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Paul Naamen
De maatschappelijke ontwikkeling in het laatmiddeleeuwse Friesland
vertoont een opvallende paradox. Economisch gezien bleef Friesland een
gew est dat, vergeleken bij andere streken, relatief rijk was. In bestuurlijk
opzicht trad er echter een stagnatie op die nadelige gevolgen had.
De twaalfde en dertiende eeuw waren eeuwen van grote economische
verandering. De bedijkingen in de kleistreken en de ontginningen in de
Wouden kwamen de landbouw en veeteelt ten goede. Door de aanleg
van dijken raakte Friesland minder op de zeewegen en de scheepvaart
georiënteerd. Voor de steden in opkomst werd de functie als marktplaats
voor het omringende platteland van steeds groter belang.
De verre handel naar Engeland en de Oostzee bleef bestaan, maar
boette aan belang in, ook door de concurrentie van de Hollandse en de
IJsselsteden. Uit het oosten en noorden werden nog wel graan, hout, bont,
ijzer en Hamburgs bier ingevoerd; uit het Rijngebied wijn, tufsteen en
producten van de Keulse leerindustrie. Uitgevoerd werden vooral veeteeltproducten. In Leeuwarden wordt in de dertiende eeuw al een vleeshouwer
vermeld en ook later zou vleeshandel in Leeuwarden belangrijk zijn.
Al in de Middeleeuwen werden de Friese handel en veeteelt vaak
gen oemd en werd Friesland als een rijk en welvarend land aangemerkt.
Toch was er ook tegenspoed. De pestepidemie had een negatieve invloed
op de welvaart in de veertiende eeuw. Door de grote sterfte bleef land
braak liggen. Er was zelfs sprake van het opgeven van cultuurland, met
n ame in de veenstreken. Daarbij speelde ook de wateroverlast mee, die
het gevolg was van de maaiveldverlaging. In Achtkarspelen verdween
zo het dorp Sint Gangulphuskerk. Andere parochies werden niet geheel
verlaten, maar met elkaar samengevoegd. Zo verdwenen bijvoorbeeld
Kortwoude en later Sint Jansga bij Akmarijp als zelfstandige dorpen.
Naast pest en wateroverlast was er een derde remmende factor bij de
economische groei. Dat was de institutionele stagnatie die de Friese landen
in de late Middeleeuwen trof. Die stagnatie was de negatieve keerzijde van
de zogenaamde 'Friese Vrijheid~ het ontbreken van een landsheer. In de
Middeleeuwen - maar ook in de huidige Fries-nationalistische geschiedschrijving - wordt deze vrijheid vaak als iets positiefs gezien. Bij nadere
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De welvaart van de Friese adel kwam voor een
deel ook bij de kloosters
terecht, bijvoorbeeld in
de vorm van rijk geillustreerde handschriften.
Door de reformatie is er
echter maar weinig van
de kloosterbibliotheken
uit die tijd bewaard
gebleven. Het met
bladgoud geillustreerde
handschrift hierboven
stamt uit I45"0-I475".

beschouwing zijn bij die positieve waardering
de nodige kanttekeningen te plaatsen.
Bij het bespreken van de Friese Vrijheid
moet voorop worden gesteld dat de Friese
maatschappij gedurende de hele Middeleeuwen, en lang daarna, een standensamenleving
was. De adel domineerde. Onder het grafelijke
bestuur was de rechtspraak - het schoutambt aan deze Friese edelen toevertrouwd. De edelen huldigden de graaf bij zijn bezoeken aan
Friesland, ontvingen leengoederen van hem,
en overlegden met hem over het bestuur. Toen
de graaf na I250 - en definitief in 1345 - zijn
macht in Friesland verloor, bleef het rechterlijk bestel in grote lijnen onaangetast, hoewel
sommige namen voor ambten veranderden.
De Friese landsgemeenten van de late Middeleeuwen waren geen nieuwe van onderop
gevormde corporaties, maar kwamen voort uit
de rechtsgemeenten waaraan de graaf en zijn
vertegenwoordigers eerder leiding hadden gegeven. De adel die in de grafelijke tijd ambten
had vervuld, bleef dat ook nadien in die landsgemeenten doen.
Mooie voorbeelden leveren de Walta's van Tjerkwerd en twee families in Staveren: onder de graaf waren ze als schouten en tollenaars
diens leenmannen, en met eenzelfde machtspositie fungeerden ze in
de veertiende en vijftiende eeuw als grietmannen en hoofdelingen in
Wonseradeel en de Zuidwesthoek. Met hen zijn de Cammingha's van
Cambuur te vergelijken. Ze waren vanaf de twaalfde eeuw de feitelijke
stadsheren van Leeuwarden; dus ten tijde van de graaf, en ook daarna
nog. De voormalige kerken van Nijehove (dichtbij de Grote Kerk) en
Hoek (dichtbij de huidige Bonifatiuskerk) en de Dominicanenkerk
(Grote Kerk) werden alle mede door de Cammingha's gesticht.
Zo vervulde de Friese adel in het bestuur van de lands gemeenten en de
opkomende steden de belangrijkste functies. In de regels van benoeming
van ambtsdragers w erd vastgelegd dat die posities erfelijk waren. Recent
onderzoek heeft aangetoond dat dit geen ontaarding was van een systeem
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dat aanvankelijk meer 'democratisch' bedoeld was, maar dat de ongelijkheid en
de adellijke dominantie vanouds bewuste
onderdelen van het systeem waren.
Het zou dan ook onjuist zijn de landsgemeenten tijdens de periode van de Friese
vrijheid als 'republiekjes' aan te duiden.
Ze vormden juist de voortzetting van oude
structuren binnen een nieuw politiek bestel zonder graaf. De mythe van de Friese
vrijheid speelde een rol bij het benadrukken van de directe band tussen de Friese
adel en de keizer, vanwege de verdiensten
voor het Roomse rijk en de kerk. Daarom
mochten de Friese edelen ook een kroon
of een adelaar in hun wapen voeren. De
Friese vrijheid gaf zo ook na het wegvallen
van het grafelijk gezag de Friese adel een
plaatsje in de hiërarchie van het keizerrijk.
De Friese vrijheid werd dan ook niet bedreigd, maar juist gedragen door de adel.
De landsgemeenten en de 'hoofdelingen', zoals de edelen sinds de tweede helft van de veertiende eeuw werden aangeduid, moeten dan ook niet als tegenpolen van elkaar worden
voorgesteld. Evenmin zijn de hoofdelingen een nieuw opgekomen groep:
vanaf de elfde eeuw al is de Friese adel terug te vinden, met aanzienlijk
grondbezit, met verdedigbare stinsen en militaire macht, met standsprivileges en een adellijke levensstijl.
Tot in het begin van de vijftiende eeuw zijn er ook geen aanwijzingen dat de adel en de opkomende steden tegengestelde belangen
hadden. In tegendeel: de adel was actief betrokken bij de ontwikkeling
van handelsplaatsen als Leeuwarden, Sneek, Franeker en Sloten. De
ontwikkeling van het bestuur bleef in die vijftiende eeuw wel achter bij
de behoeften van de groeiende economie. In andere gewesten had zich
toen inmiddels een centraal bestuur ontwikkeld. De handel en de steden
profiteerden van de veiligheid en de infrastructurele maatregelen die
daardoor mogelijk werden. Bij het ontbreken van een landsheer had in

Uit een aantekening op
een schutblad blijkt dat
Aegidius Wachtendonck
alias Wevers, een broeder van het Augustijner
klooster Thabor bij
Sneek, het in zijn bezit
had. Het handschrift
hierboven is gemaakt
in 1488 en komt uit
een getijdenboek dat
in hetzelfde Thabor is
gemaakt.

Deze opvallende bult
in het landschap ten
noordoosten van Sexbierum is het enige dat
nog herinnert aan de
versterkte toren die hier
ooit heeft gestaan. Deze
zogenaamde hege wier
diende als toevluchtsoord in moeilijke tijden,
en was waarschijnlijk
niet permanent beo
woond.

Friesland juist een tegengestelde ontwikkeling plaats. De lands gemeenten vielen in steeds kleinere delen uiteen.
Een ander gevolg van het ontbreken van een sterk centraal gezag
was het lange voortbestaan van het vetestelsel. Tot in de dertiende eeuw
waren vetes in heel Europa een algemeen verschijnsel geweest. De staat
had niet het alleenrecht op het gebruik van geweld. Recht werd er zeker gesproken, maar de staat dwong dat recht niet af. Dat hield in dat
iedereen zelf met geweld of de dreiging van geweld zijn rechten moest
verwerven en handhaven. Geweld maakte zo een onderdeel uit van het
rechtssysteem. Met name in gevallen van bloedwraak en eer werd het
toegepast, waarbij wel bedacht moet worden dat iedere eenvoudige burenruzie heel gemakkelijk een kwestie van eer kon worden.
Uiteindelijk leidde de vete meestal tot een verzoening of 'zoen~ en
daarmee tot een oplossing van het conflict en het bereiken van een
nieuw machtsevenwicht. Degene die een vete voerde, werd daarbij
vaak geholpen door een groep van verwanten, vrienden, knechten en
onderhorige pachtboeren. Omdat de aanvoerder van een vete in het
verzoeningsproces aansprakelijk was voor de door zijn vetehelpers aangerichte schade, was de vete vooral een instrument van de adel. Die kon
zich dergelijke uitgaven veroorloven en was het meest gericht op het
handhaven van zijn rechten en eer.
In andere gewesten werd het vetewezen in de late Middeleeuwen
steeds verder teruggedrongen door het centrale gezag van de landsheer
en door de uitbouw van een 'modern' staatsapparaat. In Friesland bleven

De Schierstins in Veenwouden. In de late Middeleeuwen stonden in
Friesland meer dan 5°0
van zulke stinsen of
versterkte woontorens.
Hiervanuit vochten
de hoofdelingen hun
onderlinge vetes uit.

door de afwezigheid van een landsheer de oude toestanden voortbestaan. De vetes tussen de hoofdelingen onderling hielden daarom nog
de hele vijftiende eeuw aan.
Het laat zich indenken dat het toch al versnipperde gezag van de
talrijke landsgemeenten extra werd beperkt door dit periodieke geweld.
De conflictoplossende functie van de vetes kwam niet goed meer tot zijn
recht doordat de verschillende vetepartijen - die zich nu en dan tot grotere verbonden als de Schieringers en Vetkopers aaneensloten - huursoldaten van buiten Friesland inhuurden. Die hadden geen boodschap aan
de traditionele spelregels die in het vetewezen hadden gegolden.
In de vijftiende eeuw was er in Friesland daardoor een ingewikkelde
situatie ontstaan. Aan de ene kant bloeide de economie, en groeiden de
steden. Talrijke kloosters werden gesticht en vele kerken werden vernieuwd en vergroot, vaak mede op initiatief van de hoofdelingen. Aan
de andere kant was sprake van een stagnatie in de ontwikkeling van het
bestuur, door de versnippering van de macht van de landsgemeenten en
de voortdurende dreiging van gewelddadige conflicten tussen hoofdelingen. Op het platteland, maar soms ook binnen steden.
Dat hinderde de handel, maar zat ook de verdere ontplooiing van de
steden in de weg. In de jaren 1482-1486 probeerden die daarom op eigen
kracht orde op zaken te stellen. Het einde van de Friese vrijheid door de
komst van een centraal gezag in 1500 zou in veel opzichten dan ook een
belangrijke stap betekenen naar een modernisering van de samenleving
en daarmee de voorwaarden scheppen voor de toekomstige bloei.
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