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Woord vooraf

Bekend is dat het leenwezen (feodaliteit) zwak 
was ontwikkeld in het laatmiddeleeuwse Fries-
land. Ook de Saksische hertogen slaagden er 
rond 1500 niet in het leenstelsel hier daadwer-
kelijk in te voeren. Dit boek over ‘Friese lenen’ 
gaat over een heel ander fenomeen, namelijk 
over wat we nu ‘studiebeurzen’ noemen. Rege-
ling en praktijk daarvan hebben zich in de 
zestiende eeuw, na de Hervorming, uit geeste-
lijke inkomensfondsen, de zogeheten benefi-
cies, ontwikkeld. Vandaar dat aanvankelijk nog 
lange tijd de voor die beurzen in aanmerking 
komende personen theologie moesten stude-
ren. Opvallend is dat juist in Friesland een flink 
aantal lenen uit oude tijden is blijven voortbe-
staan. In de negentiende en twintigste eeuw 
zijn daar nog nieuwe bijgekomen. Inmiddels is 
studiefinanciering een belangrijke taak van de 
overheid geworden — een ingewikkelde mate-
rie en regelmatig inzet van politiek debat.

Complex maar juist ook verrassend is de 
geschiedenis van de Friese lenen in de afge-
lopen ruim zes eeuwen. Vandaar dat de twee 
opdrachtgevers van deze studie, de Kingma 
 Stichting en de Stichting de Grote Zuidwest-
hoek, zich gelukkig prijzen dr. Kees Kuiken 
bereid te hebben gevonden die langetermijn-

geschiedenis grondig te onderzoeken. Het re-
sultaat van zijn onderzoek mag gezien worden. 
Kuiken zet niet alleen relevante bronnen en 
feiten op een rij, maar geeft er ook betekenis 
aan door zowel de maatschappelijke als de 
culturele context te verhelderen en treÔende 
casussen te behandelen. Daarnaast tillen de 
grote belezenheid van de auteur en zijn kennis 
van genealogische netwerken en memoriecul-
tuur deze monografie op naar het niveau van 
een standaardwerk.

Tot dusverre waren er vooral publicaties 
verschenen over afzonderlijke lenen, zoals in 
Bolsward, Franeker of Leeuwarden. In deze 
studie krijgt de lezer een historisch totaalbeeld 
voorgeschoteld van de gehele wereld van de 
Friese lenen. Aan het einde ervan vindt hij of 
zij een overzicht van alle thans nog bestaande 
lenen in de provincie Fryslân en wie daarvoor 
in aanmerking komen.

We zijn de auteur zeer erkentelijk voor zijn 
grote inzet om dit omvattende boekproject op 
een zo deskundige en vlotte manier te hebben 
volbracht.

Yme Kuiper en Lourens Oldersma
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De schetsjes op deze zestiende-eeuwse gewestkaart geven een vrij betrouwbare indruk van het Friese 
kerkenlandschap in de tijd van de Bene�ciaalboeken (1543/1544).
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1 Friese lenen
De stand van het onderzoek

§ 1.1

Inleiding

Vanaf de late middeleeuwen zijn in Friese 
bronnen fondsen herkenbaar die we nu ‘lenen’ 
noemen. Het waren min of meer zelfstandige 
rechtspersonen binnen het toenmalige netwerk 
van kerkelijke instellingen. Toen die instituties 
veranderden, veranderde de functie van deze 
Friese fondsen mee. Anno 2020 zijn er een stuk 
of veertig over. Ze spelen voornamelijk een rol 
in de studiefinanciering.

Gezien deze gang van zaken is het begrijpe-
lijk dat de ‘Friese lenen’ in de belangstelling 
hebben gestaan van onderzoekers met verschil-
lende specialismen: middeleeuws-historici 
(‘mediëvisten’), kerk-, rechts- en onderwijshis-
torici, maar ook economisch-sociaalhistorici. 
‘Lenen zijn stichtingen,’ schreef de rechtshis-
toricus Wiersma in een stelling bij zijn proef-
schrift (1894).¹ Omdat veel Friese studielenen 
familiestichtingen zijn, dus fondsen waarvan 
de zeggenschap en/of het vruchtgebruik statu-
tair binnen een of meer families vererft, is het 
onderwerp bovendien voer voor genealogen.

Het woord lien duikt in de vijftiende eeuw 
op in Oudfriese testamenten en andere oorkon-
den als synoniem van pronde of pronda (Vries 
1977; Verhoeven e.a. 1994).² Dit was een Oud-
fries woord voor een prebende of beneficie, een 
fonds voor het onderhoud en/of de opleiding 
van een priester. De algemene Engelse term is 

1 Wiersma, Verhandeling stelling ii.
2 ofo (iv) nr. 18; ft nr. 57. Zie voor deze en 

andere afgekorte literatuurverwijzingen onder 
‘Bibliografie’, hierna.

chantry (Speetjens 2011). De meeste van deze 
fondsen waren private stichtingen. Ze werden 
in het Rooms-Friese recht zelfs beschouwd als 
familiebezit (Huber 1686).³

§ 1.2

Van sinecure tot studiefonds

De hoofdtaak van priesters in de rooms-katho-
lieke kerk heet ‘zielzorg’ (cura animarum): de 
bediening van sacramenten. Priesters met een 
beneficium sine cura (Oudfries: frij lien) waren 
vrijgesteld van deze zielzorg. Ze hoefden geen 
parochianen te dopen, huwelijken te sluiten, 
hosties te wijden, biecht te horen en sterven-
den te zalven. Vrijgestelde priesters moesten 
wel bidden — en vaak speciale missen (‘zielmis-
sen’) opdragen — voor het zielenheil van hun 
sponsors, de stichters van hun ‘sinecure’.

In 1580 werden al deze katholieke rituelen 
in Friesland afgeschaft. Werkloos geworden 
priesters mochten zich daarna alleen nuttig 
maken voor het ‘gemenebest’ als predikant of 
schoolmeester. Uit het vermogen van hun be-
neficies — meestal belegd in vastgoed, in som-
mige gevallen in schuldpapieren — mocht hun 
studie en daarna hun salaris worden betaald. 
De vermogens van veel beneficies werden ech-
ter samengevoegd met die van de plaatselijke 
(inmiddels gereformeerde) kerk.

Omstreeks 1580 telde Friesland tussen de 
vier- en vijÚonderd particuliere priesterbene-
ficies: ruim 230 ‘prebendes’, ruim 230 ‘vica-

3 Speetjens, ‘The founder’; Huber, Rechtsgeleertheyt, 
gecit. Ketelaar, ‘Friese lenen’ 163.
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12 | FRIESE LENEN

rieën’, 21 ‘kapellen’ en elf ‘sacristieën’ in 360 
Friese parochies. De benamingen voor al deze 
priesterbeneficies werden door elkaar gebruikt. 
Wat in het ene jaar een prebende heette, heette 
in andere jaren een vicarie of een leen (Roeme-
ling 2013).⁴ Omstreeks 1800 waren in Friesland 
nog zestien studielenen actief als zelfstandige 
fondsen onder provinciaal toezicht (EekhoÔ 
1860).⁵ De meeste waren traditionele familie-
lenen. De studiebeurzen (‘pensies’) waren 
uitsluitend bestemd voor familieleden van de 
stichter(s) of van de veronderstelde stichter(s). 
Anno 2020 staan ruim veertig Friese studie-
lenen en andere particuliere Friese studie-
fondsen als stichting ingeschreven in het 
Handelsregister. Hiervan is de helft nog altijd 
actief als familieleen. De meeste huidige Friese 
studiefondsen stellen geen speciale eisen 
(meer) aan de te volgen studierichting.

1.3

Bronnen en bronnen onderzoek

De vroegste bekende Friese vermelding van 
een leen (lien) in de zin van een priesterbenefi-
cie staat in een schenkingsbrief uit 1453 (Vries 

4 Roemeling, Heiligen 151.
5 EekhoÔ, St. Anna-leen 53.

1977). Veel van zulke Oudfriese oorkonden zijn 
in druk uitgegeven. Van de Friese — en vaak 
Friestalige — testamenten tot 1550, waarvan 
tien de stichting van een leen behelzen, ver-
scheen in 1994 een afzonderlijke tekstuitgave 
(Verhoeven e.a. 1994). In de bijbehorende stu-
diebundel staat een verhelderend opstel over 
Friese lenen (Zijlstra 1994).⁶

Twee belangrijke, maar niet helemaal vol-
ledige momentopnamen van de geestelijke 
goederen (waaronder ook lenen) in Friesland 
zijn de zogeheten Beneficiaalboeken (1543/1544) 
en de lijsten van Friese priesters en benefi-
cies tot 1580 van de Friese raadsheer E.M. 
van Burmania (1700–1789). De eerste (kerk-)
historicus die Van Burmania’s lijsten als bron 
aanhaalde, was Ypeij (1829) in zijn geschiede-
nis van het patronaats- of collatierecht, het 
recht om een (priester)beneficie toe te kennen. 
De eerste wetenschappelijke geschiedenis van 
de ‘vicariegoederen’ etcetera in heel Nederland, 
het rechtshistorische proefschrift van Koker 
(1857), verwijst op zijn beurt voor Friesland 
naar Ypeij.⁷

Koker stelt onder meer de verduistering 
en het misbruik van vicariegoederen aan de 
orde. Dit thema bleef in de negentiende en 

6 ofo (iv) nr. 18; ft; Zijlstra, ‘Studie’.
7 bb; Roemeling, Heiligen 153–154; Ypey, Geschiedenis 

159; Koker, Onderzoek 72–73.

Zo staat een van de oudste 
Friese lenen tegenwoordig 
ingeschreven in het 
Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel. 
Ook de statuten en de 
namen van bestuurders 
zijn hier te downloaden.
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twintigste eeuw het debat over deze goede-
ren bepalen. Zo beschrijft de Leeuwarder 
stadsarchivaris EekhoÔ (1860) in geuren 
en kleuren hoe een familie in de achttiende 
eeuw het land van een plaatselijk leen on-
rechtmatig als privébezit uitbaatte. EekhoÔ 
ontdekte bij zijn speurwerk een gedrukte 
— maar ongedateerde — verhandeling over 
Friese lenen van de rechtsgeleerde S.H. van 
Idsinga (1714–1779), volgens EekhoÔ ‘het 
enige werk dat ooit over de Friese lenen 
geschreven is’. Blijkbaar kende hij het onder-
zoek van Koker niet en was hij vergeten dat 
hij Ypeij in 1846 zelf had aangehaald in zijn 
geschiedenis van Leeuwarden. EekhoÔ ver-
wijst wel naar de lijsten van Van Burmania, 
die hij nogal onnauwkeurig vindt, en merkt 
op dat van de door Van Burmania opgesomde 
lenen volgens een rapport uit 1808 nog maar 
zestien over waren.⁸

Toen de ‘vicariekwestie’ in 1880 op de 
landelijke politieke agenda kwam, nam Koker 
zitting in een commissie die het beheer van 
vicarie-, prebende-, en leengoederen in kaart 
moest brengen. Onder zijn medecommis-
sieleden waren de Zuid-Hollandse predikant 
Van Beuningen — in 1870 gepromoveerd op 
het beheer van vicariegoederen in Holland na 
de Reformatie — en de Friese rechtshistoricus 
Boeles die Drenthe, Friesland en Groningen 
voor zijn rekening nam. Het rapport over 

8 EekhoÔ, St. Anna-leen 9, 53, 84; EekhoÔ, 
Leeuwarden (i) 34, 344.

Friesland kon op de valreep worden mee-
genomen in het proefschrift van Wiersma 
(1894).⁹

In zijn lijvige eigendomsgeschiedenis van de 
kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 haalt 
Van Apeldoorn (1915) de stoÐam door deze 
literatuur. Tegenover Koker (1857) en  Boeles 
(z.j.) stelt hij dat pastorieën, vicarieën en 
andere geestelijke fondsen, waaronder lenen, 
vanouds geen eigendom waren van de kerk 
als geheel of van een parochie, maar zelfstan-
dige stichtingen of rechtspersonen. Tot ver 
in de twintigste eeuw gold Van Apeldoorn als 
autoriteit op het gebied van de Friese lenen. 
Ketelaar (1985) gaf met zijn begrip ‘eigendoms-
modaliteiten’ een voorzet voor de ontwikkeling 
van nieuwe rechtshistorische kaders, maar het 
was zo vaag geformuleerd dat er weinig mee is 
gedaan.¹⁰ Deel twee van de rechtshistorische 
afstudeerscriptie van Walsweer (1992) is een 
case study van het Albadaleen, in 1998, 2000 en 
2001 gevolgd door studies van zijn hand over 
nog drie Friese lenen.¹¹

Vanaf 1860 zijn monografieën over af-
zonderlijke lenen verschenen. Vaak zijn het 
jubileum boeken. De kwaliteit wisselt. De 
degelijkste uitgave in dit genre betreft geen 
Fries leen maar een Gelderse stichting: de 

9 Telting e.a, Rapport; g&v 130–132; Wiersma, 
Verhandeling 76.

10 ljva; Ketelaar, ‘Friese lenen’ 164.
11 Walsweer, ‘Poppingawier’; idem, ‘Franeker’; idem, 

‘Herbaijum’; idem, ‘Minnertsgea’.

Aangi�e van het verpachte land 
van een van de pastoriefondsen 
in Leeuwarden-Oldehove volgens 
de Bene�ciaalboeken (1543/1544), 
onder meer bij de Papingastins in 
de Grote Kerkstraat.
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vicarie Sancti Nicolai te Winterswijk (Gietman 
& Verschoor 2001). Friese lenen zijn te boek 
gesteld door EekhoÔ (1860), Bolt (1933), Jeelof 
(1934), Roarda (1957), De Boer (1968), Abma 
(1979, 1990, 1998), Walsweer (1992), Efdée 
(1993), HazelhoÔ (1993), Mulder-Radetzky 
en De Vries (1994), Tuininga-Tromp (2004), 
Kist (2008), Pietersma (2009), Reitsma (2012), 
Veldman (2014), De Vries (2018), Harkema 
(2020) en Smit (2021).¹² Meesters (1990), 
Walsweer (1998, 2000, 2001) en Kuiken (2001) 
schreven jaarboek- en tijdschriftartikelen over 
afzonderlijke lenen.¹³

Dat deze afzonderlijke monografieën 
vaak veel aandacht hebben voor genealogie 
en prosopografie, dus voor stambomen en 
groepsportretten van bestuurders van en 
andere belanghebbenden in (familie)lenen, is 
begrijpelijk maar voor buitenstaanders niet al-
tijd interessant. Wanneer dan ook nog geschil-
len tussen belanghebbenden breed worden 
uitgesponnen, ontaardt zo’n verhaal in een 
roddelkroniek. Van meer belang is hoe en met 
welke oogmerken Friezen met een leen in de 
familie hun stambomen construeerden en hoe 
die zich tot de historische bronnen verhielden. 
Voorbeelden hiervan zijn gepubliceerd door 
Ketelaar (1985), Kuiken (2001) en Hellinga & 
Noomen (2011).¹⁴

Op enkele uitzonderingen na (onder meer 
het Douwe Tietemaleen, zie De Boer 1968) 
was het vermogen van de Friese lenen tot 1832 
belegd in vastgoed. De reeks kadastrale en 
prekadastrale atlassen van Friesland die vanaf 

12 Abma, Bolswarder lenen; idem, Abbega; idem, 
Makkum; De Boer, Douwe Tietema; Bolt, Abbega; 
EekhoÔ, St. Anna-leen; Efdée, St. Jobsleen; g&v; 
Harkema, Gezicht; HazelhoÔ, Erfenis; Jeelof 
e.a., Gedenkboek; Kist, Kruis- of Doumaleen; 
Mulder-Radetzky & De Vries, Weidum; Pietersma, 
Abbega; Reitsma, Geschiedenis; Roarda, Ien en oar; 
Smit, 100 jaar; Tuininga-Tromp, Weldoeners; 
Veldman, Noodleen; De Vries, Bolswarder 
studielenen; Walsweer, Poppingawier.

13 Kuiken, ‘Nazaten’; Meesters, ‘Petri- en 
Pauliprebende’; Walsweer, ‘Franeker’; idem, 
‘Hjerbeam’; idem, ‘Minnertsgea’.

14 Hellinga & Noomen, ‘Genealogia Ayttana’; 
Ketelaar, ‘Friese lenen’; Kuiken, ‘Nazaten’.

1988 is uitgegeven en later digitaal ontsloten, 
maakt de loop van dit grondbezit van 1640 tot 
1832 zichtbaar (Mol & Noomen 1988–2003; 
www.hisgis.nl).¹⁵ De door EekhoÔ (1860) opge-
merkte verdwijning van lenen is in deze bron 
stapsgewijs toetsbaar in vier peiljaren: 1640 
(stemkohieren), 1700–1728 (floreenbelasting-
kohieren) en 1832 (het eerste kadaster).

Tot slot moet worden vermeld dat de Friese 
studielenen bijna altijd concurrentie hebben 
gehad van andere vormen van studiefinancie-
ring: van 1589 tot 1811 door de provinciale over-
heid en na 1815 door de Rijksoverheid (Kalma 
1985; Marchand 2014).¹⁶ De gegevens van ruim 
vijÚonderd Friese beursscholieren en -studen-
ten met een provinciale pensie (1592–1646) 
staan op www.allefriezen.nl.

1.4

Witte vlekken

Is er met deze rijke en goed toegankelijke 
bronnen en deze stroom van historische publi-
caties nog iets te wensen over? Welke leemten 
en witte vlekken lenen zich nu nog voor nader 
onderzoek? In deze paragraaf wordt per vak-
gebied de balans opgemaakt. In de volgende 
paragraaf wordt dit leemtenonderzoek ver-
taald in onderzoeksthema’s die de inhoud van 
dit boek verder zullen bepalen.

Vanuit de middeleeuwse kerkgeschiede-
nis gezien waren lenen, vicarieën, chantries 
en hoe ze verder heetten, spelers op wat Mol 
(1990) de ‘Friese zielenheilsmarkt’ noemt: 
de handel in gebeden, missen en aflaten die 
 overledenen vanuit het vagevuur snel naar de 
hemel moesten helpen. Pensies waren aanvan-
kelijk bedoeld om priesters op te leiden die 
deze diensten konden leveren. In Nederlands 
en Europees verband dankt het onderzoek naar 
zielenheilsmarkten veel aan kaders die in de 
afgelopen jaren door historisch-antropologen 

15 De Boer, Douwe Tietema; Mol & Noomen, 
Kadastrale en prekadastrale atlas.

16 Kalma, ‘Voedsterlingen’; Marchand, Onderwijs 
mogelijk maken.
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zijn aangeboden.¹⁷ De beelden, zelåeelden en 
waarden van middeleeuwse mensen zijn door 
institutionele veranderingen — de protestantse 
Reformatie voorop — grondig veranderd. De 
Friese lenen zijn nog nauwelijks in dit cultuur-
historische licht bestudeerd.

Op rechtshistorisch gebied is het na de 
scriptie van Walsweer (1992) betrekkelijk stil 
gebleven rondom de Friese lenen. Oexle (1983) 
maakt in een van zijn baanbrekende publica-
ties over memoria, zoals hij de middeleeuwse 
herdenkingscultuur noemt, waardevolle 
rechtshistorische opmerkingen over de relatie 
tussen zogeheten rechtssubjecten en rechtsob-
jecten.¹⁸ In § 1.5 kom ik hierop terug.

Vanuit een onderwijshistorisch gezichtspunt 
valt op hoe problematisch het studierendement 
van de Friese lenen door de eeuwen heen is 
geweest. De eerste zorg van de bestuurders 
was en is dat de pensies naar de juiste perso-
nen gingen en gaan. Voor de overheid die deze 
praktijk na 1580 bleef gedogen, telde vooral dat 
de pensies genoeg predikanten etcetera ople-
verden. Deze voortdurende spanning is in de 
historische literatuur nauwelijks benoemd, laat 
staan wetenschappelijk bestudeerd.

Op sociaaleconomisch gebied is het ‘ver-
dwijnperspectief’ van de historische studie-
fondsen, hoe ook benoemd, tot nog toe vooral 
buiten Friesland onderzocht (Gietman & 
Verschoor 2001).¹⁹ Met de nu beschikbare 
vroegmoderne en moderne Friese fiscale en 
kadastrale gegevens wordt het tijd om de ver-
dwijning van de Friese lenen kwantitatief — en 
ook vergelijkenderwijs — te beschrijven.

17 Mol, ‘Kruisheren’ 327; Van Bueren e.a., 
‘Researching’; Kuiken, Salvation markets.

18 Ketelaar, ‘Friese lenen’; Oexle, ‘Gegenwart’ 21–26.
19 g&v, onder meer bijlage xiv.

Dat de nog jonge discipline van de media-
geschiedenis onderzoekers van Friese lenen 
aan nieuwe inzichten kan helpen, ligt minder 
voor de hand. Uit de krantenverzameling van 
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (www.
delpher.nl) blijkt dat bijna alle Friese lenen 
vanaf de achttiende eeuw in advertenties de 
openbaarheid hebben gezocht. Dit komt in de 
literatuur af en toe terloops aan de orde (Van 
Idsinga; Abma 1979; HazelhoÔ 1993; Reitsma 
2012; Veldman 2014).²⁰ Op twee of drie uitzon-
deringen na hebben vergelijkbare stichtingen 
buiten Friesland zich nooit op deze wijze 
gepresenteerd. Vicarieën etcetera werden wel 
regelmatig te koop gezet, vaak als aanhorigheid 
van een huis. Wat dit verschil betekende en 
of het ook concrete gevolgen had, is een open 
vraag.

1.5

Onderzoeksthema’s en 
perspectief

Deze en andere vragen zullen hierna als the-
ma’s worden ingepast in een nieuwe geschie-
denis van de Friese lenen. Die begint bij het 
ontstaan van zielenheilsmarkten in Friesland 
en elders vanaf 1215, toen de zielzorg en de ‘na-
zorg’ voor overleden zielen op parochieniveau 
werd georganiseerd. Binnen deze ontwikkeling 
wordt de stichting van ‘vrije’ beneficies (‘sine-
cures’) nader onderzocht.

De gang van zaken in de zeventiende en 
achttiende eeuw staat in het teken van de pro-

20 Abma, Bolswarder lenen; HazelhoÔ, Erfenis; vivb; 
Reitsma, Geschiedenis; Veldman, Noodleen.

Al in 1723 adverteeerden de collatoren van het ‘Wybinga Leen’ in Bolsward in de Leydse Courant (de Leeuwarder 
bestond toen nog niet) dat dit familieleen was ‘komen te vaceeren’.
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testantse Reformatie en de manieren waarop 
de vrije beneficies daarin een nieuwe invul-
ling kregen: de meeste binnen een geweste-
lijk of plaatselijk beheersfonds, sommige als 
private vermogensstichting. De vraag is dan 
of — en zo ja welke — institutionele factoren het 
voortbestaan van zelfstandige lenen hebben 
bepaald. Welke rollen speelden partijen zoals 
stichters, bestuurders, begevers, begunstigden 
en toezichthouders hierbij? En hoe gingen 
deze partijen om met algemene en particuliere 
belangen?

Een derde dimensie is de door Oexle (1983) 
genoemde relatie tussen rechtssubjecten en 
-objecten.²¹ Een rechtssubject is een persoon of 
een rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting, 
die optreedt in een wets- of andere rechtsbepa-
ling. Een rechtsobject is het lijdend voorwerp 
van zo’n bepaling. Wanneer ik een huis koop, 
ben ik voor de wet een rechtssubject. Mijn huis 
is een rechtsobject. Dit analytische begrippen-
paar werpt meer licht op de vaak geproblema-
tiseerde eigendomskwestie van Friese lenen, 
en daarmee op de ontelbare anekdotes in de 
literatuur over misbruik en verduistering.

Een vierde aspect van de geschiedenis van 
de Friese lenen is de representatie ervan in 
de gedrukte media. Je zou kunnen zeggen dat 
vicarieën etcetera buiten Friesland in vroegmo-
derne en moderne kranten in de regel werden 
voorgesteld als passieve rechtsobjecten, terwijl 
bijna alle toen nog bestaande Friese lenen 
vroeger of later in de openbaarheid zijn getre-
den als actieve rechtssubjecten. De vicariegoe-
deren buiten Friesland vervielen in 1808 aan de 
landelijke dienst Domeinen, maar zestien nog 
actieve Friese lenen bleven buiten schot. In de 
negentiende en twintigste eeuw kwamen er 
zelfs nieuwe Friese lenen bij, terwijl de meeste 
vicarieën werden ontbonden of ‘slapend’ ble-
ven.

We hebben het niet bij voorbaat aangeno-
men, maar binnen het geheel van de voorma-
lige beneficies in Nederland lijken de Friese 
lenen zo bezien een buitenbeentje te zijn 
geweest — of geworden. Het is te kort door de 
bocht om de relatief betere overlevingskan-

21 Oexle, ‘Gegenwart’ 21–26.

sen van de Friese lenen te verklaren uit hun 
actieve mediapresentie, maar er lijkt wel een 
onderliggend proces te zijn geweest. Vanaf het 
midden van de achttiende eeuw hebben media, 
de Leeuwarder Courant voorop, de openbare 
ruimte in Friesland omgevormd tot een func-
tionele ‘verbeelde gemeenschap’ (Broersma 
2002).²² Droeg de mediapresentie van de lenen 
ertoe bij dat ze zo stevig in die gemeenschap 
verankerd raakten dat ze minder kwetsbaar 
waren voor de institutionele veranderingen die 
de vicarieën elders troÔen?

Over verbeelde gemeenschappen gesproken: 
vanaf het midden van de negentiende eeuw 
werd Friestaligheid steeds meer een bepalende 
factor in het ‘Frieslandgevoel’ dat in de media 

22 Broersma, Vooruitgang 20–21.

Aan heiligen zoals Sint Christophorus (afgebeeld) 
werd in de middeleeuwen een zelfstandige 
rechtspersoonlijkheid toegeschreven. Ze konden dus 
ook ‘eigenaar’ zijn van onroerend goed.
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werd geuit.²³ Vóór 1808 waren bijna alle Friese 
lenen familielenen, maar vanaf 1829 zijn ook 
lenen gesticht die alleen pensies toekennen 
aan scholieren en studenten uit Friesland of 
een deel van Friesland. Twee stelden bo-
vendien Friestaligheid als voorwaarde voor 
een pensie.²⁴ De doelstelling van de nieuwe 
Friese lenen volgde blijkbaar de veranderende 
beleving van Friesland als gemeenschap (of 
mienskip).

Hiermee is een handvol losse onderzoeks-
thema’s opgesomd. Als overkoepelend perspec-
tief valt te denken aan governance, een moderne 
uitdrukking voor goed stuurmanschap in 
figuurlijke zin. Dit begrip governance heeft een 
publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke 
kant. Het publiekrecht regelt de rechtsverhou-
dingen tussen landelijke, provinciale of lokale 
overheden en particuliere of private partijen: 
personen, maar bijvoorbeeld ook rechtsper-
sonen zoals vennootschappen en stichtingen. 
Bestuursrecht, belastingrecht en strafrecht zijn 
bekende vormen van publiekrecht. Het pri-
vaatrecht of burgerlijk recht regelt de rechts-
verhoudingen tussen particuliere of private 
partijen onderling.²⁵ Een wezenlijk onderdeel 
van governance is het verenigen van publiek- en 
privaatrechtelijke belangen.

23 Broersma, Vooruitgang 200–207, 308–314.
24 Het Simke Kloostermanleen en het Rauwerda-

Westra Fonds.
25 Algra & Gokkel, Woordenboek 406–407, 413.

Voor private studiefondsen zoals lenen 
vereiste dit het laveren tussen twee klippen: 
het particuliere belang van families of hun 
rechtsvolgers en het algemene belang van het 
beoogde studierendement.

Naast deze twee tegenpolen, het particu-
lier en het algemeen belang, kunnen we in de 
governance van studiefondsen nog een derde 
historische dimensie aanwijzen: hun — al dan 
niet statutair uitgesproken — emancipatoire 
agenda, bijvoorbeeld het steunen van arbei-
derskinderen of vrouwen. Beide doelen passen 
in ontwikkelingen die in de negentiende eeuw 
in West-Europa zijn ontstaan. In diezelfde tijd 
groeide een romantisch ‘natiebesef’ dat leidde 
tot ideologische constructies van nationalisme 
en nativisme. Sommige van deze stromingen, 
onder meer de ‘tweede golf’ van de Friese 
beweging, zagen zichzelf in dit licht ook als 
emancipatiebewegingen.²⁶ Hoe oude en nieu-
we studiefondsen zich tot deze drie ontwik-
kelingen verhielden, komt hierna eveneens aan 
de orde. De besprekingen van al deze thema’s 
en een samenvattend slothoofdstuk worden 
gevolgd door een repertorium van alle nu nog 
bestaande particuliere Friese studiefondsen of 
-lenen en hun stichters.

26 Onder meer Breuker, Opkomst.
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