
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 Gerrit 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 boekenkast 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, vormen 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 informatie 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 leze men vooral de verschillende bijdragen in deze bunde1.2 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 Sarnme 
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 
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konden ze op de studiedag die op 3 juni 1994 ter gelegenheid van de presen
tatie van de testarnenteneditie werd gehouden, samen met ons tekstbezorgers 
die ook een thema voor hun rekening namen, verslag doen van hun bevindin
gen. De zes lezingen werden nadien uitgewerkt tot artikelen. Daaraan is nog 
een licht gewijzigde versie toegevoegd van mijn in 1986 verschenen opstel 
over de pieuze beschikkingen in de Friese testamenten. Dat is gedaan omdat 
het uitgaveprojekt mede naar aanleiding van dit artikel is geformuleerd, en 
deels ook omdat de voor middeleeuwse testamenten zo belangrijke beschik
kingen met een religieuze achtergrond in de andere bijdragen slechts zij
delings aan bod komen. 

Afb. 2. Liggend geraamte op een katafalk. Detail van een tekening door A. Martin 
van de zerk van Johannes Gerritzoon Fogelsang uit 1577, gehouwen door de mono
grammist G. Y. Fries Museum Leeuwarden 

Het gaat dus om zeven studies over Friese testamenten uit de vijftiende en 
zestiende eeuw. De ondertitel is iets ruimer geformuleerd dan de titel van de 
editie omdat verschillende bijdragen de grens van 1550 passeren. De hoofd
titel verwijst naar het doel waarvoor testamenten werden opgesteld. Volgens 
de meest gebruikte introductiefrase van de testamentaire oorkonden nam men 
de zekerheid van de dood en de onzekerheid van het uur ervan in over
weging, om vervolgens tijdig zijn zaken te regelen. In andere formules wordt 
gesproken over het 'vóór zijn' of 'vóór komen' (prevenire) van de dood. Was 
dus het maken van een testament op zichzelf al een kwestie van het zekere 
voor het onzekere nemen, de vermogens beschikkingen laten zien dat het 
zeker stellen van eigen- en farniliebelangen voor de lange termijn een uiterst 
belangrijk streven van de testateurs was. Sommigen van hen staken de hand 
wel heel ver uit het graf, door het maken van prelegaten en het opleggen van 
andere lasten aan legatarissen. Daarbij waren vooral ook de eIgen J!er en 
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status in het geding, omdat die in het besef van veel testateurs voortleefden in 
die van hun nageslacht. 

Met testeren trachtte men ook op een ander vlak zekerheid te verwerven. 
De meeste, zo niet alle, testateurs waren ervan overtuigd dat hun in het 
hiernamaals een tweede, eeuwig leven te wachten stond. Of dat tevens een 
eeuwig leven in theologische zin zou zijn - als pendant van de eeuwige dood 
-, daarover konden ze geen uitsluitsel krijgen. Maar door een beroep te doen 
op de genademiddelen van de Kerk en door geld te reserveren voor vrome 
doeleinden konden ze wel proberen zoveel mogelijk zekerheid te verwerven, 
zolang tenminste een religieuze consensus bestond over het heilsbemiddelend 
effect van dergelijke beschikkingen. Het treffen van vermogensbeschikkingen, 
en dus het testeren in het algemeen, droeg overigens ook bij aan die heilsze
kerheid, omdat de mens daarop als rentmeester door God beoordeeld wordt. 
Nalatigheid in de zorg voor de nalatenschap gold immers als een zonde, die 
op het conto van de erflater kwam te staan. 

Voordat deze en andere bedoelingen van de Friese testateurs besproken 
worden, gaat de aandacht eerst uit naar het instrument waarvan zij zich 
bedienden: het testament zelf. Hoe kwam het tot stand en wie waren bij de 
vastlegging ervan betrokken? Gerrit Verhoeven beschrijft de ontwikkelingen 
in zijn bijdrage over de beoorkonding van testamenten in Friesland. Hij 
analyseert ondermeer de belangrijke rol die daarbij tot omstreeks 1525 voor 
geestelijken was weggelegd. Notarissen blijken eerst na die tijd op ruime 
schaal bemoeienis met het testeren te hebben. 

In de bijdrage van de rechtshistoricus Kees Cappon staat de erfstelling 
centraal: het fundament waarop het testament naar Romeins recht rustte. Na 
een korte schets van de plaats van de erfstelling in West-Europa in de 
middeleeuwen bespreekt hij de plaats van de heredis institutio in de Friese 
willen. Die blijkt heel belangrijk te zijn geweest. Bijna driekwart van de 
Friese testamenten tot 1550 bevat een erfstelling, wat voor Noordwest-Europa 
in die periode als uitzonderlijk kan worden aangemerkt. Een en ander hangt 
samen met de vroege en verregaande receptie van het geleerde recht in 
Friesland, die op haar beurt weer in verband kan worden gebracht met de 
grote invloed van de geestelijkheid op de rechtspraak als gevolg van het 
ontbreken van een centraal gezag tot het einde van de vijftiende eeuw. 

De heerloosheid vóór 1498 en de overherigheid ná dat jaar spelen ook een 
rol in de bijdrage van Paul Noomen over de door testateurs nagestreefde 
consolidatie van macht en status. Daarin wordt de wijze geanalyseerd waarop 
de Friese hoofdelingen-adel de overdracht regelde van zijn grondbezit en het 
daarmee verbonden geheel van eer en aanzien. Noomens thema is de struc
tuur van adellijke macht en invloed. De overgeleverde testamenten bieden 
daarover veel informatie, niet in de laatste plaats omdat het merendeel ervan 
betrekking heeft op de adel. Een van de belangrijkste conclusies is dat de 
machtsposities in de vete-samenleving van vóór 1498 gebaseerd waren op 
bezitsconcentratie en brede clientèlevorrning in de regio. Na de komst van het 
centraal gezag werden de belangen meer op standsgelijk niveau gespreid en 
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had de adel minder behoefte aan het op diverse manieren binden van eigen
erfden en pachters in de directe omgeving. 

In de volgende bijdrage, van mijn hand, komen de reeds genoemde vrome 
beschikkingen aan de orde. Nagegaan wordt hoe de testateurs door schenkin
gen aan kerken, kloosters en armen hun zieleheil trachtten te bevorderen, en 
welke veranderingen daarin in de loop van de tijd optraden. Tot het begin van 
de zestiende eeuw ontvingen kerken en kloosters het grootste deel van het 
zieleheilsgeld. Wat de kloosters betreft ging daarbij de voorkeur uit naar de 
strenge instellingen met een gunstige gebedsreputatie. Na ca. 1525 namen de 
schenkingen aan kerken en kloosters sterk af in aantal en waarde, wat in 
verband gebracht kan worden met het doordringen van erasmiaanse en 
reformatorische ideeën. De giften aan charitatieve instellingen blijken in deze 
tijd zowel kwalitatief als kwantitatief sterk toe te nemen. 

Joke Spaans heeft voor haar bijdrage studie gemaakt van de beschikkingen 
ten gunste van de armen. Zij benadert deze beschikkingen echter vanuit een 
andere gezichtshoek door na te gaan welk licht ze werpen op de veranderin
gen in de armenzorg. Deze werden in de zestiende eeuw gekenmerkt door een 
streven naar secularisering en centralisatie. Anders dan tot dusver werd aange
nomen was men in Friesland, met name in Leeuwarden, op dit terrein betrek
kelijk vooruitstrevend. De overheid bemoeide er zich reeds vroeg met het 
beheer van de armenfondsen. De testamenten tonen de verschillende reacties 
van particulieren op deze ontwikkeling. Het valt op dat zij daarbij - door het 
stipuleren van voorrang voor behoeftigen uit de eigen verwantschapskring -
het familiebelang bleven stellen boven het algemeen belang, dat eerder zou 
vereisen dat middelen werden ingezet waar de nood het hoogst was. 

Sarnme Zijlstra vraagt aandacht voor de vele gegevens die in de testamen
ten te vinden zijn over studie en studiefmanciering. Hij plaatst ze in het kader 
van de 'bureaucratisering' van de Friese maatschappij na ca. 1500, die hogere 
eisen aan de scholing van ambtenaren stelde. Opmerkelijk is dat niet alleen 
geestelijken en burgers, maar vooral ook edelen geld reserveerden voor de 
studie van hun zonen, met het oog op het bemachtigen van belangrijke posi
ties in de nieuwe rechts- en bestuurscolleges. Overigens heeft maar een klein 
deel van de studenten de studie kunnen bekostigen met behulp van legaten. 
De meesten leefden van inkomsten uit kerkelijke beneficies, die overigens 
vaak bij testament gesticht waren. 

Het laatste opstel gaat over de beschikkingen ten gunste van bastaarden. 
Nagegaan wordt hoe onechte kinderen bij de verdeling van nalatenschappen 
behandeld werden en wat de sociale en juridische achtergrond van die behan
deling was. Twee categorieën staan daarbij centraal: priesterkinderen en adel
lijke bastaarden. De tweede groep bestond voornamelijk uit 'speelkinderen'. 
Dezen waren afkomstig uit een relatie tussen ongehuwde partners - meestal 
een edelman en een niet-adellijke vrouw - die om standsredenen niet met el
kaar in de echt verbonden konden worden. Hoewel hun erfrechtelijke en 
maatschappelijke positie ronduit slecht was, werden ze door hun ouders en 
familieleden betrekkelijk royaal behandeld. Omdat ze voor hun inkomsten en 
status sterk afhankelijk waren van hun vaders familie, betoonden ze zich 
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doorgaans zeer loyaal ten opzichte van deze en maakten ze deel uit van haar 
clientèle. 

Voor al deze studies geldt dat het bouwstenen zijn voor nieuw onderzoek. 
Om die reden is de annotatie betrekkelijk uitvoerig gehouden, met veel ruimte 
voor letterlijke citaten. Verschillende bewijsplaatsen zullen zeker terugkeren 
in de studies die hier en daar door de auteurs worden aangekondigd. Gerrit 
Verhoeven bijvoorbeeld hoopt vergelijkend onderzoek in andere regio's van 
Nederland te kunnen doen. Kees Cappon belooft verdere studies over de rol 
van de geestelijkheid in de testamentaire praktijk, de bewijsrechtelijke aspec
ten, en de substituties in de Friese testamenten. Paul Noomen en Hans Mol 
zijn van plan de door hen aangesneden thema's verder uit te werken in 
monografieën over de adel, de kloosters en het parochiewezen in Friesland. 
Joke Spaans en Samme Zijlstra zullen ongetwijfeld de testamenten nog verder 
benutten voor hun monografieën over respectievelijk de armenzorg in 
Friesland 1500- 1800 en de Friese studenten 1200-1650. Daarmee wil overi
gens niet gezegd zijn dat het jachtterrein al helemaal verkaveld is. De 
wildstand is gevarieerd genoeg en er is ruimte voor een groot aantal jagers, 
óók als zij azen op dezelfde soort prooi. 

Tot slot wil ik nog enkele personen danken die een bijdrage aan de totstand
koming van deze bundel hebben geleverd. Het betreft mevr. dr. Truus van 
Bueren van het Kunsthistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht en 
drs. Gert Elzinga van het Fries Museum voor hun steun bij het opsporen van 
de illustraties, en mijn collega Trudy Childs van de Fryske Akademy voor 
haar hulp bij de vormgeving en het drukklaar maken van het manuscript. 

Leeuwarden, december 1994 J.A. Mol 
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