen de eerste twee decennia van de 
16de eeuw gesticht. Of hier sprake was van een soort inhaalmanoeuvre 
ten opzichte van andere gebieden, staat nog nader te bezien. Feit is dat 
deze particuliere memorie- en studievoorzieningen in deze tijd in Fries
land buitengewoon populair werden. 

Vrijwel alle nog overgeleverde stichtingsgegevens met betrekking tot 
zulke prebenden nu zijn voor Friesland in onze verzameling testamenten 
te vinden. Wie dus onderzoek wil doen naar hun functie als studiebeurzen, 
bijvoorbeeld door beneficianten en studenten te identificeren, moet de 
desbetreffende stukken als vertrekpunt nemen.6 

5. P. Trio, 'Financing of university students in the Middle Ages: a new orientation ', in : 
History of Universities IV (Oxford 1984) 1-24. 

6. Zulks vergt wel veel tijdrovend genealogisch onderzoek; verg. G. L. Meesters, 'De 
Petri en Pauliprebinde te Boalsert', Genealogysk lierboek 1990, 36-62. 
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Vanzelfsprekend zijn in de testamenten nog heel andere gegevens te 
vinden die in universiteits- en ook rechtshistorisch opzicht van belang 
kunnen zijn. Zo bevatten ze naar verhouding veel namen van universitair 
geschoolde geestelijken en juristen onder de getuigen, executeurs-testa
mentair en notarissen. Namen waarmee althans een deel van de Friese 
studenten in hun verdere carrière gevolgd kan worden. Verder kan men 
erin waarnemen hoe het romeinse recht in het Friese rechts bestel door
drong en hoe het academisch-juridische denken zich uitte in steeds 
uitgewerkter vormen en clausules. De testamenten maken het ook moge
lijk de theorie betreffende de ontwikkeling van het erfrecht met zijn 
regionale bijzonderheden, te toetsen aan de praktijk. 

Ten aanzien van de meeste van deze gegevens en onderzoeksmogelijk
heden geldt natuurlijk dat de testamenten geraadpleegd moeten worden 
naast, en in combinatie met andere bronnen. In die zin kan hun waarde 
niet anders dan complementair genoemd worden. 
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