/3<»t

IN EN OM DE SCHUILKERKJES
VAN NOORDELIJK WESTERGO

H. J. OLDENHOF

in en от de schuilkerkjes van
Noordelijk Westergo

PROMOTOR:

P R O F . DR.

L. J.

ROGIER

in en от de schuilkerkjes van
Noordelijk Westergo
KATHOLIEK

LEVEN

IN FRIESLANDS

ONDER DE REPUBLIEK

NOORDWESTHOEK

(1580-1795)

proefschrift
ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren
aan de katholieke universiteit te Nijmegen
op gezag van de rector magnificus prof. dr. A. J. H. Vendrik,
hoogleraar in de faculteiten der geneeskunde
en der wiskunde en natuurwetenschappen,
volgens besluit van de senaat
in het openbaar te verdedigen op 16 juni 1967
des namiddags te 2 uur, door

Herman Joseph Oldenhqf
geboren te Zwolle

Te Assen bij
Van Gorcum & Comp. N.V. - Dr. H. J. Prakke & H. M. G. Prakke

Voor het verzamelen van gegevens voor dit proefschrift is een subsidie verstrekt door
de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek ( Z . W . O . )

aan mijn ouders
aan mijn vrouw
en aan de onnocmlijk vele anderen
die door hun hulp en belangstelling
het mogelijk hebben gemaakt
dit werk tot een einde te brengen

inhoud

INLEIDING

I HET EINDE VAN DE OUDE KERK

I

i

Laatmiddeleeuwse toestanden
De opkomst van de Hervorming
De politieke breuk tussen katholiek en protestant
De afschaffing van het katholicisme
Het lot van de kerkgebouwen en hun inventarissen
Paapse resten in het volksleven
De houding van de geestelijkheid in 1 $80
De ballingen

ì
i
4
¡
8
10
12
1f

Noten bij hoofdstuk 1

17

II DE WERELD WAARIN HET KATHOLICISME ZICH MOEST HERSTELLEN

20

A

Politieke omstandigheden
De Statenpartij versterkt haar positie
Bewegings- en bendenoorlog
Onmin onder de opstandelingen
Bescherming van het platteland
De grote inval van Taxis
Verwarring rond Leicester en vredesplannen
Veiligheid voor het platteland, maar hoe?
De Republiek vestigt haar positie
Bestandsbitterheden

20
20
22
23
2$
27
29
jo
3$
37

В

Maatschappelijke en culturele omstandigheden
Het boerenleven
Nijverheid op het platteland
Centra
De bevolking

39
40
44
44
46

Het verkeer
De havenstad en de zee
Harlingen als industriestad
Huiselijk leven
Vermaak
Onderwijs en wetenschap
De kunst
Groepsverbanden
Ziekte en dood

47
48
ji
jl
jj
¡¡
¡6
j7
61

С

De vestiging van de gereformeerde Kerk
Materiële middelen
Het kerkelijk bestuur
Woordvoerders
De voorbereiding tot het ambt
Geschiktheid en leven van de predikanten
Andere ambtsdragers
De kerkdienst
De schoolmeesters en hun werk
Contacten met andere gereformeerde Kerken
Op de scheidslijnen: tegenover Rome
tegenover Menno's volk
tegenover de Lutheranen
tegenover de Socinianen
tegen valse broeders
De gereformeerde Kerk en het volksleven
Geloof en bijgeloof
De getalsterkte der gereformeerden

61
6ï
6j
66
69
70
71
71
74
76
77
79
80
80
81
81
Sj
85

D

De doopsgezinden en andere protestantse dissenters
Betrekkingen met de regering
Organisatie
Verdeeldheid
Aanzien en aantal
De Luthersen
Sectariërs

Noten bij hoofdstuk 11

III VERLATENHEID EN EERSTE HERSTEL

Druk en onderwerping
Vroomheid in stilte
Organisatie en invloed van de wederopluiking in Holland
De komst der Jezuïeten
De activiteit van de seculieren
Medewerkers en passieven
De laatste jaren vóór het bestand

91
91
94
94
96
100
101
1o1

Ilf

11 j
117
1 ïo
126
129
131
134

IV

Friese maagden in de Haarlemse Hoek

13J

Noten bij hoofdstuk ш

136

DE VESTIGING

VAN

VASTE STATIES

I40

Vaste priesters van de 'nieuwe bedeling'
Een voet aan de grond in Harlingen
Vijandschap en concurrentie
Harlingen als vaste statie
De ramp van Maria Lichtmis 1616
Nasleep van de ramp
Tijdelijke voorzieningen
Het Friese avontuur van pater Viering
De Harlinger Jezuietenstatie verloopt
De komst der Franciscanen in Franeker
Rovenius en de regulieren
De terugkeer van de Jezuïeten in Harlingen
De vestiging van de Jezuïeten te Franeker

140
14Í
14$
1 ¡o
i£7
160
166
168
172
174
177
178
i8i

Noten bij hoofdstuk iv

18 ƒ

V DE GROTE TIJD DER REGULIEREN

I90

A

De organisatie ran de missie
Rome
De nuntius
De apostolische vicaris en zijn vertegenwoordigers
De Jezuïeten
De Franciscanen
De vicaris en de regulieren
Onderlinge strijd in Franeker
Ager Harlinganus

190
190
190
192
194
195
196
198
199

В

Betrekkingen met de overheid
De wetgeving
De uitvoering van de wet
Vervolgers en diplomaten
De ijver der heren van Friesland
De verhouding met de protestantse bevolking
De houding van de gereformeerde Kerk

201
201
204
2ος
ïo8
212
212

С

Materiële hulpmiddelen
Inkomen en leven van de priester
De statiegoederen en hun beheer

2ij
11 ς
217

D

Het werk ran de priester
Een missionaris aan het woord

219
219

E

VI

De omvang van de staties
Kerkgelegenheid en kerkdienst
De sacramenten
Andere genademiddelen
Devoties
De kennis van het geloof
Bekeringen
Ziektejaren
Schipbreukelingen van over zee

221
222
223
227
229
230
230
23^
236

De godsdienstigheid van het volk

239

Noten bij hoofdstuk ν

242

DE HAND VAN

249

DE APOSTOLISCHE VICARIS

Levensomstandigheden
De Jezuïeten verlaten Kimswerd en Franeker
Bisschoppelijke waardigheid, eer en gezag
Een seculier experiment in Franeker
Ingrepen van de overheid
De vervolging van 1667-68
Kleine plagerijen 1669-71
Neercassel geeft Franeker op
Petrus Mestrum als predikant
Het gezag van de apostolische vicaris
Het rampjaar
De dreigingen ebben weg
De organisatie van de missie
Materiële middelen
De zielzorg
Grensverkeer
Steenbicker zoekt hulp
De laatste grote vervolging
De omstandigheden op het einde van de zeventiende eeuw
Benoeming en bestuur van Petrus Codde
De stichting van de statie Dronryp

249
2ji
2j2
2 J4
2jj
2^7
263
264
264
266
268
271
273
277
280
287
290
293
298
302
304

Noten bij hoofdstuk vi

308

VII KERKDRAMA EN STAATSKLUCHT

318

Ontreddering in de missiekerk
De moeilijke eerste jaren in Dronryp
Reorganisatie van de missie
Grensgeschillen
De materiële toestand der staties
Eredienst en zielzorg

318
321
328
331
33j
340

Betrekkingen met gereformeerde Kerk en overheid
De moeilijkheden van 1732
Kerkbouw in Dronryp
De Sint Janspaniek van 1734
De gerechtelijke nasleep van de paniek
Indruk en gevolgen van de paniek

j44
348
3jo
3ÍI
3^8
364

Noten bij hoofdstuk vu

36^

VIII VRIJHEID ZONDER ZEKERHEID
Levensomstandigheden
De verhouding met overheid en publieke Kerk
Leiders en zielzorgers
Geld en goed in Gods dienst
Godsdienstig leven

373
378
381
381
384

ш

389

Noten bij hoofdstuk

IX

X

373

ERKENNING

EN STAATSTOEZICHT

393

Regulierenverbod en toekenning van rechtspersoonlijkheid
Levensomstandigheden
De geestelijkheid
Materiele middelen
Godsdienstig leven
Het einde van de ongelijkheid

393
39 ς
399
4.02
404
406

Noten bij hoofdstuk ix

408

DE KATHOLIEKE BEVOLKING

411

Edelen, burgers en boeren
De adel van Franeker
Franekeradeel
Barradeel
Menaldumadeel
Burgers en boeren
Omvang van de katholieke groep
Spreiding. 1
Maatschappelijke positie

411
412
414
41;
417
421
422
424
429

Noten bij hoofdstuk χ

431

BIJLAGE

43J

SUMMARY

438

BRONNEN

EN

LITTERATUUR:

Archieven
Verhalende bronnen
Geraadpleegde litteratuur

443
447
4ji

GEBRUIKTE

462

AFKORTINGEN

inleiding

Noordelijk Westergo is geen duidelijk afgegrensde eenheid. Het omvat
niet de gehele westelijke Bouwhoek en sluit anderzijds nog een stuk
Greidhoek in. In ons geval bestaat het ook niet uit een aantal bestuurseenheden. Bedoeld is hier namelijk het gebied dat sinds het begin van
de achttiende eeuw het werkterrein is geweest van de katholieke zielzorgers in Harlingen, Franeker en Dronryp. Vanaf hun wording zijn deze
drie katholieke kernen nauw met elkaar verbonden door de verkeersas
Leeuwarden-Harlingen ; van de andere katholieke centra zijn zij tegenwoordig gescheiden door een gordel met weinig katholieken. Dat in
deze studie drie staties samen behandeld worden, vindt zijn oorzaak
overigens niet alleen in hun onderlinge samenhang. Binnen een grotere
eenheid komen allerlei elementen van katholiek leven beter tot hun
recht en kunnen zij geplaatst worden in een algemener kader: de gang
van zaken in de Nederlandse missiekerk en het gewone leven van de
streekbevolking.

I

het einde van de oude kerk

Laatmiddeleeuwse toestanden
De kerkelijke toestand van Friesland in de zestiende eeuw, de weer
klank die de Kerkhervormers er vonden, en de daarmee samenhangende
politieke en militaire gebeurtenissen zijn reeds meermalen beschreven,
vooral door Reitsma, Theissen en Woltjer. Hun onderzoekingen heb
ben een beeld opgeleverd dat ontsierd wordt door tal van misstanden,
maar het zou overdreven zijn daaruit af te leiden dat de Friese Kerk door
en door rot was : het goede komt nu eenmaal weinig aan het woord in
het ambtelijke materiaal waaruit de historicus zo vaak moet putten.
Er waren verschillen met de overige Nederlandse gewesten : het gezag
van de bisschop was ongewoon klein 1 , het leven van priesters als ge
huwden was er vrij normaal en werd in het algemeen door de bevolking
aanvaard,2 de aanwijzing van de plattelandspastoors lag sinds ι ^39 groten
deels in de handen van de grondbezittende parochianen.з
Van de godsdienstigheid der gelovigen kunnen wij ons moeilijk een
beeld vormen. Van de kerkgebouwen leren wij het interieur en het ge
bruik geleidelijk beter kennen. 4 De vroomheid van het volk richtte
zich — voorzover er iets van blijkt — op een tastbaar contact met het
heilige, 5 op de zorg voor het zieleheil der gestorvenen, 6 op het zoeken
van hulp in de noden van het bestaan. 7 Een geweldig vermogen was in
de kerkelijke gebouwen en de onderhoudsvoorziening van de geestelijk
heid geïnvesteerd.
De opkomst van de Hervorming
De bijval voor het streven der Hervormers mag men ten dele toeschrijven aan een verlangen naar een andere wijze om God te dienen, voor een
deel aan afkeer van wat men kende, terwijl ook meer wereldse motieven
van politieke, economische en sociale aard meegespeeld moeten hebben.
Na het oproer der Wederdopers van і£3£, dat in Tsjom begon en in
2

Oldeklooster een bloedig einde vond, was aan de oppervlakte weinig
anders te bespeuren dan gehechtheid aan de traditionele gang van zaken
en een voorzichtig tasten naar vernieuwing, zoals bij de Harlinger
schoolmeester die in verschillende gebeden Maria verving door Christus 8 .
Pogingen om in het kader van de oude organisatie of door de oprichting
van een nieuw bisdom een zuivering van de Kerk op gang te brengen,
ontmoetten echter taai verzet.»
Dat er in de diepte meer leefde, bleek in i £ 6 6 : hervormde predikanten vonden op tal van plaatsen gehoor, ook waar de overheidspersonen als de Franeker olderman Jarich van Botnia dat trachtten te
beletten, ongeveer zeventig priesters gingen over tot onverbloemde
prediking van de nieuwe leer. Het herstel van 's konings gezag bracht
dan ook mee dat velen het land verlieten ; sommigen van de uitgewekenen
teisterden later als Watergeuzen scheepvaart en kustdorpen. 10 Ook aan
de opstand van 1572 deed Friesland mee. De burgerij van Franeker besloot eigenmachtig tot het toelaten van de Geuzentroepen en toen de
stadsregering weigerde de sleutels af te geven, brak de menigte de poort
open met smidshamers. Het succes der Geuzen duurde echter geen drie
maanden door het krachtige, doch niet wrede optreden van de Spaanse
commandant Robles. 11
Te midden van deze stormen moest sinds içjo bisschop Cunerus
Petri de oude Kerk zuiveren van misstanden en de aanhangers van de
nieuwe richtingen tot de terugkeer bewegen. Hij ontmoette veel tegenstand en met de muiterij van het Spaanse leger van ι £76 viel de grond
onder zijn voeten weg. De door de oprichting van het bisdom Leeu
warden benadeelde gezagsdragers te Utrecht dwongen hem zware con
cessies af.12
Toen de nieuwe Spaanse landvoogd, Don Juan, na een tijdelijk tege
moetkomende houding met de Staten-Generaal gebroken had en de
de Staten van Friesland in de herfst van 1 ^77 een college van gedeputeer
den hadden gekozen dat in meerderheid uit protestanten bestond, was de
afzetting van allerlei Spaansgezinde overheidspersonen niet meer tegen
te houden. In maart 1578 werden de bisschop en de leden van het Hof
gevangen genomen. Cunerus Petri werd eerst te Harlingen gevangen
gezet, vervolgens in Bergum, waar de monniken van Achlum zich ge
vestigd hadden; begin 1^79 kreeg hij de gelegenheid in stilte het land
te verlaten. De magistraten der steden en vele grietmannen werden
vervangen, waarbij de aanhangers der Hervorming sterk aan invloed
wormen. 1 3 Merkwaardigerwijs wilde de bevolking van het in eerder
jaren zo oproerige Franeker slecht meewerken: toen de burgerij in de
3

kerk was samengeroepen en daar van commissarissen van gedeputeerden
aanzegging kreeg een nieuwe magistraat te kiezen, dropen velen af;
er waren soldaten nodig om zoveel mensen bijeen te houden dat er met
enig fatsoen een verkiezing kon worden gehouden.1'*
In de zomer van 1578 verzochten kleine groepjes gereformeerden aan
de Staten-Generaal de door Willem van Oranje en diens marionetlandvoogd Matthias van Oostenrijk voorgestelde religievrede in te voeren,
ongetwijfeld door het werk van de predikant Sibrandus Vomelius, afgezant der nationale synode. De religievrede werd door de vergaderingen
van volmachten in de grietenijen veelal welwillend beoordeeld en door
de magistraat van Leeuwarden terstond ingevoerd; vervolgens kondigden de gedeputeerden eigenmachtig de religievrede voor heel het gewest af.15 De gereformeerden van Franeker kregen de beschikking over
de kerk van het Kruisbroedersklooster, maar moesten hun predikant
voorlopig delen met die van Bolsward ; te Harlingen werden de diensten
gedaan in het vleeshuis. 16
Op het verlies van kerken volgde nog een andere beperking van bewegingsvrijheid : in Leeuwarden, Franeker, Sneek en Workum mochten
de processies niet meer op straat gehouden worden, maar moesten zij
binnen de omheining van het kerkhof blijven.17
Toch is, naar het schijnt, de invloed van de religievrede op het kerkelijk leven, niet groot geweest. Terwijl in de Ommelanden 'de mispapen'
de Mis achterwege lieten en zich er op beroemden dat zij het evangelie
predikten, maar zich niet wilden aanpassen aan de apostolische en gereformeerde religie, laat staan zich onderwerpen aan een examen en
hun leven beteren, 18 ging in de Friese parochies die wij beter kennen,
het leven zijn gewone gang. Kerkvoogd Dirck Albertszoon van Wier
ging op 28 december 1578 naar Harlingen, waar 'her Albert, pastor toe
Mijddelum en de deken over Birmer sindstoel' hem had gedagvaard.
Op 17 april 1 £79 betrok de kerk van Wier voor 17 stuivers een halve
kan rode wijn en misbrood van Anne Agges te Franeker en leverde
Renscke, weduwe van Claes Kerstes te Berlikum, een paaskaars, waarbij
zij de oude tot kleine kaarsen versmolt (kosten 18 stuivers). Op 8 mei
1 £79 kreeg 'har Jannis' (de pastoor) twaalf stuivers voor het halen van
de gewijde oliën uit Leeuwarden; 19 vermoedelijk waren die in Utrecht
gewijd.
De politieke breuk tussen katholiek en protestant
Was Friesland aan zichzelf overgelaten geweest, dan had de ontwikkeling
4

nu langzamerhand tot rust kunnen komen. De aanhoudende bedreigingen
van Spaanse zijde dwongen echter tot bewapening. 2 0 Om de nodige
gelden te verkrijgen wilde de gewestelijke regering in de zomer van ι £78
het ongewijde goud en zilver van de kloosters vorderen; 2 1 naderhand
kon die vordering voor zesduizend gulden afgekocht worden. 2 2 Ver
volgens kwamen plannen ter tafel een gedwongen lening van alle kerk
voogdijen te eisen ter hoogte van bijna de volledige inkomsten van het
lopende jaar en tevens beslag te leggen op de kloosterinkomsten, waarvan
veel 'onnuttelijcken verteert' werd. 2 3
Achter deze voorstellen kon men niet alleen vaderlandsliefde zien,
maar ook de agressiviteit van de Calvinisten, die in andere gewesten
reeds veel verder gegaan was. Hiertegen — en ook om hun voordelige
maatschappelijke positie te beschermen — sloten katholieke Walen zich
aaneen; het was bijna onvermijdelijk dat deze als 'Malcontenten' aange
duide groep in de lente van 1579 vrede sloot met de koning. Anderzijds
verbonden verschillende gewesten zich met elkaar in de Unie van
Utrecht, die in feite een instrument van de Calvinisten was. In de
Friese landsdagen van 1 ^79 ondervond deze Unie veel tegenkanting.
Stadhouder Rennenberg, zelf een Waal, liet de partijen eerst maanden
lang twisten, tot hij in augustus 1579 de aanneming van de Unie af
dwong. 2 4
Voortaan beheerste de gereformeerde groep het land. De eerste
maanden bleef het rustig : de regering trachtte het leger te versterken
en de orde te bewaren. Inmiddels bracht Parma in de omgeving van
Keulen een leger bijeen, waarin veel uitgeweken Friezen dienden, 's
Konings landvoogd zocht ook contact met Rennenberg en met de eigen
gereide stad Groningen. Naarmate de opstand meer beheerst werd door
de gereformeerden, neigde de stadhouder tot afstand nemen van zijn
politieke vrienden. Deze verandering bleef niet onopgemerkt. Som
mige leiders van de opstand, Oranje inbegrepen, bewerkten hem om
trouw te blijven aan de vaderlandse zaak. De Friese gedeputeerden kozen
echter de zekerste weg: in de eerste dagen van februari 1 ς8ο maakten
hun soldaten zich met list en geweld meester van de blokhuizen van
Leeuwarden en Harlingen, waarop dat van Staveren werd overgegeven.
De katholieke groep had in Friesland geen enkel machtsmiddel meer. 2 5
De afschaffing van het katholicisme
De overmeestering van de blokhuizen gaf de regering te Leeuwarden
de vrije hand op kerkelijk gebied. Wat er te verwachten was, bleek terS

stond na deze gebeurtenissen : te Leeuwarden werden de kanunniken en
26
de Franciscanen uit de stad geleid en de beelden vernield, te Harlingen
27
zuiverden de soldaten de parochiekerk, te Franeker deden burgers het.
In het vroege voorjaar stroopten soldaten het platteland af om de beelden
te breken. Toen zij in Doniawerstal verschenen, greep de bevolking van
Teroele naar de klokketouwen en de wapens en dwong met de bewoners
28
van de omliggende dorpen de soldaten tot de aftocht.
Ook naar de kloosters stak de regering haar handen uit. Op 7 februari
1 j8o verscheen een gemachtigde van gedeputeerden met soldaten in de
abdij Bloemkamp om de abt en het archief naar Leeuwarden over te
brengen. 2 9 In andere kloosters gebeurde iets dergelijks. Foppe Grovestins
en Hobbe Baerdt sloten namens gedeputeerde staten op 2^ februari een
overeenkomst met de bewoners van klooster Baijum. Proost Henricus
Termeulen, vicaris Willem Willems, priorin Geert Cornelisdochter van
Franeker, negen koorzusters en vier conversinnen droegen alle goederen
van het klooster over aan het land, en beloofden aan te geven wat zij
later nog zouden vinden. Daarvoor kregen de prior en kapelaan de toe
zegging van een lijfrente van 200 gulden 's jaars, de prior bovendien 50
goudguldens 'voor veranderinge van het habyt' en de kapelaan voor dat
doel 2$ goudguldens. De priorin kreeg 100 gulden toegezegd, te betalen
op Martini en Jacobi (11 november en 25 juli, gebruikelijke betaaldata),
twee andere zusters yg gulden (waren zij de subpriorin en de novicenmeesteres of procuratrix?), alle andere £0; op deze uitkeringen kregen
alle vrouwen 2 ς gulden voorschot. Het stuk is alleen getekend door beide
priesters, Tiets Obbes van Leeuwarden (de suppriorin?) en drie zusters
(de seniores?). 3 0 Dat de andere zusters niet tekenden, is niet zo ver
wonderlijk, maar het ontbreken van de handtekening van de priorin is
toch wel vreemd.
Twee dagen sloot Juw van Botnia, olderman van Franeker en ge
deputeerde, een overeenkomst met vier kloosterlingen van Lidlum over
hun pensioen : de custos Pibo Haringhi kreeg als eerste betaling vijftig
daalders, de broeders Agge van Bolsward, Sibrand van Bolsward en
Hendrik van Deventer elk vijftig guldens; voor het vaststellen van een
jaarlijks pensioen werden zij verder naar Hof en gedeputeerden verwe
zen. 3 1 De andere kloosterlingen hadden de abdij verlaten.
Ook de parochiekerken werden onderhandengenomen. Jan van Vervou
nam in Dronryp zes kelken, een monstrans, drie zilveren oliebusjes en ver
schillende andere voorwerpen in beslag met een gezamenlijk gewicht van
tien en een half pond, grof gewogen op een houten koopmansschaal. Om
verdere verliezen te voorkomen hebben de jonkvrouwen Camminga
6

daarop Jan de koster de sleutels gevraagd en verschillende paramenten
32
weggenomen.
In Marsum verkochten de kerkvoogden zelf beide
kelken met patenen en een ciborie, die samen ongeveer honderd lood
33
wogen, voor 19 stuivers het lood.
Beide partijen trachtten intussen een zo sterk mogelijke positie in te
nemen: spionnen van Rennenberg doorkruisten de Zevenwouden;
staatse troepen werden naar de Ommelanden verplaatst. Meteen nadat
Rennenberg zich op 3 maart 1580 van de macht over Groningen had
meester gemaakt en zich voor de koning verklaard, kon de belegering
beginnen. Verschillende kleinere steden in Overijsel hielden zich welis
waar aan Rennenberg, maar de IJselsteden kwamen aan de kant van de
Staten. 3 4 Parma was nog steeds ver weg en bovendien werd zijn leger
bij Keulen eind maart door de gekwelde boeren uiteengeslagen.3 5
Hierdoor kreeg de Friese Statenpartij de gelegenheid zich verder van
het land te verzekeren. Voor dit doel dienden allereerst militaire maat
regelen: versterking van de steden, wacht en bevoorrading. 3 6 Wie in
het apparaat zat en niet meewerkte, werd verwijderd. Zo bleek dat
Eelke Heringa van Baijum voortdurend geweigerd had zijn aanstelling
als hopman van Baarderadeel aan te nemen en niets aan de opbouw van
de militie had gedaan. Gedeputeerden trokken daarom zijn aanstelling
in en benoemden in zijn plaats Seerp van Galama, de grietman. 3 7 Heringa
is spoedig daarna uitgeweken en zal zich dus wel om politieke redenen
aan zijn hopmanschap onttrokken hebben.
Verder riepen Gedeputeerden tientallen niet geheel betrouwbaar
geachte personen voor zich. Uit hun resolutieboek krijgt men de indruk
dat zij eerst hebben willen werken met een nogal neutrale verklaring dat
men aartshertog Matthias erkende als gouverneur generaal van Zijner
Majesteits Nederlanden, en deze acte is inderdaad door enkelen getekend,
o.a. door Sybolt van Aelva van Menaldum. 3 8 Maar weldra is men gaan
werken met een stuk van veel wijder strekking, een belofte van goede
gehoorzaamheid, geen correspondentie te houden met Spanjaarden en
Malcontenten en tegen hen goed en bloed op te zetten. Onder dit stuk
staan de handtekeningen van Syds Emingha van Schingen, een Wissema
en tientallen anderen, sommige gedateerd op maart of april 1 jSo, andere
op ι ς81, de meeste zonder datum. Emingha moest bovendien ςοο gulden
aan de regering voorschieten, het eerste jaar zonder rente, daarna konden
de gedeputeerden het geld aflossen of rente gaan betalen. 3 9
De godsdienstkwestie is uitvoerig behandeld op de landsdag van
maart 1580. De verschillende kwartieren stelden ontwerpen op en op
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grond daarvan moesten gedeputeerden met enige toegevoegde volmachten de zaak regelen. De aldus opgestelde resolutie van 31 maart 1580
(Witte Donderdag) verbood kort en goed alle uitoefening van de pauselijke religie, verklaarde alle beneficia vacant en hief de kloosters op.
De aldus uit hun broodwinning gestoten geestelijken konden een pensioen krijgen uit hun vroeger beneficie of van de nieuwe eigenaars
der kloostergoederen: het land of de steden. 40 Met een brief van gedeputeerden, die als motivering wees op de „dualinge ende misbruycken
tsampt aflfgryselycke affgoderie, door listicheyt des duyvels ende toedoen van diversche quade ludens, hooges ende leeges standes, nu ter
tydt gepractizeert, opgereesen ende ingedrongen", werden deze besluiten in april aan grietenijen en steden toegezonden. 41
Het lot van de kerkgebouwen en hun inventarissen
De ommekeer bracht vele veranderingen in de kerkgebouwen mee. Him
inventarissen waren soms reeds in 1572 geplunderd; nog veel meer verdween in de winter 1 £79-80. Aan de ene kant brachten trouwe katholieken gewijde vaten en paramenten in veiligheid, aan de andere kant
namen soldaten van alles in beslag. Officieel beperkte de overheid zich
echter eerst tot inventarisatie: pas op 7 juni 1580 gaven gedeputeerden
aan de grietmannen en stadsbesturen opdracht alle zilverwerk naar
Leeuwarden te brengen en een inventaris op te maken van kerkelijke en
beneficiale onroerende goederen. Het zilverwerk werd bestemd voor
de muntslag om er troepen mee op de been te brengen. 42
Op 30 juni maakten gedeputeerden bekend dat zij ook de klokken
vorderden — wat hier en daar al door soldaten gebeurd was — om er
geschut van te laten gieten. Eén klok zou elk dorp naar eigen keuze
mogen houden en de steden zoveel als zij nodig hadden, de andere
moest men naar de naaste stad brengen.** Het duurde echter nog al even
voordat het zilver en brons kwamen. Daarom gaf luitenant-stadhouder
Merode op 21 augustus 1580 aan groepen Leeuwarder timmerlui opdracht in tientallen dorpen de klokken, afgezien van éen naar keuze van
de ingezetenen, uit de torens te halen en naar de naaste stad te vervoeren ;
de dorpelingen moesten hen helpen de klokken naar het dichtstbijzijnde
vaarwater te brengen. 44 Toch zijn er hier en daar meer klokken blijven
hangen: Kimswerd had omstreeks 1880 nog twee klokken uit i £ i £ ,
Midlum een van 1473 en een ongedateerde, Nicolaus geheten. 45
De inventarisatie van de kerkegoederen vertrouwden gedeputeerde
staten uiteindelijk niet aan de grietmannen toe: op 22 augustus i j 8 o
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besloten zij in elk der grietenijen een commissie van twee te laten rondgaan om in alle dorpen rekenschap van kerk en patroonsgoederen af te
horen, de halve jaarhuur van patroonsgoederen en lenen in te vorderen
en die te bestemmen voor het onderhoud van predikanten, schoolmeesters enzovoorts, en alle kerkzilver en andere kostbaarheden tegen
ontvangbewijs in beslag te nemen. Als de dorprechters of kerkvoogden
beweerden dat dieven of vrijbuiters de zaak gestolen hadden, moest de
commissie van hen deugdelijke bewijzen eisen. 46
Inwendig moest de kerk gezuiverd worden. In Wier werden twee
altaren weggebroken, 'ons gaman (dorpsgenoot) Herke Jacopz' maakte
daarop het koor netjes in orde en zette de stenen op een stapel, dit voor
negen stuivers. 47
Maar wat men ook aan de kerken deed, desnoods de hele inrichting
veranderen tot en met het afsluiten van het oude koor tot consistoriekamer of berghok, zonder nieuwbouw hield men het paapse stempel.
Het bevel van de Staten alle kerken te zuiveren van de overblijfselen des
pausdoms, 48 werd ook slecht uitgevoerd : in 1603 lieten de kerkvoogden
van Pietersbierum beelden in hun kerk nieuw opschilderen 49 en nog in
1761 vond men er 'twee oude R.K. vertooningen in houtwerk' boven
de deur en een moeilijk te ontcijferen opschrift; bij de verbouwingen
van 1816 zullen deze wel verdwenen zijn. 50 In Sexbierum werden in de
18e eeuw de kruisarmen van de kerk afgebroken ; men vond er toen een
beeld van de kerkpatroon, dat in een nis verborgen was." Van Oosterbierum werd in 1749 verteld dat men er nog in de vorige eeuw kon
vinden „een vos aan een balk geschildert in een cap, predikende voor de
gansen. Dese schildery heeft de paapsche schilder in tyden van 't pausdom gemaakt, op de geestelijkheid smadende. "sl Het gewelf droeg
schilderingen, o.a. de verrijzenis der doden en het laatste oordeel; dit
gewelf is in 1860 weggebroken. 53 Menaldum had nog in 1628 een groot
kruisbeeld in de kerk. 54 In Franeker stonden — en staan weer — verschillende heiligen op de pijlers van de kerk. 55
Zelfs in nieuwe werken verschenen de heiligen soms : Harlingen nam
de aartsengel Michael wel weg uit zijn wapen, maar hij kwam in het
midden van de 17e eeuw op de Westerkerk te staan (later verhuisde hij
naar de stadhuistoren), terwijl hij omstreeks 1730 ook een plaats kreeg
boven de ingang van het stadhuis. 56 Een heel merkwaardig geval doet
zich in Spannum voor: het zogenaamde dorpswapen, in de 18e eeuw op
een houten bord geschilderd, 57 is niets anders dan het embleem van
Augustinus, de geestelijke vader der Norbertijnen, die er voor de hervorming de parochie bedienden. En waar alles weggenomen was, her9

innerde soms een lege nis aan wat er eens gestaan had, zoals nu nog in
Blessum.
De vele middeleeuwse kerkklokken spraken wel de mensen aan met
hun stem, maar hun oude versieringen zag men slechts zelden.
De eigendommen van de kloosters zijn niet aan de gereformeerde
Kerk toegevallen. In het voorjaar van ι ςηο zijn de bezittingen van na
genoeg alle landkloosters door overeenkomsten met oversten of kloos
terlingen overgegaan aan het gewest, en op 21 maart heeft de landsdag
aan haar gedeputeerden opdracht gegeven al de kloosters te aanvaarden,
hun goederen te beschrijven, de roerende bezittingen te verkopen en
de inkomsten van de onroerende voor het land te gebruiken. 5 β Deze
verkopingen hielden in veel gevallen meteen onbruikbaarmaking of
sloop in. Op 6 juni 1 jSo besloten gedeputeerde staten reeds dat alle
getimmerten der kloosters die niet verhuurd waren, afgebroken en
verkocht zouden worden. Alleen de stenen zou men niet verkopen maar
ten bate van het land bewaren. 5 » Zo verkochten Julius van Botnia en
Douwe Sixma als commissarissen van gedeputeerde staten op 8 juni
1580 bijna alle hout-, glas-, pan-, lei- en ijzerwerk van de abdij Lidlum
met uitzondering van het hout dat voor een zijl nodig was. 6 0 De stadskloosters waren voor de steden. 6 1 Het enige dat de katholieke regering
in het zuiden daartegen kon doen, was het uitvaardigen van een verbod
kerkegoed te verkopen ofte kopen. 6 2
Paapse resten in het volksleven
Een verleden van meer dan acht eeuwen laat zich niet ineens afbreken.
De Kerk van Rome had zich op zoveel levensterreinen laten gelden, dat
haar sporen niet in korte tijd uit te wissen waren.
Allereerst was de oude kerk grootgrondbezitter geweest en had zij
ook uit andermans land renten getrokken, die in veel gevallen een zeer
bepaalde kerkelijke bestemming hadden. Haar heiligen belichaamden
het goddelijke in een vorm die de mensen aansprak. In de toponiemen
keren deze elementen terug: Sint Anna leeft nog steeds verder in Sint
Annaparochie (Stannebuurt), in Deinum Was een Blasiusakker (1473),
de Drie Koningen gaven hun naam aan de weg van Winsum naar Bajum
(15-43); Maria verschijnt in Onze Lieve Vrouwenparochie (Froubuurt)
en in de Mariafinne (1476) te Marsum. Op de Schingen was een Gertruudsfinne (1505), Jacobus heeft niet alleen zijn naam gegeven aan het
Bildtdorp Sint Jabuurt, maar ook aan de Sint Japik in Winsum, de vaart
van het kampioenschap polsstokspringen. Rond de kerk van Deinum liep
de Sint Jansweg, Kimswerd had een Sint Laurenskamp (1^38), beide
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in verband met de kerkpatroon. Sint Nicolaas had een state in Midlum,
Sint Maarten onder Sweins, Petrus en Sixtus hebben hun dorp in de
Bjirmen. Meer in het vage zijn de Heilige Kamp in Beetgum, de Harlinger Heiligeweg en de heilige sate, de kerkeplaats van Huins.
Kerkelijke ambtsdragers gaven hun naam aan de Pastoorspijp in
Oosterbierum en in Tzummarum, en aan de Wikkerij (vicarie) te
Minnertsga. 63 In deze groep hoort ook het 'Jongerskip' (land van de
jongerpriester of kapelaan) te Achlum ; 6 4 voorts vindt men in verschillende dorpen een 'pastorijpleats', waar de pastoor en later de dominee
hun kost op of mee verdienden. Tzummarum heeft een Priesterstuk. 6 s
Naar kerkelijke gebruiken wijst in Huins het Kruisdal (1^43), Menaldum heeft nog steeds een Lichtmisdijk, Sexbierum een stuk land het
Waslicht met Waslichttille, 66 in Tzummarum vinden wij het Olieland. 65
De diepste of breedste sporen hebben wellicht de kloosters nagelaten.
Men kent een Berltsumer en een Baeijumer Kleaster, Kleaster Lidlum
en 'it Kleaster' bij Tzummarum. Bij Oosterbierum loopt langs de Kapelleterp de Kapelleweg. In Achlum is een Monnikenbildt en een Monnikenweg, de laatste ook in Oosterbierum en Winaldum; bij klooster
Bajum Muontsjetille (Monnikenbrug). De oostkant van het Bildt is het
Monnikenbildt en Spannum heeft een Muontsehûs. 67 Ook de bovenkruiermolen werd muonts genoemd, en een mooi spreekwoord luidde :
'Ну is al abt ear't er to kleaster k o m t ' . 6 8 In sommige plaatsen, o.a.
Winsum, doen nog steeds verhalen over onderaardse gangen de ronde. 6 9
Ook de dagen hielden hun naam naar de heiligen. Jacobi en Martini
waren betaaldagen, de vrome protestant Dirck Jansz dateert meer dan
eens met heiligen en heeft ook een volledige berijmde cisiojanus vast
gehouden, een tekst waarop men de dagen af kon tellen. Anders dan in
de Latijnse vorm die aan de verzameling spreuken hun naam gaf (cisio
verwijst naar de besnijdenis van Jezus, janus naar de maand januari),
komen hierin de namen der maanden niet voor. Meer ter inlichting dan
ter stichting geef ik die voor januari en juni :
„'tjaer is new als die co-nin-ghen gaen
of-fe-ren, sprack Pon-ci-jaen.
An-to-nis heeft An-niet ge-leert,
Paeu-lus wert van Godt be-keerdt.
Maeckt goedt sier, sprack Bo-ni-vaes,
brenct ons hijer Ber-na-bas caes
Vi-tus twe pont crui-ken liet er
daer Jan Bab-tist sliep en Pie-ter. "^0
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Allerlei handelwijzen bleef men ook aanhouden. Sommige ervan
hadden een duidelijk godsdienstig gehalte, zoals het maken van kruisen op
graven en doodkisten 71 of het vasthouden aan oude kerkliederen; 72 in
andere droeg men op zijn minst een bewuste herinnering mee, zoals het
luiden tot de 'avontspelen' vóór en op papistische feestdagen met
grotere klokken dan andere. 73 Andere sporen zijn misschien gedachteloze sleur of taboe geweest. Poort vertelt dat omstreeks 1890 de afslager op de vismarkt in Harlingen bij het afroepen meteen van 31 op 29
sprong; 74 ik ben geneigd de achtergrond daarvan bij Judas' dertig zilverlingen te zoeken.
Bijgeloof in min of meer Roomse vormen vinden wij in de spreuken
op de boterbrieven, die moesten voorkomen dat het kamen mislukte,
in de belezingen van Pieter Jansz van Franeker, een gewezen Minderbroeder, en vermoedelijk ook in de bezweringen van de duivelbanner
Eenoge Jan van Almenum, van Gaele Wijbezoon alias doctor Gaele en
van Wyger Frismoed alias Papenduyvel. 75
Het schijnt dat de feesten van de jaarkring ondanks hun in veel
gevallen kerkelijke oorsprong weinig katholieke trekken hadden. Sint
Maarten, Sinterklaas en Sint Steffen hadden er eigenlijk alleen de naam
van overgehouden. Soms leende de kerk niet meer dan de datum:
wanneer in Franeker en omgeving, maar ook in Harlingen, de pinksterblom — een groepje jongens met hoge papieren mutsen, bont opgetakeld
en met groene kransen behangen - rondging, dan had dat alleen met de
lente te maken, evenals de Pinksterbruidjes op Terschelling en elders. 76
De predikanten van de classis Franeker gaven in 16^2 dan ook blijk van
een juist inzicht, toen zij besloten bij de synode te klagen over 'dat
superstitieus paapsch ofte meer heidens vallen op de doode lijken'. 77
Helemaal in het caricaturale tenslotte is de herinnering aan Rome
getrokken bij een paar grappen die Waling Dykstra vermeldt: het
'beginetútsje' (kussen tussen het houtwerk van een stoelleuning door)
en de Spaanse biechtstoel (twee stoelen worden op de grond gelegd met
de rugzijde naar boven; twee personen gaan op de poten zitten, laten
een derde tussen hen in plaats nemen en gaan dan weer staan). Dykstra
noemt ook nog een opvallend spreekwoord: 'Ik hâld my by 't aide, sei
it wyfke, en liet de duvel wer opskilderje'. 78 Zijn wij daarmee terug bij
de brave kerkvoogden van Pietersbierum?
De houding van de geestelijkheid in 1580
Belangrijker dan de behandeling van de dode kerkelijke gebouwen en
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bezittingen belangrijker ook dan het voortleven van half of niet begrepen
gebruiken en gezegden, was de houding die de katholieke gelovigen
— groep is haast een te zware term — in ijSo en volgende jaren aannamen. Deze houding vertoont uiteraard verband met de innerlijke motivering van hun katholiek-zijn: bij de een was het overtuiging, bij de
ander schroom om bij alle kritiek een beslissende stap te zetten, bij weer
een ander eenvoudig sleur of gehechtheid aan een geestelijk leidsman,
aan kerkelijke of kerkelijk gekleurde gebruiken. Ook konden verschillende motieven tesamen voorkomen. Uiteraard vielen zij in het volksleven alle niet even sterk op en in de bronnen zijn zij vermoedelijk niet
vertegenwoordigd in overeenstemming met hun werkelijke betekenis.
Een werkelijke innerlijke overtuiging is niet direct afhankelijk van uiterlijke middelen, maar misschien is het geloof dat bergen verzet, slechts
aan weinigen gegeven. Zou de katholieke kerk in Friesland een behoorlijke kans maken, dan had zij leiders nodig. En daarbij verkeerde zij
door haar aard in een moeilijke positie. Terwijl in de op persoonlijke
beleving ingestelde gemeenschap der Dopers iedereen die blijk gaf de
nodige gaven te bezitten, als leider op kon optreden, waren in een op
dogma, ritus en recht ingesteld genootschap ambtsdragers in een vaste
hierarchische orde onmisbaar. Het gevaar dat aan de eerste vorm altijd
verbonden is, is versplintering ; het gevaar van de tweede vorm is geestelijke leegte in uiterlijk gunstige tijden, en in vervolgingstijd ondergang.
Voorshands was het dus van het grootste belang welke houding de
aanwezige priesters zouden aannemen. De regering had hun de uitoefening van hun ambt verboden en op de naleving van dit verbod een beloning gesteld in de vorm van een pensioen, mits zij in het land bleven.
Wie uitweek kreeg niets, wie trachtte zijn ambt ondanks het verbod uit
te oefenen, nam een risico waarvan de omvang niet bekend was. Want
de 'kerkwet' van 31 maart 1580 noemde als sanctie het verlies van pensie,
benevens straf naar beoordeling van de overheid. Het is misschien kenmerkend dat pas in 1594 voor het eerst werkelijke strafbepalingen zijn
gemaakt.
Willen wij nu nagaan welke houding de geestelijken aannamen, dan
zijn wij aangewezen op allerlei verspreide gegevens. Het best kunnen wij
nog de kloosterlingen volgen : wie uitweek, werd in vele gevallen in de
door Hotzo Aecxma aangelegde lijst van ballingen opgenomen, wie bleef,
kreeg een pensioen van het land en verscheen misschien in een officieel stuk
of in de sinds 1^92 bewaarde registers van betalingsordonnanties. Wie in
dienst trad van de gereformeerde Kerk, werd mogelijk in haar kerkelijke
archieven vermeld. Met de parochiegeestelijkheid is het echter minder
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gunstig gesteld. Wij beperken ons daarom tot de grietenij Franekeradeel,
waar de vroegere geestelijken in oktober 1580 voor de grietman moesten
verschijnen blijkens een bewaard gebleven protocol. 7 »
Pastoor Petrus van Dongjum is in ij8o uitgeweken, meester Tiaerdt
Doeckes meldde zich op 2 oktober bij de grietman.
Te Ried heet het op 28 april 1580, dat 'Her Ju Poppezoon, pastoir
in Riedt', zijn pastorie en pastoriegoederen onderwerpt aan het gerecht
van Franekeradeel. 80 Koster-schoolmeester Peter Jans verscheen op 2
oktober in Franeker ter vergadering met de grietman, maar de pastoor
was inmiddels uitgeweken. Hij stierf nog in 1^80 te Groningen.
Pastoor Lambertus van Sweins is in 1 £80 uitgeweken.
De pastoor van Peins, Jacob Willemsz, nam dezelfde houding aan
als zijn buurman in Ried: op 9 juni 1 у8о liet hij nog een procureur een
vordering indienen bij het grietenijgerecht, 81 maar hij is naderhand
eveneens uitgeweken. Meester Gerrijt Feijckezoon meldde zich in ok
tober 1 £80 bij de grietman.
Te Schalsum was in 1577 Jacob Spanhemius pastoor, 8 i a die zich daarna
aan onze waarneming onttrekt. Op de vergadering met de grietman
kwam alleen de koster-schoolmeester Tiaerdt Peterzoon.
Van Herbayum meldden zich op 3 oktober 1580 de gewezen pastoor
Theodorus Vibrandi en Jan Jacobszoon, koster en schoolmeester.
De kerk van Tsjom was misschien verbonden met de abdij Lidlum. 82
Pastoor en deken Sijthje (Sixtus Tzalingius) is uitgeweken. Vicaris
Aedger Hesselsz en koster Pybe Auckesz bleven en kregen van dorpsgenoten het getuigenis, dat zij zich altijd in het dorp hadden opgehouden
en zich gedragen tot tevredenheid van de gemeente. Cannegieter noemt
naast de pastoor een vicaris Henricus Geertsz, die hier predikant werd ;
hij geeft echter geen bron op. 8 3
De pastoor van Midlum, Albert Hesseis Reen, die er al stond in 1 £б2, 84
bleef in 1 jSo in het land evenals de koster-schoolmeester Воске Feddrix.
De pastoor is er weldra opgetreden als predikant en in 16ος en 1611
85
treffen wij zijn zoon als zodanig aan.
86
Te Achlum was in 1^76 de Windesheimer Jobus Petri pastoor,
in oktober 1 j8o verscheen hij voor de grietman als Job Pietersoon,
schoolmeester.
Van de priesters der twaalf parochies in Menaldumadeel - naar
schatting een twintigtal - is van zeven bekend dat zij uitgeweken zijn, van
die van de acht parochies in Barradeel zijn twee bekend als balling, 8 7 terwijl
pastoor Hermannus Elconius van Almenum-Harlingen predikant werd. 8 8
8
Uit Baarderadeel weken o.a. pastoor en vicaris van Oosterlittens uit. '
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De ons met name bekende mannelijke kloosterlingen - Witheren van
Lidlum, Windesheimers van Aningum, Kruisbroeders van Franeker —
zijn bijna allen uitgeweken; 90 alleen prior Isbrandus Slotius van Aningum
heeft zich in de ommekeer geschikt.
De ballingen
Behalve priesters zijn ook vele leken uitgeweken. De Conscrisciptio
exulum noemt uit Franeker Jarich en Tzaling van Botnia, Lolle Hères
Ockinga, doctor Peter van Boymer en Sybrant Roorda als edelen en
zeventien burgers van verschillende rang; uit Franekeradeel Reyner
Fritema van Dongjum met zijn zoon Ivo ; uit Menaldumadeel Lolle
Watzes van Ockinga, Wytze van Kamminga, Tjepcke van Gerbranda
van Menaldum met vrouw, dochter en schoonzoon Kempo van Donia,
en mr Cyprianus Dronryp; uit Hennaarderadeel o.a. Eelcke van Heringa uit ' Wradtsche Baium' ; uit Harlingen twee ambtenaren en drie
anderen; uit Barradeel alleen edelen: Jarich van Liauckama van Sexbierum, Fedde Haerda van Pietersbierum, Hobbe Hermana van Minnertsga. Een aantal van hen nam vrouw en kinderen mee. 91
Verschillende ballingen hebben in hun verblijfplaats — Rees, Keulen,
Osnabrück, maar vooral Emden en Groningen — het herstel van 's
konings gezag afgewacht. Anderen hebben getracht dit te bespoedigen:
priesters zowel als leken gingen in het leger. Sommigen hebben het
hierin ver gebracht : Pieter van Boeymer diende jarenlang als hopman,
rentmeester der domeinen in Sal land en kommandant van Oldenzaal, 92
Jarich van Liauckama begon in 1579 zijn loopbaan als vaandrig, werd
hopman, moest de verdediging van Zutfen en Groningen tegen Maurits
leiden en werd in 160ς kolonel over een eigen regiment. 9 3 Verschillen
de ballingen hebben getracht de band met het vaderland aan te houden,
onder meer om inkomsten van hun goederen of beneficies te trekken.
Naarmate de tijd verstreek, dunden hun rijen. Reeds in de winter van
i£8o-8i, tijdens het verschrikkelijke beleg van Steenwijk, zijn velen
91
bezweken; in 1 j 8 i maakte de pest veel slachtoffers. Toen de kans op
zegevierende terugkeer steeds kleiner werd en men meer en meer
ondervond dat de Spanjaarden weinig vertrouwen en nog minder geld
94
gaven, groeide de neiging zich gewonnen te geven. Wie gehoorzaam
heid beloofde en zich van politiek onthield," ondervond in Friesland
geen moeilijkheden; vooral na de val van Groningen zijn dan ook velen
teruggekeerd.
Anderen zijn gebleven: Boeymer, Jarich en Sicke van Liauckama,
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Wytze van Kamminga. Boeymer is in 1603 te Osnabrück gestorven.» 6
Jarich van Liauckama is pas na de sluiting van het Bestand teruggekeerd.
Zijn broer Sicke of Sixtus, die te Rome bij de Jezuïeten gestudeerd had
en tot priester was gewijd, werd in 1594 kanunnik in het domkapittel
van Osnabrück. Tot de katholieke hervorming van kapittel, stad en
sticht heeft hij veel bijgedragen. In 1617 werd hij domproost en in de
volgende jaren ondervonden de Jezuïeten veel belangstelling en steun
van zijn kant. Nadat een leger in Zweedse dienst Osnabrück in 1633
bezet had, heeft Sicke de stad verlaten; hij is in 1638 te Mechelen overleden.»7
Van de volhouders heeft Wytze van Kamminga het meeste voor zijn
vaderland betekend. In het voorjaar van i6o£ maakte hij te Munster
zijn testament. Hierin schold hij zijn zusters of hun erfgenamen hun
schulden kwijt en bedacht hen met goederen : Oedzingastate te Dronryp
zou zijn voor Sjouck, de vrouw van Jarich van Liauckama, Obbemastate
voor de kinderen van zijn zuster Rints en Lolle Heres van Ockinga.
Daartegenover stonden lasten ten bate van verdere verwanten en oude
getrouwen. De belangrijkste verplichting die Wytse van Kamminga
aan zijn erven oplegde, was echter van andere aard: zij moesten op het
'fastland' bij zijn terpland tussen de kerkbuurt van Dronryp en de
Horenbrugge, genaamd 'die drie ofte vier Ackeren', een armhuis stichten. Het gebouw moest met pannen gedekt zijn en verdeeld in zes kamers : drie met de uitgang naar het noorden voor drie oude mannen die
de kost niet meer konden verdienen (vrijgezellen of weduwnaars),
drie op het zuiden voor drie weduwen of ongehuwde oude vrouwen.
Huwelijk of wangedrag zou verwijdering meebrengen. Het land zou aan
het huis verbonden blijven ten bate van de ouden van dagen. De stenen
voor de bouw kon men nemen van de hoop steen op het erf van Oedsingastate. Tot onderhoud bestemde Kamminga allereerst het geld dat hij
van zijn leen in Dronryp had ontvangen voorzover dat niet weer was
uitgegeven 'tot godsdiensten'. Voorts verbond hij 'tot eeuwige daegen'
zijn boerderij bij de molen van Dronryp aan zijn leen, ter vervanging van
de uitkering van een bedrag van dertig gulden aan de priester op grond
van het testament van Sicke Oedsinga. Het terrein van de molen (huisstee, erf en molenwier) zouden aan zijn erfgenamen blijfen.»8
Op Palmzondag, 29 maart 1607, is Kamminga in Osnabrück gestorven.99 Volgens zijn verlangen hebben de erfgenamen in Dronryp een
armhuis gesticht, 100 dat meer dan twee en een halve eeuw is blijven
bestaan.
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II de wereld waarin het katholicisme
zich moest herstellen

A.

POLITIEKE

OMSTANDIGHEDEN

Nu de regerende groep te Leeuwarden de gereformeerde religie als de
ware had erkend en de pauselijke verboden, scheen de enige toekomstmogelijkheid voor de oude Kerk te liggen in een politieke ommekeer,
hetzij van binnen uit, hetzij door militaire macht van buiten.
Hoe talrijk de aanhang van de Statenpartij was, valt uit de beschikbare
gegevens niet op te maken. Zij was ook geen gesloten groep: een deel
van hen was overtuigd gereformeerd, maar naast dezen vond men op
belangrijke posten personen die godsdienstig niet gebonden waren, al
konden zij wel beschouwd worden als uitgesproken vijanden van Spanje.
Zelfs onder de gedeputeerden kwamen dergelijke figuren voor'. De
kracht van deze groep berustte voor een deel op het bezit van enkele
bekwame leiders, voor een deel ook wel op het gevoel dat men nu niet
meer terug kon, en vooral op het bezit van de machtsmiddelen. De regering moest echter rekening hpuden met de aanwezigheid van koningsgezinden, en van een middengroep die in bepaalde omstandigheden
geneigd zou kunnen zijn tot de koning terug te keren.
De Statenpartij versterkt haar positie
De mogelijkheid dat het Geuzenbewind ten val gebracht zou worden
door een beweging in het land zelf, was weinig meer dan theoretisch.
Te veel tegenstanders hadden het land verlaten om elders rustig te leven
of onder Parma of Rennenberg de koning te dienen. Ook beschikte de
regering over enkele vendels soldaten, wier optreden in het begin van
het jaar stellig indruk gemaakt heeft. Wel achtte de regering hetmogelijk,
dat de achtergebleven malcontenten hulp zouden bieden als van buitenaf
een aanval ondernomen werd. De gedeputeerden bevalen daarom, dat
20

alle katholieken hun wapens op het 'raadhuis' moesten inleveren. Het
Hof zette verschillende grietmannen en magistraatspersonen af, liet
sommige malcontenten aanhouden en verwijderde anderen uit hun
2
woonplaatsen. Bij het naderen van meidag verbood het Hof meibomen
te planten en vuren te branden, omdat achter deze vrolijke gebruiken
'grote verraderie' kon schuil gaan. Ook werd verboden in de steden
huizen aan vreemdelingen te verhuren zonder toestemming van de ma
gistraat. In alle herbergen moest huiszoeking gedaan worden met in
beslagneming van daarbij aangetroffen wapens.з
Ondanks al deze voorzorgen kwam het in de Zevenwouden opnieuw
tot een volksbeweging: bij de Scharster brug verzamelde zich begin
juni I J S O een menigte gewapende boeren. Gedeputeerden zonden Jan
van Vervou op hen af; toen deze met zijn vendel Joure bereikte, stoven
de boeren uiteen. 4
Ter bestrijding van de vele dringende uitgaven hief de regering tal
van omslagen over de florenen*, van februari tot en met juli 1^80 niet
minder dan 42 stuivers.s Om de bevolking tot betaling te bewegen
lieten gedeputeerden bekend maken dat de vijanden van plan waren
„met de gewaldiger hant naer de stadt Groningen te coemen ende voorts
deese landen met onmenschelicke tyrannie te overvallen ende allen
goede ingesetenen van hun levende beesten, reppelick ende onreppelicken goederen ende vruchten tsampt lyff ende leven te beroven". 6
Toen het geld niet vlot genoeg binnenkwam, liet de regering hopman
Jan van Vervou de achterstallen innen; zo ontving deze op 1 juli 1^80
te Minnertsga ^80 gulden. 7 Daarnaast leverde het in beslag genomen
kerkgoed vrij veel op. Tegen de uitgewekenen nam de regering voors
hands geen strenge houding aan: ondanks de bevelen van de centrale
regering te Antwerpen hun goederen aan zich te trekken ging het Hof
niet verder dan het verbod eigendommen of inkomsten ter hand te
stellen aan uitgewekenen, hun vrouwen of lasthebbers. 8
De leiding van de gewestelijke regering hadden de Staten graag aan
Willem van Oranje toevertrouwd, vooral om zich te verzekeren van de
hulp van Holland. De Prins was echter zozeer gebonden aan zijn taken
te Antwerpen en aan zijn oude stadhouderschappen, dat deze wens
* In het begin van de 16e eeuw was een register opgemaakt van alle grondeigendommen
onder opgave van de huurwaarde in florenen of goudguldens van 28 stuivers. Een omslag
over de florenen was dus een grondbelasting. Daar de lonen en prijzen in de 16e eeuw
belangrijk waren gaan stijgen, kan het voorkomen dat er veel meer belasting geheven
werd dan de huurwaarde volgens het oude register bedroeg, de florenen waren dus
verstard tot een zakelijke last, waarvan de grootte onbekend was.
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slechts gedeeltelijk vervuld kon worden: de Staten-Generaal benoemden
de Prins tot stadhouder, maar deze wees Bernard van Merode, een oud en
ervaren krijgsman, tot zijn luitenant aan. Begin juli 1580 landde Merode
in Harlingen.'
Hewegirifls- en bendenoorlog

De oorlog tussen de Staten en Rennenberg vertoonde in zomer en herfst
van 1580 een aantal snelle wisselingen. Kort vóór de langste dag dwong
het leger van Parma dat uit het Keulse opgerukt was, de belegeraars van
Groningen tot de aftocht. Vervolgens bezette Rennenberg enkele vaste
punten in de Ommelanden, o.a. Delfzijl, en bedreigde hij enkele malen
Friesland, maar in de nazomer verdween hij tijdelijk naar Twente en de
Achterhoek. In October kwam 's konings stadhouder echter terug en
sloeg hij beleg voor Steenwijk. Eer Merode de Zevenwouden behoorlijk
kon versterken, ondernamen de Rennenbergsen op 31 October een inval
en sloegen het Staatse legertje bij de Ouwer ten noorden van het
Tjeukemeer uiteen. Na enkele dagen nestelden de invallers zich in
Makkum, Langweer, Joure en het klooster Nes bij Akkrum, zij stroopten
tot voor de poorten van Harlingen, Franeker en Bolsward.10
De verdediging van de noordelijke helft van het land kostte Merode
en de gedeputeerden te meer moeite, daar zij te kampen hadden met
onwil en wanorde. De stad Franeker had al in de zomer geklaagd over
de aanwezigheid van een Hollands garnizoen, dat zij bovendien zelf
moest onderhouden, terwijl de andere steden dergelijke uitgaven uit 's
lands kas vergoed kregen. 11 Gevolg was dat de bezetting niet behoorlijk
ondergebracht was, zodat Merode de burgers deze plicht nog eens inscherpte. 12 Ernstiger was het wangedrag van sommige legeronderdelen.
Het vendel van Caspar van Ewsum, heer van de Nienoord, plunderde en
mishandelde de bevolking van Ferwerderadeel ; toen daar niet veel meer
te halen viel, zochten de soldaten buit en pret in Menaldumadeel en
op het Bildt. De regering kon niets anders doen dan de bewoners van
beide grietenijen de vrijheid te geven deze 'beschermers' als vijanden te
behandelen. 13
Tot de verdediging behoorde allereerst het beter bezetten van de
meest bedreigde punten. Voorts gaven Merode en het Hof de kloostergebouwen die leeg stonden en nu de vijand tot schuilplaats konden
dienen, prijs aan „die gemeente ende allen dengeenen die dselve willen
aentasten ende tot hun gebruick wechnemen", maar dan moesten zij
spoed maken.'• Na korte tijd werd dit verlof vervangen door een bevel
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aan grietenijen en steden de kloosters volledig weg te slopen en het
materiaal te gebruiken voor de zeeweringen. 1 s Voor de betaling van
vier stukken geschut, op ι ς november ι ξ So door Niclaes Erix te
Harlingen geleverd, besloten gedeputeerden klokspijs naar Amsterdam
te laten overbrengen. 1 6 Tevens schreef de regering — nog steeds 'van
wegen Coninglycke Majesteyt' — vast- en biddagen uit om vergeving
van zonden en de zegen van boven te verkrijgen. 17
Tegen Kerstmis 1^80 begon van verschillende kanten de aanval op
Rennenbergs te wijd uitgespannen machtsgebied. De graaf verloor het ene
steunpunt na het andere: Nes, Joure en Makkum in januari 1581, de
posten voor Steenwijk toen tegen het einde van februari de dooi inviel,
het blokhuis van Staveren in mei. 1 8 Hij handhaafde zich echter in Gro
ningen en een groot deel van de Ommelanden, in Drente en Twente.
Met dit halve resultaat eindigde Rennenberg op 22 juli 1 j81 zijn leven.'9
De ervaren Spaanse kolonel Francisco Verdugo nam nu de leiding in
het Noorden over. In vergelijking met het Zuiden, waar Parma voor en
na kleinere steden onder zijn macht wist te brengen, was het Noorden
een onbelangrijk gebied. Verdugo kon met zijn beperkte middelen dan
ook weinig meer doen dan bewaren wat hij in zijn macht had, kleine
aanslagen ondernemen en door plundertochten, vooral in de winter,
de plattelandsbevolking dwingen tot het betalen van schatting. 2 0 Ter
bescherming tegen Verdugo's invallen liet de regering op enkele doortochtsplaatsen schansen aanleggen, die ten dele met boeren en burgers
bemand werden, en riep zij als het gevaar dreigend werd, de gehele
bevolking onder de wapens. 2 1 Men was zich echter wel degelijk bewust
dat dit niet voldoende was : toen in december 1581 eindelijk de reeds
eerder in de andere opstandige gewesten gedane „afzwering " van de
koning te Leeuwarden werd voltrokken, bleef deze beperkt tot de ge
zagsdragers die in versterkte steden woonden. 2 2 Soms verschenen ook
vrijbuiters in 's konings dienst op de Wadden. 2 3
Onmin onder de opstandelingen
Reeds op de landsdag van februari 1581, terwijl de Rennenbergsen nog
de zuidkust beheersten, kwamen allerlei tegenstellingen in de opstands
partij aan het licht. In de ogen van de Staten en hun gedeputeerden
matigde Merode zich te veel macht aan en binnen de Staten stonden
landen en steden tegenover elkaar. Het platteland beschouwde zich als
veel zwaarder belast met de onophoudelijke omslagen over de florenen,
de vorderingen van bespannen en bemande sleden en wagens, de op23

roepingen van gewapende of van schoppen voorziene mannen, terwijl
Verdugo ook het zijne eiste. De steden betaalden minder, leverden wel
manschappen, maar leden niet onder plundering of brandschatting.
Niettemin eisten de steden de helft van de stemmen in de landsdag in
plaats van het vierde deel dat zij sinds 1^78 hadden. Naast deze tegenstelling stond die tussen Hof en gedeputeerden : het Hof berustte niet in
het overgaan van vele bestuursbevoegdheden aan de gedeputeerden.
Daar het Hof voorshands nog de magistraten der steden aanstelde,
stonden de steden aan de zijde van het Hof, de landen aan die der gedeputeerden. 24 ·
Om de tegenstrevers met elkaar te verzoenen bezocht de prins van
Oranje in April 1581 Harlingen en Leeuwarden. Hij kende aan de gedeputeerden ruime bevoegdheden in het betuur en in de oorlogvoering
toe, bevestigde dat voorlopig de gereformeerde religie de enige geoorloofde was, maar kwam niet tot een duidelijke afgrenzing van de bevoegdheden van het Hof.25
In de volgende jaren, terwijl het land open lag voor de Spaanse
troepen, spitsten deze tegenstellingen zich steeds verder toe. Nadat
Merode in juni 1583 zijn ontslag genomen had, duurde het een halfjaar
eer de landen en steden het eens konden worden over de voordracht
van een opvolger. Zij verenigden zich tenslotte op een oomzegger van
de Prins, Wilhelm Ludwich, zoals hij zich zijn hele leven is blijven
noemen. Ondanks zijn jeugd kon deze reeds als een ervaren krijgsman
gelden; hij zou weldra ook blijk geven een krachtig bestuurder te zijn.
In zijn commissie voor Willem Lodewijk bepaalde de Prins, dat deze
het bestuur uitsluitend met de gedeputeerden zou uitoefenen; tevens
kende hij in dat college aan de steden drie zetels toe tegenover twee voor
elk der drie goën. 26
Tijdens de vacature trachtte het Hof meer regeringsbevoegdheden aan
zich te trekken. 27 Burgerij en magistraat van Leeuwarden maakten het
de gedeputeerden zó lastig, dat dezen zich in het begin van 1584 te
Franeker vestigden. 28 Daar verscheen in april de nieuwe luitenantstadhouder voor de landsdag. De vergadering richtte zich eensgezind
tegen de heffing van convooigelden door Holland op de Friese stromen
en tegen de aanwezigheid van een Hollandse ontvanger te Harlingen.2»
Maar op andere punten kwam de oude verdeeldheid aan de dag: zo
brachten de steden naar voren, dat de landen nog nooit de koning
hadden afgezworen en dus niet mee mochten beraadslagen. Het nieuwe
college van gedeputeerden stelde daarom een eedsformule voor de
volmachten ten landsdage op, waarbij dezen verklaarden „de oorsake van
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dit teghenwoordigh oorlogh, tegens den Coninck van Spaengien aenghegaen, voor oprecht, Christelijck ende Goddelijck" te houden, het
gezag van de koning niet meer te erkennen en zijn dienaren als vijanden
te beschouwen, terwijl zij zich verbonden hem „tot bescherminghe der
warer ghereformeerde religie, der geünieerde Nederlanden in't generael ende onses vaderlandts vryheydt in't particulier na onsen uytersten
vermoghen (te) resisteren ende wederstaen". 30
Bescherming van het platteland
Dit weerstaan beschouwde Willem Lodewijk, die weldra stadhouder
zou worden door de vermoording van Willem van Oranje, als zijn
belangrijkste taak. Het was voor hem en voor Verdugo een strijd op
eigen gelegenheid, want in het Zuiden eiste de strijd om de grote steden
van Vlaanderen en Brabant alle aandacht op. Het leger van Willem
Lodewijk was zwakker dan dat van Verdugo en was vastgelegd in de
garnizoenen, bijna nog meer tegen de inwoners dan tegen gevaar van
buiten. Verdugo onderhield zijn leger voor een belangrijk deel uit de
contributies, die in de Zevenwouden, Oostergo en een deel van Westergo geheven werden, Willem Lodewijk trok alleen iets uit enkele uitgeplunderde dorpen over de Lauwers. 31
Willem Lodewijk beperkte zich op het oorlogsveld voorlopig tot
kleine ondernemingen en trachtte met allerlei middelen het land te
beveiligen tegen aanslagen en contributieheffing.
Aan Verdugo kondigde hij strenge maatregelen tegen rovende troepjes
aan.J1 Toen Jacob Sixma een rekest indiende om te verkrijgen dat de
familie van Hendrijck Philipsz, die door de Spanjaarden gevangen genomen was, mocht gaan onderhandelen over een losgeld, stonden gedeputeerden Reyner Sickes daarvoor wel een paspoort toe, maar verbonden daar uitdrukkelijk de voorwaarde aan dat het losgeld niet over
het Bildt zou worden omgeslagen.32 Tegen het gevaarlijk verschijnsel
dat „diegene die een affkeeringe van Godts woort hebben, en dien de
vryheyt van 't Vaederlant niet ter harten gaet, hen by tyden als men
Godts woort leert, by partuyren op die straten, bolwercken, oock in
die poorten oft daar buyten en de mede in tavernen laten vynden, daer
doer wel een groot ongeval zoude können geschien" — men bedoelde
verraad — schreven luitenant-gouverneur en Hof voor dat niemand
behalve de wacht zich op zondag onder kerktijd (van 8 tot 11 en van ι
tot 3) op de bolwerken mocht bevinden ; wie de preek niet wilde horen,
moest thuis blijven. Overtreders zouden de eerste keer bestraft worden
2Í

met het verlies van hun bovenkleren of een boete van drie gulden naar
keuze van de schout, de tweede maal 6 carolusguldens en de derde maal
33
met arbitrale correctie. Verschillende onbetrouwbare personen wer
den in 1584 te Franeker vastgehouden ; later kregen zij beperkte of vol
3
ledige bewegingsvrijheid, gewoonlijk tegen borgstelling. +
Maar de spanning tussen steden en landen bleef. Toen het aan een
nieuwe magistraatsbestelling toe was, weigerde stadhouder dat samen
met het Hof te doen en de steden wilden hierin geen bemoeienis van
gedeputeerden dulden. In Leeuwarden bleef de zittende magistraat op
het kussen; in de andere steden wees alleen de stadhouder nieuwe
overheidspersonen aan. Ook in andere opzichten werkten de steden
slecht mee: toen Willem Lodewijk in mei Spaanse versterkingen bij
Steenwijk wilde aanvallen, kostte het hem veel moeite de nodige ka
nonnen van Leeuwarden en Harlingen te lenen. 3 5
De verhoudingen werden nog belangrijk verscherpt, doordat de
steden weigerden de tijdelijk toegestane accijnzen op levensmiddelen
ook na 1 mei 1 58 ς nog op te brengen, onder motivering dat het platte
land de heffing niet met de nodige zorg deed of geheel achterwege liet
en daardoor nauwelijks meer opdracht dan Harlingen alleen. 3 6 Franeker
maakte het wel heel erg bont, toen het aan de gedeputeerden verzocht
acht dagen te mogen wachten met de betaling van een verschuldigd
bedrag van 800 guldens: als gedeputeerden hun bedreiging met executie
zouden uitvoeren, zouden burgemeesteren en raden met hulp der inge
zetenen alles doen wat nodig was voor de bewaring der stad, onder ver
klaring dat zij onschuldig wilden zijn aan alle gevaren en narigheden die
daarvan het gevolg zouden kunnen zijn. 37
Later in 1585 nam Willem Lodewijk nieuwe maatregelen om het
land te beveiligen. Hij wees de gedeputeerden op de noodzaak de
troepenmacht in stand te houden, zeker zolang de steden niet van „boosghesinden' gezuiverd waren. 3 8 Uit elk van de garnizoenen van Dokkum,
Sneek, Bolsward en Franeker verplaatste hij honderd man naar Akkrum
„bevelende den rest van 't garnizoen om d'anderde nacht te waken
(een derde deel had dus nachtdienst) ende den magistraten om op die
boosghesinde goede toeversicht te dragen". 3 ' Het voortdurend over
treden verbod de vijand voedsel te leveren werd weer ingescherpt.'»0
Toen de winter naderde kregen de grietmannen bevel in hun grietenij
te verblijven, algemene huiszoeking te doen, zwervers en leeglopers
te grijpen en naar Leeuwarden over te brengen (onder dezen konden
vijandelijke soldaten en contributie-ontvangers zijn), wacht te laten houden
en die driemaal per weekte inspecteren 4 0 en bij vorst bijten te laten slaan.·»1
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De grote inval van Taxis
Het schijnt dat de vele beveiligingsmaatregelen hun doel niet gemist
hebben: de contributiebetalingen verminderden. Verdugo besloot daarom tegen het einde van 1^8^ de betaling 'à fuego y à sangre', 42 met
brand en bloed, afte dwingen.
Juist omstreeks deze tijd was Willem Lodewijk in Holland voor de
ontvangst van de graaf van Leicester. Deze edelman was door koningin
Elizabeth van Engeland met een leger naar de bedreigde Nederlanden
gezonden; hij zou ook met de oude titel gouverneur-generaal aan het
hoofd van de regering staan. Dat Leicester's eigenlijke taak was Filips II
bereid te maken tot een vrede, die ruimte liet voor het protestantisme
en de Nederlanden onttrok aan de onder Willem van Oranje zo sterke
Franse invloed, wist niemand. Bij de ontvangst van de hoge heer in
december 158^ mochten de stadhouders uiteraard niet ontbreken. 43
Toen in januari 1586 alle wateren dichtgevroren waren, ondernam
Verdugo's onderbevelhebber Johann Baptist von Taxiss met 2000 tot
3000 voetknechten en 400 tot 700 ruiters vanuit Steenwijk een inval in
Friesland. 44 Een veldlegertje van de Staten hield zich op in het midden
van de provincie, 4 ' bevelen van de gedeputeerden te Franeker aan de
grietenijen om gewapenden naar Franeker te zenden werden slecht
opgevolgd. 46 Taxis' mannen konden dan ook ongehinderd in de Zuidwesthoek roven, schenden en moorden. 47 Toen er dooi op komst
scheen, trok de hele troep op 26ƒ16 januari 15^86 van Workum langs
Bolsward noordwaarts. Sommige ruiters drongen door tot in Kimswerd
en Midlum en tot voor de poorten van Harlingen; overal maakten zij
hun slachtoffers.48 De nacht bracht het leger door in Tsjom, Welsryp
en Dronryp. 4 » De volgende morgen hervatten de invallers hun werk;
zij namen o.a. de predikant van Welsryp gevankelijk mee 50 en verbrandden Spannum. De toren van Winsum, waarop velen met vrouw en kinderen een toevlucht gezocht hadden, staken zij aan de voet in brand.
Weldra dwongen de vlammen de dorpelingen naar beneden te springen.
Een zwangere vrouw, die haar man en drie kinderen verloren had,
sprong — pas toen haar haren en kleren al voor een groot deel door het
vuur verteerd waren, vertelde men later - door de galmgaten naar
beneden en werd daardoordesoldatennogzwaarmishandeld. Winsemius
verhaalt dat zij twee maanden naar zinnen bijster was en vervolgens haar
gezondheid terug gekregen heeft. Een andere vrouw sprong met haar twee
kinderen onder de arm uit de toren op het kerkhof neer, werd wonder
bovenwonder niet gekwetst en ontkwam met éen kind naar Franeker. 51
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Het grote doel van het leger, het Bildt, kon Taxis wegens de in
vallende dooit niet meer aantasten. Hij besloot nu snel oostwaarts af te
trekken. 5 2 In de mis hoorden zijn mannen opeens de trommelslag van
het Staatse legertje, dat Leeuwarden zou gaan dekken. Taxis zond zijn
ruiters er op af en achter hen aan het voetvolk, dat gedwongen werd zijn
buit weg te gooien. Tegen het middaguur werden de Staatsen in Boksum
achterhaald, zij kregen niet eens de kans zich in een slagorde met het
ommuurde kerkhof als steunpunt op te stellen en leden in een bloedig
gevecht de nederlaag. Taxis trok nu door de Wouden af,53 liet daar
nog heel wat wagens en sleden achter, 5 4 maar nam zijn gevangenen
mee. 5 5
Verdugo betuigde zijn spijt dat het zo gelopen was en beloofde zijn
ruiters niet weer te zullen sturen als iedereen schatting betaalde. Het
resultaat was dat heel het platteland nu ging bijdragen aan de instand
houding van het Spaanse leger, dat geen stedeling zaken op het platteland
ging doen en geen schip in zee stak zonder 'papieren hamassen', en dat
er een sterke aandrang ontstond om tot een verdrag met de vijand te
komen. Des te meer verlangde de stadhouder alle verdachten uit te
wijzen, maar daarvan kwam niets terecht omdat elke malcontent wel
een hervormde goede vriend had die voor hem borg wilde staan. Be
grijpelijkerwijs hechtte hij er ook weinig waarde aan dat uit de bevolking
een lichting van de derde man gedaan werd. 5 6
Toch hield men op deze wijze b.v. de schans in Oldeboom bezet met
een kleine 300 man uit Baarderadeel, Hennaarderadeel, Wonseradeel
en Wymbritseradeel. Bij een monstering door grietman Feycke Tetmans
op 12/2 maart 1^86 waren er uit Huins en Baard elk twee man, uit
Winsum 6 — die verlof hadden gekregen naar hun geteisterd dorp
terug te keren - , uit Oosterlittens ξ, uit Weisrijp 4, Bayum 1, uit
Spannum 4 — ook dezen hadden „verloff durch den brant ende schade
die den vyand tdorp heeft aengedaen" -, uit Arum 13 en uit Kimswerd
Í·57

Veel waarde hechtte de stadhouder aan een waarschuwingssysteem en
controle : omdat de vijand in voorjaar en herfst tien of twintig boeren
van hun bed placht te lichten en hun bezit mee te nemen, gelastte hij
alle vagebonden en rondzwalkende soldaten op te hangen, de binnenschepen te controleren, op alle dorpstorens - vooral in Baarderadeel,
het Bildt en zo verder oostwaarts tot de Lauwers - wachten te plaatsen,
voorzien van hoorn en piek, die elk uur op de hoorn moesten blazen en
bij onraad de klok luiden en vuur aansteken. In verdachte huizen moest
huiszoeking gedaan worden, alle hooibergen doorstoken met een priem
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van ς voet, het omgaan met de schotel werd verboden, bezettingen in
schansen en kerken moest de toegangen afsluiten. 58
Verwarring rond Leicester en vredesplannen

Politiek had Willem Lodewijk in 1586 wel enig succes. Op zijn aan
dringen keerde de landsdag in mei terug naar Leeuwarden, stond een
flink stuk geld toe aan de Staten-Generaal en legde de kwesties tussen
landen en steden bij.5» Stellig was deze overeenstemming bevorderd door
de inval van Taxis, doch eveneens door de moeilijkheden die Leicester
brouwde. De onpraktische maatregelen van de gouverneur-generaal,
— vooral het verbod van uitvoer naar de vijand en alle havens waar die
zich zou kunnen bevoorraden, waardoor in Friesland de boterprijs
instortte — lokte protesten van de landsdag u i t 6 0 , zijn streven naar per
soonlijke macht in samenwerking met Calvinistische ijveraars bracht
alom in den lande verdeeldheid te weeg. Nog veel dieper werd de kloof
toen tegen het einde van 1 586 bekend werd dat Elizabeth trachtte een
vrede in de Nederlanden tot stand te brengen. 6 1 Willem Lodewijk had
zich tot dusver neutraal gehouden, maar nu wierp hij zijn gewicht in
de schaal aan de kant van Leicesters tegenstanders. De beslissing viel
eigenlijk reeds in het voorjaar van IÍ87, toen Leicester zelf'in Engeland
was : de landsdag sloot alle Engelsgezinde leden uit, sommige leiders
verloren hun vrijheid. De partij was echter te krachtig om haar met éen
slag ten onder te brengen. Een oproer in Leeuwarden bracht nieuwe
verwarring, evenals de terugkeer van Leicester. Hij bleek echter niet
tegen zijn tegenstanders opgewassen en verdween tegen het einde van
1J87 met stille trom. 6 2
Bij zijn heengaan bleven de Engelse hulptroepen. Ook de voorbereiding van de vredesconferentie ging voort en nu het woord vrede eenmaal
geklonken had, weergalmde het hevig in alle lege beurzen. Toen stadhouder en gedeputeerden in november 1^87 een buitengewone omslag
van acht stuivers over de floreen vroegen, gelastten de ingezetenen van
Menaldumadeel hun volmachten zich aan te sluiten bij de andere
opposanten en niet toe te stemmen in het omslaan van de benodigde
gelden over de florenen. 63 Op de landsdag viel het niet helemaal zo
slecht uit voor de regering, maar wel werd het duidelijk dat de bevolking aan een grens toe was. Verschillende volmachten verklaarden zich
bereid boven de gewone acht stuivers nog eens twee extra op te brengen,
maar dan moest het ook ophouden. De eerste ondertekenaar van het
stuk was de katholiek Schelte Aebinga van Hallum als mede-volmacht
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voor Ferwerderadeel ; na hem tekenden nog veertien volmachten, onder
wie die van Baarderadeel en Hennaarderadeel. Zij wilden ook niet verantwoordelijk zijn voor de narigheden die van een inning van meer extraomslag zouden komen. 6 * Gedeputeerde Staten antwoordden meteen fel :
het gewraakte stuk droeg er alle kenmerken van dat het in een malcontentse raadkamer was opgesteld, en streed tegen de opdracht die de
volmachten meegekregen hadden, of de volmachten hadden hun opdrachtgevers misleid. Gedeputeerden betuigden eveneens voor God en
alle mensen dat zij geen verantwoordelijkheid voor de kwade gevolgen
wilden dragen. Achteraf verklaarde Johan van Hottinga voor Barradeel
dat hij instemde met de 8 stuivers. 6 s
Eén belangrijk resultaat had de ellende met Leicester wel voor Friesland: het gewest kon de twee Hollandse compagnieën te Harlingen in
betaling overnemen en hen de eed aan Willem Lodewijk laten afleggen.
De aanwijzing van afgevaardigden naar de vredesonderhandelingen
was een tweede bron van onenigheid tussen de stadhouder met diens
aanhang en een grote groep oorlogsmoeden. Het kwam zover dat Westergo afzonderlijke vertegenwoordigers naar de voorbesprekingen zond. 67
Heel de eerste helft van ijSS bleven de moeilijkheden hierover voortduren: verdeeldheid in de landsdag,68 boze brieven van Elizabeth en
haar vertegenwoordigers. 6 » De koningin schijnt in de onderhandelingen
een kans gezien te hebben ; 70 in Spaanse ogen dienden zij echter alleen tot
camouflage voor de zending van de Armada, de opvallendste demonstratie
dat de macht van Spanje niet onbegrensd was.71
Veiligheid voor het platteland, maar hoe?
Met het verdwijnen van de Engelse landvoogd en het verwaaien van het
vredesrookgordijn kreeg de veiligheid weer de volle aandacht van de
regering. Bij het naderen van de winter van 1588 op '89 gaven Willem
Lodewijk en de gedeputeerden voor de zoveelste maal een reeks voorschriften uit. Ingeval iemand vijandelijke soldaten ontdekte, diende deze
dat terstond bij de overheid te melden en deze behoorde dan alarm
te laten slaan met 'clockcleppinge, brandteeckeninge oft andere buyregerucht'. Burgers van steden mochten geen nieuwe sauvegardes meer
nemen, de bestaande moesten bij het Hof aangegeven worden. 72
De uitwerking van dit plakkaat was vermoedelijk niet bevredigend, op
18 december volgde een bevel alle sauvegardes in te leveren. Het aanvragen van een nieuwe zou bestraft worden met vijf jaar verbanning ;
bemiddelaars in sauvegardes zouden na een openbare geseling eveneens
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voor vijfjaar verbannen worden; kooplui uit vaste steden mochten alleen
goederen meegeven aan schippers uit vaste steden en alle schepen moesten
varen onder convooi. 73 Deze convooien golden ook voor de binnenvaart: zo zou van Sneek naar Franeker en omgekeerd elke maandag en
woensdag een convooi vertrekken onder begeleiding van tien soldaten
en ook de reizigers moesten gewapend zijn. Wie gunstige wind had,
zou om negen uur vertrekken, de ander om acht uur ; van het ontmoetingspunt zou het geleide met de tegemoetkomende schepen terugkeren. 74 Betaling van pacht aan de vijand (voor de Bildtlanden) of aan
vluchtelingen (door de kloostermeiers) werd weer eens streng verboden. 75
Of dit alles ook zo uitgevoerd is? De stadhouder kreeg omstreeks
deze tijd werkelijk niet veel medewerking. Nog steeds was het geschil
met de Engelsgezinde partij niet uit de wereld. 76 Willem Lodewijk
stuurde begin 1^89 een hele reeks klachten naar de Raad van State:
er waren lieden „die sinisterlijck die vredehandelinge hebben gedreven
ende onder des vyants verbont ende sauvegarde sitten, ofte oyck met
andere factien besmet" waren, hij vreesde nieuwe partijschappen op de
landsdag en verzocht daarom van de Raad van State een opdracht aan
gedeputeerde staten alle volmachten te weigeren die sauvegardes hadden, of de koning van Spanje niet wilden afzweren. De plattelandsbevolking, zo vervolgde de stadhouder, weigerde eenvoudig zich te
weer te stellen tegen plunderingen; het was nu zover gekomen „dat
vijff ofte ses oft een ander seer cleyn getal vrybuters ende knevelaers
het heele landt doerloopen, ende zonder eenigen tegenstant ofte beletsel
van de huysluyden in 't aensien van diesel ve by lichten daghe schuyten
ende wagens plunderen, ende burgers van de steden ofte andere die des
vyants sauvegarde nyet en hebben, gevanckelijck uitsleipen, gelijck corts
gebeurt is dat negen knevelaers tusschen Franicker ende Leeuwaerden
by den dorpe Menaldum by dage aengetast ende wechgevoert hebben
Wybe Grovestins, grietman aldaer, zonder dat eenich huysman zulx
bewesen heeft, uuytgenomen dat eener de kloek gedipt ende van den
anderen daerom bekeven is. Hieruit volghi dat die burgeren van de
steden — haere goederen ten plattelande hebbende ofte dagelijcxsche
neringe met beesten, vruchten, botter, keesz etc. de koopers op den dorpen zoeckende ende heuren handel en wandel ten platten lande niet
missen connende - ¡nsgelycken secrete passeporten ende sauvegarden
van den vyant versoucken". Er was nu een plakkaat afgekondigd dat het
losgeld voor door de vijand gevangen genomen personen opgebracht
moest worden door de dorpen waar de aanhouding geschied was, maar
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dat kon niet uitgevoerd worden, omdat de huislieden dan een beroep
deden op de rechter en daarbij steeds 'eenighe uutvlucht van onwetenheyt, absenti oft anders" wisten aan te voeren en de provinciale raden
niet zonder een langdurig proces tot betaling konden noodzaken. Alle
weigezinden zagen hiertegen geen ander middel dan dat de stadhouder
met soldaten hun bezit in beslag zou nemen, maar deze wilde dat niet
doen zonder bevel en machtiging van de Raad van State en hij verzocht
dus bericht wat die voor het behoud van de provincie en de gemene zaak
geraden en nodig achtte. 77
Het hoge college heeft deze klachten en vragen van de stadhouder
voorgelegd aan de Staten-Generaal en daar zijn ze ernstig en langdurig
besproken. Uiteindelijk besloot men de Raad van State te laten antwoorden dat de stadhouder in de landsdag geen bezitters van sauvegardes
en eedsweigeraars mocht toelaten, dat de sauvegardes nog een maand
gebruikt mochten worden en daarna niet meer, en dat niemand aan de
vijand voorraad mocht verschaffen op straffe van belast te worden met het
betalen van losgeld. 78
Het verbod om na een maand sauvegardes te gebruiken was niets dan
een slag in de lucht; het hele contributiewezen was niet alleen bij de
heffers een officiële zaak, het was dat ook bij de betalers. Op 19 maart
1589 vergaderden in Wommels de volmachten der dorpen van Hennaarderadeel om de grietenij-rekening over het vorige jaar goed te
keuren. Zij wezen naast grietman Poppe van Burmania nog drie andere
rekenmeesters aan en gaven hun volmacht ook de onkosten en beloning
van Tijeto Meijnsezoon van Lutkewierum en Fedde Keympezoon van
Itens vast te stellen, die op last van de grietenij naar Verdugo in Groningen waren geweest. 79
Geen week later was men al weer bijeen om een uitschrijving van
de stadhouder en gedeputeerden over het wachthouden te bespreken.
De mannen waren van oordeel dat dit niets zou baten omdat de huizen
ver uiteen lagen; de wachten zouden veeleer zelf gevaar lopen. Men
besloot daarom op de gebruikelijke wijze verder te werken en beide
afgevaardigden weer naar Groningen te sturen, voorzien van een schriftelijke procuratie, om te verzoeken alle ingezetenen van de grietenij,
predikanten en ambtenaren inbegrepen, en allen die er reisden of zaken
afhandelden, „vrij ende onverhindert ofte onbischadiget te laten"; de
afgevaardigden kregen volkomen macht en last de voorwaarden van 's
konings zijde aan te nemen en voor persoonlijke schade van hen zou de
grietenij instaan.89 Hoezeer de grietenijen aan het Spaans gezag in Groningen vast zaten, blijkt wel uit een verklaring van de volwachten van
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Afb. ι. Portret van Lolle Heres van Ockinga. Deze edelman nam in 1^79 of 1 ¡So dienst
in 's konings leger. Tijdens het beleg van Steenwijk is hij in een gevecht bij het Sint
Jansklooster buiten Vollenhove gewond geraakt en te Groningen overleden. Zijn lichaam
is op 7 februari 1 j 8 i bijgezet in de kerk der Dominicanen te Groningen en enkele jaren
later overgebracht naar Franeker.
Gemeentehuis Menaldum (bruikleen fam. De Beaufort)

Wonseradeel, Hennaarderadeel en Menaldumadeel aan Verdugo: zij
wilden geen geweld gebruiken bij het bevrijden van gevangenen, omdat
zij beloofd hadden niets tegen de koning te ondernemen. De koninklijke
stadhouder tekende daarop aan dat ieder die zich onder het gezag van
de koninklijke majesteit begaf en schatting betaalde, veilig behoorde te
zijn.81
Het lijkt er sterk op dat de vrijbuiters ook over onderduikadressen
beschikten : in augustus 1589 waren knevelaars in Menaldumadeel bezig
geweest en deze brachten hun gestolen goed onder in Minnertsga bij
Claes Tyercx, Aede Sugers en Pieter Harmanna. Voor de verbergers
liep het ditmaal verkeerd af: zij werden gegrepen en door het Hof voor
drie jaar verbannen zonder in die tijd bij de vijand te mogen komen op
straffe van arbitrale correctie. 82 Dat leek in dit geval sterk op een bedreiging met de doodstraf. Voor en na zijn ook verschillende knevelaars
onthoofd. 83
Een ander wapen tegen de verstandhouding met de vijand was het
wapenen van de ingezetenen en het afnemen van de eed van trouw.
Willem Lodewijk gelastte in de zomer van 1589 de gedeputeerden daartoe over te gaan en wel telkens tesamen in hun kwartier ; zo moesten de
ingezetenen van Barradeel opkomen in Sexbierum en die van Franekeradeel bij de stad. 84
Soms lukte een militair optreden in Friesland zelf tegen invallers:
toen in november 1589 graaf Herman van den Bergh met ruiters uit
Deventer een plundertocht ondernam, werd hij op het Bildt aangevallen
door „graeff Willem met vyifhondert soldaten en de eenige huysluyden";
de kapitein van de karabiniers sneuvelde, graaf Herman nam met een
schot in de rechter arm de wijk naar Koevorden en in Deventer kwamen
weinigen terug. Aldus deelde een overloper uit Deventer aan de regeerders van Amersfoort mee. 8 6
Vermoedelijk was dit een uitzonderlijke gebeurtenis. Nog enkele
generaties later wist Christianus Schotanus te vertellen, dat de Bildtkers
in dezen wel wilden meewerken, maar dat het op het oude land droevig
gesteld was. 87 De houding van de dorpsvolmachten in Hennaarderadeel
geeft wel steun aan deze opvatting. In het najaar van 1589 bespraken
dezen een brief van de stadhouder en gedeputeerden over ijzen en bijten
slaan en een van gedeputeerden over 'toem ende eerdtwacht'. De
volmachten gaven aan Tijepke Taeckezoon en Tijtto Meijnsezoon 'beijde
moderatoren in het deel vormelt' opdracht naar stadhouder en gedeputeerden te gaan om vrijstelling van deze verplichtingen te vragen. 88
Daarmee troffen de afgezanten een zeer gevoelige snaar op een heel on33

harmonische manier. Het gevolg van dit verzoek was dat de grietenij
een uitgewerkt schema van wachtposten opgelegd kreeg : in „Weijelsryp
2 personen opten torn, fuijrpanne ende pijckhoepen, ende drye erdtwachten bij den tille", die voortdurend goede schildwacht moesten
houden, in 'Wratskebaijum' twee man op de toren om de wacht te
houden in de galmgaten met een vuurpan en pekkransen ; in Spannum
- waar de kerk verbrand was - moesten drie mannen op het kerkhof de
wacht houden, van wie éen aan de koorzijde, en dezen moesten „in
cas van onraet alsulke gerucht maken in defecte van hun clock zoe zije
best coenen". 8 »
In februari 1590 voorspelden schrikwekkende verschijnselen in de
lucht en een kleine komeet nieuwe verschrikkingen.« 0 De volgende
maand dreigde Verdugo alle sauvegardes voor de huizen in te trekken,
als de Staatsen niet ophielden met hun brandstichtingen in de Ommelanden. 91 Einde april zond Verdugo graaf Frederik van den Bergh met
1 £оо man naar Friesland, waar zij langs de westkust veel vee roofden
tot zij door het doorsteken van de dijken werden verdreven. 9 2
Bijzonder bitter moeten dergelijke invallen geweest zijn voor de leden
van de militie. De gewapenden van Hennaarderadeel lagen voor een deel
in de schans op Terbant en mochten ook niet naar huis komen toen in
juni 1590 de aanvankelijk gestelde tijd om was. 9 3 Ook Franeker had
daar manschappen liggen.'* Van de waarde van deze gewapende dorpe
lingen krijgt men bepaald geen hoge indruk als men ziet wat er in 1590
b.v. in Hitsum verscheen. Er kwamen zestien personen op, de zeven
tiende, kleermaker Pieter Jays, werd 'dorch zijn armoe ende kleynheyt'
verontschuldigd. Van de zestien weerbare mannen hadden vier 'een
roer met sydgeweer', twee 'een slachsweert met harnas en sydgeweer',
een 'een speets, sydgeweer ende een stalen kraeg', vier 'een feerjager
met sydgeweer', vijf enkel een feerjager — dat was een lange stok met een
punt. 9 s
Ook ter zee leed men onder het wapen van de roof. De Friese bron
nen laten er weinig over doorschemeren, maar de Engelsman Fynes
Moryson vertelt dat hij begin juli 1^93, op een schip van Amsterdam
onderweg naar Hamburg, bij Vlieland aankwam, waar een admiraal
met negen schepen placht te liggen. Op dat ogenblik waren alle schepen
door convooidiensten uit. Men besloot met een aantal schepen samen te
varen en zichzelf te beschermen. Toen de wind gunstig werd, zouden
allen uitzeilen, maar het schip van Moryson verspeelde zijn anker
en moest eerst een nieuw op Vlieland halen. Het was hun geluk. Na
korte tijd kwamen de andere schepen terug met vernielde zeilen aan de
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mast en doden en gewonden aan boord. Het bleek dat zij waren aangevallen door een paar schepen die men op zee had zien dobberen, geen
vissers maar Duinkerkers. Elk schip had 80 gewapenden aan boord en
een paar stukken geschut, zij hadden de schepen beroofd van hun waardevolste lading en de passagiers en schippers door touwen stijf om hun
hoofden te binden gedwongen te zeggen, hoeveel geld zij bij zich hadden
en hoeveel losgeld zij bijeen zouden kunnen schrapen. Daarna waren
zij gevankelijk aan boord van de Duinkerkers gebracht. Wie vrij bleef,
moest zijn goede kleren ruilen tegen de lompen die de kapers droegen.
Eén schip hadden de Duinkerkers gemist: zij vroegen waar het gebleven was, want dat was juist de bruid waarmee zij hadden willen dansen
en nu mocht het wel ondergaan met duizend tonnen duivels. Hadden
zij dit voorzien, dan hadden ze het schip onder de kust van Vlieland
aangevallen. De Duinkerkers moesten door hun spionnen geweten
hebben van de kostbare lading van het schip : kisten vol Spaanse realen.
In deze omstandigheden kochten de passagiers hun reiscontract af.
Moryson voer binnendoor naar Dokkum en hoorde bij die stad het
rumoer van schreeuwende mannen, blaffende honden, klokgelui, alles
omdat daar juist vrijbuiters uit Groningen plunderden. 96

De Republiek vestigt haar positie
In 1589 begon in het Noorden het evenwicht iets te verschuiven ten
gunste van de opstand: Willem Lodewijk veroverde verschillende
schansen in de Ommelanden, die hij tot bijna onneembare vestingen
liet versterken. Andere schansen maakten het Verdugo voortdurend
moeilijker in Friesland door te dringen. Nadat de Nassause neven
Willem Lodewijk en Maurits een soort verbond van wederzijdse bijstand
hadden gesloten, 97 openden zij de aanval, die in 1591 onder meer
Delfzijl opleverde, in 1592 Steenwijken Koevorden, in 1^94 Groningen
en in 1 £97 Twente en Lingen. 98
Deze successen schenen vooral ruimte te bieden voor nieuwe binnenlandse onenigheden. In 1 591 en volgende jaren voerde Willem Lodewijk
een hevige strijd tegen Carel Roorda en diens aanhang, die zich verzette
tegen een te nauwe binding van Friesland aan Holland en de generaliteit."
In 1^98 was het land in rep en roer door de fraudes van de ontvangergeneraal Taco van Dijxtra. 100 Mede als gevolg daarvan raakte het gewest
schandelijk ver achterop met zijn bijdrage aan de generaliteit. 101 Een
landsdag in november 1599 had tot taak hiervoor een oplossing te zoeiS

ken. Dat de verhoudingen uiterst gespannen waren, kan men lezen uit
de beschrijvingsbrief, die sprak van het behoud van religie en vaderland,
evenals dat in maart 1593 het geval was geweest. 102 Op deze landsdag
was een voorstel tot imposten op wijn, bier, azijn, brandewijn, zout,
vet en turf aan de orde. De drie goën waren ervoor, de steden wilden
er niets van weten. Toen de meerderheid de plakkaten op de imposten
niettemin aan de kerkdeuren en stadspoorten liet ophangen, lieten de
stadsregeringen ze er weer afrukken; alleen Franeker schikte zich.
Oostergo en Westergo benoemden nu elk een eigen ontvanger, waarop
de arme Zevenwouden zich bij de steden aansloten. Een scheuring in het
college van gedeputeerden was het gevolg: in mei 1600 verplaatsten
de vier vertegenwoordigers van Oostergo en Westergo hun zetel naar
Franeker en namen het landschapszegel mee. Toen een poging tot verzoening mislukte, zette het Hof de afgescheiden gedeputeerden op 19/9
augustus 1600 uit hun ambt en sloten troepen Franeker goeddeels af
van de buitenwereld. 103 Ondanks vredespogingen van de Staten-Generaal duurde de blokkade ongeveer zes weken; 10 * toen waren de goën
die vasthielden aan de eens genomen besluiten, murw genoeg om te
bewilligen in een landsdag te Leeuwarden, die in het begin van 1601
de steden grotendeels hun zin gaf, enkele hervormingen aanbracht en
aan de gedeputeerden voorschreef in Leeuwarden te zetelen. 105
Na het gloriejaar 1600 bestond op het oorlogsveld een zeker ^venwicht: Maurits en Willem Lodewijk kregen in de Genuees Ambrosio
Spinola een niet te onderschatten tegenstander. 106 Het schijnt wel alsof
diens optreden aan sommige katholieken nieuwe moed gaf. Een zekere
Hans Roemers uit Munsterland drong op zaterdag 30/20 juli 1605
tijdens de kerkdienst het huis van Evert Jans te Franeker binnen, beet
na de terugkeer van de kerkgangers de in het huis aanwezigen toe :
„Jemme Goesen (geuzen) ende oock d'predicanten zijn schellemen
alternaci " en wilde gaan vechten. I07 In augustus bezette Spinola Oldenzaal en Lingen. 108 Dit schijnt Syds Tjaerda, die eigenlijk in Rinsumageest thuishoorde, maar wegens een doodslag vijf jaar verbannen was
geweest en nu in Franeker woonde, naar het hoofd gestegen te zijn.
Zijn buren hoorden hem zeggen, „dat Spinola gingh deur gras en roozen,
en was als een heere die alle eere weerdich ware ; men behoorde met
triumphe in te halen ende 't ontfanghen, die gedaen synde wilde hy
hem tegemoet gaen". Tjaerda zou verder beweerd hebben dat het portret van Spinola reeds in de stad was, en dat men daaruit kon zien welk
een groot meester hij was. Al deze verhalen bewogen de magistraat hem
voor zich te roepen en zijn burgerschap voorlopig in te trekken. De
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jonker maakte zich ijlings klein, verklaarde van mening veranderd te
zijn en kreeg daarop zijn burgerschap terug.10»
De ondernemingen van Spinola leidden niet tot grote successen door
het tekort aan geldmiddelen. 108 Ook in het Staatse kamp was het geen
ezeltje-strek-je: in 1607 moesten de Friese gedeputeerden de grietenijen Menaldumadeel, Barradeel en Franekeradeel met executie bedreigen om hen tot het betalen van hun achterstallige belastingen te
dwingen. 110 Dit wederzijds tekort bracht mee, dat in maart 1607 een
wapenstilstand gesloten werd, die in april 1609 overging in het twaalfjarig bestand. 111

Bestandsbitterheden
Voor de Friese katholieken bracht het einde van het wapengeweld geen
verbetering. Anders dan sommigen hoopten, bleven de bestaande
wetten van kracht ; bovendien bepaalde de landsdag, dat ieder die namens
zijn dorp optrad als kiezer van volmachten ten landsdage, openlijk
moest verklaren de gereformeerde religie toegedaan te zijn en onder ede
beloven die te willen bevorderen. 112 Alleen het stemrecht zelf, dat
immers aan het eigendomsrecht op vast goed verbonden was, 113 bleef
nog onaangetast.
Maar zou de slap georganiseerde staat wel bestand blijken tegen de
ongekende situatie, dat er geen boeman was om alles wat protestants
en vrij wilde zijn, bijeen te drijven? Het gemenebest der zeven provinciën heeft in de jaren van het Bestand een hevige strijd uitgevochten over
de vraag wie in het samengaan van Kerk en staat de toon zou aangeven,
en of de Unie nog wel zou voortbestaan. 114
Friesland maakt in de gangbare beschrijvingen van deze strijd de
indruk van een gesloten eenheid onder leiding van zijn stadhouder.
Toch komt deze voorstelling niet geheel uit : twee of drie steden hadden
verscheidene jaren geen streng gereformeerd bestuur. Te Leeuwarden
kwam het bij de magistraatsverkiezing van 1 januari 1610 tot een oproer
en dwong het volk de verkiezing van enkele doopsgezinden en katholieken af. Willem Lodewijk heeft volgens zijn plicht deze magistraat in de
eerste jaren beschermd tegen ontevredenen, evenals hij de onrechtzinnige overheid van Harlingen deed. 115 Ook te Franeker was tijdens
het Bestand een dergelijke magistraat aan het bewind. Mettertijd kwam
deze scherp tegenover de gereformeerde kerkeraad te staan. Een afvaardiging uit de kerkeraad wendde zich in augustus i 6 i j tot gedepu37

teerde staten; 116 de strijd eindigde daarmee dat de gedeputeerden met
de stadhouder en enkele raadsheren van het Hof in december 161 ¡ de
onrechtzinnige magistraat vervingen door een andere. 117 De andere
steden volgden: onder bescherming van soldaten bracht Willem Lodewijk met Nieuwjaar 1616 te Leeuwarden een rechtzinnig gereformeerde
magistraat op het kussen, 118 in Harlingen traden in 1616 drie nieuwe
burgemeesters op tegen hoogstens éen in andere jaren. 119
Binnen het gewest zelf mocht men nu een strakker beleid tegen dissenters verwachten, vooral tegen de katholieken, die juist op dat
ogenblik er van verdacht werden een groot moordplan tegen de magistraat van Harlingen voor te bereiden. 120 Onder de verse indruk van
deze vervaarlijke ontdekking besloten drie kwartieren van de landsdag
— Westergo deed niet mee — de papisten als vijanden van regering en kerk
volledig uit te sluiten van de verkiezingen van predikanten en volmachten voor de landsdag, alsmede van andere stemmingen over landszaken. 127 Dorps- en grietenijzaken worden in dit besluit niet genoemd.
Het schijnt dat de katholieken zich in het algemeen bij dit verbod
hebben neergelegd; berichten over het tegendeel zijn uiterst zeldzaam.
Het enige geval dat in de eerste halve eeuw de aandacht trok, was de
verkiezing der volmachten van Menaldumadeel voor de landsdag van
1618. Een deel der door de twaalf dorpen van de grietenij gekozen kiesmannen had zich toen namelijk uitgesproken voor Laes van Glins,
een ander deel voor Sicke van Grovestins. Ter staving van zijn recht
voerde Glins nu verschillende onregelmatigheden aan in dorpen die op
Grovestins gestemd hadden, onder andere dat in Blessum Doecke
Wissema, 'voer in notoir Catholijcq persoon bekent', met zijn pachters
en andere katholieken aan de stemming had deelgenomen. 122 Ook
grietman Tjerck van Heerma en baron Georg thoe Schwartzenberg
lichtten de gedeputeerden hierover in. In het bijzijn van de stadhouder
besprak het college deze ingewikkelde zaak diepgaand, kwam tot de
bevinding dat dit een zeer kwade zaak was, 'streckende tot oproer ende
verstoringe van de gemene ruste', en gelastte de procureur-generaal
een onderzoek in te stellen om — voorzover nodig — niet spoed een vervolging aanhangig te maken. 123 Tot strafvonnissen is het echter niet gekomen, vermoedelijk hebben de betrokkenen de zaak met geld kunnen
bijleggen.
In hoeverre de katholieken nog in dorps- en deelszaken meegesproken
hebben, blijft tot nu toe onopgehelderd. De laatste speelruimte verloren zij in 1647 : toen sloot een plakkaat de papisten uit van alle stemmingen.12'* Daarmee waren de katholieken volledig onderdaan geworden
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van hun gereformeerde — en stemdragende goederen bezittende
landgenoten.

-

Ondanks deze en later ingestelde beperkingen was de rechtspositie
van de katholieken in Friesland veel minder slecht dan in bijvoorbeeld
Engeland. Daar stelde een wet van 1581 een boete van 260 pond sterling
per jaar op het wegblijven uit de godsdienstoefeningen van de staatskerk
en was sinds i£8£ elke priester alleen door zijn aanwezigheid schuldig
aan hoogverraaad. Ook de overgang tot de katholieke Kerk was hoogverraad. Katholieken mochten niet advocaat, arts, executeur testamentair of voogd zijn, zij mochten zich niet verder dan vijf mijl van hun
huis verplaatsen. Talrijke doodvonnissen zijn er tegen priesters en
leken geveld, alleen in de jaren 1 j81-88 minstens 64. 125
Omgekeerd was de verdrukking en vervolging van de protestanten in
vele katholieke landen zeer zwaar. In de Spaanse Nederlanden is pas in
1597 het laatste doodvonnis wegens ketterij voltrokken. 126 In de andere
landen van het Duitse Rijk waren doodvonnissen uitgesloten, maar
burgerrechtelijk waren de protestanten er onder katholieke vorsten vaak
slecht aan toe. Te Paderborn werden alle inwoners in 1612 voor de keus
geplaatst met Pasen te communiceren of de stad te verlaten. 127 Te
Osnabrück werden de protestantse burgers in de jaren 1626 tot '33
bezwaard met extra belastingen. De katholieken ontnamen de Lutheranen hun kerken tijdens de viering van het Avondmaal, hun predikanten
en schoolmeesters werden verdreven, sommige beroepen voor protestanten gesloten. 128 Een officieel liedboek bevatte de aanwijzing, dat
speellieden geen andere deuntjes ten gehore mochten brengen.12»
Vergeleken met Holland was Friesland voor de katholieken onvrij :
de wetten waren in beide gewesten niet veel anders, maar zij werden
in Friesland strenger toegepast. Het omkopen van ambtenaren is er ook
nooit een uitgebreid systeem geworden.

B.

MAATSCHAPPELIJKE

EN

CULTURELE

OMSTANDIGHEDEN

Westergo was omstreeks 1600 geen armoedig gebied. Voor de landbouw waren de omstandigheden er van oudsher gunstig. 130 De grote
tijd van de Friese scheepvaart als bemiddelaar tussen Oostzee en Noordzee was weliswaar reeds eeuwen voorbij, maar als belangrijk landbouwgebied had het land een behoorlijke eigen handel en scheepvaart kunnen
behouden, en daarnaast werkgelegenheid gevonden in dienst van het
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opkomende Amsterdam. 1 3 1 Op deze oude welstand berustte nog voor
een groot deel het door Van Reyd vermelde feit dat Westergo in 1600
drie zevende deel van de belastingen van Friesland opbracht. 1 3 2 Op dat
ogenblik was al een nieuwe krachtige ontwikkeling begonnen, die
steunde op de tussen ι ξςο en ι б^о in het algemeen gunstige conjunctuur
in Noordwest Europa 1 3 3 en na 1578 en i j S j vooral op de geweldige
groei van Amsterdam, waarvan de verbinding met de zee immers langs
de Friese kust liep. 1 3 4 Op deze nieuwe groei wijzen de inrichting van
de universiteit en de bouw van het stadhuis in Franeker, de bedijking
van het Nieuw Bildt, en vooral de uitleg van Harlingen.

Het boerenleven
De oudste drager van welvaart was de landbouw. Ook omstreeks 1600
werd hij nog als het stuwende bedrijf bij uitstek beschouwd; boter,
kaas en paarden golden als de belangrijkste uitvoerartikelen. 1 3 5 Winsemius' 'Beschrijvinghe van Vrieslandt' van 1622 noemt Franekeradeel
„een mede van de vruchtbaerste plaetsen van geheel Vrieslandt, heb
bende oock wildt ghedierte als hasen, patrysen ende dierghelycke, mede
door vloeyende met bequame wateringen ende rydwegen, so van Har
lingen na Leeuwarden als door gheheel Vrieslandt. Omtrent het dorpe
Buer is oock sekeren meerken gelegen ghenaemt Catryne Meer, mits
gaders andere Stromen, goede visscherijen ende heerlijcke swannejachten". Barradeel heet „een seer vruchtbaer landt, meest in bouwinghe
ende gewas van alderhande granen bestaende". De vruchtbaarheid van
Hennaarderadeel „bestaet in heerlijcke weydinge der beesten en eenige
boulanden, alwaer huyslyden ghevonden worden die wel omtrent veertich koeyen melcken. 1 З б
Wilde het land zijn vrucht opbrengen, dan moest het met water en
warmte in orde zijn, en daar haperde nog wel eens iets aan. Het weer
leverde door zijn wisselingen een overvloed van gespreksstof en verschafte
curiosa aan de kroniekschrijvers. Voor de boer betekende het bovendien
een goed of slecht jaar voor de groei en voor het werk, dat steeds met
menselijke en dierlijke arbeidskracht verricht moest worden, en dus
niet gebaat was met een paar mooie dagen alleen. Wij kunnen het
volgende lijstje opmaken :
1603 „seer droge meijtijt, maer doen regende't seer veel, soe datter
in den voemoest (voorzomer) veel goed bedierf fan de reegen. In de
nanoest begon't weer te droegen". De herfst was ongewoon mooi, de
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Bildtboer Dirck Jansz vertelt: „mijn moers coijien ghengen 27 daghen
na aller heijlijgen uut" ;
1604 droge zomer, vroege oogst ;
160ς zachte winter, zodat met Maria Lichtmis alles al uitliep; de oogst
was vroeg: 28 mei — dat is tien dagen later volgens de Gregoriaanse
kalender — werd een stuk miede buiten de Bildtdijk gemaaid en op
zaterdag vóór Sint Jacob was er al wintergerst aan de markt ; de nazomer
was zo mooi „dat de ploegers ende plochdrijvers vast altijt in 't bloete
hendt" gingen. Een schaduwkant was het tekort aan drinkwater.
1607 was een jaar van uitersten : na een „al te sanften winter" kwam het
voorjaar vlot. Maar op 17 mei zette een donderbui Sint Annaparochie
onder water, zodat de mensen met pramen door het dorp voeren. Drie
weken lang bleef het nat, maar niettemin verschenen eind mei de eerste
rijpe kersen aan de markt. Tegen half juni volgden vijf hete droge
dagen en schoot de tarwe in de aar. Na nieuwe regen volgde een mooie
zomer. 137
1608 bracht meteen na Nieuwjaar een strenge winter, pas tegen het
einde van februari is het ijs door stormen opgeruimd. 138 De nazomer
van dat jaar was erg nat, op 29 augustus woedde een ontzettend zwaar
onweer.
1609 had een droge zomer en een mooie herfst, maar na Kerstmis begonnen hevige stormen.
1610 bracht een ongewoon droge meimaand, de oogst was vroeg en
het fruit eveneens.
16 i i was droog van zeven weken voor meidag tot zeven dagen erna,
en ook daarna viel er weinig regen. Maar onder het dorsen van het raapzaad
op 16 juni brak er een storm los. De wintergerst was vroeg rijp en kon
droog geborgen worden, doch het zomerkoren en de peulvruchten
bedierven.
1612 was droog van april tot Allerheiligen, en rond de jaarwisseling
woedden een maand lang zware stormen.
161 £ was een moeilijk jaar. Van 21 januari tot 26 februari heerste een
strenge winter met veel sneeuwjacht en in maart lagen de sloten nog
vol ijs. Het voorjaar werd bedorven door een koude noordenwind, de
bloei van het raapzaad verwaaide, en het grasmaaien kon pas met Sint
Jacob (2ς juli, dus eigenlijk 4 augustus!) beginnen. Het was ook steeds
droog, tot 24 november stond er geen water in de sloten en de scheep
vaart was zeer moeilijk, zodat een schuit turf met Allerheiligen te Sint
Annaparochie 9, 1 o en ook wel 11 goudguldens kostte.
1616 bracht zo'n strenge winter dat de meeste wintergewassen weer
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uitgeploegd moesten worden. Het raapzaad en de rogge waren er nog
het beste afgekomen, het koolzaad haalde het „op de hals weer".
In 1619 deed de droogte veel schade, op 25 juli gaven acht koeien
nauwelijks een halve emmer melk. 1 " Na een strenge winter was de
zomer van 1621 zo nat dat men het hooi met de harken uit het water
moest halen. 140 Soms viel het weer ook onverwacht mee; zoals in 1623 :
„Alsoo het in de seven acht weken niet geregent hadde ende de soemervruchten op't Bilt ende andere plaetsen in Frieslant seer soeber ende
maeger stonden, alsoe datter geen hoep was datter wat van sowde
koemen, soe hadden die Biluyden bestemt een biddedach up haer selfs
- dat sy Godt wilden bidden om regen op dat haer vruchten muchten
voertkoemen- den 7 Maydach; den selven nachts regende't soe soet dat
se in plaets van een biddedach een dach van dancksegginge meede deden". 1
Behalve met het weer had de boer rekening te houden met allerlei
plagen. In 1^99, 1600 en 1617 waren er veel muizen, in 1619 gingen de
bonen verloren door wormenvraat. 142 Als eindelijk de oogst binnengebracht was, moest de boer nog afwachten wat de prijzen zouden doen.
In het voorjaar van 1 £97 waren zij hoog: een last ( = 2 ton) rogge gold
te Leeuwarden 180 goudguldens ( = 252 carolusguldens), een lopen
(1 ƒ36 last) zaaierten 20 carolusguldens, een lopen tarwe 8 carolusguldens,
haver 2. 1 4 3 In 1616 liepen de tarweprijzen op van drie en een halve
gulden (het lopen?) tot veertien. 144 Wanneer de aanvoeren groot waren,
neigden de prijzen uiteraard tot dalen, maar het is een duidelijk teken
van de gunstige conjunctuur dat zij dan niet diep wegzakten. I4 s
Hadden weer en markt hun onberekenbare grillen, er waren ook
vaste zorgen. De lage ligging van het land maakte voortdurende zorg
voor de dijken noodzakelijk. Het Nieuw Bildt is in 1600 bedijkt, maar
door stormen liep het in 1610 vijf maal onder water. 146 Ook in de Vijf
Delen stond het water zeer hoog, en de ingelanden ervan moesten de
Slachtedijk bewaken om te voorkomen dat bewoners van de volkomen
overstroomde Zuidwesthoek de dijk zouden doorsteken om althans een
deel van hun wateroverlast kwijt te raken. 147 Techniek en organisatie
waren destijds niet voldoende ontwikkeld om dergelijke rampen uit
te sluiten. Ook de afvoer van overtollig water was slecht, men was
daarvoor aangewezen op de sassen te Harlingen, Roptazijl, Kohoolster
of Lidlumerzijl, de Bildtzijl en een reeks binnenzijlen. 148 Laag land
langs de Ried is in 1609 bruikbaar gemaakt door de verlande oude
stroom uit te graven. 14 '
Uit de aantekeningen van Dirck Jansz blijkt duidelijk dat ook destijds
in het Bildt de bouw het belangrijkste was. In het algemeen mogen wij
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aannemen dat de akkerbouw meer verbreid was dan tegenwoordig, en
dat anderzijds geen boer het zonder vee kon stellen. 1 5 0 De fruitteelt was
ook in trek en breidde zich vermoedelijk uit. 1 5 1
Ook buiten het Bildtdomein waren de meeste boeren pachter, voor
de kleistreken is 80% geen te hoog cijfer. Maar de positie van deze
pachters was vrij sterk doordat ze veelal eigenaar van de gebouwen wa
ren : bij huuropzegging moest de eigenaar die overnemen, en bij verkoop
van het huis ging de huur van de landen m e e . 1 5 2 En als de Staten de
Bildtmeiers aanpakten, dan wisten die wel van zich af te bijten. 1 зз
Over de grootte van de bedrijven omstreeks 1600 valt weinig te zeggen;
in I ^ I I was in veel grietenijen de meest voorkomende grootte 30 tot
60 pondemaat (ongeveer 10 tot 20 hectare), maar in Barradeel kwamen
vele kleinere bedrijven voor. 1 5 4 Uit de kleinere boeren — koemelkers
en gardeniers - kwamen vermoedelijk ook wel de losse arbeiders en
knechten en meiden voor de grotere bedrijven voort; van vaste arbeiders
in een eigen woning is haast geen sprake. Ook wezen werden wel bij
een boer uitbesteed. Dat er wel eens een overschot aan arbeidskrachten
was, blijkt uit de trek naar Holland om er te maaien. Een deel van de
boerenzoons stapte ook over op een ambacht. 1 5 5
Het boerenhuis maakte een grote verandering door. Uit de lage en
lange oudfriese boerderij — woonhuis, melkkamer, koestal — was een
nieuw type ontwikkeld door de graan- of hooischuur er aan te verbinden.
Deze hoge en vrij brede bouwvorm verbreidde zich in de 16de en 17de
eeuw, het eerst in de Bouwhoek: in het noordoosten maakten de
grote schuurboerderijen omstreeks 1625 de meerderheid uit, en om
streeks het midden van de eeuw ook in de kleistreken van Westergo.
Op Tsjeppenbûr onder Welsryp is een exemplaar uit de late 17de
eeuw blijven bestaan, zij het niet gaaf. Buitengewoon kleine koestallen
met grote schuren werden op het Bildt gebouwd. 156 Voor clandestiene
samenkomsten bood het nieuwe type zeker voordelen — mits het huispersoneel betrouwbaar was.
Het werk van de boer was veelzijdig, maar zwaar en langdurig. Op de
vrouwen kwam niet alleen de zeer uitgebreide zorg voor de huishouding
neer, maar ook het maken van boter en kaas, een zaak die veel vaardigheid vereiste en ook wel enig geluk met de nog onbekende en onvermoede bacteriën. Wilde het niet boteren, dan zocht men de hulp van
boterbelezers en andere bijgelovige middelen.
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Nijverheid op het platteland
De nijverheid bestond op het platteland niet alleen uit de verzorgende
ambachtsbedrij ven. De klei leende zich goed voor steenbakkerij. Hoe
de gang van zaken was in dat bedrijf, leren wij enigszins uit een contract
van 1^88. Joost Pietersdochter Heijxan en haar man Tijerck Rijuerdtzoon Bandt verhuurden toen aan Gerben Simons en Aelcke Freerckxdochter 20 pondematen land onder Midlum, waar zij klei mochten graven
en een tichelwerk bouwen met een over die hoogstens 2 2 ς.ooo stenen
kon bevatten. Het afgegraven land zouden de huurders laten slechten
en bemesten. De huursom werd vastgesteld op 112 goudguldens per
jaar, te betalen op Jacobi en Martini, maar ingeval het bedrijf door
oorlogsomstandigheden of overstroming niet kon werken, konden de
huurders volstaan met de helft. Als borg voor de naleving van deze
overeenkomst stelden dezen hun huis op de nieuwe (Noorder-) haven
te Harlingen. 1 5 7 De ondernemers waren dus stedelingen. Een deel
van de Friese steen ging naar Holland; Leeuwarden protesteerde dan
ook, toen de Haagse heren in 1623 hun invoerrechten op bouwmaterialen
verhoogden. 1 5 8
Ook kwam op het platteland huisnijverheid voor in dienst van stede
lijke werkgevers, b.v. spinnen.'s«
Centra
Voor een deel was elk dorp het centrum voor de omgeving : men vond
er de kerk en de school met hun bedienaren, ambachtslui smeedden er
het ijzer, timmerden en maakten wagens, weefden het garen en ver
vaardigden schoenen. Sommige dorpen werden eens in het jaar het
middelpunt van een wijde omgeving: Oosterbierum op Sint Joris (23
april), Berlikum op Sint Marcus (25 april) met „de vermaertste peerdemarckt die mede in de Nederlanden gevonden wort", Tsjom op Sint
Bonifatius (ς juni), Tzummarum op Pinksterdrie, Dronryp op Sint
Jan (24 juni) voor „peerden, folen ende andere ghemeene coopmanschap", Winsum drie weken na Sint Jacob ( 2 j juli), Minnertsga op
zondag voor Sint Bartholomeus (2ς augustus),
Nog groter roep ging uit van sommige stadsmarkten. Franeker had
een jaarmarkt op Sint Jacob en een op Sint Victor (11 October); de
prijsnotering van het vee op deze laatste markt gold als richtsnoer voor
de gehele provincie.Ook had Franeker op elke donderdag een weekm a r k t . 1 6 0 De handel werd naar Franeker getrokken door het privilege
dat er in de omtrek geen waag, handel of ambacht mocht zijn. 161
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Harlingen verheugde zich in het bezit van „drie heerlijcke jaermerckten, alwaer een yeder mach comen en presenteren zijn waren
te coop", namelijk drie dagen voor Pinksteren, op 30 september
(daags na het feest van de kerkpatroon Sint Michael) en op Allerheiligen.
Daar verschenen ook de bewoners van Tessei, Vlieland, Terschelling
en Griend. Op de Allerheiligenmarkt sloegen velen een slachtbeest
1 2
Іб
— levend of geslacht - in. * In 1644 kreeg de stad een korenbeurs. з
Het ligt voor de hand dat men ook elders markten bezocht: Jacob
Harckes, een weesjongen van Dronryp, ging in augustus 1602 met zijn
voogd naar de Wildemarkt in Gaasterland om een rijpaard te kopen.
Het werd een reis van zondag tot donderdag; zij kwamen terug met een
bruine ruin, die 40 daalders gekost had en 6 stuivers 'wyncoop'. 1 6 ·*
De stad onderhield nog allerlei andere betrekkingen met haar om
geving. Het gerecht van Franekeradeel werd in de stad gehouden, op
het stadhuis nog wel, en de dag daarvoor was de marktdag. Als de
grondeigenaars van Almenum moesten stemmen, deden zij dat in hun
oude parochiekerk, die nu binnen de wallen van Harlingen lag. 1 6 '
De stad organiseerde ook een deel van de bedrijvigheid te lande:
in 1601 had een Franeker koopman vlas onder spinsters staan in Minnertsga, Tzummarum, Oosterbierum, Menaldum, Ried, Huins en
Lollum. 1 6 6 Het garen werd dan in de stad geweven, maar de belastingpolitiek van de regering was hiervoor niet al te gunstig. Daarom ver
zochten linnenwevers van Franeker in 1601 dat de belasting op linnen
webben zou worden afgeschaft en de uitvoer van fijne garens zwaarder
belast, opdat het werk in het land zou blijven en de uitvoer van weefsels
zou toenemen. 1 6 7 In 1603 lukte het de magistraat van Franeker de
fabriek van de lakenwever en -verver Jan van Hove uit Groningen naar
hun stad te lokken, waarvoor gunstige voorwaarden werden vastgesteld. 168
In de stad vond men daarnaast de leveranciers van de minder gewone
gebruiksgoederen, zoals betere textiel, sieraden, wijn, boeken. Hoever
de klantenkring van dergelijke zakenlui reikte, kunnen wij afleiden uit
de inventarissen van nagelaten goederen bij sterfgevallen, die lange
reeksen onbetaalde rekeningen opgaven, sommige van jaren her. „Magdalene Eelckedochter, weduwe van Sytze Joannis Werstins gesterekt
met d'jonker Hessell van Hermana haer vertroude vriendt ende Joannitis Menaldum, hoffs van Frieslant gecommitteerde advocaet" te Fra
neker had in 1623 een voorraad van ongeveer 4000 carolusguldens aan
fluweel, satijn en andere stoffen, dat was minder dan zij te vorderen had
van haar grootste schuldenaar jonker Hessel Raes van Vervou, grietman
van Franekeradeel, met zijn vrouw Sjouck van Ockinga, die voor 1700
4Í

gulden in het boek stonden en voor 2700 aan schuldbrieven hadden
staan, waarop in geen zes jaar rente betaald was. Frans Jongema stond
voor 672 gulden in het boek en dan waren er nog vier edelen boven de
300 gulden. Schelte Cornells Koperslager daarentegen was niet meer dan
drie stuivers schuldig. Omgekeerd had de zaak bijna 2380 gulden schul
den, waarvan de helft in Amsterdam. 1 6 '
Ook hoorde tot de stedelijke functies de bank van lening, die wij
sinds 1588 in Harlingen vinden. 1 7 ' De rente was er een duit per week
voor elke gulden, dus ongeveer 30% ; het pand moest een derde meer
waard zijn dan het bedrag waarvoor het gegeven was. 1 7 1 Te Franeker
werkte eerst een Jood, maar in 161 ς werd er een officieel octrooi ge
geven. 1 7 2
De studie noodzaakte eveneens tot het verblijf in de stad : een Latijnse
school was in elk der steden te vinden, en Franeker had bovendien zijn
universiteit.
De bevolking
Het aantal inwoners van steden of dorpen vinden we vóór 1672 nergens
vermeld. Franeker telde in 1536 386 huizen en 63 kamers, waaruit Hallema een inwonertal van ruim 2000 afleidt. 17 ! Omstreeks 1 J90 worden
441 hoofdbewoners opgegeven, nu zonder onderscheid tussen huizen en
eenkamerwoningen. 174 Indien de kamers niet zijn weggelaten, wijst dit
dus op een lichte daling. Een lijst van ι ς december 1621 geeft £8$
huizen en kamers. 1 7 5 Passen wij dezelfde verhouding toe als die Hallema
uit de praktijk heeft afgeleid, dan komen wij voor dat jaar op ongeveer
2400 bewoners binnen de wallen. In 1672 had Franeker 3.4ÍO inwoners
I76
, i n 17143668.1 77
Te Harlingen werden in 1^78 168 personen aangeslagen in de personele
impositie, iets minder dan in Dronryp, Menaldum en Beetgum samen. 178
In 1672 bedroeg het aantal inwoners у.^о^^ь
in 1714 was dit aantal
gedaald tot 7106. 1 7 7
Het zou ons hier te ver voeren de lijsten van weerbare mannen in
ιςςί en de aangeslagenen in de personele impositie van 1578 te gaan
herleiden om de bevolkingssterkte van de dorpen te vinden. I7 9
Ook de bewegingen der bevolking zijn moeilijk te volgen. Bekend is
de immigratie van 'Vlamingen' in Franeker en vooral in Harlingen,
zowel in het algemeen als van bepaalde families, o.a. De Gavere en
Mesdag. 1 8 0 Anderzijds worden wij vrij veel gewaar over de trek van
Friezen naar Amsterdam; van maatschappelijk redelijk geslaagden in de
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huwelijksafkondigingen, van mislukten in de strafregisters. 181 Doopsgezinden trokken ook Oostwaarts, eerst vooral naar het lage land aan de
beneden-Weichsel en naar Danzig, waar de Harlinger Wybe Adamsz de
zweefbaan uitvond. Omstreeks 16^0 trok een groep boeren, die zich
de Bildtse compagnie noemden, naar verwoeste streken in de mark
Brandenburg, zij het met weinig succes. 182 In de nieuwe wereld vinden
wij Friezen als ziekenbezoekers : de uit Harlingen afkomstige zijdewerker
Bastiaen Jansz Krol kwam in 1624, maar werd twee jaar later commies
van fort Oranje (Albany) en was in 1632-33 directeur generaal van de
hele kolonie Nieuw-Nederland; in 1629 kwam Jan Claesz van Minnertsga. De kolonisator Kiliaen van Rensselaer haalde in 1631 enkele kolonisten uit Franeker, en omstreeks 1660 volgde de familie Banta uit
Barradeel. 183
Het verkeer
Stad en land konden niet met elkaar in contact treden zonder verkeer.
De verkeersmiddelen hadden alle hun langzaamheid gemeen, al moet men
ze niet onderschatten: het was in 1^9^ mogelijk in éen dag van Amsterdam over Harlingen naar Leeuwarden te zeilen. 18 * De waterwegen
lagen in het algemeen zoals de zee hen bij het opslibben van het land had
achtergelaten, afgezien van de vaarten op het Bildt en een stuk van de
Harlinger vaart. Zij vroegen om geregeld onderhoud, wat neerkwam
op om de zoveel jaren uitgraven. De voorbereidingen hadden echter
heel wat handen ter penne eer de gravers hun gelaarsde voeten in de
modder zetten ; geen grietenij of stad was immers geneigd haar onderhoudsplicht zwaarder te nemen dan die was. 18 * De landwegen waren in
oorsprong oude waterkeringen of boerenwegen ; zij waren bij nattigheid
onbruikbaar. Een enkele maal vinden wij bewust werk aan de wegen:
in 161 ς besloten gedeputeerde staten dat de weg van Tallum naar
Monnikebayum verlegd moest worden over Tsjom. 1 8 6
Waar water- en landweg ontmoetten, bestond de mogelijkheid van
conflict, zoals in het geval van de Kingmatille (Sweins). Deze werd
onderhouden door Pieter Kingma; in 1602 kreeg Kingma van Leeu
warden balken, geld en een zilveren beker tot een gezamenlijke waarde
van 289 guldens en 6 stuivers, omdat hij de brug in orde gebracht had op
een vaarbreedte van 14j voet, waarbij Kingma zich verplichtte de brug
verder te onderhouden. 1 8 7 Naderland liet men de stijlen aan de noord
kant 4} duim zakken. 1 8 8 In 1618 was de brug wrak en ondervond de
scheepvaart hinder; nu zag de stad Leeuwarden zich gedwongen om
47

gedeputeerde staten in te schakelen ten einde Saeckle Kingma tot herstel
te bewegen. 189
Openbaar vervoer was er door middel van veerschepen, waarbij elke
stad trachtte haar eigen schippers te bevoordelen, zodat de landsregering
soms moest ingrijpen. 190 Harlingen had dagelijks minstens éen veerschip
op Enkhuizen en op Amsterdam. 191 Het grootveerschippersgilde te
Harlingen telde in 1628 zevenenveertig leden. 192 Reeds in 1613 had de
Harlinger magistraat een postdienst op Amsterdam en een op Leeuwarden-Groningen-Emden ingesteld. 193 In 1640 deed Harlingen aan Leeuwarden het voorstel gezamenlijk een trekweg tussen beide steden aan te
leggen. Deze kwam in 1646 in gebruik en wel zo druk, dat de tolheffing
de kosten spoedig dekte. In 1652 legde BoIs\vard een trekdijk aan die
op de Harlinger trekvaart aansloot. 194
De havenstad en de zee
De verkeersdiensten van Harlingen zijn een duidelijke blijk van een
buitengewone ontwikkeling. In het begin van de 16de eeuw was het een
stadje zonder parochiekerk, bekneld tussen Schritsen en Noorderhaven.
In 1543 werd de stad aan de noordkant uitgelegd, in 1579-80 aan de
oostkant. 194 Terstond daarop ging de stadsregering pogen de hele klokslag van Almenum onder haar bestuur te brengen, maar daarin slaagde
zij niet. 196 Wel kreeg de stad in 1597 een nieuwe uitbreiding in het
zuiden en zuidwesten. 195
Evenals de oude marktsteden streefde Harlingen naar beheersing
van de ruimere omgeving. Het sloot in 1584 een overeenkomst met gedeputeerde staten dat de Lidlumerzijl naar de stad zou worden overgebracht, 197 en kocht in 1601 de Roptazijl van de erven Liauckama. 198
De magistraat van Franeker handhaafde daartegenover het recht van die
stad op vrije vaart naar zee. 199
Ook trachtte Harlingen reeds in 1605 gedaan te krijgen dat de admiraliteit uit Dokkum hierheen verplaatst zou worden. 200 Het duurde
evenwel nog tot 1645 eer de landsdag tot deze overbrenging besloot,
en daarna leidde de slechte medewerking van de stad tot jarenlang uitstel. 201
De groei van Harlingen was alleen mogelijk doordat de bedrijvigheid
zich gedurig uitbreidde. In 1589 liep het eerste grote zeeschip in
Harlingen van stapel, op de werven lag het werk zelden stil. Minder goed
ging het met de haringvangst: in 1605 vroegen daarin belangstellende
burgers de financiële medewerking van de stadsregering; die er al spoedig
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Afb. 2. De tegenwoordige 'Roomse hoek' van Harlingen in het midden van de 17e eeuw
(Blaeu). De toestand van vóór 1^79 blijkt nog uit de naam 'oude Zuyderwal' tegenover
de Schritsen; de oude Dom van Almenum stond toen buiten de stad. Volgens deze
prent kwamen toen op het kerkhof nog verschillende kruisen voor, die op de heruitgaaf
in Chr. Schotanus' Beschrijvinge (1664, verkleind heruitgegeven in de Lytse Schotanusatlas, Ljouwert 1967) verdwenen zijn. Tegenover het noordelijk uiteinde van de wipbrug over de haven staat bij Schotanus het admiraliteitshuis, thans het bejaardentehuis
Sint Hubertus. Aan de noordzijde van het westelijke stuk Oosterstraat (bij Schotanus
al Hofstraat) stond 'Roma', het huis van het zeemanscollege; thans wordt dit stuk
geheel in beslag genomen door 'Sint Anna', meisjesscholen met internaat. Ten westen
van de Carel Vissscherssteeg (tegenover het oostelijkste schip aan de noordkant van de
haven) woonde reeds omstreeks i6fo de pater Jezuiet. Op de Lijnbaandwinger staat thans
het katholieke ziekenhuis Sint Joseph.

Зооо gulden in stak. Maar na twee of drie jaar ging dit bedrijf te niet,
alleen twee door de stad overgenomen buizen zetten de haringvangst
nog enige tijd voort. 2 0 2
Veel meer betekenis had de Oostzeevaart. De Sonttolregisters geven
indrukwekkend veel doorvaarten van Harlinger schepen aan. Hoogtepunt
waren de jaren van het Bestand, toen gemiddeld bijna driehonderd
doorvaarten van Harlinger schippers per jaar werden genoteerd. 2 0 3
dat is éen op de negentien. De reders van de schepen konden wel elders
wonen, al had in veel gevallen de schipper ook een aandeel in het schip.
De bevrachters van Nederlandse schepen waren voor een deel Engelsen.
Ook van de tonnenmaat van de schepen en van de ladingen geven de
Sonttolregisters geen goed beeld: de schippers deden — vooral vóór
ι J87 en tussen 1 £90 en 1618 — veel valse aangiften om een deel van de
tol te ontduiken, en de Nederlanders muntten hierin uit boven de
anderen. 2 0 4 Het aantal der Harlinger schippers en schepen die aan de
houtvaart op Noorwegen deelnamen, was blijkens tellingen van 1647
en 1648 veel kleiner: ongeveer vijftien.205
Het zeemansleven was, ook buiten tijden van rampspoed, hard, terwijl
de lonen laag waren. 2 0 6 Vooral de winter bracht vele gevaren mee, daar
om bleven vele schepen dan enkele maanden binnen. Doch niet iedereen
was op tijd of voorzichtig genoeg. In december 1620 kwam Jan Hansz
van Harlingen in het ijs vast te zitten bij Vlieland; hij haalde toen het
waagstuk uit met niets dan een sleetje en een korte stok over de Vliestroom naar huis te gaan lopen, waar hij 2 februari 1621 aankwam. 2 0 7
Stormen kostten menig koopman zijn fortuin, menig zeeman zijn leven.
Heel wat kleiner dan het Friese of Harlinger aandeel in de zeevaart
of althans in de zeekapiteins was wat havenstad en gewest van de Ne
derlandse handel voor hun rekening namen. De inkomsten van de ont
vangkantoren der admiraliteiten gegeven aan dat te Harlingen in de
eerste helft van de zeventiende eeuw jaarlijks tussen de 11.000 en 27.000
gulden aan in- en uitvoerrechten betaald werd, terwijl Amsterdam zich
na 1640 steeds boven het miljoen bewoog. Naast Harlingen betekende
het in 1600 geopende kantoor van Oudebildtzijl bijna niets. De verdeling
over het jaar volgde de scheepvaartgewoonten: in 1627 was te Har
lingen augustus de drukste maand voor de invoer, gevolgd door mei,
juni en oktober, terwijl de omvangrijker uitvoer zijn hoogste top haalde
in maart en april, op een afstand gevolgd door juni, september en ok
tober. In januari werd bijna niets geladen of gelost. 2 0 8
De aard van de goederen die in Harlingen omstreeks 1620 werden
omgezet, geeft Winsemius aan. Als buitenlandse waren noemt hij
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„weyt, rogge, Oosters molt ende andere granen, crock-vlas, hennip,
peck, teer, smecool (houtskool) ende principalijck het Noortsche holt,
twelck aldaer in sulcker menichte wort aenghevoert, dat bijcans gheheel
Vrieslant met een groot deel van Groningen ende Groningerlandt als
andere aenghelegen quartieren haer bederf van holdt aldaer comen halen.
Die binnenlandts coopmanschappen aldaer zijn granen als terve, garst,
haver, erveten ende bonen, als oock butter, kaes ende andere eetbare
waren, sampt peerden ende vette beesten die aldaer in soo grooten
overvloet, soo van 't Bildt als d'ander omliggende quartieren van de
platte landen worden ghecocht ende toeghevoert, dat dei nwoonderen
denselvighe in groóte quantiteyt met hunne carweelen ende smalschepen
in Holland ende andere plaetsen vervoeren, "z" Winsemius had de baksteen en de tegeltjes er nog bij kunnen noemen, die in grote hoeveelheden en min of meer als ballast werden uitgevoerd. 210
Een moeilijk geval voor elke koopman was het naast elkaar bestaan
van bijna ontelbaar vele maten, 211 gewichten en muntsoorten. In het
rekenen met al deze eenheden moest de jeugd vroeg geoefend worden,
vandaar rekenboekjes als de 'Arithmetica ofte Reken-konst', opgesteld
door mr. Sybrand Hansz van Harlingen, in 1639 te Haarlem gedrukt. 212
De Friezen beperkten zich niet tot de vertrouwde zeeën in de omgeving. Wel was door de tachtigjarige oorlog de vaart op Spanje zeer
moeilijk geworden, zodat daar Hamburg, Lübeck en ook kleinere
Hanzesteden als Wismar hun geluk gingen beproeven en tot het Bestand
met succes. 213 Maar verder weg lokten nieuwe kansen. Toen een compagnie werd opgericht voor de handel op Rusland (dat kon destijds
alleen over de Witte Zee), namen daarin Gerrit Alema en Jelle Jacob
Tempelaer deel. 21 * In 1621 ontsnapten vier matrozen uit Turkse gevangenschap; zij stalen een boot en brachten die het Vlie binnen. Een
van de maats was een Harlinger. Zij schonken de stad een grote Turkse
vlag, die in de kerk werd opgehangen.21 s
De zuidelijke zeeën bleven niettemin aantrekkelijk, anders had de
landsregering in 1642 en 1672 niet hoeven bij te dragen tot de losprijzen
voor Harlingers die door de 'Turken' gevangen waren genomen. 216
Blijkbaar omdat vrij veelvuldig zeelui van Harlingen door Duinkerkers
gevangen genomen werden, verenigden schippers, stuurlieden, timmerlieden en bootsgezellen zich in 1634 tot een beurs, waarin de schippers
20 stuivers bijdroegen, de stuurlieden 15 en de matrozen 10. Bij gevangenneming keerde de beurs 8 stuivers per dag voor kostgeld uit, de
gehele losprijs en 10 gulden reiskosten. Reeds in 1636 werd voor
gevangen zeelieden in Vlaanderen bijna 1000 gulden betaald. In 1643
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kocht de beurs het huis 'Roma' (thans 'Sint-Anna'); na het sluiten van
de vrede van Munster ging men zich bewegen op het gebied van verzekering. 217
Ook over de Oceaan zeilden de Friese zeelui. Jorit Martens van Tsjom
diende in 1628 als supercargo op het schip de Eenhoorn en nam als
zodanig deel aan de verovering van de Spaanse zilvervloot door Piet
Heyn. Op de terugweg verloor hij in gevechten met Duinkerker kapers
het leven, evenals het grootste deel van de bemanning, maar het schip
kon behouden worden binnengebracht. Toen in 1634 het octrooi voor
de Noordse Compagnie, een walvisvaartkartel, vernieuwd moest
worden, wisten Hilbrandt Dircksz, burgemeester van Harlingen, en
Wybe Jansz van Staveren ook in het octrooi opgenomen te worden;
Wybe Jansz heeft bij Spitsbergen zijn zee gekregen en Gale Hamckes
van Harlingen zijn baai. 218 Na de opheffing van het octrooi in 1644 bleef
een Harlinger maatschappij nog jaren daar werken. 21 » Ook in OostAzië verschenen Friezen. Maerten Gerritsz (Vries) van Harlingen ondernam in 1643 een ontdekkingsreis beoosten en benoorden Japan, en
sneuvelde in 1647 als admiraal van een tocht tegen Manila. 220 Ook de
gebroeders Melchior en Caerl Jansz Heixan vonden in de Oost een
graf.221 Een jongere broer van de onfortuinlijke Jorit Martensz, Reijnier
Tzum, kwam in 1636 als onderkoopman in Siam en klom er op tot
opperhoofd. In 1645-46 beheerde hij de Compagniesnederzetting op
Desjima. 222
Harlingen als industriestad
Met de activiteit op zee ging een opgewekte bedrijvigheid aan de wal
samen. Ook hiervoor nemen wij Winsemius weer als onze gids :
„Binnenstadtsche manufacturen ende trafyquen zijn kleyngaern, fijn
linwaet, bombasijnen, trijpen ende dierghelijcke, oock seyldoeck, dat
aldaer in sulcker menichte geweven ende in ander landen ghevoert wert,
dat sy daeraf buyten landts de name becomen hebben van Harlinger
rollen oft Harlinger canifas. Bovendien zijn in deze Stadt vele soutketen
ofte pannen ghestelt, door welcke sy't sout in sulcker overvloei conen
maken, dat sy niet alleene hun eygen landtschap als oock d'omleggende
eylanden (die meestendeel alle hunne vivres ende nootdrufticheden van
daer moeten halen), maer oock Groningerlandt ende andere Landtschappen conen spijsigen... Op de oorden (oevers) van deze canalen oft
wateringhen buyten de stadt zijn ghestelt papiermeulens, holdtsagende
meulens, steen-ovens, kalck ende pannewercken in sulcker menichte,
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dat sy hunne waren by veel hondert duysenden boven eygen nootdruft in
andere landen verschepen. (Daarnaast had Winsemius de gleibakkers
kunnen noemen, die allerlei soorten geglazuurd aardewerk bakten 223 ).
Het is aenmerckens woerdich dat men secht dat dese stadt, soo vermits
hun voorghenoemde ovens, als soutketen, oock andere brandgierighe
wercken, soo veel turf oft branding consumeert als alle d'andere steden
van Vrieslandt. Is oock verbalens weerdich de groóte vryheyt deser
inwoonders, de welcke met geene oft weynich gilden oft dierghelycke
lasten zijn beswaert, maer wert een yeder (die't Borger-Recht der selver
heeft) beleefdelijck toeghelaten alsulcke middel te exerceren als sy
eerlijcken tot nootdruft ende broodtwinninge vercoren ofte aengenomen
hebben.
Zijn oock de magistraet ende inwoonders seer neerstich an de visscherye aldaer, soo met haringhbuysen, dogboots als andere schepen
in te planten, 't welck oock zijn beginsel ghenomen heeft." 224
Huiselijk leven
Naar hun uiterlijk waren de meeste steden duidelijk van de dorpen te
onderscheiden door hun vestingwerken, hun grotere uitgestrektheid
en hun dichte bebouwing. Men moet evenwel het verschil niet overschatten. Rond de dorpskerk - en daar waren verscheidene grote bij,
zoals de nog bestaande in Dronryp, Minncrtsga, Tsjom — was de terp
dicht bebouwd, en het silhouet van het dorp werd verrijkt door de
torens van de adellijke stinzen die in bijna elk kleidorp te vinden
waren; Dronryp had er zeven. 225 Anderzijds vond men binnen de stadsgrachten nog boerderijen en veel tuinen, waar de stedelingen hun eigen
kool, rapen, wortels en andijvie verbouwden. Bijna elk dorp had zijn
haven, elke stad haar binnengrachten; straten en stegen voor wagen,
ruiter en voetganger kwamen in beide voor. Buiten de dorpskommen
vond men wat verspreide stinzen en boerderijen.
De huizen, smal en diep, hadden voor een deel verschillende vertrekken — keuken, zaal, opkamer, ook werkplaats of winkel - , maar wat
in de registers als 'earner' te boek staat, bood niet veel ruimte. Men
vond ze in stad en dorp. Wie het zich kon veroorloven, vrolijkte zijn
huis op met versieringen als een gevelsteen of een windvaan. Over de
inrichting geven de inventarissen ons uitvoerige gegevens : men zat op
banken, kisten en stoelen, had kisten, kasten en tafels in soorten om
het weinige huisraad en de grote voorraden textiel te bergen, op de vloer
lag soms een mat, wandtegels kwamen in gebruik en lieden met fijnere
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smaak bezaten een schilderij of boeken. Naar onze smaak was het geheel
ongeriefelijk en in de winter donker, koud en vochtig. 2 2 6
Het stoken van open vuren, verlichting met kaarsen en de toepassing
van veel hout en riet maakten het brandgevaar groot, vooral in de dorps
kommen: op 2i mei 1601 verbrandden in Sint Annaparochie 37 huizen
binnen twee u r e n . 2 2 7 Ter bestrijding van de brand had men niet veel
meer dan haken om de brandende huizen om te trekken en emmers
om water in het vuur te gooien. 2 2 8 Een belangrijk middel om vooral in
de winter branden te voorkomen was het toekennen van premies door
het schenken van dakpannen; ook vensterglazen werden wel door het
stadsbestuur van Franeker gegeven.22»
Wat de kleding betreft, bij de mannen zien wij in de 16de eeuw de
bonte kleuren en vele versierselen, maar in de eerste helft van de 17de
eeuw werd zwart de grote mode, alleen opgevrolijkt met een witte
kraag. Blootshoofds kon een man er niet bij lopen: hij droeg een hoed
of muts. Bij de vrouwen kunnen wij in de 16de eeuw nog niet van een
eigen Friese dracht spreken: grote rok, schort, rijglijf, losse mouwen
en een hoofddoek voor de getrouwde vrouw komen wij veel meer
tegen. Maar in de 17de eeuw verschijnen in de inventarissen op het
platteland de halsdoek en de Friese muts, een fez-achtig geval van stijf
materiaal, en in de stad het oorijzer van messing of zilver en de 'Duitse
muts', " o
De voeding was eerder zwaar dan armoedig: brood (vooral rogge
brood), boter en kaas, veel vlees en spek, bonen en erwten, grove
groenten, pap en pannekoeken. Als gewoonste drank had men wei en
karnemelk, maar ook bier in vele soorten. Daarnaast waren er allerlei
lekkerder zaken, te beginnen met inheemse koek, - die ook uitgevoerd
werd. 2 3 1 Als gevolg van tekort aan vitamine A kwamen nier- en blaas
stenen veel voor. Op zee deden zich al na een maand de verschijnselen
van scorbut voor, teken dat men ook thuis te weinig vitamine С kreeg. 2 3 2
Vermaak
Als de gelegenheid zich voordeed, nam men het er graag eens van.
Jaarmarkt en kermis vormden een hechte eenheid, en menigeen vond
er geluk of ongeluk voor het leven. Als sport kende men o.a. kaatsen,
kolven en boogschieten. Wanneer het winter werd, kwam de arreslee
op pad. 2 3 3 In januari 1608 reed men er mee naar Holland en evenzo in
1621 en 1622. In Har Ungen waren op „Lefrou" 162 1 1300 sleden op het
ijs, een compagnie soldaten exerceerde er voor het oog van de nieuwe
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stadhouder Ernst Casimir alsof de vijand nabij was — het Bestand liep
immers op een einde — en er stonden elf tenten waar men wijn en bier
kondrinken. 2 ^*
Uiteraard was drinken ook een vermaak op zichzelf. Fynes Moryson
vertelt hoe destijds jonge mannen en vrouwen elkaar toedronken in de
herberg. 23 5 Men leefde overigens vroeg: toen de Harlinger magistraat
in 1701 bevond dat sommige herbergen 's nachts na tien uur nog open
waren, namen de heren krachtige maatregelen. 236 Het drinken ging lang
niet altijd met mondjesmaat, het Harlinger schippersgilde bezat een met
zilver beslagen drinkhoom uit de 16de eeuw, in Londen wordt een
Franeker hoorn uit 1615 bewaard.237 Zulke hoorns werden wel gebruikt bij rekendagen en op feesten als doop en bruiloft. Om op de
gezondheid van een toekomstige moeder te drinken had men 'Hansje
in de kelder' ; het Rijksmuseum te Amsterdam bezit zo'n zilveren drinkschaal van Gerrit Stoffels, die omstreeks 1590 in Harlingen werkte en
in 1613 overging naar Dokkum. 238 Dronkenschap was in die tijd bepaald
geen schande, maar toen knechts op de veerschepen tussen Harlingen
en Amsterdam zich onderweg gingen bedrinken, trad de magistraat
toch op. 2 3 '
Een nieuw genotmiddel was de tabak: in 1606 werd bij een verloting
een vrouwenpijp verloot, en in 1628 was in Friesland de tabaksomzet
hoog genoeg om een impost van een daalder op het pond te leggen.2*0
Tot de vermaken die steeds mogelijk waren, hoorden praten op de brug
of op een luw plekje, dobbelen, kaarten en wedden. Comelis Femmes
van Harlingen wedde in 1610 dat hij het een jaar in een hut op de
Bosplaat zou uithouden en won die weddenschap ; toen de winter voorbij
was, kreeg hij dan ook veel bekijks.w Een algemener gokje was de
loterij, soms met een goed doel, zoals voor het weeshuis van Harlingen. 242
Maar men kende ook meer geestelijk vermaak : er werd veel gezongen
en in huis hield men zangvogels.2*3 Van de lectuur der meer belezenen
kunnen wij een beeld krijgen uit de rijke bibliotheek - 44 boeken —
van Dirck Jansz: kronieken, lied- en raadselboeken, maar ook bewerkingen van Middeleeuwse ridderromans, toneelstukken, Tijl Uilenspiegel en Reintje de Vos. In andere boereninventarissen vindt men
weinig meer dan bijbels en gezangboeken. Toen Jan Janszoon Starter
zijn boekwinkel te Franeker in de steek liet, waren daar duizend katechismussen (samen geschat op 32 gulden), 31^ liedboeken (samen
ƒ62-10-0), 89 exemplaren van de Friese Ordonnantie (wetboek), 16
stuks 'profyt der vrouwen' en 16 'natuer der vrouwen' (getaxeerd op
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nog geen stuiver per stuk) , 2 3 ' Stockmans reckenboeken' en vijf ' Reyncke
de Vos'.2'»*
Daarnaast waren er de vermaken van de jaarkring, van Nieuwjaar,
Driekoningen en Koppermaandag tot Sint Maarten, Sinterklaas (in verschillende stijlen) en midwinter. Verschillende ervan kennen wij het
beste uit verbodsbepalingen. 245 Ook het dansen was een verderfelijke
bezigheid, althans in de ogen der synodes. 246 De grote gebeurtenissen
des levens, zoals doop en bruiloft, hadden eveneens hun feestelijke
begeleiding. Naar de mening van Fynes Moryson waren de feesten in
Friesland echter heel wat bescheidener dan wat hij elders gezien had. 247
Onderwijs en wetenschap
Elk dorp had zijn school, geregeerd door éen meester. Soms trof men
een goede, een andere maal een onbekwame of een zonderling. In de
steden waren meer meesters. In Franeker had men in 1629 een afzonderlijke school voor meisjes. 248 Hoeveel kinderen onderwijs kregen, is
moeilijk na te gaan.
Hoe belangrijk men de Latijnse scholen achtte, blijkt wel uit het feit
dat de stadhouder en gedeputeerde staten er in 1588 een algemeen
reglement voor gaven.24»
De universiteit gaf nogal schools onderwijs en telde degelijke geleerden die de traditionele kermis en opvattingen kundig pasklaar maakten
voor hun studenten, maar ook oorspronkelijke geesten en aanhangers
van nieuwe gedachten. Zij correspondeerden met allerlei personen in
binnen- en buitenland, en hielden kostgangers. 2 ' 0 Onder de studenten
vinden wij vele buitenlanders, vooral Duitsers en Hongaren. Omgekeerd
trokken Friese studenten naar allerlei buitenlandse universiteiten als
Marburg, Heidelberg, Genève, maar ook Douai, Leuven, Orleans of
Padua.25«
Na hun afstuderen raakten sommige predikanten hun wetenschappelijke belangstelling niet kwijt : Idzardus Nicolai te Minnertsga publiceerde
een boekje tegen de Socinianen, bijna het eerste in Nederland. 2 5 2 Men
heeft overigens niet op de universteit hoeven te wachten om met iets
voor de dag te komen : in 1583 verscheen in Antwerpen van de hand van
Sicke Hemmema van Berlikum een boek over de astrologie, waarin
deze de horoskopen trok van 30 bekende personen en aantoonde dat
daarvan ongeveer niets uitgekomen was.25^
Bij het wetenschappelijk bedrijf waren boeken onmisbaar; daarom
namen de gedeputeerde staten einde ις8ς Gilles van den Rade (Aegidius
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Radaeus) aan als drukker onder de verplichting in Franeker een 'staedelycke boeckwinckel' te houden. Hij mocht voor de lidmaten van de
universiteit en alle andere boeken en stellingen drukken, maar hij had
steeds toestemming der gedeputeerden nodig. Verder was hij verplicht
van elk boek een exemplaar kosteloos aan de staten ter beschikking te
stellen en een ander aan de universiteit. 2 5 4 De censuur trof trouwens alle
boekdrukkers. 2 5s Sindsdien heeft Franeker steeds enkele drukkers gehad
en er zijn grote werken van de pers verschenen. 2 5 6
De kunst
Het is begrijpelijk dat de studenten de letteren niet alleen beschouwden
als oefenmateriaal om de Latijnse en Griekse grammatika onder de knie
te krijgen. Het schijnt dat zij al spoedig iets zijn gaan opvoeren, want in
1590 besloot de synode, te Harlingen bijeen, dat dat het 'den studenten
ofte iemant anders' niet geoorloofd zou zijn comedie te spelen. In
i£92 werd dit verbod herhaald. 2 5 7 Een kans op meer armslag zagen de
studenten in ι £94, toen Maurits na de verovering van Groningen door
Friesland naar Holland reisde. Zij voeren de overwinnaar tegemoet,
zongen hem toe en werden door hem vriendelijk verwelkomd. Toen zij
halverwege tussen Franeker en Harlingen afscheid namen, kregen zij een
beurs goudstukken mee om de sluiting van de noordelijke grenzen met
een stuk in de kraag te vieren. 2 5 8 In 1 £97 waagden studenten zich aan
toneelspelen en trad ook een Engels gezelschap in Franeker op, maar na
enkele jaren klaagde de synode weer en in 1603 gaven de Staten een
algemeen verbod. In de jaren 1617-1623 was dit echter oud genoeg om
naar 's lands gelegenheid openlijk overtreden te worden, waarop nieuwe
verbodsbepalingen volgden. 2 5 9 .
Wel geoorloofd was het schrijven van gedichten. Hooggeleerden
deden dat in het Latijn en de meest vruchtbare onder hen was de oude
Petrejus Tiara, een Workumer, die eerst dokter was en twee maal als
zodanig in Franeker werkte, maar in igjs eerst rector magnificus werd
in Leiden met als opdracht de Griekse dichters. Tussen zijn beide
Franeker periodes in had hij al Grieks in Leuven en Douai onderwezen,
en met de oprichting van de Friese hogeschool keerde hij naar Franeker
terug, waar hij reeds op 19/9 februari 1^86 overleed. Tiara heeft heel
wat Griekse poëzie in het Latijn herdicht en bovendien eigen werken
nagelaten over de oude strijdbaarheid der Friezen en over de adeldom
en zijn echte kenmerken. 260 Tot de Nederlandse letteren heeft Friesland
nauwelijks bijgedragen. Onder de geschiedschrijvers heeft de Gelders56

man Van Reyd een goede stijl, doch Winsemius stuntelt maar wat aan.
De poëzie had Starter, maar kwam overigens niet verder dan bruiloftsgedichten voor zang of dialoog: een enkele maal gebruikt men daarvoor
ook het Fries. 261
Muziek en zang werden druk beoefend, 's Avonds was te Franeker
soms orgelbespeling, maar de jeugd buiten stoorde die met lawaai zodat
de magistraat in ι £94 maatregelen daartegen nam. 2 6 ^
Onder de kunsten die voorwerpen scheppen, stond de bouwkunst
bovenaan. Steenhouwers, metselaars en timmerlui bouwden in stad en
dorp; van hun werken hebben wij nog het slotje te Marsum, de Deinumer torenbekroning, het stadhuis te Franeker, de stadhuistoren te
Harlingen en verschillende huizen in die stad. Hun ontwerpers zijn
meestal onbekend, het Franeker stadhuis is misschien ontworpen door
Ghijsbert Fransz Ens. Steenhouwer Claes Jelles maakte het beeldhouw
werk aan de gevel en de schouwen, en zijn naam komt ook voor op
verschillende grafstenen en epitafen. In Harlingen was destijds de grote
man Lou Ripperts met zijn zoon Jacob Lous ( + 1617), die de verbouwing
van het Mockemahuis te Dokkum tot raadhuis uitvoerde ; Jelle Claessen
'antijcqsnijder' leverde daar het portaal op de raadkamer. 26 ^ Houtsnij
ders werkten aan herenbanken en preekstoelen. Bij de schilders vinden
wij Pieter Feddes van Harlingen, die de vaderlandse trots streelde met
een gegraveerde stoet van oudfriese koningen, potestaten en helden,
omstreeks het midden van de eeuw vinden wij de landschapsschilder
Jacobus Sibrandi Mancadan en de kerken- en vanitasschilder Petrus Scho
tanus. Velen van deze kunstenaars kwamen na verloop van tijd in Leeu
warden terecht, anderen — als Jacob de Backer en Gerard Dou - in
Amsterdam. 2 6 4
Voor de edelsmeden was er allerlei werk: drinkbekers voor kerkelijk
Avondmaal en profaan feest, penningen, knottedoosjes en wat al niet. 2 6 s
Gebruiksvoorwerpen van tin en koper, aardewerk en glas, been en
hout kregen vaak aardige versiering van de maker of gebruiker. 2 6 6
GroepsveTbanden

Onze bereisde Roel uit Engeland, Fynes Moryson, maakt geen melding
van de knottedoos, noch van de half toegeknoopte doek erin, die op
zijn beurt weer de trouwpenningen verborg. Wel weet hij te vertellen
dat de verkering in Friesland heel lang duurde, soms twee jaar, dat de
jongelui heel vrij met elkaar omgingen, doch dat zij zich in het algemeen
binnen de perken wisten te houden. In het gezinsleven nam hij een
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grote zelfstandigheid van de vrouwen waar: volgens hem kwam het
meermalen voor dat de vrouw de winkel deed en de man met een
drinkgeld uit liet gaan, en meisjes durfden hun broers best uit te schel
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den.
Hoe besloten de verschillende levenskringen waren, is zonder
diepgaand onderzoek moeilijk te zeggen. Juridisch waren verschillende
banden zeker sterker dan tegenwoordig: een trouwbelofte — gegeven
door het aanbieden en aannemen van trouwpenningen, waarbij de
knoop in de knottedoek werd dichtgetrokken — was bindend en kon bij
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verbreking leiden tot een rechtszaak.
Bij de keus van de persoon aan wie men de knottedoek aanbood,
telden het verstand en de raad van verwanten terdege mee. 2 6 » Merk
waardigerwijs was de huwelijkssluiting voor velen geen openbare zaak.
Het geheime huwelijk schijnt in Friesland nogal eens voorgekomen te
zijn en daartoe was het aanvaarden van de trouwpenning voldoende.
De afkondiging van de Trentse deoreten maakte een einde aan dit ge
woonterecht, maar na de val van het bisdom keerde het oude gebruik
terug, en wat moest de burgermaatschappij aan met een paar te Sexbierum, waarvan de ene helft beweerde dat er geen huwelijk bestond,
en de andere volhield dat zij elkaar trouw beloofd hadden bij nacht
ten overstaan van de te bed liggende boer en boerinne van het meisje? 2 7 0
In februari 1586 maakten stadhouder en gedeputeerde staten een rege
ling, die drie huwelijksgeboden en huwelijkssluiting in de kerk voor
schreef, of'bij tollerantie ende tot naerder dispositie' voor het gerecht;
alles met inachtneming van de oudtestamentische verboden graden.
Doch voor de geldigheid van het huwelijk was de vervulling van deze
verplichtingen geen vereiste : trouwen op belofte zonder meer was straf
baar, maar bindend. 2 7 1 Hoe ernstig bestuurders het huwelijk namen,
blijkt ook wel hieruit dat het stadsweeshuis van Franeker alleen in
echte geboren weeskinderen op mocht nemen, zonder te letten op
godsdienstige gezindheid. 2 7 2
De familie had ook zakelijke belangen. Als iemand vast goed ver
kocht, mochten zijn verwanten de koop overnemen. Ook zijn heel
wat testamenten en schenkingen gemaakt die tot doel hadden de kern
van het familiegoed door de eeuwen heen onverdeeld te laten. 2 7 з We
derzijdse bijstand zal zeker als dure plicht gevoeld zijn.
Dorp en stad kenden al evenzeer hun eigen beslotenheid: dorpen
bouwden tegenover elkaar hele vechttradities op 2 7 +, steden weerden
vreemde venters. 2 7 5
De steden zorgden voor hun eigen wezen, vandaar dat de kinderen in
het Klaarkampster weeshuis te Franeker een blauw uniform droegen
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met gele opslagen. Harlingen had eveneens een stadsweeshuis. In de loop
van de 17de eeuw stichtten ook sommige kerkgenootschappen weeshuizen : de Harlinger Doopsgezinden in 1643, de gereformeerde diakonie
van Franeker in 1668. 276 De armenzorg was eveneens voor een groot
deel stads- en dorpszaak en elk weerde onbevoegden. Soms trachtte
een vreemdeling of een vreemde stadsregering deze afweer te doorbreken: begin 16 £9 brachten Franeker stadsdienaars een kind van zes
weken naar Harlingen en legden het bij Grietje Folckerts in 'de Drie
Princedalers' in de wieg. Dit optreden lokte meteen een scherpe reactie
uit. 2 7 ' De beslotenheid van de plaatselijke samenleving sloot overigens
een zekere reislust niet uit : een jongeman uit Bajum kreeg van zijn voogd
twee gulden voor een reis naar Tjerkwerd „om een frijster toe bysien" —
een onderneming overigens, die niet in elk dorp goed afliep. Dirck
Jansz maakte voor zijn huwelijk een buitenlandse reis naar de IJselsteden. 278
Vreemdelingen trokken in Friesland zozeer de aandacht dat de mensen
achter hen aan liepen, 279 en vele Franeker hoogleraren werkten bij vacatures de benoeming van vreemdelingen tegen. Met buitenlandse studenten die geld kwamen verteren, was dat natuurlijk anders: eerst
kwamen Zwitsers, sinds 1623 Hongaren en Paltsers. 280 Een interessante
vraag is hoe de gewone man zich dan met de taal behielp. In dit opzicht
was de toestand trouwens vreemd : de Friese bewoners van de steden en
het Bildt hadden zich sinds ongeveer 1500 beijverd de taal van de vreemde
heren en andere immigraten aan te leren, met een mengtaal als resultaat. 281
Naast de verwanten had men zijn standgenoten. Vooraan stond de
adel, in oorsprong niet feodaal zoals bijna overal elders wel het geval
was, maar vermengd met feodale geslachten van elders (thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, von Stemsee, von Ostheim, van der Nitzen,
von Bunau, von Grumbach, van Haren, van Vervou) en niet ongelijk
van pretensies. De heren waren zeer gesteld op het vertoon van hun
wapen, 282 op hun state, 283 , op hun zwanen, 284 hun bank en hun grafsteden in de kerk, op hun plaats in de landsdag,28* hun positie in de stad,
die hen b.v. ontsloeg van wachtdienst. De magistraat van Franeker
wilde trouwens in zo'n geval in 1578 niet verder gaan dan het toestaan
van plaatsvervanging. 286 Carel van Stemsee, de bewoner van het Sjaardemaslot, wilde in 1^83 niets te maken hebben met de verdediging van
de stad, waarop gedeputeerden en Hof hem gelastten een wacht voor
zijn huis te dulden en bovendien inspectie van zijn kasteel toe te laten. 287
In de herfst van dat jaar bewogen edelvrouwen en andere vrouwen van
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Franeker de gedeputeerden tot het schenken van genade aan Jan Andriesz van Franeker en Syuerdt Uwes, die eigenlijk hun leven verbeurd
hadden. 288 Het was dan ook niet nodig geweest dat Obe Postma zich
discreet onthield van een oordeel over de verhouding tussen de weduwe
Werstins en haar vertrouwde vriend Hessel Hermana28» : hij gaf haar
zijn adellijke voorspraak en kon daardoor misschien wel eens goedkoper
een bij zijn stand passende lap stof krijgen. De adelstand was ook de
rijkste groep; zijn vermogens bestonden meest uit land, 290 maar een
wat ondernemender figuur, Wytse Franszoon van Camminga, had in
1606 ook 5000 gulden onder de 'Indiaensche schepen' staan.291
Burgers en boeren tekenen zich veel minder af als groepen.
Heel de ordelijke maatschappij kwam nu en dan in het geweer tegen
orderverstoorders en buitenstaanders. De eersten waren eigenlijk leden
van de maatschappij, zij schoten met bogen en roeren op de vogelnesten
in de bomen op het kerkhof, de wallen en elders in de jurisdictie van
de goede stad Franeker, 292 zij schonden de zondag, de heggen en het
geboomte, smeten afval in de gracht zoals sommige slagers, maakten
lawaai bij orgelbespeling of begrafenis, of knoeiden met gewicht of
kwaliteit van levensmiddelen. 293 Wie zich bedronk, verviel tot huisvredebreuk, vechten en doodslag, of tot aantasting van de wijze overheid.
Nüchteren kwamen tot moord, diefstal en vele andere feiten van kwaden
gevolge. De overheid was overigens ook geneigd het verkopen van Sinterklaasgoed, het Nieuwjaarzingen en -wensen, het uitsmijten van Sint
Pietersballen op publieke plaatsen of uit de huizen, „sweert of hoepdans
en gansetrecken oft andere dierghelijcke lichtfeerdige spelen" strengelijk
te verbieden, evenals „ongeregeldheid, insolentie ende bijserie" op
het kerkhof en in de kerk tijdens de diensten, waarmee men in Harlingen
verbeurdverklaring van zijn bovenkleren riskeerde en bij herhaling een
tepronkstelling aan de leeuw. In 1622 verbood de Harlinger magistraat
het bedelen en stelde hij een huis aan huis-collecte voor de armen in;
twee jaar later verordenden dezelfde heren dat men 's winters na negenen
niet zonder lantaarn op straat mocht gaan, onder bedreiging dat de man
zonder lamp het dan ook maar zonder bovenkleding moest stellen. Tegen
de ontstellende vervuiling van openbare straten en grachten liet de Harlinger magistraat in 1670 de stadsmajoor drie maal per week de ronde
doen. 294 Bijzonder roerig waren uiteraard de studenten. 29 s
De vreemde elementen kon men harder aanpakken dan de afwijkenden
uit eigen kring. De regering in Leeuwarden gelastte soms een algemene
boevenjacht, 296 allerlei rondlopend volk — verkopers van dekens en
rattenkruid, kwakzalvers, zwavelprikkers, schoenlappers, ketelboeters,
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Heidens of Egyptenaren (Zigeuners) — alles werd geweerd onder bedreiging met geseling en brandmerk. 2 » 7 Ook de huursoldaten hoorden in
zekere zin tot de asociale elementen: uitgestoten door de samenleving
waaruit zij voortkwamen, misbruikt door de maatschappij die hen gekocht had. De toenmalige verdeling van bezit en inkomens en de besteding van de bij overheid en welgestelden aanwezige middelen lokten
asociaal gedrag uit en banden sommigen geheel uit de samenleving.
Ziekte en dood
In éen ding verschilden arm en rijk weinig: hun betrekkelijke weerloosheid tegen de vijanden van het leven. De geneesmiddelen konden weinig
meer dan de natuur een handje helpen en bedierven soms meer dan zij
goedmaakten. Er werd overigens heel wat gedokterd, gekwakzalverd
en gemeesterd. 2 » 8 Bij epidemieën stond men bijna machteloos. In de
nazomer en nog meer in de herfst van ις8ι woedde de pest. 29 » In 1599
verscheen de ziekte eind juli in Sint Annaparochie ; met Allerheiligen
waren er al 220 mensen gestorven en in de volgende maanden bezweken
er nog 3 5 . 3 0 0 Ook 1603, 1637, 16^2 en 1666 waren pestjaren, daarna
verdween de ziekte. 3 0 1 Franeker was voortdurend besmet met koortsen,
waarschijnlijk malaria; vooral de buitenlanders hadden daarvan te lij
d e n . 3 0 2 In zomer en herfst van 1631 zijn in Franeker veel kinderen
begraven, vermoedelijk ook ten gevolge van een 'aanhangende ziekte'. 3 0 3
Ook melaatsheid kwam voor: te Harlingen waren in 1662 eenentwintig
'Lazaren', die mochten bedelen en als kenteken een rode lap laken
moesten dragen met de letter Η en een n u m m e r . 3 0 4 Maar epidemie of
niet, voortdurend was de dood nabij. Hoeveel bevallingen waren al niet
dodelijk? Dan nam de gemeenschap afscheid met klokgelui, met de
gang naar het graf in of bij de kerk, en daarop volgde het leedmaal met
'weitenbrood, butter en melk', soms 'vleis en kaes', maar ook wel
bestaande in 'grauwe orten' en een enkele maal 'rijs, suiker en kaneel' , 3 0 '
Het bier zal er wel zelden bij ontbroken hebben. Daarmee kon men het
leven dan weer aan. De dode zag men niet weer eer het graf geruimd
werd en het gebeente overgebracht naar de 'bjintsjekou', het knekel
huis. 3 0 6
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Voor de groep die in ij8o de leiding in handen had, gingen kerkher
vorming en vrijheidsstrijd onverbrekelijk samen. In maart van dat jaar
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getuigde de landsdag dan ook, dat „God almachtig deur sijne sonderlinghe
ghenade ende barmhertichheyt seer miraculeuselijck heeft beliefft deese
onse gemeene lieve vaderlandt van West-Vrieslant te verlossen ende te
bevryen van de wreede tyrannije der Spaengiaerden ende hun aenhangeren, soo deur veroveringe ende demantilatie der casteelen als ooc
die uytroeyenge der pauselijcke afgoderye ende andersins". 397

Materiële middelen
Voor de rechtspositie van de gereformeerde kerk verschafte de resolutie van de gedeputeerden en gecommitteerde volmachten van 31
maart 1^80 de grondslag. Deze verbood de uitoefening van de katholieke eredienst, verklaarde alle beneficia vacant, en schreef voor dat de
vruchten ervan voortaan gebruikt moesten worden voor het onderhoud
van predikanten, schoolmeesters en armen, en voor andere goede
doelen. De grietmannen kregen opdracht zorg te dragen voor de reiniging der kerken, de gemeenten moesten „bequaeme, eerlycke gereformeerde predicanten, leeraers ende schoelmeesters" kiezen. Het beheer
van de beneficiale inkomsten zou berusten bij „guede patrioten ende
liefhebbers van de gereformeerde religie", gekozen door de gemeente
en aanvaardbaar voor de grietman. 308
Voor de overgangstijd was een strenge controle vereist: op 22 augustus i^So besloten gedeputeerde staten in elk der grietenijen een
commissie van twee te laten rondgaan om in alle dorpen rekenschap
te eisen van het beheer der kerkelijke goederen, de halve jaarhuur van
patroonsgoederen en lenen in te vorderen en die te bestemmen voor
het onderhoud van predikanten, schoolmeesters enzovoorts, en alle
kerkzilver en andere kostbaarheden tegen ontvangbewijs in beslag te
nemen. Als de dorprechters of kerkvoogden beweerden dat dieven of
vrijbuiters de zaak gestolen hadden, moest de commissie van hen
deugdelijke bewijzen eisen. 30 '
De rekening over 1580 moest eveneens worden overgelegd aan
gedeputeerde staten. Twee kerkvoogden van Tzummarum reisden op
22 oktober 1581 per schip naar Leeuwarden om rekening te doen;
ten gevolge van hevige regen en kwaad weer konden zij dezelfde dag
niet haar huis terugkeren en moesten zij de nacht doorbrengen bij Jan
Jans in de Blauwe Pot. 3 1 0 Wie niet goed administreerde of geen pertinente rekening deed, kon narigheden met Gedeputeerde staten verwachten, heette het officieel.311
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Buiten het beheer van de plaatselijke voogden bleven de goederen van
de plattelandskloosters ; deze waren door het gewest in bezit genomen.
Hun opbrengsten moesten allereerst dienen om de pensioenen aan de
kloosterlingen te betalen — een aflopende zaak, al zou de regering er
nog tientallen jaren aan vast zitten —, voorts konden zij besteed worden
voor de universiteit, voor toelagen aan scholieren, studenten, rectoren,
schoolmeesters en predikanten, voor renten van leningen, voor armvoogden, diaconieën en armen, voor kosten van de griffie, alles uiteraard na aftrek van allerlei lasten. Verschillende malen heeft de regering
ook land verkocht, tot in і6з7-'44 alles van de hand ging ter delging
van de schulden der provincie. 3 1 2
De stadskloosters zijn meestal door de steden overgenomen. Franeker
was in dit opzicht niet erg gelukkig: er was alleen een refugium van
Lidlum, dat aan de Staten toeviel, en het Kruisbroedersklooster. In
ι £84 stelde de magistraat de gebouwen van het klooster ter beschikking
van gedeputeerde staten om ze te gebruiken voor de akademie. 3 1 3 De
eigendommen van het klooster waren met de kerkfabriek, pastorie,
de vicariën van Sint Jan, Sint Nicolaas, Sint Catharina, het heilig Sacrament en Sint Anna geplaatst onder beheer van het Geestelijk Kantoor ;
de rentmeester ervan werd aangesteld door magistraat en gezworen
gemeente, hij legde verantwoording af aan de magistraat en gecommitteerden uit de gezworen gemeente. In 1592 is de kerkfabriek
onder het beheer van kerkvoogden geplaatst, die eveneens rekenplichtig
waren aan het stadsbestuur. Sinds 1^98 beheerden de kerkvoogden het
kerkgebouw, de predikantshuizen, het schoolgebouw en andere kerkehuizen; zij bezoldigden ook de koster en de orgeltrapper. Uit de inkomsten van het Geestelijk Kantoor werden betaald de predikanten,
de rector en conrector van de Latijnse school — voor wie de provincie
uit de kloostergoederen een subsidie gaf v a n / 4 0 3 per jaar —, de schoolmeesters, de voorzanger en de organist. Soms gaf het kantoor ook een
subsidie aan de kerkvoogdij.3I·*
De parochiekerken in de dorpen met bijbehorende goederen bleven
eigendom van de oude rechtspersoon: de patroon, de parochie, het
kerkelijk dorp of de brede gemeente, gevormd door de eigenaars der
'schotschietende huizen en ploeggangen'. 3I 5 Soms trad deze ook als
zodanig op, o.a. toen in Dronryp Wattze van Ockinga wat land wilde
ruilen met de pastorie (1S95). Twee jaar later besloot de gemeente „dat
de administratoers een kiste tot conservatie van 't kerckeboeck ende
andere brieven ende munimenten d'gemeente concemerende solden
aenraden" ( = aanschaffen). In 1616 werd er aan een weduwe „deur
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ordonnantie van de gemeente verstreckt acht car.gis pro deo" uit de
opbrengsten van de kerkelijke goederen. 3 1 6 Dat te Winsum de admini
strator in 1600 en volgende jaren bij grote bedragen noteerde „tot
last van ' t dorp" verwijst eveneens naar besluiten van de brede ge
meente, з1?
Het dagelijkse beheer bleef soms in handen van dezelfde personen als
vóór 1580. Wel gold sinds ΐ£8ς de eis dat de kerkvoogden — evenals
reeds was voorgeschreven ten aanzien van de beheerders der beneficiale
goederen — goede patriotten en liefhebbers van de gereformeerde religie
metsten zijn. De vele herhalingen van dit voorschrift bewijzen overigens
wel dat het niet overal werd nageleefd; 3 1 8 zo trad te Tzummarum in
oktober 1590 Johan van Hermana als administrator op. 31 » Van hun
beheer legden de kerkvoogden steeds verantwoording af aan de ge
meente. Om te voorkomen dat de kerkelijke inkomsten op derekendag
werden verteerd, schreef de landsdag voor dat er bij die gelegenheid
niet meer verteerd mocht worden dan twee daalders. 3 2 0 Het schijnt dat
(katholieke?) oppositie daar wel eens lastig kon zijn. 321 Ook controleerde
de grietman met zijn secretaris de rekening. 3 2 2 Ter verzekering van de
goede gezindheid der kerkvoogden verboden de Staten in 1647, dat
papisten deelnamen aan de stemming voor dit college. 3 2 3
De pastoriegoederen werden eerst door de kerkvoogden verhuurd;
dezen moesten dan een redelijke pensie aan de predikant uitkeren.
Voor dat doel gingen verschillende dorpen meestal een combinatie aan.
De landsdag van 1583 schreef echter voor de pastorielanden ter beschik
king van de predikant te stellen, die ze dan kon verhuren of zelf ge
bruiken. Een nadeel voor de predikant was in vele gevallen dat de pasto
rielanden beklemd waren onder het huis van de pachter, waardoor aan
passing van de landhuur aan de oplopende prijzen moeilijk kon ge
schieden. 3 2 *
De vicarieën zijn in veel gevallen verenigd met de kerkekas. De
kosterijen bleven na de resolutie van 1^80 in dezelfde hand of werd
spoedig weer bezet; de vroeger uitzonderlijke combinatie van koster
en schoolmeester werd nu normaal. 32 ' In Deinum kwam de kosterij
wel ter beschikking van de schoolmeester, maar hier stond zij ter begeving van de eigenaar van Sierdsma-state. 326
De inkomsten van de vrije parochieprebenden — waaraan dus niet de
verplichting tot zielzorg verbonden geweest was, doch alleen het lezen
van Missen — waren door de regering bestemd voor het onderhoud van
studerenden en wel tot hun vijfentwintigste verjaardag. In het begin is
dit voorschrift in de meeste gevallen ook nageleefd, maar ander passend
64

gebruik kwam ook voor : het Houckemaleen in Winaldum werd bestemd
voor de armenzorg.
Slechts weinig parochieprebenden zijn als afzonderlijk fonds blijven
bestaan, o.a. het Douwe Pybesleen in Dronryp, dat trouwens geen zuiver
parochieleen was. De vrije prebenden met particuliere collatoren of
begevers moesten dienen tot Christelijk gebruik, wat in 1584 nader
werd omschreven als studie (in de theologie). De praktijk ging echter
heel andere wegen. Men beschouwde deze lenen vaak als familiegoederen, zij het met bepaalde bestemming; op de duur zijn dan ook verschillende lenen gewoon privébezit geworden. 327
De zuivering van de kerk gebouwen liet hier en daar lang op zich
wachten. Begin 1603 ging een bevel naar Schalsum dat de beelden opgeruimd moesten worden. 3 2 8 Na een klacht van de synode van 1603 over
het opschilderen van de 'beelden' in Pietersbierum en het grote
'oproer' dat daardoor ontstaan was, besloot de landsdag wel tot opruiming, maar het duurde nog meer dan vier maanden eer gedeputeerde
staten aan grietman Hottinga last gaven zorg te dragen „dat de voorsz.
schilderie op 't spoedichste uytgevaecht ende te niete gedaen mach
worden, " en op verzet hiertegen of herstel van de schildering een boete
stelden van 2 ς gouden rijders (ι ςο gulden). 32 »
Middelpunt van de kerk werd nu de preekstoel; daaromheen ver
zamelde zich de gereformeerde gemeente. Slechts enkele malen per
jaar werd een tafel voor het Avondmaal opgeslagen. De wereldse ijdel
heid kon men evenwel niet uit de kerk bannen : grafstenen, herenbanken,
rouwborden verkondigden in steeds toenemend aantal de trots van de
groten der aarde. Toch ontbrak het niet aan mogelijkheden tot ascese :
men stond, of zat op een harde bank, de dienst duurde lang, en in de
winter kon het bitter koud zijn.
Het kerkelijk bestuur
De nieuwe Kerk was georganiseerd als een landskerk, geleid door een
synode, die sinds 1579 elk jaar enkele dagen vergaderde. Tot de synode
had elk lid van de kerk toegang, maar in feite bestond zij uit de predi
kanten en ouderlingen, die waren afgevaardigd door de verschillende
classes. Eerst waren er vijf: Leeuwarden, Sneek, Bolsward-Workum,
Franeker en Dokkum; in 1596 kwam daar Zevenwouden bij. Als
vergaderplaatsen volgden de hoofdplaatsen der classes elkaar op, met
dien verstande dat na Franeker ook nog Harlingen aan de beurt kwam.
Deputaten voerden de besluiten u i t . 3 3 0
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De classes kwamen alleen in de zomer geregeld bijeen. Gewoonlijk
bestond de vergadering de ene keer uit predikanten, de andere keer uit
predikanten en ouderlingen. In het winterhalfjaar traden ook hier enkele
deputatenop. 3 3 1
In de afzonderlijke gemeenten vormden de predikant(en) en de ouderlingen de kerkeraad; in de dorpen hoorden ook de diakens erbij, maar
niet als volwaardige leden. 332
Volgens de Unie van Utrecht waren de gewestelijke staten souverein
in godsdienstzaken, en deze overheden oefenden hun souvereiniteit
ook metterdaad uit: in 1^88 en 1^89, in 1600 en duurzaam sinds 1604
verschenen regeringscommissarissen ter synode, die een vetorecht hadden ten aanzien van alles wat ter sprake kwam. In 1622 besloot de landsdag, dat de besluiten der synode pas na goedkeuring door de Staten
in werking konden treden. Bid- en vastendagen werden uitgeschreven
door gedeputeerde staten, zij het op verzoek van de synode of haar
deputaten. Het stemrecht voor de beroeping van predikanten werd door
de Staten geregeld, de grietman schreef de stemvergadering uit, en bij
betwiste keuzen besliste de hoge overheid. 333 In de steden maakte de
kerkeraad een drietal op, waaruit de magistraat een keuze deed. 33 *
Ten aanzien van de vormgeving van het openbare leven was de Kerk
uiteraard geheel van de overheid afhankelijk.
Woordvoerders
Kerk en toren horen midden in het dorp te staan, zegt het spreekwoord.
Wie behoefte voelde te weten hoe laat het was, kon terecht bij het
torenuurwerk, 33 s en wie er te ver af woonde, hoorde toch driemaal
daags het tijdluiden, voortzetting van de oude angelusklok. Rond de kerk
lagen de doden, en hoevaak trok men niet met een nabije of verre verwant, jong of oud, naar de groeve? In de kerk vergaderde het dorp,
nabij de kerk stond de school.
Maar zou de Kerk werkelijk invloed op het volksleven krijgen, dan
had zij mensen nodig die voor haar spraken, en daar ontbrak het in de
eerste jaren aan. Begin 1580 stond te Franeker Sixtus Ripperti, in Harlingen werkte pastoor Hermannus Elconius misschien reeds als predikant, 336 over het platteland is niets bekend. Na de ommekeer waren
vermoedelijk slechts weinig priesters bereid en geschikt om in dienst
van de nieuwe Kerk te treden, hetzij als predikant, hetzij als schoolmeester. 3 " Omdat verschillende uitgeweken Friezen nog steeds in
Holland werkten, besloten de gedeputeerden reeds op 7 maart i£8o
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daar of elders predikanten te laten zoeken. 3 з 8 Op deze wijze kreeg men
in mei of iets later onder andere Sibrandus Abeli, die naar Harlingen
ging, Martinus Laurman, die priester was geweest in het Munsterland
en nu Hennaarderadeel ging bedienen, en Petrus Sichemius, die vóór
ι ¡6j pastoor te Koudum was geweest en in 1583 te Deinum stond, terwijl Sibrandus Vomelius naar Pietersbierum kwam. 339
In het algemeen was het beroepen van predikanten eerst een zaak
van grietenij of stad. De dorpsvolmachten van Franekeradeel gaven op
16 october 1580 opdracht aan grietman Feddrick van OfFenhusen in
Leeuwarden twee predikanten te gaan zoeken. Er kwam evenwel slechts
éen predikant, Suffridus Suffridi, die zijn eerste 'predicatie ofte sermoen' in de kerk van Peins hield. 340 Op 2 december igSo kwam de
executeur van Menaldumadeel in Wier aanzeggen dat de pastorie aldaar
mee moest betalen aan het onderhoud van de predikant te Berlikum. 341
Daarnaast hebben wij enkele nogal onbetrouwbare mededelingen: o.a.
dat oud-vicaris Henricus Geertzoon omstreeks 1580 in Tsjom gepredikt
zou hebben. 342 Wanneer de oud-pastoor van Lutkepost in Achtkarspelen, Joannes Meppel, naar Wonseradeel gekomen is, blijkt niet;
in ieder geval vóór 1 februari 1 j S i . 3 4 3 In de zomer van 1^81 vinden wij
te Oosterlittens Ulpianus Ulpius, 344 die dus wel de grietenij Baarderadeel bediend zal hebben. De Noordhollandse synode had in mei 1580
aan Fredericus van Middelie toestemming gegeven na het einde van het
jaar naar Friesland te vertrekken; deze kwam nu naar Barradeel. 34 s
Marsum had in i^So Jacob Arendsz te leen gekregen van Leeuwarden
en beriep mogelijk in 1581 Gerrit Radijs (Gerardus Raphanus). 346
Op vele plaatsen schijnt het beroepen echter traag gegaan te zijn en
werden de pastoriegoederen gebruikt voor andere doeleinden, zoals het
onderhoud van de voormalige pastoor. Gedeputeerden en grietmannen
bleven derhalve op verkiezing van een predikant aandringen. Waar de
kiezers niet tot stemming overgingen, konden gedeputeerde staten op
grond van een besluit van de landsdag van 7 maart 1^82 zelf iemand
benoemen. Op deze wijze kregen Kubaard een Waaksens Regnerus
Falco toegewezen, overigens met medewerking van de synode van
I 8
i 3 · 3 4 7 Op bet einde van 1583 beschikten alle grietenijen op het oude
land van Westergo dan ook over enkele predikanten, het Bildt kreeg er
een omstreeks de jaarwisseling 1^84-85-.348 Met de steden had noordelijk
Westergo toen ongeveer vijftien predikanten, onder dezen waren ten
minste vijf voormalige priesters : Martinus Laurman, Petrus Sichemius,
Sixtus Ripperti te Franeker, Joannes Meppel, Henricus Schuerman te
Tsjom. 349 In 1^86 trad Joannes Petri Duirewout, tot 1578 monnik van
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Klaarkamp, in dienst van de gereformeerde Kerk; hij stond eerst in
Beetgum, van 1^94 tot 1600 in Dronryp. 3 5 0 Voorbeelden van later
overgegane priesters zijn Bernhardus Gaspari, eerst Benedictijn in
Freckenhorst en van 1611 tot 1616 predikant te Harlingen, 3SI en de
Franciscaan Petrus Mestrum, die zijn loopbaan in Friesland begon als
missionaris te Oosterend, in een conflict met zijn oversten kwam en na
herscholing te Franeker van 1662 tot zijn dood in 1672 als predikant te
Peins en Sweins stond. 3 5 2
Het aantal predikanten was veel geringer dan vóór 1^80 dat der
priesters. Voor een deel was dat een gevolg van de aard der gereformeerde kerk: zielmissen kende zij niet. Voor elke kerk was dus één
geestelijke voldoende. Maar daarmee vervielen ook verschillende bronnen van inkomsten, en het resultaat was dat niet aan elke kerk een geestelijke verbonden kon worden. Voor een deel zal dat aan de bevolking
gelegen hebben, die de geestelijke goederen liever anders gebruikte. 353
Verschillende malen heeft de landsoverheid getracht deze afwerende
houding te doorbreken: in 1582 dreigden gedeputeerde staten zelf
predikanten en schoolmeesters te zenden, in 1^97 besloten zij dat,
ingeval de brede gemeente nalatig bleef, de lidmaten zich tot het
college konden wenden en dan alleen de beroeping doen. 3 5 4 Maar in
verschillende gevallen bleef het lijntrekken. Die van Pietersbierum
konden het in 1601 niet eens worden in een strijd om twee candidaten
en kregen tenslotte van gedeputeerde staten order een buitenstaander te
kiezen, 355 in 1608 gelastte het college aan Marsum een keuze te doen,
anders zou men die gemeente iemand toewijzen. 356
Om aan alle tegenwerking een einde te maken besloten de Staten in
1616 alleen diegene tot de stemming toe te laten „die alvoren bekent
is de Gereformeerde religie ende jegenwoordige staat van regieringe
voer oprecht ende wettelyck te holden,en die bereyt is daer van onder
eede verclaringe te doen in deselve vergaderinge". Ook koters (eigenaars van niet-stemhebbende boerderijen) werden tot de stemming toegelaten, maar reeds in 1622 weer door de landsdag buitengesloten; na
1645 konden ook niet-ingezetenen grondeigenaars meestemmen. 357
Een andere oorzaak van de slechte bezetting waren de lage tractementen en het achterwege blijven van uitbetalingen ervan. In de eerste
jaren werden zij vaak omgeslagen over de dorpen, die dan hun aandeel
uit de geestelijke goederen betaalden. In 1^84 schreven de Staten voor
de pastorieplaats ter beschikking van de predikant te stellen en de opbrengsten daarvan zo nodig en zo mogelijk aan te vullen uit 'andere
leenen' tot een volle pensie van 300 carolusgulden. 358 Maar de arme
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Regnerus Falco, die aan het nalatige Kubaard was opgedrongen, had na
bijna twee jaren nog niets gebeurd. 3 5 » De Bildtmeiers gaven weer blijk
meer te kunnen dan een ander: de landsdag van 1^91 stond hun voor
elke predikant 300 gulden uit de kloosterinkomsten toe, terwijl zij
hun pastoors zelf betaald hadden. 3 6 0 In Achlum was men pas in 1 £94 aan
de volle pensie t o e . 3 6 1
De onveiligheid van de eerste jaren veroorzaakte dat verschillende
dorpspredikanten bij voorkeur in de stad woonden, onder andere Gerrit
Radijs van Marsum; in 1^91 trachtte de synode daar een einde aan te
maken. 3 6 2
Na de verovering van Groningen trad Friesland op als moederkerk van
de nieuwe gereformeerde kerken in stad, Ommelanden en Drente :
de Franeker hoogleraren Lydius en Lubbertus legden er de grondslagen
voor de organisatie, 3 6 3 en bovendien moest Friesland enkele bekwame
predikanten afstaan, onder anderen Egbertus Johannis Aerarius van
Schalsum. 3 6 4

De voorbereiding tot het ambt
Wilde de gereformeerde Kerk duurzaam over voldoende krachten be
schikken, dan was een eigen predikantenopleiding nagenoeg onmisbaar.
Reeds in ι ς81 besloten gedeputeerde staten tot de oprichting van een
seminarium voor veertig jongelieden te Franeker, die onderhouden
zouden worden uit de kloosterinkomsten. 3 6 '
Op aandrang van de synode nam de landsdag, op 24/14 april 1 f84
in Franeker bijeen, dit besluit over. 3 6 6 Weldra waren de plannen al
weer gewijzigd: het zou een volledige universiteit worden. De inrich
ting werd op 8 augustus/29 juli 1 ς8ς met fraaie Latijnse welsprekendheid
geopend. 3 6 7 Het genaaste Kruisbroederklooster werd daarmee verblijf
der Muzen, middelen voor het onderhoud van de universiteit en ook
voor toelagen aan onvermogende studenten werden getrokken uit de
kloostergoederen. Het was de Staten ook gelukt een aantal bekwame
hoogleraren aan de hogeschool te verbinden. 3 6 8
De theologische studie bestond voor uit een deel disputeren, waarbij
de bestrijding van papistische en doperse meningen een ruime plaats in
369
nam.
Na het universitair examen nam de Kerk nog een examen af,
wat een taak voor de classes was. Lange tijd werden ook nog 'leken',
die niet aan een universiteit gestudeerd hadden, tot het examen toege
laten.
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Geschiktheid en leven van de predikanten
Het is moeilijk een indruk te krijgen van het aantal personen dat voor
de dienst beschikbaar kwam, en van hun kwaliteit. Wel zijn er aanwijzingen dat de Kerk op dit laatste gebied concessies heeft moeten doen
en ook gedaan: in 1^97 en 1603 klaagden gedeputeerde staten bij de
classes over het toelaten van onvoldoend onderlegde jongelieden tot het
ambt.370

Aan de andere kant bleven oude of ongeschikte predikanten soms te
lang in dienst. 371 In 1599 opende de landsdag echter de mogelijkheid
van een landspensioen voor te oude predikanten ; het jaar te voren was
reeds besloten, dat — naar het voorbeeld van de middeleeuwse annus
gratiae — na het overlijden van een predikant de weduwe nog een jaar
de inkomsten der pastorie zou genieten. Maar van een verdergaand
weduwenpensioen is niets gekomen, zodat de synode in 1632 een beurs
instelde voor uitkeringen aan weduwen, die nimmer bevredigend heeft
gewerkt. In erge noodgevallen sprongen de classes wel eens b i j . " 2
Niet alleen een gebrek of te veel aan jaren deed predikanten tekortschieten. De synode van 1594 nam in het algemeen besluiten over
drinkebroers, dienaren die het met hun gemeente niet konden vinden,
of die buiten hun gemeente gingen preken om een beroep te krijgen, die
zonder attestatie van de ene classis naar de andere overkwamen en over
afgezetten, die van 1597 over dienaren die geen Avondmaal hielden of
traag waren in hun dienst. 373
Ook in hun persoonlijk leven waren niet allen onberispelijk.
Hero Wiarda in Sweins was omstreeks 164^ een knoeier met kerkeeigendommen. 374 De zeer bijbels benaamde Gideon Bethelius van Wier
moest in 1660 voor het gerecht van het Bildt verschijnen omdat hij op
een zondag met twaalf hooiers aan het zwelen was geweest ; het kostte
hem 12 gulden boete. 3 7 5 Het bontst maakte het zeker Jacobus Stonebrink te Tzummarum, die zich in schulden gestoken had bij diakonie,
kerk- en armvoogden : hij verduisterde collectegeld, sloeg dorpsgenoten
te hoog in de belastingen aan en begon met zijn zoon een valsemuntersbedrijfje, tot hij in 1670 tegen de lamp liep. 3 7 6
Het meest van alles kwam drankzucht voor. Soms leidden de klachten
tot afzetting, vaker tot schorsing: in de jaren 1640-1795 lag gemiddeld
elk jaar wel een van de 208 Friese predikanten onder censuur. 377 Zo'n
aantal is evenwel geen teken van ernstig bederf, en er zijn vele goede
predikanten tegenover te plaatsen, waarbij de onopvallende nog niet
eens genoemd worden.
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Andere ambtsdragers
Van de ouderlingen, de naaste medewerkers van de predikant, merken
wij weinig meer dan dat zij ook in de classicale en synodale vergaderingen
verschenen, en bij examens aanwezig konden zijn."« Onder de ter
synode afgevaardigde ouderlingen zijn nogal eens edelen en regentenVan de diakens worden wij al evenmin veel gewaar. Zij maakten
min of meer deel uit van de kerkeraad, maar konden weinig doen voor
hun eigenlijke werk, de armenzorg, daar van de oude kerkegoederen
niets aan hen was toebedeeld : het kostte hun ook nog heel wat moeite
een deel van de 'armenoortjesgelden'* te krijgen."» In sommige gevallen
waren zij beter toegerust: de kerkeraad van Dronryp kon over een
armhuis beschikken, dat zij in 1600 wilde vergroten. In de herfst van
dat jaar kochten de diakens een halve last ( = een ton) rogge voor de
armen en twee schuiten turf. 380 In de loop van de 17e eeuw slaagden
sommige diaconieën in het stichten van een eigen weeshuis.з' 1
De kerkdienst
Vrij spoedig heeft de gereformeerde eredienst zijn vorm gevonden:
Schriftlezing en prediking met psalmgezang en enkele malen in het
jaar Avondmaal. Maar aan het peil ontbrak soms veel. Dr Orck van
Doyem legde daarom aan de synode van 1584 een hele reeks artikelen
voor ter verbetering. Hij wenste allereerst een goede Schriftvertaling.
In de preek wilde hij geen vertoon van geleerdheid: de predikant be
hoorde niet te vitten op de Bijbelvertaling - dit om te voorkomen dat
libertijnse minachting voor Gods geschreven woord in de harten der
hoorders opkwam — maar ook geen ingewikkelde redeneringen of latijnse woorden ten beste te geven. Tenslotte vroeg Orck een strikt
vasthouden aan de formulieren van de gewone gebeden, de bediening
der sacramenten en de huwelijkssluiting. Een synodale commissie kwam
tot de slotsom dat alle predikanten deze artikelen dienden te onder
382
houden.
Hoeveel resultaat deze goede gedachte gehad heeft, is een
tweede. Maar dat de Staten in 1 £86 een uitgave van de psalmen en enkele
gezangen van Luther en anderen — en wel op n o t e n - lieten verschijnen, 383
is misschien toch een vrucht geweest van de bemoeiingen van doctor
Orck. Wat de Bijbelvertaling betreft, in 1579 en i j 8 o waren uitgaven
* De belastingpachters moesten sinds 1 ¡go op elke gulden pachtsom een stuiver toegeven ; hiervan werd driekwart (een blank) gerekend voor de verpachtingskosten en het
overblijvende oord was voor de armen.
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van het Nieuwe Testament bij Peter van Putte in Harlingen verschenen,
gevolgd door een volledige Bijbel in i^82, 3 8 4 maar dit was een doperse
vertaling. Het zou nog tot 1637 duren eer de gereformeerde Kerk een
eigen officiële Bijbelvertaling kreeg.
Men moet wel ontzag hebben voor het uithoudingsvermogen van de
bezoekers van morgen- en middagpreek, vooral in de winterkou in onverwarmde holle kerken. De preek duurde lang: vóór de reformatie
was een half uur normaal geweest, maar op kleinere plaatsen werd niet
op elke zon- en feestdag (samen ongeveer honderd in een jaar) gepreekt. 3 8 5 Nu was het aantal preekdagen geen zeventig meer, maar de
hervormde kerkdienst duurde langer dan die der anderen, en een gering
aantal hoorders in de oogst- of hooitijd mocht niet als verontschuldiging
voor nalatigheid dienen. Vóór de middag behoorde men uit een bijbeltekst te preken, na de middag uit de Heidelbergse katechismus. 386
De zang tijdens de dienst werd gedragen door een voorzanger, gewoonlijk de schoolmeester. 387 Maar soms was men tot andere oplossingen gedwongen: toen in Dronryp mr Roelef Bouwes in 1600 ziek was
en het zingen in de kerk verzwakte, besloot de kerkeraad het voorzingen
op te dragen aan Pieter Uulkis, die 'stout is in 't singen, hoewel hij niet
alles can' ; dominee moest dan maar die psalmen opgeven, die Pieter
het best kon zingen. Kort daarop kreeg Pieter echter ruzie over de
verkoop van een paard, zo hevig dat de kerkeraad hem moest uitsluiten
van het Avondmaal. 388
Naast de voorzanger bleef het orgel in ere : Tsjom plaatste zelfs in
1^98 een nieuw. 38 « Het zou evenwel nog lang duren eer het orgelspel
tijdens de kerkdienst in gebruik kwam: pas de synode van 1631 gaf aan
de kerkeraden de vrijheid hiertoe over te gaan. 390
Naast de kerkdienst stond de profetie, de bespreking van een schriftgedeelte; in Dronryp geschiedde dat bij de lidmaten aan huis. 391
Tot de bijzondere dingen in de kerk hoorde allereerst het Avondmaal.
Evenals vóór de Hervorming het viermaal per jaar communiceren voor
de meeste leken het maximum was, 392 evenzo vierde de gereformeerde
gemeente slechts enkele malen per jaar de maaltijd des Heren: de
synode van 1^98 achtte éen of twee keren voldoende. Het Avondmaal
vroeg een ernstige voorbereiding, ook in de kerk op de voorgaande
vrijdag of zaterdag, en de kerkeraad kon onwaardigen voor een of meer
keren uitsluiten. 393 Naburige gemeenten vierden het soms samen, zoals
Dronryp, MenaldumenSchingen. 394
Het sterven van een gelovige had vóór de hervorming soms zeer uitvoerige reeksen getijden, uitvaart- en voorbedemissen, aalmoezen en
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rouwbetoon door zwart dragen en klokluiden meegebracht. 3 « 5 Het
rouwbetoon was ook na de kerkelijke ommekeer mogelijk; na het midden
van de 17e eeuw ontstond in de gereformeerde kerk hevig verzet tegen
de preek bij begrafenissen, omdat men ze beschomvde als een paapse
superstitie. 3 ' 6
Hoe groot de toeloop naar de kerk was? In 1^99 klaagde Joannes
Sylvius te Minnertsga zijn nood bij professor Lubbertus over het geringe
aantal kerkgangers, de minachting voor de Kerk en de afkeer van het
predikambt bij de godsdienstigen. 321 De gedachte van Agge van Albada
om naast de gewone diensten voor de gereformeerde gemeente zuiver
schriftuurlijke samenkomsten te houden voor anderen 397 schijnt nooit
ernstig overwogen te zijn.
Van Rome had de gereformeerde Kerk de kinderdoop overgenomen.
Maar in een land met zoveel doopsgezinden als Friesland kwam het
vrij veelvuldig voor dat iemand zelf niet wist of hij gedoopt was ; na
bespreking in de synode en raadpleging van de Franeker hoogleraren
besloot men in 1611 dat zulken gedoopt dienden te worden. De vraag
of men de doop door de bisschoppen der wederdopers en door de
papen ook zou erkennen, is aan het oordeel der professoren van Leiden
en Franeker onderworpen; de synode van 1603 had bezwaar tegen de
eerste, omdat de doopsgezinden 'de H. Drievuldigheyd gantsch vercreupelen' en omdat hun voorgangers niet wettig beroepen waren.
De katholieke doop werd in de praktijk vermoedelijk erkend, maar het
katholieke gebruik van de nooddoop door leken, met name vroedvrouwen, was verboden. De doop geschiedde steeds in de volle samenkomst
der gemeente; de bezwaren die daar aanvankelijk wel tegen gemaakt
werden, verstomden in de loop van de 17e eeuw. Maar pas de aanneming
op belijdenis maakte iemand tot werkelijk lidmaat, en de Kerk was
niet geneigd iedereen maar voetstoots aan te nemen: weinig stichtelijk
leven was een grond voor afwijzing, en ook het beoefenen van een beroep
als dat van bankhouder. Herbergiers sloot de Kerk niet buiten. Te grote
strengheid wilde men dus ook niet toepassen, en evenmin toelaten in
anderen. Toen in Menaldum schoolmeester Pyter Pybes enkele malen,
nog wel tijdens de avondmaaldienst, in 1639 en 1641 trachtte minder
vrome medebroeders van de tafel des Heren weg te houden, leverde
dat hem ontslag en excommunicatie door de classis op. Gedeputeerde
staten en de ouderlingen der classis hielden hem echter de hand boven
het hoofd.3«8
Het huwelijk bleef grotendeels een aangelegenheid van de Kerk.
Eerst kwam het veel voor dat huwelijken in huis werden gesloten, maar
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daar maakte de synode omstreeks іб^о een einde aan. De huwelijksbeletselen nam de Kerk van het boek Leviticus en van de staat over;
de zorg voor huwelijken die uit het goede spoor raakten, moest de
Kerk bijna alleen dragen. 39 » Uiteindelijk kon dit toch weer tot juridische
problemen leiden: toen Hero Frisius, predikant te Dongjum, door zijn
vrouw was verlaten en wilde hertrouwen, meende de synode van 1^89
dat zoiets geoorloofd was, en droeg zij aan de hoogleraren op samen met
scriba Vomelius de argumenten voor dat standpunt uit de Schrift bijeen
te zoeken en aan het Hof voor te leggen.* 00
Tot de taken van de predikant hoorde verder het huisbezoek — ook
bij de papisten — en het godsdienstonderwijs, het laatste in samenwerking
met de meester.^ 0 1
De schoolmeesters en hun werk

Door zijn taak als voorzanger, katechiseerder en veelal ook koster was
de schoolmeester een belangrijke figuur in de gereformeerde Kerk.
Met deze dingen en het onderwijzen der jonge jeugd schijnt hij in som
mige gevallen nog niet eens volledig bezet te zijn geweest, althans in
Wier bewerkte meester-koster Claes Vincentsz, al koster vóór de ommekeer en daarna een aantal jaren uit dit ambt, in 1^87 het kosterijland
zelf, leverde gerst aan de armen, 'sluyck' (afgedorst stro) voor dakbedekking, enz. Te Berlikum werkte in 1592 een Everardus Jelis Bomensis;
daar deze ook nog een pensie van het land ontving — 40 carolusgulden
per half jaar —, moeten wij aannemen dat wij hier met een voormalig
kloosterling te maken hebben. 402 In Achlum werd de vroegere pastoor
Job Pietersz schoolmeester. Eerst genoot hij een vast salaris, maar na
1590 werd een deel van de inkomsten der vicarie voor het onderhoud
van de meester bestemd. 403 Deze regeling is de algemene geweest: de
schoolmeester trok een groot deel van zijn inkomsten uit een vicarie,
een prebende of de kosterij. 404 Maar deze inkomsten waren vaak veel
te laag.40*
Als kerkedienaar had de meester allereerst tot taak het onderwijzen
van de Heidelbergse katechismus en het weren van schadelijke boeken
uit de school. De Kerk verlangde dus van hem dat hij zuiver in leer en
kerkelijke observantie was. Hiertoe vroeg de Kerk de hulp van Staten
en stadhouder. 406 In 1590 besloot de landsdag dat de schoolmeesters die
niet vroom van leven waren, de jeugd niet onderwezen of hun kerkelijke
diensten verwaarloosden, afgezet moesten worden, dat de gemeente
een opvolger moest beroepen met advies van de predikant, en dat alle
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schoolmeesters de Nederlandse geloofsbelijdenis moesten ondertekenen.
Het laatste was wel nodig, want in 1587 was b.v. gebleken dat de kin
deren van Kimswerd onderwezen werden door een 'Wederopersche
407
scholmeister'.
Doch het duurde lang eer de ongewenste elementen
uit de schooltjes waren verdwenen. De synode van 1597 achtte het dan
ook nodig weer eens bij de Staten aandrang uit te oefenen dat zij zorg
08
zouden dragen voor de uitvoering van hun eigen plakkaten,·* waarop
dezen voorschreven dat 'dronckaerts, wederdoperen, papisten ende
diergesinde' moesten verdwijnen, en dat zo nodig alleen de lidmaten
konden kiezen in plaats van de hele brede gemeente. 4 0 '
Hoe gevaarlijk een andersdenkende schoolmeester kon zijn, bleek in
Spannum. Daar kwam aan het licht dat meester Dyrck Seerps niet alleen
papist was, maar ook katholiek godsdienstonderwijs gaf en priesters
ontving. Deze ondermijnende figuur werd dan ook gevangen gezet en
г maart/23 februari 1600 door het Hof veroordeeld tot vijfjaar ver
banning. 4 1 0 Tien weken later gaven gedeputeerde staten aan predikant
en lidmaten van Minnertsga volmacht om een schoolmeester te kiezen. 4 1 1
Eind 1601 kregen verschillende grietmannen last na te gaan, of de
schoolmeesters over wie de classis Leeuwarden geklaagd had, papist
waren. 4 1 2 In de volgende jaren deed zich zo nu en dan weer een geval
voor dat gedeputeerden een schoolmeester afzetten, meestal omdat hij
doopsgezind was. 4 I 3 De classis Franeker klaagde in 1647 hevig over de
nalatigheid van de schoolmeesters, zowel bij het onderwijs in de gebeden
en de godsdienstleer als in het aanleren van het lezen en schrijven. Vier
jaar later trok die van Hitsum de aandacht van de classis, doordat hij een
herberg hield en ook op zondag tapte. 4 1 4
Ook de Latijnse scholen moesten zich aanpassen aan de nieuwe om
standigheden. Burgemeesters, raden en gezworen gemeente van Franeker
stelden samen met de predikanten in 1^86 een nieuw reglement vast.
Dit schreef niet alleen voor dat de rector en alle ondermeesters de
Heidelbergse katechismus ondertekenden en bezwoeren, maar legde
hun ook op elke zondag voor de preek (in de zomer was dat van 6 tot 7
en in de winter van 7 tot 8) de kinderen het evangelie in het Grieks en
het Latijn te laten lezen, terwijl de 'Duitse meester' zijn leerlingen de
katechismus moest laten opzeggen. Onder leiding van rector en leraren
bezochten de leerlingen vervolgens de kerkdienst; om goed mee te
kunnen doen, dienden zij op school ook de psalmen te leren zingen. Als
rector trad destijds op Theodorus Mantgum, die in 1^71 in dienst was
getreden en de ommekeer op een of andere wijze had meegemaakt. 4 1 s
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Contacten met andere gereformeerde kerken
De gereformeerde kerk van Friesland was een landskerk; buiten de
provinciegrenzen behoorde alleen Ameland tot haar werkgebied. Zij
kon de kerken van Emden en Noord-Holland min of meer als haar
moederkerken beschouwen, en die van Groningen met de Ommelanden, alsmede die van Drente als haar dochters. Op de synodes van de
Nederlandse kerken verschenen correspondenten uit de andere provincies; 416 en in 1581, 1^86 en 1618 ontmoetten afgevaardigden uit
alle gewesten elkaar op nationale synodes.*17
Met de moederkerk in Genève is het contact vrij druk geweest.
De eerste Fries die zich er liet inschrijven, was Orck van Doyem, die
in juni ij68 de verklaring aflegde dat hij Christen was volgens de katechismus van Genève ; hij was de negenenveertigste uit de Nederlanden.
Ongeveer tegelijk met hem zal Gisbertus Ens uit Franeker te Genève
gekomen zijn. Na hen verschijnt zo nu en dan weer een Fries in de
bewaarde en lang niet altijd goed bijgehouden registers; onder dezen
is de noordwesthoek niet slecht vertegenwoordigd. In augustus 1^80
kwamen Lollius Adama van Franeker en Titus ab Adelen van Sexbierum,
in і£97 Dominicus a Botnya, in 1600 Jarichus a Cammingha van Fra
neker, in 160ς Hessel Raes van Vervou. De meeste Friezen kwamen er
om rechten te studeren, de theologen — de Oostfriezen Rudolphus
Artopaeus en Hinricus Hinckena van Hinckenborg, beide later in Fries
land werkzaam, en Friezen als de jonge Bogerman en Paulus Snecanus,
die na zijn terugkeer van Genève de preekstoel in Winaldum beklom waren zeldzaamheden. 418 De studenten bleven er niet altijd aan de
voeten der meesters zitten : Doeke Jongema verdween al na een week
naar Lausanne, waar hij ongeveer het hele jaar 1600 doorbracht. Zonder
risico was het leven in den vreemde ook niet: Joost Botnia kwam in
Chambéry twee weken ziek te liggen 'aen die bloetganck'. 418 Bizondere
zorg besteedde het vaderland aan Hessel Raes van Vervou : de Franeker
hoogleraar Sibrandus Lubbertus, die hem zelf acht jaar in huis gehad
had, 420 spande professor Simon Goulart er voor om een goed kosthuis
te vinden, Willem Lodewijk verschafte hem een aanbeveling bij de
predikanten en verzocht hen het gezag van de vader over te nemen, opdat
Hessel zich niet overgaf aan 'Train-espée' of 'Gaste-temps'. Ook de
predikanten van Leeuwarden deden een dergelijk verzoek. Deze brieven
maakten wel indruk, want de kerkeraad van Genève vroeg Goulart
geregeld mededelingen te doen over de jonge heer van Vervou. 421
Er bestonden ook financiële banden met Genève. In 1593 kwam een
76

afgevaardigde naar de Nederlandse gewesten om geld te vragen; in 1^99
leende Friesland aan Genève 300 gulden waarvoor Genève de rente kon
voldoen door een scholier te onderhouden. 422
Het ligt voor de hand dat de hoogleraren van Franeker wetenschappelijke betrekkingen met Genève onderhielden; zo stond Lydius in
contact met Beza zelf.423 Sinds 1593 werden de graden van de universiteit van Genève in Friesland erkend. 424 Toen de strijd tussen Remonstranten en Contraremonstranten in volle gang was, spoorde men vanuit
Genève de Contraremonstranten aan om vol te houden. 425
Op de scheidslijnen
Tegenover Rome. Voor de eerste generatie gereformeerden was de Kerk
van Rome een zeer ernstige realiteit. Zij waren opgegroeid onder haar
heerschappij, hadden mensen daaronder zien lijden en hadden zelf
meegestreden om een ommekeer tot stand te brengen. Er waren echter
ook ernstige protestanten die in hun eigen leven een zigzagkoers gevolgd
hadden : Petreius Tiara was niet alleen stadsdokter in Franeker geweest,
maar ook privaatdocent te Leuven en hoogleraar in het hevig contrareformatorische Douai, eer hij in 1575 naar Leiden kwam om daar
rector te worden. 426 Frederik van Vervou had meegedaan aan de laatste
wanhopige poging om Haarlem te ontzetten, was daarna in Leuven,
Douai en Doornik gaan studeren en vervolgens nog in Robles' tijd te
Franeker teruggekeerd. 427 Onder de eerste dienaren der gereformeerde
kerk waren heel wat voormalige priesters. Hadden zij bewust gekozen,
dan zullen zij ook getracht hebben zich tegen Rome af te zetten; waren
zij meegegleden met de omstandigheden, dan zullen overtuigden in hun
omgeving getracht hebben hun de verschillen duidelijk te maken. Ook
in later tijd kwamen overgangen voor: Franciscus Meyvaert, die in 1607
tot grote tevredenheid van Lubbertus privaatlessen in de wijsbegeerte
gaf, kwam uit Gent en was in Engeland (openlijk) protestant geworden. 428
Hector van Bouricius uit Leeuwarden trok van Franeker in 1609 naar
Leuven en Douai, maar zwenkte over Frankrijk af naar Engeland, werd
in 1612 advocaat voor het Hof, weldra volmacht ten landsdage en in 1620
hoogleraar.42» Bepaald wild was de loopbaan van Arnoldus Verhel :
geboren te Amersfoort in 1583 deed deze in 1601 zijn professie bij de
capucijnen te Brussel, werd aan de studie gezet en klom op tot gardiaan.
In 1613 vluchtte hij uit het klooster te Brussel, werd teruggehaald naar
Mechelen, vluchtte 2 september 1616 opnieuw en werd 22/12 oktober
ingeschreven te Franeker. Geen jaar later was Verhel doctor juris en
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advocaat, weer een jaar later buitengewoon hoogleraar en in 1620 ordi
narius. Hij is viermaal rector geweest, en heeft dit ambt niet zonder
misbruik van macht bekleed. Maar de studenten kenden hem als 'vader
Verhel'. Hij stierf pas in 1664. *зо
De overgang was voor sommigen een bewuste stap, voor anderen een
bijna onmerkbaar overglijden. Bij gemengde huwelijken kwam het nog
al eens voor dat de meisjes de godsdienst van de moeder volgden en de
jongens met hun vader naar de kerk gingen; de gereformeerde kerk
aanvaardde in het algemeen deze afspraken.*з'
Intellectueel gesproken was er evenzeer afhankelijkheid als afkeer.
Wel had de eredienst zich grotendeels van de Roomse geëmancipeerd,
maar in de pastorale praktijk zien wij b.v. Lydius - het ging over de
vraag of een ongedoopte die anabaptist is, of een 'profanus contemptor
baptismi', een ongodsdienstige verachter van de doop, in de kerk kan
trouwen — het argument hanteren dat de papisten, Luther, Calvijn of
Beza zulke lieden zouden afwijzen.+з2
De afhankelijkheid wordt ook duidelijk gedemonstreerd in het
werk van Verhel, die zijn leven lang een scholastiek filosoof is gebleven. *зз
Het geschiedenisonderwijs was lang volslagen afhankelijk van een door en
door Rooms werk, namelijk de Epitome van de Jezuïet Horatius Tursellinus, die de hele wereldgeschiedenis samengevat zag in de lotgevallen
van de Romeinse keizers.+з*
Tegen de paapse invloed in de filosofie weerde zich in 1608 de privaatdocent Frederik Stellingwerff. Naast de 'papistisch' denkende Aristotelisten waren er in Franeker trouwens verscheidenen die anders dachten,
en die na het midden van de eeuw in de ban kwamen van de papist die
toen de toon aangaf: René Descartes.***
Belangrijker voor ons is uiteraard de strijd der Franeker hoogleraren
tegen het papisme in de theologie. De voornaamste kampvechter op
dit gebied was Sibrandus Lubbertus, niet zeer oorspronkelijk, maar
geleerd en onvermoeibaar. In 1^91 gaf Aegidius Radaeus een turf van
773 bladzijden uit, waarin Lubbertus de grondslagen van de Christelijke
leer behandelde als een doorlopende polemiek tegen Robertus Bellarminus, die de betekenis van Schrift en Traditie als geloofsbronnen had
uiteengezet. Daarop volgden werken over de paus en de concilies en in
1607-1609 een polemiek tegen de Jezuïet Jacobus Gretzerus, die het
voor Bellarminus opgenomen had. Bij alle polemiek wilde Sibrandus
toch zakelijk blijven en met de katholieke personen menselijk omgaan.+з6
7»

Een volgende bestrijder van Rome was professor Johannes Hachting
(te Franeker 1622-1630), die een weerlegging gaf van de katechismus
van Petrus Canisius en een rede hield over de voorspoed die God in 1629
aan het Nederlandse leger gegeven had.·»? De derde in de rij is de
Zweed Laurentius Banck, een bereisd en veeltalig man, die in 164^ onder
de titel 'Roma triumphans' een beschrijving in het licht gaf van de
plechtigheden bij de pauskroning van Innocentius X. Het werk kreeg
lofdichten mee van Verhel en Fullenius. Nadat Banck in 1647 buiten
gewoon hoogleraar geworden was behandelde hij een verhandeling over
de dwingelandij van de paus over de christelijke vorsten en de taxen
die de pauselijke kanselarij hief. Langzamerhand ontwaakte echter een
andere geest: Johannes a Marck, in 1676 op 20-jarige leeftijd hoogleraar
geworden, ging er toe over leerstukken van katholieken en Arminianen
als zelfstandige onderwerpen te behandelen.*3S
Tegenover de feitelijk aanwezige papisten paste de mannen van de
Kerk een voortdurende waakzaamheid om overtredingen der plakkaten
te ontdekken en die door te geven aan de overheid; daarnaast hoorde
de predikant de dwalende te benaderen. Toen de scherpe kanten er wat
afgingen, konden soms heel redelijke betrekkingen ontstaan. Ten aanzien
van de doop der papen in de gereformeerde landen kon de synode van
1604 niet tot een uitspraak komen j·»3» de praktijk was vermoedelijk dat
men die erkende.
Tegenover Menno's volk. Tegenover de doopsgezinden stond 'de gerefor
meerde Kerk' iets anders. De dopers waren immers mede voortgekomen
uit de reformatie en hadden mede onder de Spaanse tyrannie geleden.
Overgangen van belangrijke personen naar de gereformeerde Kerk
waren vrijwel ondenkbaar, gezien de samenstelling en de houding van de
doperse groepen; de zwaarste lieden onder hen waren gezeten burgers
en boeren als Dirck Jansz, die in 1625 zijn kinderen van anderhalf en vijf440
en-een-half jaar liet dopen door de dominee.
Intellectuele bestrijding was moeilijk omdat zij geen vaste geloofs
belijdenis hadden. Toch publiceerde de Franeker predikant Idzardus Nico
lai in 1 £92 een 'Grondtlycke onderwysinge tegen allerlei dwalingen der
wederdoperen.'
Op naam van Carel van Ghendt, predikant op het Bildt, staat een
boekje over de scheuringen bij de doopsgezinden, dat in 161 ς te Amster
dam verscheen. 4 4 1 Toen later het martelaarsboek van Tileman Jansz
van Braght grote opgang maakte, droeg de synode van 1664 de weer
legging ervan op aan professor Christianus Schotanus, waarop deze
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veelzijdige geleerde zijn 'Gronden der Mennisterij' schreef.* 42 Dat men
ook de kinderdoop moest rechtvaardigen ligt voor de hand.
Voor het practische beleid is weer de synode van 1^84 belangrijk.
Punt 2 van haar lange lijst wensen was het weren der secten, maar de
landsdag wilde niet meer toestaan dan dat de predikanten vrije toegang
tot de vergaderingen der secten zouden hebben en na afloop van de
preek hun voorgangers onder handen mochten nemen over wat streed
tegen Gods woord. 3 6 6 Voor en na zijn dan ook verschillende twist
gesprekken uitgevochten. Strijd werd voorts geleverd, als de Mennisten
nieuwe vermaanhuizen wilden stichten of verantwoordelijke functies
als kerkvoogd, schoolmeester, weesvader of weesvoogd (zo te Franeker
in 16 ς ς) bekleedden, •••з
Voor een pijnlijke zaak kwam de synode te staan door het gedrag
van de vroegere pastoor, nu predikant te Harlingen, Hermannus Elconius. In 1602 en 1603 zag de vergadering zich genoodzaakt de bedroefde
staat van diens gemeente te bespreken en de mogelijkheid van verplaat
sing te overwegen. Toen hij verwijderd zou worden, ging Hermannus
over naar de Dopers ; de synode van 1605 vroeg daarom aan gedeputeerde
staten hem het optreden te verbieden. 4 4 4
Tegenover de Lutheranen. Min of meer academisch was voorlopig de vraag
welke houding men ten aanzien van de Luthersen zou aannemen, want
de ingekomen Duitsers waren in de eerste helft van de 17e eeuw
nagenoeg alle afkomstig uit gereformeerde landen. Een uitzonderlijk
geval was de Noor Jonas Olaus, die in 1639 predikant wilde worden in
de Friese kerk. Als tekst voor een der beide propositiones (uiteenzet
tingen) bij het examen gaf de classis Franeker hem 1 Kor. 11: 24 op :
'dit is Mijn lichaam'. Hij kwam eerst in Marsum te staan, daarop een
paar jaar in Joure, en sinds 1642 in Berlikum, waar hij in 16^5 gestorven
is. 4 4 s
Tegenover de Socinianen. Een veel gevreesde en bestreden ketterij was het
Socianisme, de leer dat alleen de Vader God is. De verkondigers hier
van, vader en zoon Sozino, waren uitgeweken naar Polen, en vandaar
kwam het Socianisme naar de Nederlanden. Twee Polen werden om deze
reden in 1^98 door de Staten-Generaal uitgewezen, maar in plaats van
daaraan gehoor te geven bezochten zij eerst nog Franeker. Vermoedelijk
hebben zij daar contact gehad met studenten, en in 1 £99 verscheen in
Franeker een verweerschrift van hen. Eerst geloofde men niet dat zij
invloed hadden, maar in 1611 kwam in Franeker een boekje uit onder
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de titel 'De officio hominis christian!' (over de plichten van een christenmens), dat de hele leer van de Socianen bevatte. Uiteraard waren de
namen van schrijver en uitgever pseudoniemen, maar het lettertype
verried de drukker en vervolgens vond men enkele studenten die erbij
betrokken waren, en de financier, jonker Douwe van Hottinga. Sibrandus
Lubbertus had al een boek geschreven tegen de Socianen; nu werden
ook de in beslag genomen stukken en de bekentenissen der verdachten
op last van de Staten gedrukt. Het gewraakte werkje zelf liet de regering
verbranden.**6
Tegen valse broeders. De zaak met de Socianen zou niet hier een plaats
gevonden hebben, als dezen niet zijdelings betrokken waren geweest
bij de grote strijd tussen Jacobus Arminius, die niet zo zeker was van
de diepte van de menselijke zondigheid, en de door en door consequente
Franciscus Gomarus.*·*7 In Franeker hield men de strenge leer zuiver;
dat trok sommige Leidse studenten er heen. Lubbertus, die lang getracht had de verbindingen met Arminius en zijn geestverwant Wtenbogaert aan te houden, voelde zich in het voorjaar van 1609 genoopt
met hen te breken. Kort daarop verscheen een van Arminius' begaafdste
leerlingen, Simon Episcopius, in Franeker. Hij deed ruim een half jaar
lang mee aan de disputaties van Lubbertus om diens invloed te breken.
Toen hij in maart 1610 de strijd staakte, was Arminius overleden.
Na lang beraad benoemde de Staten van Holland tot opvolger Conradus
Vorstius, toen hoogleraar te Steinfurt. De rechtzinnige Calvinisten aan
de Leidse universiteit hadden grote bezwaren tegen Vorstius' opvattingen en riepen tegen hem de hulp van Lubbertus in. Toen ontdekte men in
Franeker het Sociniaanse boekje, en bij het onderzoek bleek dat verscheidene betrokkenen invloeden van Vorstius hadden ondergaan. Er
stak nu zo'n storm op dat Vorstius zich in arren moede terugtrok. Vervolgens viel Lubbertus in 1614 Hugo de Groot aan; gedeputeerde
staten kenden hem daarvoor op advies van het Hof tweehonderd gulden
toe.
Nadien raakte Lubbertus wat buiten de grote strijd doordat hij in
Franeker zelf zoveel doemwaardigs vond. In i 6 i j pakte hij zijn collega
Drusius aan, een ondogmatisch protestant, en kreeg het vervolgens aan
de stok met een nieuwkomer, de Pool Maccovius, die in 1618 de stelling
liet verdedigen dat God de oorzaak is van de zonde.
Intussen waren Bogerman en Willem Lodewijk steeds ijveriger gaan
werken voor een nationale synode. Begin 1616 lukte het Oldenbarnevelt
niet de kerkelijk gemengde magistraat van Leeuwarden te redden, en
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nadat ook Maurits in het Contraremonstrantse kamp gedreven was,
kon in 1618 het besluit om een nationale synode te beleggen in de
Staten-Generaal niet meer tegengehouden worden. De val van Oldenbarnevelt en zijn vrienden was in kerkelijk opzicht een onbelangrijk
naspel. De synode veroordeelde de Remonstranten, en beslechtte zo
goed mogelijk de twist tussen Lubbertus en Maccovius. In de nazitting
ontwierp men nog een kerkorde die de Kerk losser maakte van de staat.
Deze laatste hebben de Friese Staten echter volstandig afgewezen, de
twisten tussen de Franeker hooggeleerden begonnen spoedig opnieuw,
maar de leerstellige besluiten van Dordt zijn door de Friese Staten en de
Friese Kerk volledig aanvaard. Weinig predikanten werden afgezet,
alleen in Dokkum ontstond een Remonstrantse gemeente. 448
Naast de principiële onenigheden waren er allerlei kleinere en bijna
zuiver persoonlijke.

De gereformeerde kerk en het volksleven
Toen de nieuwe Kerk zich goed en wel georganiseerd had, begon zij
te arbeiden om het volksleven met haar geest te doordringen. Zij
trachtte althans voor de negatieve kant ervan, de uitroeiing van allerlei
kwaad, de medewerking van de overheid te verkrijgen. Op de landsdag
van april 1 £84 dienden deputaten der synode een lange reeks klachten
in met het verzoek daar in te voorzien. In veel gevallen kregen zij een
gunstige beslissing. De Staten besloten „dat gheen duyvelbesweerders,
waerseggers, hantkijckers, botterbelesers en sullen het landt moghen
deurlopen, haer brieven yemandt te coope bieden ofte te vercoopen"
op straffe van „schandalisatie ende bannissement" (art. ι ) , de censuur
op boeken werd omschreven (art. 3), op de klacht over de ontheiliging
van „die Zabbathsdach ende andere bedeldagen die van de overigheyt
in tijdt des noots gepubliceert worden, . . . met arbeyden, luytlastge
spelen van kaetsen, trommelen ende danssen, mede oock dronckenschappen ende diergelijcke" scherpten de Staten het plakkaat over de
zondag nog eens in (art. ς). De klacht over de aantasting van het eerbare
huwelijk door „bloedtschande, overspel, hoererije, onghetrouwt by
malcanderen te sitten ende weder van malcanderen te loopen, ende
mede deur het dulden van de bordeel-huyzen in landen ende steden,
welcke misbruyck die priesters weynigh uytgesondert met haer exempel
bestendigen", was oorzaak van de instelling van een commissie van
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overheidspersonen en predikanten om maatregelen te beramen (art. 9),
die in 1 $86 vorm kregen. 366
Doorvoering van dit alles was evenwel moeilijk. Nog jaren later
kloegen de vijf predikanten van Barradeel bij grietman Johan van Hottinga
over „ongeregeltheden . . . in den huwelycken staet, soe door 't gaerloopen als onordelijcke beesten eer sij eenige proclamatien ofte 00c
gaergevinge hebben gehadt". Ook de zondagsrust was volgens de predikanten in Barradeel ver te zoeken; zij verzochten daarom hernieuwde
publicatie van de plakkaten en vooral een verbod op zon- en biddagen
wijn of bier te tappen of gasten te zetten. Tevens verzochten zij de
grietman het aantal herbergen te beperken tot de onmisbare en „dat
overschot van des duijvels kercken" af te schaffen. In éen adem noemden
zij daarbij „dat afgodelycke avontspelen. . . ter eeren des Satans na de
wijse des ouden dachspeel by den heidenen"; dat wilden zij dus ook
verboden zien. Hottinga beloofde hierop de plakkaten over het huwelijk
en de ongeregeldheden opnieuw af te kondigen en te doen onderhouden. *+' Maar wanneer men de vele afkondigingen tegen het schenden
van de zondagsrust ziet, dan gelooft men niet zo vlot, dat de grote
Hottinga in deze de Barradeelsters gemakkelijk naar zijn hand heeft
kunnen zetten.
De stadsbesturen trachtten de zondagsrust eveneens door te voeren:
burgemeesters en raden van Franeker verboden in 1594 het in de herberg gaan, het tappen en het kaatsen onder de predikatie, evenals
openlijke nering op zondagen; 450 de raad van Harlingen verbood in 1619
de vensternering op zondag en het verhuizen op 'den anderden meydach'
die dat jaar op een zondag viel. 451 In 1627 verdubbelden gedeputeerde
staten de boetes op 'injurien', wanneer die op zondag waren gepleegd. 452
Positief konden de overheden zich slechts in enkele gevallen laten
gelden, zoals in het weeshuis. De voogden van het Klaarkampster weeshuis in Franeker schreven voor dat de kinderen naar de kerk gingen
en dat de weesvader in huis een napreekje hield. De weesvader verzorgde ook de katechisatie. Toen in 1638 een nieuwe weesvader kwam,
werd in zijn instructie opgenomen dat hij de kinderen op zondagavond
na het eten thuis moest houden en dan enkele van de oudste wezen (zij
konden blijven tot 25 jaar) 'enige capittelen' uit de Bijbel of het Nieuwe
Testament laten lezen. 4 5 '
Er waren nog heel wat meer kwade gewoonten: het kaartspelen en
het planten van de meiboom, waartegen de grote doleantie van 138
artikelen op de landsdag van 1584 zich richtte, 4 5 4 het 'nachtluiden,
avontspillen etc. ende ock dat zeer vromorgen luiden door de toren83

wachters nu altomet gepleget..., dantzen, croenen te hangen".^ss
Met name aan de studenten werd het komediespelen verboden, zij het
niet steeds met goede uitslag. 456 Bij begrafenissen op de dorpen wekten
de lijkpreken ergernis, en in 1614 drong de classis Bolsward er nog eens
op aan alle paapse resten hier met kracht te weren.+S7.
Het slechtst van allen gedroeg zich het krijgsvolk. Een vroom man
als Frederick van Vervou klaagde, dat het zo goddeloos leefde en zijn
vrije tijd doorbracht met 'vloecken, sweren, spelen met caert ende
stenen, droncken drincken ende hoereren', zowel de 'principale hoofden' als de manschappen. Hij vreesde dan ook dat het ongestraft toelaten
van al deze zonden Gods toorn nog eens zou afroepen.+58
Over schending van eigendom en rechtvaardigheid wordt zelden
gesproken; toch lijkt het mij toe, dat vooral van de mogelijkheden die
de handel, het ruime aanbod van arbeidskrachten en de primitieve organisatie van het belastingwezen boden, ruim gebruik gemaakt werd.
Vele klachten en maatregelen op het gebied van slechte zeden hadden
betrekking op de hele bevolking, gereformeerde en papist, mennist en
libertijn. Bijzonder pijnlijk werd het als in eigen gereformeerde kring
erge dingen voorkwamen. In de heilige hallen van Franeker zelf was het
al in de beginjaren een wilde troep onder de studenten, en ook in de
senaatsvergadering; het eerste leidde in 1597 tot het ontbieden van
soldaten uit het Harlinger garnizoen, het tweede tot wegblijven en
acties van sommige hoogleraren.* 59 In later jaren was professor Cloppenburg, theoloog nog wel, zo verslaafd aan de drank, dat de kerkeraad in
1648 de strenge censuur op hem toepaste. Toen de hoogleraar zich
immuun achtte tegen deze tucht en anonieme brieven liet schrijven,
riep de kerkeraad de hulp der classis in. 460
Wat in een gewone gemeente kon gebeuren, leren ons de kerkeraadsnotulen van Dronryp.
Met droefheid vaststellend dat er „in dese gemeente vele schurfde
schapen sijn die lange gesmeert sijn ende sij hun niet verbeteren", besloot de kerkeraad in juni 1600 van de 80 lidmaten acht opnieuw van
het Avondmaal uit te sluiten en vier voor de eerste maal. Tot deze
schurftige schapen behoorden gewone mensen als Jan Pietersz bij de
brug, die zich schuldig maakte aan oneerlijke handelingen met andermans
geld en goed, bekend stond als een leugenaar en die ook zeer onstichtelijk
leefde, en Thet Heris, een kijvende en twistende vrouw, die alle woorden en daden van vrome mensen ten kwade uitlegde, predikant en kerkeraad belasterde en zich verzette tegen elke vermaning. Maar ook
juffrouw Lucia Glins was onder hen, die zich in vrouwengezelschap
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bediende van „onstigtelicke vleislijcke ongesouten woorden, jae ooc
hare medelidmaten Motte noemende ende Marotte, lelcke aide beest,
als insonderheyt lest geschiet is te Wytze van Ockema's ower ouden
vromen goedfrou ende lidmaet Christi, Meinu genaempt van Winsum",
en dat in het bijzijn van zo wel lidmaten als van 'de viandendesgotlijcken
woorts'. Bij arm en rijk maakte zij onredelijk gebruik van spijs en
drank: „sij jaecht de vrouwen tot dronckenschap toe brandewijn in 't
lijf, set halve stucken botter seer gulsich in den brij, ooc in arme huisen",
en beweerde daarbij ook nog dat de predikant haar rustig af mocht lezen
zoals hij mr Sybren had gedaan. 461
Geloof en bijgeloof
De ergernis over slechte gewoonten en instellingen zal mede veroorzaakt zijn door het gevoel dat men de boze machten voortdurend dicht
bij zich had. Als in het begin van 1604 Sibrant Osinga van Sexbierum de
hand aan zich zelf slaat, voegt Vervou er de verzuchting aan toe: „'t
Is seer toe beclagen dat die menschen, Godt verlatende, den satan soo
veel ruymte geven om alsoo in ende over haer te heerschen." Drie jaar
later weet dezelfde te vertellen dat de Satan een soldaat meegenomen
heeft. 462 In 1619 is in Franeker, weer volgens Vervou, een bakkersknecht drie maanden lang stom gemaakt door een boze geest. 463
Dirck Jansz is vooral onder de indruk van natuurverschijnselen; soms
ziet hij er een voorspelling in, soms beweegt het wonderbaarlijke hem
alleen tot een bede. 4 6 4 Maar ook van Gods nabijheid en leiding zijn onze
beide dagboekschrijvers overtuigd ; dat geeft hun rust en moed om de
slagen van het leven te dragen. 46 5
Ook deden nog steeds voorspellingen de ronde. Toen Hesse! Aysma
van Beetgum, destijds president van het Hof, in 1^87 een beroep deed
op Leicester om het land te redden, verwees hij naar een oude profetie
dat de Engelsen, die de Nederlanden gekerstend hadden, hen ook in de
uiterste nood zouden redden. 466
De getalsterkte der gereformeerden
Het aantal personen dat door de gereformeerde Kerk bereikt werd,
blijkt allereerst uit de aantallen gedoopten. Voor verschillende gemeenten is het mogelijk cijferreeksen vast te stellen, die vroeg in de 17e
eeuw beginnen, zij het dat geen enkele reeks de gehele eeuw beslaat.
In veel doopboeken worden de op belijdenis gedoopten afzonderlijk
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aangeduid, zodat het mogelijk is hen te scheiden van de gedoopte kinderen van verschillende leeftijd. De herkomst van deze volwassenen
blijft in het duister ; waren zij allen van Doperse oorsprong, of bevonden
zich onder hen ook buitenkerkelijken?
De spreiding naar plaats en tijd van deze op belijdenis gedoopte
personen geeft wel iets aan. Te Marsum en Kimswerd is hun aantal
steeds gering. Elders is hun aandeel belangrijk: te Harlingen maken zij
meermalen vier of vijf procent uit van het getal der gedoopten, te Sexbierum en Sint Annaparochie soms tien procent. Tussen 1650 en 1670
begint het aandeel van deze groep te verminderen; het is eerder aannemelijk dan het 'reservoir' ongedoopten slonk, dan dat deze groep
minder gevoelig geworden was voor de zuigkracht van de gereformeerde
Kerk.
Door de onvolledigheid der reeksen is er slechts éen mogelijkheid de
cijfers betreffende de gedoopte kinderen te herleiden op een gemeenschappelijke basis. Stelt men het gemiddelde van de periode 1641 -'ςο
op 100, dan krijgt men vergelijkbare cijferreeeksen, die echter weinig
te zeggen hebben. De kleinste dorpen, Ried en Kimswerd, vertonen
de grootste schommelingen, afhankelijk van toevallige verschillen in
leeftijdsopbouw, meervoudige geboorten, of de aanbieding van de hele
kinderschaar uit een of twee gezinnen tot de doop. Van de grotere
dorpen vertoont Marsum het gelijkmatigste beeld. De ligging van toppen
en dalen wijst niet in éen richting. De basisperiode blijkt voor Sexbierum
een hoogtepunt te zijn en voor Ried en Kimswerd een dieptepunt.
Het resultaat van alle schommelingen is te Marsum een stijging tot het
midden van de eeuw, gevolgd door een daling, te Ried een inzinking
tussen 164J en 1675, gevolgd door herstel, te Kimswerd een stijging tot
omstreeks 1650, gevolgd door het handhaven van het bereikte peil.
Sint Annaprochie vertoont een verdubbeling van 1600 tot 1630, daarna
een duidelijke daling. Te Harlingen spreekt uiteraard de groei van de
stadsbevolking als geheel mee. De oorlog van 1672 brengt hier een
daling, daarna treedt op lager niveau stabilisatie op. Het is echter mogelijk dat de administratie minder nauwkeurig werd na 1650, toen de
Westerkerk bij de haven in gebruik genomen is.
Een overgang tussen de doopcijfers en die der lidmaten vormt de
aannemingslijst van Franeker. Deze lijst is slechts in copie overgeleverd
en het is de vraag of het begin ervan volledig is, want de afschrijver heeft
een flinke ruimte erboven wit gelaten. Het is uiteraard mogelijk dat deze
ruimte bestemd was voor een titel, doch het begin van de oorspronkelijke lijst kan ook beschadigd geweest zijn. Met potlood is boven de
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eerste tien namen geschreven 'ΐ£77\ e e n onwaarschijnlijk jaartal.
Deze eerste tien personen zullen veeleer — alleen of met anderen —
de gemeente gevormd hebben, die zich in maart of augustus 1578 con
stitueerde. Op hen volgen acht ingezetenen van Franeker, die met een
inwoner van Wier en een van Lollum op ς november 1578 aangenomen
werden. Het aantal der op belijdenis aangenomen lidmaten schommelt
in de jaren 1579-97 tussen de 10 en de 36 per jaar; tot en met 1586
bedraagt het gemiddelde 1 j , in de volgende jaren 23. De jaren na 1640
beginnen met een veel hoger gemiddelde, doch rond het vredesjaar
1648 zijn de aantallen weer veel lager: resp. gemiddeld 87 en 36. Ook
de groei door de komst van lidmaten met attestatie ligt na 1640 veel
hoger dan vóór 1600: in 1588-97 nog geen acht per jaar, in de jaren
'40 ruim 47. Jammer genoeg ontbreken juist te Franeker de lidmatenlijsten uit de 17e eeuw; het aantal van 1028 in 1708 komt overeen met
ongeveer 30% van de bevolking. 467 Maar hoeveel doopleden moet men
hierbij tellen ?
De dorpen waarvan meer cijfers bekend zijn, vertonen een duidelijke
groei van het aantal lidmaten. De mooiste reeks is die van Berlikum:
verdubbeling van 1598 tot 1634, en interpolatie tussen de uit later jaren
bekende cijfers zou voor de volgende 36 jaar weer ongeveer een verdubbeling opleveren. Een gelijkmatige groei moeten wij hierachter
evenwel niet zien: Gregorius Mees is in april 1656 beroepen en vertrok
weer in november 1657. Op 18/8 juni 1656 telde de gemeente 148
lidmaten, doch Mees nam in de anderhalfjaar van zijn dienst te Berlikum
niet minder dan 61 lidmaten op belijdenis aan (van wie twee uit het
pausdom) en 21 op attestatie, terwijl hij dertien volwassenen doopte.* 68
De cijfers voor de andere gemeenten wijzen ook op groei, en meestal
op een uiterst bescheiden begin. Een duidelijk voorbeeld is het kleine
Winaldum, dat van 14 in 1617 opliep tot 90 in 1715, vermoedelijk zonder bevolkingsgroei van betekenis. Dat het aantal lidmaten te Sint
Jacobiparochie binnen een halve eeuw vervijfvoudigde, bewijst dat ook
daar de lidmaten in 1605 een bescheiden deel van de dorpsbevolking
uitmaakten. Het grotere Sint Annaparochie had er vermoedelijk relatief
nog minder, Dronryp daarentegen bezat met 80 lidmaten in 1600 reeds
een flinke gemeente, die tot 1705 dan ook niet meer dan verdrievoudigde.
Het geheel overziende, krijgt men de indruk dat de gereformeerde
Kerk te Harlingen en op het Bildt een grote groep doopsgezinden tegenover zich had staan, waarvan zij een gedeelte voor zich heeft kunnen
winnen, evenals in Sexbierum. In de meer binnenwaarts gelegen dorpen
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betekenden de Dopers vermoedelijk minder. In Sint Annaparochie was
de assimilatie van de minder beginselvaste doopsgezinden vermoedelijk
tegen het midden der eeuw voltooid.
De verhouding tussen het aantal lidmaten en het aantal gedoopten
wordt in de loop van de 17e eeuw wijder, wat dus inhoudt dat er in de
begintijd een grote groep was, die wel zijn kinderen door de predikant
liet dopen, doch geen lidmaat was of werd. Plaatselijk vinden wij ook in
dit opzicht verschillen, het duidelijkst tussen Sint Annaparochie met
zijn klein getal lidmaten en het zeer belijdende Ried.
Wat zovelen bewoog hun kinderen wel te laten dopen, doch geen
belijdenis te doen, of omgekeerd waarom deze mensen en zovelen van
hun kinderen niet tot de belijdenis werden toegelaten, is nog een open
vraag. Er zijn evenwel aanwijzingen dat de oorzaak van deze terughoudendheid eerder bij de doopleden dan bij de kerkeraden gezocht moet
worden: de vrome Frederik van Vervou deed samen met zijn vrouw
pas in 1591 belijdenis, 481 de oude Geus Wybe van Grovestins zelfs niet
eerder dan in 1599. 482 Het zou nog veel tijd nemen eer het afleggen
van belijdenis op een leeftijd van ongeveer achttien jaar zede werd.
D.

DE

DOOPSGEZINDE

EN

ANDERE

PROTESTANTSE

DISSENTERS

Veel moeilijker dan de gereformeerden zijn de doopsgezinden te benaderen, deels omdat zij door hun losse organisatie minder op schrift
zetten, deels als gevolg van hun onzekere verhouding met de overheid.
Betrekkingen met de regering en gereformeerde Kerk

De gereformeerde overheid heeft in de doopsgezinden een soort dwalende broeders gezien. Zo eerbiedigde deze hun weigering om wapens
te dragen: in de huis aan huis bijgehouden registers van de schutterij
zijn de Mennisten niet meegeteld bij het formeren van de rotten. 4 e j
Ten aanzien van de eed gebood de landsdag in 1 597 dat de Mennonieten
in rechtszaken evengoed zouden zweren als anderen. Voorts verboden
de Staten hun aan lidmaten scheiding van tafel en bed op te leggen, wat
gebruikelijk was als van een echtpaar de man of vrouw in de ban gedaan
was. 484 In de praktijk viel de toepassing van dergelijke voorschriften
wel wat mee: in de gerechtsregisters van het Bildt komen meermalen
verklaringen 'op mannenwaarheid ' voor, waar in soortgelijke gevallen
de eed gevergd werd. 4 8 5
9ï

Iets anders dan deze eerbiediging van een aantal

gewetensbezwaren

was h e t toelaten van godsdienstoefeningen. H e t plakkaat van 3 1 maart
1580 verbood ze, en bij zijn bezoek in april ι ς81 had de prins van Oranje
de alleenheerschappij van de gereformeerde k e r k 'voorlopig' bevestigd.
Naleving van dit verbod was e c h t e r niet te verkrijgen. In 1 5-84 vroeg de
g e r e f o r m e e r d e synode t e n m i n s t e dat de vergaderingen d e r secten zouden
w o r d e n g e w e e r d ; de landsdag stond t o e n alleen toe dat de p r e d i k a n t e n
toezicht hielden en na afloop ketterse uitspraken a a n v i e l e n .
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In 1^98 had de aandrang vanwege de synode m e e r succes: de Staten
bekrachtigden

hun e e r d e r e verbodsbepalingen

en de g e d e p u t e e r d e n

schreven in die zin de n e d e r g e r e c h t e n aan.·* 8 6
G r o o t was het alarm dat geslagen werd bij h e t b o u w e n van vermaanhuizen. T o e n buiten Franeker — aan het Vliet? — zoiets geschiedde,
maakte de gereformeerde

classis de zaak aanhangig bij

gedeputeerde

staten. D e als o n r e c h t z i n n i g beschouwde stadsregering hield de Mennisten de hand boven het hoofd, waarop de landsregering zelf ingreep.·* 8 7
Een a n d e r plakkaat waar de Mennisten m o e i t e m e e hadden, was dat
van februari

i j 8 6 over de huwelijkssluiting.

Velen wensten

namelijk

alleen voor de g e m e e n t e d e r geloofsbroeders in het huwelijk t e t r e d e n .
O m hen t o t naleving van de w e t te dwingen, heeft Tjerck van H e e r m a ,
grietman van Menaldumadeel, in 1623 bij een Sierck Annes de beste
meubels in beslag laten n e m e n ( t e r voldoening van de boete) en ge
dreigd de volgende dag a n d e r e n evenzo te behandelen. O u d s t e Jacob
Claesz „cum sociis sijnde van de gesintheit van M e n n o Simens ofte Jan
Jacobs in de grietenije Menaldumandeel w o n a c h t i c h " w e n d d e zich t o e n
t o t g e d e p u t e e r d e staten.·* 8 8 D e uitslag is niet b e k e n d .
H e t is geen w o n d e r dat de moeilijkheden, d o o r regering en heersende
kerk gemaakt, soms o p onaangename wijze b e a n t w o o r d w e r d e n .

Op

Kromwal bij Britswerd schijnt de vermaner tijdens de dienst eens gezegd
t e h e b b e n dat grietman Tjerck van H e e r m a t e Berlikum bij nacht ge
holpen w e r d d o o r de duivel, die een lantaren of t o o r t s voor h e m uit
droeg, en een a n d e r e maal dat d o m i n e e D u i r e w o u t van D r o n r y p , die
hevig tegen de Mennisten g e p r e e k t had, bij zijn thuiskomst m e t razernij
was g e s l a g e n . 4 8 9
O m s t r e e k s het m i d d e n van de 17e eeuw w e r d de positie van de doops
gezinden in Friesland veel gunstiger. In 164c kregen zij s t e m r e c h t in
landszaken. In 166c en 1672 persten de Staten d e doopsgezinden d e r
verschillende

richtingen g r o t e leningen af en s t o n d e n hun daarvoor

vrijheid van godsdienst en vrijstelling van de militaire dienst t o e . Een
ander blijk van e r k e n n i n g was in 1688 en 1689 de t o e k e n n i n g van vrij93

dom van accijnzen aan het doopsgezinde weeshuis te Harlingen. 4 9 0
Maar juist toen werden de geruchten over Sociniaanse neigingen onder
de Dopers weer sterker. Deze leidden ertoe dat de Staten in 1722
weer een deel van de toegekende vrijheid terugnamen: de doopsgezinde
vermaners werden toen verplicht een trinitarisch formulier te onder
tekenen. In 1742 kwam het zover, dat de Staten de Harlinger predikant
Johannes Stinstra in zijn ambt schorsten. 4 ' 1
Organisatie
In wezen was elke doperse gemeente een volwaardige, onafhankelijke
kerk, geleid door een of meer leraren, die geen speciale opleiding
gehad hadden, en die hun arbeid voor de gemeente als een liefdedienst
naast hun gewone werk verrichtten. Slechts enkele oudsten of bis
schoppen hadden het recht om te dopen en het Avondmaal toe te dienen ;
zij reisden dus voortdurend rond. In de loop der jaren kwamen er
echter meer oudsten en hield dus het reizen op. Tegen 1700 begon men
in Amsterdam met de opleiding van predikanten. 4 9 2
De Doopsgezinden werkten met eigen bijbelvertalingen, die o.a. bij
Pieter van Putte te Harlingen verschenen. 3 8 4 In 1596 slaagde gerefor
meerde predikanten van Zuid-Holland erin de Staten daar te bewegen
een doperse bijbeluitgave te verbieden; toen het werk daarop ver
plaatst werd naar Franeker, kreeg Sibrandus Lubbertus uit Holland een
opwekking om eenzelfde verbod van de staten van Friesland te ver
krijgen. 4 "
De doperse gemeenten hadden uiteraard ook hun eigen armenzorg.
Op het Bildt horen wij hiervan in 1603, als een echtpaar een belangrijk
bedrag legateert aan de Menniste armen. 4 ' 4 Te Franeker woonde in 1621
iemand 'om Godswil op kosten van d'arme van de Mennisten'. 4 »5
Verdeeldheid
Vooral in de tijd dat de oudsten nog rondtrokken, kon de band tussen
de gemeenten op eenvoudige wijze worden aangehouden. Maar juist
hun optreden en hun persoonlijke interpretatie van wat een christen
hoorde te doen, leidde tot een aantal scheuringen. Een van de vroegste
hiervan deed zich in ics ς en volgende jaren te Franeker voor. De
minder strenge groep, die door de tegenpartij gebannen werd, stond
dan ook eerst bekend als Franekeraars. De scheuring werkte in tal van
gemeenten door; na verloop van tijd maakte de naam Franekeraars
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plaats voor die van Waterlanders. In de jaren ι £66-69 kwam het tot een
nieuwe scheuring onder de strengere groep n.l. tussen 'Friezen' (geleid
door de Vlaming Leenaert Bouwens) en 'Vlamingen' ; weer waren
Franeker en Harlingen het middelpunt van de strijd. Een poging om
Vlamingen en Friezen weer samen te brengen mislukte in 1^76. Toen
Thomas Byntgens, de om zijn strengheid gevreesde leraar der Vlamingen
te Franeker, in 1586 een huis kocht op volgens een deel der gemeente
onbehoorlijke wijze, vielen zijn volgelingen uiteen in Huiskopers en
Contra-huiskopers. De Huiskopers stonden weldra bekend als de Oude
Vlamingen : zij wilden de gemeente der vromen geheel afsluiten van de
wereld. In 1598 banden hun Haarlemmer geloofsbroeders de 'bank
roetiers' uit, en daarmee was in hun kring nog geen einde gekomen aan de
scheuringen. Deze splitsingen werkten soms in vele Vlaamse gemeenten
door, maar andere werden spoedig weer ongedaan gemaakt.
Te Harlingen trachtte Lubbert Gerrits, leraar bij de Friese gemeente,
in 1580 tot een vergelijking te komen met zijn 'Hoogduitse geestver
wanten'. Het schijnt echter niet zover gekomen te zijn. In 1589 werd
Lubbert in de ban gedaan, en daarna begon een splitsing in de Friese
groep: voortaan bestonden er oude, harde of bekommerde Friezen,
en jonge of zachte Friezen. Ook in dit geval waren de 'Ouden' weer de
voorstanders van de zuivere gemeente zonder vlek of rimpel. Lubbert
Gerrits werd in Harlingen de leider van de jonge Friezen, bij wie zich
ook Vlamingen aansloten. Het schijnt dat vooral in Franeker de 'jonge'
richting sterk was.*' 6
Onder de Oude Friezen brak in 1 £99 een ernstig conflict uit,waaruit
wij de aard der oude Dopers goed leren kennen. Op een bespreking te
Harlingen in mei 1 £99 verkondigde de Harlinger opziender Jan Jacobsz,
dat geen broeder of zuster der gemeente aan een werelds (niet-doopsgezind) man, wiens vrouw een afvallige was, waren mocht verkopen
waarvan de vrouw ook gebruik kon maken; wel waren goederen toe
gestaan die de man voor zich alleen wilde gebruiken of verhandelen.
Als verder een zuster der gemeente met een werelds man gehuwd was
en een kind verwachtte, dan moest zij van hem de belofte eisen dat het
kind niet gedoopt zou worden. Wanneer de man dit weigerde of niet
betrouwbaar bleek, dan moest de vrouw haar best doen om het kind
'van de doop te houden'. Toen Pieter Jeltjes van Kollum vroeg, wat dit
haar best doen inhield, legde Jan Jacobsz uit „Wech trecken ende dat
kint uyt besteden, dat de vader niet en wiste waer dat het kind was, niet
een jaer, maer al ware't thien jaer, so langhe die man ghesint ware dat
kint te doopen". Voorts achtte hij het ongeoorloofd iets te leveren aan
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een werelds schipper in dienst van een afvallige reder, zelfs al zou die
afvallige slechts voor 1/32 deel in het schip gerechtigd zijn. Pieter Jeltjes
wilde evenwel niet verder gaan dan deze punten als een goede raad bij zijn
gemeente aan te bevelen. De twist werd na enkele maanden duidelijk
aan de gemeenten: Jan Jacobsz voer in een vermaning te Dokkum fel
uit tegen de Kollumers, Pieter Jeltjes weigerde met zijn tegenstanders
aan te zitten aan het Avondmaal. Op machtiging van een vergadering
te Dokkum deed Jan Jacobsz de Kollumer voorganger in de ban, maar
diens gemeente nam hem opnieuw aan als broeder en leraar. Daarmee was
de scheuring een feit. Omdat Jan Jacobsz de vaderlijke macht aantastte,
werd hij gedagvaard voor het Hof. Daar verklaarde hij bij zijn leer te
blijven, „ende daer van niet te connen afstaen sonder vreese van te
vallen in den toorne van de Heere". Op 23/13 april 1600 sprak het Hof
het banvonnis tegen hem uit. Jan Jacobsz ging naar Hoorn, maar bleef
in het verborgen zijn volgelingen dienen en bemoedigde hen ook met
geestelijke liederen. Na enige jaren stond het Hof hem verschillende
malen toe een tijd lang in Friesland te komen ; in 161 2 is hij gestorven.+»'
Nog weer een andere richting onder de Dopers was die der Adamisten, volgelingen van Adam Pastor; dezen leerden dat alleen de Vader
waarachtig God is en Jezus zijn gezondene. 498
Door deze twee splitsingen bestonden er op veel plaatsen twee, drie
of vier doopsgezinde gemeenten. In de loop van de 17e eeuw kwam het
echter tot samensmeltingen. Op de duur verschoven soms ook de namen :
verschillende gemeenten van Jan Jacobsgezinden stonden later bekend
als Oude Vlamingen! Op de duur kende men alleen 'fijne' en 'grove'
(fine en grouwe). 4 "
Overgangen tussen de verschillende doperse richtingen waren in het
begin moeilijk. De oude Friezen wilden niemand in het begin opnemen
zonder hem opnieuw te dopen. 500 De grens tussen doopsgezinden en
Calvinisten was voor velen niet onoverkomelijk : de gereformeerde kerk
had al vóór haar erkenning dopers aangetrokken en later werd haar
aantrekkingskracht nog veel sterker. 501 Wij zullen zien dat er ook overgangen naar de katholieke Kerk voorkwamen ; of het omgekeerde ook
voorkwam, vermelden de bronnen niet.
Aanzien en aantal
In de samenleving namen de Mennonieten een eigenaardige plaats in.
In zekere zin vielen zij op door hun soberheid, hun weerloosheid,
hun weigering van de eed. Er waren belangrijke zakenlieden onder hen,
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men moet hen dus ontzien. Maar de volksmond beweerde dat zij in alle
opzichten niet zo vroom en degelijk waren als zij zich voordeden.
Als gevolg van de vele splitsingen is het een hachelijke zaak uitspraken
te doen over het aantal doopsgezinden in een plaats op een bepaald
tijdstip. Wel is het mogelijk een indruk te geven van de plaatsen waar zij
talrijk waren of uit een wat grotere omtrek samenkwamen, namelijk
uit de dooplijsten van sommige oudsten der 'Friezen'.
Leenaert Bouwens
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Gedoopten rolgens de dooplijsten ran oudsten der Friezen501
(С. J. = Cornells Jarichs; J. T. = Jacob Teunisz; J. C. = Jacob Claasen; J. J. =
Joris Jacobs).

Voor de jonge Friezen, de Vlamingen, de Waterlanders, de Hoogduitsers
en de Adamisten ontbreken dergelijke gegevens. Toch is er uit andere
bronnen nog wel iets meer over de verbreiding en getalsterkte der
doopsgezinden af te leiden, vooral in de steden. In plaats van de traditio
nele volgorde aan te houden zullen wij dan ook met de steden beginnen.
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Te Franeker waren in 1586 minstens vier groepen: Waterlanders,
Friezen, Vlamingen en Huiskopers.sos In 1614 is ook sprake van een
504
Hoogduitse gemeente.
Van de Friezen was vermoedelijk een deel
505
'zacht', en zeker een deel later Jan Jacobsgezind.
In 1621 heet het
dat iemand 'om Godswil van de Menniste armen' in een huisje woont,
in 16 3 ς werd een nieuwe vermaning in het hof achter het Botniahuis
506
aan de Brede Plaats gebouwd.
Een inzicht in het aandeel der doopsgezinden in de Franeker be
volking kunnen wij krijgen uit een register van de burgerij in enkele
stadskwartieren uit 161 ς. In deze lijst zijn 210 personen genummerd
als leden van de schutterij, bij 49 ongenummerden staat een M, bij
16 Ad, bij 2£ helemaal niets (weduwen, professoren, leden van de
magistraat en 9 opstellers van de lijst). 4 8 3 Samen dus 300, of 291 als de
opstellers uit andere kwartieren genomen waren. Het is duidelijk dat
in de lijsten de letter M voor 'Mennoniet' staat, en 'Ad' kan weinig
anders betekenen dan 'Adamist'. Samen zouden er dus 6$ aanhangers
van doperse richtingen zijn, d.i. 22%. Indien de andere stadswijken
daarvan niet te veel afwijken, mogen wij het percentage der doops
gezinden te Franeker in 161 ς dus op 20 tot 2 ς stellen.
De vrijstelling van de schuttersdienst was niet onvoorwaardelijk :
de Mennonieten waren verplicht zo mogelijk wachtgeld te betalen. Een
register van de in het wachtgeld aangeslagenen uit 1621 geeft 119 namen
(verdeeld over de wijken Oost, Zuid, West en Noord: 30, 29, 13 en47).
In 1624 is het totaal 116, in 1632 86, in 1633 72. In de laatste register
is sprake van drie wijken: Oost, Zuid en Noord met in 1633 resp. 28, 18
en 36 betalers. 5 0 7 West ontbreekt dus. In 1666 bedroeg het aantal
Waterlanders (lidmaten) te Franeker 5 3 . s o 8 In 1673, toen de wijkindeling veranderd was door het wegvallen van Zuid en het splitsen van
de andere drie, zijn verschillende lijsten van burgers tussen 18 en 60 jaar
opgesteld ten dienste van de versterking van het leger met gewapende
burgers. De lijsten zijn moeilijk te groeperen, en ook niet volledig.
Die van de beide Wester- en de twee Noorderkwartieren geven samen
47£ namen, van wie 63 Mennisten, d.i. ruim 13%; buiten de stads
gracht worden 141 personen genoemd, van wie i£ of ruim 10%
Mennist. 5 0 9 Een volgende reeks cijfers is weer afkomstig van de 'Mennonitecedullen', lijsten van doopsgezinden met de aanslagen waardoor
zij van schuttersdiensten waren vrijgesteld. In de oostelijke wijken wor
den in 1678 10 en 9 posten opgegeven, in West 7 en 6, in Noord 4 en
13, in de Uitburen 9, samen ^ 8 . 5 1 0 Het zou verleidelijk zijn het per
centage doopsgezinden dat wij voor 1673 gevonden hebben op grond van
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deze lijst iets te verhogen, maar de lijsten van 1673 wekken de indruk
dat Oost het volkrijkste deel van de stad was, en er is dus geen reden
de cijfers van 1673 niet als een redelijke steekproef te beschouwen.
In 1679 vinden wij 61 betalende doopsgezinden, in 1703 £9, maar nu
alleen binnen de grachten, evenals de £2, van 1704. Het aantal inwoners
van de hele stadsjurisdictie bedroeg in 1672 з ^ ^ о 1 ' 6 en in 1714 з.ббв 1 7 ?,
de verhouding tussen de aantallen gezinshoofden binnen en buiten de
grachten was in 1749 drie op een 5 1 1 .
Daarnaast staat een ander gegeven, uit de eerste jaren van de Doops
gezinde Sociëteit: in 169J-1700 gaf de daarbij aangesloten gemeente
op 216 leden te hebben. Deze opgave omvat alleen de gedoopten van
de verenigde gemeente, waar de Jan Jacobsgezinden buiten stonden, en
vermoedelijk beperkte de lijst zich tot degenen die iets konden bijdragen, met uitsluiting van de gealimenteerden.' 12 Men moet dus
rekenen dat bij de hele verenigde gemeente 450 tot 600 personen betrokken waren, dat maakt alleen al een percentage van 12 tot 16 uit.
Tegen het einde van de 17e eeuw waren er nog slechts twee groepen:
de Jan Jacobsgezinden of Oude Vlamingen, en de Verenigde Gemeente.
In 1762 smolten deze twee groepen samen.s π
Te Harlingen was omstreeks 1600 de grootste gemeente die der
Waterlanders in de 'Blauwe Schuur', de Vlamingen kwamen samen in de
Roeperssteeg, de Jan Jacobsgezinden in het 'Valkje', en naast hen waren
nog andere groepen. Reeds omstreeks 1610 is een vereniging van jonge
Friezen en Vlamingen beproefd; in 1616 kreeg deze voorgoed haar
beslag. De strenge Vlamingen wezen deze vereniging af; zij beschouw
den zich als de enige ware gemeente Gods en stonden later ook wel
bekend onder de naam Ukowallisten.
Van Harlingen namen nu de Amsterdamse jonge Vlamingen het ini
tiatief over : zij schreven alle geloofsbroeders behalve de te vrijzinnige
Waterlanders aan en na heel wat overleg konden zij een concentratie
van de middengroep (jonge Friezen, Hoogduitsers, jonge Vlamingen)
tot stand brengen, die in 1639 werd bezegeld. Pogingen van de Water
landers om ook opgenomen te worden werden afgewezen. De vereniging
is geleidelijk verder gegroeid: in 1672 sloten de Harlinger Waterlanders
zich bij de Verenigde Gemeente aan. Maar nog in 1700 bestonden hier
naast vier kleine strenge groepjes. 5 1 4 Tot de Harlinger doopsgezinde
gemeenten behoorden in de tweede helft van de 16e eeuw verscheidene
vlashandelaars, ververs en bontwevers uit Vlaanderen, 51 s onder de
houtmolenaars en scheepsbouwers waren zij goed vertegenwoordigd, 5 1 6
en volgens Aitzema waren vele schippers Mennist, veelal de besten.s'?
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Voor de Waterlanders geeft Blaupot ten Cate op als leden: in іб££
339, in 1660 309, in 1665 322, in 1670 266. Uit een andere bron geeft
hij voor 1666 een aantal van 126 Waterlandse gezinshoofden, wat
daarmee goed overeenkomt. Nadat de verenigde gemeente zich in 169$·
aangesloten had bij de Friese Doopsgezinde Sociëteit, gaf deze op £00
niet-gealimenteerde leden te bezitten. 518
Over de gemeenten op het platteland valt veel minder te zeggen. In
Menaldumadeel had Berlikum een gemeente met in 1695 48 economisch
zelfstandigen en gedoopte gezinsleden.s1» Te Blessum waren er in 1695
32. 5 I 2 Te Menaldum bestond in de 17e eeuw een gemeente van Jan
Jacobsgezinden. 52 0
In Franekeradeel bestonden geen afzonderlijke doopsgezinde gemeenten. In Baradeel bestond alleen een gemeente in Tzummarum, die
omstreeks het einde van de 17e eeuw 40 niet-bedeelde lidmaten had.51»
In Baarderadeel bestond o.a. een gemeente van Jan Jacobsgezinden te
Baard. Het gegeven dat deze gemeente 'in het begin' 70 leden telde, 521
geeft al bizonder weinig houvast.
Over het Bildt zijn sterke dingen beweerd: zo kan men lezen dat
omstreeks 1570 nagenoeg alle Bildtmeiers Mennist waren. In 1603 liet
te St. Annaparochie een echtpaar bij testament een grote som geld na
aan de Mennoniete armen, in 1636 is sprake van een vermaning in Oude
Biltzijl. Vermoedelijk had men in het begin van de 18e eeuw een
grove en een fijne gemeente. Het aandeel der Mennisten in de belangrijkste bevolkingsgroep, de Bildtmeiers, bedroeg in іб££ 2 з % . 5 2 2
De Luthersen

Tot diep in de 17e eeuw waren de gereformeerden en de doopsgezinden
de enige protestantse groeperingen in Friesland. De voortdurende im
migratie van Duitsers bracht echter veel Luthersen in het land. In 165Ό
vroegen Duitse en Skandinavische studenten te Franeker aan gedeputeer
de staten om toelating van Lutherse prediking in de academiekerk ;
op aandringen van de academische senaat wees het college dit verzoek
echter af. Te Leeuwarden organiseerden de Luthersen zich in 1669 tot
een gemeente. Het duurde tot 1681 eer die een openlijk uitgesproken
verlof van de Staten kregen om in een besloten huis godsdienstoefenin
gen te houden.
Reeds voordat de Leeuwarder gemeente georganiseerd was, had daar
sinds ongeveer 1660 een Julius Kaijser dient gedaan, die een vijftal
jaren later wegens slecht leven uit het land werd gezet, en in 1667 Jacob
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Taube, die weldra verwijderd werd omdat hij de Augsburgse coufessie
geen onwrikbaar geloofsgetuigenis achtte. Voor ons van belang is dat
de Luthersen te Hariingen Taube op 24 april 1667 tot hun predikant
beriepen. Volgens een bericht van de Nederlandsche Mercurius van
1771, waarvan de bron niet te vinden is, waren er een eeuw eerder in
Hariingen ongeveer i£o lidmaten, blijkens hun namen grotendeels
Friezen.s 23
Sectariërs
In de tweede helft van de 17e eeuw verschijnen ook nieuw ontstane
secten in Friesland. Op verzoek van de synode vaardigde de gewone landsdag van 1662 een plakkaat uit tegen 'Quaekers ende Dompelaers',
maar pas in 1670 begon zendingsactiviteit uit hun kring, vooral onder de
doopsgezinden. De nazomer van 1677 werd het hoogtepunt: te Hariingen werd een monthly meeting opgericht, waaronder heel Friesland
en Groningen met Ommelanden vielen. In Hariingen ontmoetten ook
de leiders George Fox en William Penn elkaar. Na een kortstondige
bloei was deze gemeente in 1707 in diep verval, en nadien horen wij
er niets meer over. 524 Aan hun invloed is het zeker toe te schrijven dat
in 1694 enkele Harlinger doopsgezinden vroegen om doop door onderdompeling, wat de kerkeraad goedkeurde. S2S Van Hariingen is Penn in
september 1677 naar Wieuwerd gereisd om er met de Labadisten te
spreken. Hun kolonie van vromen die zich uit de wereld teruggetrokken
hadden, heeft daar bestaan van 167$-tot 1704;.
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ι î 8 6 ; Statenarchief G m 7.
s' Plakkaat van Willem Lodewijk, 31/21
mei 1^86; Ch. iv 61 £-616.
59 Van Reyd б^а.
Winsemius: Chronique, 772a.
Instructien ende memorien, 30/20
april 1^86; aldaar 774b-778a.
60 Wagenaar 82-84.
61
De Pater 297-300.
62
Wagenaar 91-12J.
De Pater 301-303.
63 Lastgeving van de ingezetenen van
Menaldumadeel aan hun volmachten,
3 november/24 oktober 1^87; Staten
archief s 6/2.
64
Resolutie van volmachten uit Oos
tergo en Westergo, 19/9 november
1587 ; in Winsemius Chronique, 78 jb786a.
6
s Protest van gedeputeerde staten, 10/9
november i j S ? ; in Winsemius Chro
nique, 786; van Johan van Hottinga,
19/9 november 1587; aldaar 786b.
66
Van Reyd 89a.
67
Verschillende landsdagsstukken, 16/6
en 17/7 december 1J87 ; in Winsemius
Chronique, 787-789.
68
Wagenaar 124-128.
69
H. Kyllygreus aan graaf Guilielmus en
gedeputeerde staten van Friesland,
12/2 en 21/11 maart 1588; ЕСТ nr.
230-231, blz. Î88-J93.
Elizabeth aan Staten van Friesland, zonder datum; GA Franeker 2£о.
Winsemius
Chronique, 79ib-792a
geeft de samenvatting van een hele
reeks klachten van 12/2 mei i¡SS.
70
Elizabeth aan Buckhurst, 14/4 juni
1587; Coir. Leicester (WHG HI 57),
nr. 347.
71
De Pater 303-304.
72
Plakkaat van stadhouder en gedeputeer-
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den, 14 november I J S S ; Ch. iv
719-722.
" Plakkaat van stadhouder en gedeputeer
den, ι 8 december ι f88 ; in Winsemius
Chronique, 793a-794a; Ch. iv 726717' * Ordonnantie van de stadhouder, 2 2y
12 december ι $88; Ch. ιν
jìyji\.
' s Plakkaat van stadhouder en gedeputeerden, 24/14 december i f 8 8 ; Ch. ιν
724-7*17* Stukken van de Staten Generaal, 1 j
januari, 21 mei en 27 juni 1^89;
KHG 16 (i860) 239-24Î, 37Î-377;
17 (1861) 15-18.
" „Willem Ludwich, graeff zu Nassau",
aan de Raad van State, (eind) februari 1589; RSG vi (RGP f i ) , 602-604.
' * Fontaine 133.
" Notulen van de volmachten der dorpen in Hennaarderadeel, 29/19 maart
1589; Resolutieboek 1589-1611, fol.
3, in GA Hennaarderadeel.
80
Notulen van de volmachten der dorpen
in Hennaarderadeel, 3 april/24 maart
I J 8 9 ; Resolutieboek 1589-1611, fol.
4-4 , in GA Hennaarderadeel.
81
„Corte Remonstrantie" van Wonseradeel, Hennaarderadeel en Menaldumadeel aan Verdugo, met verklaring
van Verdugo, 22 april 1589; copie in
Statenarchief, M 7.
82
Criminele sententie van het Hof, 27/17
september 1589 ; AHF II 4.
8
3 Wagenaar 147.
8
* Winsemius: Chronique, 800b.
Van Reyd 1353.
86
Regeerders van Amersfoort aan de
Staten van Utrecht, 14/4 december
1J89; KHG 17 (1861), 226.
Rengers 11 291.
Phebens 117.
87
Schotanus: Geschiedenissen, 8i8b.
88
Notulen dorpsvolmachten van Hennaarderadeel, í d e c e m b e r / j j november 1589; Resolutieboek 1589-1611,
fol. í-fv, GA Hennaarderadeel.
8

' Ordonnantie op de wacht in Hennaar-

104

deradeel, 12/2 februari 1580; Resolutieboek 1589-1611, fol. 5 -6 , GA
Hennaarderadeel.
9° Phebens 117-118.
" Alling 785 (12 maart 1590).
« Phebens 118.
93
Resolutieboek 1589-1611, fol. 14V en
ι 5, GA Hennaarderadeel.
«« Stadsrekening 11/1 november 158 β
ίο mei/30 april 1590; GA Franeker:
„schipvracht als die soldaten van de
Stadt in den Bamstermolen leggende
eenige provisie van cruijdt etc. aen
worde betaelt, 15s."
»s Postma: Oer it Fryske libben, 25-26.
6
' Fynes Moryson 244-247.
" Wagenaar 144-146, 157-159.
Fontaine 207, 215, 190.
8
' Van der Essen 260-269.
De Pater 310-314.
»9 Van Reyd 200-201.
Wagenaar 189-192, 195-198, 208-211
Kramer: Karel Roorda, 29-30.
,00
Guibal 103-104.
І0г
Rembertus Syrxma, voorzitter van de
Raad van State, aan de Staten van Fries
land, 18 juli 1599; Ch. iv 1046-1049.
Willem Lodewijk aan volmachten van
Oostergo en Westergo, 14/4 juli
1600, Statenarchief S. 19/1.
юз Wagenaar 274-279.
Guibal 105.
102
Uitschrijving van een landsdag, 29/19
maart 1593 en 26/16 november 1597;
Ch. iv 814-815 en 1058-1059.
104
Een ongedateerde memorie van de
stad aan de landsdag (oktober 1600?)
spreekt van 40 dagen; GA Franeker
393·
ios Wagenaar 279-280.
Guibal 106-108.
106 Van d e r Essen 2 7 9 .
De Pater 318.
107

Getuigenverklaringen voor het ge
recht, 2 augustus/23 juli 1605; RA
Franeker A.
IOS v a n dej- Essen 279.
" ^ Hallema: Franeker, 147a.

1,0

"«
'"
"з
"•
us
11*

"'

ив
11«

«»
111

122

"з
іг

*

«'
126

•"
128

,2

'

Gecommitteerden van Oostergo en
Westergo aan de Staten-Generaal,
26/16 maart 1607; Ch. ν 136-137.
Notulen gedeputeerde staten, j mei/
2 ς april, 10 mei/30 april en 22/12 mei
1607; Statenarchief G 2/1 ς.
Van der Essen 280-282.
De Pater 3 20-32 ς.
Besluit van de landsdag, 4 juni/2 j mei
1609; Ch. ν 160.
Algra 143-1JO.
Schöffer i - j i .
Wagenaar 316, 325.
Notulen gedeputeerde staten, 14/4
augustus 1 6 1 ; ; Statenarchief G 2/21
en G 10/4.
Lastbrief van gedeputeerde staten voor
hun gecommitteerden, 28/18 december l é i j ; copie in GA Franeker,
Privilegeboek fol. 2O£-2OÍV.
Reglement op de raadsbestelling, 18
december 1615; aldaar fol. 207-211.
Wagenaar 318.
Processen verbaal van de eedsafleggin
gen der magistraatspersonen,
ібіо1616; in GA Harlingen 14, fol 8, 4£,
Í9, 70. 87, Hiv en 124.
Zie blz.
Besluit van de landsdag, 3 maart/2 2
februari
1616; Statenarchief s2.
Verschillende gedrukte exemplaren,
ook uit de 18e eeuw, in GA Franeker
679.
Rekest van Laes van G lins aan gedeputeerde staten, zonder datum (ontwerp) ; HA Eysinga-Vegelin van Claerbergen 1107.
Notulen gedeputeerde staten, 23/13
februari 1618; Statenarchief G 2/23.
Besluit van de landsdag, 8 maart/26
februari 1647 ; Ch. ν jo 1.
Mathew 43, jo, 71.
De Moreau 286.
Rosenkranz і у і .
Stuwer 433.
Stüve πι, 101-134, 138-147.
Hoberg 37Í.
Salmen I7{.

130

H. Keuning: Mozaïek der functies, 73.
dez, : Geest und Marsch, 9-10.
•зі Slicher: Friese middeleeuwse ge
schiedenis, 266-272.
Berkenvelder 182.
J earmi η 320.
•з2 Van Reyd4i8b.
'зз Faber: Frieslands economische ont
wikkeling. Olechnowitz 8.
•з·* Jansma 210-215, 2 2 7 ·
" s Memorie van gedeputeerde staten
voor de gedeputeerden ter generaliteit, 14/4 september i f s f ; Staten
archief G 7.
136
Winsemius: Beschrijvinge (941-94Í;
de Beschrijvinghe is een ongepagineerd aanhangsel op de Chronique ;
ik heb de bladzijden doorgenummerd).
137 Dirck Jansz 82, 81, 11-12, ς, 7-9,
13-14.
138 Winsemius: Chronique, 889^8903.
"» Dirck Jansz 14-22.
140 Winsemius: Chronique, 911a.
ч 1 Harinxma 45.
'** Dirck Jansz 24-25, 86.
«•3 Vervou 68-69.
I
** Dirck Jansz 22.
« s Jeannin 323.
146 Dirck Jansz 65, 14.
1*7 Winsemius: Chronique, 896b.
1+8 Rienks en Walther I, 258-263.
ι*» Stukken hierover in HA Liauckama,
nummers 138-139.
•s» Spahr en Postma, 113.
151
Postma: Fryske libben, 7.
152
Spahr en Postma 1, 127-131, 333-337.
•53 Sannes: Bildt I, 156-226.
154 Spahr en Postma 1, 103-107.
•ss Dirck Jansz 14.
Postma : Boer en ambacht, 12 8-1 31.
156
Van der Molen: Boerenhuis, 55-62,

137

70-77·
Spahr en Postma 1, 95-100, 157.
Huurcontract tussen Joost Heijxan en
Gerben Simons, 22/12 november
1 5 8 8 ; PBFhs 1 0 9 0 / 9 .

"s" Hollestelle 185.
I5
' Postma: Fryske libben, 33.
I°i

ібо Winsemius: Beschrijvinge, 941-943,
96j.
161
Spahr en Postma ι 139.
162 Winsemius: Beschrijvinge, 970.
16
3 Kalma: Om Gysbert Japiks hinne, 78.
164 Postma: Fryske libben, 24.
165 Winsemius: Beschrijvinge, 942.
166
Postma: Fryske libben, 33.
l6
' Rekest van linnenwevers aan de raad
van Franeker, 1601 ; GA Franeker 432.
168 Voorwaarden van burgemeesteren en
raden van Franeker voor mr. Jan ten
Hove van Groningen, 24/14 maart
1603; CA Franeker 4 6 1 . Stukken over
de verlenging van het accoord, 1609;
aldaar.
I6
« Postma: Slechte betalers,
i¡¡-i¡j.
'W Poort 1 1 .
171
Fynes Moryson 27.
172
Aanbod van Jean Jacques Gerbin
aan het gerecht van Franeker, met
beschikking van 16/6 juli 1615;
Rekest van dezelfde, met beschikking
van 28/18 juli I 6 I Ï ; Octrooi van de
stad Franeker voor Jean Jacques Gerbin, 28/18 juli 161 ς; GA Franeker 67 j .
17
3 Hallema: Franeker, 38.
174
Lijsten van huizen, omstreeks i£9o;
GA Franeker 282b.
" s Bitcedel, ις/ις december 1621; GA
Franeker 723.
176
Uitkomsten van de volkstelling,
(1672?); Statenarchief s 7, 2 juni/23
mei 1689.
177
Vondeling 8.
178
Kohier der personele impositie van
Harlingen, 1J78; CR 389; van Menaldumadeel; CR 37J.
I7
« Monstercedullen van Hennaarderadeel,
Wonseradeel het Bildt, Harlingen e.a.
ijp;
Audience 1429/4; van Franekeradeel, i j g o ; GA Franekeradeel 20.
Register van de personele impositie in
Menaldumadeel, Wonseradeel, het
Bildt, Harlingen e.a., 1 $78 ; CR 368390.
180

іоб

Blaupot ten Cate 91-92.
Kühler 407.

181

182

183

184

l8s

Veeren 78-79.
van Mesdag Í3-60.
Ypma: 172-178.
A. Hallema: Friezen nei Amsterdamyn
'e i é e ieu; L Ct 2^-2-1961.
A. Hallema: Yn 17e ieu rekken Fryske
froulju
yn Amsterdam op't forkearde paed; L Ct 12-12-19J9.
Theunisz l o j , 126, 139-IÍ3,
i6¡,
177-186, 192-197, 207-212.
Kalma : Dit wienen ek Friezen 11, 11-1 j
J. van Hinte 1, 11, 16, 38, ¡1.
Poortinga: Emigraesje, 92.
Sasbout Vosmeer aan Tilman Vosmeer,
23 augustus I Î 9 Î ; AOBC 389 (inv. f3).
J. J. Keuning: Frieslands hoofdwaterwe

g e n . Î3b-i4b.
Resolutie gedeputeerde staten, 4 april/
2 j maart 161 ς; Statenarchief G 2/21
en G 10/4.
187
Kwitantie van Pieter Kingma voor
Leeuwarden, 8 september/2 9 augustus
1602; HA Kingma-state, I 6.
188 Verklaringen van Wopcke Rinnerts
en Watze Sijdsezoon, 30/20 juli i 6 i 8 ;
HA Kingma state, I 6.
l8
' Magistraat van Leeuwarden aan Saeckle
Kingma, 13/3 juni 1618 ; HA Kingma I 6.
Notulen gedeputeerde staten, 20/10
juni 161 8; Statenarchief G 2/21 en G
186

'°/ί·
190

191
192
193
1,4

195

1,6

197

Notulen gedeputeerden, 14/4 april
1604; Statenarchief G 2/11 en G 10/1.
Het betrof een geschil tussen Leeuw
arden en Franeker.
Fynes Moryson 222, 2^2.
De gildehoren, 3 ςς.
Postma: Handel en forkear, 1^6.
J. Keuning: Frieslands hoofdwaterwegen, i j a - j é a .
Haagsma: Fricslands zeegeschiedenis,
309.
Anjou aan de Staten van Friesland,
13/3 december i j S z ; Statenarchief
G 19/1.
Overeenkomst tussen gedeputeerde
staten en Harlingen, 31/21 augustus
I Í 8 4 ; C h i v ¡04.-¡о¡.

Protest van Franeker hiertegen, io
april/з ι maart ι J84 ; GA Franeker 192.
Het bestek voor de nieuwe zijl is te
vinden in het Statenarchief, G 4/1,
blz. 256-264.
ιοβ Siderius 22.
" « Gedeputeerde staten aan Harlingen,
7 april 1582; in Winsemius: Chroni
que, 709b-7ioa.
Processtukken uit 1589 in GA Frane
ker 268.
200
Magistraat van Harlingen aan die van
Franeker, 10 juni/31 mei i 6 o j ; GA
Franeker 49 2.
201
Haagsma: Zeegeschiedenis, 334-33Í.
Hallema: Verplaatsing, 673-674.
202
Haagsma: Zeegeschiedenis, 109-110.
203
IJzerman ц.
Faber: Friesland en de Sontvaart, 188190.
ю

*

20

5
206
207
208

209
210

211
212

213
214

215

Christensen 60-64.
Jeannin 64 noot 2, 91, 96-100, 399.
Schreiner 305-306.
Weber 164.
Boxer 155-157.
Winsemius: Chronique, 910b.
Becht 142 en tabel 11 en 111.
Winsemius: Beschrijvinge, 970.
Faber: Frieslands economische ont
wikkeling.
Kalma: Om Gysbert Japiks hinne, 79.
Hallema: Fries rekenboekje, L. Ct.
19-6-196J, blz. 22.
Olechnowitz 18, 26-53.
Scheltema: Rusland en de Nederlan
den, 61-63.
Haagsma: Zeegeschiedenis, 318 noot
2

. 344. 3 H . 3*°, 307Registers van betalingsordonnanties,
26/16 juli 1642 en 14/4 maart
1672; Statenarchief G f io/19 en G
fir/7.
217
Haagsma: Zeegeschiedenis, 338 340.
2
" » S . Muller 336-340.
218
Haagsma: Zeegeschiedenis, 324, 320.
21
9 van Brakel 9-20.
220 Haagsma: Zeegeschiedenis, 322.
221
Roarda: Heijxan, 111-112.
216

222

Cannegieter: Reijnier vanTzum, 2-29.
Roarda: Reijnier van Tzum, 4 - j .
223
Ottema: Friesche majolica, 3 i 4 - 3 ï f
224 Winsemius: Beschrijvinge, 970.
225
Spahr: Frykse stinzen, 12-13.
226
Postma: Fryske libben, 9-21.
227
Dirck Jansz. 81.
228
Opgesomd in Omschrijving der burgerij van half Zuider en Westerkwartier, i 6 i £ ; GA Franeker 673.
22
' Rekesten uit 1597, 1608, 1610 en
161 2; GA Franeker 3 j o , ¡£д, ¡Bj en
648.
230
Kalma: Mânljusklean,
161-16;.
Van der Molen: Fryske kloeijinge, 8-32.
231
Kalma: Om Gysbert Japiks hinne,
200-201.
232

Burema 82-83, 123-124.
233
Postma: Fryske libben, 22-25.
Kalma: Keatsen 44-47. dez. : Keatsbaen Frjentsjer in privilegy ut 1628;
L. Ct 29-7-1961.
234
Dirck Jansz 3 1 .
Winsemius: Chronique, 889b, 910b91 ia.
235
Fynes Moryson 22o, 262, 292.
236
Notulen van de magistraat, 18 april
1701 ; GA Harlingen 21, fol. 216-216ν.
237
Kalma: Trinken, i6¡.
238
Α. Wassenbergh: 'Hansje in de kel
der', 26.
23
' Resolutie van de magistraat, 21/11
januari 1675; GA Harlingen 18, fol.
83.
240
Kalma: Het roken, 137-141, 144-146.
241
Postma: Fryske libben, 24-2j.
Winsemius: Chronique, 897.
242
Trekkingslijst
van een loterij, 1
november/2 2 October 1606; uitg. Tj.
de Boer in VF 19 (1900) 190-200.
Notulen Staten-Generaal, 20 februari
' 1 9 7 ; RSGix (RGP 62), 6 J I .
243
Postma: Fryske libben 33.
Kalma: By Gysbert Japiks thus, 28-31.
244
Postma: Fryske libben, 28.
245
Van der Molen: Kalenderfeesten, 7-8,
ii-16, 21, 26, Í 2 - Í 4 , 131-133, 140142.

I07

J

« 6 Komter-Kuipers 47.
M* Fynes Moryson 296.
г й
* Sollicitaties aan burgemeesteren en
raden van Franeker, 1629; GA Franeker 791.
« o W. Boeles: Frieslands hoogeschool,
2 2 noot 3.
»so Galama: Wijsgerig onderwijs, 19-24,
30-33, 37-38 en bij de karakterisering
van verschillende hoogleraren.
Vander Woude.
Kossmann 94-9$.
Kalma : Om Gysbert Japiks hmne, 179.
*» H. de Vries 1 47-48, $3, 61, 63, б^,
123, I 4 0 · I ^ 1 · 199> e n brieven 1
284-289 en 11 70-72, 81-83, 104-10J.
Jarich van Camminga aan Luts en Fed
van Camminga te Franeker, Geneve
30/20 december 1600; GA Leeuwar
den, port. Camminga.
Van der Woude 63.
W. Boeles 11, 114.
Van Kuyk 328-329.
Den Тех: Nederlandse studenten, nr
160, 197a, 2 0 6 , 2 Î 6 , 2 Í 9 , 2 6 0 , 2 9 Î ,
343,360.
Poelhekke: Nederlandse leden, nr 67,
69.
" г Kuhler НА, 177.
2
" Suffridus Petrus 246-247.
»s* Resolutie gedeputeerde staten, 23/13
december I J S Í ; Statenarchief G 1/2.
1
55 Besluit van de landsdag, 14 april 1^84;
Statenarchief s 2.
í s ' W. Boeles 309-313.
2 7
s Poortinga 108.
zs» Te Winkel 240-242.
" β Poortinga 108-109.
260
Galama: Petrejus Tiara, £-20.
26
1 Piebenga 38.
Poortinga 114.
E. Galama.
262
Komter-Kuipers 2J-26, ¡b-sj.
Іб
* Ligtenberg 174-178.
Veenstra: Franeker, 3133-316b.
Hallema: Franeker, 117a-12 fa.
Dolk: Zerkhouwers, £і-$2, f4-j;j.
Keikes 12-17.
108

2

** Vorenkamp en Wassenbergh.
Miedema 61-71.
124e verslag van het Fries Genoot
schap ( i 9 f 2) 13.
Bauch.
Renckens, Schotanus en
Wassen
bergh in Gens Schotana, 120-146.
265
J. van de Ven: Van geborduurde
knottepong tot Fries edelsmeedwerk;
Fr. Lb. 31-3-1961, blz. 361.
Van Ruy ven IÍ3-IÍ7.
266
Ottema 63-71, 71-78, 82-83.
267
Fynes Moryson 296, 299.
268
Van Apeldoorn: Huwelijkssluiting,
269

'3Í·
Kalma: Om Gysbert Japiks hinne,
208-210.

270

271

Van Apeldoorn: Huwelijkssluiting,
47D. van der Meer: Hoe troude men om
• i8o hmne?
Van Apeldoorn: Huwelijkssluiting,
1 Í7-160.

272

273

274
275

276

Regulen, wetten ende ordonnancien
van den weeshuijse binnen Franeker,
28 december 1602; in A. Hallema:
Klaarkampster weeshuis, 241-24f.
Fockema Andreae : Voordeelsgoederen, 64-66, 68-69.
Siderius 10.
Rekest van winkeliers aan magistraat
van Franeker, met beschikking van
31/21 januari 1648; GA Franeker 9¡6.
Hallema: Klaarkampster weeshuis,
Іб£-і66.

dezelfde: Friesland behield nog twee
van zijn twaalf weeshuizen: L. Ct.
20-2-196^, blz. 31.
277
Postma: Ljocht en tsjuster, 26-27.
Magistraat van Harlingen aan die van
Franeker, 30/20 januari 16^9; GA
Franeker 1084.
278
Postma: Fryske libben, 33.
Dirck Jansz 40.
27
» Fynes Moryson 288.
280
Van der Woude 312, 403-405.
281
Fokkema 64-72.
Kalma: Om Gysbert Japiks hinne, 68.

г й г

Catalogus Friesche heraldiek.

Steenstra: Geschiedenis van Friesland,

2 8 3

Spahr: Fryske stinzen.

419,466,477·
Kalma: Om Gysbert Japiks hinne, 238.

ï8

* G. d e Vries 1 6 - 2 1 .

î8

s Visser: Adel e n 'adel', 4 3 0 - 4 3 1 .

з « W.Boeles H 167.

28

* Protest van Gerrold van Camminga,

303 Lijsten van begravenen t e Franeker,
7 juni/28 m e i 1631 t o t 24/14 januari

28 maart I Í 7 8 ; GA Franeker i j 8 .
287

288

28
2

Resolutie van g e d e p u t e e r d e n e n hof,

1 6 3 2 ; GA Franeker 8 0 3 . H e t totale

13/3

aantal is 88 in zeven e n e e n halve

augustus

1 ^ 8 3 ; GA Franeker

Privilegeboek fol. 1 8 6 - 1 8 7 .

maand, m e n k o m t dan o p e e n jaar-

Verklaring van Jan Andriesz en Syuerdt

sterfte van 1 4 0 , d.i. 4 of ¡% van d e

U w e s , § november/26 oktober I J 8 3 ;

bevolking.

in Statenarchief G 4 / 1 , b l z . 4 3 9 - 4 4 0 .

Eenzelfde naamlijst van vijf maanden

9 P o s t m a : Slechte betalers, 1 J 7 .

9 0 Faber:

Frieslands

in 1 6 4 9 (GA Franeker 9 6 9 ) geeft 72

economische

ont-

wikkeling.
2 1

'

Testament

overledenen of e e n jaarsterfte van 1 7 3 .
304 Postma: Ljocht e n tsjuster, 2 7 .

van W y t z e

Fransz van

ЗОІ P o s t m a : Fryske libben, 4 3 - 4 4 .

1 6 0 6 ; GA 3°* Kalma: O m Gysbert Japiks hinne, 2 2 0 .

Camminga, 2 4 / 1 4 februari

307 Besluit der Landen, 22 maart 1 5 8 0 :

Leeuwarden, port. Camminga.

in W i n s e m i u s : Chronique, 6 6 i a - 6 6 2 a .

Men dient deze W y t z e Camminga w e l
te onderscheiden van de stichter van
het

зов Besluit van gedeputeerde staten en ge
c o m m i t t e e r d e volmachten, 31 maart

vroegere armhuis aan h e t Skil-

i f 8 o ; in Van Apeldoorn i, 2 9 8 - 3 0 1 .

paed t e D r o n r y p , d i e in 1 6 0 f t e Mun-

309 N o t u l e n g e d e p u t e e r d e staten, 2 2 au

ster testament maakte.
252

Keur van de magistraat van Franeker

gustus

(minuut), 22/1 ί april i j S j ;

blz. 2 9 .

G A Fra
3 . 0

neker 217.
2

sep

3.1

P o s t m a : Oanteikeningen de s t ê d Harns

312

t e m b e r I Î 9 4 ; GA Franeker 3 0 8 .

»« Resolutie van d e magistraat van Harlingen,

ЧІS

december

1 6 7 0 ; GA

Harlingen 17, fol. 193-193V.

313

2

31

Van A p e l d o o r n 11, 3 8 4 - 3 8 7 , 4 0 0 , 4 0 6 423Van A p e l d o o r n 11, 4 J 9 - 4 6 1 .

Algra 1 3 3 - 1 4 7 .

Aanschrijving gedeputeerde staten, 1 o

316

Van A p e l d o o r n 11, 1 1 , 8 9 - 9 0 .

juni/31 m e i 1 6 0 3 ; Ch. iv 1 2 ^ 2 .

317

Kerkvoogdijrekenboek 1 van W i n s u m ;

318

Van Apeldoorn 11, 8 - 1 0 .

Statenarchief s 2.

2

Besluit van d e landsdag, 6 juli 1 5 8 2 ;

5 Van A p e l d o o r n 11, 6 - 8 .

< " Besluit van d e landsdag, 17/7 juli 1196 ;

2 9 8

1 van Tzum-

*'* Van A p e l d o o r n 11, 2 0 3 - 2 4 3 .

" J W . B o e l e s 31-37.
2 9 6

Kerkvoogdijrekenboek

G 4/1,

Ch. iv 297.

oangeande, 2 3 9 - 2 4 0 .
2

Staten-archief

marum, 2 2 October ι ¡81.

«з Publicatie van burgemeesteren e n ra
d e n van Franeker, 1 october/21

IJ8O:

Postma:

Fryske libben, 4 0 - 4 3 .

Kalma:

O m Gysbert

2
33-ϊ3ί·
* β Schotanus:

Japiks

GA Baarderadeel D 2 • .
^ ' Kerkvoogdijrekenboek

hinne,
320

Geschiedenissen,

891b,

893a.

1 van T z u m -

marum, o k t o b e r 1 Í 9 0 .
Besluit van d e landsdag,

2 4 / 1 4 april

1 J 8 4 ; Statenarchief s 2 .
321

Joannes Sylvius aan Sibrandus Lubber-

300 Dirck Jansz 8 ς.

tus,

soi Uitschrijving van biddag door gede

1J99;

Minnertsga,

29/19

november

Br. M u s . , M s s . add. 2 2 9 6 0 -

puteerde staten, 31/21 oktober 1603;

2 2 9 6 2 , gedeeltelijk in Van der W o u d e ,

Ch. iv 1262-1263.

ς 19 n o o t 2.

109

з » Het „Rekenboek van de beneficiale
goederen in Baarderadeel", 1581-1^83
(Statenarchief G к 3) bestaat eigenlijk
uit een reeks procesverbalen dat de
rekening is afgehoord.
3 " Van Apeldoorn 11, 10.
3*4 Van Apeldoorn n, 71-84.
3 " Van Apeldoorn il, Í 4 - 6 1 .
326 Van der Meer: Sierdsma-state, г ς.
з « Van Apeldoorn 11, 113-177.
328 Romein 257.
2
э « Notulen der synode Harlingen ¡ maart/
23 februari 1603, gravamen 1; APPS
VI, 103-137·
Besluit van de landsdag, 4 april/
25 maart 1603; Ch. ν i o o - i o 2 .
Notulen gedeputeerde staten, 9 au
gustus/30 juli 1603; Statenarchief G
10/1, fol. 2 1 .
330 R e i t s m a e n Van V e e n : V o o r b e r i c h t ,
A P P S vi, b l z .

VI.

Reitsma; Honderd jaren, 206-208.
C u p e r u s 1, 6-30.
331 C u p e r u s 1, 3 1 - 6 3 .
332 C u p e r u s 11, 7 - 3 3 .
3 33 Besluit van d e landsdag, 20/10 juli
1622; C h . ν 2 7 ^ - 2 7 6 .
R e i t s m a : H o n d e r d j a r e n , 24^-246.
C u p e r u s I, 10-12, 1 3 8 - 1 3 9 , 110, 1 1 2 ,
114, 116, 1 2 1 .
334 C u p e r u s II 1 9 1 , 1 9 2 .
335 Kerkvoogdijboek 1 van Wier blz. 101 ;
„een kleijn kan met bomolije om het
uurwerck te smeren, 1 st." (juni IÍ77).
Kerkvoogdij rekenboek 1 van Winsum,
10 december/ 30 november 1600;
¡o goudguldens aan „mr Pieter ourwerckmacker van Bolswart"; GA Baarderadeel D 2 i . Vermoedelijk gold dit
de vervanger van een in i f 8 6 vernield
uurwerk.
335 Romein 184.
337 Woltjer 311.
337 Resolutie gedeputeerde staten, 7
maart 1 jSo ; Statenarchief G 4/1 blz. 11.
33» Handelingen der particuliere synode
van Noordholland, 9 mei i j S o , punten 6-2^; APPSi, 72-80.
110

Reitsma: Honderd jaren, 204.
Dez.: Kerkelijke omwenteling, 264267.
Romein, 183, 362, j j , 206.
Van Veen: Aanvullingen, 3 3 .
Over Laurman : Verslag van de visitatie
te Albersloh, 14 december 1571;
Geschichtsquellen des Bistums Münster vu, 144-146.
340 P o s t m a : D o a r p s f o l m a c h t e n , 2 0 .
341 K e r k e r e k e n b o e k 1 van W i e r , b l z .
113.
342 C a n n e g i e t e r : T z u m , 1 0 6 .
34J Aangifte van d e k e r k e g o e d e r e n van
L u t k e p o s t , 30 januari e n 1 februari
I J S I ; RGOO 2 0 2 - 2 0 4 .
344 C o m m i s s i e van h e t H o f o p F e c k e
Rhala, 19 juli 1 j 8 i ; v e r z . Schwartzenb e r g , p o r t . Aylva.
345 N o t u l e n d e r p a r t i c u l i e r e synode van
N o o r d - H o l l a n d , 9 m e i ι ¡Во, APPS
I72-80.
K e r k v o o g d i j r e k e n b o e k 1 van T z u m m a r u m , 1 8 januari 1582.
34« R o m e i n j 8 .
347 Van A p e l d o o r n I, 3 2 8 - 3 6 8 .
Romein 292.
348 Sannes : H e t Bildt 1, 1 3 4 .
34» O p g a v e v a n d e k e r k e g o e d e r e n t e
Buitenpost, 30 j a n u a r i 1^80; R G O O
200-202.
350 Notulen der synode, Leeuwarden 19/9
mei 1586, punt 20; APPS VI 21.
Rekest voor Joannes Petri Duirewout
aan gedeputeerde staten, met beslis
sing van 27 februari i j S o ; Staten
archief G f 6 3 xvii/1.
Romein 84, 2 j i .
351 R o m e i n , 1 6 2 .
352 Tiara 9 9 - 1 0 3 .
R o m e i n 245-246.
353 Propositie van gedeputeerde staten
aan de landsdag, 10 april/31 maart
1584; in Van Apeldoorn 1, 31J-316.
Sannes : Het Bildt I, 134.
Reitsma: Honderd jaren, 229.
354 Van A p e l d o o r n 1, 3 2 0 , 3 2 8 - 3 2 9 .
355 Notulen gedeputeerde staten, 18/8

m e i e n 29/19 juni 1601 ; Statenarchief

juni 1 5 9 4 , punt 3 - 1 2 , APPS vi 7 8 - 7 9 ,

G 2/6-7.

Dokkum

356 N o t u l e n

gedeputeerde

staten,

augustus 1 6 0 8 , Statenarchief с 2 / i 6 .

3 juni/24 m e i 1 5 9 7 , punt

1 4 - 1 5 ; APPS vi 9 3 - 9 4 .

11/1

374 Cuperus 1, 1 9 7 .

' s ? Van A p e l d o o r n 11, 3 4 0 - 3 5 2 .

375 Sannes: H e t Bildt 1, 3 0 2 .

3

376 Cuperus 1, 1 9 8 .

5 8 Reitsma: H o n d e r d jaren, 2 2 9 .

377 Cuperus 1, 1 8 7 - 1 8 8 , 2 0 0 .

Van Apeldoorn I, 3 2 0 , 3 2 8 - 3 2 9 .
' S ' Regnerus

Falco

aan

gedeputeerde

staten, 18/8 maart i f S j ;
G

Statenarchief

19/1.

378 Cuperus 1, 7, 1 5 2 ; 11 3 5 , 8.
379 Cuperus II, 2 3 - 2 5 .
зво N o t u l e n

36° Sannes : H e t Bildt 1, 1 34.

kerkeraad

Dronryp, 2 3 / 1 3

april 1 6 0 0 , punt 1 4 - 1 8 ; 29/19 o k t o b e r

3'i Van Apeldoorn 1, 3 8 2 .

1600,

362 N o t u l e n der synode,

OBS Menaldumadeel 15a.

D o k k u m 22/12

mei 1 Í 9 1 , punt 4 3 ; APPS VI 6 4 .

з " Hallema: Friesland behield n o g t w e e
van

363 Van V e e n : Gereformeerde Kerk van
Groningen

382

SS'ST·

364 W i l l e m Lodewijk aan classis Franeker,
gedeputeerde

twaalf

weeshuizen;

L.Ct.

Aanhangsel bij de n o t u l e n der synode
van

1584:

APPS VI,

Reitsma:

2 9 / 1 9 augustus I Í 9 4 , ACF 1 2 .
365 N o t u l e n

zijn

2 0 - 2 - 1 9 6 5 . blz. 3 1 .

180, 188, 197.

Van der W o u d e

art. 1 3 - 1 5 ; in RA Leeuwarden,

staten,

16

13-14.

Honderd jaren, 2 3 1 - 2 3 4 .

3·3 A c q u o y : H e t oude Paaschlied, 2 5 .

n o v e m b e r i f 8 i , Statenarchief G 4 / 1 ,

384 Le Long

blz. 1 0 0 .

385 P o s t : Kerkelijke verhoudingen, 4 1 5 ,

3* 6 Rekest van d e synode aan d e landsdag,

674, 691.

m e t d e beslissingen e r o p van 2 4 / 1 4

413. 3 9 ' ·
386 Cuperus 1, 1 3 8 , 1 4 2 , 1 3 6 - 1 3 8 .

april 1 5 8 4 , in W i n s e m i u s Chronique,

387 Cuperus 1, 1 5 2 , и, 1 7 7 - 1 7 8 .

744a-747b.

388 N o t u l e n kerkeraad Dronryp, 13/3 au

367 W i n s e m i u s : Chronique,

gustus 1 6 0 0 , punt 8 , fol. 36V. ; 6 Octo

7S9'7^Í·

3 6 8 W . Boeles 1, 1 4 - 1 5 .

ber/2 6september

369 W . Boeles I, 3 5 1 - 3 5 3 .

fol.

3 8 9 Hallema:

370 Gedeputeerde staten aan classis

Fra-

n e k e r , 12/2 juli 1 5 9 7 ; ACP 1 3 . Daar
niet

24-27,

Menaldumadeel 15a

Van der W o u d e 3 7 2 .
369a Cuperus 1, 6 4 .

deze brief

1 6 0 0 , punt

52-53 ; in RA Leeuwarden, OBS

in de notulen van

g e d e p u t e e r d e staten v e r m e l d

wordt,

is h e t niet mogelijk na t e gaan of de

Lijst van o u d e kerkorgels,

49·
390 N o t u l e n der synode,
juni

1 6 3 1 , sessio

Harlmgen 17/7

4 , gravamen

cl.

Fran. ; Statenarchief G к 9 .
391 N o t u l e n

kerkeraad Dronryp,

tember/29

N o t u l e n g e d e p u t e e r d e staten, 2 1 / 1 1

in RA Leeuwarden OBS 15a, fol. 3 8 ν .

februari 1 6 0 3 ; Statenarchief G 2 / 9 .
371 N o t u l e n
mei

der synode,

Dokkum

1 5 8 6 , art 1 6 - 1 7 ;

(Minnertsga.

13/3

APPS V I , 20

Menaldum),

Dokkum

augustus

8 sep

andere classes e e n gekregen h e b b e n .

1 6 0 0 , punt

7;

392 P o s t : Kerkelijke verhoudingen, 4 0 6 407.
393 Cuperus 11, 4 9 - 5 3 , 1 , 1 3 8 .
394 N o t u l e n

kerkeraad

Dronryp,

30/20

Apps

juni 1 6 0 0 , punt 8, 1 4 - 1 9 ; RA Leeu

v i , 5 8 . (Minnertsga. Menaldum. Mar-

warden, OBS Menaldumadeel 15a, fol.

2 2 / 1 2 m e i 1 5 9 1 , punt
sum);

Leeuwarden

12-13;

1 6 / 6 juni 1 5 9 2 ,

punt 29 e n 33 ; APPS VI, 72 ( W i n s u m ) .
зп Cuperus 11, 2 2 6 , 1 0 7 , 2 3 1 - 2 3 9 , 5 5 - 5 6 .
373 N o t u l e n der synode, Bolsward 21/11

ЗЗ-ЗЗ .
395 P o s t : Kerkelijke verhoudingen, 3 8 6 388.
396 Cuperus 1, 1 3 9 - 1 4 0 .

III

« 7 Albada aan gedeputeerde staten,

26

predikanten en ouderlingen van Ge-

mei 1 i 8 2 ; Briefe nr 4 0 , blz. 6 9 - 7 4 .

nève, 24/14 maart 1605; Notulen van

з» в Cuperus 11, 3 5 - 5 2 .

de Vénérable Compagnie, Genève 13/3

399 Cuperus 11, 54-69.

mei 1605; in H. de Vries 1 306, 11

400 Van d e r W o u d e 5 3 .

104-105, 284-289.

401 Cuperus 1, 1 5 2 - 1 6 0 .

422

4 0 2 Sannes: D e s c h o o l m e e s t e r s

van M e -

naldumadeel, 4 0 , 7.

Jacques

Anjorrant aan de raad van

G e n è v e , Leeuwarden 2 8 / 1 8 juli 1 5 9 3 ;
in H. de Vries 11 3 5 4 - 3 5 5 .

4вэ Van Apeldoorn 1, 3 8 1 - 3 8 2 .

du Conseil,

404 Van Apeldoorn 11, 5 7 .

Registre

2 8 / 1 8 m e i 1 5 9 9 ; aldaar

11, 3 9 9 - 4 0 3 ·

405 Cuperus 11, 1 8 4 .

4*3 Theodorus Beza aan Martinus Lydius,

406 Cuperus и , 1 7 2 - 1 7 4 , 1 7 6 - 1 7 8 .

7 juni/28 m e i 1 5 9 0 e n 3 0 / 2 0 maart

407 Van Apeldoorn 11, 6 2 - 6 3 .

1

S9i

40e N o t u l e n der synode, D o k k u m 3 juni/
2 4 m e i 1 5 9 7 , punt 1 0 ; APPS vi, 9 1 - 9 3 .
40» Ordonnantie van gedeputeerde staten,
17 s e p t e m b e r 1 5 9 7 ; Ch. iv 9 7 0 - 9 7 1 .
410 Criminele sententie van h e t Hof, 4
maart/23 februari 1 6 0 0 ; AHF II 5.

> ЕСТ

n r s 8

424 Verklaring

9

e n

9 ° . blz. 2 1 6 - 2 1 9 .

van g e d e p u t e e r d e

2 augustus/23 juli

staten

1 5 9 3 ; in H. de

Vries 11, 3 5 6 - 3 5 7 .
425 Antoine

de

la Faye

aan Sibrandus

Lubbertus, G e n è v e 2 6 / 1 6 maart 1 6 1 5 ;
in H . d e Vries 11, 1 2 2 - 1 2 5 .

4 " Resolutie g e d e p u t e e r d e staten 16/6 m e i
1600 ; v e r m e l d i n Nauta 11, 3 9 7 .

426 Galama: Tiara, 6 - 9 .
427 V e r v o u , 3 - 8 .

41Ï Resolutie g e d e p u t e e r d e staten, 2 6 / 1 6
d e c e m b e r 1601 ; Statenarchief G 2 / 7 .
413 Sannes: H e t B i l d t i , 1 3 7 .

42e Galama: Wijsgerig onderwijs, 3 5 .
42« W . Boeles 11 1 1 4 - 1 1 6 .
430 Galama: A m o l d u s Verhel, 1 5 5 - 1 6 6 .

414 Cuperus 11, 1 7 2 , 1 7 6 .

Galama: Wijsgerig onderwijs, 5 6 - 6 1 .

415 Sannes: Schoolmeesters van Franeker,
206-209.

431 Cuperus 11, 4 0 - 4 1 .
432 Van der W o u d e , 5 2 - 5 3 .

416 Cuperus I, 1 3 - 1 4 .

433 Galama: Wijsgerig onderwijs, 6 0 .

417 Reitsma: Honderd jaren, 207 noot 2,

434 W . Boeles n , 2 9 5 - 2 9 6 , 4 0 8 - 4 1 0 .

236,

388-398.

435 Galama: Wijsgerig onderwijs, 3 7 - 3 8 .

4ie H. de Vries 1, 47, 48, 53, 61, 63, 65,

436 Van der W o u d e , 7 2 - 1 2 3 .

199, 123, 140, 161. Simon Goulart aan

437 Galama: Wijsgerig onderwijs, 8 8 - 8 9 .

Sibrandus Lubbertus, Genève 16 juni

438 w . Boeles 11, 1 9 5 - 1 9 7 , 2 6 3 ,

159 5 ; Georgius Wiarda aan Johannes

439 Cuperus 1, 1 5 8 ; 11, 1 2 6 - 1 4 1 , 38 n o o t 2.

Saeckma, Genève 12 december 1596;

440 Dirck Jansz, 5 5 .

in H. de Vries 11, 70-72, 81-83.

441 Blaupot t e n Cate 9 2 , 1 3 0 - 1 3 3 .

44> Jarich van

Camminga

aan

Luts

en

Fed van Camminga te Franeker, Genève

30/20

december

1600;

GA

Leeuwarden, port. Camminga.

Reitsma: Honderd jaren, 2 7 6 - 2 9 3 .
442 Cuperus 11, 1 2 1 .
443 Cuperus 11, 1 4 1 - 1 4 4 , 38 n o o t 1.
444 R e i t s m a : Honderd jaren, 3 2 2 - 3 2 5 .

410 Van der Woude, 409.

445 Reddingius, 1 2 0 - 1 2 1 .

4" Sibrandus Lubbertus aan Simon Goulart, 16/6 december 1604;

Cuperus 1, 7 9 .
446 R e i t s m a : Honderd jaren, 3 4 3 - 3 4 6 . Van

Sibrandus Lubbertus aan predikanten

der W o u d e , 1 3 1 - 1 3 2 , 1 3 6 , 2 0 4 - 2 1 0 .

en hoogleraren van Genève, 17/7 maart

447 Schöffer, 2 - 1 5 .

1605; Willem Lodewijk aan de predi-

44* Reitsma: Honderd jaren, 3 3 6 - 4 1 3 .

kanten van Genève, 18/8 maart 1605;
Predikanten

112

van

Leeuwarden

aan

Van der W o u d e ,
ï8

« . 3I7-3ÍI.

171-176,

199-205,

•*» Rekest der predikanten van Barradcel
aan de grietman, 9 juli/29 j u n i

Dirck Jansz, 4 1 - 4 6 ( 1 6 1 8 , begrafenis

1602;

van zijn m o e d e r , gevolgd d o o r e e n vi-

m e t beschikking van dezen, 17/7 juli

sioen van zijn v r o u w Sw Andriesdoch-

1602 ; ACF 14.

ter en haar overlijden).

450 Publicatie van burgemeesters en raden

466 Hessel

Aysma aan

van Franeker, 1 October/21 s e p t e m b e r

bruari/27

1J94;

230.

GA Franeker 3 0 8 .

451 Publicatie van burgeemeesters en ra
den

van

Harlingen,

if/j

en

7

mei

januari

Leicester,
1187;

4<>9 o e s Menaldumadeel 2 0 / 1 .
470 o e s Menaldumadeel i^a, i ^ b .
471 o e s Franekeradeel 2 2 .
472 o e s Barradeel 8.

453 Hallema: Klaarkampster weeshuis, 8 6 ,

473 o e s Wonseradeel i j .

91.
454 W i n s e m i u s : Chronique, 743a.

474 o e s Het Bildt 2.

45 5 Synode 1 J 9 1 , punt 11 ; APPS VI J 8 .

475»ΝΗ gemeente

456 Synode
1602,

475 o e s Harlingen 4 / 1 , 4 / 2 , 4 / 3 , 4 / 4 .

I Í 9 0 , punt 4 7 ; APPS vi Í Í ;

Franeker,

gravamen classis Bolsward-Wor-

depot RAD

Leeuwarden, 6.
476 Reddingius n ^ ,

punt 2 6 ; aldaar 1 2 6 .

457 Synode I Í 9 0 , punt 4 6 ; APPS VI £ 4 ;
1614,

nr

4 " Reddingius 1 2 2 - 1 2 3 .

1 j9, ібо, ібо .
17 april 1 6 2 7 ; Ch. ν 3 1 1 .

fe-

46' Vondeling 8.

27 april 1 6 1 9 ; GA Harlingen 14, fol.
452 Plakkaat van gedeputeerde staten, 27/

6

CL 111,

117, 122, 1 3 1 .

477 o e s Menaldumadeel 21a.
478 o e s Barradeel 1 ¡.
479 o e s Baarderadeel 2 8 .

k u m ; aldaar 2 1 8 .
458 V e r v o u , 1 7 4 .

4βο Sannes: H e t Bildt 1, 3 4 3 .

45« W . Boeles 1, 1 3 1 , 1 3 7 ; II, 3 3 .

481 Vervou 4 9 .

Cupcrus 11, 7 2 - 7 3 .

482 Sminia : Naamlijst 176.

Van der W o u d e , 8 9 , 4 3 0 .

483 Omschrijving van de burgerij van half
zuider en w e s t e r kwartieren, 16 mei

460 Cuperus 11, 7 1 .
4ÍI Kerkeraad Dronryp, 3 0 / 2 0 juni 1 6 0 0 ,
punt 8, 1 4 , I J ; fol. 33-33V; 6 o c t o b e r / 2 6 s e p t e m b e r 1 6 0 0 , punt 18, 2 0 ;

161 j ; GA Franeker 6 7 3 .
484 Besluit van d e landsdag, 8 april

fol. J I - J I V . ; 8 s e p t e m b e r / 2 9 augustus

485 Sannes: Het Bildt, 1 137.

1600,

486 Artikelen

punt 20 ; fol. 41V.

van

de

synode

voor

de

landsdag, m e t besluiten van 1 mei/ 21

462 V e r v o u , 1 6 1 , 3 1 9 .
4*3 V e r v o u : Enige a e n t e e k e n i n g e n ,

if97;

Ch. IV 9 6 2 - 9 6 3 .

230-

april

IÍ98;

schrijving

232.

GA Franeker

van

36j.

gedeputeerde

Aanstaten

1600:

h i e r o v e r ; 8 juni/29 m e i I Í 9 8 ; aldaar.

O Godt gheeft d o c h dat ick in lanck

487 Rein W y b e s z aan de burgemeesteren

4'4 D i r c k Jansz 11 ( 1 2 / 2 januari

dierende gesontheijdt mach e n d e n e n -

en raden van Franeker,

de salich s t e r w e n , dat is die

3 0 / 2 0 juni en 12/2 s e p t e m b e r

meste

Leeuwarden
1611;

r i e c k d o e m díe wij c o e n e verwerven"),

GA Franeker б о ^ .

73 (7 april/28 maart 1 6 0 6 , halo en bij-

N o t u l e n gedeputeerde staten,

z o n n e n : „O Godt verleen ons sondige

21 juni en 12/2 september 1 6 1 1 ; Sta-

m e n s c h e n vrede"), 7 4 (6 s e p t e m b e r / 2 7

t e n a r c h i e f c 10/4.

augustus 1 6 0 3 , zwarte w o l k m e t r o o d

488 Bakker

licht : „Godt w e d t wat hedt bediedt en-

207,

de g e n n e (gunne) ons wat saelijckis").
4í5 V e r v o u : Enige aenteekeningen,
230.

229-

1 juli/

90.

Loosjes:

Jan

Jacobsz,

237.

48» Schotanus: Van de g r o n d e n der Mennistery, 8-9.
490 Blaupot t e n Cate 1 7 6 - 1 8 1 .

"3

491 Blaupot ten Cate 206-208.
vanderZijpp 160, 14$.
G. A. Wumkes : De ketter van klooster
Anjum.
•»* Kuhler ш, 7-11.
+ч Arnoldus Cornelii aan Sibrandus Lubbertus, Delft I J oktober 1596; ge
deeltelijk in Van der Woude 89-90,
noten 2-3.
49« Sanncs: Het Bildt, I 349.
455 Hallema: Franeker, 149a.
•»6 Blaupot ten Cate 103-117.
van Douwen 49-j8, 62.
Kühler 1 316-321, 430-431.
van der Zijpp 78-80, 85-86.
497 Blaupot ten Cate 11 I - I 12.
Van Douwen 64-72.
Loosjes: Jan Jacobsz, 190-200.
Kühler 1 432.
van der Zijpp во.
49в Kuhler ι 289; II 17.
499 Loosjes: Jan Jacobsz, 209-212.
500
Loosjes: Jan Jacobsz, 190.
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Ill

verlatenheid en voorzichtig herstel

Druk en onderwerping
In ι £80 leek het vasthouden aan de oude godsdienstige opvattingen geen
hopeloze hardnekkigheid, 's Konings macht was immers nabij en sterk.
Juist deze omstandigheid bracht echter mee dat de regering de katho
lieken met wantrouwen bekeek en van hen eiste dat zij zich schikten in
de nieuwe stand van zaken. Ten aanzien van de afgezette priesters be
paalde zij, dat dezen hun concubinen moesten trouwen eer zij voor een
pensioen in aanmerking kwamen 1 , en beval zij de bevolking aan goed
acht te geven op de gedragingen van deze en andere 'quade luyden',
omdat er samenzweringen gaande waren tegen het algemeen welzijn. 2
Sommigen konden aan den lijve ervaren dat hun goede tijd voorbij was :
toen Gerardus Jacobi, eens abt van Klaarkamp en gedeputeerde, weiger
de de kosten van zijn huisarrest te voldoen, leverden gedeputeerde staten
hem over aan Sybren Hids, die met hem mocht handelen naar believen
teneinde uitwisseling met zijn in Groningen gevangen zoon te ver
krijgen. 3 Ook leken kregen de harde hand van de machthebbers te
voelen : gedeputeerde staten besloten in juni ι ς8ι te voorzien in hun
meest dringende behoefte aan geld door de 'voirnaemste quade patrioten' te laten opsluiten en hun geld af te eisen ten bate van de gemene
zaak.* Later in het jaar waren de priesters weer eens het mikpunt van
de ergernis van de regering: velen van hen zouden zich niet'redelyck en
de politicquelyck' gedragen door hun vrouwen niet te trouwen, verstand
houding te hebben met de vijand, onenigheid in het land aan te stoken
en 'den loop des Evangeliums met hun valsche calumnien' te verhinde
ren. Wie nog niet getrouwd was, kreeg nu last het land binnen een maand
te verlaten, s Wel een lastig parket voor degenen wier beginselen sterker
waren dan hun wilskracht, en helemaal lastig voor degenen die zich
niets te verwijten hadden, en desondanks bij de buitenwacht in ver
denking stonden.
"S

Deze strenge maatregelen vinden uiteraard eerder een plaats in de
archieven dan uitingen van welwillendheid. Toch ontbreken deze niet
geheel : ontvanger Popke Roorda kreeg machtiging de kloosterpensioenen uit te betalen zonder speciale betalingsordonnantie, alleen op vertoon
van pensiebrief of copie ervan. 6 Vermoedelijk met de bedoeling een
overzicht te krijgen van hun verplichtingen en betalingen, hebben
Statenklerken in de volgende jaren copieën van de pensiebrieven vervaardigd; toen bij dit werk de pensiebrieven van Anna Romckes en
Hendrick Hendricksdochter, eertijds zusters van Bajum, door slordigheid der klerken zoek raakten, gelastten gedeputeerden hun nieuwe te
verschaffen.7 Het voorschrift over de vlotte uitkering van de pensie is
te eniger tijd weer ingetrokken — vermoedelijk niet tot vreugde van de
betrokkenen, want de betalingsordonnanties zijn vaak lang na de vervaldatum gepasseerd — maar het nageslacht kan er tenminste iets uit leren
over de verdere levensloop der vroegere kloosterlingen. De nog bewaarde registers 8 beginnen evenwel pas met dat van 1^92, en velen
waren toen al overleden. Enkele malen komen er ook parochiepriesters
in voor; sommigen vinden wij terug in stukken van andere aard.
Prior Isbrand Slotius van Aningum zat eind 1582 gevangen op het
voormalige blokhuis van Leeuwarden. Hij werd er enkele malen door
twee commissarissen uit het Hof verhoord, en aangezien hij „simpliciter
van alles verclaeringe heeft gedaen ende oeck verhoept behoerlycke
satisfactie gegeven te hebben", vroeg hij vervolgens vrijlating met vrijstelling van betaling der gevangeniskosten en behoud van pensie. Het
Hof besloot hem te ontslaan, doch de belofte te eisen dat hij op de eerste
oproep zou komen, voorts een eed van trouw te vorderen waarin vermeld stond „gelycke attentaten waerover hy gevangen is, nyet meer te
sullen doen", hem te verbieden in een omwalde stad te wonen en hem
de kosten te laten betalen. De prior heeft zich hierbij neergelegd en op
oudejaarsdag de eed afgelegd.» Over de pensie kon het Hof uiteraard
niet beschikken; gedeputeerde staten hebben die echter weer aan hem
toegekend, want in het register van 1 ^92 staat hij twee maal te boek voor
een halfjaar pensie ten bedrage van 75 gulden. In de herfst van і£9£
werd de laatste termijn van zijn pensioen betaald aan Jacob Pietersz;
heer Isbrand was toen niet meer in leven. 10
In de zomer van 1^84 schijnt een of ander complot opgerold te zijn.
Het Hof velde op 23/13 september van dat jaar een hele reeks vonnissen :
heer Pieter van het Haskerconvent kreeg huisarrest in Berlikum, heer
Harmannus bij Pieter Kistemaeker in Oosterbierum, nog een heer
Pieter bij Durck Specksnijder te Hallum, Sydts Aesgema en heer Tzomme
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Epes werden uit de versterkte steden verbannen, en acht personen
moesten het land verlaten, onder wie Henrick Alerts, vroeger wacht
meester te Harlingen. 1 1 Een van elders gekomen priester was heer
Frans Sijbrantsz, voormalig pastoor van Genum, die in ις8ς te Slappeterp woonde en toen nog 3 1 goudgulden voorgeschoten geld van zijn
vroegere kerkvoogden te vorderen had, en die bovendien nimmer zijn
pensie ten bedrage van 2£ goudguldens had gebeurd. In de loop van 1 ^83
was hierover geprocedeerd en het Hof had de vordering toegewezen,
waarop de kerkvoogden van Genum zich gedwongen zagen land te ver
kopen. 1 2 In 1^89 vroeg dezelfde oudpastoor wegens zijn hoge ouderdom
en armoede een pensioen voor zich en zijn vrouw."
Vroomheid in stilte
In de officiële stukken van de jaren '80 vinden wij geen spoor van katholiek leven. Er is echter een andere, zij het late bron, die althans een
indruk geeft van het godsdienstig leven in enkele gezinnen. Dit zijn de
levens van de Maagden in de Hoek, opgesteld tussen 162ς en 1650 door
Trijn Jans Oly, die destijds moeder was van deze Haarlemse klopjes
gemeenschap. Deze levensbeschrijvingen zijn bedoeld als stichtelijke
lectuur; de schrijfster zal haar neiging de deugden van haar heldinnen
en hun vrome families zo stralend mogelijk voor te stellen wel niet in
heldhaftige mate hebben bedwongen.
Het uitvoerigst zijn de levens van de gezusters Eminga, dochters van
Syds van Eminga, die woonde op Wobbema-state te Schingen. In de
familie deed het verhaal de ronde dat Syds als jonge man een grote reis
gemaakt had en daarbij Calvijn de hand gedrukt, met hem gewandeld
en gesproken had. Hij zou toen in de hervormer trekken bespeurd
hebben, die hem voor zijn leven zulk een afschrik van de ketterij in
boezemden, dat hij daarover niet eens wilde horen spreken. 1 4 Het tijd
stip van de reis wordt in het verhaal niet genoemd; uit het feit dat de
vader van Syds in 1^41 stierf en toen een weduwe naliet, die hem elf
kinderen had geschonken, 1 5 zou men af kunnen leiden dat Syds op zijn
laatst in 1541 van huis geweest is, en dat de ontmoeting wel in Straats
burg zal hebben plaatsgevonden. Mogelijk is ook, dat Calvijn in de
overlevering de plaats heeft ingenomen van een andere hervormer.
Is er iets van het verhaal en de daaraan vastgeknoopte veronderstellingen
waar, dan is Syds — overigens de tweede van de elf kinderen, de oudste
is in het buitenland gestorven - wel heel oud geworden, want hij heeft
geleefd tot і б о с . 1 ' Syds Eminga was in 1^66 verbondsedelman, 16 mal
li?

content in i £ 8 o . 1 7 Hij is tweemaal gehuwd geweest, eerst met Doedt
van Sjoerda, de tweede maal met Trijn Johansdochter van Roorda uit
Hennaard. Waarschijnlijk uit zijn tweede huwelijk zijn twee zoons en
vijf dochters groot geworden : Johan en Pybe, Rixt, Eelck, Anna, Doedt
en Trijn. 1 5 De moeder is gestorven toen de kinderen nog klein waren.
Sindsdien trachtte Syds vader en moeder voor hen te zijn. 18 „Hij
regeerde sijn kinderen wijselick ende vriendelick, soodat sij hem ontsaeghen als haeren heer ende liefhadden als haeren vaeder". De kinderen
wilden de verzorging van hun vader dan ook niet aan het personeel over
laten, maar zelf zo veel mogelijk voor hem doen. Syds had de goede
gewoonte dat hij bij het naar bed gaan zijn kinderen Gods zegen toe
wenste, maar van een bewuste godsdienstige opvoeding schijnt hij niet
veel werk te hebben gemaakt. Toen Anna dertien jaar was, kreegzij toe
vallig een vroom boekje in handen, 'van den wech des levens'. 1 8 Zonder
twijfel is daarmee bedoeld het werk van de Kartuizer Florentius van
Haarlem, getiteld „Den wech des levens, . . . leerende hoe dat een goed
Kersten mensch moet beghinnen ende voortgaen in deuchden", waarvan
oude drukken bekend zijn uit ι £44, i£47, і££2 en 1^64.:9 Het boekje
heeft op haar een diepe indruk gemaakt. Ook hoorde zij veel verhalen
over familieleden die in het klooster geweest waren. Dat alles wekte in
Anna het verlangen naar een leven in de maagdelijke staat. Zij deed
enige tijd later voor zichzelf de 'beloft van eeuwighe reynicheyt' en
oefende zich ook in streng vasten. Toen haar vader dit merkte, verbood
hij het uit zorg voor haar gezondheid, maar Anna liet nu het drinken
achterwege, soms een volle dag. Ook vond zij nog andere boetedoeningen, zoals slapen in een ongemakkelijke houding.
Vier jaar na Anna was Eelck aan de beurt. Ongeveer 20 jaar oud kreeg
zij een geloofscrisis te doorstaan; zij werd gekweld door wanhoop en
godslasterlijke gedachten, leefde in vrees dat zij haar verstand zou verliezen, en stond 's nachts soms van angst op om haar ellende aan haar
vader te vertellen, die dan zijn kind zo goed mogelijk troostte. In gezelschap was Eelck zeer levendig en vrolijk, zij zou de wereld niet graag de
rug toekeren. 18 Het devies dat zij in 1^82 in een vriendenalbum gebruikte 'verheugd in deugd' 20 , wijst ook niet op een afkeer van het aardse.
Bij toeval vond Eelck in het bedstro een boekje over het lijden van
Christus. 21 Mogelijk is hier bedoeld „Een lieflicke oeffeninghe op die
weldaden Gods, het lyden Christi ende Syne waerde moeder Maria,
meestal getrocken uut de H.Schriftuere, mitsgaders eenige heylige lofsangen ende ghebeden", voor het eerst versehenen - als de opgaaf op
het titelblad waar is - te Leuven in 1^90. Het auteurschap wordt wel
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toegeschreven aan de Haarlemse kapittelvicaris Willem Coopal. 22 Eelck
leerde uit het boekje wat haar zaligmaker voor haar uit liefde geleden
had, en nu voelde zij zich gedrongen die liefde te beantwoorden. Zij
besloot haar leven aan de dienst van God te wijden; daarop nam haar
inwendige strijd een einde. 21
Toen Anna dit ontdekte, zette zij haar ascese met Eelck samen voort.
Hoewel zij geen contact met een priester hadden en althans Anna nooit
in haar leven gebiecht had of gecommuniceerd, leidden de meisjes
samen 'een seer abstract penitenciaal leven' bij hun vader in huis. 23
Nog over een ander Fries gezin heeft Trijn Oly iets vastgelegd, namelijk dat van Jan Jacobszoon en Pietertje Pieters. Zij woonden in de
omgeving van Harlingen en waren redelijk welgesteld, totdat de vader
stierf. De moeder was 'zeer treftich Catholyk, een duechdelycke heylige
vrou', die het moeilijk kon verdragen dat de kerken waren geschonden,
de priesters verdreven en de kerkelijke plechtigheden verboden. Maar
wat een ander niet deed, nam zij zoveel mogelijk op zich: op zon- en
feestdagen bezocht zij katholieke gezinnen om bij hen uit godsdienstige
boeken voor te lezen. Zij legde zich ook sterk toe op het gebed : vooral
in de avondschemer knielde zij ergens in een hoek van haar huisje neer
en aan het gepraat van de mensen stoorde zij zich niet.
Zo'n leven moest zijn weerslag vinden bij de kinderen. Haar dochters,
Hillegont en een ongenoemde, deden alles om voor hun moeder en
broertjes de kost te verdienen, Hillegont eerst met het spinnen van fijn
garen, later als dienstbode in Harlingen.2* Aldus Trijn Oly.
Het is de vraag wat er met dit lekenkatholicisme gebeurd zou zijn als
het was verstoken gebleven van contacten met de buitenwereld. Zou het
zich gehandhaafd hebben als een deel van het Japanse, of zou het - waar
de verschillen met de buitenwereld veel kleiner waren — spoedig zijn
overgegleden in de armen van de heersende kerk? De oude inlandse
geestelijkheid schijnt in de jaren dat de kans op een herstel van het
katholicisme als staatsgodsdienst nog bestond, zeer weinig gedaan te
hebben, want haar leden komen uiterst zelden in de registers van het
Hof voor en nieuwe maatregelen tegen de katholieke eredienst zijn in
Friesland pas genomen na de val van Groningen. Blijft alleen de mogelijkheid over dat priesters eenlingen en kleine groepjes vermaand hebben
en met hen gesproken. Een neerslag daarvan zou men kunnen vinden
in het 'Epistel totten Friezen', vermoedelijk van de hand van Tsommo
Mantheganus 25 of Tzomme Heerts van Mantgum, die wij van 1567 tot
en met 1 £74 als pastoor in Achlum aantreffen. In 1 £76 was hij prior van
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het naar Bergum verplaatste regulierenklooster, 2 6 vervolgens procurator.
Nadien heeft hij een pensie van de Staten aangenomen," doch mogelijk
deze in ι j88 verloren. 2 8 Zijn 'Epistel' heeft niet eerder een definitieve
vorm gekregen dan in 1588, maar waarschijnlijker in 1591 of 1592.
De schrijver woonde toen in Leeuwarden; 2 5 wij vinden hem daar nog
in het voorjaar van 1596.29
Organisatie en invloed van de wederopluiking in Holland
Men krijgt de indruk dat de activiteit van deze en enkele andere oude
geestelijken niet spontaan is geweest, doch uitgelokt door priesters
van elders. Achter dezen stond allereerst het kapittel van Haarlem, dat
na de dood van de laatste bisschop in 1587 het bestuur in de persoon van
een vicarius capitularis voortzette, en tevens Sasbout Vosmeer, die sinds
1^83 vicaris-generaal was van de kapittel vicaris van het aartsbisdom
Utrecht, 3 0 en zich als zodanig gerechtigd achtte in te grijpen in suffra
gaanbisdommen waar geen bestuur was. 3 1 Nog voordat het uitsterven
van het Utrechtse kapittel Sasbout beroofde van zijn rechtsgrond, droeg
de pauselijke nuntius te Keulen op 3 juni 1^92 al zijn door de paus
verleende volmachten voor de afvallige Nederlandse provincies aan
Sasbout over. Sasbout was dus slechts in indirecte zin apostolisch
vicaris, plaatsvervanger van de paus. De onmisbare bisschopswijding
kreeg hij pas in 1602. Sindsdien was Sasbout buitengewoon bestuurder
met bisschoppelijke wijdingsmacht ; zijn positie was echter wankel door
dat enkele kapittels nog steeds in staat waren hun bisdom te besturen,
en omdat de aartshertogen het recht hadden candidaten voor de open
staande bisschopszetels aan de paus voor te dragen. Ook achtten de sinds
1592 in de Republiek werkzame Jezuïeten zich niet aan hem onderworpen. 12
Sinds 1592 hadden de Friese katholieken dus weer een uitdrukkelijk
aangesteld geestelijk hoofd. Zou Sasbout als zodanig echter iets willen
betekenen, dan moest hij beschikken over mensen die iets voor hem
deden. In het land zelf had hij bijna geen contacten. Een poging de
uitgeweken Leeuwarder priester, organist en orgelbouwer Haio Dominici in Friesland te laten werken is mislukt. 33
Inmiddels had Friesland zelf contact gelegd met een priester van het
bisdom Haarlem, Claes Wiggersz Cousebant. Deze was niet alleen een
ontwikkeld, maar ook een bereisd man, die o.a. in Zweden gewerkt
had.3* Na zijn terugkeer was hij als rondreizend priester gaan werken.
Hij behoorde spoedig tot de vooraanstaande geestelijken van het bisdom,
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en werd in ι ^91 — vermoedelijk door het kapittel en door Sasbout —
naar Rome gezonden met de opdracht bij de paus te pleiten voor het
grootste belang van de missie, de voorziening met priesters. In zijn eigen
vaderstad leidde hij een gemeenschap van vrome vrouwen, de Maagden
van den Hoek. Het ontbrak Cousebant misschien enigermate aan ka
raktervastheid^ en bescheidenheid, niet echter aan vaardigheid en wel
sprekendheid. Deze man kreeg in maart 1^92 bezoek van enkele voor
aanstaande katholieke Friezen en in de zomer van het volgende jaar
ondernam Cousebant met de Zwollenaar Johan Wever een verkennings
tocht in het verre en onveilige gewest. Hij vond er een trieste puin
hoop. In Leeuwarden waren drie priesters, in Harlingen en Franeker
elk één. De meesten van hen leefden in concubinaat, slechts één voldeed
aan de Trentse maatstaven. De toeloop van gelovigen was althans in
Leeuwarden niet onbevredigend, maar buiten de hoofdstad kon Cousebant ongeveer niets beginnen. 36
Sommige bijzonderheden die niet terug te vinden zijn in de brieven
van Cousebant en Sasbout, heeft de Haarlemmer later als Franciscaan
te Keulen aan zijn medebroeders toevertrouwd en door een van dezen
zijn zij aan ons overgeleverd. De oude zwerver heeft in zijn klooster
verteld dat een deel van het volk noch de katholieke, noch de nieuwe
leer aanvaardde, en dat een deel zelfs niet van het bestaan van God wist.
Cousebant kwam bij een boer die evenals zijn vrouw katholiek was,
maar hun volwassen kinderen waren nog niet gedoopt, mogelijk omdat
de ouders meenden dat alleen een katholiek priester geldig kon dopen.
Toen Cousebant in Harlingen naar katholieken zocht, vond hij slechts
één oud mannetje, een kerkvoogd nog wel. Op uitnodiging van deze
eenvoudige, oprechte en vrome man kwamen dwalenden bij hem in huis,
die hij wilde terugbrengen in de schoot van de Moederkerk. Vóór zijn
vertrek naar andere gewesten liet Cousebant een groot bedrag aan geld
achter voor het onderhoud van de priesters die hij zou laten overkomen,
onder wie ook Martinus Regius was. Deze priesters werkten vooral in
Franeker, Leeuwarden en Dokkum. 37 Na zijn eerste verkenningstocht
heeft Cousebant zelf trouwens nog vele malen Friesland bezocht. 38
De missiereizen van de uitheemse priesters hebben enkele Friese
priesters waarschijnlijk ertoe gebracht hun werk weer op te nemen, en
wel op een vaste plaats. De vrome dochters van Syds Eminga vernamen
althans dat er in Leeuwarden een priester Gods was, en reisden naar
hem toe. Het enige geschikte vervoermiddel was een schuit, die door
een knecht werd bestuurd. Om zich niet te verslapen gingen de meisjes
's avonds op een harde bank liggen. De volgende morgen zeilden zij
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naar Leeuwarden, biechtten en communiceerden, maar hoorden geen
Mis of preek, want anders konden zij niet meer op een redelijke tijd
thuis komen, zeker niet in de winter, als zij in het donker hun huis
soms bijna niet terug konden vinden. Hun vader zag dit met lede ogen
aan, betoogde meermalen dat God overal is, en dat het van een klein
geloof getuigt als men zich zo bindt aan de middelen, maar Eelck en
Anna hielden vol en maakten van hun reizen het grote steunpunt van
hun geestelijk leven. Zij namen ook hun jongere zusters Doedt en Trijn
en hun jongste broer Pybe mee om hen in het katholiek geloof op te
voeden.
Geleidelijk ontwikkelde zich bij de meisjes het verlangen in Brabant
in een klooster te gaan. Hun vader ried het af met te zeggen dat hij
maar al te goed wist hoe het in kloosters toeging, en dat zij er niet
zouden vinden wat zij zochten. Op hun aandringen gaf hij tenslotte toe,
maar nu bewogen de berichten over oorlogsgeweld de meisjes tot een
afwachtende houding. Middelerwijl leerden zij Cousebant kennen, die
hoorde van hun verlangen en hen wees op de gemeenschap in de Hoek.
Eelck en Anna verzochten nu hun vader toestemming zich daarbij aan
te sluiten, doch deze weigerde. Om desondanks hun doel te bereiken
vroegen zij toestemming wat te gaan logeren; toen die verkregen was,
reisden zij naar Harlingen, lieten zich niet weerhouden door de tijding
dat hun jongste broer van een jarenlang verblijf in het buitenland in
Harlingen was teruggkeerd, en staken over naar Holland. In Amsterdam
bezochten zij de jonge priester Sibrandus Sixtius, die aikomstig was van
Oosterwierum, en 'heer Jan Gose'. Dezen zouden hen graag in Amsterdam gehouden hebben, maar zij reisden verder naar Haarlem, 'want
daer was haer roep', schrijft Trijn Oly.
Men kan zich voorstellen dat de vader verbolgen was door het bedrog,
dat hijzelf mede had uitgelokt. Hij stuurde zijn jongste zoon naar
Haarlem om zijn weggelopen dochters terug te roepen, en inderdaad
kwamen de meisjes naar huis. Intussen werd Eminga van verschillende
kanten bewerkt, door 'vleselike mensche, die geen kennis van den geest
hadde', maar ook door een zoon van zijn zuster (vermoedelijk Haringh
van Sythiema de jonge uit Hallum),* 0 die zijn oom wist te bewegen zijn
toestemming te geven. Eén moeilijkheid bleef nog over: de katholieken
uit de omgeving van Schingen wilden de steun van Eelck en Anna niet
graag missen en vonden pleitbezorgers in de priesters (van Leeuwarden ?)
en in Sasbout. De meisjes brachten daartegen in dat zij door God naar
Haarlem waren geroepen, en hierop gaf Sasbout hun de raad allereerst
hun eigen geestelijk voordeel te zoeken. Zo kwamen Eelck en Anna
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op 2 3 juni i í 9 4 opnieuw in de Haarlemse gemeenschap aan. 41
In de eerste jaren hadden Anna en Eelck het zeer moeilijk : hun vader
stelde hun niet voldoende geld ter beschikking om te leven, zodat zij
genoodzaakt waren een gouden ketting te verkopen. Zij konden ook niet
in de Hoek zelf wonen, omdat daar te weinig huisjes beschikbaar waren.
Om de dag mochten zij naar de kerk komen; zij sliepen dan bij andere
maagden in huis, op een zolder of bij een gezin, maar moesten dan hun
eigen mandje met eten meebrengen. Ook zijn zij verscheidene malen
verhuisd. 41
Hoe boeiend het verhaal van Trijn Oly ook is, chronologisch staat het
niet al te sterk. Op zichzelf is dat niet verwonderlijk, want haar levensbeschrijvingen zijn tientallen jaren later te boek gesteld. De nauwkeurige omschrijving van het tijdstip van aankomst in haar vele levensbeschrijvingen pleit echter voor de juistheid van deze gegevens. Wanneer
nu de mededeling juist is dat de jongste broer (waarschijnlijk Pybe)
'lange jaren' in het buitenland is geweest, dan moeten Eelck en Anna
reeds vóór 1592 verscheidene tochten naar Leeuwarden gemaakt hebben. Misschien is hier echter de oudere Johan bedoeld. Tot nu toe
hebben wij namelijk geen enkele aanwijzing die een zo vroege geregelde
zielzorg in Leeuwarden aannemelijk maakt: wij horen in 1^89 iets over
relieken en huwelijksdispensaties en in de volgende jaren niets. 43
Een ander adres waar Cousebant kwam, was Roordaburg bij Franeker.
Nadat de laatste mannelijke Roorda die het huis bewoond heeft, Sybrant,
in ballingschap gestorven was, neigde zijn weduwe Teth van Goslinga
tot het protestantisme, en zij voedde haar eigen dochter Perck en het
weeskind Perck Aylva, dochter van haar zuster Sybrich, protestant op.
Toen zij echter hertrouwde met de katholieke Marten van Naerden 44
zette de nieuwe huisheer zijn stempel op het gezin. Hij was zo vroom,
zegt Trijn Oly, 'alsof hij een geestelick man geweest had', hij deed in
huis en onder zijn familie veel voor het geloof en nam met grote liefde
'de eerwaerden dienaer Godts meester Claes Wiggerz' in zijn huis op. 4 5
Dit alles bleef niet onopgemerkt : tot de klachten die in de synode van
1 £94 ter tafel werden gebracht, behoorde ook „den loop der Papisten,
die nu wederomme beginnen in te sluipen ende in swang te gaen";
men besloot aan de Staten te vragen dit te verhinderen. 46 Misschien was
deze ontdekking, juist op het ogenblik dat het laatste Spaanse bolwerk
in de omgeving ten val zou worden gebracht, wel een pijnlijke verrassing. Leefden de afgezette papen in het algemeen niet als ordentelijke
burgers? Gingen in allerlei zaken van het dagelijks leven de aanhangers
van het oude niet gewoon met elkaar om en waardeerden de katholieken
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ook niet het bezit van een universiteit in het eigen gewest? 4 7 Toen de val
van Groningen een aantal papen van de oude bedeling in het land
bracht, meenden gedeputeerde staten dan ook meteen een scherpe
waarschuwing te moeten laten horen. Aangezien er weer „tsamencompsten, conventiculen ende vergaderingen van mannen ende vrouwen, soe
wel in den steden als ten platten lande in den dorpen, van den ghene
die hen uutgeven van de Roomsche ende Pauselycke religie te weesen,"
gehouden werden — wat strekte tot nadeel en bevlekking van de ware
oprechte religie en tot onenigheid en onrust in het land — stelden zij
strenge straffen op deze bijeenkomsten: de huiseigenaar zou honderd
gouden Friese rijders (van zes gulden het stuk) verbeuren, de priester
zou levenslang verbannen worden en zijn eventuele pensie verliezen,
de gastheer werd de eerste keer beboet met 50 rijders, de tweede keer
met loo, en de derde keer met ι jo en verbanning, de aanwezigen met
2ς rijders, ook als hun overtreding pas naderhand bekend werd; bij
betrapping op heterdaad moesten zij bovendien hun bovenkleding af
geven. Om de ijver van ambtenaar en publiek te prikkelen, bepaalden
gedeputeerden bovendien — hierin overigens een algemeen gebruik
volgend - dat een derde deel van de boetes ten goede zou komen aan
de aanbrenger, een derde aan de officier ter plaatse (grietman of stads
fiscaal) en de rest aan de armen. 4 8
Deze boetebepalingen krijgen uiteraard pas hun werkelijke betekenis
bij vergelijking met lonen en prijzen of met de boeten die voor andere
overtredingen waren vastgelegd. Dit laatste is evenwel niet mogelijk
omdat nagenoeg in alle gevallen andersoortige straffen waren vast
gesteld. 4 9 Gedurende de volgende jaren volgde de ene maatregel op de
andere. Gedeputeerden gelastten het plakkaat der Staten-Generaal tegen
het bezoeken van Jezuietenscholen tot uitvoering te brengen.5° De
Staten zelf droegen hun gedeputeerden op de pensioenen van de geeste
lijken die door het deelnemen aan pauselijk exercitiën verbeurd waren,
terstond ten goede te laten komen aan oude en verzwakte predikanten.
Zij droegen ook de beslissing of er in een bepaald geval van overtreding
der godsdienstplakkaten sprake was op aan de gedeputeerden jS1 indien
de feiten niet werden tegengesproken, kon het Hof zonder vorm van
proces de voorgeschreven straffen opleggen." De medewerking aan deze
voorschriften was evenwel niet groot; vandaar dat de synode van 1^99
aan de regering verzocht het plakkaat tegen de bijeenkomsten der
wederdopers en papisten ter executie te stellen. 53 De landsdag besloot
daarop de grietmannen toe te staan ook in andermans jurisdictie jacht
te maken op bezoekers van de 'paapsche misse'. In dat geval zouden zij
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het halve officiersaandeel in de boete genieten, doch als de grietman
ter plaatse weigerachtig was de vereiste maatregelen te nemen, zou alles
aan de vreemde grietman toevallen. 5 4
Het plakkaat tegen de katholieke godsdienstoefeningen heeft niet de
afschrik gebracht die de regering vermoedelijk ervan verwacht heeft.
Omstreeks Allerheiligen ι £94 was Cousebant juist weer in Friesland
gekomen. Hij stelde — op een of andere rechtsgrond, mag men aan
nemen - de Benedictijn Petrus Feilen aan tot pastoor van Leeuwarden.
In dezelfde dagen schreef Johan van Heermana een fraaie Latijnse brief
met het verzoek Cousebant langer te mogen behouden en trok een
edelman als afgezant van vele Friese katholieken naar Sasbout om hem
hetzelfde te verzoeken. De vicaris kon weinig voor het verre gewest
doen, alleen bleven de missiereizen voortgang vinden, zowel van de
vaste bezoekers Cousebant en Regius, als van de anderen.
In juni of juli IS9S besloot het kapittel van Haarlem, dat Sibrandus
Sixtius met Simon Rijckius naar Friesland zou gaan, met de bedoeling
dat de jongere Sibrandus van de oudere Simon zou leren. Op 4 augustus
kwam bovendien Cousebant per schip uit Amsterdam in Harlingen aan,
ditmaal in gezelschap van de apostolische vicaris. Zij hadden in Harlingen
een ontmoeting met enkele broeders in het priesterschap en reisden
nog dezelfde dag met gunstige wind door naar Leeuwarden. Op hun
weg daarheen spraken zij nog een ogenblik met Sixtius of Rijckius, die
juist Leeuwarden weer verlaten had. Na een verblijf van vijf volle dagen
hebben Sasbout en meester Claes de hoofdstad weer verlaten om ver
volgens hun intrek te nemen in Hallum, en daarna bij Syds Tjaerda te
Rinsumageest en bij Sytse van Dekema in Kortezwaag. 55 Trijn Oly
verhaalt dat Sasbout ook bij Syds van Eminga gelogeerd heeft, en wel
nadat zijn dochters Eelck en Anna lange jaren in Haarlem hadden geleefd
en gedurende al die tijd hun voorname afkomst geheim hadden gehou
den. 5 6 Zolang van een tweede reis van Sasbout niets blijkt, moeten wij
aannemen dat de Haarlemse kloppenmoeder de hoofdzaak wel goed weer
geeft, maar zich in twee dingen vergist heeft : de lange jaren moeten
teruggebracht worden tot één, en het huis van hun vader veranderd in
dat van hun familie, d.w.z. Sythjemastate te Hallum.
In oktober 1£9£ was Cousebant opnieuw in Friesland. Uit Leeuwarden schreef hij aan Sasbout zich niet meer opgewassen te voelen tegen
het vele werk; hij slaagde er echter in verschillende uit Groningen teruggekeerde priesters voor de dienst in de missie te winnen en dezen op
de plaats van hun eigen keuze te zetten. 5 7 Indien wij mogen aannemen
dat deze ruwe organisatie enige jaren heeft stand gehouden, dan kunnen
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wij o.a. de volgende standplaatsen onderscheiden: Leeuwarden met de
reeds genoemde Petrus Feilen of Vellenius, Valerius Hottenius of
Watze Hotzezoon, voorheen vicaris te Jorwerd,* 8 Tsommo Mantheganus, Tzommo Epii en Rodolphus Pauli, 2 9 Franeker met heer Dominicus, vroeger pastoor van Oosterlittens (vermeld in і^97) 5 9 , en een
heer Franciscus 60 (genoemd in 1^98 en misschien de vroegere pastoor
van Huins of Welsryp). In Dokkum werkte heer Dirck 6 0 , waarschijnlijk
de vroegere Klaarkampster monnik Dirck Pietersz van Dokkum; 6 1
in Bolsward de Dokkumer Norbertijn Johannes Alberti. 6 2 Nog voor
het jaar om was, zijn echter Johannes Alberti 6 2 en Valerius Hotteniuss 8
gevangen genomen; zij werden door het Hof voor drie jaar verbannen.
Mogelijk hebben onder de indruk hiervan sommige priesters hun werk
gestaakt, maar juist op dat moment verscheen een nieuwe groep op
het toneel, namelijk de Jezuïeten.
De komst der Jezuïeten
De Sociëteit van Jezus had zich reeds vroeg in de Nederlanden gevestigd,
namelijk te Leuven in 1^42, maar onder Karel V weinig waardering
van de overheid ondervonden. Anders was dat geworden in de tijd van
Margareta van Parma. Mede door haar invloed was Filips II bereid
geweest aan de Sociëteit het oprichten van colleges toe te staan. In
de zuidelijke Nederlanden is zij daarin op enkele plaatsen geslaagd, in
het noorden zijn verschillen pogingen, o.a. in Leeuwarden, mislukt.
De troebelen hebben de Sociëteit veel schade berokkend, maar verwonderlijk snel heeft zij zich na de herovering door Parma hersteld,
mede door de steun van de landvoogd. Geen wonder dat in ifgo en
volgende jaren Sasbout Vosmeer en verschillende van zijn medewerkers
trachtten de medewerking van de Jezuïeten te verkrijgen, zelfs door
verzoeken aan de paus. Tengevolge van deze aandrang zond de provinciaal van de provincia Belgica in oktober 1^92 enkele paters
met een eigen overste naar het juist toen zich zo sterk uitbreidende
gebied van de opstand. Dat dezen contact zochten met Sasbout, was een
daad van beleefdheid. Zij hadden geen reden zich als ondergeschikten
van de gedelegeerde van de nuntius te beschouwen en lieten dan ook
merken dat zij in geen enkel opzicht zijn minderen waren. Dat kon
Sasbout niet verdragen, er was al veel te veel wanorde in zijn missie. 63
De eerste Jezuïeten vonden hun werk vooral in Holland, maar staken
van daar ook over naar Friesland. Begin 1597 werd de Dordtenaar
Willem de Leeuw in Dokkum gegrepen en uit het land gebannen. 64
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Zijn ordesgenoten namen nu het werk in Friesland over — tot ergernis
van Sasbout, die na enkele jaren in de eerst zo gewenste medewerkers
ondermijners van de tucht en van goede strenge zeden was gaan zien.
Waar ging het heen als katholieken de ketterse staat dienden als officier
of ambtenaar, studeerden aan de ketterse hogescholen van Leiden en
Franeker, of geld staken in de politieke handelsonderneming die de
Oostindische Compagnie was, als welgestelden in ruil voor hun steun
van een Jezuïet min of meer stilzwijgend toestemming kregen een loopje
te nemen met de moraal? Voor zijn opvattingen vond Sasbout geen
steun bij het hoger gezag. Nuntius Frangipani onderhield nauwe betrekkingen met de Sociëteit en ook als hij gevoelig geweest zou zijn
voor de gewetensbezwaren van de vicaris, dan nog kon hij niets tegen
de Jezuïeten ondernemen: zij waren nu eenmaal door de Heilige Stoel
met tal van voorrechten begiftigd. Klachten van Sasbout en een reis
naar Brussel in het najaar van 1^98 hebben de vicaris dan ook niet
gebaat. Frangipani ondertekende door de Jezuïeten opgestelde richtlijnen, die voorzagen in samenwerking tussen seculieren en Jezuïeten,
en in onderwerping van de andere regulieren aan het gezag van de
vi caris. 6 s
Sasbout heeft deze 'Forma' met bitterheid aanvaard en de strijd tegen
de Jezuïeten voortgezet als een soort guerrilla. Het uitdrukkelijke aanbod
van geestelijke diensten, door de seculieren Cousebant en Regius in
het begin van 1600 te Leeuwarden gedaan, moet dan ook haast wel
tegen de Jezuïeten gericht geweest zijn. Pater Johannes Bargius nam
in ieder geval de handschoen onmiddellijk op : hij bracht een bezoek aan
beide zendelingen van Sasbout en verklaarde volmachten te hebben van
de apostolische vicaris, wat deze naderhand kenschetste als leugentaal. 66
Het is begrijpelijk dat Sasbout bitter gestemd was; het is ook begrijpelijk dat de Jezuïeten-missionarissen zich wel eens bekneld voelden
tussen hun juridische vrijheid te werken waar het hun wenselijk scheen,
en het bestaan van een pseudo-hiërarchïe, die zonder twijfel haar verdiensten had, maar door overdreven eisen mogelijkheden voor de Kerk
afsneed, en dat in een land waar de vervolging wel niet onophoudelijk
en stelselmatig bedreven werd, maar toch steeds op de loer lag en om
de minste aanleiding weer uitbarstte.
Bargius heeft van zijn laatste bezoek aan Friesland een verslag gegeven,
dat een duidelijk beeld geeft van zijn werkzaamheid : „In Friesland was
het nodig het dagelijks werk voortdurend met nachtwerk uit te breiden,
negen weken lang. In zes steden en vierentwintig dorpen moest ik uit
vrees voor de gevaren aanhoudend van woonplaats veranderen. De
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nachten bracht ik op de volgende wijze door: tegen de avond bad ik
het morgenofficie, vervolgens ontving ik vanaf zes uur biechtelingen of
reinigde ongedoopten (non tinctos baptismale eluebam, schreef hij zelf)
tot middernacht. Daarop volgde een preek over geloofszaken, vooral
zulke waardoor wij ons onderscheiden van ketters of slechte mensen.
Na het opdragen van het heilig misoffer, waarin de gelovigen de goddelijke geheimen te zien kregen, werd de stof van de preek kort herhaald.
Om half drie 's nachts tenslotte kon ieder zich naar huis begeven; dan
bleven nog degenen die wilden biechten of communiceren, die door het
doop sel in de Kerk wensten opgenomen te worden of een onwettig gesloten huwelijk wilden vernieuwen. Vóór de dageraad werd ik met een
bootje naar een ander dorp gebracht, sliep soms slechts drie uur, at
iets en begon opnieuw". 6 7 Wil men Bargius' werkzaamheden localiseren,
dan behoeft men bij de vermelding van het bootje niet onmiddellijk aan
het Lage Midden te denken, want de kleistreken met hun vele dorpsen opvaarten nodigden bijna evenzeer uit tot het gebruik van vaartuigen. Het leven als rondtrekkend missionaris heeft meer dan één
priester vroeg gesloopt : kort na het schrijven van bovenstaande brief is
pater Bargius op 9 juli 1600 te Haarlem gestorven, nog geen 48 jaar
oud. 68
Zijn wegvallen betekende evenmin het einde van de Jezuietenmissie in
Friesland als de verbanning van Willem de Leeuw drie jaar eerder. In de
zomer van 1602 klaagden de predikanten van Barradeel hevig over
„eenen Andries N. Jesuwijt, die U.E. grietenie door loopt om de
harten flaumodich en van de ware Chriselijcke religie afkeerich te
maken" ; zij verzochten grietman Johan van Hottinga hem te laten grijpen
en naar Leeuwarden te laten overbrengen „ten eijnde hij naer behooren
mochte gestrafft worden". In zijn antwoord op deze en een reeks
andere klachten vloeide de grietman over van tegemoetkomendheid;
ten aanzien van de Jezuïet beloofde hij, „dat daerinne sal warden geremedieert ende gedaen soo den sake ende gelegenheit van dien vereischen sali." 69 Hoeveel ijver achter deze woorden stak blijft een vraag.
De vraag wie die Andries was, is vermoedelijk wel op te lossen : als de
predikanten hun tegenstander in de goede orde hebben ondergebracht,
dan hadden zij te maken met Adrianus Arboreus (Boom), die evenals
Bargius zijn hoofdverblijf in Haarlem had en daarvandaan in de jaren
1601-1613 uitliep naar Friesland. 70 Aan zijn werkzaamheden gedurende
het jaar 1603 in Friesland en Groningen wijdt Goetgebuer een heel
verhaal, voornamelijk bestaande in een uiteenzetting waarom zoveel
mensen van allerlei richting hun kinderen niet lieten dopen. Het jaar
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daarop is er sprake van bekeringen van doopsgezinden, van het brengen
van mensen tot de heilige communie die het sacrament jarenlang hadden
veronachtzaamd of nimmer ontvangen, en van het aanzien dat de Jezuïeten genoten wegens hun minachting voor gevaren en gevangenschap. 71
Goetgebuer leverde daarmee een goede bijdrage tot de overtuiging van
de Sociëteit Gods uitverkoren keurbende te zijn.
De activiteit van de seculieren
Over de priesters der oude en nieuwe bedeling die onder leiding van de
apostolische vicaris werkten, zijn de gegevens verspreid over allerlei
brieven. Het zijn korte mededelingen, zakelijk en chronologisch gewoonlijk juist, maar weinig diepgaand.
In het voorjaar van 1596 schreef Tzommo Epii uit Leeuwarden aan
Sasbout een verzoek om huwelijksdispensatie voor Tzalling Campstra
en Tziempck Aebinga, dat mede getekend is door Tzommo Mantheganus
en Rodolphus Pauli.2» Begin IJ97 ondernam Martinus Regius een reis
door Friesland, waarop hij de Zevenwouden, Leeuwarden, Franeker en
Harlingen bezocht en vervolgens zuidwaarts trok om zijn werk voort te
zetten in Enkhuizen. 72 Martinus was een onverwoestbaar werker: Sasbout schreef kort na bovengenoemde reis aan zijn broer Tilman in
Keulen, dat Martinus twintig nachten achtereen gewerkt had zonder
enige slaap en de dagen ertussen evenmin in ledigheid had doorgebracht.
Sasbout had grote bewondering voor deze Brabander: Ongelooflijke
dingen bracht hij op verbazingwekkende wijze tot stand', en toen Sasbout hem wilde remmen, gaf Regius hem te verstaan dat hij een goddelijke opdracht had te werken zolang zijn krachten het toelieten. 73
Na Martinus was weer een andere priester van Sasbout naar Leeuwarden
gereisd ; bij diens terugkeer verwachtte de vicaris van hem nadere berichten over de gevangenschap van Willem de Leeuw te ontvangen. 7 *
Begin september 1597 kwam heer Dominicus Simonis van Franeker
op bezoek bij Eggius, Sasbouts vertrouwensman in het kapittel van
Haarlem. Of werkelijke vervolging dan wel alleen vrees voor gevaren de
oorzaak waren van deze reis, blijkt niet; misschien was het ook wel de
al wat gevorderde leeftijd, want hij was ςς jaar. Hij verzocht van Eggius
een aanstelling in het Haarlemse, of reisgeld om naar Brabant te gaan,
waar hij verwachtte gemakkelijk een functie te krijgen. Waarschijnlijk
heeft Eggius een veilige tussenweg gekozen: omdat de bezoeker opgaf
bij Jan Noems — vroeger vicaris-generaal van Cuneras Petri, nu kannunik
van Haarlem — bekend te zijn, gaf Eggius hem geld om naar Utrecht te
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gaan, waar Noems op dat ogenblik verbleef." Vermoedelijk heeft heer
Dominicus op zijn verdere reis eveneens contact gehad met de laatste
abt van Foswerd, Paulus Costerius, die in Amersfoort woonde en Sasbout inlichtingen over hem verschafte. Eggius gaf hem weldra een proefopdracht, en nadat hij daarvan in Enkhuizen was teruggekeerd, ontbood Eggius hem om in zijn omgeving te werken. 7 6 De vrouw van de
actieve Leeuwarder katholiek Fedde Gooitzesz deelde later aan Eggius
mede, dat Dominicus over een groot aantal oude kerkbenodigdheden
beschikte. Hetzelfde vertelde zij van een zekere Syviardus,?? die door
Eggius als een 'optimus vir' was gekenschetst en volgens deze in moeilijkheden wel een goede ruggesteun verdiende.78 Ook Tsommo Epii kwam
bij Eggius op bezoek ; de kanunnik zond hem met een brief door naar
Sasbout.8»
Een hele reeks gegevens over Friese toestanden vinden wij in een
memorie van Cousebant voor Martinus Regius, die in juni 1598 in
Friesland vertoefde. Heer Dirck van Dokkum kon in zijn stad niets
beginnen; wegens voortdurende bewaking, zou men veronderstellen.
Hij verlangde zelf Friesland te verlaten om zijn tijd niet in ledigheid
door te brengen zolang hij nog bij krachten was, doch de bewoners van
Workum en Bolsward verlangden hem als hun pastoor. Heer Wilhelmus
was gevangen genomen en uit de gevangenschap losgekocht. Als gevolg
daarvan had hij Harlingen moeten verlaten, en nu zinde hij er eveneens
op uit Friesland te vertrekken. Cousebant meende echter dat hij er
diende te blijven en daar zijn kans af te wachten. Cousebant had ook
de inzameling voor het losgeld georganiseerd en als tweede doel daaraan
verbonden ondersteuning der leerlingen van Eggius, die in zijn huis te
Amsterdam een primitief seminarie hield. 80 Johannes Idzes te Bolsward
kon opgeven hoeveel er over was, en dat bedrag aan Eggius overmaken.
Heer Franciscus in Franeker en heer Balduinus (heer Buwe van Ipekolsga)
vroegen volmacht om te absolveren van ketterij, of tenminste van het
enige malen bijwonen van ketterse preken. Na enkele aanwijzingen over
plaatsen die Regius zou kunnen bezoeken, gaf Cousebant nog een aantal
echtparen op die achteraf een huwelijksdispensatie verlangden : Feycke
Tites en Jayts Ockes te Menaldum wegens verwantschap in de derde
graad, en voorts gevallen in Lutkewierum, Snikzwaag, Smallebrugge,
Longerhouw en Workum. 6 0
Het beeld dat wij hier van de Friese missie krijgen, vertoont een aantal
ook elders bekende trekken : oude priesters die onder de voortdurende
druk van de vervolging leven, jongere die rondtrekken, gelovigen die
moeilijkheden hebben met het kerkelijk recht. Het gebied dat de missie
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bestrijkt, vertoont eveneens vertrouwde trekken: het wordt ongeveer
begrensd door de lijn Harlingen-Leeuwarden-Joure met enkele aanknopingspunten daarbuiten: Hallum, Dokkum, Oldeboom, Kortezwaag.
Van de priesters die rechtstreeks contact met de apostolische vicaris
hadden, verdween Cousebant langzamerhand van het toneel. Voor de
leiding van de maagden bleek hij uiteindelijk niet zelfstandig genoeg,
zodat zijn oversten gedwongen waren hem die te ontnemen en over te
dragen aan Cornelius Amoldi Lichthart. 82 Zijn gezondheid had ook veel
geleden en lange tijd was het hem onmogelijk naar Friesland te gaan.
In juni i£99 was hij weliswaar zover hersteld dat hij een reis naar
Friesland kon ondernemen, doch niet met de bedoeling veel werk te
verzetten. 8 з Ook Regius kwam verschillende malen; vervolgingen
noopten beiden uiterst behoedzaam te werk te gaan. 8 * Zijn zorg zal
in sterke mate Wonseradeel gegolden hebben, want zijn aanvragen om
huwelijksdispensaties betroffen alle personen uit die grietenij. In de
zomer van 1600 zond Cousebant op aandrang van heer Buwe van Ipekolsga een verzoek aan Sasbout om meer priesters te zenden, ook
'maten uit het andere schip' 8 * (Jezuïeten). Sasbout zal daarvoor weinig
oor gehad hebben; hij beperkte bovendien de volmachten van Cousebant, 86 waarop deze een beroep deed op de nuntius en van deze hogere
gezagsdrager het recht ontving alle volmachten die aan pastoors toekwamen, in heel Holland, Zeeland en Friesland te gebruiken en in
geval van nood heilige vaten en paramenten te wijden. Bovendien bevestigde de nuntius alle volmachten die Cousebant ooit schriftelijk of
mondeling van de apostolische vicaris had ontvangen, zodat Sasbout ze
niet meer kon intrekken. 87 De vicaris was op dat ogenblik te Rome,
waar hij op 22 september 1602 tot bisschop werd gewijd. Inmiddels
was in Holland een scherpe vervolging uitgebroken, die Eggius enkele
jaren gevangenschap kostte en tot gevolg had dat Sasbout zich na zijn
terugkeer in Keulen vestigde. 88 Cousebant heeft na de versteviging van
zijn positie weer druk in Friesland gewerkt, 8 « maar niet lang: in 1603
is hij ingetreden bij de Franciscanen te Keulen. 90
Medewerkers en passieven
Alle inspanning van oudere en jongere priesters zou weinig betekend
hebben als zij niet de medewerking ondervonden hadden van allerlei
leken. Leken verschaften de onmisbare materiële verzorging, bouwden
de relaties op 6 0 en verzorgden een deel van de briefwisseling«1, waarvoor
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zij soms naar Holland overstaken.» 2 Leken ontvingen ook de priesters
in hun huizen en gaven hun gelegenheid hun werk te doen. Zij liepen
daarbij een ernstig risico, zoals blijkt uit het geval van Dyrck Seerpzoon,
schoolmeester te Spannum. Deze man had tweemaal een priester ont
vangen, die enkele kinderen bij hem doopte. Nog veel erger was dat
de meester zijn schoolkinderen in het katholiek geloof onderwees en
daarbij de kathechismus van Petrus Canisius gebruikte. Toen dat feit
aanleiding gaf tot een huiszoeking, vond men bij hem een kruisbeeld
en enkele waskaarsen „die hij opsteeckt ende gebruijckende is in zijn
devotien ende beedingen," en bovendien een spotliedje op de overheid.
De meester werd gevangen genomen en door het Hof veroordeeld tot
vijf jaar verbanning en verbod na afloop daarvan zonder uitdrukkelijk
verlof van de overheid des lands onderwijs te geven; uiteraard moest
hij ook de gerechtskosten betalen.' 3 Na zijn vrijlating ging Dyrck naar
Haarlem,9+ waar wij hem verder uit het oog verliezen.
Een taak waarin de leek de priester kon vervangen, was het toedienen
van het doopsel ; de gereformeerde synode van ι £96 heeft in dit opzicht
speciaal geklaagd over de vrouwen die tijdens een bevalling bijstand
verleenden.»s
In 1605, het jaar van het brutaal optreden van de Munsterlander
Hans Roemers en van de lyrische ontsporingen van jonker Syds Tjaerda,»6
kunnen wij in hetzelfde Franeker de eerste sporen zien van een katho
lieke organisatie, en wel voor de armenzorg. Toen jonkvrouwe Luts
van Liauckama in augustus van dat jaar haar testament maakte, besprak
zij „200 goudguldens (240 Carolusguldens) aan d'aerme van de catholijcque gemeente binnen Franeker". Met de uitvoering daarvan belastte
zij de kooplieden Sijtse Johannes van Werstins en Willem Pietersz,
aan wie de erfgenamen deze penningen ten spoedigste dienden ter
hand te stellen. Overigens kreeg het stadsweeshuis van Franeker £00
goudguldens en de armen van Sexbierum 200, waarbij de erflaatster
vroeg 'een oldt wijff, genoemt Geesmoer', niet te vergeten. Aan
Werstins zelf en zijn vrouw Magdalena Eelckedochter werden een grote
zilveren schaal, een paar fijne lakens „met grote boomen benaeyt ende
om den cant met speldewerck vercijert" en vijf kussens met slopen
toegezegd, en aan hun dochter Jets, die eerder bij Luts had gediend
en nu met haar man Hendrick Gerrijts te Haarlem woonde, 200 goud
7
98
guldens.» Juffrouw Luts is echter nog tot 1618 blijven leven; mis
schien was Geesmoer toen al lang gestorven en het is de vraag of de
aan Magdalena toegezegde lakens toen nog zo mooi waren. Magdalena
heeft in ieder geval als weduwe later wel geprofiteerd van de steun van
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een verwant van juffrouw Luts, namelijk Hessel van Hermana,w die
met Anna van Liauckama gehuwd was geweest.
Onder de indruk van de activiteit der van buiten ingekomen priesters
en hun helpers zou men de stil levende vertegenwoordigers der oude
geestelijkheid bijna vergeten. Zij waren er echter nog steeds en vroegen
soms de aandacht. Oorzaak daarvan was in verschillende gevallen hun
armoede : de ons reeds bekende oud-pastoor van Genum, Frans Sybrantszoon, kreeg in 1597 weer achttien gulden door gedeputeerde
100
staten toegeschoven 'tot behulp van zijn sobere staat'.
Een andere
maal vestigden zij juist de aandacht op zich door hun rijkdom, vooral
de laatste prelaten van de abdij Klaarkamp. Prior Gerardus Agricola
(Gerrit Luytzensz) heeft in de eerste jaren na de ommekeer nergens
sporen nagelaten, maar sloeg uiterlijk in 1588 zijn tenten op bij notaris
Johannes Doyema aan de Voorstraat, die gehuwd was met Anna Jacobsdochter, een zuster van de laatste abt. In maart 1591 woonde hij daar
nog, maar een jaar later niet meer. De oud-prior was een vermogend
man, die zijn bezit zakelijk wist te beheren. Een later adres van hem is
'opt Vliet bij d'zeven huzen', dat is in de Akademiestraat of de Vijver
straat. Tenslotte nam hij zijn intrek in het in 1^97 gestichte stads
weeshuis; daar is hij in september 1^98 gestorven. Het stadsweeshuis
werd zijn belangrijkste erfgenaam. 101 Abt Gerardus Jacobi was in 1^93
door Cousebant in Bolsward aangetroffen; hij durfde toen niets in het
belang van de Kerk te ondernemen. 1 0 2 Gevangenschap en tijdelijk verlies
van pensie hadden hem, voor zover nodig, murw gemaakt. 1 0 3 Nader
hand woonde hij in Franeker aan de Vismarkt (nu Voorstraat) op de
hoek van de tegenwoordige Sjaardemastraat. Evenals zijn vroegere
prior beschikte de abt over ruime middelen, waaruit hij o.a. leningen
verstrekte aan de Franeker adel. Met zijn zuster Anna en ook met de
weduwe van zijn reeds in 1577 overleden broer Aedger schijnt hij niet
op goede voet te hebben gestaan: toen de abt op 21/11 juni 1602 zijn
testament maakte, werden beide vrouwen daarin niet genoemd, doch
wel verschillenden van hun kinderen. Hoewel Gerardus Jacobi reeds in
1598 verklaarde 'weec en de cranc' te zijn, heeft hij nog geleefd tot in
de herfst van 1605. Bij de opening van zijn testament kon zijn executeur
testamentair, Carolus van Stemsee, meedelen 1 0 4 dat de erfenis was
toegekend aan het weeshuis, zij het onder bezwaar van een aantal le
gaten, namelijk 3200 gulden voor de oomzeggers — Rompcke, die in
het buitenland verbleef, werd het best bedacht : 900 gulden -, honderd
gulden voor de huishoudster en 6^0 gulden voor anderen, onder wie
vroegere kloosterlingen. In deze groep valt Dirck Pietersz van Dokkum
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op, een gewezen conventuaal van Klaarkamp, volgens het testament woonachtig binnen Franeker; deze erfde 150 gulden en de boeken van de
abt. Zijn woonplaats was bij de uitkering van het legaat in januari 1606
waarschijnlijk — weer of nog steeds — Bolsward, want de Bolswarder
Johannes Idzes nam het geld namens hem in ontvangst. 61 Als gevolg van
deze beide testamenten heeft het stadsweeshuis de naam Klaarkampster
Weeshuis gekregen.
De laatste jaren vóór het Bestand
Het missiewerk van Sasbout's priesters en van de Jezuïeten kwam geleidelijk op gang. Bewijs daarvoor zijn allereerst de klachten van de
gereformeerde synodes. Die van i6o£ behandelde een klacht over de
'seer groóte liberteit in de exercitien van de papistische religie', besloot
deze klacht aan gedeputeerde staten voor te leggen en tevens aan te
dringen op uitvoering van het plakkaat tegen het schoolgaan bij de
Jezuïeten. De classes kregen aanwijziging te letten op de uitvoering der
plakkaten tegen de papistische schoolmeesters, maar men zag geen middel
de gebruikers van beneficiale landen op straffe van opzegging der pacht
te dwingen tot kerkgang en gebruik der sacramenten. 105
Het schortte evenwel niet aan besluiten en plakkaten, doch aan de
toepassing ervan. De enige priester die tussen 1598 en 1613 volgens de
registers van gedeputeerde staten en Hof gearresteerd werd, was de
nieuweling Jan Simonsz van Groningen, die in Schoterland gegrepen
werd, en deze arrestatie had geen belangrijke gevolgen, omdat de priester
werd uitgewisseld tegen een boer uit Haskerland die in Oldenzaal
gevangen zat. 106 In de volgende jaren was Jan Simonsz dan ook geregeld
in Friesland werkzaam. 107 Naast hem bleven Sixtius 108 en vermoedelijk
ook Regius komen, evenals de Jezuïeten; in 1608 trok pater Boom in
heel Friesland en Groningen rond, en in een deel van Overijssel. 10 '
De opleiding van jonge mannen uit Friesland tot het priesterschap
— zowel te Keulen als te Leuven — kwam evenwel slechts moeizaam op
gang: het aantal was gering, kwaliteit en standvastigheid lieten te
wensen over. 110 De Jezuïeten waren in dit opzicht iets gelukkiger: de
Leeuwarder Arnold Cath — uit 'de Vergulde Kat' bij de Brol — werd na
drie jaar studie en toezicht op medestudenten aan het Collegium Germanicum te Rome in september 1605 door kardinaal Bellarminus
tot priester gewijd, en zou na enige jaren voor de missie beschikbaar
komen. 111
Dankbaar mocht men daarom zijn voor de activiteit van oude in134

heemse priesters. Sommigen van hen werden door het klimmen der
jaren gedwongen de strijd te staken en zich terug te trekken naar veiliger
oorden; zo kan men althans de klacht der synode van 1609 verklaren
dat heer Frans van Huins en anderen uit het land geweken waren en nu
bij de vijand pensie genoten, terwijl hun Fries pensioen soms ook nog
steeds betaald werd. 112 Toen deze klacht geuit werd, stonden de eerste
vertegenwoordigers van de nieuwe geestelijkheid klaar om een vaste
plaats in Friesland te bezetten. Dat deze na-Trentse priesters door de
trouwe katholieken zonder grote bezwaren als geloofsgenoten werden
erkend, is voor een deel misschien de verdienste geweest van de goede
elementen uit de oude clerus; voor een ander deel mag men het de
verdienste van de vervolgers noemen.
Friese maagden in de Haarlemse Hoek
Een belangrijke bijdrage heeft Friesland aan de vrouwengemeenschap
in de Hoek te Haarlem geleverd. Eelck en Anna van Eminga hadden
nog twee zusters thuis in Schingen: Doedt en Trijn. Toen de jongste
groot genoeg was om de huishouding te leiden, vroegen Eelck en Anna
hun vader verlof voor Doedt, dat zij ook naar Haarlem zou komen, wat
toegestaan werd (1603)."J In 1606 of 1607 kregen de gezusters eindelijk
woongelegenheid in de Hoek zelf.11*
Nadat Syds van Eminga in i6o£ gestorven was, kwam Trijn met haar
broer, diens vrouw en zoontje bij hen op bezoek. Zij voelde zich aan de
ene kant getrokken tot het religieuze leven, maar hechtte zeer aan haar
vrijheid. Daarom gingen haar zusters bij de maagden rond om hun
gebed te vragen. In de nacht voor de terugreis werd Trijn door hevige
vrees overvallen ; het was haar alsof iemand haar toesprak : „Treet ghij
пае huis, gij zult Godt vertoorenen, dien zal u straffen, soodat ghij met u
broeder, sijn huisvrou ende 't jonge kindeken op de see suit verdrencken." De volgende morgen bezocht Trijn de overste, vertelde
wat haar was wedervaren, en verzocht aangenomen te worden als
11
geestelijke dochter ( і б о д ) . '
De vier gezusters Eminga leefden uiterst eenvoudig en deden al het
geminachte werk: vaten wassen, ketel schuren, melk halen met de kan
en ook bier halen voor de hele Hoek. De Maagden haalden namelijk
het dunne bier zelf uit de brouwerij in een vat op een berrie en de weg
daarheen leidde door de drukste delen van de stad. 1 1 6 Doedt naaide veel
kleren voor de armen, Eelck en Anna waren eveneens mild, behandelden
zweren en waren uitstekende opleidsters van jongere maagden. Eelck
I3Í

had een bijzondere toewijding tot het gebed; in de nacht bad zij veel,
soms wel zeven uren achtereen. Anna was de begaafdste van allen, ver
standig, sterk en ijverig. Twaalf jaar lang had zij de kapel van de gemeen
schap bij zich in huis en woonde zelf in een donker kamertje, waar de
drukte van de kerkgangers haar voortdurend hinderde; maar zij ver
droeg alles zonder klagen. Eelck is gestorven op ς juli 1610, Trijn, de
jongste, op 1 augustus 1620, Anna op 2ς november 1632 en Doedt, die
weinig gaven had en moeilijk sprak, op Kerstavond 16 3 6. • 17
Omstreeks 1605 is ook Parck van Aylva uit Franeker naar Haarlem
gekomen. Zij was toen 40 jaar oud en was eigenlijk alleen van plan haar
nichten Eminga te bezoeken ; maar het verblijf bij hen, het kerbezoek
in de Hoek en de vermaningen van Cornells Arentz Lichthart bewogen
haar te blijven. Zij leefde er ruim dertig jaar, vroom en barmhartig, en
overleed aan een beroerte op 2 ς september 16 3 8. ' · 8
Vermoedelijk ook in het begin van de 17e eeuw heeft Hillegont Jans
dochter van Harlingen zich bij de Maagden van de Hoek aangesloten.
Zij had een tantezegger, die door haar toedoen katholiek geworden
was en nu als Jezuïet te Haarlem stond. Door de bezoeken van Cousebant
bij haar broodheer te Harlingen was zij veel voor het leven als klopje
gaan voelen, en zij had veel gebeden om een goede gelegenheid zich
bij de maagden aan te sluiten. Toen zij haar neef de Jezuïet bezocht,
kwam zij 'bijnae mirakuloselycke' in de Hoek terecht en zo bij meester
Comelis, aan wie zij haar verlangen bekend maakte. De eerste jaren
vielen haar zwaar, zij meende het in Haarlem niet vol te houden, maar
mettertijd kwam zij daar overheen. Zij verdiende de kost met haar werk
en spaarde wat over voor begrafenis en zielmissen. Onder en tussen het
werk bad zij veel, doch sprak weinig met de mensen, vooral nadat zij
doof geworden was. In haar latere jaren verlangde zij zeer naar de
eeuwige zaligheid. De weg daarheen ging door een zware ziekte „die
men oock meinde dat de gave Gods ofte de peste was, waerom sy oock
van veel gescheut werde"; daaraan is zij 14 augustus 1625 gestorven. 11 '

N O T E N BIJ H O O F D S T U K I I I
1

Plakkaat van gedeputeerde staten, 2
mei I J S O ; Ch. iv i j o - i f i .
2
Hof aan Leeuwarden, 10 juni і $ 8 о ;
Ch. iv 163-16Í.
> Notulen gedeputeerde staten, 9 en ij
augustus 1^80; Statenarchief G 4/1,
blz. 27.
i36

* 'Raminge van kosten', ς juni i j 8 i :
Statenarchief G 4/1, blz. 348.
5
Plakkaat van luitenant-gouverneur en
Hof, 9 november i j 8 i ; Ch. iv 180281.
6
Notulen gedeputeerde staten, 7 december i f 80; Statenarchief 0 4 / 1 , blz. 4 1 .

het

7 N o t u l e n gedeputeerde staten, 6 september/27

augustus

1183;

archief G 4 / 1 , blz. 2 4 2 .
8

2

van
inge-

Mantheganus en Rodolphus Pauli aan

o p de ontvanger der k l o o s t e r g o e d e r e n ,

hun kerkelijke overheid, Leeuwarden

l o p e n van 1592 t o t 1 6 4 6 ; zij zijn ge-

9

nummerd

(inv. 23).

Statenarchief Gf j o / i

tot

april/30

maart

ідоб;

лове

271

9° R o g i e r : Katholicisme 11, ^ - 6 .

proces-verbaal

van de

eedsaflegging,

10 januari 1 { 8 3 / 3 1 d e c e m b e r

"

içSi;

M o u s in AGKN 6 ( 1 9 6 4 ) l 6 o i n o o t
Oldenhof: Friese contacten, 2 4 3 .

32

R o g i e r : Katholicisme, 1 j - 2 1 , S7·

"

Suffridus Petrus I J J .

г

·

O l d e n h o f : Friese contacten, 2 4 4 .

AHFII4, fol. 2 9 - 2 9 .
10

Statenarchief Gf f o / i ,

11

Criminele

fol.

I J V , 14,

3* D u i n 3 3 6 - 3 4 2 .
Ik betuig hier o o k graag mijn dank aan

186.
sententien

van

het

pastoor J. D u i n te Halden

Hof,

(Noorwe

gen) v o o r h e t ter beschikking stellen

2 3 / 1 3 s e p t e m b e r 1 1 8 4 ; AHF II 4 , fol.

van f o t o c o p i e ë n .

So-so*.
Decreetbrief

van h e t

Hof

voor

de

35

k e r k v o o g d e n van G e n u m , 2 0 / 1 0 maart
Reitsma in R G O O , 6 $ n o o t 2 .

R o g i e r : Katholicisme 11 1 2 , 3 6 7 - 3 7 1 ,
fï·
van H e e l : Cousebant.

i j S f ; uitg. W . D o l k in IB ( 1 9 6 $ ) , 1 4 e .

3* O l d e n h o f : Friese c o n t a c t e n ,

·« T r i j n O l y n f o l . 72 ; в е н 17 ( 1 8 9 1 ) 2 6 7 .
,

pensiën zijn

9 Verklaring van T z o m m o Epii, T s o m m e

H o f ( c o p . ) m e t beschikking daarop e n

"

v e r m e l d e lijst

d o o r g e d e p u t e e r d e staten gepasseerd

en m e t 19.

,J

wier

trokken ( i { 8 8 ) , is helaas onvindbaar.

D e registers van betalingsordonnanties,

» Rekest van Isbrandus Slotius aan h e t

12

Statenarchief

geestelijken

Staten-

Stbki 107-108.

37

* Woltjer 319.

2i4-2jf.

Hí-247.
Polius 4 0 - 4 1 . Polius plaatst deze gebeurtenissen op I Í 9 7 .

17

zie blz. 7.

38

Oldenhof: Friese c o n t a c t e n , 2 4 8 - 2 4 9 .

18

T r i j n O l y n f o l . 7 2 ; в в н 18 ( 1 8 9 3 ) 127.

39

Trijn O l y 11 fol. 74-74V; BBH 20 ( 1 8 9 5 )

40

Cannegieter:

18

Trijn O l y II, Vol.

72 -73 ; BBH 20

(189^122-123.
' · BCNI nrs I 9 9 8 , 2 0 j 6 , 2 1 3 J , 2 3 2 9 ,

123-124.

2871.
Gerbenzon

21

Trijn O l y 11, fol. 73V.

22

М о ш in AGKN 4 ( 1 9 6 2 ) 3 2 0 .

«

Trijn

Oly

js-

« Trijn O l y 11, fol. 76V-77.

11, fol.

«* O l d e n h o f : Friese c o n t a c t e n , 2 4 3 - 2 4 ; .

73V-74;

«* Stbk 1, 1 3 1 .
BBH

20

••s Trijn O l y 11, fol. 404V; в е н 20 ( 1 8 9 ; )

184-184V; в е н

20

«33·
* 6 N o t u l e n der synode, Bolsward 21/11

(189s) 123.
Trijn O l y 1, fol.

juni i f 9 4 ; APPS vi 7 7 - 8 1 .

( I 8 9 Í ) 138-139.
2

' Van Borssum W a a l k e s : Inleiding tot
h e t 'Epistel t o t t e n Friesen', ш-і

26

Processen-verbaal van

de

van

van

19

de

kerkvoogden

januari

27 juni

107,

IÍ70,

28

21

47 W . van der Heijden 7 7 .
** Plakkaat

.

1^69,

ií74,

staten,

Ch. iv 8 6 $ -

van Vriesland, 14/4 n o v e m b e r 1 6 0 2 ;

6

Ch. i v 1 1 3 8 - 1 2 3 8 .
30

I3f.

D e in h e t chronologisch register

і$94;

••» Statuten, ordonnantien e n c o s t u i m e n

A c h l u m ι.

Van Buijtenen: St. Vitus,

gedeputeerde

866.

Achlum,

febrari

van

2 £ / і £ november

afrekening

3 October

augustus і £ 7 б ; лк
«

82-83.

127-129.

20

24

Sijthjema-state,

« Trijn O l y 11 fol. 74V-76 ; BBH 1 8 ( 1 8 9 3 )

op

Plakkaat
20/10

van

gedeputeerde

staten,

juli I Í 9 6 ; Ch. iv 9 2 1 .

IS?

"

Besluit van de landsdag, 24/14 mei
I Î 9 8 ; Ch iv 973-976.
51
Besluit van de landsdag, 18/8 april
I Í 9 7 ; Ch. IV 963-964.
S3 Notulen der synode, Joure 13/3 October I Í 9 9 : APPS vi, IOI-IIO.
s* Besluit van de landsdag, 1 april/22
maart 1600; Statenarchief s 2.
ss Oldenhof: Friese contacten, 249-254.
s' Trijn Oly и fol. 78; вен 18 (i89f)
130.
s? Sasbout aan Tilman, 1 j October en
18 november 1 ί 9 j (tweede brief) ;
лове 389 (inv. $з)·
58
Conscriptio exulum, 361.
Criminele sententie van het Hof,
23/13 januari 1Í96 ; AHF И 4.
5° Conscriptio exulum, 361.
Eggius aan Sasbout 1 £ september 1J97 ;
лове 272 (inv. 24).
60
Memorie van Cousebant voor Regius,
4 juni 1598; uitg. D. van Heel in
AAU ¡6 ( 1 9 3 2 ) 1 0 1 - 1 0 3 .
61
Testament van Gerardus Jacobi, 21 /11
juni 1602; in Hallema: Klaarkampster
weeshuis, 237-240.
Vierde rekening van het Klaarkampster Weeshuis, afgehoord en gesloten
19/9 juli 1608; uitg. A. Hallema in
AAU 54(1930)356-363.
6г
Criminele sententie van het Hof,
22/12 november 1595; AHF II 4.
61
Rogier: Katholicisme 11, 47-59.
6
·» W . van der Heyden 27-29. Goetgeburius 47 (waar het geval op 1602
gesteld wordt).
's Rogier: Katholicisme 11, 32, 60-63.
66
Sasbout aan Tilman, 8 maart 1600;
лов 390 (inv. 54).
67
Bargius aan de provinciaal, (1600);
in Goetgeburius 43-44.
68
van Hoeck 30-31.
*» Rekest van de predikanten van Barradeel aan grietman Johan van Hottinga,
met beschikking van 17/7 juli 1602;
ACF 14.
"> Van Hoeck 44.
" Goetgeburius 53-54, 60-61.
138

'

2

Sasbout aan Tilman, 8 februari 1 597 ;
лове 389 (inv. 53).
" Sasbout aan Tilman, 23 februari 1597;
лове 389 (inv. 53).
74 Sasbout aan Tilman, 14 februari 1597 ;
лове 389 (inv. 53).
75
Eggius aan Sasbout, 5 september 1597 ;
лове 272 (inv. 24).
76
us
311
Egg' i
Sasbout, 16 oktober 1597;
л о в е 272 (inv. 24).
" eggius aan Sasbout, 18 juli 1598;
AOBC 272 (inv. 24).
78
Eggius aan Sasbout, 29 april 1598;
лове 172 (inv. 24).
75
Eggius aan Sasbout, 1 juli 1598; лове
272 (inv. 24).
80
Rogier: Katholicisme 11, 42.
81
Eggius aan Sasbout, 10 juli 1598, met
bijlagen; лове 273 (inv. 25).
8i
van Heel: Cousebant, внв 30, i8-2o.
83
Cousebant aan Sasbout, 7 juni 1599 ;
uitg. D. van Heel in ввн 50 (1933)
64-64.
84
Regius aan Sasbout, 15 april 1600;
AOBC 273 (inv.
85

25)

Polius 49-53.
Cousebant aan Sasbout, 8 augustus
1600; uitg. D. van Heel in ввн 50

("933)74Sasbout aan Cousebant, 23 maart en
13 mei 1601; uitg. D. van Heel in
ввн 50 (1933) 76-7787
Machtigingsbrief van Frangipani voor
Cousebant, Gent 20 juni 1602; uitg.
D. van Heel in ввн 50(1933)81-82.
88
Rogier: Katholicisme 11, 18-20; 2630; 89-90.
89
Cousebant aan Sasbout, 20 augustus
1603; uitg. D. van Heel in ввн 50
(1933) 78-80.
»0 Polius 56-63.
Van Heel: Cousebant, ввн 30, i i - i 2 .
" Johannes Idzes aan Cousebant, Bolsward 2 april/23 maart 1601; uitg.
D. van Heel in AAU 56 (1932) 97-100.
' 2 Martinus Reen aan Sasbout, Amster
dam 31/21 augustus 1601; лове 274
(inv. 26).
86

»з Criminele
maart/23

sententie van h e t hof,
februari

94 Sasbout aan Tilman,

6 april

4

106 N o t u l e n gedeputeerde staten, 2 mei/

ς.

2 2 april 1 6 0 7 ; Statenarchief G 2/15.

1600;

Criminele s e n t e n t i e van h e t Hof, 16/6

1 6 0 0 ; ΑΉΡ ιι

л о в е 3 9 0 (inv. J4).

maart 1 6 1 6 ;

»s N o t u l e n der synode, Harlingen

ïi/ii

10

28 juni 1 6 0 8 ; AOBC I J 2 3 (inv. 3 8 7 ) .

m e i I Í 9 6 ; Apps v i 8 5 - 8 9 .
108

' 6 Zieblz. 36-37.
57

if/j

augustus

1 6 0 $ ; HA

Luts van

Liauckama,

Ι β

' Litterae annuae 1 6 0 8 ; in ASJ/FB 4 9 6 ,
blz. 6 0 .

Liauckama 3 4 .
'β Leedbrief

van

1,0

4 m e i / 2 4 april 1618 ; СЛ Franeker 6 9 6 .

rubriek

Extra-

Hallema:

ordinaris,

jul'

is/s

Klaarkampster

Oldenhof:

Friese contacten, 2 4 7 .

103

Rekest van

Gerardus Jacobi aan

deputeerde staten, met
september

112

4 Hallema:

Klaarkampster

A O B C 1523

(inv.

387).

N o t u l e n der synode, Franeker 23/13
Trijn O l y 11, fol. 9 0 .

" 4 Trijn O l y 11, fol. 7 7 .
ge

,IS

beschikking
(cop);

1 , 6

weeshuis,

117

1588

1607;

juni 1 6 0 9 ; APPS 1 8 0 - 1 8 7 .

Statenarchief G 1/2.
,0

Vosmeer,

»1 W . van der Heyden 8 0 - 8 1 .

113

32-38.

12/2

ber

weeshuis,

102

van

Cats aan Sasbout

3 6 - 4 3 . Sixtius aan Eggius, 2 j septem

betalingsordonnantien,

Statenarchief Gf i o / 2 , fol. 98V.

1S97'
101

van

Judocus

1 6 0 3 ; uitg. p. Gerlach in A A U ( 1 9 4 8 )

9» Z i e b l z . 4 5 - 4 6 , 6 0 .
100 Register

Sixtius aan Eggius, 18 juni 1 6 0 7 ; AOBC ;
1523 (inv. 3 8 7 ) .

T e s t a m e n t van Luts van Liauckama,
Franeker

A H F I I 7.

7 Sixtius aan Eggius, 27 o k t o b e r 1 6 0 7 ,

Trijn O l y II, fol.

1 0 0 - i o o v ; BBH 20

( ι 8 9 ί ) ίΐ9-ΐ3θ·
Trijn O l y II fol. 77-77V;BBH 18 ( 1 8 9 3 )
129.
Graaf 1 2 J - 1 3 1 , 1 4 1 .

41-46.

" 8 Graaf 1 3 3 .

Oldenhof: Friese contacten, 2J3.

"·

Trijn O l y I, 184V-1B6V.

•os Notulen der synode, Leeuwarden 1 j/j
maart 1605; APPS VI, I 4 { - I 6 O .

139

IV de vestiging van vaste staties

Het verscherpen van de plakkaten tegen de priesters en de samenkomsten
der papisten heeft niet kunnen beletten dat juist in het begin van het
Bestand de priesters van de nieuwe bedeling vaste plaatsen in Friesland
gingen bezetten. Het was ook hard nodig: katholieke Friezinnen, die in
juli 1609 nuntius Bentivoglio te Brussel bezochten om zijn zegen en een
portret van de paus te vragen, wezen hem op het grote aantal katholieken
en het tekort aan priesters in hun gewest, en gaven uiting aan hun vrees
dat bij gebrek aan gelegenheid om de godsdienst uit te oefenen velen
zouden afvallen. Op dat ogenblik dacht Bentivoglio nog vrij optimistisch
over de bereidheid van de Staten om aan de katholieken tegemoet te
komen; 1 in Rome was men daar minder gerust op. 2 En terecht: toen
een katholiek Fries edelman tegenover Tinco van Oenema, die deelgenomen had aan de onderhandelingen over het Bestand, het onderwerp verdraagzaamheid aansneed onder verwijzing naar Frankrijk, hield
Oenema vol dat zoiets mogelijk was onder de heerschappij van een
koning, doch in een republiek tot oproer en omwenteling zou leiden. 3
Anders dan de nuntius verwachtte is de opbouw van een katholieke
kerkelijke organisatie dan ook een werk geweest van voortdurend in
conflict leven met de overheid. Ellendig genoeg bleven ook de onderlinge conflicten niet uit.
Vaste priesters van de 'nieuwe bedeling'
In juni 1609 is voor het eerst na de invoering van de hervorming een
Jezuïet naar Friesland gezonden met de opdracht zich daar duurzaam
te vestigen. Voor deze taak was iemand uitgekozen die kon beschikken
over relaties met katholieken en een zeker aanzien bij niet-katholieken,
namelijk Arnoldus Cath. Zijn zending leidde meteen tot ergernis in de
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hogere regionen van de missie. De missie-overste van de Sociëteit had
namelijk aan Sasbout Vosmeer alleen doorgegeven dat hij iemand naar
Friesland en een ander naar Zeeland had gezonden. In een brief vol
scherpe verwijten over de ongezeglijkheid van de Jezuïeten hield Sasbout
de overste toen voor, dat hij even goed als de ordesoversten wilde ingelicht worden over namen en personen van de paters die in zijn gebied
werkten. Bij een goede samenwerking hoorde immers dat de Jezuïeten
de kerken dienden en niet overheersten ; andere orden, die niets minder
gepresteerd hadden — Sasbout noemt hier Benedictijnen, Dominicanen,
Franciscanen —, hadden de hierarchische orde ook niet verstoord.*
Deze verzameling van klachten was niets uitzonderlijks : in het algemeen was de verhouding tussen de apostolisch vicaris met zijn clerus
en de Sociëteit zeer slecht. Nadat de hoop van verscheidene katholieken,
dat de Staten-Generaal bereid zouden zijn aan de katholieken enige
vrijheid te geven in ruil voor het vertrek van de Jezuïeten, vervlogen
was, vaardigde Sasbout in december 1609 een decreet uit tegen alle
priesters die niet door hem gezonden waren en werkten op een plaats
waar een reeds door hem benoemde pastoor stond. 5 Deze barre maatregel streed tegen de onafhankelijkheid der Jezuïeten. Niettemin liet
provinciaal Flerontinus zich in maart 1610 vinden voor een overeenkomst, waarvan de belangrijkste punten luidden: waar een pastoor is,
moeten de paters aan hem verlof vragen voor alle jurisdictiehandelingen
en hem de namen opgeven; waar gewoonlijk geen pastoor is, is een algemeen verlof voldoende; studeren in Leiden en Franeker is toegestaan, maar inschrijving niet; zonder noodzaak verschijnen bij ketterse
huwelijken, het meedoen aan de vaart naar Indie en het leveren van
wapens aan de Staten zijn verboden. 6 Deze overeenkomst veronderstelde
veel goede wil bij de seculieren, en daaraan ontbrak het meer dan eens,
zodat het spoedig tot nieuwe conflicten kwam.
Van deze botsingen werd Leeuwarden een der brandpunten. In 1609
werd namelijk uit Leuven de Groningse priester Lambertus Engelberti
(Lambringa) naar Groningen gezonden om een nalatenschap te verwerven ten voordele van de priesteropleiding te Leuven. Het eigenlijke
doel van de reis is niet bereikt, want de erfenis was al aan de Jezuïeten
toegezegd, maar van de gelegenheid heeft Lambringa gebruik gemaakt
om ook missiewerk te verrichten. Hij bezocht Ameland, waar in bijna
veertig jaar geen Mis meer was opgedragen, legde contacten met studenten in Franeker en werkte ook in Leeuwarden en op andere plaatsen.
Te Leeuwarden was toen juist pastoor Petrus Feilen gestorven, en nu
vroeg Lambringa als zijn opvolger te worden aangesteld. 7 Dit verzoek is
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ingewilligd. Weldra echter leefde de pastoor op voet van oorlog met
Cath. 8 Sasbout heeft zijn eerste man in het Noorden zo goed mogelijk
gesteund : Martinus Regius en Jan Simonsz kwamen geregeld over 9 , en er
kwam ook een vastere organisatie tot stand. In 1611 benoemde Sasbout
namelijk de uit Oosterwierum afkomstige Sibrandus Sixtius, die reeds
vicarius capitularis was van Haarlem, tevens tot zijn vicaris voor het
bisdom Leeuwarden. De verbinding tussen Haarlem en de noordelijke
bisdommen (ook Groningen) is heel de zeventiende eeuw blijven bestaan; het vroeg tot wederopluiking gekomen Hollandse bisdom was
voor de noorderlingen een waardevolle steun in de rug. 10 Of aan Lambringa ook enig gezag buiten Leeuwarden is toegedacht, blijft vooreerst
in het vage."
De eerste tientallen jaren betekenden de seculieren in Friesland
echter minder dan de Jezuïeten. Cath kreeg einde 1611 Willem van
Wareghem, geboren in 1^63 te Poperinge, 12 als medewerker; het was
de opzet dat deze ook elders zielzorg zou beoefenen. Cath zelf werd,
mogelijk om het geschil met de pastoor te sussen, in juli 161 2 naar
Zwolle verplaatst. 13 Van Wareghem werd nu hoofd van de statie en
toonde volstrekt geen bereidheid zich aan Lambringa te onderwerpen."
Een voet aan de grond in Hailingen
Nog voordat Van Wareghem een helper kreeg, deed zich een onverwachte mogelijkheid voor het werk uit te breiden. In augustus 1612
preekte de pater te Leeuwarden over de tocht van Maria naar het gebergte (Lucas 1 : 39). Onder zijn gehoor bevond zich de Harlinger
koopman Claes Harmenz, die al jaren lang grote waardering voor de
Jezuïeten had. Deze was zo getroffen door het woord van de pater, dat
hij een poging ondernam hem als vaste zielzorger naar Harlingen te
halen. Thuisgekomen schreef Claes meteen een uitnodiging aan Van
Wareghem om in Harlingen te komen werken, en met succes: ruim
zes weken verbleef de pater bij Claes Harmenz om de zielzorg te beoefenen. '• Het aantal bezoekers der godsdienstoefeningen viel eerst
niet mee : vijftien was al veel. 1 s
Dit driest bedrijf wekte verzet in eigen kring. Bijna terstond kwamen
enkele rijke katholieken, die kennelijk vreesden voor ontdekking en
boete, bij Claes op bezoek. Breed maten zij de gevaren van zijn handelwijze uit: de regering zag in de Jezuïeten niets dan onruststokers in
dienst van Spanje, welk een ramp zou het dus zijn als de magistraat
ontdekte dat Claes zo iemand verborg: dan zou zijn huis doorzocht
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worden, zijn gezin mishandeld, hij zou persoonlijk grote schade lijden
en anderen in zijn val meeslepen. Zij rieden hem daarom aan de pater
weg te zenden als die niet uit zich zelf wilde vertrekken. Claes stoorde
zich niet aan hun woorden. Ook kwam pastoor Lambringa naar Harlingen
om de katholieken door vrees voor de overheid aikerig te maken van de
Jezuïeten. Hij beloofde bovendien zelf een of twee keer in de maand
over te komen.
Het hielp niets. Wareghem kon bij Claes blijven en in diens huis de
Mis opdragen. Al spoedig wonnen zijn „nederigheid, toewijding, vriendelijkheid en andere vrome hoedanigheden die eigen zijn aan de geest
van de Sociëteit" - aldus de woordenrijke kroniekschrijver Willem
Goetgebuer — „aller gemoed zozeer, dat zij voortaan allen als het ware
in zijn macht waren, en dat geen enkele terechtwijzing van zijn kant hun
hard of overdreven voorkwam. "
Een belangrijke vrucht van dit eerste verblijf was de bekering van
Jan Hendriks 'leserkraemer'. Deze was omstreeks 1568 te Bolsward
geboren uit Doperse ouders en met hen naar Harlingen gekomen. De
ouders waren zeer gehecht aan hun geloof en voedden hun kinderen met
zorg op. Negentien jaar oud werd Jan door de doop in de Waterlandse
gemeenschap opgenomen. De eerste tien jaren was hij trouw lidmaat,
maar toen viel hem een katholiek boekje — een katechismus? — in handen, dat ook enkele gebeden en de geloofsbelijdenis der apostelen
bevatte. De lezing daarvan bracht hem tot de vraag, waarom de vermaners der Mennisten hun aanhang geen enkel geloofspunt voorhielden.
Daar hijzelf er niet uit kwam, wendde hij zich tot de leiders van zijn
gemeente en verlangde dat zij aan de gemeente de punten zouden voorleggen die men moest kennen en geloven.
De voorgangers schijnen echter de boot afgehouden te hebben: zij
noemden geen vaste punten en gaven blijk de Twaalf Artikelen niet
bijzonder hoog te stellen. Voor Jan Hendriks was dat aanleiding de hele
Doperse leer te gaan verdenken van ijdelheid. Hij stortte zich op verder
onderzoek, studeerde soms hele nachten door en voelde steeds meer
bezwaren tegen de gevoelens der Doopsgezinden in zich opkomen.
Debatten met de leiders der gemeente brachten nog meer vervreemding
te weeg; een laatste gesprek met de belangrijkste voorganger, Yeme
de Ringh, leidde tot een breuk. Op het dringend vragen van Jan verklaarde Yeme enkele malen dat de katholieken in hun geloof zaligheid
konden bereiken. Vanaf dat ogenblik was Jan Hendriks voor het katholiek geloof gewonnen, maar hij hield het diep geheim omdat hij
geen kans zag de vragen die een overgang bij zijn vroegere geloofsbroeders
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zou oproepen, behoorlijk te beantwoorden. Hij bleef dus hun samenkomsten bezoeken, maar onthield zich van het Avondmaal en wekte
verbazing door bij het gebed te knielen. Toen hij evenwel bemerkte dat
in het vermaanhuis eenvoudigweg de kort te voren in het Nederlands
vertaalde preken van de Jezuïet Franciscus Costerus - zij het met weglating van al te Roomse passages - werden voorgedragen, meed hij de
samenkomsten daar. Bijna dagelijks zocht hij nu na het behartigen der
belangen van zijn gezin en zijn zaak een stille plek in huis op om te zingen
en te mediteren. Dikwijls ging hij ook buiten de stad wandelen om
ergens aan de zeedijk of op een hoofd uren lang naar de hemel en de
aarde te kijken, na te denken over de vreugden van het eeuwig leven,
over zijn omstandigheden, en over wat hem te doen stond: zijn overtuiging verzwijgen of er voor uitkomen. Soms viel hij op zijn knieën
tussen de stenen, biddend „Hier ben ik Heer, wat wilt gij dat ik doe?"
Tien jaar duurde deze tweestrijd onder aanhoudende bekommernis en
dagelijks vasten.
Toen Jan eindelijk zijn besluit genomen had, trok hij meteen zeer
vérstrekkende consequenties, althans volgens de kronieken der Jezuïeten. 16 Andere bronnen laten alleen de buitenkant zien: in de loop van
1611 kochten „Jan Hendricx Ysercramer ende Jeslijck Thonisdochter,
echteluijden binnen Harlingen,
sekere huijsinge cumannexis, staende
op 't olde blockhuijs, streckende van de Voorstrate zuijdwest tot aen
sekere scheijdmuijr leggende over een put tusschen dese huijsinge ende
den huijsinge van Cornells Tonis Kunst, . . . voor de somma van sestienhondert goutguldens... " (1920 gulden). De verhouding met deze
achterbuurman was ingewikkeld: niet alleen waren muur en put gemeenschappelijk, maar ook was de grond eigendom van de stad, waarvoor een jaarlijkse grondpacht van tien stuivers betaald moest worden.
Van dit bedrag mocht Jan de helft van Comelis terugvorderen, 17 zodat
de laatste eigenlijk ondererfpachter was.
Het huis is gesloopt of onderworpen aan een ingrijpende verbouwing,
omdat het bestemd was voor een geheim heiligdom ter ere van de heilige
Petrus. Jans zoon(tje?) Pieter legde de eerste steen; het geheel werd een
huis dat uitstekend geschikt was om een priester te ontvangen en te
verbergen, en dat gelegenheid bood tot het opdragen van de heilige Mis.
De bouw kwam de stichter op 5000 gulden te staan, voor zijn doen een
zeer groot bedrag. Niettemin zag Jan Hendriks er nog steeds tegen op
tot de katholieke kerk toe te treden. Pas pater van Wareghem kon hem
bewegen van verder wachten af te zien en daarmee eventuele gelijkgezinden onder de Mennisten het goede voorbeeld te geven : Jan kreeg
144

volledig geloofsonderricht en werd tot de sacramenten toegelaten. 18
Voor de vroegere geloofsgenoten van de ijzerkoopman was zijn overgang een hele slag. Een Jezuïet formuleerde het aldus: „De vijand van
het menselijk geslacht bracht weldra de hele volgelingschap van Menno
en de hele stad tegen de pater en de bekeerling in de wapens." Deze
zegsman vervolgt met mee te delen dat de leraar van de Mennisten
— dat moet Yeme de Ringh wel geweest zijn — de pater uitdaagde tot een
twistgesprek over de heilige Schrift, doch niets dan losse praatjes en
leugens ten beste wist te geven; daarom „durfde hij de waarheid niet
lang aanblaffen, doch maakte door schandelijk zwijgen een einde aan
het debat." Toen ook alle pogingen Jan Hendriks tot andere gedachten
te brengen faalden, deden de Doopsgezinden hem in de ban. 15
Niet lang na de overgang van Jan Hendriks keerde Van Wareghem
naar zijn standplaats Leeuwarden terug, met de bedoeling dat de hem
toegezegde helper Petrus Canisius de missie in Harlingen zou gaan verzorgen. Deze was evenwel reeds op 6 september 1612 in Sint Winoksbergen gestorven ; het duurde nog bijna tot Allerheiligen eer het bericht
daarvan Van Wareghem bereikte. 1 » Voorlopig zat er voor hem dus anders
niets op dan van tijd tot tijd naar Harlingen te reizen. Hij won er de
waardering van de katholieke inwoners en kreeg bij verschillende van
het onderdak, terwijl Lambringa — alles volgens berichten van Jezuïeten —
zijn beloften niet of slecht nakwam en de andere seculieren die in zijn
plaats kwamen, door hun optreden niet in de smaak vielen. 20
Intussen naderde het kerkhuis zijn voltooiing. Nog eer het zover
was, bracht Jan Hendriks de pater daar, met de bedoeling dat hij met
een groep katholieken de Kerstnacht zou vieren. Wel werden zij weldra
ontdekt door de scheepsnachtwacht, maar de huisheer wist hem voor
een flink bedrag om te kopen, zodat zij de magistraat in onwetendheid
hielden. 21

Vijandschap en concurrentie
Ook in het volgende jaar 1613 kwam Van Wareghem enkele malen in
Harlingen. Zijn zorg was vooral dat door te grote ijver het bereikte
teloor zou gaan : de tegenstanders zouden immers zeker niet berusten in
de opbloei van de katholieke gemeente, en in een kleine stad was het
moeilijk om hun aandacht te ontsnappen, te meer daar het aantal kerkgangers inmiddels was opgelopen tot ruim 200. Overigens zal met dit
getal niet het aantal bezoekers van de afzonderlijke godsdienstoefeningen
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bedoeld zijn, doch het totaal aantal personen, dat er op verschillende
tijdstippen aan deelnam.
Toen Van Wareghem in het huis van Jan Hendriks eens een kleine groep
gelovigen om zich heen verzameld had, stond plotseling de stadsfiscaal
met een gewapend gevolg voor de deur. Nauwelijks was de pater in zijn
schuilplaats gedoken, of de deur werd opengeslagen, de invallers doorzochten hoeken en kasten en drongen tenslotte de huiskapel binnen,
waar de gelovigen geknield voor het altaar zaten te bidden. De fiscaal
zette alle namen op een lijstje en bracht hen toen naar buiten tot spot
van de grijnzend toekijkende menigte. De gelovigen doorstonden het
opgewekt en geduldig, zegt Goetgebuer.
Vervolgens werd Jan Hendriks voor het gerecht (enkele burgemeesters) gedaagd om zich te verantwoorden. Allereerst werd hem de vraag
gesteld, of hij een priester in huis gehad had toen de schout er binnen
drong. Jan Hendriks antwoordde dat hij door geen enkele wet verplicht
werd iets over zich of zijn huisgenoten bekend te maken waarvan iemand
schade kon lijden. De fiscaal en zijn assistenten hadden trouwens het
hele huis doorzocht zonder enige aanwijzing te vinden dat er een priester
was. Overigens wilde hij het aan de rechters overlaten, of de katholieken
in zulk een aantal bijeen gekomen waren om een priester te horen of
niet.
De rechters gingen daarop niet in en verklaarden kort en goed dat hij
de wet had overtreden en de vastgestelde boete verbeurd. Jan Hendriks
antwoordde, dat hij geweten had dat deze boeten heel wat zwaarder
waren dan die de Mennisten bedreigden, ook voordat hij katholiek
geworden was, en dat hij er niet tegen opgezien had zich deze op de hals te
halen omdat hij ermee instemde dat zijn zieleheil gekocht werd met het
verlies van zijn hele vermogen, aangezien er buiten de Kerk van Rome
geen middelen waren om de zaligheid te verwerven.
De rechters vroegen vervolgens welk geloof hij beleed. Jan antwoordde met de belijdenis der apostelen op te zeggen, en toen de protestanten
verklaarden dezelfde belijdenis te gebruiken, gaf Jan hun ten antwoord :
„Maar wij meten ons geloof niet af in een lege klank van woorden, maar
met een soort innerlijke en diepere zin." De heren verklaarden nogmaals dat hij een zeer ernstig vergrijp had begaan en de algemene
verachting verdiend had, omdat hij zich had begeven onder een hoogst
gevaarlijke secte van bloeddorstige mensen, wier wrede handen bevlekt
waren met het bloed van talrijke onschuldigen die ter wille van het geloof
ter dood gebracht waren. Jan beet terug en zei, dat de katholieke vorsten hun vijanden met recht ter dood gebracht hadden, daar dezen onder
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het mom van de godsdienst alle menselijke en goddelijke instellingen
omverwierpen. „En als er van bloedvergieten gesproken wordt, dan is
— het spijt me dat ik het moet zeggen — jullie kwaad het ergste : de geschiedboeken getuigen genoeg hoeveel heilig bloed door deze verdwazing van de nieuwe leer is vergoten. "
Toen hij deze dingen onverschrokken had voorgedragen, zaten de
heren — als wij de Jezuïet Goetgebuer mogen geloven - lange tijd met
stomheid geslagen; de een keek de ander aan in de hoop dat die het
woord zou doen. Daar niemand iets inviel dat hier ter zake deed,
gooiden zij het over een andere boeg. Een van de burgemeesters vroeg
hem glimlachend, of hij er de voorkeur aan gaf meteen de verschuldigde
boete te betalen, dan wel een tijdstip te laten vaststellen dat hem geschikt
uitkwam. Op dat ogenblik kwam de oude Mennist boven. Gevat antwoordde de wetsovertreder, dat het hem nog veel meer naar de zin
zou zijn als de boete hem helemaal geschonken werd. Toen bevalen de
burgemeesters hem zijn gang te gaan en nadien hebben zij hem nooit meer
over deze vergadering of de boete aangesproken. 22
De vrouw van Jan Hendriks, Jesel, heeft hem in zijn overgang niet
gevolgd. Maar zij schijnt er wel berust te hebben, dat hun kinderen een
voor een gedoopt werden. Een van dezen, de tienjarige Bartele (Bertholdus, noemt Goetgebuer hem) werd ziek en scheen ook zijn verstand
verloren te hebben. Nu en dan kreeg hij aanvallen, waarbij hij zulke
wilde kreten en grove vloeken liet horen, dat de hele buurt er door ontsteld werd. Niemand twijfelde eraan of hij werd beheerst door een boze
geest; nu eens liep de jongen het water in, dan het vuur; soms sprak hij
in een vreemde taal, maar gewoonlijk liet hij niets horen dan vloeken
en godslasteringen, 's Nachts sprong hij uit zijn bed, ging naar de
zolder en klom tegen de daksparren op om boven in de nok zijn ouders
en het hele gezing angst aan te jagen. Geen geneesmiddel hielp, de
jongen verdierlijkte zichtbaar en ten einde raad vroeg de vader aan
pater Van Wareghem of die voor hem wilde bidden. Tijdens dit
gesprek werd de pater gewaar dat Bartele nog niet gedoopt was. Meteen
vermoedde hij de oorzaak van alle ellende en besloot de jongen terstond
te dopen.* Nauwelijks was Van Wareghem met de doopvragen begonnen of de jongen begon hevig te schokken en woeste kreten te slaken.
Maar op het ogenblik dat het doopwater vloeide, werd de jongen rustig.
Door dit woord werd de vader in zijn geloof bevestigd en groeide de
* Aldus Goetgebuer. v.d Heijden vertelt dat de jongen toen de tijd voor het doopsel
naderde, gedurende acht dagen nog veel zwaarder werd gekweld, zodat men zou menen
dat hij het niet zou overleven.
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achting voor de sacramenten, niet alleen bij de oude katholieken, maar
nog meer bij de nieuwbekeerden, vertelt Goetgebuer. 23

Door gebrek aan hulp kon Van Wareghem destijds overigens slechts
een deel van zijn krachten aan Harlingen geven. Omstreeks Pasen 1613
schreef hij, dat hij acht dagen in Harlingen geweest was, waar men onder
tranen getracht had hem vast te houden ; dat hij vervolgens in Leeuwarden met schuldenaars had afgerekend en hun een maaltijd voorgezet,
maar bijna van dag tot dag een ander verblijf had moeten nemen, en
dat hij de volgende dag naar het platteland zou gaan.2* In juli van dat
jaar werkte een tweede Jezuïet in Friesland, Dominicus Schenkelius,
die in de provincie rondtrok. 2 '
Het optreden van pater Van Wareghem in Harlingen bracht niet met
zich mee, dat de wereldheren die stad voortaan verwaarloosden. Juist
in deze jaren begon men in Friesland meer geld te geven voor de seculieren, zodat Sasbout Vosmeer in staat was er meer priesters heen te
zenden. 26 Afgezien van enkele oude priesters als heer Buwe van Ipekolsga, Tsommo Mantheganus en Tsommo Epii waren in het voorjaar
van 1613 nog vier seculieren bij voortduring in Friesland werkzaam:
de ons bekende Lambertus, verder Cornelius, Petrus en Nicolaus. Begin
mei kreeg Sixtius te Amsterdam bezoek van een priester Radbodus, die
vervolgens naar Friesland terugkeerde om in Workum en Harlingen te
gaan werken. Het ontbrak evenwel aan organisatie, ieder werkte op
eigen gelgenheid. 27 Bovendien trok Jan Simons van Groningen vrij veel
in Friesland rond. Hoewel deze Sasbouts vertrouwensman was voor
noordelijke zaken, was hij niet eens in staat op te geven welke andere
priesters in Friesland werkten: hij ontmoette maar zelden een van hen. 28
Sommige seculieren hadden ook weinig succes : Nicolaus werd verbannen, Radbodus was in de herfst van 1613 terug in Hoorn, vol
klachten over de slechte behandeling die hem was wedervaren.2«
De verhouding tussen Sasbouts priesters en de Jezuïeten was bepaald
slecht, vooral in Leeuwarden. 30 Sasbout verweet de regulieren, dat zij
zich vooral tot de rijkste katholieken wendden; 26 tegen deze aanklacht
plaatste Van Wareghem nog jaren later het verweer dat hij zich niet
herinnerde aan een buitenstaander ooit een penning voor zijn onderhoud
gevraagd te hebben. 31 Toch kwam er nogal wat geld bij de Jezuïeten
binnen : reeds in de zomer van 1613 kon Van Wareghem iets oversturen
ten bate van het noviciaat te Mechelen. 32 Aan de andere kant liet Van
Wareghem zich behoorlijk voorzien van boeken. 33
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Tussen Hollands en Fries Nieuwjaar* 1614 kreeg Van Wareghem nog
een helper in de persoon van Gerard Carbonnel, geboortig van Kortrijk.
Met een boot was deze over zwak ijs overgestoken van Enkhuizen naar
Staveren en over Workum en Harlingen, waar hij vriendelijk ontvangen
werd, verder gereisd naar Leeuwarden. Daar kreeg hij instructies van
Van Wareghem en ging vervolgens aan het werk, vooral in de stad zelf.34
Eigenlijk was het de bedoeling dat Van Wareghem Friesland met drie
man bewerkte: éen in Leeuwarden, een ander in de omgeving en een
derde in Harlingen. Daar voor dit laatste voorshands niemand beschikbaar was, beval de provinciaal aan daar tenminste geregeld een bezoek
te brengen. Tevens zou elk van hen eenmaal in het jaar verslag moeten
uitbrengen aan de missie-overste. 35
Het is begrijpelijk dat in deze omstandigheden Van Wareghem Harlingen voor zijn rekening nam, zoals blijkt uit zijn postadressen 113
september 1613 is dat 'de Vergulde Kat' in Leeuwarden, op 17 april
1614 „de eersamen vromen NN coopman bij de Vischmerckt tot Harlinghen", ς oktober is het weer de Vergulde Kat, op 6 november „de
eersamen seer discreten sr NN by de Blaauwe trappen (westkant Voor
straat) tot Harlinghen". Vermoedelijk heeft hij aan Harlingen veel tijd be
steed, want tegen Pasen 1614 had Carbonnel in lange tijd niets van hem
gehoord. Carbonnel had inmiddels contacten gekregen in Franeker en
stelde zich nu voor Paasmaandag daarheen te gaan en er een week te
blijven. Hij hoopte dat Van Wareghem hem er zou opzoeken. 3 6 Nadat
hernieuwde aandrang tot het zenden van een derde man was afgestuit
op het ontbreken van beschikbare personen, 3 7 kreeg Van Wareghem
verlof zich naar verkiezing in Leeuwarden of Harlingen te vestigen.
Carbonnel zou de andere stad voor zijn rekening nemen en ook enkele
malen Groningen bezoeken. 3 8
Bij zijn werk in Friesland heeft Van Wareghem weinig rechtstreeks
contact met zijn oversten gehad, zodat Carbonnel hem wees op de
noodzaak daarvan. 3 6 Ook verlangde men hem wel eens in de provincie
te zien, maar daartoe was Van Wareghem moeilijk te bewegen. Nadat
hij bijna zes weken niets van zich had laten horen, vroeg provinciaal
Scribani begin oktober 1614 hem dringend een geschikt ogenblik uit
te zoeken voor zijn overkomst naar Antwerpen. Veelvuldige aanloop
of bezoek op vaste tijden werd niet verlangd, maar de missionaris was
welkom zo vaak hij wilde komen, en men verwachtte hem op zijn minst
* Holland volgde sinds i j S j de verbeterde of Gregoriaanse kalender, Friesland hield
tot 1701 vast aan de Juliaanse, die tot het einde van februari 1700 tien dagen achterop
was.
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eenmaal in het jaar. Voorafgaand bericht was niet nodig.3» Deze aandrang schijnt niet tot een bezoek geleid te hebben, anders zou Jacobus
Tirinus, de secretaris van de provinciaal, Van Wareghem een maand
later niet om inlichtingen over Carbonnel (die onder de naam Gerardus
Janssens opereerde) en Cath gevraagd hebben.* 0
Een enkele maal was contact nodig met een nog hoger gezag: voor
huwelijksdispensaties bijvoorbeeld was de nuntius te Brussel de bevoegde
persoon.* 1
Behoorde de nuntius tot de erkende hiërarchie, de apostolische vicaris
vormde met zijn priesterschap een soort vreemde en onvriendelijk gezinde mogendheid, waarover men zich weinig welwillend uitdrukte. Toen
Sasbout Vosmeer op 3 mei 1614 in zijn gewone verblijfplaats Keulen
gestorven was, schreef Scribani onbewogen naar Friesland: „Ik hoop
dat door de dood van het hoofd de ledematen tot rust zullen komen".
De provinciaal was van plan deze gelegenheid niet onbenut te laten en
had meteen naar Brussel en Rome geschreven. Voor de goede uitslag
van zijn pogingen vroeg hij het gebed van zijn missionarissen. 42 Het was
mogelijk zijn opzet de missie rechtstreeks onder de nuntius geplaatst
te krijgen.*3 Veertien dagen later heet het weer: „Er wordt hard gewerkt aan onze gemeenschappelijke zaak; intussen moeten wij ons stipt
aan de overeenkomsten houden om te voorkomen, dat zij nieuwe gelegenheden zoeken om klachten tegen ons in te dienen. "з8 De procedure
na het overlijden van Sasbout viel echter nogal ongelukkig uit voor de
Jezuïeten. Na heel wat overleg in de missie, te Brussel en te Rome
benoemde paus Paulus V op 11 oktober 1614 Philippus Rovenius tot
apostolisch vicaris ; het zou nog zes jaar duren eer hij ook de bisschopswijding kreeg. Rovenius was een zeldzaam krachtig regent, veelzijdig
begaafd en voortdurend geneigd zich als een volwaardige bisschop te
beschouwen met volledige macht over de regulieren. Nog liever had
hij hen geheel geweerd. 4 *
Harlingen als vaste statie
Groter gevaar voor de Jezuietenmissie dan de aan handen en voeten gebonden apostolische vicaris was uiteraard de protestantse overheid met
achter haar de aandrang van de gereformeerde Kerk. Op de synode die
in juni 1614 te Sneek gehouden werd, bracht de classis Franeker het
gravamen naar voren dat de Doopsgezinden steeds brutaler optraden,
en dat daardoor ook de papisten „in haere private ende publijque tsamenkomst gestijft ende verstockt" werden. De synode besloot zich te
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wenden tot gedeputeerde staten en te verzoeken, dat alle nieuwe
kerken der Mennisten gesloopt of voor burgerlijk gebruik bestemd zouden worden, dat gedeputeerden alle samenkomsten der katholieken
opnieuw zouden verbieden, „ende dat haer Edel Mögenden gelieve insonderheyt op de openbare groete insolentie ende stouticheyt derzelvige
in den stadt Harlingen te letten". Verder klaagde de classis over het
verspreiden en verkopen van papistische boeken uit Brabant en Duitsland. Daar kwam nog een hele reeks klachten uit de Bolswarder classis
bij, o.a. over katholieke begrafenisgebruiken en het zenden van kinderen
'tot Papistische scholen ende academiën'.**
Omstreeks het invallen van de herfst van 1614 kwam het in Harlingen
tot een nieuwe aanslag tegen de katholieken. Van Wareghem had in het
huis van Jan Hendriks een groep van ongeveer 30 mensen — een niet
bepaald grote groep — bijeen en de protestantse gezagsdragers zaten bij
de dominee in de kerk. Toen bracht „ik weet niet wie uit het laagste
drek van het volk" de verboden vergadering bij de heren aan. Meteen
verlieten acht magistraten en een tiental vooraanstaande leden van de
Raad de dienst, spraken een plek dicht bij het huis van Jan Hendriks af,
kwamen daar samen en overlegden kort hoe de vergadering te storen
en zo mogelijk de paap in handen te krijgen. Maar intussen had de huisheer, die zelf op wacht stond, hen ontdekt. De pater verborg zich ijlings
in zijn schuilplaats, de gelovigen bleven voor het altaar bidden en zingen.
De burgemeesters traden binnen, gelastten op te houden met zingen
en lieten de namen der vergaderden opschrijven. Daarop gingen zij op
zoek naar de priester, maar toen zij bespeurden dat dit verloren moeite
was, gelastte burgemeester Dirck Wïllemsz Ket enkele afbeeldingen van
heiligen en gebedenboekjes uit de kapel mee te nemen naar het stadhuis.
Jan Hendriks moest weer voor de heren verschijnen en kreeg vijftig
gouden rijders* boete opgelegd. Het maakte weinig indruk op de man:
er was dat jaar veel bereikt, en dan telde hij zo'n verlies n i e t / 6
Niet lang daama bracht Jan Hendriks de boete op het stadhuis. Bij
die gelegenheid vroegen de burgemeesters hem onbewinpeld te verklaren wat hij geloofde, waarop Jan weer de geloofsbelijdenis der
apostelen opzegde. Ket merkte toen op dat hij en de zijnen hetzelfde
geloofden, maar Jan antwoordde „Niet alles, want jullie onderscheiden
net als Calvijn de hel niet van het graf van Christus, heel anders dan de
apostelen gedaan hebben" (bedoeld is waarschijnlijk de plaats waar
* een Friese gouden rijder had de waarde van 6 carolusguldens. W. van der Heijden
geeft hier een boete van 1 ¡o rijders op.
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Christus na Zijn kruisdood neerdaalde). Ket wist niet wat te antwoorden,
maar in zulke omstandigheden kan men altijd nog met machtsmiddelen
te werk gaan. De heren dreigden Jan dat hij uit de stad verbannen kon
7
worden indien hij opnieuw betrapt werd, en lieten hem gaan.*
Drie maanden later deed de stadsregering een derde poging om de
paap te vangen. Want Jan Hendriks was wel voorzichtiger geworden
en alle samenkomsten werden nu bij nacht gehouden, maar men ging
door. Op Kerstavond oude stijl ontving de pater in het huis van Claes
Harmensz bijna 130 biechtelingen uit de stad en haar omgeving; de een
na de ander kwam en ging weer. Iemand merkte de drukte op en waar
schuwde een burgemeester: daar moesten zij 's nachts maar eens huis
zoeking doen. Burgemeester Ket meende wel dat men eerder bij Jan
Hendriks dan bij Claes Harmens moest zoeken, maar de aanbrenger
was zo opgetogen van zijn ontdekking dat hij hevig aandrong bij Claes
te zoeken. De overheid bezweek voor deze aandrang, maar bij Claes
bleek niets te vinden. Meteen werd Jan Hendriks gewaarschuwd, de
priester werd verborgen en de vergadering vertrok eer de overvallers bij
hem kwamen. Zo liep het hele onderzoek op niets u i t . 4 8
Tegen deze gevaarlijke bedreiging trachtten Van Wareghem en Jan
Hendriks een mijn te laten springen in het vijandelijke kamp. Hun plan
was meer politiek dan religieus van opzet, maar niet van minder allooi
dan de wapens die de gereformeerden enkele tientallen jaren eerder
gehanteerd hadden. Misschien zou men daar iemand in het geheim
kunnen winnen voor het katholicisme; hij kon zich dan als protestant
blijven gedragen. Als doelwit kozen zij daarvoor Dyrck Willems Ket,
die nu al verscheidene jaren in de stadsregering zat. 4 9 Ket was ook ouder
ling en had zijn classis enkele malen in de provinciale synode vertegen
woordigd. 5 0 Hij was de scherpste vervolger onder de magistraten, maar
overigens een welwillend man en men hield hem voor de bekwaamste.
Op 14 maart 161 ς schreef Jan Hendriks met hulp van de pater hem een
brief, waarin hij begon met te verklaren dat de burgemeester zonder
enige twijfel zo scherp tegen de katholieken optrad omdat hij dat zijn
christenplicht achtte, doch vervolgens de raad gaf goed na te gaan of hij
deze mening terecht huldigde. Jan had zelf immers tien jaar lang in
onzekerheid verkeerd en om de waarheid geworsteld, tot hij had
besloten de enige ware Christelijke leer aan te nemen, namelijk de
katholieke. Daarvoor wilde hij zijn vermogen en zijn leven op het spel
zetten. Bij welke nieuwlichter had hij het ook moeten zoeken? Die
bestreden elkaar immers met geweld en legden allen Gods Woord
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naar eigen willekeur uit. Zelfs was er onder de volgelingen van Calvijn
helemaal geen geloof: zij waren het immers onder elkaar niet eens wat
men beslist moest anneemen, en bestreden elkaar met het woord en
met de pen. Als de burgemeester voortging hem met boeten uit te
putten, dan zou hij, Jan Hendriks, zich daardoor niet bezwaard voelen,
maar hij smeekte de burgemeester ernstig te overwegen, of hij zich
zelf niet door zo te doen in het verderf stortte. Ket werd door deze
brief zeer getroffen, zegt Goetgebuer, en zag geen kans zelf te antwoorden. Daarom ging hij ermee naar een der predikanten, las deze de brief
voor en wekte hem op die laster te weerleggen, vooral wat betrof de
onenigheden onder de Calvinisten. 51 Waarschijnlijk was het de vroegere
Benedictijn Joannes Gaspari.' 2
In deze dagen van strijd tussen de zojuist in Groningen opgetreden
Gomarus met zijn aanhang en de in Holland machtige volgelingen
van Arminius was dit inderdaad een pijnlijk verwijt. Op Ket's antwoord
kwam een wederwoord en zo gingen brieven van de predikant en Van
Wareghem heen en weer tussen Ket en Jan Hendriks. Volgens Goetgebuer was bij de burgemeester de ergernis over de onwetendheid der
Calvinisten niet minder groot dan zijn waardering voor de kennis der
katholieken.SÌ Het is mogelijk dat sommige van deze brieven in klad
onder de papieren van Van Wareghem overgeleverd zijn. De langste
van deze kladbrieven ziet er in elk geval sterk naar uit ; daarin heet het
o.a. : „Men secht ons: Maeckt cleene vergaderinghe ende ghy hebt geen
noet. Wie secht ons dat? ende verseeckert ons van s u l x ? . . . Wort,
segg' ick, alleen secreet Catholijck... Het schijnt dat U.E. int vervolch
van ons ghelijck (in de vervolging van onze soort) mede consenteert.
Ghy sitter mede over inden raet. Comt mede daer het vervolch gheschiet. Twelck nochtans niet quaet en ware, alst maer en geschiede om
tot Godts eer ende glorie U te bedecken, ende in aller discretie het
quaet te beletten daer't zijn conde, ende het goet te vervorderen..."
Er is uiteindelijk maar éen ware godsdienst en de protestanten zijn het
onderling oneens. Moet men dan maar de staatsgodsdienst aannemen?
Dat heeft immers op zichzelf geen waarde, aldus de brief. Een andere
brief handelt over de vrede en over de rechtvaardiging, weer een andere
bevat niet anders dan een beleefde terugzending van een brief. 54 Het
onmiddellijk gevolg van deze briefwisseling — zo meent Willibrord van
der Heijden — was dat geestelijke wapens voorlopig de overvallen van
stadsdienaars vervingen, en dat de pater in het verborgen ongestoord zijn
gang kon gaan.
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De enige contrôle op de verhalen en meningen van Van der Heijden en
zijn ordesgenoot Willem Goetgebuer zijn tot nu toe de hiervóór aangehaalde brieven en juist deze worden bij hen niet vermeld. Hun berichten over wat mondeling verhandeld is, dekken elkaar ten dele, vullen
elkaar meermalen aan en zijn soms met elkaar in strijd. Het lijkt erop
dat Goetgebuer het werk van Van der Heijden althans in zijn definitieve
vorm niet gekend heeft. In het algemeen kunnen wij ons geen voorstelling vormen van de schakels tussen de gebeurtenissen en hun vastlegging ;
de belangrijkste bronnen zullen wel mondelinge overleveringen geweest
zijn met alle gevaren van dien. Van der Heijden schreef tussen 1627 en
1639 te Leeuwarden 55 en heeft verschillende figuren als Jan Hendriks
en Hubert Cath gekend; Goetgebuer werkte van 1627 tot 1642 in Den
Haag56 en was op indirecte bronnen aangewezen. Bovendien waren
beide Jezuïeten geen registrerende buitenstaanders, maar strijders voor
een zaak met verschillende aspecten: het winnen en vormen van aanhangers voor de katholieke Kerk, het doordringen van de katholieken
met een geest van offervaardigheid, vertrouwen in priesterschap, sacramenten, goede werken en relieken, het versterken van de positie van
de Sociëteit tegenover de seculieren en de andere orden, en het vormen
van de leden der Sociëteit zelf. Deze doelstellingen leidden tot het
hemelhoog verheffen van eigen ordesgenoten en hun vrienden, en tot
het vernederen van de ketters en van alle katholieken die de Sociëteit
niet welgezind waren. Men krijgt dan ook de neiging op hen het woord
van Scribani toe te passen, dat er destijds geen degelijke en onpartijdige
historici meer bestonden. 5 ? Goetgebuer bezondigt zich bovendien aan
stromen van mooie woorden. Misschien waren beide werken bedoeld
als materiaal voor de populaire jubileumuitgaaf van 1640, de Afbeeldinghe van d'eerste eeuwe der Societeyt Jesu. Door het gebrek aan
controlemiddelen kan men hun voorstelling van zaken echter op slechts
weinig punten kritisch aftasten; soms houdt deze dan stand, soms niet.
Ook meer oorspronkelijke berichten als de missieverslagen over 1616
en i6i7tonen trouwens onderlinge verschillen en overdrijving. De door
documenten gesteunde aanvullingen van Carbonnel op het werk van
Goetgebuer maken daarentegen een nuchtere en betrouwbare indruk. Ook
te sterke en driekwart onware verhalen kunnen echter nog wel een
indruk geven van wat in de kring der Jezuïeten aan gedachten leefde.
De betrekkelijke rust betekende uiteraard geen vrijheid. Daarom
klonk het heel aannemelijk in de oren van Gerben Siccama dat zijn
dochter Janneke wel eens naar 's Hertogenbosch wilde om zich daar te
IÍ4

vermaken en de vrije uitoefening van de katholieke godsdienst mee te
maken. Samen met haar zuster ging zij op pad, maar Janneke had andere
bedoelingen dan zij voorgewend had. In 's Hertogenbosch gekomen zocht
zij niet de jeugd op, maar bedaagde begijnen, en de smeekbeden en
tranen van haar misleide zuster konden Janneke niet tot andere gedachten
brengen. Ook toen haar vader en anderen haar dit soort leven afrieden,
hield zij onvervaard vol. 58
Van de gunstige omstandigheden schijnt pater Van Wareghem te
hebben willen profiteren om zijn gemeente steviger te organiseren. Er
is tenminste uit zijn papieren overgeleverd een ongedateerd stuk dat op
zijn laatst in het begin van 1616 is opgesteld, en dat de titel draagt
„Artijckelen om de Catholijcken mijn goede vrienden van mijns halven,
die sy wel kennen, voor te houden tot vorderinghe der Catholijcke
religie in Vrieslandt".
Allereerst achtte de pater een soort kerk- en armbestuur nodig, twee
of drie mannen uit de gemeente om de geldmiddelen te beheren. Zij
zouden na verloop van tijd rekenschap moeten afleggen, en ook andere
zaken kunnen verzorgen die voor 'deselve goede vervorderinge onzes
gheloofs' van belang zouden zijn. In een aantekening op de kant gaf hij
voorts aan hoe men de geldmiddelen zou kunnen verzamelen. Het best
leek hem dat ieder zou brengen wat God hem in het hart gaf, en dat een
van de mannen als ontvanger op zou treden ; aan de andere kant was het
ook mogelijk enige malen 's jaars met het bekken rond te gaan bij degenen die niet uit zichzelf iets brachten. Daarbij moest men zich hoeden
voor het gevaar dat de ene groep zich over de andere ging beklagen.
Als tweede punt noemde Van Wareghem het aanleggen van een lijst
van katholieke ingezetenen en van voor de samenkomsten beschikbare
huizen. Het was zijn bedoeling de gelovigen te verdelen over die huizen,
en wel zo, dat elk huis bezocht zou worden door personen die daar om
andere redenen ook plachten te komen, of die in de buurt niet bekend
stonden als katholieken. Aan elk huis zou dus een vaste groep gelovigen
verbonden zijn, en men diende zich erin te schikken alleen in de kerk
te komen als men uitgenodigd was, dringende redenen uitgezonderd.
Wilde iemand tot een andere groep overgaan, dan diende hij het verlof
van de 'huysmeester' te vragen. Deze indeling diende zo te zijn dat alle
katholieken eens in de twee of drie weken of uiterlijk eens in de maand
de gelegenheid zouden hebben een bijeenkomst mee te maken. De
voorzichtigheid gebood uiteraard dat de bezoekers langs verschillende
toegangen en op verschillende tijdstippen binnenkwamen, en dat men
niet tweemaal achtereen van hetzelfde huis gebruik maakte. Bij het
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huis diende een wacht te staan en binnen hoorde een schuilplaats voor
de priester en voor de voornaamste bezoekers te zijn; dit laatste ter
verlichting van de boete ingeval de vergadering ontdekt werd. Ter betaling van de boetes beval Van Wareghem aan de oude overeenkomst te
herstellen dat de hele gemeente hierin zou bijdragen.
De samenkomst waarop Van Wareghem doelde, was de heilige Mis.
Aan de kant heeft hij of een ander echter aangetekend dat het ook wenselijk was op alle zondagen en heiligendagen in ieder espel (wijk) een
kleine vergadering van andere aard te houden, „alwaer wy eerst bidden
solden een half uyrken min oft meer ; yet van de Christen corte leeringhe
bescheijdelijc ende met lancksame uytsprake tot meerder aendacht ende
verstant. Ten derden een goet sermoen oft een leven van eenighen
heylighen. Ten vierden wederom een gebet om soo een vergaderinghe
te sluyten. Tot dese saecke verkiezen een persoen van het espel die
daer toe bequaem waere. "
Om ook de jeugd te onderwijzen gaf de pater in overweging in elke
vergadering een paar jongens en meisjes te laten komen en hen daar te
onderwijzen of hen op te laten zeggen wat zij geleerd hadden. De
aanwezigheid der ouderen zou hen tot ijver prikkelen en men zou hun
ook een prijs of beloning kunnen geven. De beste leerlingen moesten dan
weer anderen onderwijzen. Voor de jongelieden zou men ook geestelijke
lectuur kunnen kopen, „wel properkens ghebonden oft oock sommige
verciert", om hen daardoor tot de ware godsdienst te trekken, en daarbij
niet zien op „een gulden twee, drie min ofte meer, ter eere Godts zo
wel besteet, ende die so wel van onsen Heere hiemamaels beloont sal
worden". Iedere gelovige diende ook te beproeven bekenden tot 'de
Religie' te brengen.
Maar alle werk zou niets uithalen als God de gemeente niet zou bewaren en versterken. Daarom vroeg de pater vooral „dat wy tsamen van
stonden aen ons al meer begheven teri dienste des Heeren door een
beteringe ons levens, door een ghebruyck van sijn ingestelde H. Sacramenten, als namelijck zijn de H. Biecht ende het ontfanghen des hoochweerdichs H. Lichaems ons Heeren, fonteyne van aller gratiën, en voorts
om een Sonderlinge vrientschap ende gemeenschap met de anderen
onder ons Catholijcken te houden int vaeck besoecken van d'een ende
d'ander, niet alleenlijck in sieckten, verlies van goederen oft vrienden,
tot troost van den ellendighen, oft om voor de dooden te bidden, maer
oock op andere tyden uyt andere oorsaecken, al ter eeren Godts nochtans niet sonder discretie; ende dat omdat de liefde der Catholycken
onder elcanderen een merckteecken mocht wesen dat by ons de ware
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Religie is, tot de welcke eenyder hem behoorde te voeghen."5«
De ramp van Maria Lichtmis l6l6
De werkelijke stemming was heel anders. Het bestaan van een ruime
onderaardse schuilplaats vlak bij de stadswal leidde in de herfst van 161 £
tot het gerucht dat Jan Hendriks bezig was uit zijn huis bij de stadswal
een gang te graven naar de dom van Almenum en daaronder een mijn
aanlegde. Als dan de ketters daar vergaderd waren, zou hij hen met één
slag uitroeien. Het heette verder dat hij de Duinkerkers op de hoogte
gebracht had van zijn plan en hun een aandeel in een aanslag op Harlingen
had opgedragen: zij moesten ongewapend komen, want op geheime
plaatsen onder de grond had hij voor 7000 man wapens verborgen.
In de stad zelf zou Jan ook voor gewapenden zorgen. 60
Volgens dit schoon verhaal zou de ijzerkoopman dus een grootscheepse
herhaling van de aanslag van Guy Fawkes op het Engelse parlement 60
op touw gezet hebben; juist deze algemeen bekende poging een groot
gebouw op te blazen maakte, dat men maar al te vlot papistische samenzweringen van dit soort aannam. 61 In het begin vond dit verhaal niet veel
geloof, er werd zelfs om gelachen, maar het bleef de ronde doen, ook in
Holland gingen velen het voor gegrond houden. Sommigen wilden er
zowaar een eed op doen. Een tante van Jan Hendriks in Amsterdam, die
hem steeds zeer genegen was, wilde nu de landverrader niet meer bij
zich ontvangen. 60
Ook de overheid kon deze geruchten niet zonder meer voorbij gaan.
De stadsregering van Harlingen gaf kort voor Kerstmis 161 £ een waarschuwing uit tegen het beschadigen van de stadswal met verbod daar
bij dag of bij nacht achterlangs te lopen. De stadswachtmeesters Lambert
Janszoon en Jan Gerrijtszoon Foncke kregen volmacht om zo nodig
daartegen op te treden, majoor Gerrijt Johannesz. Hager van het garnizoen eveneens. 62
Volgens Goetgebuer en Van der Heijden heeft de voortgezette briefwisseling tussen Jan Hendriks en burgemeester Ket de uitbarsting verhaast. In een gesprek zou een der predikanten aan Jan Hendriks te verstaan hebben gegeven dat er bij hen geen artikelen bestonden die men
op straffe van verdoemenis moest geloven. In een brief van 1 februari/
2 2 januari 1616 herinnerde Jan toen burgemeester Ket er nog eens aan,
dat van zijn kant de noodzakelijke geloofspunten zouden worden opgegeven. De predikanten antwoordden daar niet meer op, doch brachten
de verrichtingen van Jan Hendriks en diens priester in de classicale
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vergadering, die oordeelde alles te moeten voorleggen aan gedeputeerde
staten.
Op dat ogenblik verscheen er volgens de Jezuietengeschiedschrijvers
een verrader ten tonele en wel de schilder Hendrik Feddes, die diep in
de geldzorgen geraakt was. Deze man was steeds voor goed katholiek
gehouden en stond op vertrouwelijke voet met Jan Hendriks en de pater.
Hij zou zich tot gedeputeerde staten gewend hebben met de belofte
Van Wareghem uit zijn schuilplaats te halen en hem aan de openbare
macht uit te leveren. Op dit punt gaat Goetgebuer afwijken van Van der
Heijden, Volgens de eerste heeft de schilder van Gedeputeerden een
schriftelijke volmacht gekregen om de Jezuiet te zoeken met opdracht
aan de bevelhebber van de bezetting hem soldaten ter bechikking te
stellen, terwijl Van der Heijden meedeelt dat deze volmacht verstrekt
zou zijn aan de presiderende burgemeester Reyn Wpckes (Oepkes). 63
In de notulen van gedeputeerde staten komt de hele aangelegenheid
jammer genoeg niet voor, maar dat zegt niets tegen hun bemoeienis in
dezen: er zijn verscheidene uitgegane stukken van belang overgeleverd
waarover de notulen zwijgen.
De lezing van Van der Heijden lijkt wel de waarschijnlijkste. Bovendien doet de hele verradersrol van de schilder wat ongeloofwaardig aan :
waarom is hij dan nog tegen het einde van 1616 met andere katholieken
opgeroepen om voor commissarissen van gedeputeerden te verschijnen ?6+
Het heeft er alle schijn van dat de argwaan tegen Hendrick Feddes pas
later gewekt is. Het verslag der Jezuietenmissie over 1616 noemt alleen
Comelis Verham, een Delvenaar, die reeds twee maal gegeseld zou zijn,
viermaal verbannen, eenmaal naar de galeien gezonden, en bedreigd
met de galg als hij zich nog ooit in Holland zou laten zien. In het begin
van het jaar was hij met papieren die voor de katholieken en vooral voor
de priesters bezwarend waren, in Friesland gekomen. Een andere handlanger van de justitie wordt aangeduid als een latro nobilis, een dief
of zwendelaar van voorname afkomst, die in Amsterdam iemand gedood
zou hebben en volgens de geruchten in overspel leefde. Deze mannen
hadden van de regering het recht tot huiszoeking en de daartoe benodigde
helpers gekregen en zelf ook een aantal lieden van hun eigen soort in
dienst genomen, maakten jacht op kruisbeelden, rozenkransen en dergelijke, verschaften zich valse getuigenissen door overreding of omkoperij en gingen vertrouwelijk met de grote heren om; er werd zelfs
verteld dat de stadhouder aan Verham onderdak en onderhoud aangeboden zou hebben. 65
Het was toen een strenge winter. De Bildtboer Dirck Jansz vertelt
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dat in de nacht van heilige driekoningen de vorst inviel, en dat die een
maand lang duurde. Het was bitter koud met sneeuw en sneeuwjacht,
66
zodat men op de wegen kon schaatsen alsof het ijs was. Op Maria
Lichtmis kreeg de stadsregering bericht dat er bij Jan Hendriks ver
gadering was. Vijfendertig uitgelezen soldaten onder twee officieren*
trokken de stadspoort uit, in schijn om wapenoefeningen te doen, maar
toen zij tegenover de kapel waren gekomen, staken zij de bevroren
stadsgracht over, beklommen de wal en omsingelden het huis van de
wapenvriend. De soldaten braken de deur open en drongen binnen om
de paap te grijpen en de vergadering te betrappen voor de boete. Maar
eer zij hem konden vinden, was van Wareghem al in een nieuw aangelegde
schuilplaats — met de plaats van de eerste waren reeds te veel mensen
op de hoogte — verdwenen. De leider der soldaten kon alleen de namen
der gelovigen opschrijven. Vervolgens zochten de soldaten de paap in
alle hoeken, braken kasten open en haalden ook de oude schuilplaats
overhoop. Tenslotte stelde men Jan Hendriks voor de keus de pater te
verraden of al zijn eigendommen te verliezen. De man bleef zwijgen,
waarop de soldaten de daad bij het woord gingen voegen. Eerst pakten
zij het altaar aan: zij namen twee zilveren kelken weg en wat verder
maar voor altaar of eredienst gebruikt werd. Vervolgens waren het
huisraad en de koopwaar aan de beurt. Meer dan 20 kisten en kasten
werden opengebroken, alle wollen- en linnengoed, alle tin, koper,
ijzer en lood voor goede buit verklaard evenals de hele wintervoorraad.
De hele schade die Jan Hendriks op die dag beliep, werd op 1400 gulden
geschat. Ook de boekerij van de pater, geschat op ςοο gulden, werd
doorzocht en meegenomen. Voorts braken de soldaten ook de schrijflessenaar van Van Wareghem open en vonden daar zijn papieren: de
voorschriften van de ordesoversten voor de missie, brieven van mede
broeders en anderen over de Christenplichten, benevens de voorstellen
van de pater voor de organisatie van de gemeente en de eredienst.
Vervolgens begon het zoeken naar de paap weer. De soldaten staken nu
met hun wapens in de wanden in de hoop de schuilplaats te vinden,
namen verschillende gezinsleden met scheldwoorden en bedreigingen
onder handen en schenen bereid hele huis te slopen om hun doel te
bereiken.
Drie uren zat de pater reeds in zijn schuilplaats, toen er onverwacht
redding kwam : de soldaten ontdekten een voetspoor in de dikke sneeuw.
* Het missie verslag over 1616 maakt gewag van 2 ς gewapenden en lieden uit het plebs
zonder wapens ; dat over 1617 geeft al 8 o gewapenden op.
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Later bleek dat het spoor afkomstig was van Hendrik Feddes, die uit
het raam gesprongen was en weggevlucht. Maar op het ogenblik van de
ontdekking meenden de soldaten dat de paap hun was ontglipt ; zij namen
hun buit op en gingen op zoek naar de vluchteling. Eindelijk kon nu de
pater uit zijn schuilhoek komen, God danken voor zijn redding en de
gelukwensen van zijn huisgenoten in ontvangst nemen.
Nasleep van de ramp
Over de verdere lotgevallen van Van Wareghem in Friesland bestaan
twee lezingen. Volgens de ene werd hij door de verrader naar een minder
verdacht huis overgebracht en vervolgens naar dat van een Calvinistische
vrouw. Was hij niet door de buren gewaarschuwd, dan zou hij daar nog
gevangen genomen zijn ; buiten weten van zijn nieuwe huisgenoten zocht
hij derhalve een nieuw verblijf op. Na zich bijna drie weken verborgen
te hebben gehouden verliet de pater de stad ; bijna werd hij toen nog door
zijn koetsier verraden, doch hij ontsnapte door goddelijke bescherming
aan zijn belagers. Van Palmzondag tot woensdag in de Paasweek hielp
hij de katholieken in de dorpen. Ook hier bleef hij niet onopgemerkt:
een boer die in zijn huis gelegenheid had gegeven een samenkomst te
houden, werd door de grietman beboet met 900 gulden. De brave man
zou er overigens geen nadeel van ondervonden hebben : zijn boomgaard
droeg dat jaar zo rijk, dat zijn schade meer dan goedgemaakt werd,
terwijl zijn buurman - die van aanbrengen verdacht werd — niets oogstte.
De goede gebuur kreeg aldus zijn loon, de kwade zijn straf. Volgens het
verhaal van Willebrord van der Heijden is Van Wareghem in de nacht
na de overval vertrokken naar het huis van een Remonstrants burger.
Begrijpelijkerwijs wilde hij deze protestant niet lang met een Jezuïet opgescheept laten zitten, en op raad van de rijke koopman Pieter Ens nam
hij na twee dagen zijn intrek bij Hendrik Feddes. Enigermate tot verbazing van de geschiedschrijvers der Jezuietenmissie onthaalde de schilder de pater zeer voorkomend. Na nog een adresverandering bracht
de Leeuwarder koopman Pieter Tiara hem naar de hoofdstad. Maar ook
daar was het verblijf gevaarlijk: het gebeurde te Harlingen was in ieders
mond, verschillende minder betrouwbare personen daar kenden Van
Wareghem van aanzien. Daarom is hij in april in alle stilte naar Holland
vertrokken, begeleid door Jan Hendriks, die een hele reeks listen aanwendde om aan het oog van de belagers te ontkomen.*?
Wat de twee verhalen over de gebeurtenissen na de inval te Harlingen
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meedelen, is niet met elkaar te verenigen. Toch zijn de hoofdlijnen wel
duidelijk: verblijf bij verschillende personen, onder wie een protestant,
de voortdurende vrees voor verraad, een zekere bemoeienis van Hendrik
Feddes. De verdere gebeurtenissen kunnen ineengeschoven worden:
verblijf in Leeuwarden, zielzorg op de dorpen en vertrek uit Friesland.
Al was het hoofddoel niet bereikt, de inval bij Jan Hendriks was voor
de regering toch een goede slag geweest. Cornells Verham, die ook in
Joure en Bolsward had meegewerkt aan het „belopen der pauselijcke
ceremoniën", kreeg dan ook door gedeputeerde staten 2$ daalders
toegezegd, te voldoen uit de nog op te leggen boeten. 68
Belangrijk achtte men vooral de buitgemaakte boeken en papieren.
Een vergadering van gedeputeerde staten in het bijzijn van de procureur-generaal besloot gedeputeerde Reijnalda en raadsheer Eysinga te
machtigen om met de procureur-generaal de uit Harlingen overgebrachte
boeken te onderzoeken en verslag uit te brengen over wat hun belangrijk
voorkwam, opdat gedeputeerden over deze boeken zouden kunnen beslissen. Een ander deel van de boeken berustte nog bij de luitenant van
het overvalcommando ; stadhouder en gedeputeerden zonden daarom hun
fiscaal naar Harlingen met de opdracht de boeken van hem op te vragen
en ze over te brengen naar Franeker ten dienste van de hogeschool.
De soldaten, die daarmee een deel van hun buit verloren, zou men een
vergoeding geven.69 Hoeveel boeken dit betrof, wordt ons niet duidelijk;
veertig jaar later bezat de hogeschool slechts twee boeken die uit deze
buit afkomstig zouden kunnen zijn, doch hun eigenaarsmerken wijzen op
een andere wijze van verkrijging. 70 Sommige andere boeken zouden
voor het stadhuis verbrand zijn of in particuliere handen geraakt 71
(verkocht door soldaten?).
Ook de papieren van de Jezuïet zijn naar Leeuwarden overgebracht.
De belangstelling ervoor was groot: de Staten-Generaal vroegen om
inlichtingen en kregen van gedeputeerden de toezegging dat zij van alle
stukken gewaarmerkte afschriften zouden ontvangen. 72 De Leeuwarder
predikant Johannes Bogerman werd belast met het ordenen en bestuderen
van de stukken, alsmede met het vertalen van de in het Latijn gestelde.
Naderhand kreeg hij ook de opdracht te zorgen voor de druk ervan;
zijn moeite werd beloond met 12£ gulden. 73 Hoe belangrijk de regering
de vondst achtte, blijkt wel uit de nauwkeurigheid en de snelheid
waarmee de stukken werden uitgegeven. De Latijnse documenten verschenen te Franeker bij de weduwe van Rombertus Doyema, in leven
landschapsdrukker, onder de titel „lesuitica per Unitas Belgii Provincias
negotatiatio bono publico in lucem edita". De uitgaaf moet in drie
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maanden klaar geweest zijn: reeds op іб/б mei 1616 bedankte de
Engelse predikant Matthew Slade te Amsterdam zijn penfriend Lubbertus
voor de toezending. 7 * De regering nam zelf ook „enige exemplaeren"
af; dat het er niet zo weinig waren, blijkt uit het feit dat hiervoor aan
Maria Wynia, de weduwe van de Franeker drukker, 164 gulden werd
betaald. 7 5 De Nederlandse uitgaaf droeg dezelfde titel: „Der Jesuyten
negotiatie ofte coophandel in de Vereenichde Nederlanden, tot ghemcenen beste in druck uytghegheven door last van de E.M. Gedepu
teerde Staten van Vrieslandt", zij verscheen te Leeuwarden bij Abraham
van den Rade. Deze uitgaaf bevat alle Nederlandse stukken en een ver
taling van de meeste Latijnse, 's Lands secretaris bevestigde met zijn
naam de echtheid der stukken. De Latijnse uitgaaf is eenmaal herdrukt,
de Nederlandse tweemaal. 7 6
Het is moeilijk te zeggen wat de regering zich van deze publicatie
voorgesteld heeft. Inderdaad kon iedereen nu lezen dat de Jezuïeten
in Friesland actief waren, dat zij zich bedienden van koopmanstaai,
dat zij trachtten vooraanstaande protestanten tot verborgen katholieken
te maken, dat zij hun gelovigen trachtten te organiseren en hun een
aflaat beloofden als zij baden voor de missie op de Filippijnen. Maar was
dat allemaal zo gevaarlijk, dat het welzijn van het land erdoor gevaar
liep? Men kon immers ook in de instructie van hun overste lezen dat
de paters zich verre van elke politiek moesten houden. Was de stemming
niet zo vergiftigd geweest door de strijd tussen Remonstranten en
Contraremonstranten, dan waren deze stukken misschien niet eens gepubliceerd, en men kan zelfs de vraag opperen : was deze publicatie niet
allereerst bedoeld om de van papistische neigingen verdachte Arminianen
zwart te maken of hen op te wekken tot een gezamenlijk frontmaken tegen
het gewroet van Rome? Het eerste is niet zonder waarschijnlijkheid,
want in de lange inleiding op de Nederlandse uitgave worden de hoofdstukken 13, 16 en 17 van het Boek der Openbaringen erbij gehaald en
geeft men te verstaan, dat „dien Jesuijt de leere der ghereformeerde
Kercken van de Godtlijcke verkiesinge ende d'aenclevende poincten
op gelijcke wyse doorstrijckt als sommighe huyden ten daghe onder ons
doen". Men vindt in deze inleiding zelfs al zekere meewarigheid met de
seculieren: onder punt 30 heet het „dat de Jesuijten door gaens den
ouden mispriesteren het voordeel afsien ende haer verdryven, vermits
het credijt dat sy tot Romen ende Bruyssel hebben".
Na die inleiding, als een aanklacht op punten geformuleerd, is de
tekst zelf een anticlimax. Aan de andere kant lijkt de bewering van
Goetgebuer en Van der Heyden, dat het hele pamflet weinig meer dan
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reclame voor de Jezuïeten inhield en bij de mensen een gunstige indruk
wekte, ook wel iets overdreven. Het is trouwens de vraag wat de kopers
van dergelijke „witboeken" ermee gedaan hebben: alleen de wijdlopige
inhoudsopgave lezen of werkelijk de opgenomen stukken bestuderen.
De aandachtigste verwerker is waarschijnlijk wel de seculiere priester
Frans van Dusseldorp geweest, die eruit afleidde hoe slecht onderricht
en verwaand die Brabantse Jezuïeten wel w a r e n . "
Volgens de Jezuietenschrijvers is de inval bij Jan Hendriks voor sommige deelnemers het begin geweest van veel ellende. De aanvoerder
van de soldaten, een Waal, die naar men zei zelf de geconsacreerde
hosties op het huisaltaar oneerbiedig had behandeld, werd kort daarna
getroffen door een ziekte die ook zijn verstand aantastte; na twee maanden is hij in waanzin gestorven. De sergeant Gerrit Jobs is in augustus
1616 te water geraakt, door anderen gered, maar na twee dagen onder
verschrikkelijke pijnen gestorven. Zijn dochter verliep zich in bloedschande en liet toen toe dat haar moeder haar kind in de haven verdronk.
Maar de zaak kwam uit en de man en de twee vrouwen konden zich
slechts aan veroordeling onttrekken door het land uit te vluchten.
Burgemeester Reyn Oepkes is in korte tijd van rijkdom tot armoede
vervallen, Hendrik Feddes is twee jaar later met vrouw en kroost aan
de pest gestorven. De goudsmid „Bonifacius Jacobi*", die als enige
burger zich bij de soldaten had aangesloten, de zilveren kelken van Jan
Hendriks gekocht had en zich niet had ontzien het „kruis der papisten"
eerst een galgenmaal voor te zetten en het daarna openlijk te verbranden,
is in 1632 bij een bezoek aan vrienden te Leeuwarden 's avonds gezond
naar bed gegaan en 's morgens dood aangetroffen.79
Met dat al stond het er in de Harlinger gemeente droevig voor. Claes
Harmensz was 13 maart 1616 gestorven. 80 Jan Hendriks keerde na het
overbrengen van pater Van Wareghem terug en nam nu de hele leiding
van de gemeente op zich : hij onderwees de onwetenden, wekte de ontwikkelden op, vermaande lasteraars en doordraaiers, verzoende twistenden. Als iemand zwaar ziek werd of door andere oorzaak in levensgevaar kwam te verkeren, zocht hij in een naburige stad een priester,
liet die met schip, wagen of te paard naar Harlingen gaan en volgde zelf
te voet door slijk of sneeuw. Als hij dan,meermalen buiten adem, in
Harlingen aangekomen was, begeleidde hij de priester naar de zieke,
ontving hem vervolgens bij zich thuis, gaf hem een geldsom en bracht
* Bonne Jacobs is waarschijnlijk omstreeks 1^90 meester geworden; hij komt enkele
malen in de archieven voor, doch werk van hem is niet bekend. 78
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hem in sommige gevallen zelf naar zijn woonplaats terug. Bij dat alles
kwam dan nog het werk dat de ijzerhandel meebracht. Maar al die lasten
namen 's mans blijmoedigheid niet weg, zodat hij soms een voorsmaak
van de hemelse beloning scheen te genieten. 81
Jan Hendriks had die troost wel nodig. Na de inval had zijn huis eerst
onder bewaking gestaan en de bewakers beschouwden alles wat erin
aanwezig was als het hunne, zodat zij beletten iets van de handelsvoorraad te verkopen. Er was een verzoek aan gedeputeerde staten nodig
om te bewerkstelligen dat de eigendommen van Jan Hendriks vrijgegeven
werden. Daarmee was uiteraard nog niets beslist over de strafbare feiten
die hem ten laste gelegd werden. Allereerst werd hij in Leeuwarden voor
gedeputeerde staten gedaagd vanwege de godsdienstoefening van Kerstnacht 1614 en tot de voorgeschreven boete veroordeeld. Jan antwoordde
dat hij met genoegen zou betalen indien hem werd teruggegeven wat de
soldaten hem ontnomen hadden. Verbaasd gaven gedeputeerden bevel
de man op te sluiten. Na een maand kon hij losgelaten worden tegen
betaling van 500 gulden, maar toen hij een verzoekschrift indiende om
enkele dagen losgelaten te worden teneinde dit bedrag bijeen te brengen,
weigerden de heren dit met de korte woorden „Nihil. Actum 6 junii
anno 1616 a meridie" (na de middag). Dezelfde dag bracht de papistenduivel Cornells Verham een priester binnen die in de omgeving van
Leeuwarden gegrepen was; na vijf weken is deze tot een boete van
vijfhonderd gulden en eeuwige verbanning buiten Friesland veroordeeld.
Omdat Jan dus niet losgelaten werd, bracht zijn vrouw Jesel, die destijds
nog Mennist was, het door gedeputeerden geëiste geld. Wel verlangde
Hubert Cath dat zij de boete en daarmee de verdienste aan hem overdroeg, maar daar wilde Jesel niet van weten. 82
Het is begrijpelijk dat de ontdekking van „der Jesuijten negotiatie"
niet alleen de katholieken van Harlingen trof. De synode kwam eind
mei 1616 in Franeker bijeen en verzocht aan gedeputeerden dat zij de
plakkaten tegen het rondtrekken der Jezuïeten zouden vernieuwen, het
besluit van de pas gehouden Landsdag „tot weeringhe ende uytsluytinghe
der papisten in poly tischen en kerckelijcken saecken " afkondigden en het in
werking lieten treden. De predikanten kregen van de synode de opdracht
hun best te doen met bidden, waken, naarstig studeren, goede onderwijzingen en andere arbeid om al dit kwaad zoveel mogelijk tegen te
gaan.83
Gedeputeerde staten besloten op 13/3 juli 1616 „dat men 't placcaci
voormaels gepubliceerd op 't stuck van de Papistische bijeenkomsten
ende pauselijcke ceremoniën sali doen drucken ende vernieuwen, ende
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tegens de overtreders van dien sali procederen sonder eenige convenientie
(bedoeld is : conniventie) tot inninge van de breucken daertoe staende ;
welverstaende dat die geene die niet en hebben omme te betaelen,
arbitralijcken sullen werden gestraft met intreckinge van hunne pensioenen, mits dat de Jesuijten, tegen de ordre van de Generaliteijt hier te
lande comende ende verblijvende, in 't 's Lants werkchuijs gebracht
ende aldaer arbitralicken (dus zonder vonnis) gestraft ende gehouden
sullen worden tot naerder dispositie van desen Collegie". 84 Volgens
Carbonnel gaf deze vervolging aanleiding tot veel willekeur: druk op
onschuldigen om te bekennen ook al konden de aanklagers niets bewijzen, het houden van alle punten voor toegegeven als de beschuldigden
niet persoonlijk verschenen, hebzucht, minachting van rechtsregels. 85
Na het vertrek van Van Wareghem trachtte Carbonnel zo goed mogelijk
diens plaats in te nemen. Dat deed het gerucht ontstaan, dat in Harlingen
een nieuwe Jezuïet was aangekomen. 86 Inmiddels hadden de StatenGeneraal besloten hun plakkaat van 161 2 tegen conventikelen en superstities, tegen het zenden van kinderen naar Jezuietenscholen en wat niet
al te hernieuwen en het toe te zenden aan de gewesten. Gedeputeerde
staten zonden het plakkaat weer toe aan alle nedergerechten (grietenijen
en steden) ter publicatie met opdracht mededeling te doen van alle
personen die hun kinderen bij de Jezuïeten op school deden. Op de
laatste zondag van oktober volgens de oude kalender zijn na het luiden
van de stadsklok het schrijven van gedeputeerden en het plakkaat vanaf
het raadhuis ten overstaan van de presiderende burgemeester Dire
Henricx aan dè gemeente bekend gemaakt. 87 Nauwelijks was Jan Hendriks uit zijn gevangenschap teruggkeerd, of er kwamen nieuwe narigheden. Volgens de Jezuietenschrijvers leverden Hendrik Feddes en een
andere verrader die bij de meeste godsdienstoefeningen tegenwoordig
was geweest, aan gedeputeerde staten een lijst uit met de namen van allen
die zij zich herinnerden in de godsdienstoefeningen gezien te hebben. 88
Gedeputeerden committeerden uit hun midden Abraham Roorda en
Rembert Harings, die op 2 2/12 december 1616 de eerste gezworen
bode te Harlingen opdracht gaven alle personen die in een vergadering
bij Jan Breda aanwezig geweest waren, te dagvaarden tegen 27/17 december 's morgens om negen uur. De plaats noemt het stuk niet.
Wel wat zij er moesten doen : antwoord geven op alle artikelen die aan
gedeputeerden door de fiscaal ter hand waren gesteld, en bij verstek
zouden die artikelen als juist beschouwd worden; gedeputeerden zouden
dan handelen zoals de plakkaten voorschreven. Aan dit bevelschrift
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voegde de fiscaal de namen van de „gedaagden of beklaagden" toe; dezen
waren: Jan Breda, Pieter Ens, Amt Foppens, Maey Claes, Comelis
Oliviers, Joucke Siemmens, Rins de huysvrou van Claes Ketelaer,
Meyns op de haven in de Wan, Jan Iserkraemer, Oedts Breyder, de
huysvrouwe van Tjaerdt Brouwer, Louw Tjaerdts, Sjoerdt Lubberts,
Marten Ripperts, Henric Feddes, Pocke Jeisma. 8 '
In naam van alle gedaagden meldde Jan Hendriks zich bij beide commissarissen. Aan de hele groep werd een boete opgelegd van van 17.000
gulden; ieder werd namelijk voor elke samenkomst afzonderlijk beboet.
Maar dit bedrag was bedoeld als principieel uitgangspunt; vanwege de
onmogelijkheid om deze reusachtige som op te brengen werd toegestaan met de procureur-generaal van het Hof tot een schikking te komen.
Deze nam genoegen met 1600 gulden, waarvoor Petrus Tiara als borg
optrad, zodat Jan Hendriks weer naar huis kon gaan. Pieter Ens, een rijk
koopman die verwant was aan de onderstelde verrader, betaalde van dat
bedrag £оо gulden, Amt Foppens, Jan Breda en Jacob Louwes (Forssenburgh) samen ook £00; de rest scheen „de schouders van onze Atlas
slechts weinig te drukken." Op aandrang van Pieter Ens is evenwel op
verschillende plaatsen geld ingezameld en zo kon men aan Jan ondanks
diens tegenstribbelen 400 gulden teruggeven. 90
Tijdelijke voorzieningen
In 1617 veranderde weinig. De vijandschap van de hervormden bleef,
de taaiheid van Jan Hendriks ook, hoewel hij het grootste deel van zijn
vermogen reeds in de strijd had moeten werpen.
In de zielzorg scheen in februari wat meer ruimte te komen door de
komst van een tweede Jezuïet in Friesland, de Bossenaar Antonius de
GraefiF. Maar al in het midden van mei werd Carbonnel naar Hoorn verplaatst, zodat de Graeff er alleen voor stond. Zijn zetel was uiteraard
Leeuwarden, maar hij bezocht ook de vijf steden in de omgeving
(Sneek, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum), alsmede de tussengelegen dorpen. Het is wel gebeurd dat hij binnen de drie weken elke
dag in een andere stad, dorp of verblijfplaats was en boven de 60 personen, zowel volwassenen als kinderen doopte.» 1
Begin juni 1617 droeg pater de Graeff te Harlingen in een huis waar
al vaker een inval was gedaan — bij Jan Breda? - de heilige Mis op, toen
tegen het einde bericht kwam dat soldaten het huis zouden bezetten.
De pater ontweek ijlings door een veilig geachte achterdeur, maar zag
op een nabije brug een schildwacht en nog twintig anderen in hinderlaag.
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De pater stapte hen gewoon voorbij en liep naar het huis van Jan Hendriks. Uit de tuin waarin de kapel stond, volgde Jan Hendriks hem met de
misbenodigdheden in een kistje. Jan meende dat de soldaten vermoedden wie zij voor zich hadden, en dat zij hen volgden tot het huis van
Janj daar gingen zij echter zonder aanwijsbare reden onverwacht uiteen.' 2
Er zou in 1617 nog iets wonderlijks gebeurd zijn in Harlingen. Door de
plundering van zijn kapel en huis was Jan Hendriks zijn beide kelken
kwijt geraakt. Hij was toen naar de gebroeders Reyner en Tijepcke
Douwes gegaan en had had van hen een tinnen kelk gekregen die tussen
de knoop en de voet in tweeën was gebroken. Met een paar spalkjes
had men getracht dit euvel te verhelpen en zo was de kelk een tijdje
gebruikt. Maar het gevaar voor omvallen was te groot, daarom bracht
Jan in 1617 de kelk bij een katholieke tinnegieter op de Korenmarkt te
Bolsward. Op het verzoek beide stukken aan elkaar te solderen wilde
deze echter niet ingaan, zeggende dat het hem niet geoorloofd was gewijde dingen aan te raken. Jan Hendriks nam daarop beide stukken weer
mee naar huis en borg ze in een kast die weinig gebruikt werd, en
waarvan hij de sleutel zelf bewaarde. Na geruime tijd — de eigenaar
wist later zelf niet meer aan te geven hoe lang — maakte Jan de kast bij
toeval open en keek toen ook in het zakje waarin de kelk opgeborgen
was. Tot zijn grote verbazing bevond hij dat de gebroken kelk weer heel
was, terwijl hij wist dat de kelk in stukken uit Bolsward was teruggekomen en nadien niet weer in mensenhanden geweest.' 3 Goetgebuer
weet er nog bij te vertellen, dat Jan inmiddels in Leeuwarden getracht
had voor onverschillig hoeveel geld een andere kelk in handen te
krijgen, maar zonder succes, en dat de kelk de eerste twee jaren op de
geheelde breuk een blauwe streep vertoonde, die toen het wonder
voldoende bevestigd was, verdween. Als tijdsverloop vóór het vinden
van de kelk noemt hij „niet lang daarna".' 4 Van der Heijden geeft het
bericht over de blauwe streep ook en noemt als tijdsverloop „enige
maanden ".»s Aerts geeft als bron van Goetgebuer op een handschrift
van pater Joannes Alardi, die in 1631 te Harlingen werkte en toen zelf
de kelk gebruikt heeft ; ook heeft Aerts het verhaal van Van der Heijden
benut, waarvan hij de auteur overigens niet kende.' 6
Hoeveel van dit verhaal waar is, valt niet te zeggen. Wonderen kunnen
voorkomen, maar de Jezuïeten waren maar al te geneigd ze te constateren. Zij konden niet zonder: in zijn polemisch werk Controversa
viel Scribani de protestantse opvatting aan dat met het einde van de
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openbaringstijd de wonderen opgehouden zijn, en betoogde met een
beroep op de kerkvaders Chrysostomos en Augustinus dat wonderen
nodig zijn om de waarheid van de gepredikte leer te bewijzen vestigen.' 7
Merkwaardigerwijs heeft noch Jan, noch een der Jezuïeten aan vrouwenlist willen of durven denken; maar waarom zou Jeslijck niet in stilte
ingegrepen hebben en later volhardend gezwegen ?
Het was voor Antonius de Greeff een onmogelijke opdracht overal voldoende bijstand te verlenen. Om deze reden kwamen soms ook paters van
elders naar Harlingen om de gelovigen te helpen. Ondanks alle last die
hij ondervonden had, wilde Jan Hendriks niet toelaten dat zij bij een
ander onderdak zochten.' 8 De Jezuïeten schijnen trouwens niet de
enigen te zijn geweest die Harlingen bezochten: Rovenius deelde in
1617 mee dat reizende seculieren meermalen de stad aandeden. Over
Franeker oordeelde Rovenius dat het aantal katholieken daar niet voldoende was voor een eigen priester. Op de geloofsijver der Friezen kon
de apostolische vicaris niet roemen: „Er zijn," zegt hij, „wel veel katholieke edelen, maar zij zijn slap, en ook bij de burgers is niet die
vurigheid die in Holland bestaat. " "
Het Friese avontuur van pater Viering
Tegen het einde van 1617 kreeg Jan Hendriks eindelijk gedaan wat hij
reeds lange tijd had nagestreefd: provinciaal Carolus Scribani zond een
vaste missionaris naar Harlingen. Het was de Brusselaar Johannes Viering,
die tot dat ogenblik te Rotterdam had gewerkt. Deze wilde zich meteen
bij de overheid aanmelden om zijn naam en staat op te geven en op zijn
verzoek vroeg Jan Hendriks aan de burgemeesters Dirck Willems Ket
en Saeff Hendrix hem daartoe in het stadhuis toe te laten. De burgemeesters verklaarden evenwel dat zij van de aanwezigheid van zo iemand
niets dan kwaad verwachtten en dat zij niet wilden dat hij hun onder de
ogen kwam. 100
Dit antwoord had voor de pater een waarschuwing moeten zijn, maar
in plaats van zich op de achtergrond te houden trad hij even vrijmoedig
op alsof hij in Holland was. Hij begon met bijna elke dag preekdiensten
te houden en droeg weldra ook dagelijkse missen op voor allerlei
groepen katholieken. In Harlingen was zijn gehoor wel niet talrijk,
maar men gedroeg zich daarbij op straat alsof men naar een toegelaten
openbare godsdienstoefening ging. Nadat hij thuis zijn werk gedaan had,
ging hij op klaarlichte dag de boer op, steeds met Jan Hendriks bij
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zich. 101 Als plaatsen waar hij geweest was, noemde hij later de huizen
van Breutsma en Anne Idtssoon, Liauckamastate te Sexbierum, het huis
van Luts Liauckama en haar broer de kolonel te Franeker. 100 Zoiets
kon nooit lang duren en geen van beide apostelen maakte zich daarover
illusies. Zij hadden dan ook de afspraak gemaakt dat van een aanhouding
van Viering de katholieken geen schade zouden lijden, doch dat hij
het vuil en de last van de gevangenis zou dragen tot de overheid hem uit
eigen beweging losliet of de goddelijke almacht hem zou bevrijden uit
de boeien van gevangenschap en sterfelijkheid. Van zijn kant had Jan
Hendriks echter verklaard te pater te zullen lossen, ingeval de boete
gemakkelijk bijeengebracht kon worden. 101
Op Vastenavond, 27/17 februari 1618, verliet Viering de stad om
te Midlum in het huis van Wypke Tieerds, half boerderij, half herberg,
het askruisje te geven en de Mis op te dragen. Een verrader, Horion*,
die zelf van Viering les had gehad in de letteren, bracht daar kort na
middernacht soldaten van het Harlinger garnizoen. Volgens het verhaal
van Van der Heijden had de pater kans gezien zich te verbergen, sommigen van zijn hoorders ontkwamen door over sloten te springen of door
het koude water te waden; van de overigen werden de namen opgeschreven. Het altaar en het huis werden geplunderd, overal zocht men
de paap, zelfs in de bomen van het hof, tot een jongen die de soldaten
gevolgd was, zijn schuilplaats ontdekte. 103 Tegenover de soldaten nam
de pater een houding aan, alsof hij in dat kamertje tussen potten en pannen op een stoel zat te slapen en niets met de mensen die in het huis
vergaderd waren, te maken had. 100 Horion beval meteen hem de armen
te binden en hem mee te nemen naar de stad. Twee dagen later werd
hij door enkele onbeschofte soldaten naar Leeuwarden overgebracht.
Eigenlijk had hij daar in het hondengat moeten worden opgesloten,
maar Hubert Cath bood het Hof een borgsom aan van 1000 gulden boven
de gevangeniskosten voor het geval de pater ontvluchtte ; daarom werd
hij in de gewone gevangenis op het blokhuis ingesloten, 's Avonds werden hem ook zijn boeien afgenomen, maar 's morgens legde de cipier
die weer aan. 104 Viering droeg die gevangenschap met opgewektheid,
zijn vriendelijkheid maakte grote indruk op de cipier, die spoedig
bereid was de boeien los te maken. Maar Viering wees die gunst af en
kuste zijn boeien meermalen; tegen medelijdende bezoekers zei hij,
dat er in Spanje of heel de wereld niet zoveel gevangenissen en boeien
waren of hij zou om Christus' wil nog veel meer begeren. Van alle
* vermoedelijk een zoon van Octave de Horion, een Malcontent uit de jaren i j 8 o , en
Sjouck Sippesdochter van Meckama. 102
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kanten kwamen bezoekers bij hem en voor allen, enkelingen of groepen,
had de gevangene een bemoedigend woord om hem tot trouw in het
geloof te manen, zonder daarbij aan zijn eigen omstandigheden te
denken. Hij vond zelfs kans om in het blokhuis zielzorg uit te oefenen,
want er waren verschillende katholieken onder de gevangenen; dezen
onderwees hij in de geloofsleer en wekte hij op een nieuw leven te
beginnen met te wijzen op Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid.
Het gelukte hem allen de biecht te horen en hun de heilige Communie
te geven, die hem door een vrouw uit de stad was gebracht. 105
In april kwam Viering voor het Hof. Hij hield staande de mensen in
het huis waar hij gevangen genomen was, niet te kennen, ontkende niet
dat hij met meer geluk daar vermoedelijk de Mis zou hebben gedaan
— men had tenslotte verschillende misbenodigdheden klaar zien liggen —,
evenmin dat hij dat wel vaker gedaan had, maar beweerde dat hij in het
algemeen niet wist waarheen men hem gebracht had, zich ook niet
herinnerde wat de aantekeningen in zijn almanakje betekenden, dat hij
elke dag een bepaald aantal mensen zou laten bidden voor het welzijn
van de tegenwoordige regering van dit land, en dat hij niet wist van wie
de bij hem gevonden „gearticuleerde brieven" afkomstig waren. Op
grond van al deze feiten van kwaden gevolge veroordeelde het Hof hem
tot de som van duizend Friese rijders (6.000 gulden) plus de kosten van
gevangenschap en proces ; en na zijn vrijlating zou hij vóór zonsondergang
Leeuwarden moeten verlaten en het land binnen drie dagen. Onttrok
hij zich aan deze verbanning, dan zouden lijfstraffen toegepast worden. 100
Er scheen geen kans op te zijn dat de pater los zou komen. De vele
vrienden die hij zich gemaakt had, waren bereid elk bedrag te betalen,
maar Viering weigerde, want Jan Hendriks zag geen kans de reusachtige
som bijeen te brengen en dus zou hij volgens afspraak in de gevangenis
blijven. 106 Hij beweerde dus, dat niemand zoveel geld voor hem over
had, waarop hem werd aangezegd dat hij na veertien dagen in het tuchthuis opgesloten zou worden.
Nu greep de overste der zending, Marcus van den Tempel, in. 107
Als oomzegger van de kolonel die in 1^84-8^ Brussel tegen de Spanjaarden verdedigd had, beschikte hij over verbindingen met hoge militairen,
ook leden van het huis Nassau, en genoot hij de bescherming van Maurits. 1 0 8 Door bemiddeling van een katholieke dame in Den Haag106
bewoog hij Maurits brieven aan Willem Lodewijk en gedeputeerde
staten van Friesland te zenden. 109 Volgens Goetgebuer schreven Maurits
en zijn neef aan gedeputeerden. 110 Het een is evengoed mogelijk als het
ander, want Willem Lodewijk was van Nieuwjaar tot eind mei in Fries170

land en kwam 9 juni in Den Haag aan. Gezien de aard van de personen
is echter de lezing van Van der Heijden de waarschijnlijkste.111 Hierin
deed hij het verzoek de gevangene zonder losprijs vrij te laten. Gedeputeerden waren niet geneigd dit in te willigen; zij besloten het verzoek
af te slaan en stelden een weigerend antwoord aan de stadhouder op.
Intussen was Jarich van Liauckama erin geslaagd een beproefd krijgsman,
luitenant-kolonel Julius van Eysinga — volgens Goetgebuer niet helemaal
zuiver in de gereformeerde leer — tot optreden te bewegen. Deze bracht
de gedeputeerden tot andere gedachten: zij besloten Viering vrij te
laten, mits hij aan het land de kosten van zijn gevangenneming betaalde
en aan de cipier de gevangeniskosten.109
Daar de pater inmiddels reeds vier maanden gezeten had, was de
rekening van de cipier hoog opgelopen; er werd dus een smeekschrift
ingediend met het verzoek om vermindering of kwijtschelding van dit
bedrag, temeer omdat de soldaten tijdens de overbrenging naar Leeuwarden het er goed van genomen hadden en 146 gulden verteerd. Ingeval
dit verzoek geweigerd werd, zou men langs gerechtelijke weg terugvorderen wat aan de gevangene wederrechtelijk ontroofd was. Het heeft
er enige schijn van dat dit laatste juist averechts werkte; in ieder geval
werd het verzoek afgewezen. Pater de Greeff deelde dit meteen in een
brief mee aan Jan Hendriks, met toevoeging dat het nu van hem afhing
door betaling der kosten Viering te bevrijden. Jan Hendriks, die zelf
in die dagen aan pater Viering verteld heeft dat hij behalve de vijfduizend gulden voor de aankoop van een tuin en het stichten van een
gebouw ook nog vijfduizend aan boetes en ondersteuning van de missie
betaald had, 112 ging meteen enthousiast in Harlingen rond, bracht in
een morgen ruim 400 gulden bijeen en reisde ermee naar Hubert Cath
in Leeuwarden. Deze wilde die last overnemen: „Jan, schrijf het hemels
loon voor zo'n mildheid op mij over en houd je geld; ik neem alle
lasten en kosten voor de bevrijding van Viering op mij." Waarop Jan
opvloog en met een rood hoofd uitriep : „Nee jij Hubert, je zult geen
rover zijn van mijn loon in de hemel. Ik heb er niet minder belang bij
dat Viering vrij is dan jij." Zo is volgens Goetgebuer de pater op kosten
van de ijzerkoopman alleen losgelaten en heeft die hem ook nog een
ruim reisgeld gegeven om naar Holland te gaan. 106
Van der Heijden geeft een iets andere lezing: hij noemt een bedrag
van 425· gulden, weet niets van het twistgesprek tussen Jan en Hubert
en noemt 30 juni als datum van vrijlating. Daarna zou Hubert door een
inzameling bereikt hebben dat Jan de helft of iets meer van de losprijs
terug kreeg. 112 Het klinkt nuchterder en waarschijnlijker.
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De aan Jan en Hubert toegeschreven houding toont wel duidelijk
de grote waardering van de Contrareformatie voor de goede werken.
De laatste gaf ook blijk van zijn eerbied voor relieken: om te voorkomen
dat de boeien waarin de priester gesloten was geweest, door de voeten
van misdadigers bij wijze van spreken bezoedeld worden, heeft Hubert
Cath ze van de cipier gekocht. 113
De hele gevangenschap van Viering is beroemd geworden in de Sociëteit en dienovereenkomstig uitgerekt: Alegambe maakte er in zijn
Bibliotheca scriptorum Societatis zes maanden van,11* de schrijvers van
de Af-beeldinghe zelfs zeven. 115 Het optreden van de betrokkenen:
pater Viering, Jan Hendriks, en Hubert Cath, komt ons meermalen
overdreven voor, maar de barok geloofde nu eenmaal in het grote gebaar,
en ook als daar enige berekening bij is, dan behoort er toch moed toe
om zulke gebaren vol te houden.
De Harlinger Jezuietenstatie verloopt
Tegen het einde van juli 1618 is pater de Greeff naar provinciaal Scribani gereisd om een nieuwe helper te krijgen. 113 Ook Jan Hendriks
vroeg daar om. Inderdaad kwam in de herfst uit Middelburg Godfried
Wandelman, een Amsterdammer die zich eerst bij Jan Hendriks vestigde,
maar naderhand naar Bolsward verhuisde. Van daaruit bleef hij Harlingen
bewerken en ook Sneek. Zijn welsprekendheid won velen en als de
overheidsdienaren niet geregeld op wacht hadden gestaan, was het volk
in stromen naar hem toe gekomen, meent Goetgebuer. 116
Na een verblijf van ι ς maanden werd Wandelman tegen het einde van
1619 tot grote teleurstelling van zijn gelovigen door provinciaal Antonius
Sucquet naar Brabant teruggeroepen. Zijn opvolger kwam in het begin van
1620. Het was de Hagenaar Dominicus Schenckel, die in Staats-Vlaanderen
al ervaring met het missiewerk opgedaan had. Deze vestigde zich in Bols
ward en gaf daaraan zijn meeste zorg aan, maar bezocht zo nu en dan
Harlingen, waar Jan Hendriks de grootst mogelijke zorg droeg voor zijn
veiligheid. In de zomer van 1620 ondernam Schenckel bovendien een
reis naar de Wouden — bedoeld is hier het meest bereikbare deel van
de Zevenwouden : Doniawerstal en Haskerland — waar hij een geweldige
117
toeloop kreeg.
Half juli 1620 verscheen ook de Antwerpenaar Gielis Claeszoon de
Meijere in Friesland. Deze had zich in Holland aangemeld en toelating
verkregen op de gebruikelijke voorwaarde, dat hij er geen paapse cere
moniën zou verrichten. Daarmee had hij zich een operatiebasis verschaft;
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hij stak toen over naar Friesland, waar hij zich niet aanmeldde. Eerst
kwam hij in Harlingen en reisde vandaar over Franeker naar Leeuwarden.
Na nog wat heen en weer trekken is hij op 8 september/2 9 augustus in
Leeuwarden gegrepen. In zijn strafvonnis werden alleen enkele Missen
in Leeuwarden genoemd, 118 maar dit sluit niet uit, dat hij ook op andere
plaatsen opgetreden is : de pater had er belang bij niet meer los te laten
dan de rechterlijke macht al wist.
Na de gevangenneming van De Meijere verplaatste Schenckel zijn
werkterrein naar de hoofdstad zonder dat een ander in Bolsward zijn
plaats innam.11« Het heet dat Jan Hendriks nu alles op alles gezet heeft
om toch weer een priester voor Harlingen te krijgen. Wat er precies
gebeurd is, valt moeilijk vast te stellen, daar alles mondeling behandeld
werd en wij dus aangewezen zijn op de kronieken der Jezuïeten, die
onderling enig verschil vertonen wat het verhaal betreft en bovendien
verschillend dateren: Goetgebuer plaatst het volgende bij 1617 en Van
der Heijden dateert het positief op 1620. Wanneer het hele verhaal
juist is, past de datering van Van der Heijden het beste bij het enige
aanknopingspunt dat in de archieven te vinden is. Goetgebuer verhaalt,
dat Jan Hendriks een bezoek bracht aan Dirk Ket, nog steeds burgemeester en ouderling, deze vroeg of de magistraat er niet mee tevreden
was dat Jan ongeveer al zijn bezit verloren had, en hem toestemming
verzocht een priester bij zich thuis te houden voor hulp en troost van
zijn ziel. De burgemeester is op de vraag wijselijk niet ingegaan. Maar
onder de indruk van 's mans vasthoudendheid heeft hij kort daarop een
poging gewaagd om iets voor hem gedaan te krijgen. 120
Van der Heijden noemt geen gesprek tussen de koopman en de burgemeester, maar weet wel te vertellen dat de laatste — „hetzij omdat hij
de domheid der predikanten doorgrondde in het handhaven hunner
leerstellingen, of wegens de dwaasheid der leerstellingen zelve" - eerst
zeer in zijn geloofsijver verslapte en tegen het einde van 1620 zich
vriendelijk tegen Jan ging gedragen. Daartoe zou sterk bijgedragen hebben
dat de koopman op een vraag of hij de burgemeester als zijn wettige
overheid erkende, „zeer behendig en zonder aanstoot te geven" had
geantwoord. Het is mogelijk dat Van der Heijden hiermee naar het
bovengenoemde onderhoud verwijst.121
Het verdere verhaal is in beide kronieken gelijk. Burgemeester Ket
richtte een maaltijd aan voor zijn ambtgenoten en de predikanten. Toen
de stemming erin zat, stelde Ket zijn gasten voor Jan Hendriks zijn zin
te geven. Men begreep dat Ket het meende, maar niemand gaf hem
antwoord. Bij de eerstvolgende verkiezing werd Ket niet herkozen als
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burgemeester en een jaar later ontnam men hem ook het ontvangerschap. 122 Inderdaad ontbreekt bij de eedsaflegging op io februari/31
januari 1621 voor het eerst de naam van Dirck Willemsz Ket; in 1628
verschijnt dan Gerrit Dirx Keth onder de burgemeesters.« De houding
van de magistraat zal gelijk gebleven zijn.
De verflauwde belangstelling van de Jezuïeten voor Harlingen is in de
volgende jaren nog verder verzwakt. Goetgebuer vermeldt op het jaar
1622 dat Dominicus Schenckel in Leeuwarden nog steeds temidden van
grote moeilijkheden zijn ambt uitoefende, zwervend en in het verborgen,
steeds met kleine groepjes gelovigen. Hij bezocht soms ook Harlingen
en Bolsward. 123 Maar met dit bericht verdwijnt Harlingen voor een reeks
jaren uit de annalen der Jezuïeten.
De komst der Franciscanen in Fianekei
Juist in de jaren dat de statie der Jezuïeten te Harlingen in een crisis
raakte, zijn de Franciscanen te Franeker begonnen. De berichten hierover zijn evenwel uiterst schamel en ook weinig betrouwbaar, want de
vroegste dateren van een halve eeuw later. Zij zijn toen opgesteld met
de bedoeling aan te tonen dat de Franciscanen het volste recht hadden
in Franeker te werken en wel op grond van hun jarenlange aanwezigheid.
Als gevolg van deze omstandigheid is van het ontstaan der statie weinig
bekend.
In de stormen van 1^72 en volgende jaren hebben de Franciscanen
het meeste geleden van alle kloosterorden. Hun kloosters werden met
de nog schaarse huizen der Jezuïeten het eerst aangepakt, zij telden vele
martelaren. 12 * In Friesland is de opheffing van hun kloosters te Bolsward (1^72) en te Leeuwarden (1580) niet zonder geweld verlopen,
wel zonder bloedvergieten; 125 de enige Minderbroeder die daarna nog
vermeld wordt, is een duivelbanner. 126 Elders bleven enkelingen als
zielzorger werkzaam.
Van alle Nederlandstalige kloosters is alleen dat te Leuven in de
troebelen ongemoeid gebleven. Zo bezien is het niet vreemd dat nuntius
Frangipani reeds in ij88 zijn oog liet vallen op het Leuvense klooster,
waar hij missionarissen voor Holland, Zeeland en Friesland wilde laten
opleiden. 127 Van werkelijke bemoeiing met de missie is echter voor
het eerst pas sprake in 1610. De kort tevoren als provinciaal van Germania Inferior afgetreden Henricus Sedulius maakte toen met toestemming van Sasbout Vosmeer een reis in Utrecht en Holland met het doel
zielzorg te beoefenen, oude kerkelijke voorwerpen in veiligheid te
174

brengen en het terrein op te nemen met het oog op de vestiging van een
missie. 128
De eerste Franciscaan die in Friesland vermeld wordt, is de Antwerpenaar Franciscus Paludanus geweest, ook geheten: Des-Marêts,
van der Poel, van der Broek, von dem Broick. Als tijd van zijn komst
wordt het begin van de 17e eeuw12» opgegeven, als tijdstip van vertrek
1613, toen hij gardiaan te Leuven werd.'ao Zou het zo driest zijn te
onderstellen dat deze Minderbroeder na het sluiten van het Bestand
in de missie gekomen is? Voor deze opvatting pleit de in Paludanus'
verdere leven voorkomende en in het algemeen gewenste driejaarlijkse
verandering van standplaats. Naast deze Brabantse Franciscaan schijnt
ook de Keulse Franciscaan Nicolaus Vigerius Cousebant, ons welbekend,
in de jaren 1603-1614 reizen naar Friesland te hebben gemaakt. 131
Het heet dat Paludanus in zijn missiewerk is bijgestaan door Joannes
Doeima. 130 Deze behoort waarschijnlijk tot de familie van abt Gerardus
Jacobi van Klaarkamp, al komt hij niet in dienst testament voor. Hij is
mogelijk dezelfde persoon als de Franeker jongen Cornelius Joannis
Doijema, voor wie zijn moeder, de zuster van de abt, in 1603 en 1606
een studietoelage aanvroeg. In haar eerste rekest aan de magistraat
geeft „Anna meester Joannis Doijema nagelatene bedroefde wedue"
op dat zij vier kinderen tot haar last heeft en dat zij „d* cost seer soberlijck (wint) met het goetvrouwenampt". Van haar kinderen is Cornells
in Franeker op de Latijnse school als toehoorder in de derde klas,
hij doet het goed en de moeder wil hem graag laten opgroeien tot een
geleerd man. Daarom vraagt zij van burgemeesteren en raden een „kleijne
recompense ende vereeringe". 132 Vermoedelijk is dit varzoek afgewezen.
Het tweede rekest heeft de zeventien-jarige student Cornelius niet alleen
geschreven, maar ook ondertekend. De magistraat beschikte ditmaal gunstig: de weduwe kreeg 12 gulden toegezegd, waarvoor „J. DoeijemaFrisius" de kwitantie tekende. 133 Daar een portret van pater Doeijema uit juli
1 б 31 als leeftijd opgeeft 43 jaar, ' 3 + kan Joannes dus een oudere broer van de
hier begunstigde Cornelius geweest zijn ; het is echter ook mogelijk dat
Cornelius na de dood van zijn vader Joannes genoemd is, iets dat nog wel
voorkomt. Dat in het testament van heerom Gerardus Jacobi geen van
beide namen genoemd wordt, I 3 s vindt zijn oorzaak vermoedelijk hierin dat
de abt geen kinderen bedacht die nog bij hun moeder thuis waren. Wel ge
noemd worden immers drie gehuwde dochters en Rompke, die in het
buitenland verblijft. Romke heeft sinds 1605- als drukker in Franeker
gewerkt en liet zich er inschrijven als student. 1 3 6 Zijn aandeel in de
erfenis van heeroom heeft hij gebruikt om zijn drukkerij gedeeltelijk te
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betalen. 137 Romke heeft er overigens niet lang van geprofiteerd, want
in 1616 verscheen de Jesuítica Negotiatio reeds bij zijn weduwe.
Afgezien van de genoemde rekesten, liggen jeugd en opleiding van
Joannes Doijema in het duister. Misschien was hij de enige katholiek
onder zijn broers en zusters. Zijn eerste plaats in de missie zal Leeuwarden geweest zijn, misschien reeds in 1613, toen hij 2£ jaar was. In
1616 vermeldt Rovenius éen Franciscaan in Friesland op in totaal zeven
priesters, van wie reeds twee in dat jaar het veld hadden moeten
ruimen. 138 In 1618 kwam een helper in de persoon van Joannes Tyras,
gevolgd door Georgius Couwenberg. Doijema was nu in staat meer
aandacht te geven aan zijn vaderstad; vermoedelijk is hij er in 1619
heengetrokken. ' 3 0
Over de organisatie en de werkwijze van de nieuwe statie weten wij
nagenoeg niets. Het verhaal van pater Gerardus Gogh is uiterst vaag:
Doijema zou ІП1617, i 6 i 8 o f i 6 i 9 i n Franeker zijn gekomen en wel op
uitnodiging van Haye Jacobs, Hans Joukis en de andere tienmannen,
en daar te midden van druk, moeiten en vervolging gewerkt hebben. 1 3 »
Het laatste is uiteraard geloofwaardig. In hoeverre hij beschermd is door
zijn afkomst en verwanten, blijkt niet uit de schaarse gegevens ; bewerin
gen van Hesse en Hallema over betrapping en vrijlating tegen betaling
van een b o e t e 1 4 0 zijn oncontroleerbaar. Het gegeven over de tienmannen
vindt elders ook nergens aansluiting: Luts Liauckama heeft in haar
tweede testament (van 1616) wel honderd goudguldens aan de katholieke
armen binnen Franeker toegekend, maar ditmaal de uitdeling van dit
bedrag opgedragen aan de erfgenamen. 141 Misschien was dit echter eerder
een veiligheidsmaatregel in verband met de juist weer aan het licht ge
komen gevaren. De term „tienmannen" zou wel uit Leeuwarden over
gewaaid kunnen zijn, 142 vermoedelijk deed Franeker het met een kleiner
aantal. Over het aantal gelovigen horen wij evenmin veel positiefs:
Rovenius noemde in 1617 hun aantal zo gering dat zij geen afzonderlijke
priester nodig hadden.9»
In de volgende jaren blijven de berichten draaien om de bekende
thema's : weinig gelovigen, weinig ijver, vele gevaren. Een verslag uit
1622 deelt mee dat in de vorige zomer alleen reeds zeven priesters
gegrepen zijn en zware boeten betaald. Het aantal priesters wordt dan
op zestien of zeventien gesteld ; van hen werkt de Franciscaan „Cornelius
Doyma" te Leeuwarden, Franeker krijgt nu en dan hulp van pater
Joannes Simonis en van heer Cornelius Vitus, die ook dorpen in de
omgeving van Bolsward en Harlingen bedienen, evenals heer Ulgerus
Bronsema. 1 4 3 Het is nogal verbijsterend: Doijema heet Cornelius en zit
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Afb. 3. Portret van Joannes Doijema, in 1631 op 43-jarige leeftijd geschilderd door een
onbekende. Het opschrift vermeldt dat Doijema in 1619 de statie Franeker heeft gesticht en op 4 October 163^ gestorven is (te Leiden aan de pest). Baard en hoofdhaar
zijn sterk overgeschilderd.
Katholieke pastorie Franeker

in Leeuwarden, terwijl Franeker en Harlingen bediend worden door drie
priesters, wier namen vreemd aandoen. Jan Simons was immers geen
pater, Cornelius Vitus schijnt verbasterd te zijn uit Vitus Jacobi, die een
jaar later te „Tialwalt" (Tjerkwerd) vermeld wordt, 1 4 4 Ulgerus Bronsema kan dezelfde zijn als Ulricus Bruersma van Joure, die in 1616 theologant was in het college van Viglius te Leuven en daar op 11 juli de
tonsuur, de lagere en de hogere wijdingen ontving, 1 4 5 en als de mr
Uldericus die in 1631 (of daaromtrent) te Leeuwarden overleed. 1 4 6
Een ander verslag uit 1622, ook afkomstig uit de kring van de wereld
heren, geeft alleen op dat de katholieken van Franeker, Harlingen en
andere steden soms geholpen worden door „nostri", wereldheren dus,
en dat te Leeuwarden een Franciscaan werkzaam is, evenals te Workum.14'
Roreni us en de іедиііетеп

De missieverslagen van Rovenius hadden nog een andere bedoeling dan
alleen het verstrekken van gegevens over de behoefte aan zielzorgers
en de voorziening daarin 1 4 8 . Zij waren ook een wapen in de strijd die de
apostolische vicaris voerde om alle in zijn missiegebied werkzame pries
ters aan zijn gezag te onderwerpen. Tijdens een verblijf te Rome scheen
hij in mei 1623 alle macht over de regulieren te verliezen, maar zijn
vasthoudendheid en de verkiezing van Urbanus VIII braken de zaak
open voor een tweede ronde. Deze paus belastte de Zuidnederlandse
bisschoppen met het vinden van een oplossing. Uit lange besprekingen
kwam te Brussel in October 1624 een overeenkomst te voorschijn,
de Concordata, getekend door de bisschoppen, Rovenius en de provin
ciaal der Jezuïeten, Florentius de Montmorency. Dit stuk gold alleen
voor de Jezuïeten, en verschilde in de volgende opzichten van de eerdere
regelingen: de missionarissen zouden volledig onderworpen zijn aan de
apostolische vicaris, ook voor niet-pastorale zielzorg (prediking en
biechthoren) was toelating door de nuntius vereist, klachten van regulieren over seculieren zouden in eerste instantie niet meer aan de
nuntius worden voorgelegd doch aan de apostolische vicaris. De Sociëteit voelde zich geschokt; ordesgeneraal Vitelleschi, die op zichzelf
de meegaandheid van de provinciaal tussen zoveel gemijterden wel
kon begrijpen, trachtte de paus te bewegen de overeenkomst af te
keuren. Het heeft hem niet mogen baten: 22 augustus 162$ keurde
de Propaganda de Concordata goed, na aandrang van Rovenius' №
volgde op £ maart 1626 een pauselijke bul ter bevestiging.
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De andere regulieren waren buiten het Brussels overleg gehouden.
Zij hielden dus vast aan de regels van ι mei 1623, en herhaalde decreten
van de Propaganda waren nodig om hen tot erkenning van de Concordata
te bewegen; de provinciaal der Franciscanen kwam pas zover in 1636.
Zowel de Brusselse als de Romeinse regeling bevatten een lijst van
plaatsen waar de regulieren toegelaten waren. In Friesland worden in de
beide regelingen alleen genoemd Leeuwarden (twee Jezuïeten en twee
Franciscanen), Bolsward (twee Jezuïeten) en Workum (twee Franciscanen); 149 Franeker en Harlingen ontbreken. Vooral op het punt van
de plaatsen van werkzaamheid heeft steeds een groot verschil bestaan
tussen het beschreven papier en de werkelijkheid, en dat verschil nam
voortdurend toe: van 1622 tot 1629 steeg het aantal Jezuïeten van 2 2
tot 34; dat der Franciscanen van 9 tot 19, dat der andere regulieren van
11 t o t
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De terugkeer van de Jezuïeten in Harlingen
De groei van het aantal missionarissen uit de Sociëteit van Jezus was
ook in Friesland merkbaar. In de eerste jaren na 1620 vinden wij er
gewoonlijk een of twee. Eind 1624 waren in Leeuwarden werkzaam
de uit Denemarken teruggekeerde Gerard Carbonnel en de Amsterdammer Joannes van Blocklandt; als jongste missionaris nam deze ook de
dorpen rond Leeuwarden voor zijn rekening. In april 1627 werd de
missie versterkt met de Brabander Willebrord van der Heijden, in de
volgende maand met de Groninger Wichardus Matthiae, die vooral voor
de dorpen bestemd was. ISI Met de komst van deze nieuwe krachten was
de mogelijkheid geschapen de verlaten statie Harlingen opnieuw te
bezetten. Volgens een door Aerts niet nader omschreven bron (niet
Carbonnel, maar „de ander") dachten juist toen de Franciscanen erover
zich in Harlingen te vestigen, maar Carbonnel was hun voor door te
bewerkstelligen dat Blocklandt een schriftelijke zending kreeg van
Sibrandus Sixtius, „apostolisch vicaris van Friesland". In mei of juni
1627 kwam Blocklandt in Harlingen aan.1*2 Daar Carbonnel inmiddels
op het vrije Ameland wat al te vrijmoedig was opgetreden, liet missieoverste Makeblijde hem op aandrang van Leeuwarder katholieken in
augustus 1627 naar Brabant terugkeren. 153
Het is niet onwaarschijnlijk dat het openlijk optreden van Carbonnel
op het Ameland ook de regering weer geprikkeld heeft. Te Leeuwarden
brak in 1628 een scherpe vervolging uit. In Menaldum richtte de geloofsijver van de predikant, Lambertus Johannes, zich tegen een kruisbeeld
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dat daar nog altijd in de kerk aanwezig was. Bij zijn kerkvoogden heeft
hij kennelijk niets kunnen bereiken, daarom klaagde hij bij de classis
dat er nog steeds een paaps beeld in zijn kerk was. Het einde van
de actie was dat op bevel van gedeputeerden de substituut procureurgeneraal met een stoet gerechtsdienaars naar Menaldum trok, daar
het kruisbeeld op een wagen laadde en het naar Leeuwarden overbracht, evenwel zonder de verwachte bijval van het volk. 1 s *
Over het werk van Blocklandt geeft Aerts een mooi stuk proza weg,
dat hij heeft ontleend aan een verloren tweede deel van Goetgebuer:
„Te Harlingen heeft Joannes Blocklandus zich met al zijn krachten toegelegd op eredienst en zielzorg, zowel door prediking en godsdienstonderwijs als door het verzorgen van de heilige geheimen en andere
taken van onze mensen. Door het heilig doopsel zijn ongeveer tweehonderd kinderen gereinigd en 32 volwassenen. Tot het katholiek
geloof en de tucht van Christelijke plichtsbetrachting zijn zestig mensen
teruggekeerd, voor een deel ketters, voor een deel mensen die geen
enkele godsdienst aanhingen en in losbandige levenswijze aan de ketters
gelijk waren. Een vrouw van meer dan zestig jaar had tijdens het leven
van haar goed katholieke man en na diens afsterven bijna veertig jaar
lang alle priesters van ons genootschap en ook vrije priesters in haar
huis ontvangen en zich met alle dienstbetoon en elk soort Christelijke
naastenliefde jegens hen verdienstelijk gemaakt; geen van al deze priesters had echter haar dit kunnen vergelden door haar levensbiecht te
horen. Zij leefde weliswaar volgens de katholieke geboden, onberispelijk
van zeden en steeds zoals bij haar leeftijd paste, en was dan ook gezien
bij rechtgelovigen en andersdenkenden, maar zij zag zo tegen dit onmisbaar geneesmiddel voor onze dagelijkse dwaasheden op, dat al die jaren
de heilzame vermaningen vruchteloos haar oren hadden gebeukt en de
beklagenswaardige vrouw er niet toe gebracht kon worden dit middel
om de kwalen van haar ziel volledig te genezen werkelijk te gebruiken.
Eindelijk - nauwelijks vier maanden voor haar laatste ziekte — heeft onze
pater na een reeks vertrouwelijke gesprekken hierover haar aangepakt
door de afzonderlijke geboden van de goddelijke wet langs te lopen.
„Gij hebt uw vader of moeder niet gedood, maar ik twijfel er haast niet
aan, of gij hebt u tegen hen wel eens niet goed gedragen. Gij hebt tegen
uw naaste geen vals getuigenis afgelegd, maar het kan niet anders, of gij
hebt wel eens om wille van iemand — zonder er schade mee te doen —
gelogen. Gij hebt geen ontucht bedreven, maar wie heeft in dit vuil der
wereld zo geleefd, dat hij of zij nooit door een onreine gedachte of
opwelling werd bewogen met bevlekking van de zuiverheid van geest
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die wij moeten behoeden?" Zo verwerkte Blocklandt alle fouten van
haar leven in een lang gesprek, ontwrong daarmee van de vrouw, die
zijn bedoeling niet doorzag, de biecht en zei tenslotte met een glimlach :
„Kijk, zonder erbij te denken hebt ge gebiecht en deze vlekken op uw
ziel weggewassen, als ge er tenminste berouw over hebt. Eén ding
blijft nog over — en dat zal niet veel moeite kosten —, dat gij tenminste eenmaal per jaar uw zonden herhaalt door ze op dezelfde wijze te biechten. "
Hoezeer ook gekweld door het langdurig kwijnen van haar ziel kon
de vrouw zich nog niet opmaken tot de belofte van een jaarlijkse biecht,
maar enkele dagen later, toen zij de dag en nacht voortdurende gemoedsstrijd niet langer kon dragen, liet zij onze pater opnieuw komen en
ontdeed zich van haar nu gebroken weerspannigheid en de jarenlang
dreigende tyrannie van de duivel met diepgevoelde smart en krachtige
wil om het verlies van zoveel jaren goed te maken door een nauwkeurige
belijdenis. Nog gelukkig in het bewustzijn van deze prachtige overwinning, verviel zij in een zware ziekte en bij het erger worden daarvan
openbaarde zij aan de pater haar hele leven vanaf haar vroegste kindertijd.
Voorzien van het onderpand van het eeuwige leven en gesterkt met alle
soorten hulp die de christelijke vroomheid aan hen, die deze aarde gaan
verlaten, pleegt te geven, heeft zij — betreurend haar hardnekkigheid
in het verwaarlozen van de heilige geheimen en vervuld van de beste
hoop — haar leven geëindigd." 1 s s Alleen het stellig geloof in de volstrekte onmisbaarheid van het sacrament maakt deze gedragswijze van
Blocklandt verklaarbaar.
Voor het zware werk van zielzorger in een stad met bijbehorend uitgestrekt platteland was Blocklandt echter niet sterk genoeg. Eind
september of december 1628 is hij overgeplaatst naar Haarlem en opgevolgd door de Enkhuizer Joannes Alardi, die kort te voren in Groningen
uit de gevangenis ontslagen was. I s 6 De nieuwe missionaris trad op onder
de schuilnaam Willem Martens. 157 Als vanouds was Jan Hendriks Iserkramer zijn gastheer; zo niet doorlopend dan toch gewoonlijk.
Het heeft er even op geleken dat Joannes Alardi niet lang in Harlingen
zou blijven. Het Spaanse bestuur te Brussel erkende in 1629 opnieuw
de neutraliteit van Ameland, ditmaal op voorwaarde dat de heer van
het eiland een priester toeliet en onderhield. 158 De Dominicanen, pas in
Friesland gevestigd, voelden wel voor deze post, maar Carbonnel drong
er bij zijn provinciaal Jacobus Stratius op aan een lid van de Sociëteit
te zenden. Jan Hendriks had er al een huis gekocht waarin de pater kon
wonen. Het werk op het eiland zou opgedragen kunnen worden aan
Joannes Alardi, maar deze voelde er zelf niet veel voor en kreeg de
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steun van pater Carbonnel : hij zou dan veel te goed bekend worden en
159
gevaren scheppen voor zijn kudde. Het duurde daardoor nog ruim een
160
jaar voordat iemand althans een bezoek aan Ameland bracht.
Joannes Alardi is dan ook in Harlingen blijven werken. Hij wist
spoedig de genegenheid en medewerking der gelovigen te winnen, tot
ergernis van de tegenpartij. Moeilijkheden maar ook goede resultaten
waren daar het gevolg van. De toeloop naar preken en onderricht, naar
biecht en communie waren naar wens. Gedoopt werden 45 kinderen,
van wie enkele overgingen tot een gelukkige eeuwigheid. Minstens 2 ς
ongedoopte volwassenen heeft hij na onderricht in de geloofsleer
gedoopt. „Iemand uit het gruwelijk vuil der wederdopers, die 4$ jaar
lang in dwaling had geleefd en steeds gesmaad had op de katholieke leer
en de heilige gebruiken der Kerk, riep, toen hij niet zonder redenen
vreesde te zullen sterven, Alardius bij zich die hem uit de muil van de
hel moest losrukken. Terwijl hij reeds stervende was, kwam Alardius
in het donker bij hem en zette zo kort mogelijk de kern van het geloof
uiteen. De zieke nam zijn woorden in zich op en verwierp terstond het
kwaad ; hij zwoer uit eigen beweging de dwaling af en werd toegelaten
tot de bron van het heil. Vervolgens is hij met zijn vrouw volgens het
katholiek gebruik gehuwd en gezalfd met de heilige olie voor de laatste
strijd." Gedurende de twee of drie dagen dat hij nog leefde, keurde hij
tegenover alle bezoekers zijn vroeger leven af en prees hij zijn nieuw
geloof.
Ook buiten de stad verrichtte de pater veel werk, wat zware tochten
langs modderige wegen of in een bootje meebracht. Op die samenkom
sten verschenen oude en jonge mensen, velen nuchter om te kunnen
communiceren.
Vermoedelijk op gezag van Goetgebuer vertelt Aerts nog de merk
waardige bekeringsgeschiedenis van een vrouw, die uit de buit van de
bij Cuba veroverde Spaanse zilvervloot een Mariabeeldje ten geschenke
gekregen had. Zij begon dit beeldje te vereren en voelde steeds meer
voor het katholiek geloof, zodat zij op zoek ging naar een priester en
tenslotte bij Joannes Alardi terecht kwam. Zij kreeg van hem godsdienst
onderwijs, zwoer de dwaling af en biechtte haar zonden. Voortaan be
waarde zij haar katholiek geloof ongerept en behield zij een grote eer
bied voor moeder Gods.
Pater Alardius had nog andere pijlen op zijn boog. Als het boterkamen niet wilde vlotten, deden de boeren op zijn raad een paar druppels
wijwater in de kamton of bevestigden zij een wassen Agnus Dei of andere
afbeelding aan de pols, en meteen kwam er overvloedig boter. Mis181

schien was de afkoeling van de hevig geklutste room wel belangrijker
dan het gewijde hulpmiddel, maar het schijnt geholpen te hebben en
niet-katholieken vonden er al evenzeer baat bij. De vrome schrijver
besluit dan ook met de verzuchting: „Geprezen zij God, die voor de
dode stof zo'n kracht tegen de prijs van Zijn bloed heeft verdiend en die
de verbreiding van de ware leer, die in deze streken belemmerd wordt
door velerlei menselijk kwaads, met deze hemelse hulp en wonderbaarlijke tekenen steeds weer bevordert". 161
Een andere wondergebeurtenis vertelt Goetgebuer in zijn jaarverslag
over 1630. Een vrouw die zeven maanden in verwachting was, raakte
in levensgevaar en dokters noch ervaren vrouwen konden haar hulp
bieden. Toen verscheen pater Alardius en aangezien er geen hoop meer
scheen te zijn, bereidde hij haar voor op haar laatste reis. Ter wille van
het heil van haar ongeboren kind spoorde hij haar aan tot de heilige
Ignatius te bidden om een voorspoedige bevalling. De vrouw gaf hieraan
gehoor en geen twee uur na het vertrek van de pater bracht zij haar kind
ter wereld. Zelf was zij ongedeerd, maar het kindje leek zo zwak dat
het zou sterven. De pater werd opnieuw geroepen om het kind katholiek te dopen, maar het huis was zo vol niet-katholieke vrouwen, dat
hij er niet bij kon komen. Hij gaf daarom zijn zorgen eerst aan de moeder, maar kreeg later de kans het kind te dopen. „Toen dat gebeurd
was, vloog het kind uit het levendwekkend water meteen naar een zalig
leven."' 62
Bij alle hulp die Joannes Alardi anderen bood, leefde hijzelf geïsoleerd.
Wilde hij biechten, dan moest hij daarvoor naar Leeuwarden reizen,
een ordebroeder daar vandaan laten komen, ofwel zich wenden tot een
buitenstaander. Meermalen was er niemand te krijgen en dan moest hij
„in zijn hart bij de Heer biechten. ^ 6 3
De vestiging van de Jezuïeten te Franeker
Het kon moeilijk anders of naast de havenstad trok ook de akademiestad
de belangstelling van de Jezuïeten. Reeds in zomer of herfst van 1627
schijnt Blocklandt in Franeker gewerkt te hebben, dit tot verdriet van de
Minderbroeders. Uit hun orde stond daar toen Judocus van Aelst,
daar gekomen op een niet nader te bepalen tijdstip. Vermoedelijk door
toedoen van pater Van Aelst zijn daarop gelovigen uit Franeker voor
hem gaan pleiten bij het kapittel van Haarlem. Op 12 januari 1628 behandelde het kapittel deze klacht, 164 maar wat erover besproken en
besloten is, blijft ons verborgen. Daar de bronnen van de Jezuïeten in
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іб28 en 1629 over Franeker zwijgen, is het mogelijk dat de Minder
broeder in die jaren de enige missionaris daar was.
Over de werkzaamheden van Judocus van Aelst is uitermate weinig
bekend. Gogh deelt mee dat hij op verzoek van de tienmannen, te
weten Haye Jacobs, Hans Joukis en de anderen, door de provinciaal
gezonden was, dat hij geen vaste woonplaats had, zich schuil hield in
boerenschuren en de burgers en dorpelingen diende, grotendeels bij
nacht. 1 6 5 Op de regel van de algemene onveiligheid bestonden evenwel
gunstige uitzonderingen: de Fransman René Descartes, toen over de
dertig en voldoende op de hoogte van het Nederlands om situaties te
doorzien, was in de lente van 1629 in het Sjaardemaslot gehuisvest en
deelde naderhand over zijn verblijf daar mee dat iemand er in volle
veiligheid de Mis las. 166 De positie van een edelman was in Friesland
wel minder sterk dan elders, maar zijn huis tastte men toch niet aan.
De geleidelijke uitbreiding van het aantal Jezuïeten in Friesland — in
de nawinter van 1630 kwam de vijfde pater, begin 1631 de zesde, in
1633 nog drie 167 - maakte het mogelijk de missie planmatiger op te
zetten. Petrus Maillard, die vermoedelijk als gewestelijk overste optrad,
maakte op 1 mei 1630 een kaart van Friesland en tekende daarop aan in
welke plaatsen zijn ordebroeders werkten en wie er vóór hen waren
geweest. Hij liet de derde man te Leeuwarden, Wichardus Matthiae,
verhuizen naar Franeker om deze stad te bedienen. Tot zijn taak hoorde
voorts de zielzorg in Franekeradeel, Menaldumadeel en het Bildt, en
beurten op Ameland. Daarnaast moest hij uitlopen naar Baarderadeel en
Hennaarderadeel, weliswaar niet zo veelvuldig omdat ook wereldheren daar werkten, maar toch geregeld omdat dezen niet alle mensen
bereikten. Tenslotte moest hij Joannes Alardi geestelijke troost bieden.
Deze zou de zielzorg behouden in Harlingen, het nabij de stad gelegen
stuk van Franekeradeel, in Barradeel en in Wonseradeel tot Makkum,
waar het werkterrein van de Workumer wereldheer begon. Hij zou
ook beurten op Ameland kunnen waarnemen. Maar in de grond van de
zaak voelde Maillard er veel meer voor éen man met zielzorg op Ameland te belasten ; dat zou minder reizen en minder bekendheid met zich
meebrengen. 1 * 3 Het is mogelijk dat Carbonnel ook bij dit plan betrokken is geweest : er heeft een ongedateerd plan tot uitbreiding van de
missie in Friesland met opgave van de geschikte plaatsen bestaan, dat
aan hem werd toegeschreven; 168 uiteraard is het ook mogelijk dat dit
plan in werkelijkheid van Maillard afkomstig was.
Op 2/12 mei 1630 vertrok pater Wichard naar Franeker. Hij vond er
weinig meer dan twintig personen die de sacramenten plachten te ont183

vangen, heel weinig gezinnen die een priester wilden ontvangen of de
armen helpen, en onder dezen waren dan nog enkele die zó aan de
Minderbroeders verknocht waren, dat zij de Jezuïet niet wilden binnenlaten en hem zelfs buiten de stad wilden laten sluiten. Toen hun dat
niet gelukte, begonnen zij rond te strooien dat de toelating van een
Jezuïet grote gevaren meebracht en dat het herbergen van een Franciscaan veiliger was.16» Zijn belangrijkste tegenstander kwam er openlijk
voor uit dat er in zijn huis geen plaats was voor een Jezuïet, en toen
pater Wichard op Pinksterdrie de zaak trachtte te forceren door bij hem
aan te kloppen en voor te stellen de Mis bij hem te vieren met gesloten
deuren, alleen voor zijn gezin, kreeg hij een weigering als antwoord. Om
alsnog de Mis te kunnen opdragen heeft de pater toen twee uren moeten
lopen (naar Harlingen of Sexbierum?). Willebrord van der Heijden
meent dan ook dat het misschien beter geweest was Franeker voorbij te
gaan en zich in een dorp te vestigen. Nauwelijks drie gezinshoofden
wilden Wichard ontvangen en voortdurend deden zich onaangenaamheden voor. 170
Nu zij er eenmaal begonnen waren, konden de Jezuïeten echter
moeilijk terug, te minder omdat Maillard ook pastoor Lambertus
Engelberti van Leeuwarden erin had gemengd, die min of meer werd
beschouwd als de vertegenwoordiger van de apostolische vicaris. Deze
schreef de volgende brief aan de katholieken van Franeker:
„Pax Christi.
Seer devote catholycken, dewijle p. Matthias van sijne oversten ende onse wettelijck
gesonden is om in die wijngaert sijn talenten te expenderen, soe is geordeneert ende
goetgevonden, dewijle dat Franeker ende de omliggende dorpen verlaten sinnen, waer
door veele van geestelijcke honger versmachten, dat dezen waerdighen pater Franeker
ende de omliggende dorpen sal visiteren ende bedienen uijt den wijnkelder des Heeren,
de jonghen melck, de oude hertelijcke spijse gevende, een igelijck naer sijn vereijsch,
opdat een igelijck in Christo Jesu magh gelaeft worden; soo nochtans dat andere de
welcke wettelijck gesonden sinnen om in de selvige wijngaert te wercken, niet sullen
uytgesloten sijn. Biddende ende begerende om die liefde Godts dat niemandt soodanighe
wercken wil beletten, maer vervoorderen, een igelyck naer sijn gelegentheijdt. Godt sal
't u loonen, de welcke U.E. altesamen sijn bevelende. Uijt Lewarden den 19 junii 1630.
UL. goedtgunstighe L. E. Ooms. " " i

De steun van Lambringa, die zelf in Leeuwarden de vasthoudendheid
der Jezuïeten had leren kennen, hielp weinig. Wichard heeft daarom
het eerste halve jaar voornamelijk op het platteland gewerkt en in de
stad alleen beproefd zijn tegenstanders voor zich te winnen. Waardevolle
steun kreeg hij daarbij van Hector (Hette) Ipema, zich noemende
Oenema, en diens vrouw Frouck Scheltema, die na haar bekering een
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ijverige katholiek geworden was. Als de pater bij nacht zijn werk gedaan
had, kon hij in hun huis in de stad de nodige rust vinden. Niet alleen
de afkeer onder zijn geloofsgenoten hinderde Wichard, soms kreeg hij
ook te maken met paniekachtige vrees. Een man die de pater voor het
eerst bij zich had opgenomen om Kerstmis te vieren, werd zo beangst,
dat hij niet uit huis durfde gaan om voor het feest en zijn vigilie vlees
en vis te kopen : de mensen mochten er eens een aanwijzing in zien dat
hij een priester verborgen hield.
Bij alle narigheid had pater Wichard toch wel enig resultaat: hij kon
ongeveer dertig kinderen en enkele volwassenen dopen.'72
Daar Lambringa in de nazomer van 1630 gestorven was, 17 ^ kwam in
het midden van de lente van 1631 Leonardus Marius, de opvolger van
Sixtius als bestuurder van het bisdom Leeuwarden, naar Friesland om
Vitus Jacobi als pastoor van Leeuwarden en tot deken van Friesland aan
te stellen. Het laatste was in de ogen van Van der Heijden een ongehoorde
nieuwigheid; 1 7 4 meer voldoening zal het hem gegeven hebben dat
Marius op 17 juli 1631 de missie van Wichardus Matthiae in Franeker
uitdrukkelijk bevestigde. 1 7 5 In de loop van 1631 is Wichardus, die zich
bediende van de schuilnaam Jan Swertsen, er in geslaagd zich duurzaam
te Franeker te vestigen, doch een verzoening met de Minderbroeder en
diens aanhang bleef u i t . 1 7 6
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169

A e r t s : Acta iv, 4 $ ( o p gezag van Carbonnel).

P o l m a n : Minderbroeders e n c o n c o r daat, 3 0 2 - 3 1 9 .

170

R o g i e r : Katholicisme 11, 1 1 6 - 1 3 1 .

' ï ' L. E. O o m s ( =

4'aActa sacrae congregationis de propagan-

Lambringa)

1 6 2 6 ; uitg. G. Brom in AAU 31

(19ος)

papae vii pro c l e r o e t religiosis

aan

Lambertus Engelberti
de

katholieken

van

Acta iv, 4 7 .
172
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Propaganda,
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4 Van der Heijden 7 1 - 7 2 .
A e r t s : Acta Ш, 4 3 5 - 4 3 6 .
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V

de grote tijd der regulieren

ORGANISATIE

VAN

DE

MISSIE

Rome
Veel meer dan voor de Westerse katholieke Kerk in het algemeen gold
voor de Noordnederlandse missiekerk, dat zij onder het gezag van de
paus stond. Alle gezagsdragers ontleenden hun bevoegdheden slechts
aan een uitdrukkelijke delegatie van diens kant, allerlei zaken die in een
bisdom door de bisschop konden worden afgedaan, moesten door de
apostolische vicaris aan „Rome" worden voorgelegd. Sinds 1622 be
schikte de paus over een commissie van kardinalen die zich speciaal
met missiezaken bezig hield: de Congregatio de propaganda Fide.
Een sub-commissie, bekend als „Congregazione particolare OlandaBelgio", deed kleinere Nederlandse zaken af en bereidde de behandeling
van grotere in de algemene vergaderingen voor. Verschillende besluiten
van de Propaganda zijn genomen in het bijzijn van de paus of later aan
hem ter bekrachtiging voorgelegd. 1
De nuntius
Verbindingsman tussen Rome en de Nederlandse missiekerk waren de
nuntii te Brussel en soms ook die te Keulen. De verbinding met Brussel
had tot 1648 het bezwaar dat de Nederlandse geestelijkheid de schijn
2
op zich laadde van in contact te staan met de vijand. De band met de
nuntius werd voornamelijk schriftelijk onderhouden; bezoeken bij de
nuntius kwamen ook meer dan eens voor, doch uiterst zeldzaam waren
reizen van de nuntii in de missie. Alleen Fabio Chigi, die van 1639 tot
16ςι te Keulen stond, belast was met de opperleiding van de Neder190

landse zending en ook de paus vertegenwoordigde op het vredescongres
te Munster 2 *, heet een soort bliksembezoek aan een uithoek van het
Nederlandse missiegebied te hebben gebracht. Het Fries Museum bezit
namelijk een zwart houten bord waarop in witte letters het volgende
te lezen staat :
„Fabius Gigi, ambassadeur des paus van Romen geduirende de handlinge van vrede tot Munster, heeft hem hierboven vertoont om de
Belkemer peerdemerk te syen. Niet land daer na is gemelde ambassadeur
self paus geworden en genaemt Alexander de Sevende.
Anno 1646. Memento т о п . "
Het bord is — evenals een kroningsmedaille in geel koper uit іб££ —
afkomstig van Hemmemastate te Berlikum. 3 Dit huis werd destijds
bewoond door Doecke Hemmema en Barbara Emtreiter von Hofreit.
De veronderstelling is geuit dat Chigi de vrouw van Hemmema kende; 4
het hoe blijft in de schaduw. Jammer genoeg is het hele verhaal te mooi
om waar te zijn: uit de volledige reeks zakagenda's van Chigi blijkt
duidelijk dat hij tijdens zijn verblijf te Munster nooit verder dan enkele
kilometers buiten de congresstad is geweest. 5 Na het sluiten van de
vrede heeft de toenmalige coadjutor, Jacobus de la Torre, die met Chigi
ook een litteraire briefwisseling onderhield, 6 aandrang uitgeoefend
om de nuntius de hele missie te laten visiteren, 7 doch daarvan is niets
gekomen, al was het alleen maar door de onverbiddelijke weigering van
Chigi zich met ketters in te laten. 8
Hoe is het verhaal dan in de wereld gekomen? Men zou kunnen denken aan de reis die Flavio Chigi, de latere kardinaal, in 16^1 door
de Verenigde Provinciën gemaakt heeft, doch deze schijnt niet verder noordoostelijk te zijn gekomen dan Utrecht.» Misschien moet
men eerder verband zoeken met de reis die Chigi's opvolger Giuseppe
Maria Sanfelici in 16^-3 maakte, en waarop hij in april van dat jaar
Zwolle bezocht. 10 De oorsprong van de overlevering aangaande het
bezoek van de nuntius blijft niettemin voorlopig duister; wij moeten
genoegen nemen met vast te leggen dat de bewoners van Hemmemastate en het huis Nijfenne* het op prijs hebben gesteld een veronderstelde relatie met een paus in herinnering te houden. De medaille
kan door een der zoons van Doecke Hemmema op een reis verworven
zijn. Ook is het mogelijk dat wij de oorsprong van de traditie moeten
zoeken bij Sicke Hemmema op Nijfenne in het Bildt, die gehuwd was
* Het geslacht Hemmema stierfin 1721 uit. Het stamhuis te Berlikum is toen door de
erfgenamen verkocht en daarna gesloopt; het leen Nijfenne op het Bildt werd zetel van
de belangrijkste erfgenaam, het geslacht der baronnen Du Tour. 11
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met een vrouw van katholieken huize, Womck Carelsdochter van Unia,
eerder weduwe van de katholieke Douwe Roorda de Burggreef.12
De apostolische vicaris en zijn vertegenwoordigers
Als eigenlijk hoofd van de Nederlandse missiekerk trad de apostolische
vicaris op, de rechtstreekse gemachtigde van de paus. Sinds 1614 was
dit Philippus Rovenius, die in 1620 tot titulair aartsbisschop van Philippi
werd gewijd. Na zijn eerste bezoek van 161 y schijnt Rovenius niet
opnieuw in Friesland te zijn geweest. Zijn gewone verblijfplaats was tot
1626 Oldenzaal, nadien Utrecht. Rovenius was een begaafd en karakter
vast bisschop, die alles in het werk gesteld heeft om van zijn missie weer
een volwaardig deel van de Kerk te maken. Naar binnen is hem dat in
ruime mate gelukt, maar naar buiten bleef hij de missiebisschop, voort
durend gecontroleerd door de nuntius en zonder voldoende gezag over
de reguliere missionarissen.
Na Rovenius' dood in ібуі begon een tijdperk van verwarring. De
coadjutor en opvolger, jonker Jacobus de la Torre, titulair aartsbisschop
van Ephese, was in 1649 nauwelijks aan een arrestatie ontkomen en
woonde sindsdien in de Spaanse Nederlanden ; hij toonde zich een zwak
bestuurder en sinds 1656 gingen ook zijn geestvermogens achteruit.
Juist op tijd kreeg hij een coadjutor toegewezen, de Zuidnederlander
Zacharias de Metz, bisschop van Tralies. Als vreemdeling in de missie
was De Metz echter bij velen niet welkom; ook zijn scherpe kritiek
bezorgde hem vele vijanden. Een groot deel van de geestelijkheid ne
geerde de coadjutor, liet hem gebrek lijden en stookte de zieke vicaris
tegen hem op. Toch heeft De Metz met grote ijver gedaan wat hem
mogelijk was. 1 3 Nog in 1656 bezocht hij Bolsward"* en Leeuwarden;
in de laatste stad is hij bijna gevangen genomen. 1 5 Begin 16^7 vatte hij
zijn bevindingen samen in een „Historia Frisiae", die hij de nuntius te
Keulen toezond. 1 6
Ondanks het overgaan van de gevestigde Kerk in een missiekerk zijn
de bisdommen van 1 £ J9 als onderverdeling van de missie blijven bestaan.
Van deze zes benaderde Haarlem het meest een volwaardig bisdom : het
had een kapittel, dat in 1616 door Rovenius als wettig was erkend en
het bestuur over het bisdom uitoefende, het had sinds 1617 een eigen
college voor de priesteropleiding te Leuven, bekend onder de naam
Pulcheria, het kon zelfs de bisdommen Leeuwarden en Groningen onder
zijn hoede nemen.
De vorm waarin dit geschiedde, was het optreden van een kanunnik
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Alb. 4. Beeltenis van de
zalige Eelco Liauckama, abt
vanLidlum. Er zijn verschillende van deze schilderijen
bekend, ten minste éen ervan (eigendom van de heer
J. Hettinga, Klooster Lidlum) draagt het jaartal 1672.

Portret van jarich van
Liauckama (1619, door Jan
de Salie) en van zijn kleindochter Sophie Anne van
Pipenpoij ( i 6 j 5 , door Wybrand de Geest).
Fries Museum

van Haarlem als vicaris-generaal van Leeuwarden en gewoonlijk ook van
Groningen; dezelfde persoon was gewoonlijk tevens vicarius capitularis
van Haarlem. 1 7 Bezoeken van de vicaris uit Haarlem waren zeldzaam.
Soms kwamen Friese zaken in de kapittel vergadering aan de orde. 1 8
In Friesland zelf was de hoogste gezagsdrager de aartspriester te Leeuwar
den. Lambertus Engelberti Lambringa (1609-1630) is wel eens als
zodanig opgetreden, maar schijnt geen bijzondere titel gevoerd te
hebben. Willebrord van der Heijden noemde het althans iets buiten
gewoons dat Vitus Jacobi tot deken van Friesland werd aangesteld en
zond hierover nog in 1637 een verklaring naar Rome. 1 » Na het over
lijden van Vitus Jacobi in 1648 volgden Johannes Spangen (^ібцо) en
de Oratoriaan Johannes van der Stock. Toen deze 27/17 september 16^6
gestorven was aan de pest, 2 0 ontstond in Leeuwarden bittere onenigheid
over de opvolging. De tienmannen verlangden Theodorus Bruynsma,
die zich tijdens de epidemie zeer verdienstelijk had gemaakt, de geeste
lijkheid wenste een oomzegger van Vitus Jacobi, namelijk Adam Petri
in de Sensmeer; er werden ook nog andere candidaten genoemd.
Zacharias de Metz trachtte de zaak door een bezoek op te lossen, doch
moest ontijdig de wijk nemen. 2 1 Nadat nog geruime tijd verlopen was,
besloot de coadjutor het bisdom Leeuwarden te splitsen in twee aarts
priesterschappen, Leeuwarden en Franeker. Het laatste zou omvatten
de steden Franeker, Harlingen, Bolsward, Sneek, Sloten, Staveren,
Hindelopen en Workum met de dorpen en in hun omgeving. Tot aarts
priester wees hij aan Wilhelmus Petri te Makkum, een broer van de
candidaat van de clerus, die voorlopig ook het district Leeuwarden zou
beheren. 2 2 In i 6 j 8 en eerstvolgende jaren verrichtte Bruynsma ook
handelingen als aartspriester, o.a. in Hemelum en Sneek, evenwel
zonder de titel te voeren. 2 3 Mogelijk heeft hij Wilhelmus Petri moeten
vervangen. In 1663 bracht Wilhelmus Petri verslag uit over beide
districten, die afzonderlijk behandeld werden, zonder regelingen na die
van 16£7 op te geven. 24
Wat de bevoegdheden van al deze gezagsdragers betreft, zij waren
gedelegeerden en bij elke delegatie kon de zaak anders geregeld worden.
Als taak van de aartspriesters noemt Tiara het oprichten van nieuwe
staties, het aanstellen van zielzorgers en het uitdelen van de gewijde
oliën 25 , maar hij bekeek de zaak van onderop; meer dan uitvoerder van
bevelen en verstrekker van inlichtingen zullen de aartspriesters wel niet
geweest zijn. Tiara zinspeelt ook een enkele maal op samenkomsten van
geestelijken, waarbij regulieren en seculieren aanwezig waren, 26 zonder
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aan te geven of wij hier te maken hebben met opzettelijke - geregelde
of bij gelegenheid samengeroepen — vergaderingen, dan wel gesprekken
in verband met een kerkelijk feest of iets dergelijks.
De Jezuïeten
Naast de pseudo-hierarchie van de seculieren hadden de regulieren hun
eigen organisatie en wel een dubbele. Als religieus waren zij lid van
hun orde en provincie, als zielzorger behoorden zij tot het apparaat van
de Propaganda en van de apostolische vicaris.
Wat de Jezuïeten betreft: in 1614 was de Nederlandse provincie
voorgoed in tweeën gesplitst, en wel ongeveer volgens de taalgrens,
zodat voortaan een provincia Gallo-Belgica naast een provincia FlandroBelgica stond. De normale zetel van de provinciaal was Antwerpen."
Onder de missionarissen trad éen op als regulier overste, eerst gevestigd
te Leiden, van 1629 tot 1643 te Utrecht, en sindsdien te Amsterdam.
Sinds 1629 was deze overste niet belast met zielzorg en beschikte hij
gewoonlijk over een broeder voor de administratie. 28 Als zielzorgers
waren de Jezuïeten onderworpen aan de Propaganda en de nuntius;
de paus of de Propaganda gaf aan een praefectus missionis de nodige volmachten. Prefect en overste waren in de 17e eeuw dezelfde persoon.
Wat in de Jezuietenmissie omging, is goed na te gaan, want er is een
groot archief bewaard en het verloren gegane is voor een deel terug te
vinden in de vele missiegeschiedenissen. De Sociëteit beschikte niet
alleen over uitstekende werkers en een goede organisatie, maar had
ook verbindingen met hoge en zeer hoge gezagsdragers. Het archief
bevat daarvan de sporen in de vorm van allerlei stukken waarvan de
Jezuïeten geen weet behoorden te hebben. Belangrijker was, dat de
Sociëteit daardoor allerlei acties van tegenstanders vroegtijdig kon
doorkruisen en zich in het bezit stellen van uitgebreide volmachten.
Zo stond paus Urbanus Ш aan pater Henricus Adriani (Adrianus
Cools, missie-overste van 1638 tot 1642 en van 16^6 tot 16^9) onder
meer toe het absolveren van zonden als ketterij, afval en schisma, het
opdragen van de heilige Mis op ongewone plaatsen en tijden, het dis
penseren van huwelijksbeletselen tot en met de derde graad van bloed
en aanverwantschap, en ook van tweede en derde graad samen, het
verlenen van een aflaat van tien jaren op zon- en feestdagen aan kerk
gangers die gebiecht en gecommuniceerd hadden, en van een volle
aflaat op Kerstmis, Pasen, Maria Hemelvaart en driemaal per jaar tijdens
het veertigurengebed, het lezen van requiemmissen voor zielen in het
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vagevuur, het wijden van liturgische gebruiksvoorwerpen en gewaden,
het dragen van wereldse kleding, het lezen van ketterse boeken. Al
deze volmachten kon Cools overdragen aan ordesgenoten; zij moesten
gebruikt worden zonder geldelijke vergoeding. In enkele gevallen was
toestemming van de bisschop vereist, 29 maar de Jezuïeten konden dat
desgewenst alleen van toepassing achten op de streken ten zuiden van
de Waal, die tot Zuidnederlandse bisdommen behoorden, en niet op de
missie van Rovenius. In ieder geval plaatste de rechtstreekse verlening
van al deze bevoegdheden door de paus de prefect op voet van gelijkheid
met de apostolische vicaris.
Voor de goede gang van zaken was een geregelde visitatie onmisbaar.
Soms geschiedde die door of vanwege de pro vinciaal, 3° veelvuldiger
door de missie-overste. Zo ging Franciscus l'Hermite meteen na zijn
ambtsaanvaarding op ι oktober 16^9 op reis om een indruk van de
missie te krijgen, en na de reis zond hij zijn missionarissen een reeks
aanwijzingen ter voorbereiding van de echte visitatie. Hij zegde tevens
toe eventuele klachten in brief of gesprek openhartig met de betrok
kenen te zullen behandelen. 3 1 De band met de provincie werd onder
andere onderhouden door de verplichting van een jaarlijkse retraite, 3 2
door financiële bijstand uit de provincie, vooral voor het vrijkopen van
gevangenen, door het uitbrengen van verslag en door veelvuldige verplaatsingen, die men om wille van de vervolging noodzakelijk achtte.
Een veiligheidsmaatregel was ook het veelvuldig dragen van schuilnamen. 33
De Franciscanen
De Franciscanen in de Republiek behoorden grotendeels tot de provincie Germania Inferior, die na de verliezen als gevolg van de Opstand
nog Brabant en de Nederlandstalige Maasstreek omvatte. 3 * De Keulse
en de Vlaamse provincies hadden kleinere missies. De missionarissen
van Germania Inferior hebben jarenlang zonder eigen organisatie gewerkt, pas in 1636 begonnen zij over een missieprefect te denken. 3 s
Deze prefecten werden voor drie jaar genoemd door de Propaganda
en waren daaraan verantwoordelijk. De apostolische vicaris werd in
zoverre daarbij gekend, dat hij de volmacht van de prefect voor gezien
moest tekenen. Soms was de prefect een missionaris, dus iemand die
midden in het werk zat, soms de provinciaal, dus de man die de personeelsvoorziening in handen had. Een vaste zetel had hij niet.
De reguliere overste van de missie (superior missionariorum) had
I9Í

hetzelfde gezag als een gardiaan en dus ook zijn eigen zegelstempel,
voorstellende de heiligen Willebrord en Bonifatius. Wegens de uitgestrektheid van zijn gebied werd de superior bijgestaan door vicarissen ;
in 1671 waren er drie (voor Friesland, voor de Meierij en voor Breda
en omgeving). 36 Het missiegebied van Jezuïeten en Franciscanen viel
niet samen met het gebied waarvoor de volmachten van de apostolische
vicaris golden: tot de patersmissies behoorde ook Staats-Brabant.
Bij alle verbindingen met de provincie waren er ook enkele duidelijke
scheidingslijnen. Het leven was totaal anders; de missiepater leefde
als burger en moest voortdurend op zijn hoede zijn voor de openbare
macht. Bij dat al was hij niettemin verplicht zijn kloostergeloften te
volgen; de instructies voor de missionarissen dringen dan ook aan op
voorzichtigheid in de omgang met vrouwen, op het deelnemen aan de
retraite, het doorgeven van berichten aan medebroeders en oversten,
soberheid in levenswijze31 en het laten liggen van de tabakspijp. 37 Ook
in de uitoefening van zijn functie diende de missionaris de grenzen in
acht te nemen : hij mocht geen relieken of heilige vaten van de missie
naar de provincie overbrengen en erfenissen alleen indien ze daarvoor
speciaal waren nagelaten of voor de priesteropleiding bestemd. 38
De Vicaris en de regulieren
Ook na het sluiten, bekrachtigen en aanvaarden van de Concordata
waren de moeilijkheden tussen de regulieren en de apostolische vicaris
niet van de baan. Tot de strijdpunten behoorde allereerst het aantal der
regulieren. Begin 1636 weigerde de Propaganda aan de Franciscanen
de toelating van meer missionarissen, tenzij zij in Friesland te werk
werden gesteld.3« Inderdaad begon destijds de groei van het aantal regulieren te verminderen: de Jezuïeten waren van 34 in 1629 gestegen
tot 6ς in 163^, de Franciscanen van 19 tot 2ς, de anderen van 18 tot
31, doch behalve Dominicanen en Augustijnen vertoonden zij nadien
niet veel groei — althans volgens de gegevens die de apostolische vicaris
ten dienste stonden.* 0
In hoeverre dit het gevolg is van een verzadiging en in hoever van de
remmen die de Propaganda, nuntius Chigi en de apostolische vicaris
aanzetten, kan hier beter buiten beschouwing blijven.
Een ander punt van geschil was het verlenen van huwelijksdispensaties ;
Rovenius klaagde bij de Propaganda dat de regulieren misbruik maakten
van hun veel te ruime volmachten, en verzocht minstens dezelfde vol
machten te krijgen. 41 Na verloop van tijd droeg de Propaganda aan de
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missieprefecten op hun missionarissen te vermanen geen huwelijksdispensaties te verlenen zonder verlof van de apostolische vicaris of
diens coadjutor „opdat zij niet door deze te verlenen hun eigen zielen
en die van de aanvragers verstrikken." Tevens verbood de Congregatie
het bineren zonder noodzaak en gelastte zij het opgeven van doopsels
en huwelijken.* 2
Het bineren en het zich vestigen zonder toelating bleven ook bij
volgende gelegenheden aan de orde. Als nieuw punt kwam daarbij het
grote verschil tussen de aflaten die men in de kerken van de verschillende
orden kon verdienen; daarmee trachtte elke pater de andere regulieren
en de „veel bravere en geleerdere" seculieren de loef af te steken.+з
De provinciaals van Jezuïeten en Franciscanen verweerden zich hiertegen met aan te voeren, dat het bineren slechts op enkele plaatsen voorkwam en daar onvermijdelijk was omdat men niet meer dan 2£ of 30
mensen samen kon brengen en ouden en zwakkeren het op een stampvolle zolder ook niet uit zonden houden, dat de regulieren zich niet
lieten voorstaan op hun aflaten en de verscheidenheid daarvan berustte
op het wijs inzicht van de Heilige Stoel, dat de regulieren alleen bij
onenigheid onderworpen waren aan de apostolische vicaris en dan nog
met de mogelijkheid van een beroep op de nuntius, en dat Rovenius
strikt genomen geen plaatsvervanger was van de paus, doch van de zes
bisschoppen op gezag van de paus.·** De ironie van het lot wilde dat paus
Innocentius X juist gevoelig was voor Rovenius' klacht over de verscheidenheid der aflaten en voorschreef hierin eenheid te brengen*5.
Spoedig na de dood van Rovenius bleek hoe meegaand De la Torre
was: begin 16^2 erkende hij bijna alle tot nu toe niet toegelaten vestigingen der Jezuïeten, zonder daarvoor uit te durven komen. Nog
tijdens zijn bezoek aan Rome in іб^^-^б diende hij een lijst in van
boventallige regulierenstaties, vooral van Jezuïeten.* 6 Tot de genoemde
staties behoren Harlingen en Franeker, met de toevoeging dat de Jezuïeten daar geduld worden omdat er wegens het taalverschil geen
geschikte seculieren voor te vinden zijn. De evenmin door de Concordata
toegelaten Franciscaan te Franeker wordt hier niet genoemd.* 7 Paus
Alexander VII, die als nuntius Rovenius veelvuldig gesteund had, heeft
daarop de Concordata nog eens bevestigd, zodat De la Torre nu gedwongen was een pauselijk voorschrift te negeren dat hij zelf uitgelokt
had. Met de Franciscanen heeft De la Torre geen regeling getroffen, de
verhouding was soms bepaald scherp, vooral doordat er zowel onder de
Brabantse als onder de Keulse minderbroeders-missionarissen enkele
zeer vreemde vrijbuiters waren. De overvloedige verslaggeving van
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beide missies uit deze jaren 48 is dan ook misschien bedoeld als verdedigingswapen .
De vorm der toelating van een regulier als missionaris was niet die
van een aanstelling, meende men ter secretarie van de Propaganda, doch
die van een goedkeuring van de zending door de overste, misschien niet
eens altijd schriftelijk.49 Nu bevatten de archieven en kronieken der
Jezuieten wel enkele stukken die ons veroorloven hierop nader in te
gaan. In 1636 berichtte de prefect der Jezuieten aan Rovenius dat pater
Adrianus van Maele, die hij op aanwijzing van de apostolische vicaris
voor Franeker had bestemd, op weg was naar zijn standplaats.5° Rovenius
gebruikte zelf in zijn brieven meermalen de term „placet". 51 In 1650
schreef Rovenius voor, dat de missie-oversten iemand aan hem zouden
voordragen ter benoeming, en dat de reguliere missionaris de bewijsstukken van zijn zending aan de pastoor ter plaatse moest vertonen. 52
Een in die geest opgestelde toelating van Zacharis de Metz voor de
Jezuïet Jan de Riet omvat het biechthoren en preken, vermoedelijk in
de hele missie, en noemt een eed van eerbied en gehoorzaamheid ;
het uitoefenen van de pastoralia zal gevangen zijn in de uitdrukking
„missionarium agere", en wel op een bepaalde plaats. 53 De archivaris
der Jezuietenmissie, Norbertus Aerts, noemde de formulering van het
stuk „satis mirabilis", zonder aan te geven wat hem dan wel zo vreemd
voorkwam. 54 Soortgelijke formuleringen zijn ook gedurende de volgende
jaren in gebruik gebleven, zowel voor reguliere missionarissen met als
zonder pastoorsrechten. 55
Onderlinge strijd in Franeker
Dat de verhoudingen tussen de regulieren onderling soms slecht waren,
bewijst het geval Franeker. De komst van de Jezuïet Wichardus Matthiae
had in 1630 meteen geleid tot onenigheden 56 en in de volgende jaren
bleef de tegenstelling tussen Minoritisten en Jezuietofielen bestaan.
Vicaris-generaal Marius beschouwde de gang van zaken te Franeker als
een duidelijk bewijs voor zijn opvatting, dat de Jezuieten op plaatsen
waar zij zich eenmaal gevestigd hadden, niemand naast zich duldden. 57
De Jezuïet verschafte zich in 1634 getuigenissen van goed gedrag 58 en
verzoeken van burgers om hem te mogen behouden; daartegenover
stelde de commissaris-generaal der Minderbroeders, Joseph de Bergaigne, een aantal bezwaren. 5 ' Ook in 1636 zijn weer verschillende
stukken gewisseld, o.a. met Marius; de onenigheid tussen de aanhangers
van zwart en bruin was toen zo groot dat de gemeente, die tot dan toe
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éen geheel uitgemaakt had, in twee organisaties uiteenviel. De ledenlijsten van beide gemeenten waren nog tegen 1700 in het archief van
de Jezuietenmissie aanwezig, maar zijn later verdwenen.
In 1637 ging de strijd nog krachtiger voort, waarbij aartspriester
Vitus Jacobi zich uitsprak ten gunste van de Jezuïeten. Een brief van de
Franciscanen aan Marius is door de vicaris-generaal doorgegeven aan
de Jezuïeten om daarin aan te geven welke beweringen onwaar waren. 60
Het volgend jaar stelde een gezantschap van Rovenius de Propaganda op
de hoogte van de moeilijkheden in Franeker. 61 In 1640 noemt het jaarverslag van de missie-overste der Jezuïeten de Minderbroeder Simon
de Coninck een indringer, die door Marius erin geschoven is; 6 2 een
verslag van de Jezuïeten aan Chigi uit hetzelfde jaar, dat merkwaardigerwijs het bisdom Leeuwarden in zijn titel aanvoert, deelt mee dat de
Franciscaan alles in onrust gebracht heeft, maar dat de Jezuiet bescheidenlijk een deel van de stad verzorgt en de Franciscaan het andere. 6 э In 1642
deelde Rovenius aan de Propaganda mee dat de onenigheid nog steeds
voortduurde, 6 4 en de climax vinden wij jaren later in het geschiedver
haal van de Franciscaan Gerardus Gogh, die vertelt dat hij in zijn begin
jaren zwaar vervolgd is door ketters, Jezuïeten en wereldheren. 65 Aan
een oplossing van de strijd door het hele gebied van de Franeker staties,
ook de stad zelf, in parochies te verdelen viel destijds niet te denken;
uit zulke verdelingen kwam niets dan grenskwesties en vragen aangaande
de geldigheid van huwelijken voort. 66
Aan de onderlinge verhoudingen kwam uiteraard niet ten goede dat
de Jezuiet Gerardus Otthonis te Harlingen in 1641 een beschouwing
ten beste gaf over het gedrag van sommige priesters in Friesland en
Gelderland. 67
Адет Harlinganus
De missie van de Jezuïeten in Friesland is in de jaren '30 met verschillende staties uitgebreid. Hiertoe behoorde éen op het platteland van
noordelijk Westergo, die drie bestaansfasen gehad heeft. De eerste
daarvan is een vreemde uitloper van de godsdienststrijd in Duitsland geweest. In het Nedersticht Munster, dat kerkelijk tot het bisdom Osnabrück behoorde, heeft omstreeks 1^40 Franz van Waldeck, die beide
bisschopszetels bezette en aanhanger van Luther was, de hervorming
ingevoerd. Omstreeks 1600 zijn de laatste sporen van de oude godsdienst
er verdwenen. Ferdinand van Beieren, die van 1612 tot 16^0 bisschop
van Munster was, begon er echter meteen met de Contrareformatie.
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Hij verbood de Lutherse godsdienstoefeningen, verving de Lutherse
geestelijken door betrouwbare katholieke en plaatste Jezuïeten op de
belangrijkste punten, 6 8 onder andere in Meppen. Leider van deze missie
werd na enige tijd Nikolaus Krebs, omstreeks ι j8o te Kues aan de
Moezel geboren, een man van kennis, ijver en moed, die een grote
vaardigheid had in het omgaan met mensen van allerlei slag. Ter ver
sterking van de positie der Sociëteit maakte hij plannen voor de stichting
van een gymnasium. In 1633 werd Meppen echter bezet door troepen
in Zweedse dienst en weken de Jezuïeten uit. 6 » Waarschijnlijk door zijn
relaties met de domproost van Osnabrück beschikte Krebs over een
goed vluchtadres: over Emden reisde hij naar Friesland, waar hij in
maart 1633 een onderdak vond bij Jarich van Liauckama te Sexbierum.
Daar hij geen Nederlands kende, kon Krebs echter nauwelijks iets voor
de missie doen. Hij is ongeveer een jaar op Liauckama-state gebleven. 70
In de loop van het volgende jaar heeft hij ook zijn verblijf gehad in de
Dongeradelen. Van der Heijden verhaalt van hem een duivelbezwering
te Ezumazijl, die Krebs zelf beschreven heeft. 71 In de volgende jaren
heeft Krebs zich veelvuldig in de omgeving van Dokkum opgehouden,
maar hij schijnt ook in verbinding te hebben gestaan met domproost
Liauckama : een brief van de familie te Sexbierum werd door hem over
Groningen naar de proost geleid. 72 Inmiddels was de Rijnlander wel
zover geacclimatiseerd dat hij de Friese taal enigermate kende, en niet
behoefde stil te zitten. 73 De eerste mei 1638 verrasten keizerlijke troepen Meppen; een tegenaanval met Nederlandse troepen liep op niets
uit, omdat die niet bestand waren tegen de hardheid van de Duitse
oorlogsvoering. 74 Met nieuwjaar 1639 was Krebs in Meppen terug.
Hoewel de oorlogstoestand gevaarlijk bleef, nam hij zijn werk en zijn
plannen weer op en bleef er werkzaam tot zijn dood in 1649.7S
Hoe belangwekkend de persoon van Nikolaus Krebs ook geweest is,
en wat zijn aanwezigheid in de omgeving van Dokkum ook betekend mag
hebben, in Barradeel zal hij weinig sporen hebben nagelaten. Een meer
bewuste plattelandsmissie zal eerder begonnen zijn met Adrianus van
Maele, die in 1639 zijn gelovigen te Franeker toevertrouwde aan
Gerardus Otthonis. 7 6 In 1640 heet het dat Van Maele Franekeradeel met
grote ijver bewerkt, er in kloosterlijke armoede leeft en 21 dorpen
bezoekt. Van de 600 katholieken maken ςοο van zijn diensten gebruik,
zij het dat sommigen ook wel die van een ander aanvaarden. Wij vinden
hem er ook in 1642. In 1645 is hij echter in Marsum gevangen genomen
en te Leeuwarden opgesloten. 7 7
Na zijn vrijlating heeft pater Van Maele een tijdlang op Ameland
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gewerkt ; sinds 1647 wordt hij voortdurend vermeld „in agro Harlingano ",
westelijker dus dan zijn vorig werkterrein. Hij bediende zich van de
schuilnaam Marten Claesz. Bij ziekte kon Petrus Costerus hem vervangen.
In 1653 was hij zo ver dat hij een huisje gebouwd had tegen de zeedijk
aan, goed ingericht, maar eenzaam. 78 Er zal destijds wel geen Jezuïet zolang in dezelfde streek gewerkt hebben als hij: van 164^ tot 1661. Hij
wordt geprezen als uiterst sober, nauwgezet in het vermijden van elke
schijn van onkuisheid, onvermoeibaar in het gebed, getrouw in zijn werk,
vooral het ziekenbezoek en onverschrokken tijdens zijn gevangenschap. 7 '
BETREKKINGEN
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De wetgeving
De verhouding tussen de katholieke kerk en de overheid was in Friesland
geregeld door twee plakkaten: dat van 31 maart 1^80 verbood de
katholieke eredienst en onttrok aan de katholieke geestelijken alle kerkelijke goederen, dat van 2£Ji£ november 1594 bevatte de strafbepalingen op de overtreding ervan en de premieregelingen voor de
bestrijders van dit kwaad.
Toch zijn er onder de latere plakkaten tegen het sluipende Roomse
gevaar wel enkele, die de aandacht waard zijn. In 1632 bevond de regering, dat er in de gereformeerde Kerk op de meeste plaatsen evangelieboeken in gebruik waren die „gheheel strydich ende contrarie den suyveren sin van deselve" waren, „vervult met verscheydene superstitieuse
texten, op paepsche affgodische sancten ende sanctinnen gheappliceert".
Zij waren deels nog overgebleven uit de kwade oude tijd en deels
naderhand ingeslopen, en aangezien dit strekte tot „verkreupelinghe
van Godts Heylighe Woordt, tot ontstichtinge der jeucht, verwerringhe
der eenvoudighe inghesetenen" en andere gevaren, droegen stadhouder
en gedeputeerden aan landschapsdrukker Claude Fonteyne op met spoed
goede evangelieboeken te drukken naar de vertaling van Faukelius, en
verboden zij aan meesters, boekverkopers en kramers andere in voorraad te hebben of te gebruiken. 80 Ook katholieken zouden het dus met
Faukelius moeten doen als hun oude evangelieboek versleten was.
In de categorie van de paapse boeken mag men ook plaatsen de „ongeregeltheden die in de almanacken worden geïnsereert", waarover de
synode van 1657 klaagde; de gedeputeerden waren toen zo welwillend
dit kwaad onmiddellijk te verbieden. 81 Een andere ergernis van dit soort
waren devotionalia als beelden, platen en rozenkransen, die volgens de
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classis Bolsward-Workum in 1649 openlijk door „papistische cramers"
werden verkocht. 82 De synoden van 1650, 1652 en 16£4 besloten hiertegen maatregelen te vragen. 83 Het is dan ook niet verwonderlijk dat
gedeputeerden aan hun drukker te Franeker uitdrukkelijk verboden
almanakken en dergelijke „instrumenta pontificiae superstitionis et
idololatriae" te drukken. 8 *

Belangrijker en gebruikelijker waren de verbodsbepalingen tegen zuiver
kerkelijke handelingen. Daar deze niet voldoende hielpen, besloot de
regering in het najaar van 1638 tot een radicale maatregel: alle papen,
of zij zich bij de overheid gemeld hadden of niet, moesten binnen zes
dagen het land verlaten. 85 Dit plakkaat is in 1643 herhaald in de termen
van het generaliteitsplakkaat van 1622, dat in 1641 opnieuw was afgekondigd : de priesters die men voortaan zou vinden, werden verklaard
tot „goede pryse ende rantsoenabel ". De losprijs zou niet minder dan
600 gulden mogen bedragen en verdeeld worden tussen de officier ter
plaatse (een kwart) en de aanhouders of aanbrenger (driekwart). Werd
iemand voor de tweede maal gevat, dan zou hij gegeseld en beboet
worden, de derde maal „swaerder aen den lyve ghestraft" met verbeurdverklaring van alle bezit. Het verschaffen van onderdak alleen werd de
eerste keer bestraft met 600 gulden, de tweede keer met 1200, de derde
keer met lijfstraf, verbanning en verbeurdverklaring. Vergaderingen,
onverschillig of deze de Mis bijwoonden dan wel baden en zongen zonder
priester, werden bedreigd met 600 gulden boete voor de huisheer en 1 £0
voor de aanwezigen met verlies van bovenkleding, ook als het feit
pas naderhand ontdekt werd.
Hetzelfde plakkaat verbood ook het schoolgaan van kinderen in
vijandelijk gebied of bij de Jezuïeten op straffe van 100 gulden boete voor
elke maand waarin het verbod overtreden werd. Kloppen, die iets
ondernamen, zouden de eerste maal 100 goudguldens (ƒ140,—) verbeuren, de tweede maal 200 en bij de derde gelegenheid verbannen
worden met verlies van alle bezit.
Om de uitvoering van dit alles te verzekeren bedreigde de regering
oogluiking door ambtenaren met dubbele boete, afzetting en ontzetting
uit de bevoegdheid ambten te bekleden, gaf zij aan iedere ingezetene
vrijheid om op te treden, vooral aan de soldaten, en bedreigde zij ook
het verzet met boeten van 100 goudguldens voor de eerste keer, 200
voor de tweede en verbanning voor de derde overtreding. Om te voorkomen dat onvermogenden een spelletje hiermee zouden gaan spelen,
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stelde zij tevens vast dat wie niet kon betalen aan den lijve gestraft zou
worden. 8 6
Dit plakkaat is verschillende malen herhaald en in іб^і uitgebreid
met de verbeurdverklaring van de „affgodische ende superstitieuse
misklederen, ghewaedt ende cieraden van de altaren", ook ingeval geen
priester werd aangetroffen.
Enige betekenis had voorts een bepaling uit het generaliteitsplakkaat
van 27 maart 1622 die op 30 augustus 1641 hernieuwd werd: geestelij
ken mochten uit den vreemde niet in het gebied der generaliteit komen,
maar wie het desondanks deed, diende aan de plaatselijke overheid zijn
naam en het doel van zijn komst mee te delen, en dit alle twee maanden
te herhalen, alles uiteraard onder voorwaarde dat men zich hield aan de
plakkaten. 8 7
In 16 s £ is een burgerrechtelijk plakkaat uit gevaardigd door de
Staten-Generaal : Hun Hoogmogenden verboden het testeren ten gunste
van katholieke geestelijke personen of instellingen en bepaalden tevens
dat ouders in hun testament protestante kinderen niet mochten achterstellen bij de andere. 88 Dit plakkaat werd op 14 oktober toegezonden
aan de regering te Leeuwarden. Toen die niet onmiddellijk reageerde,
volgde 7 december een nieuwe aanschrijving, die de gedeputeerden
opeens in vuur en vlam zette : zij besloten op lofio december het plakkaat terstond te laten drukken op naam van de Staten en zorg te dragen
voor publicatie. 8 » Het duurde nog tot maart 16^6 eer de landsdag zijn
goedkeuring eraan hechtte; 9 0 vervolgens verzekerden gedeputeerden
de uitvoering van het plakkaat door exemplaren aan het Hof ter beschikking te stellen.»1 Van onterving of achterstelling van katholieke
kinderen of andere wettige erfgenamen was dus geen sprake en is ook
nooit sprake geweest.
Wel is enkele jaren later nog een andere burgerrechtelijke regeling
getroffen die terugging op een generaliteitsplakkaat van 1641 en voor
verschillende katholieke ouders buitengewoon pijnlijk moest zijn.Het
betrof de voogdij over wezen, van wie de vader of moeder belijdenis
van de gereformeerde religie gedaan had, en daarna tot de katholieke
Kerk was overgegaan of met een katholiek gehuwd. Het plakkaat is in
grote haast opgesteld — de secretaris van gedeputeerden kreeg order het
van de ene op de andere dag te ontwerpen — en laat het geval van geloofsovergang nagenoeg buiten beschouwing om alle aandacht te geven aan
het geval van een gemengd huwelijk : stierf de gereformeerde vader of
moeder, dan zou de voogdij niet toevallen aan de overlevende ouder,
doch aan de naaste verwanten die in staat waren de kinderen in de ge203

reformeerde religie op te voeden. Deze verwanten konden zich met dat
doel wenden tot het Hof of tot het bevoegde nadergerecht; bleven zij
hierin nalatig, dan kon grietman of magistraat eigenmachtig de voogdij
regelen. 92
De uitvoering van de wet
Belangrijker dan de tekst van de plakkaten was de wijze waarop zij
uitgevoerd werden. In dit opzicht bestonden grote verschillen tussen
de gewesten : in Utrecht en in Holland werd veel door de vingers
gezien, zij het dat diezelfde vingers van tijd tot tijd voorzien moesten
worden van zilveren handschoenen, maar Zeeland en Friesland hadden de
naam zeer streng tegen de katholieken op te treden. Voor de vervolging
van de paapse stoutigheden bestonden niet alleen godsdienstige redenen :
vrij algemeen werd aangenomen dat de katholieken Spaansgezind waren.» 3 In Harlingen, dat als „frontierplaatse" gold,' 4 zou men dus een
bijzonder streng optreden mogen verwachten. Inderdaad zijn verscheidene malen aanvallen op priesters en kerkdiensten ondernomen. De
berichten laten veelal niet toe te bepalen of de aanslag uitging van het
plaatselijk bestuur dan wel van de gewestelijke regering; slechts zelden
vullen kerkelijke en wereldlijke bronnen elkaar aan. Er is ook geen
reden de aanslagen naar aard of plaats te ordenen, zij vinden hier dus een
plaats naar tijdsorde.
Het eerste bericht komt van de kant van de regering: in juni 1632
gelastten gedeputeerden de ontvanger der kloostergoederen 8 pond
(hier: carolusguldens) uit te keren aan Isaack de Bruyne wegens het
„becomen van enige superstitieuse beelden ".»s Geen woord over het
waar en hoe.
Over 1634 rapporteert Goetgebuer dat Harlingen bijna het hele jaar
in angst gezeten heeft, eensdeels als gevolg van de bedreigingen van de
magistraat, anderdeels door voortdurende bespiedende blikken van
nieuwsgierigen of aanbrengers. Meer dan eens omsingelde de stadsmajoor met zijn assistenten het huis van de pater omdat hij daar een
vergadering vermoedde, maar steeds zocht hij op een verkeerde plaats.
Ook de officieren van de bezetting lieten dreigende woorden horen en
de predikanten vuurden de ijver van hen allen nog aan.' 6
Het volgende jaar, 163^, tastte de stedelijke regering verder door:
drie maal werd bij pater Van Huffele huiszoeking gedaan, maar iedere
keer wist deze zich tijdig in zijn schuilplaats te verbergen. Op het
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platteland had hij minder geluk: een grietman nam hen gevangen.
De behandeling viel evenwel mee: de pater kon zijn verblijf in de
herberg nemen, en de volgende dag werd hij vrijgelaten op voorspraak
van een katholiek edelman,«7 in wie wij wel Jarich van Liauckama
mogen vermoeden, eventueel voorzien van een rinkelende beurs.
Het schijnt dat Van Huffele het de volgende jaren rustiger had.
Te eniger tijd heeft hij ook het door de Staten-Generaal geboden afweermiddel gebruikt: hij gaf zijn naam op aan de magistraat en kreeg een
verblijfsvergunning. Toen het algemene verbanningsplakkaat van oktober
1638 echter door gedeputeerden was verzonden naar de nedergerechten,
meende de magistraat hem niet langer te moeten ontzien: nog eer het
plakkaat was afgekondigd, werd Van Huffele op straat gegrepen. Deze
haast was zijn geluk: hij verwees naar zijn verblijfsvergunning en werd
toen zonder losgeld ontslagen, mits hij het land terstond verliet. 76 In
totaal heeft Aegidius van Huffele viermaal gevangen gezeten.» 8
Te Franeker horen wij in deze jaren niet van vervolging. De verhalen
der Jezuïeten zwijgen op dit punt ; van de Franciscaan Simon de Coninck
wordt verteld dat hij in de stad een voor Friesland uitzonderlijke vrijheid
genoot. De onderwachtmeester van de stad had namelijk een dochter
die bezeten was door een boze geest. Ondanks alle aandrang van de
vader durfden of konden de predikanten en professoren niets ondernemen. Daarop wendde de opperwachtmeester zich tot de pater om
hulp. De Coninck stelde eerst zijn eisen: magistraat, professoren en
predikanten moesten te kennen geven dat zij hem geen moeilijkheden
zouden berokkenen, de vader en de dochter moesten beloven katholiek
te worden. Na vervulling hiervan bevrijdde hij het meisje van haar
kwelgeest. Dat de vader vervolgens zijn door de nood afgeperste belofte
niet nakwam, kunnen wij de man moeilijk kwalijk nemen. Het meisje
werd echter goed katholiek, en pater Simon leefde voortaan zonder
vrees voor de toepassing van de plakkaaten.»«
Dat Harlingen gevaarlijk bleef, bleek in 1642, toen Carolus Berchmans viermaal aan de handen van de justitie ontsnapte. 100 Op de duur
ontsnapte Simon de Coninck echter niet: nadat hij zich naam had gemaakt door een aantal twistgesprekken, werd hij volgens zijn ordesgenoot Gogh gedwongen het land te verlaten. 101 In de zomer van 1643
werd hij benoemd te Kampen. 102
De vervolging en de diplomatie
Rovenius zag omstreeks deze tijd de toestand in Friesland zeer donker in :
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met Nieuwjaar 1644 schreef hij aan de nuntius, dat er wel vrij veel
priesters waren, maar dat zij bijna allen gezocht werden. І 0 з Juist toen
werd echter een poging ondernomen de omstandigheden te verbeteren,
en wel met Frankrijk, het land waarmee de Staten-Generaal nu al jaren
broederlijk samenwerkten. Na aandrang uit Nederland hield de Franse
gezant d'Avaux in maart 1644 een pleidooi in de Staten-Generaal om
aan de katholieken meer vrijheid te geven. Deze buitenlandse belang
stelling maakte de zaak echter eerder erger dan beter. I 0 *
In Friesland schijnt het optreden van d'Avaux nieuwe ijver gewekt te
hebben. In juni 1644 werd de Jezuïet Joannes Kegeler gegrepen, en in
1645 zouden meer slachtoffers volgen. I0 5 In de nacht van 29 op 30
januari (nieuwe stijl 8 op 9 februari) was Adrianus van Maele in het
huis van Ocke Epes onder Marsum met een aantal gelovigen. Tijdens
de preek, dus vóór de mis, werd hij overvallen en overgebracht naar
Leeuwarden. Na zes weken veroordeelde het Hof hem tot 100 ponden
groten Vlaams (600 carolusguldens) boete, te betalen aan het kantoor
van de domeinen, met de kosten. 106 In afwachting van de betaling der
boete hield de regering hem gevangen.
Zijn ordesgenoten beschouwden hem als een lichtend voorbeeld van
geduld. Van Maele leefde in boeien, vuil en kou, eenzaam tussen spotters, zegt zijn lofredenaar. De werkelijkheid viel in zoverre mee, dat
katholieken hem van behoorlijk voedsel en wijn voorzagen: Van Maele
liet die echter over aan de gevangenbewaarder en stelde zich met gevangeniskost tevreden. Gevolg was dat zijn onkostenrekening na zeven
maand niet meer dan 70 gulden bedroeg; de anders zo inhalige cipier
vergeleek hem met Johannes de Doper. De man kwam soms door een
reet in de deur bij zijn gevangene kijken ; hij vond hem dan biddend op
de knieën, lezend in een vroom boek of bezig psalmen en liederen te
zingen. Toen het gedrag van de gevangene in de stad bekend werd, kwamen enkele malen predikanten in het blokhuis om hem op de proef te
stellen; zij erkenden openlijk dat zij een geleerd, eerlijk en heilig man
hadden gevonden. Een vertrouwd katholiek bracht hem elke dag de
heilige communie in een doosje. Ook voor de biecht vond men een
oplossing. Van Maele was gewend te biechten zo dikwijls hij een priester
van de Sociëteit ontmoette. Nu gaf hij door zijn bezoeker zijn zonden op
een briefje aan een Jezuïet te kennen ; deze ging dan naar een plek bij het
blokhuis en als hij Van Maele de psalm Miserere hoorde zingen, gaf hij
hem de absolutie. Wat de gevangene afwees, was het aanbod der katholieken hem te bevrijden door de boete te betalen. 107
Uiteindelijk is Adrianus van Maele niet langs de gebruikelijke weg
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vrijgekomen, doch door diplomatiek en generaliteitsoverleg. In maart
i64£ reisde Hendrick van Zevender, voorheen schout van Roosendaal,
in opdracht van de Staten-Generaal naar Brussel om met de opperbevelhebber van de Spaanse zeemacht in de Noordzee, markies De Leede,
besprekingen te voeren over de uitwisseling van ter zee gemaakte gevangenen. Het resultaat was een overeenkomst, niet de eerste overigens,
waarin ook sommige uit te wisselen gevangenen met name genoemd
werden. Tot dezen behoorde „Arien Arents, ingeboren van Amelant,
in february lestleeden tussen Eglon ende Marsem gevangen ende tot
Leeuwaerden gevangen sittende". 108 Binnen twee maanden zouden beide
partijen alle in de overeenkomst genoemde gevangenen vrijlaten tegen
betaling van de gevangeniskosten.
Met „Arien Arents" verliep het echter niet zo vlot als in het tractaat
voorzien was. Klaarblijkelijk had de provinciaal aan de regering te
Brussel de schuilnaam van zijn missionaris opgegeven, niet wetend dat
deze bij het Hof van Friesland bekend stond als Petrus Adriani van
Maele. Weldra werd in Brabant iets van dit naamsverschil bekend;
Van Zevender gaf toen aan de Staten-Generaal door dat de naam van de
gevangene te Leeuwarden Pieter Ariens luidde. Hun Hoogmogenden
besloten daarop het Hof van Friesland hiervan in kennis te stellen, 10 «
doch dit college plaatste zich op het standpunt dat men een strafgevangene niet gelijk kon stellen met een krijgsgevangene, en dat het eenmaal
uitgesproken vonnis uitgevoerd diende te worden. De Staten-Generaal
waren echter van oordeel, dat zij nu eenmaal hun woord gegeven hadden,
ook al was het aan de vijand; zij besloten daarom op zondag 11 juni 1645
de Staten van Friesland een afschrift te zenden van de brief van het Hof
over deze zaak en daaraan toe te voegen dat het Hof wel de gevangeniskosten kon eisen, dat het banvonnis ook van kracht bleef, maar dat
overigens niets de vrijlating in de weg mocht staan. Hun Hoogmogenden
stelden daarom voor de boete te laten vervallen of die over te schrijven
uit een ander „gereet middel", 110 dat wil zeggen geld dat in Leeuwarden
klaar lag om overgezonden te worden naar de generaliteitskas.
Ook met dit aanbod kwam er nog geen schot in de zaak. Vijf weken
later werd in Den Haag een memorie overgelegd, waarin werd betoogd
dat Pieter Ariens van Mael wel was begrepen in de uitwisseling, doch
„het effect van't selffde alnoch niet en heeft genooten". Na deliberatie
en herlezing van hun schrijven van 11 juni besloten de Staten-Generaal
opnieuw een brief te richten aan „haere Edele Mogende" teneinde hen
te bewegen tot een opdracht aan het Hof de gevangene te ontslaan,
met het verzoek de zeshonderd gulden te nemen uit de legerlasten of
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uit ander gereed liggend geld, en met de belofte dat deze aftrek door het
generaliteitskantoor goedgekeurd zou worden. Tevens zond men Hendrick van Zevender opnieuw naar Brussel, nu om te bewerkstelligen dat
de opvarenden van het Nederlandse schip Jupiter, die in Spanje of
Napels gevangen zaten, eindelijk losgelaten zouden worden. 111 Het
samentreffen van deze twee aangelegenheden was waarschijnlijk geen
toeval. Indien echter de Haagse heren het verband niet gezien hebben,
dan is het hun spoedig duidelijk geworden: op 3 augustus 1645 schreef
Van Zevender terug wat hem van Spaanse zijde was meegedeeld over de
gevangenschap van „Arien Arents" te Leeuwarden.
Op 16 augustus 164$ kwam de zaak nogmaals in de vergadering der
Staten-Generaal ter tafel. Voorzitter was toen De Knuyt, het factotum
van Frederik Hendrik, die weldra naar de vredesonderhandelingen te
Munster zou vertrekken. Nadat Hun Hoogmogenden nogmaals uitdrukkelijk hadden vastgesteld, dat „men het publycke woort, van weegen
Staat aen den vyant gegeven, moet achtervolgen ende genoech doen",
besloten zij de ontvanger-generaal van de paspoorten en sauvegardes te
gelasten de veelgenoemde zeshonderd gulden uit te betalen aan een
vertegenwoordiger van Friesland, die daarvoor een kwitantie moest
afgeven. Het was een bijna vorstelijk gebaar in een tijd van schaarste
aan kasmiddelen, 112 waartegen de starheid van de Leeuwarder regeerders
ongunstig afsteekt. Stellig kon de Friese staatskas een extraatje goed
gebruiken nu men uit nood de kloostergoederen verkocht had, maar het
verdrag was nu eenmaal gesloten en niet zonder voorkennis van de
Friese gedeputeerden ter generaliteit. Wat voor zin had het verdrag,
als men boete eiste? Tegen betaling daarvan was Van Maele immers ook
vrij gekomen. Nu werd hij dus losgelaten na de betaling van zeventig
gulden kostgeld. Aangezien in zijn vonnis de gebruikelijke verbanning
ontbrak, kon hij na een korte herstelperiode op Ameland opnieuw in
Friesland aan de slag gaan. 107
Daar bleef de toestand echter gevaarlijk en het naderen van de vrede
met Spanje bracht geen verlichting. Ook toen de gezanten te Munster
het nagenoeg eens waren geworden, weigerden de Staten-Generaal elke
tegemoetkoming aan de katholieken¿"э deze afwijzende houding was
stellig niet tegen de zin van de Friese regenten.
De ijver der heren van Friesland

De met vreugde en hoop begroete vrede van Munster bracht voor het
gemenebest der Zeven Provinciën geen tijd van rust, integendeel : eerst
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veroorzaakte prins Willem II hevige onrust, en na diens dood begon
weldra de strijd om de plaats van de Nederlandse vlag ter zee te handhaven tegenover de Engelsen en Zweden. In de ietwat onwezenlijke
stilte na de dood van Willem II kwamen in Den Haag uitgebreide delegaties der gewestelijke Staten bijeen om over het welzijn van de het
bondgenootschap te beraadslagen. Daar verschenen ook vertegenwoordigers van de gereformeerde Kerk om op krachtdadige wering van het
pausdom aan te dringen. Friesland stelde toen voor alle ambtenaren
onder ede te verplichten tot stipte naleving van de plakkaten; Holland
bewerkte echter dat de Grote Vergadering niet verder ging dan een algemene verklaring, die tot niets bond." 4
Niet alleen in de Haagse ridderzaal, ook in hun eigen recht- en raadhuizen waren de Friese regeerders veel strenger dan de Hollandse.
De Harlinger Jan Hendriks Yserkramer is in 1649, eenentachtig jaar
oud, gevangen gezet in zijn vaderstad ; op 1 o november stierf hij in de
gevangenis.11 s De Franciscaan Antonius Dompselaer ondervond eerst
verschillende malen last van de dienaren van sommige grietmannen en
werd omstreeks 16^0 te Franeker in het huis van Sasker Folkerts gegrepen en beboet met 300 gulden. Op Maria Lichtmis 1653 viel hij in
het huis van Sasker Sjoerds opnieuw in handen van de gerechtsdienaren
en ditmaal bedroeg de losprijs 1500 gulden. 116
In 1654 heette het dat de Jezuïet Joannes Arundaeus te Franeker
betrekkelijk veel vrijheid genoot, maar dat Petrus Costeras zijn huis te
Harlingen overdag niet kon verlaten, en dat Adrianus van Maele buiten
Harlingen alle gelegenheid kreeg zijn uithoudingsvermogen te oefenen
op de „procellas grietmannicas", de grietmansstormen. 11 ? Een jaar later
was het in Harlingen nog even onveilig als voorheen en de vernieuwing
van een plakkaat wekte nieuwe vrees." 8 Te Leeuwarden zijn in dat jaar
op bevel van het Hof „pauselijke ornamenten" door de beul verbrand."»
Veel ijver toonde het gerecht van Barradeel. In de Kerstnacht van 16 ς ς
had grietman Douwe van Hottinga het voorzien op Liauckamastate te
Sexbierum. Het schijnt dat hij geen overval ondernam, doch van alle
kanten getuigenissen verzamelde en vervolgens een gerechtelijke ver
volging liet instellen, die de bewoonster van het slot, Sophie Anne van
Pipenpoy, tussen de 900 en 1000 gulden dreigde te kosten. 1 2 0 De rech
terlijke archieven bevatten slechts een korte vermelding over deze
121
zaak; de mededeling van het visitatieverslag uit 1656, dat Van Maele
onlangs gevangen genomen is,^0 kan echter wel op dit geval slaan.
Terwijl de zaak tegen Sophie Anne nog hangende was, pakte de procu
reur-fiscaal van Barradeel bovendien de molenaar Epke Jacobs te Min209

nertsga aan, die beschuldigd werd van het herbergen van een priester om
zijn kind te laten dopen. De fiscaal had eerst getracht de boete zonder
vorm van proces te innen, maar toen de molenaar weigerde, werd hij
voor het gerecht om 600 gulden aangesproken. 122
Ook in Franeker was het bepaald niet veilig; pater De Riet kerkte
daarom bij voorkeur in de dorpen 123 onder de bescherming van de adel. 30
Uiteraard hing op het platteland de veiligheid grotendeels af van de
grietman; het is goed mogelijk dat Albert Sybrant van Eminga, die van
1652 tot 1662 Franekeradeel bestuurde, als zoon van katholieke ouders
meer geneigd was tot tolerantie dan Edzard van Grovestins, die van 16^3
tot 1680 Menaldumadeel onder zijn hoede had.12·* De mededeling van
Tiara dat de Jezuïet Vincent de la Porte, die van 16^1 tot 16^8 te
Leeuwarden werkte en daar de statie in de Sacramentsstraat stichtte, I2 s
te Marsum gevangen genomen werd, is dan ook niet verwonderlijk.
Of het een kwestie van toeval was dan wel van verraad, wist Tiara niet;
een grote ramp werd de aanhouding in ieder geval niet, want voor geld
kon de pater losgekocht worden. 126 Ook kerkbenodigdheden werden
het slachtoffer van de vervolging: substituut procureur-generaal Gerardus Radijs heeft in i 6 j 6 in en buiten Leeuwarden „verscheidene
altaren van de Paapsgezinde verdestrueert ende op de Cancellerie gebracht"; hij werd daarvoor beloond met 200 gulden. 127
In het najaar van 16 j6 kwam een ongekend mooie vangst in zicht door
het bezoek van Zacharias de Metz aan Leeuwarden. Een verrader lichtte
de substituut nauwkeurig in over het uiterlijk van de bisschop. Het
geviel echter dat de Franciscaan Antonius Dompselaer, die naar Leeuwarden gekomen was om de pogingen van de coadjutor te ondersteunen,
in kleding, gelaat, manier van doen en gang zoveel op De Metz leek,
dat de substituut en zijn trawanten de pater op straat grepen en overbrachten naar het blokhuis. De bisschop werd onmiddellijk gewaarschuwd en verliet binnen het uur met een wagen de stad. Het duurde
enige dagen eer de autoriteiten hun vergissing inzagen. Toen konden zij
weinig anderes doen dan het strengste plakkaat toepassen: Dompselaer
kwam voor het Hof en werd veroordeeld tot de voorgeschreven boete
van 100 ponden groten Vlaams (600 gulden) plus de gerechtskosten met
bevel het land te verlaten. Volgens Gogh heeft de gevangenschap van
Dompselaer in totaal 1200 gulden gekost, volgens Tiara 1000. 128
Volgens het missieverslag der Brabantse Franciscanen is de opvolger
van Dompselaer, Gerardus Gogh, in het geheim te Franeker toegelaten, 12 '
hij bediende zich van de schuilnaam De Ruyter. 130 Zo er al van enige
toelating gesproken mag worden, dan heeft die niet veel betekend.
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want met Sint Michael (29 september) 1660 is hij in het huis van Hans
Joukes door de politiemacht van de stad Franeker overvallen. De pater,
nog gekleed in albe en kazuifel, nam ijlings de geconsacreerde hostiën
en verborg zich. Daarmee was hij niet buiten gevaar : de invallers staken
met hun degens op elke plek die hun geschikt leek als schuilplaats, en
de gezochte kwam er ternauwernood levend af. Het huis werd uitgeplunderd, de aanwezigen beboet met ^оо gulden en pas na enkele uren
kon Gogh zijn schuilplaats verlaten.'зі Ook Van Maele is in dat jaar
gegrepen en naar het huis van een grietman gebracht; nog voordat de
Jezuïet was binnengeleid, gaf de grietman echter bevel hem vrij te laten.
Naderhand vertelde deze dat hij tot dit zonderlinge besluit gedreven
was door een plotseling opkomende angst. 132
Maken wij de balans op voor het geheel, dan zien wij dat deze missie
die eerst drie priesters telde en later vier, in dertig jaar vrij veel heeft
meegemaakt :

te Harlingen te Franeker

confiscatie van kerkornamenten
mislukte pogingen tot overval e.d.
huiszoeking
overval zonder succes
overval met gevangenneming
van priester
aanhouding van priester
id. van leek
als gevolg hiervan :
verbanning
boete

op platteland

te Leeuwarden

ι (ev. nog een of twee meer)
6 of meer
1 of meer
3
1
1

3
2

1
1

1

1

1

1
2

2

1
1

Al deze moeilijkheden waren echter niet te vergelijken met wat de
protestanten een eeuw eerder in Friesland hadden moeten doorstaan, of
wat de katholieken b.v. in Engeland te verduren hadden. Wie zich aan
de plakkaten onderwierp, ondervond weinig hinder : zo kreeg in augustus
1657 Sixtus van der Laen, regulier kanunnik te Mechelen, van het Hof
toestemming gedurende twee maanden zijn familie op Liauckamastate
te Sexbierum en elders te bezoeken, op voorwaarde dat hij zich bij de
officier ter plaatse aanmeldde. 1 3 1
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De verhouding met de protestantse bevolking
De vervolging van het katholicisme vond een weerslag in de maatschappelijke verhoudingen. Sinds 1616 was het stemrecht in politieke
en kerkelijke zaken aan de katholieken ontnomen, en een statenbesluit
van 1647 beroofde hen ook van stem in dorpszaken. 13 * Ook in rechtszaken hadden de katholieken het moeilijk, naar men wel meende : toen
Jarich van Liauckama op zijn oude dag procedeerde en te kort van geheugen geworden was om zijn belangen zelf te behartigen, sprong zijn
dochter Juliana (Jel) „in de voorscans " omdat haar man Eraart van
Pipenpoy — „vreemdeling synde ende seer papist en godtlof van een
onberispelyck leeven" - weinig bemind was; na drie weken solliciteren
bij de raadsheren was Juliana nog weinig gevorderd. I3 s Het is uiteraard
moeilijk de eventuele partijdigheid van rechters in burgerlijke zaken te
ontdekken en nog moeilijker hun motieven na te gaan; in elk geval
hebben de opeenvolgende bewoners van Liauckamastate heel wat geprocedeerd en verschillende belangrijke processen gewonnen. 136
Over de houding van de gewone man ten opzichte van de papisten en
hun godsdienst beschikken wij slechts over weinig gegevens. De
Jezuïet Adrianus van Renesse, die in 1636 veiligheidshalve bijna steeds
buiten Franeker op het platteland werkte, had niet zelden Calvinisten
en Mennisten in zijn samenkomsten, en het gelukte hem verschillende
van hun dwalingen te bevrijden. 137
In het midden van de jaren ' ςο waren de verhoudingen op de meeste
plaatsen slecht. Te Harlingen viel in 1654 een menigte het huis waar
Petrus Costerus een bijeenkomst hield, met stenen aan. 1 3 8 Het schijnt
echter dat deze aanval geen schokkend drama geworden is. Van een
andere uiting uit deze tijd is moeilijk te zeggen of die gericht was tegen
de katholieken dan wel tegen de adel: toen de kerk van Sexbierum in
іб^б geschrobd werd, maakte iemand een opening in de vloer om het
water in de graven van het huis Liauckama te laten lopen, waarbij de
opmerking gemaakt werd „dat de oude vrouw nu soo lang dorst geleden
hadde, dat het tyt was datse eens te drincken creeg". De slotvrouw kon
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niets terug doen, want niemand durfde getuigen.

De houding van de gereformeerde kerk
De invloed van de predikanten op de houding van het volk is voor de
missiegeschiedschrijvers geen voorwerp van twijfel ; Aerts vermeldt het
in i6f4 voor Harlingen. 1 3 8 Anders dan de achter Latijnse barrières
212

opgesloten hoogleraren konden de predikanten zich rechtstreeks tot het
volk richten: op de preekstoel, in gesprek, in boekjes soms, die door
pakkende titels, spotversjes, sarcastische taal en andere middelen populariteit zochten. Deze versieringen doen niet af aan de degelijkheid
van de inhoud; dat deze niet oorspronkelijk is, doch overgenomen uit
andermans werken, is gezien de grote stroom van dergelijke geschriften
geen wonder. 13 «
Voor de strijd met Rome kon de predikant uiteraard ook de rechtstreekse weg kiezen: het debat met een paaps theoloog. Soms werd
dat schriftelijk gevoerd : een Franeker predikant zond aan de Franciscaan
Simon de Coninck een reeks punten onder de titel „Een cleyn proefken van de stryt der pauselycke leere teghen de Heylighe Schrifture".
De Coninck publiceerde deze punten in zijn werk „Den ontdeckten
dwaelgeest ofte ontleedinghe van alle schriftueren rakende de verschillen
des gheloofs", dat in 1644 in drie delen te Antwerpen verscheen, en gaf
er zijn weerlegging bij. 1 * 0
Soms horen wij van mondeling contact tussen predikant en priester.
Vooral Simon de Coninck heeft verschillende debatten gevoerd. Het
bekendste daarvan is het gesprek geweest dat hij bij Julius Mockema van
Unia te Jelsum voerde op 4 juni/ 2 £ mei 1641. Tegenpartij was de
Leeuwarder predikant Petrus Cabeljau; behalve de gastheer die volgens
De Coninck beloofd had „den fijnsten geus te worden" ingeval de predikant de juistheid van zijn leer uit de Kerkvaders kon bewijzen, waren
verschillende andere katholieke en protestantse leken aanwezig. Beide
voorvechters voor de waarheid hebben een verslag van het gebeurde
in druk uitgegeven, Cabeljau vermoedelijk terstond, De Coninck pas
in 1644. Cabeljau gaf zijn lezers te verstaan dat de monnik hem overvallen
had met zijn voorstel tot een debat. De Coninck stelde daar tegenover
dat Unia van de predikant verlangd had, dat bij diens uiteenzetting een
priester aanwezig zou zijn. De Minderbroeder hield ook vol dat Cabeljau
in het hele gesprek, dat vijf of zes uur geduurd heeft, niet van de
Kerkvaders gerept had. Daarom had de pater voorgesteld het gesprek
voort te zetten op een plaats waar men de teksten bij de hand had,
namelijk de universiteitsbibliotheek te Franeker, doch daarop was de
predikant niet ingegaan.
In de pennestrijd die op het gesprek volgde, zou Cabeljau zich verre
van overtuigend geweerd hebben, met als gevolg dat - nog steeds
volgens De Coninck - „vele afgedwaelde huyslieden in de dorpen van
Vrieslant versuchten ernstelijck van haere predicanten, dat sy de eere
van haere religie souden repareren met een nieuwe disputatie." Te
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Oosterlittens kwam het inderdaad zover. Wat er besproken is, deelt
De Coninck niet mee, hij vermeldt alleen dat de predikant, Pierius
Johannis Stellingwerf, het er zo slecht afbracht, dat hij „van de Staten
van Vrieslant seer overgaen ende gestraft is geweest" en dat de Staten
„den Geuschen huys-Heer" wilden beboeten. De Coninck voegt aan
zijn verhaal toe dat Stephanus Vincentii Plekker, predikant te Winsum,
handiger was : deze schreef een briefje dat hij wel wilde komen dispu
teren, waarop de pater aan de bode het antwoord meegaf dat hij zijn
uitdager „met devotie soude verwachten", maar de predikant zond
daarop de dienaren der justitie om „met degens, banden ende boeyen te
disputeren". 1 4 1
Omstreeks dezelfde tijd was er echter ook een hoogleraar, die een
zekere omgang had met de Jezuiet Joannes de Riet en erkende niet
bepaald afwijzend te staan tegenover de katholieke eredienst. 1 3 8
Het meest konden de dienaren der gereformeerde Kerk zich laten gel
den, wanneer zij verbonden optraden. Kerkeraden, classes en synode
vormden pressiegroepen, waarvan de betekenis misschien niet groter
geweest is dan die der gilden, maar de schriftelijke activiteit wel. De
schaarste aan kerkeraadsnotulen brengt mee dat de invloed van de
eerste groep nagenoeg in het duister blijft. De classis zien wij optreden
in 16 ς ς, toen te Franeker een katholiek weesvader was : de classis vormde
een commissie ten einde wegneming van dit kwaad te verkrijgen. 1 * 2
Talrijk waren de activiteiten van de synode. Die van 1630, te Franeker
bijeen, antwoordde op een vraag van de classis Bolsward of de papistische
boeken, vooral die met het opschrift „het evangelium van de Misse"*
uit de school geweerd behoorden te worden, en of het drukken en
verkopen van zulke boeken niet verboden moest worden, met een
volmondig ja. De Woudster classis had een overeenkomstige gedachte,
die het verkopen van „papistische en mennonistische boecken, sampt
de superstitieuse corale-lietkens" door kramers en boekverkopers be
trof. 1 4 4 De maatregel die stadhouder en gedeputeerden een kleine
twee jaar later namen, was dus niet helemaal eigen vinding. De synode
van 1634 besloot de Staten te vragen „het gedurich lopen der Jesuieten
te stutten" en ook een brief aan de Staten-Generaal over dit onderwerp
te zenden. 1 4 5 In 1639 kon meegedeeld worden dat de eerwaarde de* Zou hiermee bedoeld zijn de veel verspreide „Sondaechs-schole, inhoudende corte
wtlegginge op de evangeliën van de sondagen, also men die hout in de heylighe Kercke
door het gantse jaer"?1« Een toespitsing van de titel in de besprekingen der synode
of althans in de notulen van de scriba is niet zo onwaarschijnlijk.
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putaten bereikt hadden dat de gedeputeerde staten hun plakkaten tegen
„dit schadelijck gebroetsel" hadden vernieuwd. De voorzitter sprak zijn
erkentelijkheid uit en de vergadering wees nog eens op de noodzaak
van uitvoering, waarop alle predikanten bij hun overheden zouden aan
dringen. 1 4 6
In 165Ό en volgende jaren richtte de synode zich tegen katholieke
devotie-artikelen. De synode van 16ςβ ging op voorstel van de Woudster
classis zover dat zij tegen de katholieken de hulp van soldaten vroeg,
die van 1657 mobiliseerde de gedeputeerden tegen de almanakken. 1 4 7

MATERIELE H U L P M I D D E L E N

Voor drie doeleinden hadden de missiestaties geld en goed nodig:
voor het levensonderhoud van de zielzorger, voor de behoeften van
eredienst en zielzorg, en tenslotte voor de verzorging der armen.
Inkomen en leven van de priester

De priester kon zijn inkomsten uit verschillende bronnen ontvangen:
bijdragen uit de ordesprovincie, al dan niet gekoppeld aan verplichtingen
zoals het opdragen van heilige Missen, gelijksoortige bijdragen van rijkere
staties, een salaris van zijn eigen gelovigen, stipendia en vrije giften
in geld of natura. Die vrije giften mochten de Jezuïeten niet uitlokken
door een offerblok of een schaal in de kerk te plaatsen, behalve in geval
van noodzaak. 148 Aan de Franciscanen was het uitdrukkelijk vragen
uiteraard niet verboden.
Alleen voor de Jezuietenstaties bestaan gegevens over aard en omvang
van de inkomsten. Aegidius van Hufifele leefde te Harlingen in 1636 van
zeer geringe aalmoezen. 14 » Carolus Berchmans had in 1643 een jaarlijkse
eeuwige rente van juffrouw Espelbach (vermoedelijk Anna, te Leeuwarden) van 9 gulden en het jaar daarop bovendien een lijfrente van 2£.
Petrus Costerus beschikte in 1653 over een eigen huis ter waarde van
2200 gulden, waarop een last drukte van 110 gulden. Een deel van het
huis was verhuurd voor 80 gulden. De superior ondersteunde hem met
100 gulden. In 16 ςς is sprake van een last van 260 gulden of daaromtrent,
van een inkomen uit huur ten bedrage van js gulden en van 180 gulden
uit de kas van de superior, in 16^6 en 16^8 heet het dat Costerus jaarlijks
ι&ς gulden lasten o p moet brengen en 80 gulden aan huur ontvangt. 1 5 0
Over 1659 zijn er iets uitvoeriger cijfers beschikbaar. Costerus heeft
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een huis van 2944 gulden, geen renten en een jaarlijkse last van 240
gulden. Zijn inkomen bedroeg 483 gulden, de uitgaven 464, zodat er 19
over waren. 151
Te Franeker heetten de aalmoezen in 1636 al even gering als die te
Harlingen. De Jezuïet Adrianus van Renesse had tot dan toe een jaarlijkse omslag over de gelovigen van ongeveer ^o gulden genoten, doch
die werd in dat jaar afgeschaft als gevolg van de onenigheden in de
gemeente. Ook de lijsten met namen van gemeentenaren en door hen
toegezegde bijdragen voor het geval de pater gevangen genomen zou
worden, werden verscheurd. 152 In 1656 had Joannes de Riet uit giften
een inkomen van ongeveer 600 gulden ; welke uitgaven hieruit bestreden
moesten worden, vermeldt de visitator niet. 30 In 1659 is sprake van een
huisje ter waarde van 1 ^oo gulden, de kleding van de pater was door de
superior bekostigd. Hij kon dan ook nagenoeg niets overhouden. 151
Voor zijn statie op het platteland heeft Adrianus van Maele 200 gulden
ter leen gekregen van overste Andreas Judoci (1649-16^2). Hij gebruikte
het geld voornamelijk om een huisje onder Kimswerd aan de zeedijk te
bouwen, dat met de tuin op 1100 gulden geschat werd. Aan giften ontving hij in іб£4 ongeveer 300 gulden, zijn uitgaven beliepen i j o . In
i 6 j £ heet het al een heel ding van Van Maele niets van de missiekas
ontvangt; 1 5° het visitatieverslag van 1656 herhaalt wat in 1653 opgetekend was, 30 een aanwijzing dat de visitator niet bij Van Maele geweest is.
In 16^8 heet het dat Van Maele ongeveer kan leven van de groenten
uit zijn tuin, 150 in 1659 dat hij geen vaste inkomsten heeft. De uitkomsten van zijn jaarrekening worden dan als volgt samengevat: overschot 1658 plus giftenƒ4ío, uitgaven 336, overschot i i 4 . 1 5 1
Ter vergelijking met deze cijfers kan het volgende dienen. De jaarwedden der hoogleraren van Franeker bedroegen in de jaren 16301650 tussen de 700 en 1200 gulden, plus vrijdom van lasten. 153 De
inkomsten der predikanten waren nog ongelijker: 400 gulden werd
voldoende geacht, maar sommige gemeenten brachten bijna niets op en
pas in 1682 garandeerden de Staten een minimum van 300 gulden,
twee jaar later van 400.15+ De stadsschoolmeesters van Franeker en
Harlingen hadden 220 gulden per jaar, die van Arum 240, die van
Hitsum 132. 155 De slecht betaalde matrozen van de Oostindische compagnie en op de vloot hadden in 1653 gewoonlijk 10 tot 11 gulden per
maand. 156 Maar bij de grote verschillen in levensomstandigheden en
verplichtingen zeggen vergelijkingen van cijfers niet al te veel.
Helaas zijn berichten over de levensomstandigheden en levenswijze
van de missionarissen uiterst schaars. Het meeste horen wij nog over de
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huisvesting. Aegidius van Huffele had reeds in 163J te Harlingen een
huis.«7
Te Franeker moet dat weinig jaren later ook het geval geweest zijn,
getuige de vroegere aanwezigheid van een „catalogue van de meublen
tot Franeker" uit 1639 en 1640. 157 Iets anders is of het een genoegen
was daar te wonen: in 1657 heet het dat het huis te Franeker jaren lang
allerei lendigst geweest is, nu te heet, dan te koud. Er is dan tevens
sprake van gastheren, die niet lang te voren aan de pest bezweken zijn.
In 1657 slaagde Sociëteit er evenwel in zich te verzekeren van een passend
huis op een zeer geschikte plek.'s 8
Het huisje dat Adrianus van Maele voor zich aan de zeedijk onder
Kimswerd had gebouwd, wordt alleen aangeduid als eenzaam. 159 De
bewoner ervan is de enige van de hier destijds werkzame priesters, wiens
levensstijl althans in een klein trekje wordt geschetst: hij bewerkte
zelf zijn tuin, hield zangvogels die hij tot opvallende prestaties wist te
brengen, en dronk nooit wijn, tenzij hij ertoe gedrongen werd door de
liefde waarmee hij ordebroeders als gast ontving. 160 Men zou eruit
kunnen afleiden dat wijn destijds niet als overdreven luxe voor een
Jezuiet beschouwd werd.
De richtlijnen die Vincentius Carafa, generaal der Sociëteit, in 1647
gaf, wijzen echter in een iets andere richting; het heet daarin dat de
missionarissen de armoede en levenswijze van de Sociëteit in acht dienen
te nemen en zich niet moeten gewennen aan wijn, suiker of kruiden.
Heeft iemand een huishoudster, vermijd dan eten, zingen of kaartspelen
met haar, en neem haar ook niet mee op een wandeling. 161 Petrus
Costerus te Harlingen had in maart 1660 een conflict met zijn overste,
die verlangde dat hij zijn huishoudster wegzond. Spoedig daarna is
Costerus zelf weggeroepen. 162
De statiegoederen en hun beheer
Het is moeilijk een scheiding te maken tussen de persoonlijke huishouding van de missionarissen en de huishouding van de missiestatie.
Voor de tijdgenoot vielen de twee min of meer samen: de modeljaarrekening die in і 6 з £ aan de Jezuïeten werd voorgeschreven, noemt
posten van beide soorten dooreen en ook enkele die zowel particulier
als van de statie zijn. Onder de inkomsten worden achtereenvolgens
gevraagd: inkomsten uit vermogen, vaste bijdragen, erfenissen, bijzondere giften en verkoop van goederen, waarbij dan het overschot van het
vorige jaar opgesteld behoorde te worden; aan de kwade kant van de
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rekening verlangde de overste: kleding, gewijde vaten e.d., huisraad,
boeken, voedsel, reisgeld, bijdragen aan de kas van missie of provincie,
kleinigheden als papier en briefport, beloningen, aalmoezen en ten
slotte buitengewone uitgaven als de aankoop van een huis, aflossing van
leningen, omkoping van gerechtsdienaren en dergelijke. Voorts ver
langde de overste opgaaf van schulden en rentelast. І б з
Toch moet er althans in sommige gemeenten een organisatie bestaan
hebben van de gemeentenaren zelf. Te Franeker worden al in 16ος
katholieke armvoogden genoemd en pater Gogh kan omstreeks 1670
ook moeilijk gewag gemaakt hebben van „tienmannen " en hun beroepingswerk, wanneer die hem noch bij overlevering, noch uit ervaring bekend
waren. Ook het bestaan van een omslag voor het onderhoud van de
Jezuïet en van een intekenlijst voor vrijkoopsommen wijst in die
richting; het verscheuren van de lijst misschien nog meer. 16 *
Behoorlijk helder liggen de zaken in Harlingen. Op de avond voor
Oudejaar 1640 verschenen daar ten huize van de houtkoopman Sybrandt
Hessels pater Gerardus Otthonis met Cornells Janszen, Tjepke Douwesz
en Louw Feddesz. Voor deze vier legde de gastheer rekenschap af van
zijn beheer als armvoogd van de katholieke gemeente. Het moet niet
onaangenaam geweest zijn het aan te horen : de beheerder had een overschot gekweekt van 12 j gulden, 17 stuivers en 12 penningen. Bijna de
helft van het geld was aanwezig in de vorm van klinkende munt, de rest
in de vorm van schuldbekentenissen : een scheepsbrief met obligatie van
33 gulden en 8 stuivers op Arent Jansz en een schuldbrief op Reijner
Pieterse van 35 gulden, die voor een deel gedekt was door vier in
onderpand gegeven goudstukken. Bij een jaarvergadering hoort ook een
bestuurswisseling: de „goede mannen die alsdoen present ende tegenwoordich waren", kozen Tjepke Douwesz en Reijlofif Jansz niet opnieuw en gaven voor het komende jaar met meerderheid van stemmen
hun vertrouwen aan Sybrandt Hessels, Comelis Jansz Olijviers en Louw
Feddesz ; Comelis nam de administratie op zich. l6 5
Over de werkzaamheden van Sybrandt Hessels vernemen wij jammer
genoeg niets ; er is evenwel bijna geen twijfel mogelijk of ook in Harlingen waren kerkekas en armenkas éen geheel. In het najaar van 1647 was
Sybrandt Hessels niet meer in leven; 166 zijn weduwe Barbara Jacobsdochter (Forssenburgh) trok naar Leeuwarden en stelde tegen betaling
van 1090 caroliguldens haar huis aan de Zuiderhaven beschikbaar aan
Johan Wittert, die daarvoor het recht verwierf het aan de Zuiderhaven
te bewonen of te laten bewonen door „sodanige goede luijden als hem
raedsaem dunken sal", tegen een niet aangeduide huursom. Wittert
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zou ook alle lasten betalen en gerechtigd zijn het huis te kopen voor 1200
gulden of na de dood van Barbara voor 1000. 167 Zou dit niet het huis
zijn dat Carolus Berchmans in 1643 bewoonde en voor een deel verhuurde? Erfgenaam van het aldus met huur bezwaarde huis is geworden
de Leeuwarder apotheker Laurens Metz, die zijn pillen draaide aan de
Nieuwstad tegenover de Waag en in 1654 gehuwd was met Geertje
Sybrands Forsenburg. 168 Deze heeft het priesterhuis verkocht en w l
voor 1200 gulden in plaats van de in het contract voorziene duizend.'s 0

H E T W E R K V A N DE P R I E S T E R

Een missionaris aan het woord
Geen middel is beter om door te dringen in de dagelijkse praktijk van
de zielzorg dan het relaas dat Joannes Alardi in 1631 opstelde over zijn
werk in Harlingen en omgeving. Evenals zijn voorganger Blocland
woonde hij bij Jan Hendriks in huis; daarnaast beschikte hij nog over
twee of drie andere minder geschikte adressen om samenkomsten te
houden. Zijn kudde was klein en niet van hoge kwaliteit: velen waren
gemengd gehuwd of woonden eenvoudig met een andersdenkende
samen. Uiterste voorzichtigheid was daarom geboden. Samenkomsten
van zestig personen waren reeds boven de middelmaat, tachtig was het
hoogste aantal. De tijd der samenkomsten was laat op de avond of
omstreeks middernacht. Wanneer — voorzover de gevaren het toelieten —
op zon- en feestdagen samenkomsten in de stad gehouden werden, dan
droeg de pater zorg tot de verkondiging en de viering der heilige geheimen steeds ook enkele lauwe katholieken uit te nodigen en de vurigen
desnoods iets af te remmen, door hen aan vaste beurten te houden,
's Winters riep hij op bijna alle zondagavonden met donkere maan de
jongens van zijn hele gemeente bijeen voor het katechismusonderwijs
en liet enkele onwetende ouderen zich bij hen aansluiten.
Bij wassende en volle maan ging de pater de dorpen af om nachtelijke
samenkomsten te houden, soms met dertig of veertig gelovigen, vaker
zestig en enkele malen honderd. Bij het binnenkomen der bezoekers
praatte hij eerst met elk afzonderlijk en vond daarbij de gelegenheid
vragen te stellen over hun godsdienstige omstandigheden : of zij gedoopt
waren en wettig gehuwd, of hun kinderen gedoopt waren, of sommigen
ook met ketterij besmet waren? Meestal was het een wonderlijke groep
mensen, weinig practiserenden, veel buitenkerkelijken, veel traditioneel
katholieken die uit lauwheid of schroom niet gewend waren de sacra219

menten te ontvangen. De pater wees dus elk op zijn plichten en verdeelde dan het huis in drieën: een deel voor de verzamelde gemeente,
een deel voor de biechtelingen die hun geweten onderzochten, en in
de derde ruimte hoorde de priester biecht. Intussen luisterde de vergadering naar de voorlezing van een godsdienstig boek en zong men
vrome liederen. Om te voorkomen dat de bijeenkomst de mensen te
lang viel, brak de pater na enige tijd het biechthoren af en richtte hij
zich tot alle bezoekers. De kinderen moesten voortaan gaan zitten en
de priester behandelde een gedeelte van de geloofsleer. Hij had de stof
zo uitgezocht dat in twee of drie lessen alles ter sprake kon komen wat
een Christen noodzakelijk moet weten; bij zijn derde of vierde bezoek
kon hij dan behandelen hoe men behoort te leven. Omdat zeer veel
volwassenen de eenvoudigste formuliergebeden niet kenden, liet hij de
vergadering onder zijn leiding het kruisteken maken, de geloofsbelijdenis
en het Onze Vader opzeggen, dan de tien geboden, de vijf geboden en
zeven sacramenten der Kerk en soms ook nog de zeven hoofdzonden en
hun tegendeel, de zeven hoofddeugden. Na de les keerde de pater terug
naar de biechtstoel en werden in de vergadering de voorlezing en het
gezang hervat. Of iedereen die dat wenste, de gelegenheid kreeg om te
biechten, hing af van de tijd.
Begon de dageraad door te breken, dan liet hij de laatste biechtelingen wachten om eerst de eigenlijke godsdienstoefening te houden.
Hij begon met de voorlezing van het evangelie van de dag, gevolgd door
een aan de omstandigheden van zijn gehoor aangepaste preek. Vervolgens
bereidde hij zich voor op de heilige handelingen, terwijl de gelovigen
een lied zongen. Was dat afgelopen, dan droeg hij de heilige Mis op en
reikte de communie uit aan degenen die tevoren gebiecht hadden. Na de
Mis bad de priester een litanie en enkele andere gebeden voor en daarop
sloot het volk de dienst af met het zingen van een lied. De pater kreeg
daardoor de gelegenheid de voorgeschreven gebeden voor zichzelf te
doen, gaf de bezoekers de zegen met het Allerheiligste, besprenkelde
hen met wijwater en liet hen dan naar huis gaan. Wie nog wilden biechten of communiceren, het doopsel voor zich of hun kinderen verlangden
of een huwelijk wilden aangaan, werden verzocht te blijven. Als de
tijd het toeliet hielp de pater allen. Daarna nam hij enige rust, maar het
kwam ook voor dat hij onmiddellijk een ander onderdak opzocht, of
nog een tweede Mis opdroeg, vooral in adellijke huizen.
Na een aantal dagen werk op het platteland keerde hij terug naar
zijn adres in de stad, het huis van Jan Hendriks. Voor een deel teerde
hij daar op diens gastvrijheid, maar de pater wilde hem om zijn groot
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gezin en het vele dat hij reeds uitgegeven had voor kerkelijke belangen,
niet te zwaar belasten. Daarom nam hij graag aan wat hem links en
rechts werd aangeboden en gaf hij de gelovigen de gelegenheid een
kleinigheid te offeren in een offerblok thuis of op het altaar bij samenkomsten elders. 170
De omvang van de staties
Uit het verslag van Joannis Alardi komt duidelijk naar voren dat hij
geen pastoor was die afwachtte of zijn schaapjes kwamen, doch een
missionaris, die vanuit een centrale post allerlei plaatsen bezocht waar
katholieken woonden. Het is niet mogelijk aan te geven hoe ver het
werkgebied van elke afzonderlijke priester reikte. Van Harlingen uit
werd eerst ook een deel van het platteland bewerkt; naderhand kon de
zielzorger daar zich bepalen tot de stad zelf.171 De plattelandsstatie van
Van Maele omvatte twaalf dorpen, o.a. Kimswerd, Sexbierum en
Pietersbierum. 172 De stad Franeker met omgeving werd bewerkt door
Franciscanen en Jezuieten; in 1636 heet het dat er 23 dorpen onder
vallen. 171 Een aantal jaren, van 1639 tot 1645, i s dit plattelandsgedeelte
als afzonderlijk gebied bewerkt door Van Maele; 172 dat zal de reden zijn
waarom het in 16 59 heet dat Joannes Arundaeus (de Riet) ook de ager
Franekeranus bewerkte. ' 7 3
Aan de oostkant werd dit gebied begrensd door het werkterrein van
de Leeuwarder missionarissen: seculieren, Jezuieten, Franciscanen en
een Dominicaan. Wat de Jezuieten betreft, in 1637 waren hun westelijkste dorpen Deinum, Blessum, Boksum, Hilaard, Huins, Baard, Oosterlittens en Mantgum. 174 Aan de zuidzijde ontstond omstreeks 1640 de
statie Oosterend, die later in de 17e eeuw o.a. Hennaard omvatte.
Tot 1679 kwamen daar echter ook Jezuieten uit Bolsward en soms
Franciscanen. De meer westwaarts gelegen dorpen bleven voortdurend
afhankelijk van Bolsward, zonder scheiding tussen Jezuïet en Franciscaan;
als hun noordelijkste noemt Tiara Wommels, Kubaard, Lollum, Witmarsum en Pingjum. 175 De statie der Franciscanen daar was ontstaan
in 1624, 176 die der Jezuieten in 1633. 177 Aan de kust was tenslotte
Makkum de zetel van een priester, minstens sinds 1637. 178
Het werken in de missiegebieden bracht veel voetreizen mee en
vereiste een uitgebreide plaatselijke kennis of het gebruik van een gids.
In de winter waren de wegen vaak bijna onbegaanbaar en een boot kon
men ook niet altijd gebruiken. Aerts vertelt een wonderverhaal uit
begin 1643. Carolus Berchmans werd toen door een zekere Taede
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Sipkes van Harlingen naar een zieke buiten de stad geleid langs modderige
en gedeeltelijk overstroomde wegen. Berchmans de pater droeg laarzen,
de gids schoenen; niettemin zou Taede even droge voeten gehouden
hebben als de pater. Deze wonderlijke gebeurtenis, aldus Aerts of de
door hem aangehaalde schrijver van het jaarverslag, overtuigde velen in
die streek dat het werk van de onzen aan God behaagde.17»
Kerkgelegenheid en kerkdienst
De uitgestrektheid van ieders werkgebied bracht mee dat de gelovigen
op tal van plaatsen werden samengeroepen. Behalve het huis van Jan
Hendriks noemen de Jezuïeten geen enkele plaats, alleen wordt eenmaal
met een zekere voldoening vermeld dat pater Sluijsken in 1644 in een
gebouw optrad dat vroeger een klooster geweest was (vermoedelijk
Anjum of Bajum). 180
Sommige adellijke huizen hadden een huiskapel, zoals het Sjaardemaslot te Franeker, 181 het huis Koüm onder Tsjom 182 en Liauckamastate
te Sexbierum. 183 Op Liauckamastate was ook een waardevolle schat aan
heilige vaten van onbekende ouderdom, die na de sloping van het slot
nog lange tijd in familiebezit gebleven is, maar enkele tientallen jaren
geleden verdwenen. lB *
Daarnaast dienden verschillende burgerhuizen en boerderijen als
kerkgelegenheid: dat van Jan Hendriks en enkele andere in Harlingen,
in Franeker die van Sasker Folkerts, Sasker Sjoerds en Hans Joukes; 65
buitenaf werden samenkomsten gehouden te Ried bij Douwe Jellis en
Homme Dirx, l8 5 tussen Marsum en Engelum bij Ocke Epes 106 en bij
ongenoemden in Winsum, Dronryp, 6 s Tzummarum l8 5 en elders.
De toerusting van kerkgelegenheid en priester vinden wij slechts
éénmaal beschreven : toen Adrianus van Maele onder Marsum gevangen
genomen werd, vonden de dienaren der justitie een houten kruisbeeld,
een kelk, een boek, drie messing kandelaars, voorts een „misshembd"
en een „armosijnen miscleedt met sijn toebehoren, . . . een Pater
noster ende een lange bandt". 106 Misdienaars worden niet genoemd,
wat niet inhoudt dat zij niet voorkwamen: de Jezuïeten zagen in het
misdienen een middel om in de kinderen eerbied en ijver op te wekken
en de ouders aan de Kerk te binden. Vanwege de gevaren wilde men
alleen jongens van boven de tien, die beter op hun tellen pasten. 186
De aard van de kerkgelegenheid, het gevaar voor ontdekking en op
het platteland bovendien de afstanden lieten geen grote aantallen kerkgangers toe. Het missieverslag der Jezuïeten over 1635- noemt de samen222

komsten te Franeker klein, die te Harlingen flink groot, 1 8 7 zonder
nadere aanduiding. In 1653 heet het dat in Franeker de toeloop af
hangt van de aard der plaatsen, en dat op grote feesten wel 300 gelovigen
komen. Adrianus van Maele ontvangt gewoonlijk 60 of 70 kerkgangers,
soms 100, Petrus Costerus te Harlingen ςο en op grote feestdagen 1 0 0 . l 8 8
In 1660 had de Franciscaan Gerardus Gogh in de stad Franeker gewoon
lijk ongeveer 70 kerkgangers. 1 8 9
Het kleine aantal bezoekers bracht een veelvuldig optreden mee :
in 1635 wordt dat zowel voor Harlingen als voor Franeker opgegeven. 1 8 '
In іб^з heet het dat Jan de Riet op zon- en feestdagen twee of driemaal
de Mis leest, 1 8 8 en naar het schijnt bineerde de Franciscaan Gogh in 1660
eveneens. 1 8 ' Reeds lang was dit een doorn in het oog van de leiders der
missie. Rovenius ging in 1643 zover dat hij alle tot dan toe door hemzelf
of zijn vicarii verleende volmachten introk omdat bineren gemakkelijk
leidde tot al dan niet gegronde klachten over hebzucht, en voor de
toekomst bepaalde dat uitsluitend schriftelijke vergunningen gegeven
zouden worden. Nu er meer priesters waren dan voorheen, drong hij
ook aan op terughoudendheid in het gebruik der vergunningen. 1 ' 0
De gewone tijd der samenkomsten was de nacht ; het is iets ongewoons
als De Riet in 1653 opgeeft dat hij 's nachts in de stad de heilige Mis
opdraagt en bij dag buiten. 1 8 8 Gogh deed het in 1660 juist andersom:
bij nacht op een van zijn veertien dorpen, 's morgens vroeg in de stad.' 8 '
Te Harlingen kon Costerus in 1656 alleen bij nacht grotere samenkom
sten houden; kleinere blijkbaar ook overdag. 1 ' 1 Maar in 16^9 geschiedt
alles weer 's nachts. 1 ' 2
Over de intenties waarvoor de Mis werd opgedragen, horen wij
slechts éénmaal: te Harlingen werd in 1648 iemand door de kracht
van het heilig offer aan de kaken van de dood ontrukt. 1 ' 3 Over geldelijke
bijdragen bij deze en dergelijke gelegenheden vernemen wij niets; in
1682 beschouwden de Harlingers een verplicht stipendium als iets
ergerlijks. 1 '*
De sacramenten
Van de sacramenten leverde het doopsel weinig moeilijkheden o p :
wanneer men de bedoeling van de dopeling of zijn ouders als oprecht
goed kon beschouwen, bleef alleen soms nog de vraag of het juister was
onder voorwaarde te dopen. Dit was echter geen gewoonte, en Rovenius
schreef uitdrukkelijk voor het na te laten.''s In het algemeen zullen
de priesters doopboeken bijgehouden hebben, anders waren zij niet
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in staat geweest geregeld hun aantallen dopelingen op te geven. De
kleine en smalle formaten die later gebruikelijk waren, zal men ook
destijds wel gekend hebben; die waren het handigst om overal mee
heen te nemen. In hoever doop door leken destijds voorkwam, is niet
aan te geven.
Een moeilijker sacrament was de biecht. De andersdenkenden kenden
haar niet, en gedurende een halve eeuw was het niet of slechts zelden
mogelijk geweest te biechten. Over de wijze van biechthoren gaf
Zacharias de Metz in 1656 een instructie, waarin hij biechtvaders maande
tot bescheidenheid bij het vragen stellen, vooral over sexuele misstappen, hun gebood niet naar namen of onnodige bijzaken te vragen,
het biechtgeheim strikt te bewaren, geen biechtelingen aan zich te
binden, de grenzen van hun eigen rechtsmacht niet te overschrijden
en geen geschenken aan te nemen. 1 » 6 Over de veelvuldigheid van het
biechten deelt visitator Thomas Dekens in hetzelfde jaar mee dat Jan
de Riet te Franeker de veelvuldige biecht en communie heeft ingevoerd,
zonder nadere aanduiding. 30
In sommige gevallen gelukte dit overigens niet zonder moeite. Jacobus Sluijsken heeft in 1646 te Franeker een ommekeer meegemaakt,
die hij aan het ingrijpen van de Voorzienigheid toeschreef. Twee broers
hadden steeds geweigerd te biechten en te communiceren. Bij het opstapelen van turf viel een van hen van de zolder en lag 43 uur bewusteloos. Soms meende men dat hij ging sterven. Pater Sluijsken kon niets
beginnen, besprenkeling met wijwater hielp niet, gebed van de familie
evenmin. Sluijsken veronderstelde dat God het gebed niet wilde verhoren omdat de biddenden verharde zondaars waren. Hij bezwoer
daarom allen, en met name de weerspannige broer van het slachtoffer,
zich bij de priester van hun zonden te ontdoen. Allen beloofden het, de
broer het laatst. De derde dag kwam de lijder bij bewustzijn en gaf
gevolg aan de vermaningen van de pater door zijn levensbiecht te spreken
en communie en oliesel te ontvangen. De heilzame uitwerking ervan
meende Sluijsken spoedig te bespeuren: na twee dagen was de man
hersteld. Het volgend jaar werd Sluijsken of zijn opvolger Jan de Riet
bij een doodziek edelman geroepen (Hette Oenema of Schelte van
Paffenrode?). De smeekbeden van zijn dochter konden de man al evenming tot biechten bewegen als de vermaningen van de pater. De pater
vreesde dat de zieke als gevolg van langdurige slapeloosheid gedurende
de nacht zijn bezinning zou verliezen. Daarom deed hij een gelofte aan de
heilige Jozef indien de man voor die tijd biechtte. Hij zocht vervolgens
de lijder opnieuw op, bracht hem de onzekerheid van het leven in
274.

herinnering en terstond verzocht de zieke de omstanders hem alleen te
laten met de pater om zijn biecht te spreken. 197
In 1656 worden eveneens enkele gevallen vermeld. Een man die
steeds geweigerd had gehoor te geven aan de aansporingen van de
Jezuïet, werd tijdens een preek plotseling zo sterk getroffen door Gods
woord, dat hij terstond na de Mis zich niet zonder tranen neerwierp
voor de pater en zijn zonden beleed. Het goede voorbeeld van de man
trok de echtgenote mee. Een andere man was in geen vijftien jaar tot
biechten gebracht ondanks alle smeekbeden en bedreigingen met Gods
toorn, 's Mans dochter was protestant. Toen de pest hem trof, en hij in
stervensgevaar kwam te verkeren, haastte De Riet zich erheen en
bereikte dat de man zijn vorig leven hartgrondig verfoeide en van de
sacramenten voorzien kon worden. Nog vier anderen wist pater De
Riet in i6f6 tot geregeld biechten te bewegen. 1 » 8 Het jaar daarop zuiverde een vrouw die 2 ς jaar lang heiligschennend gebiecht had, zich
bij hem van haar kwaad. 1 5 8 In 16^9 nam De Riet vóór de kerkdienst
een man van in de vijftig apart, die maar niet tot biechten kwam. Hij
sloeg zijn arm vriendschappelijk om hem heen, en zei toen: „Ik laat u
niet gaan voor gij uw ziel gereinigd hebt". Onder deze aandrang viel de
man op de knieën en biechtte de zonden van zijn hele leven.1»»
De Jezuïeten merkten op dat er in Nederland een sterke neiging
bestond zich lange jaren steeds tot dezelfde biechtvader te wenden, 200
wat slecht paste bij hun veelvuldige personeelsverplaatsingen.
Veel waarde hechtten de Jezuïeten aan de levensbiecht (generale
biecht). Jan de Riet schijnt te Franeker sterke aandrang in die richting
uitgeoefend te hebben, hij is althans de eerste van wie in ons gebied
gevallen vermeld worden (i648). I 9 3 Voor heel de Jezuietenmissie in
Friesland wordt voor 1660 een aantal van 22 peronen opgegeven die
de zonden van hun hele leven gebiecht hebben. 201
De enige gegevens over de heilige communie zijn de al vermelde
mededelingen van Joannes Alardi over zijn werk en het bericht dat in
1656 Jan de Riet te Franeker het veelvuldig ontvangen van dit sacrament
had ingevoerd. 1 » 8 De missieverslagen der Jezuïeten geven vrij veel cijfers
op dit gebied, doch steeds voor hun hele missie.
Het vormsel heet in onze missiegeschiedenis dikwijls het onbekende
sacrament. In het grootste deel van de 17e eeuw was dat althans in
Friesland het geval. In de eerste jaren van zijn coadjutorschap heeft
De la Torre, toen nog niet tot bisschop gewijd, zijn vriend Chigi daarop
gewezen, 202 zonder daarmee te bereiken dat er werk werd gemaakt
van zijn verheffing tot bisschop.
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Het huwelijk komt veelvuldig in de bronnen voor. Een punt van belang
was allereerst de vraag of de voorschriften van Trente — vooral de eis
dat huwelijken gesloten zouden worden voor de pastoor en twee getuigen - op Friesland van toepassing waren. Was het concilie niet
afgekondigd, dan golden de voorschriften in geen geval ; daarom liet de
Jezuietenoverste Ludovicus a Marca door een geleerd ordesgenoot
gegevens hierover verzamelen, die uiteraard bevestigend waren. 203 In
feite was het echter jaren lang onmogelijk geweest aan deze voorschriften
te voldoen.
Van de huwelijksbeletselen komen in de algemene stukken zowel te
nabije verwantschap als het verschil in godsdienst voor. Het schijnt dat
huwelijken in de verboden graden in Friesland veel voorkwamen. Toen
de Propaganda Rovenius naar de reden daarvan vroeg, antwoordde de
vicaris dat het zeker niet lag aan zijn vlotheid in het geven van dispensaties : zes of zeven in meer dan tien jaar, meest voor reeds lang gehuwden. De oorzaak moest dus liggen bij de reguliere missionarissen, die
beweerden veel meer te kunnen, en zich in zulke gevallen niet tot de
apostolisch vicaris wendden. Dat de mensen dergelijke huwelijken niet
vermeden, schreef Rovenius toe aan hun ontstellende onwetendheid,
de vleselijke neigingen en de hardheid van het volk, het voorbeeld van
de protestanten, het gebrek aan keuzemogelijkheid en de gemakkelijkheid der paters, die het bestonden bij hem aan te kloppen om dispensaties
voor neven en nichten. 20 *
Het verschil in godsdienst betrof niet alleen gedoopten, doch ook in
veel gevallen ongedoopten. De opvatting van Marius, die door Rovenius
stilzwijgend gebillijkt werd, was dat dit beletsel althans in Friesland
niet als ongeldigmakend beschouwd kon worden. De Jezuïeten deelden
deze mening niet, hun missionarissen in Friesland verlangden daarom
dat uit Rome iemand volmacht zou ontvangen in dit beletsel te kunnen
dispenseren, vooral om de vele katholieken te helpen die reeds lang met
ongedoopte Mennisten gehuwd waren. 205
Aan de ongeoorloofdheid van gemengde huwelijken heeft Rovenius
uiteraard niet getornd. Kort voor zijn dood verbood hij nog aan zijn
priesters aan de sluiting van dergelijke huwelijken mee te werken of
gemengd gehuwden zonder zijn verlof van deze zonde te ontslaan ; wie
dit voorschrift overtrad, werd ipso facto drie maanden geschorst van
het Mislezen.s2
Later heeft De la Torre zich verdiept in de problematiek van het
gemengde huwelijk, 206 en ook van de vorm waarin het huwelijk voor
de wet gesloten werd. In Friesland kon men kiezen tussen gerecht en
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herinnering en terstond verzocht de zieke de omstanders hem alleen te
laten met de pater om zijn biecht te spreken.'97
In 1656 worden eveneens enkele gevallen vermeld. Een man die
steeds geweigerd had gehoor te geven aan de aansporingen van de
Jezuiet, werd tijdens een preek plotseling zo sterk getroffen door Gods
woord, dat hij terstond na de Mis zich niet zonder tranen neerwierp
voor de pater en zijn zonden beleed. Het goede voorbeeld van de man
trok de echtgenote mee. Een andere man was in geen vijftien jaar tot
biechten gebracht ondanks alle smeekbeden en bedreigingen met Gods
toorn, 's Mans dochter was protestant. Toen de pest hem trof, en hij in
stervensgevaar kwam te verkeren, haastte De Riet zich erheen en
bereikte dat de man zijn vorig leven hartgrondig verfoeide en van de
sacramenten voorzien kon worden. Nog vier anderen wist pater De
Riet in 16 ς6 tot geregeld biechten te bewegen. 1 « 8 Het jaar daarop zui
verde een vrouw die 2£ jaar lang heiligschennend gebiecht had, zich
bij hem van haar kwaad. 1 5 8 In 1659 nam De Riet vóór de kerkdienst
een man van in de vijftig apart, die maar niet tot biechten kwam. Hij
sloeg zijn arm vriendschappelijk om hem heen, en zei toen: „Ik laat u
niet gaan voor gij uw ziel gereinigd hebt". Onder deze aandrang viel de
man op de knieën en biechtte de zonden van zijn hele leven.I9»
De Jezuïeten merkten op dat er in Nederland een sterke neiging
bestond zich lange jaren steeds tot dezelfde biechtvader te wenden, 200
wat slecht paste bij hun veelvuldige personeelsverplaatsingen.
Veel waarde hechtten de Jezuïeten aan de levensbiecht (generale
biecht). Jan de Riet schijnt te Franeker sterke aandrang in die richting
uitgeoefend te hebben, hij is althans de eerste van wie in ons gebied
gevallen vermeld worden (i648). I 9 3 Voor heel de Jezuietenmissie in
Friesland wordt voor 1660 een aantal van 22 peronen opgegeven die
de zonden van hun hele leven gebiecht hebben. г 0 1
De enige gegevens over de heilige communie zijn de al vermelde
mededelingen van Joannes Alardi over zijn werk en het bericht dat in
1656 Jan de Riet te Franeker het veelvuldig ontvangen van dit sacrament
1 8
had ingevoerd. ' De missieverslagen der Jezuïeten geven vrij veel cijfers
op dit gebied, doch steeds voor hun hele missie.
Het vormsel heet in onze missiegeschiedenis dikwijls het onbekende
sacrament. In het grootste deel van de 17e eeuw was dat althans in
Friesland het geval. In de eerste jaren van zijn coadjutorschap heeft
De la Torre, toen nog niet tot bisschop gewijd, zijn vriend Chigi daarop
gewezen, 202 zonder daarmee te bereiken dat er werk werd gemaakt
van zijn verheffing tot bisschop.
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Het huwelijk komt veelvuldig in de bronnen voor. Een punt van belang
was allereerst de vraag of de voorschriften van Trente — vooral de eis
dat huwelijken gesloten zouden worden voor de pastoor en twee ge
tuigen — op Friesland van toepassing waren. Was het concilie niet
afgekondigd, dan golden de voorschriften in geen geval ; daarom liet de
Jezuietenoverste Ludovicus a Marca door een geleerd ordesgenoot
gegevens hierover verzamelen, die uiteraard bevestigend waren. 2 0 3 In
feite was het echter jaren lang onmogelijk geweest aan deze voorschriften
te voldoen.
Van de huwelijksbeletselen komen in de algemene stukken zowel te
nabije verwantschap als het verschil in godsdienst voor. Het schijnt dat
huwelijken in de verboden graden in Friesland veel voorkwamen. Toen
de Propaganda Rovenius naar de reden daarvan vroeg, antwoordde de
vicaris dat het zeker niet lag aan zijn vlotheid in het geven van dispen
saties : zes of zeven in meer dan tien jaar, meest voor reeds lang gehuw
den. De oorzaak moest dus liggen bij de reguliere missionarissen, die
beweerden veel meer te kunnen, en zich in zulke gevallen niet tot de
apostolisch vicaris wendden. Dat de mensen dergelijke huwelijken niet
vermeden, schreef Rovenius toe aan hun ontstellende onwetendheid,
de vleselijke neigingen en de hardheid van het volk, het voorbeeld van
de protestanten, het gebrek aan keuzemogelijkheid en de gemakkelijk
heid der paters, die het bestonden bij hem aan te kloppen om dispensaties
voor neven en nichten. г о ^
Het verschil ín godsdienst betrof niet alleen gedoopten, doch ook in
veel gevallen ongedoopten. De opvatting van Marius, die door Rovenius
stilzwijgend gebillijkt werd, was dat dit beletsel althans in Friesland
niet als ongeldigmakend beschouwd kon worden. De Jezuïeten deelden
deze mening niet, hun missionarissen in Friesland verlangden daarom
dat uit Rome iemand volmacht zou ontvangen in dit beletsel te kunnen
dispenseren, vooral om de vele katholieken te helpen die reeds lang met
ongedoopte Mennisten gehuwd waren. 20 s
Aan de ongeoorloofdheid van gemengde huwelijken heeft Rovenius
uiteraard niet getornd. Kort voor zijn dood verbood hij nog aan zijn
priesters aan de sluiting van dergelijke huwelijken mee te werken of
gemengd gehuwden zonder zijn verlof van deze zonde te ontslaan ; wie
dit voorschrift overtrad, werd ipso facto drie maanden geschorst van
het Mislezen.s2
Later heeft De la Torre zich verdiept in de problematiek van het
gemengde huwelijk, 206 en ook van de vorm waarin het huwelijk voor
de wet gesloten werd. In Friesland kon men kiezen tussen gerecht en
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gereformeerde kerk, maar het gerecht was belangrijk duurder. De la
Torre bepleitte bij de Propaganda een milde praktijk in al deze dingen. 206
De Propaganda trok daarentegen eerst zeer strakke lijnen. 207 Het grote
bezwaar tegen huwelijkssluiting voor de kerk was dat in het gereformeerde trouwformulier de omstanders werden aangeduid als „deze heilige
gemeente". Op vragen van De la Torre besloot de Propaganda begin 16^-9
dat het gebruik van deze term niet geoorloofd was, maar dat de priester
aan overtreders van dit voorschrift de kerkelijke huwelijkssluiting niet
mocht weigeren, zelfs als zij geen berouw toonden. Ook werd het
verbod van gemengde huwelijken iets verzacht: de apostolisch vicaris
mocht zich houden aan de mildere wenken van de kerkleraren. 208
In die tijd kon de kerkelijke huwelijkssluiting zowel voor als na die bij
gerecht of predikant vallen; het laten samenvallen van beide door de
aanwezigheid van de priester in de gereformeerde kerk was door
Rovenius verboden op straffe van ontzetting uit het ambt. Wichardus
Matthiae werd omstreeks 1644 van een dergelijk optreden beschuldigd,
doch ten onrechte. 209 De kerkelijke huwelijkssluiting volgde de voorschriften van het riuale Romanum. Misschien geschiedde dit meer dan
eens op zon- en feestdagen: Johan Wittert trouwde te Harlingen met
Ida Popta op Allerheiligen 1628. 2I0
Over het Oliesel bestaan geen bepaalde gegevens; wel krijgt men de
uit de doodsberichten der Jezuïeten de indruk dat destijds dat sacrament
pas werd toegediend als de dood nabij was. De priesterwijding is in de
missietijd nooit in Friesland toegediend; de belangstelling voor het
priesterschap komt later aan de orde.
Andere genademiddelen
Van de sacramentalia komt de duivelbezwering verscheidene malen in
de litteratuur voor. De Satan was immers nabij. Toen de verdienstelijke
Jan Hendriks op 20J10 november 1649 in de gevangenis overleed,
hoorde een Jezuïet een geschreeuw als van een menigte duivels die op de
vlucht sloeg en te keer ging wegens het verlies van een begeerde buit;
na enige ogenblikken hoorde hij een gejubel als van zacht zoemende
bijen. Zijn dienstbode bevestigde dit getuigenis. 11 s
Wij hebben te Franeker Simon de Coninck reeds bezig gezien met een
duivelbezwering. Toen voor een meisje uit Burgwerd haar familie hem
om hetzelfde verzocht, weigerde hij, omdat de familie van de bezetene
weigerde katholiek te worden, of althans haar overgang te aanvaarden."
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Een onderwerp dat de jaren door de mensen bezig hield, was de aflaat.
Talrijke malen hebben de pausen een jubelaflaat toegestaan: in 1617,
toen hierover een gedrukte instructie verspreid werd, 2 1 1 vervolgens
in 1626. Bij deze gelegenheid hield de paus op verzoek van Rovenius
speciaal rekening met de gelovigen in de diaspora : wie geen tien kerken
kon bezoeken om er te bidden, mocht volstaan met tien maal dezelfde ;
wie ook dat niet kon, moest een opdracht van zijn biechtvader uit
voeren, en waar geen biechtvader te bereiken was, kon men aan de
vereisten voldoen door met een rouwmoedig hart vijftien maal het
rozenhoedje te bidden. 2 1 2 Ook in later jaren werd deze aflaat verleend
o.a. in і б £ і , іб^б en 1661. Ondanks de vervolging waren de Harlinger
gelovigen in 16^6 vol ijver om de aflaat te winnen: niemand liet deze
gelegenheid voorbijgaan. 213 Naast de algemene aflaten waren er de
bizondere van de verschillende orden. De Propaganda behandelde in
1628 een verzoek van de regulieren om die aan de gelovigen van de
Nederlandse missie ook toe te staan ingeval bepaalde voorwaarden
door de vervolging niet vervuld konden worden. De seculieren be
toogden weliswaar dat de pastoors daardoor een deel van hun inkomsten
zouden verliezen, maar op een aanbeveling van kardinaal Bentivoglio
besloot de congregatie het verzoek in te willigen, mits er geen melding
gemaakt werd van rozenkrans, koordje van Sint Franciscus of van enige
orde of sociëteit. 214
In het missieverslag van de Jezuïeten over 16^8 is sprake van de kracht
van het wijwater. Te Franeker stond een vrouw onder verdenking van
hekserij. Haar dochtertje gaf eens een appel aan een jongen, en toen hij
die opgegeten had, voelde hij in zijn keel iets als een zwaar gewicht, dat
hij niet weg kon krijgen. Het gewicht verplaatste zich naar de ingewanden, en een week later kreeg de jongen hevige pijn en kon men uit zijn
lichaam geluiden horen als van een pad. Deze kwelling duurde drie
maanden. Aan de beweringen van de jongen dat hij een pad in zijn
lichaam had, wilde zijn vader geen geloof schenken, tot hij zelf het
geluid hoorde. Hij liet zich bepraten water te halen dat door pater
De Riet gezegend was. Hij gaf het aan de jongen met de woorden : „Nu
zal ik zien of de duivel meer macht heeft over mijn jongen dan gewijd
goed over de duivel". Nauwelijks had de jongen het water gedronken,
of men hoorde in de ingewanden een knappend geluid en de pad
kwam naar buiten met opengebarsten buik en uitpuilende ingewanden,
alles „ten bate van de gezondheid van de jongen, de eerbied voor heilige
zaken en het geloof van de vader. " 2 I 5
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Devoties
Van de gangbare of door de Contrareformatie bevorderde devoties
— oudere als bedevaarten, het ontvangen van allerlei zegeningen, processies, gebruik van wijwater, aflaat, heiligenverering, doch nu met meer
nadruk op God en Diens genade, oriëntatie op de bijbel, op gebruik van
de volkstaal, op soms kennis ook 216 - konden sommige in de vervolgingsdiaspora moeilijk beoefend worden. De Jezuietengeneraal Mutius Vitelleschi heeft wel in 1629 voorschriften gegeven over de eerbiedige bewaring van het Heilig Sacrament 217 evenals De Metz in і б ^ б , " 6 doch in
de missie was zoiets in veel gevallen onmogelijk. Wij vernemen niets
over de verering van de Eucharistie, evenmin over de kruisweg.
Des te meer horen wij over de heiligenverering. Carolus Berchmans
stak in 1646 ter ere van de „marmeren Maria" twee kaarsen op om voor
een vrouw in barensnood verlichting te vragen en werd terstond ver
hoord. 2 1 8 Toen Gerardus Gogh in 1660 in zijn schuilplaats groot gevaar
liep, vertrouwde hij zich toe aan de Heilige Maagd.' J'
De heilige Jozef wordt slechts tweemaal vermeld: in 1647 bij de
pogingen van de Franeker Jezuïet, vermoedelijk Jan de Riet, om een
stervende tot biechten te bewegen, 1 ' 7 en in 1648 als een doodzieke
vrouw hem een gelofte doet, te vervullen op Ameland, en geneest. 1 » 3
De uitvoerige verslagen der Jezuïeten vermelden met graagte de
hulp die de heilige leden der Sociëteit aan de gelovigen geboden hebben;
hun rubriek „Res mïrae" is daarvoor speciaal bedoeld. Ignatius gold als
de beschermer der kraamvrouwen. Te Harlingen verkeerden in 1644
twee aanstaande moeders in groot gevaar, maar vonden onmiddellijk
baat bij de verering van een reliek van de heilige en het afleggen van een
gelofte te zijner ere: het levensgevaar week. Voor een van hen kwam
nog een zware beproeving, want zij bracht na negen dagen een worm
ter wereld, die vol tanden zat, doch na nog een maand baarde zij zonder
de gewone pijnen een pracht van een zoon.' 8 0 Wie het geloven kan . . .
Een door de voorspraak van Franciscus Xaverius verkregen genezing
wordt in i6ç8 te Harlingen vermeld; deze betrof een vrouw die aan
zware koortsen leed. 215
Als voorspreker komt ook degeleerde Jezuïet Leonardus Lessius voor.
Te Franeker leed in 1646 een vrouw reeds meer dan zeven maanden aan
een ziekte die bij de artsen onbekend was, en die door haarzelf en vele
anderen werd toegeschreven aan toverij. Jacobus Sluijsken gaf haar
tenslotte relieken van pater Leonardus om te dragen, en verzekerde haar
dat, ingeval zij vergiftigd was, God haar door de verdiensten van pater
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Leonardus binnen negen dagen ofwel zou genezen of door de dood uit
haar lijden verlossen. Na een week werd de zieke van alle aardse ellende
bevrijd.21»
De genezing van twee vrouwen, die in 1657 te Harlingen zozeer leden
aan borstontsteking dat zij 's nachts geen ogenblik konden slapen, en die
door geen dokter geholpen konden worden, werd toegeschreven aan
de genade van God en de verdiensten van de heilige Agatha. Petrus
Costerus bezat een ring die te Rome aan de vinger van de heilige gestoken was. Nadat beide vrouwen gebiecht hadden, gaf hij hun de ring.
Zodra zij die op de ontstoken plaats legden, voelden zij verlichting van
de pijn en begon de genezing.1»»
De kennis van het geloof
Het godsdienstonderwijs was in Friesland hard nodig: Joannes Alardi
wees in zijn verslag uit 1631 op de ontstellende onkunde 170 en later
herhaalde Rovenius deze klacht. 205 Hoe Joannes Alardi dit deel van zijn
taak aanpakte, hebben wij gezien; in 163f heet het dat op de meeste
plaatsen in Friesland godsdienstonderwijs wordt gegeven, doch te Harlingen niet vanwege de gevaren. 187 De Metz gaf in 16^6 een opsomming
van wat hij onder geloofsonderricht verstond: het uiteenzetten van de
voornaamste waarheden, de deugden en zonden, de waarde der sacramenten, uitleg van evangelie en dagelijkse gebeden, voorts een voorzichtige behandeling van opvallende tekortkomingen, doch zonder
namen te noemen. Moeilijke zaken die niet strekten tot stichting, dienden zij te vermijden, de leerstellingen der ketters mochten zij alleen
vermelden met een heldere en degelijke weerlegging.1»6 De hulp van
klopjes hebben de zielzorgers in Harlingen en Franeker grotendeels
moeten ontberen : zij kwamen er weinig of niet voor. 220
Over de naleving van de uitgebreide en strenge vasten- en onthoudingswetten zijn geen gegevens beschikbaar.
Bekeringen
Een belangrijk punt in de missieverslagen vormen de bekeringen van
zondaars, ongelovigen en ketters. Soms worden alleen cijfers opgegeven,
soms ook de omstandigheden waarbij de wonderverhalen niet ontbreken, waaraan de missionarissen graag geloof hechtten. Te Harlingen
is in 163J sprake van verschillende bekeringen, zonder nadere aanduiding. 187 In het begin van 1636 is Jeslijck, de vrouw van Jan Hendriks,
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eindelijk gewonnen. Zij had lang weerstand geboden aan de opwekkingen
van de priester, tot een zware ziekte haar tot toegeven bewoog. 221
Enkele jaren later, in 1642, had Carolus Berchmans reeds met zijn eerste
preek succes op dit punt. Hij sprak over het droevig lot dergenen die
zonder doopsel stierven, en terstond viel voor hem een jongeman van
20 jaar op de knieën, die verscheidene malen uitriep: „Pater, ik ben
ook nog heiden ! " Men kon hem niet van de priester losrukken aleer hij
onderricht en gedoopt was, deelt Aerts mee. Ook heeft Berchmans toen
een man van 33 jaar bekeerd, die een of twee dagen na zijn doopsel
stierf, en iemand die het bij de Joden gezocht had. 100 Geen wonder
dat Berchmans in Harlingen wel meer mogelijkheden zag, als hij maar
een helper had.15° Ook in de volgende jaren is geregeld sprake van
bekeringen, soms van — niet nader aangeduide - vooraanstaande burgers.
In i(>£ 1 keerde iemand terug, die kloosterling geweest was en nadien
jaren lang in de wereld geleefd had 222 . In 16 £ ς is sprake van een katholiek
soldaat, die dertig jaar lang niet in de kerk geweest was en zich verliep
in drinken, vloeken en vechten. Toen hij op een nacht dronken thuis
kwam en naar gewoonte met zijn dolzinnig geschreeuw en gevloek hemel
en aarde beledigde, „bracht hij de hel in beweging en riep hij de duivel
op om zich te wreken : hij werd van zijn plaats gesleurd en een halve
mijl verder weer neergezet." Deze schok bracht hem tot bezinning:
verheugd dat hij niet meteen naar de hel was gebracht, beleed hij zijn
zonden aan de gekruisigde Christus en aan de priester. Sindsdien
trachtte hij zijn geroep om de satan goed te maken met het aanroepen
der heiligen, besluit de Harlinger missionaris Petrus Costerus. 2 "
Tot de gelovigen van Costerus behoorde ook een vrouw die gehuwd
was met een gezien ouderling van de doopsgezinden, Ysbrand Christiaensz. Midden 1657 begon deze, zeventig jaar oud, te lijden aan een
langdurige ziekte. Zijn vrouw trachtte met aalmoezen en gebeden zijn
bekering te verkrijgen en spoorde hem ook aan dat hij zich zou aan
sluiten bij de katholieke Kerk, de enige die de zekere en sinds vele
eeuwen veilige weg naar de hemel wees. De ouderling wilde zijn geloof
niet verlaten en vertrouwde op de barmhartigheid van God, die immers
wilde dat alle mensen zalig worden. De vrouw liet zich daardoor niet
van haar gebeden en aalmoezen afbrengen. Na verloop van tijd — hij
had toen nog vier weken te leven — kwam bij Ysbrand grote angst op :
hij wist dat hij een zondaar was en bespeurde niets van vergeving der
zonden, noch van een waarachtig deelhebben in het lichaam van Christus,
terwijl in Joannes 6 toch te lezen stond: „Als gij het vlees van de
Mensenzoon niet gegeten hebt en zijn bloed gedronken, zult gij geen
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leven in u hebben." Gesprekken met de leraren der gemeente konden
hem geen voldoening geven, hij begon te bidden om licht en beloofde
Gods wenk zonder menselijk opzicht te volgen. In de nacht van 14 op
i£ december - volgens de Gregoriaanse kalender dus de Kerstnacht —
werd zijn verlangen vervuld. Terwijl hij wakker lag, zo vertelde hij
aan Costerus, verscheen hem de gekruisigde Christus. Die wekte hem
op, als hij de vergeving der zonden, het ware deelhebben in Zijn lichaam
en een verzekerd zieleheil verlangde, niet te wachten met zijn toevlucht
te nemen tot de katholieke kerk. Dat maakte een einde aan alle aarzeling:
hij liet de volgende morgen meteen de pater roepen, ontving hem
schreiend en vertelde wat hij gezien had. Wel maakte hij vervolgens
nog enkele moeilijkheden, maar toen Costerus die opgelost had en zijn
gewetensbezwaren met Gods hulp weggenomen, zwoer Ysbrand zijn
dwaling af en deed hij belijdenis van het katholiek geloof. Na een levensbiecht ontving hij diep geroerd de heilige communie en bad met Simeon :
Laat nu uw dienaar heengaan, Heer. Daags voor Driekoningen reisde
hij naar het eeuwig vaderland.1«9
In 1660 woonde een protestants kerkdienaar te Harlingen een preek
bij. Het gehoorde maakte zo'n diepe indruk op hem dat hij weldra een
generale biecht sprak, de communie ontving en een begin maakte met een
voorbeeldig katholiek leven." 4
Ook over de bekeringsactiviteiten van de Jezuïeten te Franeker
bestaan veel berichten. In 1644 doopte Jacobus Sluijsken vier volwassenen en won hij ook verschillende anderen, onder wie een zestigjarige
vromv, die verwant was aan Menno Simons. Zij bewoonde het eerder
genoemde voormalige klooster. Tenslotte was er een man van doopsgezinde afkomst, Age geheten, die was overgegaan naar de gereformeerde
Kerk en schoolmeester geworden. Als zodanig bestreed hij het katholiek
geloof heftig, maar in 1638 viel hem een boekje in handen dat zijn
gedachten een andere richting gaf. Hij ging praten met predikanten en
met zijn grietman en vroeg hun waarom de katholieken geen vrijheid
hadden om hun geloof te verkondigen. Toen hun antwoorden hem niet
bevredigden, verliet hij de school en werd bakker. Na veel overleg en
gewetensnood legde hij in het begin van de vasten van 1644 zijn levensbiecht af bij pater Sluijsken en vervolgens ten overstaan van vijf getuigen
de Trentse geloofsbelijdenis. Het is begrijpelijk dat de gereformeerde
Kerk hem niet zonder meer liet gaan. Enkele predikanten spraken hem
erover aan, vervolgens zond de classis twee man op hem af die hem
bedreigden met excommunicatie, doch niets hielp meer, waarop de
banvloek op de laatste zondag van oktober in de kerk vóór de preek
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werd afgekondigd en zijn naam in het lidmatenboek doorgehaald. 22 s
De man is niet te localiseren.
In 1651 meldde Franeker de bekering van een edelman die bij geen
enkele kerk gehoord had. 2 2 2 Onder de acht bekeerlingen van іб££ was
iemand die op het horen van een preek van een Jezuïet over het aanvaarden van het ware geloof was gaan twijfelen aan de juistheid van het
zijne. Toen hij ziek werd, vroeg hij enkel om de sacramenten. Zijn
predikant kwam hem aansporen tot volharding doch nauwelijks was
deze vertrokken of Jan de Riet kwam ongeroepen binnen. Na diens
goede raadgevingen ontving de zieke vol vreugde de sacramenten; niet
veel later verloor hij het bewustzijn. De predikant kon geen woord
meer aan hem kwijt en in deze toestand is de man gestorven. 226
In 1656 kreeg pater De Riet te maken met een vrouw die zich herhaaldelijk tot zelfmoord gedreven voelde. Hij bewoog haar tot biecht en
communie en sindsdien bleven de bekoringen weg. Een man had vijftien
jaar lang geen sacramenten meer ontvangen. Toen hij ziek werd aan de
pest bezocht De Riet hem en wist hem te bewegen tot berouw en de
bereidheid de sacramenten der stervenden te ontvangen. Een protestante
dochter van de zieke was hierbij aanwezig en gaf te kennen dat zij — in
geval zij ooit het protestantisme zou afzweren - door zijn toedoen daartoe
zou overgaan en niet op aandrang van een ander. Kort daarop werd zij
eveneens ziek, vrienden herinnerden zich haar uitlating en brachten
haar de priester in gedachten die haar vader had bijgestaan. Op haar
aanwijzing haalden zij de pater, die haar onderwees in de hoofdzaken
van het geloof. Zij zwoer haar dwaling af, werd voorzien van de sacramenten en volgde haar vader. 123
In 16 £9 was onder de bekeerlingen een echtpaar, dat slechts in naam
katholiek was : zij hadden nooit gebiecht en waren niet wettig getrouwd
tot De Riet hen bewoog deze stappen te zetten. 227 Een jongeman, Calvinist, die eenmaal een godsdienstoefening bij hem had meegemaakt,
werd een tijd later ziek. Zijn moeder, een ijverig lidmaat van de gereformeerde Kerk, drong er op aan dat hij de predikant zou roepen.
De zieke weigerde en vroeg om een priester. De moeder voldeed aan dit
verzoek en toen de priester zijn werk gedaan had, ging haar zoon gerust
heen. 224
Twee bekeerlingen van De Riet worden nog zonder jaartal vermeld.
De een was een religieus die dreigde af te vallen,21» de andere een ongedoopt mannetje met heel beperkte middelen, vermoedelijk uit Sweins
of Peins, dat ziek werd en niet zonder doopsel deze wereld wilde
verlaten. De predikant weigerde, omdat de doop in de kerk toegediend
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behoorde te worden, en bij de Mennisten had hij ook geen succes. Ten
einde raad riep men toen een Jezuïet die hem onderrichtte en doopte.
Later zou 's mans standvastigheid blijken. 228
Van Adrianus van Maele worden geen bekeringen vermeld. Was dit
ietwat riskante werk overgelaten aan de wat vrijer levende stadspaters?
De verslagen van de Franciscanen geven van de bekeerlingen alleen
het aantal en de dwaling waar zij uit voortkwamen; er zijn ook slechts
uiterst weinige van bewaard.
Vatten wij al deze berichten samen, dan valt op dat zij alle de godsdienstige beweegredenen benadrukken: de behoefte aan grotere zekerheid
in het aangezicht van de dood, aan de sacramenten, vooral de doop,
als voertuig van genade. De beschreven gevallen vormen evenwel slechts
een gedeelte van het totale aantal opgegeven bekeringen; in de niet
beschreven gevallen zouden wel motieven van mindere orde in het spel
kunnen zijn. De beschrijvingen wekken in een ander opzicht wel enig
wantrouwen: hadden de Jezuïeten het wel steeds bij het rechte eind,
als zij een rechtstreeks ingrijpen van de hemel meenden te ontdekken?
Hun verhalen druipen bijna van de wonderen, terwijl die in de berichten
van seculieren en Franciscanen zelden voorkomen. In tabelvorm geven
de verslagen het volgende beeld :
naam -katholieken andere gedoopten
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H
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Tegenover de komende man en vrouw stonden uiteraard zij die de Kerk
verlieten. In katholieke bronnen worden zij bijna nooit genoemd. De
meesten van hen zullen terechtgekomen zijn in de publieke Kerk en van
die kant komen dan ook enkele berichten, zoals over de twee personen
die in 16^6-5-7 in Berlikum lidmaat werden."'
Tot de vaste punten in de jaarverslagen der Jezuïeten behoort ook de
beslechting van geschillen. Eén geval speelde zich af te Franeker,waar
twee broers vanwege een som gelds in onmin leefden. Meer dan eens
had de schuldenaar beloofd te betalen wat scheidsrechters in bijzijn van
de Jezuïet billijk zouden achten, en iedere keer had hij zijn woord
gebroken. Tenslotte hakte Jacobus Sluijsken de knoop door: toen de
man op woensdag in de Goede Week zijn Paascommunie wilde doen,
weigerde de pater hem die te geven. Naderhand verlangde de priester
dat hij de schuld terwille van de gekruisigde Christus voldeed; Gods
mildheid zou het hem overvloedig vergelden. Op de vraag van de man of
dat een belofte was, antwoordde Sluijsken bevestigend; daarop verklaarde de schuldenaar : „Dan zal ik ook doen wat de scheidslieden vastgesteld hebben." De beloning kwam onmiddellijk: de vrouw van de tot
inkeer gebrachte, die thuis zwaar en eigenlijk hopeloos ziek lag, herstelde plotseling en kwam hem gezond tegemoet. 230
Ziektejaren
Buitengewoon veel en gevaarlijk werk werd van de priesters gevraagd
in tijden van pest. Het verbond der Staten-Generaal met Franrijk leverde
hun niet de in het eerste jaar, 1635, verwachte voordelen op, en bovendien brachten zieke Franse soldaten de besmetting mee. 231 Te Leeuwarden werden in 1636 een tijd lang tweehonderd doden per week begraven, in sommige dorpen naar evenredigheid nog meer. 232 Aan de andere
kant bleven sommige streken lang gespaard, o.a. Sexbierum en omgeving. 72 Voor het tijdig voorzien van de zieken met de laatste heilige
sacramenten hebben de Jezuïeten te Leeuwarden een hele waarschuwingsorganisatie opgezet. 233
De Jezuïet te Franeker (Adrianus van Renesse of zijn opvolger Adrianus
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van Maele) was van oordeel dat het voortdurende levensgevaar en de
schitterende voorbeelden van vroom afgestorvenen ten zeerste de
godsdienstigheid bevorderden. Hij leerde zijn mensen ook een afweermiddel, namelijk het schrijven van de naam Jezus op de deur, of als
men niet schrijven kon, het tekenen van een kruis. Op enkele dorpen
hebben allen dat gedaan en daar werd geen katholiek door de ziekte
aangetast, naar de litterae annuae vermelden. 234 Het tekenen van de
deur is overigens geen unicum: te Bolsward was het later op meiavond
in gebruik. 23 s
Een ander pestjaar was i 6 j 6 ; Petrus Costerus heeft toen te Harlingen
53 zieken bijgestaan.236
Schipbreukelingen van over zee
Behalve de gewone en buitengewone zorg voor hun eigen gelovigen
hadden de zielzorgers soms taken die hun onverwacht toevielen. Begin
juni 1638 was Aegidius van Huffele thuis in zijn verblijf te Harlingen,
omdat de reis die hij bij het aanbreken van de dag naar het platteland
zou maken, door een fout van zijn gastheren uitgesteld was. Plotseling
bracht een van zijn gelovigen uit de stad hem een briefje met het verzoek naar Vlieland te komen om een stervende bij te staan. Het briefje
was afkomstig van een eilander die weliswaar met de „ketters" naar de
kerk ging, maar in zijn hart nog veel voor het katholicisme voelde.
De hulp werd gevraagd voor een Haarlemmer, Joost Vergraft, wiens
zaken er zo slecht voorstonden dat hij gevlucht was en op Vlieland
terechtgekomen. Daar hoopte hij een schip te vinden om verder te
ontkomen, maar de eerste dagen was het weer ongunstig. Vergraft
zwierf doelloos en alleen op het eiland rond en verviel tot diepe wanhoop. In die toestand wilde hij een einde aan zijn leven maken : op
een afgelegen plek stak hij zich zo diep met zijn mes dat het niet meer te
zien was en ook niet uitgetrokken kon worden. Terstond na de wanhoopsdaad kwam het berouw, Vergraft trachtte het naaste dorp te
bereiken en werd tenslotte door een voorbijganger erheen gedragen.
Op zijn verzoek om een priester zond iemand een briefje naar Harlingen.
Pater Van Huffele stak onmiddellijk over naar Vlieland. Hij ondervond
er eerst veel last van nieuwsgierigen, maar twee katholieke kooplui,
die Vergraft kenden en toevallig op gunstige wind wachtten, brachten
hem naar de kamer waar de stervende lag. Nu liet Van Huffele zich door
de menigte protestanten niet meer afschrikken van het werk dat hem
te doen stond. Tot zijn verwondering was Vergraft nog bij zinnen, na
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een kort woord nam de pater hem de biecht af, en gaf hem daarop de heilige
communie en diende hem het oliesel toe. Kort na het vertrek van de
pater, op 4 juni 1638, eindigde het aardse leven van Joost Vergraft. 2 "
Nauwelijks verder weg, maar onbereikbaar voor de Harlinger missionarissen waren soms manschappen van schepen uit Vlaanderen : Spaanse oorlogsbodems en Duinkerker kapers. Ook hier oefenden de Jezuïeten hun zielzorg uit: voor de kapers waren twee aalmoezeniers aan
de wal, op de meer binnen het kader van wet en orde varende oorlogsschepen voeren priesters mee. Het was een zware missie: het leven aan
boord van vrij kleine zeilschepen met al zijn onrust, het voortdurend
gevaar van de kant van de vijand en van het weer, de kans om zonder
bijstand te sterven maakten het leven van een vlootaalmoezenier veel
moeilijker dan van een in het leger. Daarenboven moest men met
„slechten kost en dranck" genoegen nemen, de „vuyligheydt ende stanck
der siecke" verdragen en leven te midden van „soo vele ongewassche
monden, daer schier anders niet als vloecken en bannen (schelden)
ende onkuysheydt uyt komt". Elke aalmoezenier nam bij een zeetocht
enkele schepen voor zijn rekening ; vóór de afvaart ging hij op alle rond
om de sacramenten toe te dienen, op zee gingen zij zoveel mogelijk van
schip tot schip om met de mensen te spreken, een gezamenlijk morgenen avondgebed te doen, en als er geen storm was, droegen zij de heilige
Mis op, waarbij soms wel honderd zeelui communiceerden. Hun meeste
aandacht gaven zij echter aan de zieken en gewonden. 238
In October 1638, nadat Tromp de blokkade van de Vlaamse havens
wegens het aanbreken van het slechte jaargetijde gestaakt had, voeren
vanuit Duinkerken twintig Spaanse oorlogsschepen uit. Het eskader
zette koers naar het noorden, 2 3 ' waarschijnlijk om voor het Vlie schepen
te vangen of om door hun aanwezigheid Staatse oorlogsschepen te binden
en zodoende de kapers meer armslag te geven. Een der grootste schepen
was de San Felipe onder bevel van Marcus van den Hove: het voerde
28 stukken en 156 man. Als aalmoezenier was aan boord de dertigjarige
Gouwenaar Cornelius Sylvius. Het eskader werd opgevangen door
Staatse oorlogsbodems, in een gevecht gingen vier schepen verloren,
daarop sloeg een storm de overgebleven zestien uiteen. De San Felipe
dreef af naar de kust en werd in de nacht van 12 op 13 november ten
noorden van West-Terschelling op de Sint Pietersbank geslagen 33 ' a .
Het was duidelijk dat het schip verbrijzeld zou worden, de opvarenden
begrepen dat zij zo goed als verloren waren. Alleen pater Sylvius hield
goede moed ; hij dacht anders dan de bemanning en liet niets achter dan
zijn jong leven. Met krachtige stem, zo vertelden overlevenden, liet
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hij zich horen boven het gedreun van de golven en het gekraak van het
schip: „Welaen goede mannen, als het immers Godt soo belieft, laet
ons van den noodt een deught maken: moeten wij sterven, dat wij dan
immers onse traenen uyt een rouwigh herte over onse sonden ende niet
over het verlies van een soo kort en verganghclijck leven vergieten. Laet
nu vrouwe en kinderen en vaderlandt vaeren, en peyst alleen op d'
eeuwigheydt die ons aenstaet. Van een ure levens oft twee, misschien
oock maer eenen ooghenblick hangt onse salighheydt oft verdoemenisse ;
wat meerdere ghenade konde u Godt in dit gheval doen als dat ghy eenen
priester soudt by u hebben? Zijdy Christenen die het eeuwigh leven
verwacht, soo maeckt u nu bereydt om eene salighe doodt te sterven."
Allen spraken hun biecht, terwijl het water steeds hoger kwam; vervolgens bond Sylvius zijn kelk aan zijn riem, nam het kruisbeeld in de
hand, toonde aan de opvarenden het beeld van hun zaligmaker, van wie
zij weldra „recht oft ghenade hadden 't ontfanghen", kuste het en gaf
het daarop aan allen om eveneens dit laatste pand van de zaligheid te
kussen. Het water spoelde reeds over het gangboord, en nog ging hij
rond om iedereen te bemoedigen. Toen de zee snel boven de knieën
rees en de mannen zich gereed maakten om te zwemmen, bezwoer
Sylvius hen dat wie het mocht overleven, terstond na zijn terugkeer in
Duinkerken bij de Jezuïeten zou gaan biechten en communiceren. De
mannen beloofden het en zeiden elkaar vaarwel. Het schip werd een
prooi van de zee, de meeste opvarenden eveneens. 2 * 0
Van de bemanning zijn nog 27 mannen aan wal gekomen. Zij werden
krijgsgevangen gemaakt, 17 november 1638 te Amsterdam binnengebracht en vervolgens uitgewisseld. 241 Na hun terugkeer in Duinkerken
vervulden de overlevenden hun de op het bezwijkend schip gedane
beloften en verhaalden ook diep bewogen de toewijding en kloekmoedigheid van pater Sylvius. De Jezuïeten die ter gelegenheid van het
eerste eeuwfeest der Sociëteit de verdiensten van hun medebroeders
in overdadig beeldende taal aan het volk verkondigden, eindigen hun
verhaal als volgt : „Ну vischte met eenen treek hondert en dertigh sielen,
die hy пае den hemel sondt. Was 't niet een goede seude (zood, vangst)
ende de pijne (moeite) weerdt daerom in zee te gaen, jae oock te ster
ven, om soo vele menschen het eeuwigh leven te besorghen?" 2 4 2
De geduchte Duinkerker kapers hebben de burgers van Harlingen enkele
malen binnen hun stad kunnen zien. Nadat Maarten Tromp in 1637
luitenant-admiraal geworden was, ging de zeemacht der Staten krachti
ger optreden. Tevens was de oude, harde zede van het „voetenspoelen"
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buiten gebruik geraakt: gevangen genomen Duinkerkers werden niet
meer verdronken, doch gevangen genomen. 2 +з Deze omstandigheden
maakten het mogelijk dat kapitein Joris Pietersz van den Broeck in
oktober 1640 een Duinkerker van acht stukken en 7 2 man te Harlingen
opbracht en in de nazomer van 1642 een van 20 stukken en meer dan
140 man, terwijl hij zelf tien stukken en 67 man voerde.2++ In december
1644 werd voor het Vlie een kaperschip van 28 stukken tot zinken ge
bracht, terwijl twee andere zware schade opliepen. 2 4 5
Uit niets blijkt, dat de Harlinger Jezuïeten zich met de gevangen
Duinkerkers hebben ingelaten; zij hadden ook moeilijk iets compromitterenders kunnen beginnen.
DE G O D S D I E N S T I G H E I D VAN HET VOLK

Schaars, uiterst schaars zijn de gegevens voor wie wil nagaan hoe het
katholieke volksdeel gestaan heeft tegenover de Kerk en haar boodschap.
Dat men voor de godsdienst zelf veel over had, is duidelijk genoeg:
in hun nachtelijke godsdienstoefeningen kregen de priesters telkens weer
hoorders, aan de gewestelijke overheid en aan plaatselijke machthebbers
werden hoge boeten opgebracht, waarvan Sophie Anne van Pipenpoy
eens schreef: „'t is een cleyn principael voor die ieverich in syn geloof
is, maer 't geit wordt evenwel seiden op den dyck (weg) gevonden." 120
Jan Hendriks Yserkramer gaf bovendien de missie op Ameland vaste
voet onder de grond door op het eiland een huis te kopen. 2 * 6
Wanneer zij zich van de eindigheid van het aards bestaan bewust
werden, formuleerden sommigen hun geloof in krachtige termen.
Jarich van Liauckama liet zich op zijn sterfbed een eerder door hem
geschreven geloofsbelijdenis in de hand geven, die met hem begraven
zou worden als schild tegen het bedrog van de duivel en als herroeping
vooraf van alle twijfels en wanhoopsgedachten,met het verzoek aan zijn
engelbewaarder het stuk als getuigenis voor Gods rechterstoel te leggen.
De Nederlandse redactie van het stuk begint aldus : „In den naeme des
Vaders ende des Soons ende des heylighen Geest. Ick Georgius van
Liauckama, ongeluckigen sondaer, verlost met het alderpretieuste bloedt
ons Heeren Jesu Christi en de dat door sijne groóte liefde tot mijwaerts,
nijet door mijne verdienste, belijde ende bekenne publicquelijck oft
met dése handtschrift oft met mijne woorden voer den Almachtighen
Godt, voor de heijrschairen van alle die in den hemel sijn" en voor alle
omstanders te willen leven en sterven als een gehoorzame zoon van de
katholieke Kerk, haar leer te aanvaarden, zijn vijanden te vergeven,
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deel te vragen in de goede werken der heiligen, God te danken voor
diens weldaden en zijn lichaam en ziel in Zijn handen over te geven. 2 4 7
Ook in de aanhef van testamenten vinden wij veelal overwegingen van
deze aard. Wytze van Kamminga en Sophie Anne van Pipenpoy beschikten
in іб£і over hun goederen, „Godt Almachtich onse edele zielen na
afscheijde uijt dezen tranendale overgevende in die duijre ende onbegrijplijcke verdienste Christi onses Salichmakers." 2 4 8
De heiligenverering ging bij het volk soms eigen wegen. Zij richtte
zich in belangrijke mate op Maria. De Jezuïeten merkten op dat het
gebruik van het sacrament der barmhartigheid en de verering voor de
Moeder van Barmhartigheid hand in hand toenamen. In Friesland droeg
men de rozenkrans in de hand als men ging biechten; wie er geen bij
zich had, leende er een. 249 De Dominicanen richtten in 1628 te Leeuwarden een broederschap van de rozenkrans op. Het bewaard gebleven
register geeft in de eerste kwarteeuw niet minder dan 2650 namen uit
een groot deel van Friesland. Verschillende plaatsen uit de Noordwesthoek zijn in dit register goed vertegenwoordigd: Harlingen met 46
namen, onder wie een ongedoopte geloofsleerling en twee „anababtistae",
Franeker ondanks de inschrijving van de Franciscaan Judocus van Aelst
daarentegen slechts met 6 namen. Onder de dorpen spant Menaldum
de kroon met 37 namen, gevolgd door Dronryp met 21, Boksum met
i£, Tsjom met 14, Winsum met 8 en Sexbierum met 7. Bij de naam
van Sibbel Ickes te Harlingen staat aangetekend: „miraculeus genesen
van een wonder accident, 1646". 250 Ook de handel in rozenkransen
wijst op het bestaan van deze devotie.
De meest bekende heilige uit de streek zelf was de middeleeuwse
Norbertijn Eelco Liauckama. Kolonel Jarich heeft op zijn oude dag
diens portret laten aanbrengen in het salet van zijn stins, en wel op
22 maart. De bedoeling van de familie was „ons te spiegelen in ons
Godtsalige voerouders" en daar zij vernomen had dat de Norbertijnen
hem op zijn sterfdag (24 maart) in de Mis herdachten, daarom wilde zij
ook „dien dach vieren onder ons en de vrinden daer in die religie syn,
by ons te bidden (de katholieke bloedverwanten uitnodigen) om te
vereeren sulcken eener van 't geslacht." Om de eer van de familie nog
meer te verhogen verzocht men ook heerom Sicke, de domproost
van Osnabrück, daarbij aanwezig te zijn. 135 Een in Brabant wonende
kleinzoon van de kolonel, Johannes Franciscus van der Laen, schreef
een Latijnse tragedie over de heilige abt, opgedragen aan de domproost
en in 1639 te Antwerpen gedrukt. 2 s i
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Het geloof was bij velen niet zonder bijgeloof. De boterbrieven worden
na 1620 niet meer door de Jezuïeten vermeld, doch waarschijnlijk alleen
omdat de mensen ze geheim hielden: ze zijn nog tot diep in de 18e
eeuw gemaakt. 252 Een ander voorbeeld van bijgeloof zijn de ijzeren
vingerringen, gemaakt van spijkers uit doodkisten en gedragen tegen
„kramp" (vallende ziekte?); Jan de Riet nam in 1656 een groot aantal
in beslag. 253
Ook van de andere geboden Gods mag men geen strikte naleving
verwachten. In 1636 kwam te Franeker een jongeman in de samenkomsten met het doel huisraad of kleding van de gastheer te stelen. Toen
zijn bedrijf aan het licht kwam, werd hij op het raadhuis gevangen gezet,
maar nu bracht hij de magistraat op de hoogte van kerkgelegenheden,
schuilplaatsen en namen der kerkgangers, zodat de samenkomsten in de
stad gestaakt moesten worden. 254 In 1649 stal een vrouw, Cornelia
genaamd, een mantel van Carolus Berchmans. Weldra overmeesterde
haar wroeging, zij wilde zich ophangen of in het water springen. Toen
zij een poging deed om zich te verdrinken, geviel het dat Berchmans in
de nabijheid was en haar kon tegenhouden. 255 Tettje Jacobs, dochter
van Jacob Louws Forssenburgh, had een natuurlijke dochter van Watze
van Kamminga. Ter voldoening aan zijn plichten gaf de jonker haar
verschillende „vereeringhen" en bovendien de rente van drieduizend
gulden ten voordele van haar dochter. Dit meisje, meestal aangeduid
als Rixt van Kamminga, werd eerst klopje en huwde later. 256
Het lichtpunt dat tegenover deze vergrijpen en misstappen gesteld zou
kunnen worden, is de roeping tot de dienst der Kerk. Een vroeg en goed
voorbeeld van een in Friesland geboren priester hebben zij reeds ontmoet in de persoon van de Franciscaan Cornelius Doijema. In 1633 is
sprake van een Henricus Harlingius, die tot zielzorger wordt begeerd
door de katholieken van Hillegom en Heemstede. 257 In 1654 vinden wij
hem te Amsterdam. 258
Uit het verblijf in Holland van deze priester en enkele anderen mag
men echter niet afleiden dat Friesland wel priesters kon missen. In de
hele 17e eeuw hebben in deze provincie waarschijnlijk geen twintig
ingeboren priesters van de nieuwe bedeling gewerkt. Te Leuven studeerden omstreeks 1640 hoogstens twee of drie Friezen voor priester,
ondanks het bestaan van enkele beurzen, 25 » onder de 43 studenten te
Keulen was in 16 j2 geen enkele Fries. 260
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VI de hand van de apostolische vicaris

Levensomstandigheden
De tweede helft van de zeventiende eeuw had in vele opzichten een
ander karakter dan de eerste. Vóór іб^о verkeerde de staat temidden
van alle oorlogsrumoer in een betrekkelijke veiligheid naar buiten en
bleven binnenlandse conflicten binnen de grens van een zekere orde.
Economisch gaf de doorgaans gunstige conjunctuur aan de ondernemer
goede kansen op gewin en de militair-politieke situatie beroofde de
Nederlandse zakenman niet in ernstige mate van deze vooruitzichten.
Omstreeks іб^о echter werd de conjunctuur minder gunstig. Men
kan in Noordwest-Europa spreken van een langdurige depressie. Op de
Amsterdamse markt daalden de prijzen van 1660 tot 1690 belangrijk;
van de landbouwprodukten leden vooral de graansoorten onder deze
afbrokkeling. In zijn vrij gunstige omstandigheden kon de Friese kleiboer nog altijd meer aandacht geven aan de veeteelt en de bouwboer kon
van gerst overgaan op tarwe, peulvruchten en koolzaad. Toch zal hij er op
achteruit zijn gegaan : de prijzen van de nijverheidsprodukten en de
lonen daalden in het algemeen minder sterk, de landhuren kwamen
eveneens moeizaam tot daling, de belastingen waren door de vele oor
logen zo hoog, 1 dat het gewest „insolvente landen" aan zich trok en
vervolgens weer verkocht, doch vrij nu van floreen.2
Het was onvermijdelijk dat de zeescheepvaart van deze moeilijkheden
in zekere zin de barometer werd. De doorvoer door de Sont daalde van
I 6 J O tot 1670 sterk. Sinds 1668 begon echter die van het ene artikel
na het andere te stijgen en de jaren 80 kenden een zeer druk verkeer - bij
nog steeds dalende prijzen. Omstreeks 1690 liepen de prijzen weer
sterk op. 3 In dit verloop heeft de Republiek met haar samenstellende
gewesten en steden gedeeld, echter niet overal in gelijke mate. Het
aandeel van de Friese schippers in de Sontvaart is in de loop van de
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zeventiende eeuw gestegen, maar Harlingen heeft het op de duur niet
volgehouden tegen de sterke groei van Hindelopen en Ameland.* Ontevredenheid over de hoge verzekeringspremies en de traagheid der
assuradeurs in het vergoeden van schade bewoog een aantal Harlinger
schippers in 1689 tot het oprichten van een onderlinge verzekering.s
Het aandeel van Friesland in de Nederlandse handel was niet indrukwekkend : omstreeks het midden van de 17e eeuw bedroeg het gewoonlijk minder dan éen procent. 6
De nijverheid is slechts uit fragmentarische gegevens bekend; scheepsbouwers, steen-, pannen- en tegelbakkers, kalkbranders en zoutzieders
zullen echter doorgewerkt hebben, profiterend van de nabijheid der
turfgraverijen.7
Anders dan grote en betrekkelijk krachtig geregeerde staten als
Franrkijk, Engeland en Zweden waren het verbrokkelde Duitsland
en de losse statenbond der Zeven Provinciën niet in staat iets tegen de
economische moeilijkheden te doen door het nemen van wettelijke
maatregelen. Het handelsbelang bracht trouwens de noodzaak van een
zo groot mogelijke vrijheid mee. 8 Zo leidde de toeneming van de
rundveeteelt in Ierland tot een verbod van de invoer van Ierse boter in
Engeland (1666). Daarop overstroomde deze boter de Westeuropese
markt, waardoor de boterprijs onder zware druk kwam te staan. Dit
dwong Friesland zijn uitvoerrecht op boter in 1669 op te heffen; een
halve eeuw later volgde in zeer ongewone omstandigheden een verbod
van boterinvoer.9
Veel bekender zijn geworden de Engelse scheepvaartwret van 1651,
die de invoer van Europese waren door vreemde schippers beperkte en
aan vreemdelingen de invoer van vis en van goederen uit andere werelddelen verbood, het Franse tonnegeld, dat sinds 16^9 geheven werd van
binnenlopende en uitvarende vreemde schepen, de hoge invoerrechten
van Colbert uit 1664 en 1667 en diens subsidiëringspolitiek ten bate van
de Franse uitvoer. 10 Met de koloniale ambities van Engeland en de
veroveringslust van Lodewijk XIV bedreigden deze maatregelen de
positie van de Verenigde Nederlanden zo ernstig, dat hieruit oorlogen
zijn voortgekomen, die op hun beurt de staat in de grootste gevaren
zouden storten.
Ook inwendig was de staat niet gezond. De Unie was een slecht georganiseerd geheel en kon alleen door de wil van een doelbewust leider
tot grote dingen komen. Maar noch Johan de Witt, noch later Willem
III hebben meer gedaan dan nodig was om de generaliteit krachtig naar
buiten te laten optreden ; van een reorganisatie van de Unie of van de
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gewestelijke besturen is niets gekomen, laat staan van een morele zuivering. 11 Ook in de schijnbaar meest democratische der zeven provinciën vorderde de ontwikkeling in de richting van een oligarchie gestadig. Van de vele stemhebbende boerderijen kwamen steeds meer in
handen van de adel ; ook hadden edelen in vele gevallen alleen het huis
met de daaraan verbonden stem. Zij konden dan beslissen over omslagen
over de florenen zonder zelf noemenswaard bij te dragen. De uitsluiting van katholieken en rechtspersonen werkte uiteraard in hun
voordeel; van de overige kiezers was een gedeelte van hen afhankelijk,
anderen werden bewerkt met tractaties. Onderling verbonden de eigenaars van vele stemmen zich door tijdelijke of duurzame afspraken om
samen één lijn te trekken bij de verkiezingen en bij stemmingen in de
landsdag. Op deze wijze konden dezelfde personen grietman, dus
ambtenaar, en volmacht ten landsdage, dus drager van het hoogste gezag
zijn. Deze heren schoven elkaar de ambten toe en verkochten de minder
begeerde; reeds omstreeks 1660 heette het dat de kinderen op straat
de prijzen kenden. Ook in de stedelijke regeringen begon deze adelskliek door te dringen. 12
Franeker had het met zijn oligarchen, vooral de familie Van Ghemmenich, bijzonder slecht getroffen: in 165-7 zijn de financiën der stad
onder toezicht van de schuldeisers geplaatst en het duurde anderhalve
eeuw eer deze zaak was afgewikkeld.13
De Jezuïeten verlaten Kimswerd en Franeker
Niet ver van zijn huisje onder Kimswerd zat Adrianus van Maele op
een nacht in het jaar 1661 de biecht te horen van een aantal gelovigen,
die de jubelaflaat wilden verdienen. Vervolgens ging hij naar een andere
boerderij, eigendom van Johan Wittert, waar hij de Mis wilde opdragen.
Onderweg werd hij ontdekt door zijn grote tegenstander, ds. Evert
Nappius. Deze stelde volgens zijn ambtsplicht de grietman, Taco van
Cammingha, op de hoogte en gaf hem te verstaan dat hij uit zijn bed
moest komen en de overtreders opsporen ; zo niet, dan zou een klacht
bij de overheid te Leeuwarden worden ingediend.
Cammingha kon weinig anders doen dan de boerderij te laten omsingelen en doorzoeken. Onder een hoop hooi vond men de gezochte
priester; hij werd in boeien geslagen en overgebracht naar het slot van
de grietman te Arum. Het was de derde gevangenschap van Van Maele en
deze wilde nu liever in de gevangenis sterven dan zich laten loskopen;
hij verklaarde dat dit het enige middel was om aan „die aasgieren"
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duidelijk te maken, dat zij geen winst konden verwachten als zij de
hand sloegen aan de gezalfden des Heren. Zijn overste en ook de gelovigen dachten er evenwel anders over : een overbrenging naar Leeuwarden zou betekenen, dat hij aan het Hof werd overgedragen, en dat er
een losprijs van duizenden guldens gevraagd zou worden. Aan in de
gevangenis laten zitten dacht men niet.
Tijdig verschenen dan ook enkele vrienden van Van Maele bij de
grietman. Beide partijen werden het eens over een losprijs van zeshonderd gulden (de wettelijke boete). Toen het bedrag was uitgeteld,
gaf Cammingha honderdvijftig gulden terug, doch hij verklaarde daarbij
hem niet langer in zijn grietenij te willen dulden. Van Maele vertrok
daarop naar Joure, 14 daar is hij 16 september 1666 aan de pest gestorven. 15
Naar de statie van Van Maele in de „ager Harlinganus" is geen opvolger gezonden; de zorg voor zijn kudde werd voor een deel opgedragen aan de pater te Harlingen, voor het andere deel aan die te
Bolsward.16 Na Hemelum was dit de tweede statie in Friesland, die door
de Jezuïeten ontruimd werd.
Weldra volgde Franeker. Na enkele snelle personeelswisselingen 17 in
1662 riepen de oversten in 1663 pater Joannes Silvester van Witveld
terug naar de provincie. 18 Zij besloten geen opvolger te zenden, doch
Franeker „om verschillende redenen" te verlaten. 19 Een van de redenen
zal de armoede geweest zijn, een andere de onenigheden met de Franciscanen.
De Franciscaan Gerardus Gogh voegt aan zijn mededeling over het
vertrek van de Jezuïeten toe, dat zij hun schapen aan hem aanbevolen
hebben. 20 De omstandigheden in de missie waren echter destijds verre
van geschikt voor onderonsjes van regulieren.

Bisschoppelijke waardigheid, eer en gezag

Kort na elkaar zijn in de zomer van 1661 coadjutor De Metz en apostolisch vicaris De la Torre overleden. Paus Alexander VII benoemde eerst
de nog niet veertigjarige Utrechtse provicaris Johan van Neercassel tot
opvolger van De Metz, vervolgens de zestigjarige Haarlemse provicaris
Boudewijn Cats tot apostolisch vicaris. Cats werd aartsbisschop van
Philippi, Neercassel bisschop van Castoria. Op 9 september 1662 werden
beiden te Keulen geconsacreerd door de nuntius met assistentie van de
Keulse wijbisschop en de bisschop van Roermond. 21
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De aartsbisschop zelf, Maximilian Heinrich van Beieren (16^0-1688),
was bij deze plechtigheid niet aanwezig, daar hij op reis was. Tegen
half september 1662 verbleef de keurvorst te Amsterdam. Daar vernam
de hofmeester van stadhouder Willem Frederik, Philipp Ernst Vegelin,
dat de prelaat van plan was naar Harlingen over te steken. Daar het
beurtschip naar Harlingen reeds vertrokken was, zond Vegelin ijlings
een brief naar de secretaris van Workum met het verzoek de magistraat
van Harlingen te waarschuwen. Deze omweg bracht een ernstige vertraging mee: Vegelin had op 24/14 september geschreven, secretaris
Frederik van Inthiema gaf het bericht op 26/16 september door, 22 en
diens brief werd die middag om twee uur overhandigd aan de presiderende burgemeester Jacobus Hillebrants. Deze riep terstond de magistraat bijeen, er werden bevelen gegeven de kanonnen gereed te maken
voor saluutschoten en een erewacht uit het garnizoen op de been te
brengen, maar nog voor drieën kwam het bericht, dat het schip met
de keurvorst al in de haven was binnengelopen en dat nog wel zonder
saluutschoten. Ijlings gingen de heren van de magistraat naar hun hoge
gast om hem te verwelkomen. Daarop namen zij hem mee langs de
noordkant van de Zuiderhaven."
Men kan zich voorstellen met welk een aandacht en spanning de
bewoners van het papennest daar — gesteld dat zij thuis waren en iets
wisten — het gezelschap hebben aangezien. Hier was echter geen bisschop op visitatie, doch een vorst, min of meer incognito, op reis:
Maximilian Heinrich richtte zijn schreden niet naar het onaanzienlijke
huiskerkje der Jezuïeten, doch naar de oorlogsbodems in de haven,
vooral de „Oostergo" 23 , een kapitaal schip, dat destijds vermoedelijk
Í4 stukken geschut voerde en later nog meer versterkt werd. 24 Vervolgens bezichtigde het gezelschap de grote nieuwe zeesluis. Een uitnodiging „sich op costen van de Magistraat te willen ververschen en
laten tracteren" wees de aartsbisschop echter af; zonder verwijl verliet
hij de stad met een schuit. 23
Het tweehoofdige opperbestuur van de Zending heeft niet lang bestaan. Cats, die van het begin af aan in de schaduw van de veel bekwamere
Neercassel had gestaan, takelde in het voorjaar van 1663 geestelijk volslagen af; hij werd te Leuven geïsoleerd en overleed daar de 18e mei.
Neercassel kreeg daarmee de macht en de titel van apostolisch vicaris;
hij werd echter niet verheven tot aartsbisschop. 25
Vroom, intellectueel begaafd, zeer gesteld op vriendschap en in het
bezit van talenten om personen voor zich te winnen, heeft Neercassel
in de jaren van zijn vicariaat aan de Nederlandse missie aanzien weten te
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geven en binnen de missie de elkaar tegenwerkende groepen en krachten
in evenwicht gehouden. 26
Een seculier experiment in Franeker

Het prijsgeven van Franeker door de Jezuïeten bood Neercassel een
mogelijkheid tot versterking van de positie der wereldgeestelijkheid
zonder het gevaar van een rechtstreeks conflict. Toch heeft de vicaris
deze mogelijkheid niet onmiddellijk aangegrepen, hetzij omdat hij niet
terstond een geschikt priester bij de hand had, hetzij omdat hij pas vrij
laat op de hoogte kwam van deze open plek. Ook Wilhelmus Petri te
Makkum wist in augustus 1663 nog niet beter of in Franeker stond
Henricus Laureijs," die op dat ogenblik reeds ongeveer een jaar vertrokken was als Aerts zijn gegevens goed dateert. De latere aartspriester
Willem Foppens meende naderhand, dat de gelovigen zelf om een opvolger voor Witveld gevraagd hadden 28 .
Hoe het ook zij, het werd oktober 1664 eer Neercassel in de vacature
voorzag. Toen benoemde hij tot missionaris voor Franeker, Menaldum
en omliggende dorpen de seculier Joannes Hemstra, 29 afkomstig van
Poppingawier. Van diens optreden is uiterst weinig bekend. Tiara
vermeldt van Hemstra zelf gehoord te hebben dat hij er niet kon bestaan;
als oorzaak wijst Tiara oop de mogelijkheid dat Hemstra de bedelkunst
der monniken niet machtig was, of dat de monnik de mensen van hem
afkerig maakte. 30 De verklaring dat Franeker in die jaren niet in staat
was twee priesters te onderhouden, komt naar het schijnt niet bij hem
op. De monnik zelf, Gerardus Gogh, had een andere mening: met
behulp van andere seculieren zou Hemstra hem talloze moeilijkheden
berokkend hebben, met list en machtsvertoon trachtte hij hem gelovigen te onttrekken en bij de apostolische vicaris en bij de ordesoversten diende hij aanklachten in om hem gebaat te maken. Klaarblijkelijk hebben de nieuwe spelers de oude strijd voortgezet.
Men krijgt de indruk dat Hemstra niet in staat was zijn taak als zielzorger in de academiestad naar behoren te vervullen. Gogh vertelt, dat
hij — in 1668 volgens Gogh, die echter ook opgeeft dat Hemstra in
1667 gezonden was — op Kingmatille in het huis van Andries Andriesz
een prediker van de doopsgezinden uit Harlingen aantrof, die hem uitdaagde tot een twistgesprek. Toen het zover was, voelde Hemstra zich
al bij voorbaat verslagen: hij durfde niet te verschijnen tot schande van
de hele katholieke gemeente. Gogh bemerkte de verwarring en aarzeling
die bij sommigen van zijn gelovigen het gevolg waren van deze zwakheid,
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hij zocht de vermaner op, haalde er buren en andere getuigen bij en
verzocht zijn tegenstander op te geven welk onderwerp hij zou be
handelen. De Mennist nam een bijbel en vroeg Gogh uit dit boek „het
paepsche vagevier" te bewijzen. Gogh zette daarop de katholieke leer
uiteen en gaf er de bewijzen uit de bijbel bij, zodat de prediker met
schaamte het strijdperk verliet. Een vermaning om zich te buigen voor
de waarheid wees hij evenwel af: „Is 't dat ick verandere, wat sal de
eerbaere gemeinte van Harlingen seggen?" 2 0
Het verhaal van Gogh wordt door geen andere bron bevestigd of
gelogenstraft, zijn oordeel over Hemstra vindt echter steun bij de aposto
lische vicaris zelf of althans bij diens naaste medewerkers: in een onge
dateerd overzicht van de toestand der missie uit 1668 of 1669 noemt de
opsteller Hemstra een roemrijk duider in de vervolging, doch te weinig
geschikt en daarom rijp voor vervanging, terwijl de Franciscaan volgens
het stuk aanwezig is tegen de concordata en gehaat wordt door de burgers. з '
Dit verslag is echter geen objectief overzicht, doch een wapen voor
Neercassel in diens strijd om de macht over de regulieren. Reeds eerder
had Neercassel zich verweerd tegen een verwijt van de Jezuïeten, dat
hij de armere staties verwaarloosde: de Jezuïeten hadden zelf in Friesland
twee doodarme staties, „Staveren" en Franeker verlaten, die nu door de
seculieren Tiara en Hemstra werden bediend."

Ingrepen van de overheid
Bij alle zakelijke en persoonlijke moeilijkheden, die de missie ondervond, kwam steeds weer de druk van de overheid.
Het schijnt, dat in de jaren '60 vooral Gerardus Gogh zijn aandeel
hierin kreeg. In 1661 — weer volgens Gogh zelf, wiens jaartallen nu
eenmaal met voorzichtigheid gebruikt moeten worden — werd hij bij
nacht te Winsum overvallen door de „bijsjagers"* van de grietman van
Baarderadeel. Enkele jongemannen wisten hen af te weren, zodat de
pater kon ontsnappen, 33 waarschijnlijk met behulp van zijn befaamde
sprongen over brede sloten. 34 De gemeente werd evenwel beboet met
300 gulden. 20 Wanneer de namen van de meeste katholieken uit die
omgeving bekend waren, dan zou van de gerechtelijke vervolging misschien nog iets te achterhalen zijn; er zijn namelijk verscheidene inwoners wegens „excessen" en dergelijke veroordeeld, doch vermeldin* Veldwachter van grietenij of dorp; het woord 'bus' komt (ook in betekenisontwikkeling) overeen met 'deugniet'.
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gen van pauselijke ceremonieën of paapse superstitiën ontbreken.ss In
veel gevallen werd de boete trouwens buiten het gerecht om afgedaan.
Het volgend jaar, 1662, was Dronryp het toneel van een overval,
thans door de substituut procureur-generaal. De pater ontkwam opnieuw en ditmaal werd de gemeente niet eens beboet ; Gogh nam aan,
dat men het vergeten had. 20 Het is niet zo vreemd, dat het Hof zoiets
eerder vergat dan een grietman: de door het Hof opgelegde boeten
vloeiden in 's lands kas, die van de grietman in diens eigen beurs.
Op zondag septuagésima 1664 werd Gogh opnieuw overvallen, ditmaal in zijn eigen huis te Franeker en onder de aanmoedigingen van straatslijpers. Gogh verschool zich in een hoek achter een voorraadje turf.
Ontsnapping was uiterst onwaarschijnlijk. Gogh deed echter de gelofte
drie Missen ter ere van de heilige Maagd op te dragen en wonder boven
wonder vonden wachtmeester en assistenten hem niet. Wel werd de
gemeente zwaar beboet. 20
De berichten van de Jezuïeten over de last die men van de overheid
ondervond, zijn veel vager; in 1662 heet het alleen dat Friesland nu het
gevaarlijkst is, in 1664 wordt Leeuwarden met name genoemd' 36
Omstreeks het midden van de jaren '60 werd de positie van de
katholieken zorgelijker, voornamelijk als gevolg van politieke moeilijkheden. In 1663 begon een Engelse maatschappij de bezittingen van de
Westindische Compagnie aan te tasten, waarop een Nederlands antwoord niet uitbleef.17 In december 1664 overviel een Engels eskader
Nederlandse koopvaarders die van Bordeaux terugkeerden, en namen
daarbij ook enkele Friese schepen. 38 In maart 166ς volgde de Engelse
oorlogsverklaring, in juni leed de Staatse vloot een zware nederlaag,
die de Engelsen de gelegenheid gaf op zee een reusachtige buit te ver
garen. De Munsterse bisschop Christoph Bernhard von Galen zag nu de
kans schoon zijn aanspraken op de uitgestrekte heerlijkheid Borkelo te
verwezenlijken en bezette dat gebied. Anderzijds kregen de StatenGeneraal enige hulp van Frankrijk en Brandenburg en kon Michiel de
Ruyter in de herfst op zee doen wat hij wilde, daar de Engelsen binnen39
gaats bleven.
De oorlogstoestand noopte tot ongekende inspanning. Een van de
reserves die in Friesland werden aangeboord, was de rijkdom van de
doopsgezinden : zij leenden een half miljoen tegen g % aan het land en
0
verkregen daarvoor bij provisie vrijstelling van het dragen van wapens.*
Anderzijds verboden de Staten alle maaiers, turfgravers, dekenverkopers,
ketellappers en anderen uit Munsterland binnen Friesland te komen.* 1
De synode van 1666 wees bovendien op de binnenlandse gevaren : veel
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papisten stelden zich in woord en gebaar zo stout aan, alsof het land
voor hen gewonnen was en de ware kerk binnenkort aan de afgoden
dienst zou worden overgeleverd. Zij beval dus de uiterste waakzaamheid
aan tegen deze stokebranden van de Antichrist en stelde aan de regering
voor aan papisten, mennisten en sectarissen het drukken van boeken te
verbieden, doch zonder succes. 4 2 De Franse steun en de in april gesloten
vrede met de bisschop 4 3 hebben voor dat ogenblik misschien ergere
dingen afgewend.
Het enige strijdtoneel was nu de zee. De Ruyter zegevierde in juni
voor de Theemsmond, maar toen een maand later de schade aan beide
vloten hersteld was, dreven de Engelsen op ς en 6 augustus 1666 de
Staatse vloot in de Westerschelde terug. 4 4 Nu hadden de Engelsen ter
zee vrij spel. Tegen de noordenwind in zeilden zij op naar het Vlie,
een verrader wees hun de weg tussen de banken en op 18/8 augustus
werden ongeveer 140 koopvaarders, die zorgeloos buitengaats hadden
gelegen, in brand gestoken. Ook zetten de Engelsen volk aan wal op
Terschelling en staken het dorp West in brand, waarbij enkele inwoners
het leven verloren. 4 * Naast deze ramp had men te lijden van de pest,
die nog verergerd werd door een droge zomer. 4 6
Het oorlogsgevaar bracht mee, dat de regering te Leeuwarden alle
beschikbare troepen naar de kust zond 4 7 en ook de bevolking wacht liet
lopen. 4 8 In november 1666 kon dit ophouden, daar de vloot weer in zee
was. 4 7 Engeland was daarentegen aan het eind van zijn adem. In april
1667 begonnen onderhandelingen te Breda, en toen de Engelsen de
besprekingen rekten omdat Lodewijk XIV een aanval op de Spaanse
Nederlanden was begonnen, dwong de tocht naar Chatham de vrede af.
Weldra was nu een samengaan van Engeland en de Staten-Generaal
tegen Frankrijk aan de orde. 4 9
De vervolging van 166J-68
Het lijkt wel alsof na de inspanningen, zorgen en lotswisselingen van de
tweede Engelse oorlog het Franse opdringen in Vlaanderen teveel was
voor de zenuwen van de Friese regenten en predikanten.
In het vroege voorjaar van 1667, toen er nog geen sprake was van
Franse acties, gaf de synode te Harlingen de wens te kennen, dat de
Staten hun plakkaten tegen papen en paapse samenkomsten en die tegen
lichtvaardig vloeken en zweren zouden vernieuwen; hun Edelmogenden
voldeden met hun gewone edelmoedigheid aan dit verzoek. 5 0 De uit
voering van dit plakkaat blijft in het duister.
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In de zomer, toen de Fransen diep in Vlaanderen stonden en De
Ruyter de Theems blokkeerde,s· verscheen procureur-generaal Anthonius Kann in de vergadering van gedeputeerde staten met een opdracht van het Hof. De raadsheren hadden vernomen, dat het college
genegen zou zijn de plakkaten tegen de paapse conventiculen en tegen
het schenden van de zondag te vernieuwen ; zij betuigden hun instemming
en gaven de raad in het plakkaat op te nemen dat alle doorgangen tussen
huizen van papisten gedicht moesten worden. Om te bewijzen hoe groot
de macht van Rome was, las Kann voor wat te Heerenveen in beslag
genomen was bij een paap, die daar dertig jaren ongestoord had geleefd.
De volgende dag, 9 juli/29 juni 1667, besloten de gedeputeerden tot
overleg met de procureur-generaal over de inhoud van nieuwe plakkaten. 52
Enkele weken later verschenen de aldus degelijk voorbereide stukken,
eerst het plakkaat over de zon- en feestdagen, dat niet alleen allerlei
werk en vermaak verbood, maar ook in vage bewoordingen van kerkbezoek repte, 5 3 vervolgens dat tegen de papisten. Het begon met het
gebruikelijke propagandagerinkel over de „geestelijcke Roomsche personen", die „stout ende baldadigh" de goede ingezetenen verleidden
„tot afgoderije ende een afkeer van de wettige overheyt". De straffen
op het binnenkomen van priesters, het herbergen en gelegenheid geven
tot samenkomsten en het bijwonen van diensten kwamen nagenoeg
overeen met die in het plakkaat van 1639. Bovendien werd bevel gegeven alle doorgangen tussen de huizen dicht te metselen — bij nalatigheid zou de landschapstimmerman het komen doen op kosten van de
huiseigenaars — en op het maken van nieuwe werd een boete van £00
gouden rijders gesteld. De kloppen kregen strikte order „haer te onthouden om eenige personen te excerceeren in de pauselycke superstitie
ofte andere byeenkomsten op eenige plaetsen te oeffenen" op straffe van
100 goudguldens voor de eerste overtreding, 200 voor de tweede en
verbanning met verbeurdverklaring van alle bezit voor de derde. Ook
werd het verbod kinderen naar buitenlandse scholen te zenden herhaald;
de boete bleef 100 gulden voor elke maand van overtreding. s *
Ditmaal is de overheid terstond tot uitvoering overgegaan: reeds na
vier weken berichtte Neercassel naar Rome, dat alle schuilkerken, hoe
geheim ook, en alle altaren en kerkbenodigdheden vernield of verstrooid waren, de priesters met uitzondering van de pastoors gevlucht,
de klopjes verdrukt, dat het volk verbijsterd was en dat er bijna niemand
was om hen te troosten. In andere provincies vreesde men dezelfde
ellende. Als oorzaak beschouwde men algemeen de oorlog met de
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bisschop van Munster en de Franse dreigingen. Neercassel liet het aan
anderen over de diepere oorzaken te onderzoeken, zelf wilde hij God
om bijstand in deze nood vragen en de verdrukten zo goed mogelijk te
hulp komen. Daarom vroeg hij een uitbreiding van zijn volmachten,
namelijk het recht om aan priesters toe te staan de Mis op te dragen
zonder omslag van altaar en paramenten. Tevens maakte de apostolische
vicaris van de gelegenheid gebruik om een beslissing te vragen in voor
de Propaganda hangende geschillen, s s Ook in de volgende brieven
maakt Neercassel melding van de verdrukking in Friesland en Groningen,
die in schrille tegenstelling stond tot de rust elders. In oktober 1667
berichtte hij dat de ondergedoken priesters zich weer ter beschikking
van hun gelovigen gesteld hadden. 55 De te Amsterdam in veiligheid
gebrachte paramenten waren teruggehaald, de nachtelijke samenkomsten
hervat met zoveel luister als mogelijk was, en de katholieken beijverden
zich de jubileumaflaat te verdienen. Dat de andere gewesten niet met
de vervolging instemden, bleek volgens Neercassel uit het verbod, gedrukte exemplaren van het Friese plakkaat te Amsterdam te verkopen.
De vicaris meende ook te weten dat sommige verdraagzame Friese
edelen, in wier afwezigheid het plakkaat opgesteld en met grote haast
gepubliceerd zou zijn, streefden naar intrekking of slappe uitvoering.s7
Deze laatste hoop was echter ijdel: ook nadat Frankrijk in mei 1668
vrede gesloten had en daarbij grote stukken Zuidnederlands gebied
verworven, ging de vervolging voort. In juli verklaarde Neercassel niet
te weten wat de Propaganda voor Friesland en Groningen kon doen, en
van een tussenkomst van buitenlandse vorsten meer schade dan voordeel
te verwachten. se
De priesters van Harlingen en Franeker hebben alle drie hun deel van
de vervolging gehad. Te Harlingen was een verdorven jongeman, die de
toegezegde aanbrengpremie trachtte te verdienen. Zijn plan werd ook
bekend aan een niet-katholiek, die zijn medechristenen goed gezind was ;
deze bracht enkele katholieken op de hoogte en maakte het daarmee
mogelijk pater Jacobus Uwens tijdig aan het gevaar te onttrekken. Ook
op andere wijze heeft dit verraad geen schade veroorzaakt.s»
Slechter verging het de Franciscaan Gerardus Gogh. Toen hij op een
avond om zes uur in zijn huis terugkeerde, werd hij overvallen door
stadsdienaars, gekwetst en vervolgens gevankelijk naar het stadhuis
gebracht. Langs de gracht joelde het volk instemmend: „Den swarten
duyvel is gevangen" en bij dit koor sloten predikanten, hoogleraren en
studenten zich aan. Bij gevangenneming en overbrenging werd Gogh
zo zwaar gekwetst, dat twee heelmeesters naar het hondengat moesten
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komen om hem te verzorgen. Nadat de pater nog heel wat meer scheldwoorden had moeten verduren, werd hij tegen de gebruikelijke losprijs
van 600 gulden vrijgelaten. Gogh heeft zijn missie toen niet verlaten,
doch verborg zich in boerenschuren om 's nachts zijn gelovigen bij te
staan. Tenminste vier jaar heeft hij dit volgehouden; zijn verzoeken om
een opvolger werden niet verhoord. 60
Mogelijk is het ook de predikanten van de classis Franeker wel duidelijk
geworden, dat de lang volgehouden waakzaamheid het nachtelijk wanbedrijf der papen niet kon verhinderen. In hun vergadering van 16/6
april 1668 besloten zij allereerst aan de Staten vernieuwing en ernstige
uitvoering van de plakkaten tegen de „grouwelijke Godslasterlyke S.
Nicolaes superstitien" te verzoeken. Bij de rondvraag kwamen zoveel
klachten over „groóte en grouwelyke stoutheden eeniger paaps priesters
in verscheyden plaetsen" ter tafel, dat de vergadering gecommitteerden
aanwees om de klachten aan de regenten over te brengen en hun hulp
te verzoeken en wel aan de magistraat van Franeker, aan Edzard van
Grovestins, grietman van Menaldumadeel (ds Bartholomeus Wiarda van
Dronryp en Petrus Mestrum van Peins), aan Johan van Goslinga in
Franekeradeel (Balthasar Bekker van Franeker en Evert Nappius van
Midlum) en aan Oene van Grovestins in Hennaarderadeel. 61
Dat Douwe van Walta in Barradeel geen aansporing kreeg, was mogelijk het gevolg van reeds betoonde ijver. Zijn executeur Focke Oltholdt
en diens assistent Claes Roeleffs hebben namelijk omstreeks deze tijd
op een of andere wijze de seculiere priester Johannes Hemstra te Sexbierum in handen gekregen en hem geboeid. Naar verteld werd, heeft
iemand de sleutels van de boeien bij hem op de tafel gelegd. De gevangene
wist de boeien te ontsluiten, ontsnapte zonder hoed naar buiten en
vluchtte naar Liauckamahuis. Hij klopte er aan de poort, een dienstbode,
Antje Oenes, opende de deur en Hemstra glipte naar binnen.
Op het roepen van de verschrikte meid kwamen enkele mannen uit
het huis toegesneld. Juist liep de assistent op de poort toe, maar hij werd
tegengehouden door twee dienaren van de slotvrouw, Maurits Janszoon
uit het Munsterland en Pieter Gardenier. Het kwam tot een gevecht.
De twee mannen sloegen de assistent en wierpen hem nabij de grachtswal
op de grond. Op dat ogenblik verscheen de executeur, die zijn helper
wilde ontzetten, maar het verging hem nog veel slechter; in een handgemeen rolde hij over de leuning van de poortspijp in de gracht, die
overigens heel ondiep was, en kreeg nog een blok hout nagesmeten.
Vervolgens sloten de meid en beide mannen de poortdeur.
260

Op het horen van dit tumult verliet de slotvrouw, Sophie Anne van
Pipenpoy, haar kamer om in het voorhuis te zien. Tegenover de rechters
beweerde zij later de man die bij haar een toevlucht gezocht had, niet
te kennen en toen Hemstra zich bekend gemaakt had, zou zij aangedrongen hebben dat hij haar huis weer verliet, doch vruchteloos. Volgens
zeggen van Sophie Anne waren daarop haar dienaren verschenen en
hadden zij zonder enige opdracht de priester tussen zich ingenomen en
naar buiten geleid. Deze beweringen doen wat onwezenlijk aan, al is het
mogelijk, dat de slotvrouw Hemstra niet kende, omdat zij wel gebruik
gemaakt zal hebben van de diensten der Jezuïeten. Het is echter ook
mogelijk dat haar ongelukkig tweede huwelijk haar van de Kerk vervreemd heeft.
In ieder geval, Hemstra stond weer buiten, en wel in gezelschap van
Maurits en Pieter. Dat beide mannen alleen maar spontaan gereageerd
hadden op de verlegenheid van hun meesteres is op zijn minst genomen
onwaarschijnlijk: Maurits had zich gewapend met een degen en een
stok — zijn gewone uitrusting als hij een boodschap voor de vrouwe deed,
beweerde hij later - en Pieter met een stok. Zo toegerust trok het gezelschap naar de Kegen, het betrekkelijk nieuwe land bij de zeedijk.
Daar werden zij echter ingehaald door de executeur en diens assistent,
die hen te paard waren gevolgd en zich ook van wapens hadden voorzien.
Oltholdt eiste van Maurits en Pieter, dat zij de priester zouden uitleveren en dreigde anders te schieten. Op hun - werkelijke of veronderstelde — weigering spande de executeur de haan van zijn vuurroer om de
mannen vrees aan te jagen, maar de knechts gaven geen krimp, ook niet
toen de executeur in zijn verlegenheid met de situatie het vuurroer gebruikte om Maurits een klap te geven, waarbij het vuurroer brak. De
executeur greep nu zijn houwer, daarop trok Maurits zijn degen en toen
ontspon zich een gevecht, dat een einde nam toen de priester zich weer
in gevangenschap gaf.
De gerechtsdienaren namen nu hun gevangene mee in de richting
van de bewoonde wereld, waarschijnlijk gevolgd door de knechts.
Toen de executeur de weg langs het pad door Pietersbierum wilde
nemen, hoewel dat een omweg was, boden Maurits en Pieter opnieuw
verzet. De mannen van de wet grepen nu de schede van Maurits' degen,
de knecht — was het een oud-soldaat? — trok ijlings zijn wapen. Weer
kwam het tot een gevecht en ditmaal nam dat een einde door het verschijnen van met hooivorken gewapende boeren, mogelijk aangemoedigd
door beloften van de executeur. Maurits en Pieter konden nu niet meer
verhinderen dat de executeur zijn weg nam over Pietersbierum, zij volg261

den hem nog een eindweegs tot het hooghout en gingen vervolgens naar
62
huis.
Hemstra bleef dus gevangen en wel te Sexbierum. Op ι mei/21 april
1668 verschenen echter twee notarissen uit naam van jonker Barthold
van Aylva te Menaldum voor het gerecht van Barradeel en boden zes
honderd gulden als losprijs. De procureur-fiscaal van de grietenij ver
klaarde zich bereid dit aanbod te aanvaarden, „in verminderinge van sijn
in qualiteits competentie" en zei toe bij aanbod van de rest (vervolgings- en gevangeniskosten?) de priester te laten gaan zonder verdere
maatregelen, dus geen verbanning of iets dergelijks. 63
Vermoedelijk trad Aylva hier op als vertegenwoordiger van een groepje
katholieken. Er is namelijk een brief bewaard van Watze van Kamminga
aan zijn schoondochter Sophie Anne van Pipenpoy, waarin deze haar op
geeft, dat zij aan „Bartel Aijlva" een vijfde deel van de helft zou moeten
betalen; 6 4 waarschijnlijk heeft deze brief betrekking op de losprijs voor
Hemstra. De andere helft zou voor rekening van Hemstra's gemeente te
Franeker geweest kunnen zijn. Daar verdere gegevens ontbreken, mogen
wij aannemen, dat Hemstra kort nadien is vrijgelaten.
De geweldenarijen bij zijn aanhouding hadden echter nog een nasleep.
Teneinde herhaling te voorkomen besloten gedeputeerde staten in mei
1668 dat de procureur-generaal bij het vervolgen van paapse stoutigheden kon beschikken over soldaten. Hij zou echter van geval tot geval
om deze bijstand moeten verzoeken bij de voorzitter van het college. 6 *
De vechtpartijen hadden uiteraard ook hun gevolgen voor de be
woners van Liauckamastate. Maurits Jans werd door Walta gevangen
genomen en door de procureur-generaal bij het Hof verhoord, Pieter
Gardenier vluchtte. Sophie Anne van Pipenpoy trachtte zich aan het
geval te onttrekken en haalde zich daarmee een citatie voor de procureurgeneraal op de hals. 6 6 Knecht en slotvrouw deden zich zo onschuldig
mogelijk voor en slaagden er in de zaak slepende te houden. In september
1669 was men pas toe aan het tweede verweer van Sophie Anne; zij
deed zich toen voor als de diep beledigde burgeres van „een vrije
republijcq, alwaer soodanige inquisitie gheen plaets heeft", en verweet
de procureur-generaal dat hij het optreden van haar advocaat Thomae
ten gunste van Maurits Jans benutte als een uitgangspunt voor nieuwe
beschuldigingen. 67
Van alle betrokkenen is uiteindelijk alleen Maurits Jans voor de
rechter verschenen: het Hof veroordeelde hem op Hervormingsdag 1668
tot drie jaar verbanning. 6 8
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Kleine plagerijen 1669-1671
Het schijnt, dat tegen het einde van 1668 de vervolging begon te luwen:
het laatste slechte bericht van Neercassel is verzonden in september. 69
Niettemin bleven de overheden waakzaam. De landsdag van 1670 nam
maatregelen tegen AB-boeken met papistische insluipsels. 70
Toen het najaar werd, realiseerde de magistraat van Harlingen zich,
dat „alle St. Nicolai avonden, synde een overblijfsel van 't Pausdom
en haer verfoeijelyke affgodery, de ingestenen deser stede haer niet
ontsien omme op deselve voor te staen in kramen, tenten en oppotkasten, roepende : Claesvaer, Claesvaer, alsoff zij die goede man uit de
hemel ofte der Papisten vagevuir wilden hebben". Aangezien dit
„walgelyk" bedrijf streed „tegens de tegenwoordige Godsdienst, soo
deselve alhier in de kercken en scholen wordt geleert", verboden de
heren alle roepen en verkoop van waren op de stoep ; overtreders zouden
bestraft worden met verbeurdverklaring van hun koopwaar en een boete
van zes carolusguldens ten bate van de armen. 71
In het begin van 1671 namen de gedeputeerde staten maatregelen
tegen een ander boos gebruik, namelijk de „superstitieuse ceremoniën
der papisten bij ende in het begraven der dooden, als onder anderen het
kruysmaecken op doodvaten ende graven, keersbranden by 't lyck,
blootshoofds te gaan om 't kerckhof ende 's avonds te gaen bevaerden*
doen". Dit alles werd bedreigd met een boete van 2$ gouden rijders,
evenals het slempen en zuipen op begrafenissen en het bezitten of verspreiden van godslasterlijke boeken. Tevens besloot de landsdag op
verzoek van de synode, dat de plakkaten tegen de geheime samenkomsten
en tegen het onthieligen van de sabbath uitgevoerd moesten worden. 72
De gedeputeerden vernieuwden voorts het plakkaat tot uitsluiting der
papisten uit alle ambten en lasten een bepaling in, dat ook pachters van
papisten niet verkiesbaar waren tot kerkvoogd of dorprechter. 73
Tegenover personen was de overheid soms inschikkelijk: toen de
Mechelse kanunnik Eelco Ferdinand van der Laen in 1670 zijn broer
Alexander Joseph op diens nieuwe bezit Liauckemastate in Sexbierum
wilde bezoeken, kreeg hij een paspoort voor drie maanden, waarin geen
melding werd gemaakt van het onderhouden der plakkaten, wat vijftien
jaar eerder in een paspoort voor Sixtus van der Laen wel het geval was
geweest. 74

* Waarschijnlijk is hier bedoeld het bidden bij de doden.

263

Neercassel geeft Franeker op
Ook bij het afnemen der vervolging bleef de positie van Hemstra in
Franeker moeilijk : hij leed armoede. Op een samenkomst van verschillende priesters verklaarde pater Gogh dat het ook onmogelijk was in deze
statie onderhoud voor twee priesters te vinden. Het schijnt dat dit aan
Neercassel doorgegeven is, en dat deze daarop aan Hemstra toestond
Franeker te verlaten. 75 Het tijdstip is niet nader aan te geven. Neercassel
wilde hem daarop naar Wieringen zenden, 76 maar eer het zover kwam,
is Hemstra te Alkmaar op 2 februari 1670 overleden. 77
Een opvolger is niet gezonden. Daarmee viel de zielzorg in Franeker,
Franekeradeel en stukken van de omliggende grietenijen geheel toe aan
pater Gogh. Voor één man was echter de verzorging vna 28 dorpen en
een stad te veel. Gevolg was, dat een overste der Minderbroeders tijdens
zijn visitatie bij het biechthoren bevond, dat vele gelovigen onkundig
waren van wat zij noodzakelijk moesten weten. 75
Petrus Mestwm als predikant
Na zijn studie te Franeker is de ex-Franciscaan Petrus Mestrum enige
tijd candidaat geweest. Hij preekte enkele malen in de omgeving van
zijn vroegere statie 78 en ook in de Galileërkerk te Leeuwarden, de
vroegere kerk van de Minderbroeders. Het ongewone geval trok heel
wat toehoorders, ook veel katholieken. De priesters hielden daarom
hun gelovigen voor dat het bijwonen van zulk een preek zware zonde
was. 7 '
Nog in hetzelfde jaar 1662 werd Petrus Mestrum beroepen te Peins
en Sweins. Daar werd hij op 10 september/31 augustus als predikant
bevestigd. 80 De voornaamste drijfkracht achter dit beroep was ritmeester Ignatius Kingma van Sweins, die hoopte op deze wijze zijn
vrouw Ida Meinsma van haar katholiek geloof afkerig te maken. Volgens
verhalen van Tiara ging dit hem slecht af, vooral als Kingma's zeer belezen zwager Gabbe Meinsma aanwezig was, die telkens weer met zijn
argumenten de predikant het zwijgen oplegde. 81
Een ander verhaal over het optreden van Mestrum deelt Aerts mee.
Een onvermogend man die enige jaren te voren in doodsnood katholiek
gedoopt was, kreeg het in 1662 zo moeilijk dat hij zich tot Mestrum
en diens vrouw wendde om hulp. Deze zei toe, doch eiste dat hij zou
overgaan naar de gereformeerden, die de enige voorbestemden voor het
eeuwig heil waren. De arme weigerde en zwoer liever deuren en ramen
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op slot te doen en met vrouw en kinderen van honger te sterven, dan
de kerk te verlaten die hem de doop had willen geven. Mestrum vertelde dit antwoord rond om zijn gemeentenaren afkerig te maken van
hulp. Ook een burgemeester van Leeuwarden hoorde het verhaal.
Toen later de vrouw van de arme bij hem kwam om hulp, joeg hij haar
woedend weg : zij moest maar hulp vragen van de kerk waarbij zij zich
aangesloten had. Van andere mensen hebben zij echter hulp gekregen. 82
Het geval Mestrum en 's mans preektalent betekenden een groot
gevaar door de zwakke schapen in de kudde van Gerardus Gogh. Om
die reden hield hij veelvuldig samenkomsten in de omgeving van Peins
en gaf daar niet alleen godsdienstonderwijs, maar verhaalde ook de oorzaken van Petrus' afval: hij zou zo hoogmoedig zijn, dat zijn afval reeds in
het klooster voorspeld was. Op deze wijze wist Gogh zijn invloed te handhaven. Hij werd daarbij geholpen door de omstandigheid dat Petrus'
zuster, die zijn huishoudster geweest was, hardnekkig weerstand bood
aan alle bekeringspogingen, en dat Petrus daarin berustte. Ook werd
verteld, dat hij gezegd zou hebben zich in het laatst van zijn leven te
willen bekeren, doch niet eerder omdat hij te oud en te zwak was voor de
kloosterlijke levenswijze. Hij behield zijn katholieke boeken, viel in
zijn preken nooit het katholicisme op grove wijze aan en op vragen van
katholieken of zij in hun geloof zalig konden worden, antwoordde hij
steeds bevestigend. 83
Persoonlijk heeft zijn overgang Petrus geen geluk gebracht. Zijn
huwelijk werd voor hem en zijn vrouw een teleurstelling, wat Tiara met
kleurige verhalen verduidelijkt. Sommige haatten Mestrum: eens vond
hij op de kerkdeur een tekening aangeplakt met het opschrift „Petrus
Mestrum hanght hier aen de galge". Tiara durft trouwens niet uitspreken
of het geval mensen—, dan wel duivelswerk was, want volgens hem werd
Petrus zonder twijfel door kwade geesten bezocht. Onder de preek
kwam het schuim hem soms op de mond, hij knarste met de tanden en
stotterde. Er werd ook verteld, dat de duivel hem eens te pakken genomen heeft toen hij met de trekschuit van 's morgens vier uur uit
Leeuwarden naar huis vertrokken was en bij de Hoombrug in Dronryp
uitgestapt. Tussen het armhuis (op de plaats van de tegenwoordige
openbare school) en de kerk zou hij zo ernstig door een boze geest onder
handen genomen zijn, dat hij er doodsbleek uitzag als was hij geen levend
mens. 84
Hoeveel aanzien Mestrum in de kring van zijn ambtsbroeders genoot,
blijft onzeker; in ieder geval is hij bursarius van de classis geweest.
De eerste vergadering van 1669 heeft na de aanroeping van de Heilige
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Geest eerst censura morum gehouden en daarna Mestrum een helper
toegewezen in de persoon van ds. Bemhardus Dronryp. Staan deze
feiten toevallig bij elkaar, of heeft de scriba hiermee een herinnering aan
verkeerde handelingen willen vasthouden? 85
Over het einde van Petrus Mestrum vertelt Tiara een zonderling
verhaal. Hij kwam thuis uit Franeker, weer van de classicale vergadering,
waarbij rijkelijk onthaald was op wijn en „boze geest". De hele weg
zou hij niet gegaan zijn, maar gesleept en geslagen zijn door een duivel,
die hem bij zijn huis in een sloot wierp. Hij werd er halfdood uitgehaald
en ging tot zijn dood te keer als een blaffende hond, zoals Tiara zich door
de zuster van een ooggetuige liet vertellen. Gogh zou hem nog opgezocht
hebben zonder een spoor van berouw in zijn vroegere medebroeder te
ontdekken. 86 Het is moeilijk bij Tiara de grens tussen het mogelijke,
het onwaarschijnlijke en het onware te trekken, maar in ieder geval
is de bewering dat Petrus Mestrum de begrafenis van een dier gekregen
heeft, niet waar: hij kreeg een grafsteen die vermeldde, dat „den eerwaardigen, Godzaligen en welgeleerden Petrus Mestrum", oud $2 jaren,
op 29 januari 1672 „in den Heer zeer christelijk ontslapen" is. 86a

Het gezag van de apsotolische vicaris
Heeft Neercassel te Franeker geen succes gehad, in het algemeen vertoont zijn bewind een krachtige en gelukkige hand. Tegenover Rome
trachtte hij een goede indruk te maken door het inleveren van duidelijke
verslagen, 87 tegenover de regulieren hield hij zijn gezag hoog. Waar het
mogelijk was, verscheen hij zelf: reeds in de lente van 1665· bezocht hij
Groningen en deed toen op de terugreis Sneek aan, waar hij het Vormsel
toediende. 88 Nadien is echter van plannen om in Friesland te visiteren
niets meer gekomen.
Het is begrijpelijk, dat het optreden van de apostolische vicaris tot
moeilijkheden met de Jezuïeten leidde. Deze waren niet alleen van
bestuurlijke aard : de zeer strenge eisen die Neercassel aan het Christenvolk stelde, stonden duidelijk tegenover de meer begrijpende houding
van de Jezuïeten. Als toetssteen kon men vooral gebruik maken van de
eisen aan de gesteltenis die beide richtingen aan biechteling en communicant stelden, niet echter van het standpunt dat zij innamen tegenover de veelvuldige heilige communie. De strenge richting vond veel
aanhang in Frankrijk, waar Neercassel gestudeerd had en vele relaties

bezat.
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Verschillende aanhangers ervan waren ook gewonnen voor de leer
van Cornelius Jansenius de jongere, die inhield dat de genade onweerstaanbaar is en dat de zondaar dus verloren gaat omdat hem niet voldoende genade gegeven is. Wel was de leer van Jansenius spoedig door Rome
veroordeeld, maar zijn bewonderaars dachten spitsvondige redeneringen
uit om de veroordeling te ontgaan. Rome nam in dezen eerst een strakke
houding aan, doch streefde omstreeks 1670 naar verzoening met de
vaak zeer streng en vroom levende Jansenistisch gezinden. Neercassel
zelf kan men geen Jansenist noemen : de dogmatiek interesseerde hem
weinig, hij was vóór alles vrome en zielzorger.
De tijdgenoot vereenvoudigde echter personen en standpunten tot in het
grove en onwaarschijnlijke. De Jezuïeten zagen in Neercassel niet alleen
iemand die een in hun ogen onjuiste pasto relè gedragslijn voorstond, maar
hadden ook reden te vrezen dat hij terug wilde naar de Concordata
van 1624 en uiteindelijk van zins was hen volledig uit de missie te verdrijven. a9 Als hun bondgenoot schakelden zij vooral de Spaanse gezant
Gamarra in, die in 1666 rustig beweerde dat Neercassel Jansenist was,
en dat hij in Zeeland en Friesland vervolgingen van de regulieren uitlokte. 90 Gamarra's brieven vormen overigens slechts een klein onderdeel
van de vele lange vertogen die in de jaren 1666-69 werden gewisseld.' 1
Ter staving van hun rechten vroegen de Jezuïeten getuigenissen van
de leken over hun werk. Hoewel het hun bedoeling heette, dat dit in
het verborgen zou geschieden, lekte hun bezigheid door de tegenstand
van sommige leken spoedig uit. Neercassel riep hun overste, Balthasar
van der Веке, bij zich om hem over dit afbedelen van getuigenissen te
onderhouden: zij zouden de Sociëteit niet tot eer strekken en alleen
leiden tot onenigheid.
In 1669 werd de toestand voor Neercassel moeilijk. In juli van dat
jaar besloot de Propaganda dat de concessies van De la Torre zouden
blijven gelden, en tevens dat de Jezuïeten 24 staties geleidelijk zouden
moeten ontruimen. Jezuïeten en Franciscanen klaagden in Rome over
de gezindheid en het bestuur van de apostolische vicaris en vonden er
gehoor. Neercassel trok daarop enkele gewraakte maatregelen in en
vertrok in de loop van september 1670 naar Rome. 92
Toen het voornemen van Neercassel bekend werd, ontketende dat
een grote bedrijvigheid bij zijn tegenstanders. Voor het behoud van de
statie Harlingen verkregen zij op 11/1 augustus 1670 een getuigenis
van enkele oude katholieken, waarin dezen verklaarden dat de stad sinds
1627 door Jezuïeten bediend was. 93 De Jezuïeten betoogden bovendien,
dat de verschillende acten van toelating niet bestemd waren geweest
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voor een bepaalde persoon of tijd, doch voor de Sociëteit als zodanig
en zonder tijdslimiet.«*
Om de rechten van de Minderbroeders op hun statie in Franeker te
staven stelde Gogh een historisch verhaal op onder de titel Deductio
stationis Franekeranae ; ook is er een getuigschrift van Franeker gelovigen
vervaardigd. 95
Begrijpelijkerwijs mobiliseerde Gamarra zijn Romeinse ambtgenoot;
het belang van de zaak vatte hij kort samen in de bewering : „Neercassel
is Jansenist en trekt een Frans jaargeld. Hij tracht de bescherming van de
Franse koning te verkrijgen door tussenkomst van diens ambassadeur
hier, die een neef is van de heer Arnauld, doctor aan de Sorbonne en
een van de grootste Jansenisten die daar zijn".«6 In dezelfde geest uitte
zich de keizerlijke diplomaat Lisola, zij het minder stellig.«7 Omgekeerd
behartigde de Franse gezant te Rome de belangen van Neercassel.«8
Na bezoeken aan Franse vrienden kwam Neercassel op 21 november
1670 in de Eeuwige stad aan. Hij slaagde erin de meeste hoogwaardigheidsbekleders voor zich te winnen. De op 10 maart 1671 door de particuliere congregatie der Propaganda voor de Nederlandse zaken getroffen
regelingen vielen dan ook gunstig voor hem uit: alle missionarissen
hadden voor elke benoeming een schriftelijke goedkeuring van de apostolische vicaris nodig, zij mochten niet zonder meer dienst doen op standplaatsen van andere missionarissen, de vicaris had volledig gezag over de
regulieren in zielzorgkwesties en kon in hun kapellen visiteren, preken
en vormen ; het aantekenen van hoger beroep tegen zijn beslissingen was
pas mogelijk als men begonnen was ze uit te voeren. Ook mochten regulieren niet zonder toestemming van de vicaris een eenmaal begonnen
statie opgeven. Intussen had het Heilig Officie bevonden, dat de aantijgingen van Jansenisme ongegrond waren en Neercassel ondertekende
zelf ongevraagd een door Alexander VII opgestelde verklaring tegen de
Jansenistische leer. Eind maart 1671 verliet de bisschop Rome, begin
juni was hij terug in het vaderland, waar hij in preken een gunstig
oordeel gaf over wat hem in Rome was wedervaren.««
Het rampjaar
Juist nu Neercassel een regeling voor zijn missie verkregen had die
vrede kon brengen tussen zijn clerus en de regulieren, brouwde de
politiek nieuwe moeilijkheden. Het samengaan met Engeland tegen
Frankrijk had de Verenigde Provinciën in een heilloos isolement gedreven: in 1670 verbonden Lodewijk XIV en Karel II zich in een uiterst
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geheim verdrag, vervolgens sloten Christoph Bernhard van Munster,
die geloofde dat het mogelijk was met politieke middelen het katholicisme
in de noordelijke Nederlanden te herstellen, en Maximilian Heinrich
van Keulen zich bij hen aan.
Tegen deze dreiging mobiliseerden de Staten-Generaal slechts moeizaam
hun krachten. De oorlogsverklaringen werden dan ook in de lente van
1672 aan een staat gericht, die ter zee gereed was om de slagen op te van
gen en te land nagenoeg weerloos. De strijd zelf begon in juni: de 7e bracht
de Staatse vloot de Engelse zeemacht zware schade toe, onmiddellijk daarop
trok het Franse leger langs de Rijn Gelderland binnen. Utrecht werd 18
juni overgegeven. 1 0 0 Zwolle aanvaardde de 23e de Munsterse bisschop
als landsheer en werd gevolgd door de Overijselse adel. 1 0 1
De Staten van Friesland hadden reeds in de winter een vermogens
belasting van de honderdste penning toegestaan 1 0 2 en later gedeputeerden
gemachtigd een lichting van de derde man te doen. De doopsgezinden
werden van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde, dat zij binnen
de twee maanden 400.000 gulden aan het land leenden; zij kregen daar
voor bovendien vrijheid van godsdienst. 1 0 3 Een weerslag van deze maat
regel vinden wij in een publicatie van de magistraat van Harlingen uit
mei 1672: op een aanschrijving van gedeputeerde staten gelastte de
stadsregering elke burger en ingezetene op zondagmorgen om zeven
uur en voorts op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond zich
te vervoegen „in de grote kerck ende andere respective vergaderplaetsen omme alsdan hunne private gebeden, vermenght met een ware
belijdenisse ende leedwesen hunner ende des gehelen lands menichvuldige sware sonden ende overtredingen, voor de throon van de Goddelijcke Majesteijt uyttestorten" om te verkrijgen, dat God „de rechtveerdige wapenen deses Staets" wilde zegenen. 1 0 4
Het zou de moeite waard zijn te weten wat de magistraat en de pro
testantse bevolking in deze aangelegenheid van de katholieken dachten,
en hoe die op deze oproep gereageerd hebben. Indien zij al op enige
welwillendheid gerekend mogen hebben, spoedig begrepen zij, dat er
voor de gereformeerden een diepe kloof gaapte tussen volgelingen van
Menno en de geloofsgenoten van de vijanden. Reeds omstreeks Pinkste
ren (ς juni/26 mei 1672) durfden de priesters in Friesland het niet meer
aan godsdienstoefeningen te houden. I 0 s
Toen de Munstersen naderden, was ondanks alle maatregelen niets
klaar: van de opgeroepen 3000 man was slechts een klein gedeelte opge
komen, voorraden waren er niet, aan de onderwaterzetting was nog
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weinig gedaan. Van de geregelde troepen der provincie had luitenantgeneraal Hans Willem van Aylva geen veertienhonderd man uit de ineenstorting kunnen redden en naar de Stellingwerven overbrengen.
Ondanks al deze bezwaren besloot een vergadering van gedeputeerden
en Hof in de nacht na de overgave van Zwolle de strijd voort te zetten.
Het besluit kreeg bijval bij de bevolking, schutters trokken uit om het
legertje te versterken. 106
Aan de andere kant brak op zondag 26/16 juni in Leeuwarder kerken
een paniek uit. 107 De volgende dag stelde de magistraat van Leeuwarden
voor alle Roomsgezinden binnen de stad te ontwapenen. 108 Enkele weken
later, op 22/12 juli, stelden de onder voorzitterschap van de Franeker
predikant Balthasar Bekker vergaderde predikanten voor dat de thuisblijvende katholieken hun wapens ter beschikking stelden van de uittrekkenden en dat alle paapse officieren uit de lichting van de derde man
zouden worden verwijderd, korporaals inbegrepen. Met dit laatste verzoek hebben de regeerders enigermate geplooid: reeds aangestelde
katholieke officieren bleven in dienst, doch bij nieuwe aanstellingen
zou men op het geloof letten. In de loop van de maand juli bleek het
gevaar ook niet onmiddellijk Friesland te gelden: Christoph Bernhard
richtte zijn hoofdaanval op Groningen en beperkte zich in de Wouden
tot kleine invallen. 109
Terwijl de regering haar handelingen baseerde op feiten en niet onaannemelijke veronderstellingen, kwam het volk soms door waanvoorstellingen in beweging. De bewoners van Sexbierum meenden op een
dag over de wadden een Engels eskader te zien naderen. In werkelijkheid
waren het slechts kleine bootjes, geladen met stro en bemand met drie
of vier koppen. De alarmklok werd geluid en het gerucht verbreidde
zich, dat op Liauckamastate „kraght van krijgsvoorraad op solder en van
gewapende mannen in bedekte kelders onder tuin en boomgaerd verborgen waren", 's Avonds bereikte het alarm Franeker, mannen grepen
zonder bevelen af te wachen hun wapens en bezetten de wallen en
poorten. Balthasar Bekker ging de volgende morgen naar Sexbierum
om poolshoogte te nemen. Hij vond het slot omsingeld door een menigte
mannen, vrouwen en kinderen, sommigen in de wapens, anderen ongewapend. De bewoner, jonker Alexander Joseph van der Laen, had de
poort laten sluiten en de valbrug ophalen. Toen de belegerden het onvoorstelbaar lelijke gezicht van Bekker herkenden, liet Van der Laen
de predikant met een bootje over de gracht halen en stelde hem in de
gelegenheid alles te onderzoeken. Voorraad was er nauwelijks voor de
slotbewoners zelf, van verborgen kelders was geen sprake en het beste
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deel van de inventaris was in steden in veiligheid gebracht, zoals zoveel
was gedaan. De paapse jonker en de predikant ondertekenden hierover
een gezamenlijke verklaring, die later door de druk verspreid werd. 110
Na deze inspectie zal Bekker wel de woorden gevonden hebben om de
menigte naar huis te laten gaan.
De argwaan tegen de katholieken werd gevoed door gebeurtenissen
elders. Dat de bezetters aan de katholieken godsdienstvrijheid, kerkgebouwen en plaatsen in de magistraat verschaften, kon men billijken. 111
Dat Neercassel zich echter van Amsterdam naar Utrecht begaf, riekte
naar verraad. 112 Op sommige plaatsen kwam het tot optreden van ingezetenen of soldaten tegen priesters. 113 Nadat de bisschop van Munster
einde augustus 1672 zijn kamp voor Groningen had opgebroken, begonnen de priesters weer de Mis op te dragen, doch eerst nog onder voortdurende gevaren. 114 In het najaar keerde de rust terug, althans te Leeuwarden; in Enkhuizen ging de vervolging nog door. 115
Terwijl het land langzamerhand in staat van verdediging werd gebracht,
kwam de ontevredenheid met het oligardisch bewind der Staten tot
uiting. In juli 1672 vroegen vergaderingen van predikanten en van
burgers te Leeuwarden om hervormingen, die in september door vertegenwoordigers van de steden nader werden uitgewerkt. Onder druk
van het volk nam de landsdag de eisen aan. Maar de uitvoering ervan
leidde tot het bijeenkomen van een afzonderlijke vergadering der oligarchen te Sneek, die gesteund werd door het stadhouderlijk hof en de
opperbevelhebber. Het duurde tot februari 1673 eer gecommitteerden
uit de Staten-Generaal en troepen van de stadhouder althans de schijn
van eenheid hadden hersteld; daarop werd een reeks hervormingen in
het bestuur aangenomen en nooit uitgevoerd." 6
Een poging van de Franeker burgerij om meer invloed te verkrijgen
viel niet beter uit. Het verlangen was, dat vertegenwoordigers van de
brede gemeente toegelaten zouden worden in de vergaderingen van
vroedschap en magistraat, en dat dezen ook de stadsrekeningen zouden
nazien; men bereikte echter alleen, dat zes afgevaardigden van de brede
gemeente de magistraatsverkiezing van december 1672 mochten bijwonen en niets meer. 117
De dreigingen ebben weg
Gedurende lente en zomer van 1673 bleven de vier vrije zeeprovincies
een belegerde vesting. Maar de aanvallen van de belegeraars mislukten :
de Ruyter versloeg de Engels-Franse vloot driemaal en verscheen soms
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in de Theemsmond en voor het Vlie. De Harlinger admiraliteit heeft
slechts een kleine bijdrage geleverd, die pas verscheen nadat De Ruyter
twee slagen geleverd had. Tegelijk met de laatste aanval, die zou mislukken door de slag bij Kijkduin op 21 augustus," 8 ondernamen de Munstersen een poging de Tjongerstelling te doorbreken, die eveneens vastliep.11»
Neercassel wist weldra te berichten, dat deze onderneming tot een
nieuwe vervolging van de katholieken in Friesland had geleid. 120 Hierover is o.a. bekend, dat de Franciscaan Bartholomeus de Zamorra, die te
Heeren veen werkte, op i i / i september 1673 naar het hoofdkwartier
werd geroepen om zich te zuiveren van de beschuldiging dat hij berichten
over een nederlaag der Staatse troepen naar Leeuwarden en andere
plaatsen had geschreven. 121 In het verslag van de Jezuïeten over 1673 ontbreekt Friesland, evenals Groningen en Overijsel, begin 1674 rapporteert de prefect der Franciscanen, Willem Herincx, aan de Propaganda
dat Gerardus Gogh voor de derde maal gegrepen is en verbannen, en
dat hij geen verslag heeft uitgebracht over zijn resultaten. 122
De toestand veranderde nu snel. De Staten-Generaal kregen bondgenoten, o.a. de katholieke Habsburgers, en ondernamen tegenaanvallen. De Fransen begonnen zich terug te trekken, de Munstersen
moesten het beleg van Koevorden staken. Willem III bereidde een grote
onderneming voor om de vijand bij zijn aftocht zoveel mogelijk schade
te doen en veroverde op 13 november 1673 Bonn. 1 « Twee dagen later
ontruimden de Fransen Utrecht en Neercassel week voor een jaar uit
naar Antwerpen. 124 De Munstersen verlieten Steenwijk,125 maar hielden
de IJselsteden bezet. Pas nadat Engeland in februari 1674 vrede had
gesloten en de bisschoppen in april en mei dat voorbeeld gevolgd hadden,
gaven zij Overijsel vrij tegen betaling van hoge schattingen. 126
Het vervluchtigen van de orisissfeer en het verdwijnen van de rechtstreekse dreiging in 1674 hebben langzamerhand rustiger verhoudingen
geschapen. De classis Franeker vroeg in de zomer van 1674 aan de synode
„met allen ernst" aan te dringen op „spoedige vernieuwinge en eemstige
uijtvoeringhe van die krachtighe placcaten tegens de papisten", omdat
dezen niet alleen driest waren, maar bovendien met woord en daad
betoond hadden hoe bitter zij gestemd waren tegen hun andersdenkende
landgenoten. 127 Inderdaad gaf de landsdag van 1675 toe aan deze aandrang en verzonden derhalve gedeputeerden hun zoveelste aanschrijving
aan grietmannen en magistraten over nauwgezette uitvoering van de
plakkaten, 128 , maar de algemene indruk van de geestelijkheid, zowel
bij de Franciscanen als bij aartspriester Foppens, was dat de toestand
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verbeterd was.12» In 1677 berichtte Foppens aan Neercassel, dat alles in
rust verkeerde. 130
De omstandigheden in Zeeland en Friesland bleven echter minder
gunstig dan elders. 131 Neercassel klaagde dan ook: „Onse Hollandse
Lovenaars syn te mackelyck opgebraght om in die harde statyen te
arbeiden; oock syn hunne Hollandse vrienden altoos seer qualyk tevreden als hunne kinderen na Vriesland oft Overijsel versenden worden ".>«
De organisatie van de missie
De organisatie van de missie volgde onder Neercassel het patroon dat
reeds in de eerste helft van de eeuw was gegroeid; sinds 1671 lagen ook
de bevoegdheden van de apostolische vicaris vast. Omdat de door
Rovenius gegeven constituties verouderd waren en ook niet goed werden
nageleefd, heeft Neercassel in 1668 nieuwe regels vastgesteld. Zij bonden
de priesters aan een uiterst sober leven, studie en meditatie, omschreven
nauwkeurig de verplichtingen ten opzichte van de apostolische vicaris en
bevatten vooral uitvoerige instructies voor de zielzorg. In deze laatste
valt op, wat er gezegd wordt over de biecht : de priesters behoorden
het volk duidelijk te wijzen welk een berouw en welk een vast voornemen vereist waren om de genade van de absolutie te ontvangen, dit
om te voorkomen dat gemakkelijke vergeving de remmen op het zondigen
zou verzwakken. In het algemeen gaf de vicaris op tal van punten aan hoe
de waardigheid van de priesterlijke dienst en de onberispelijkheid van
het priesterlijk leven konden bewaard en versterkt worden; daarom
beperkte hij het rijden in wagens en op paarden en het roken tot
het strikt noodzakelijke. Drinken, spelen en theaterbezoek verbood hij
volledig. 133
De verdeling van Friesland in twee aartspristerschappen raakte volledig van de baan, toen na de dood van de Leeuwarder pastoor Theodorus
Bruynsma in november 1667 aartspriester Wilhelmus Petri naar Leeuwarden verhuisde. Nadat Wilhelmus Petri op 16/6 augustus 1674 gestorven
was, brak een hevige strijd uit om de opvolging. De tienmannen trotseerden de reeds aangewezen opvolger Joannes Roos ; Nicolaas Vincent
te Irnsum, hoe groen hij als missionaris nog was, streefde openlijk naar
het hoge ambt. Na meer dan drie maanden kwam er een einde aan de
twisten door de benoeming van de begaafde Brusselaar Willem Foppens.
Tiara, die Foppens zeer bewonderde, vermeldt, dat hij van Friese afkomst was; 13 * deze mededeling lijkt echter veel op een verhaaltje, dat
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verspreid werd om chauvinistische partijgangers van Nicolaas Vincent
te kalmeren.
De volmachten die Foppens van Neercassel kreeg, kwamen overeen
met sommige volmachten van de reguliere missieprefecten, doch gingen
niet alle even ver; de belangrijkste waren de macht te absolveren van
afval, ketterij en schisma, en van alle aan de bisschop voorbehouden
overtredingen, het recht te dispenseren van het huwelijksbeletsel der
bloed- en aanverwantschap in de vierde graad en van het verbod op
vastendagen vlees, eieren en melk te gebruiken, en het recht paramenten
en andere Misbenodigdheden te zegenen, voorzover daarbij geen zalvingen werden verricht. 135 Dispensaties die de aartspriester niet zelf kon
geven, werden soms over zijn adres toegezonden aan de zielzorger die ze
nodig had. 136 De aartspriester beschikte ook over de gewijde oliën en de
voorgeschreven samenkomsten van de clerus 137 zullen wel meest onder
zijn leiding gestaan hebben en bij hem in huis gehouden zijn. 138
Wilde de aartspriester de zielzorgers van zijn district leiding geven,
dan was eerste voorwaarde, dat hij hen kende. Vandaar het voorschrift,
dat elke regulier zijn zending aan de aartspriester moest overleggen.
Wilhelmus Petri klaagde in 1663 over nalatigheid in dezen, 27 Foppens
is soms krachtig opgetreden tegen missionarissen die zonder hem te
bezoeken het werk in hun statie aanvaardden. Dit ondervond de
Jezuïet Petrus du Jumont, die in oktober 1683 te Harlingen was benoemd' i» en blijkens de volgende gebeurtenissen zich niet had voorgesteld aan de aartspriester. Op 1 mei/21 april 1684 om tien uur in de
morgen kwam hij bij Foppens om gewijde oliën, maar de aartspriester,
die juist de Mis opgedragen had, voer woedend tegen de pater uit, nog
eer deze zijn verlangen kenbaar gemaakt had. Aan het bevel het huis te
verlaten gaf Du Jumont geen gehoor, herhaalde malen vroeg hij om
de oliën voor de zieken en dopelingen, doch Foppens weigerde en bleef
weigeren. Volgens de Jezuïet zou hij gezegd hebben „Laat uw zieken in
Harlingen maar sterven, ik heb geen zorg over hen", en na nog heel
wat ongehoorde uitvallen tenslotte geschreeuwd hebben: „Ik ben uw
aartspriester en die van heel Friesland, maak u weg", en daarbij zijn
rechtervoet uitgestoken.
Na deze ervaring wendde Du Jumont zich tot Neercassel. Hij gaf hem
zijn lezing van het gebeurde (die van Foppens is helaas verloren), voegde
er aan toe dat verschillende personen hadden kunnen verklaren wie hij
was, stelde aan de apostolische vicaris vragen over de rechten van de
aartspriester, die evenzoveel mijnen onder diens gezag waren, en verwees naar de concordata van 1624/26 zonder de voorschriften van 1671 te
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noemen. Op een afzonderlijk blad somde Du Jumont nog een reeks
klachten tegen de aartspriester persoonlijk o p : het vorige jaar had hij
zijn zilveren priesterfeest op overdadige wijze gevierd met feestmalen
voor adel en clerus en met een reis naar zijn familie in Brabant, waarbij
hij een opera had bezocht, zijn heerszucht en jacht op titels vervreemdden volk en geestelijkheid.1*0 Neercassel beschikte weldra ook over inlichtingen van Foppens, doch kwam door drukke werkzaamheden niet
aan antwoorden toe, 1 4 1 waarop Du Jumont nieuwe klachten zond, nu
over geldzucht. 142 Tegenover deze beschuldigingen handhaafde Neercassel het gezag en de eer van de aartspriester, maar Du Jumont was
onuitputtelijk. Veiligheidshalve vroeg Neercassel daarop eerst de mening
van pro vicaris Cousebant. 143
Inmiddels had Du Jumont nog steeds geen gewijde oliën. Hij wendde
zich opnieuw tot Neercassel, en schermde in zijn brief met beloften van
hulp van de magistraat, met onrust in zijn gemeente en met geruchten
over Jansenistische sacramentenvrees bij Neercassel zelf.144 Neercassel
liet nu zijn secretaris Pesser antwoorden: de bisschop had de klachten
onderzocht en ijdel bevonden, Du Jumont moest vrede stichten en
geen onenigheid, klachten met twee of drie getuigenissen kon hij het
best aan Cousebant voorleggen, die een vaste woonplaats had, en bij
dezen zou hij ook de gewijde oliën kunnen halen. I4 s De Jezuïet antwoordde met een honend schrijven van vele bladzijden, vol verwijten
van domheid, hoogmoed en Jansenisme. 146 Neercassel heeft daarop,
naar het schijnt, afschriften van alle stukken over dit geval ter hand
gesteld aan de missie-overste der Jezuïeten, Henricus van der Beets.
Deze stelde de provinciaal op de hoogte, 147 en nu waren de dagen van Du
Jumont te Harlingen geteld: op 14 november 1684 keurde Neercassel
de zending van diens opvolger goed en gaf tevens de wenk, dat deze niet
zou verzuimen de getuigenissen van zijn zending en toelating aan de
aartspriester te tonen. 148
Zes jaar later moest Foppens opnieuw minstens twee Jezuïeten, Judocus Ardenois te Leeuwarden en Johannes van Overbeeck te Harlingen,
onderhouden over het niet tonen van hun zending.14»
Omdat verschillende missionarissen nalatig waren in het opgeven
van de aantallen der gedoopten en gehuwden, schreef Neercassel in 1686
aan Foppens en andere aartspriesters voor geen gewijde oliën uit te
reiken alvorens zij de nodige opgaven ontvangen hadden. 1 so
Demissie der Jezuïeten bleef op dezelfde wijze georganiseerd als voorheen. De missie-oversten zonden soms hun instructies rond ; Franciscus
de Cleijn ( = l'Hermite) verlangde in 1662 inlichtingen over het aantal
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malen dat zijn paters biechtten, wees op het zondige van geld gebruiken
zonder het in de jaarrekening te verantwoorden, verbood geld op rente
op te nemen of uit te zetten zonder zijn goedkeuring, maakte het aannemen van klopjes van zijn toestemming afhankelijk, verlangde vier maal
in het jaar een verslag en in januari bovendien een overzicht voor de
provinciaal. 1 ' 1 In deze verslagen werden althans later ook mededelingen
opgenomen over de gedragingen van ordesgenoten.'S 2
In augustus 1668 visiteerde provinciaal Thomas Dekens de missie.
Naast een regelmatig leven - 's avonds de metten lezen en om tien uur
naar bed —, gebed en meditatie, eerbied voor het allerheiligste en voorzichtigheid in de omgang met vrouwen, bracht deze zijn missionarissen
vooral de armoede onder het oog. Ook gelastte hij een sober beheer van
hun schuilkerkjes : zonder noodzaak mochten de paters geen geld uitgeven voor kerkelijke gebruiksvoorwerpen; voor aankopen, verbouwingen en verfraaiingen van vast goed was toestemming van de provinciaal nodig, voor nieuwbouw verlof van Rome. 153
In de jaren '70 werd de financiële toestand van de provincie zo slecht,
dat zij gedwongen was het aantal van haar leden bij de hulpbronnen aan
te passen en dienovereenkomstig werkzaamheden te laten schieten,
ook in de missie. Omdat de missie van de zwaar door de oorlog belaste
gelovigen minder giften ontving, drong de provinciaal aan op nauwgezette boekhouding, sober leven en versteviging van de financiële positie der staties. Tevens verzocht hij om gebeden voor het welzijn der
provincie.'54
De provincie Germania Inferior der Franciscanen stond er gunstiger
voor. Wel bestond hier eveneens terughoudendheid in het aannemen
van nieuwe leden, doch dit was voornamelijk een kwestie van toeloop;
van 1675 tot 172^ handhaafde zich het ledental op ruim duizend in goed
veertig huizen. In 1670 voerde de provincie als geheel de strengere
leefregel in die tot dan toe in enkele recollectiehuizen gevolgd was.
Ook in de kerk betrachtten de Minderbroeders soberheid. Hun missie
werd nauwer aan de provincie gebonden doordat na 1690 de vereniging
van de functies van provinciaal en missieprefect regel werd. De missionarissen behoorden elke drie jaar naar de provincie terug te keren of
althans zich daartoe bereid te verklaren; de praktijk was echter, dat zij
jarenlang in de missie bleven.•ss Aan de prefect van de missie was de
goedkeuring van dure aanschaffingen en verbouwingen voorbehouden. 156
Wat de bevoegdheden van de missieprefecten betreft, de pauselijke
volmachten voor de missieprefecten waren gewoonlijk ongeveer 157 of
geheel 158 gelijk aan de reeds genoemde uit 1640. Zij traden op als
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hierarchisch gezagsdrager; zo installeerde Cornells de Vroom, prefect
van de missie der Franciscanen, in mei 1679 zijn medebroeder Jacobus
Steenbicker als missionaris te Franeker tijdens een godsdienstoefening in
het dorshuis van een boerderij onder Tzummarum. De liturgie van die
dag bood een mooi aanknopingspunt: het was juist de zondag van de
Goede Herder. 1 5 '
De verhouding tussen Neercassel en de Brabantse Franciscanen was
in het begin zeer goed en bleef in het algemeen gunstig. Met de Jezuïeten had Neercassel soms nog juridische moeilijkheden, doch niet van
ernstige aard. De tegenstelling tussen de „Jansenistische" strengheid en
de mildere houding van de Jezuïeten en Franciscanen bleef echter de
verstandhouding verstoren.' 60 Ook binnen de ordesgeestelijkheid bestonden uiteraard verschillen op dit punt; misschien zegt het iets, dat
Tiara Steenbicker kenschetst als geleerd en voorstander van een strenge
moraal. 161
Materiële middelen
Dat de staties materieel enigermate gevestigd waren, houdt niet in, dat
zij zich konden staande houden. Alleererst ontbrak nog steeds de
mogelijkheid in rechten op te treden, zodat particuliere personen zich
daarmee belastten. Te Harlingen waren dat lange tijd de Leidenaar
Johan Wittert 1 6 2 en zijn zoon Adriaan met diens zwager Cornells
Sprongh, voor wie Eelcke Rinnerts als gemachtigde optrad. 163 Deze
was waarschijnlijk eveneens boekhouder van de gemeente; na zijn dood
in 1681 zien wij zijn zoon Suffridus Helcoma als zodanig optreden. Deze
woonde echter te Leeuwarden en pater Carolus Claessens (1671-1683)
voerde in feite het bewind. 164 Het voorstel van missie-overste De Brier,
dat hij desgewenst samen met Claessens enkele „mannen" meer zou
benoemen, l6 5 zal bij de Harlinger oppositie wel niet in goede aarde
gevallen zijn: normaal was dat de gemeente zelf haar mannen koos.
Na het vertrek van Claessens is de administratie in handen van Eelcoma
teruggekeerd of er gebleven. In 1686 verlangde pater Van de Poll van
hem rekenschap over zijn beheer, doch Eelconia verzette zich. De pater
heeft daarop zijn overste ingelicht, maar op dat ogenblik kwam de vervolging tussenbeide. 166
Financieel stond de statie Harlingen er slecht voor; in 1689 oordeelde
Aegidius a Costa dat niemand het er zonder ondersteuning zou volhouden. 167 Een bijzondere zorg was het kapitaal dat Watze van Camminga had vastgezet op zijn onwettige dochter Rixt, en dat via haar
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moeder als lening aan de paters was gegeven op onderpand van hun huis.
In het najaar van 1672 wilde pater Claessens deze lening aflossen; Rixt
heeft toen heel wat moeite gedaan om te voorkomen dat haar vader
het geld zou krijgen. 168 De schuld bleef staan en werd in 1677 door
Camminga overgedragen aan de Jezuïet Petrus Codde te Dokkum aan
wie Camminga 2000 gulden schuldig was. 1 6 ' Dit bracht mee, dat de
statie Harlingen aan Dokkum jaarlijks twintig gulden moest betalen en
na de dood van Rixt een kapitaal van 2000 gulden of de rente daarvan;
de andere 1000 guldens waren voor de statie Harlingen. 170 In 1682 heeft
Claessens deze last voor een gering bedrag (400 gulden, d.w.z. de gekapitaliseerde waarde van de rente) afgekocht; een vreemde en onbevredigende oplossing. 171 De uitkering aan Rixt Camminga was voor de
statie Harlingen eveneens te drukkend: sinds 1686 of nog iets eerder
betaalden de Jezuïeten te Leeuwarden deze rente, die op 27 maart
voldaan moest worden, en in 1697 verzocht pater Overbeeck weer op
deze wijze ontslagen te worden van betaling. 172
Als adres van de pater wordt in 1672 gebruikt „Eerbaere dochter
Marieke Haukes ten huijsen van Allert Kirghman op de nieuwe haven
in den inloght van den heer Bartholt van Alowa". 168 Vermoedelijk ten
dienste van de kerk kocht Adriaan Wittert met zijn zuster en zwager
in 1676 een tuin met bomen, kruis- en moerbeistruiken en planten, die
Allert Kirchman huurde van de wezen van Trijntje Hanses, met bijbehorende woning en prieel. Het geheel lag aan de westkant van de Carel
Visscherssteeg tussen de huizen aan Schritsen en Zuiderhaven i n . 1 "
Over kerkgelegenheid en toebehoren bestaat slechts één bericht : van
Anna Sophia van der Laen kreeg de statie Harlingen een grote zilveren
vergulde kop in gebruik, die indertijd al door haar overgrootmoeder
Sjouck van Camminga in haar nalatenschap afzonderlijk gehouden was
voor het geval de tijden veranderden en in Friesland weer een klooster
zou gesticht worden. De beschikking hierover ging echter niet verder
dan het gebruik: de kop mocht niet veranderd of vervreemd worden. 17 *
Over de statie der Franciscanen te Franeker roddelt de Oosterender
pastoor Tiara, dat Gerardus Gogh uiterst arm leefde, doch bij zijn overlijden op 11/1 april 1679 zoveel geld naliet, dat twee van zijn ordesgenoten
een nacht en de volgende dag tot het middagmaal bezig waren met het
tellen e r v a n . ' " Zijn opvolger Steenbicker bewoonde tot 1686 een gehuurd huis. 176
De statie bezat huisraad en heilige vaten; daaronder was een ciborie
en enig zilverwerk, die ten geschenke waren gegeven met de verplichting
na het overlijden van Gatske Philippus tweehonderd Missen voor haar
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zielerust of haar familie te lezen. Gerrold Sjuck van Camminga op
Roordaburg had verder nog duizend gulden onder zijn beheer. 177 De
katholieke stedelingen betaalden omstreeks 1680 aan de priester i£o
gulden; de offergaven behielden de mannen echter voor zich, daar zij
ook voor de armen moesten zorgen. 178
Over deze armenzorg had zich juist voor de komst van Steenbicker
een conflict voorgedaan. Op 20/30 november 1678 brachten Dedtje,
weduwe van Jacob Wopckes, en de advokaat doctor Curtius Nordingh
twee kinderen uit een eerder huwelijk van Jacob naar het huis van
vroedsman Abbe Willems, die administrerend armvoogd was. Dat de
armvoogd niet thuis was, zullen beide „pedagogen" wel geweten hebben ;
ondanks de protesten van de vrouw van Abbe zetten zij de kinderen in
de stoep (de betimmerde ruimte voor het huis) neer.
De armvoogden namen met deze eigenmachtige overdracht geen
genoegen en wendden zich tot de magistraat. Zij voerden aan, dat op
deze wijze iedereen hun wel kinderen kon opdringen, terwijl er toch
een procedure voor bestond, dat zij niet gehouden waren voor deze
kinderen te zorgen, daar hun beide ouders „niet alleene openbare professie van de superstitieuse Pauselicke religie hebben gedaan, maer oock
ledematen daer van geweest zijn ende deese kinderen daer inne opgebracht hebben", dat de gereformeerden en doopsgezinden ook belast
waren met de zorg voor hun eigen armen, dat de weduwe nooit aangifte gedaan had van het overlijden van haar man of van diens eigendommen, doch met de boedel had gehandeld alsof alles haar eigen was. De
armvoogden vroegen daarom de stiefmoeder te belasten met de zorg
voor de kinderen en hen door de papisten te laten onderhouden.
De magistraat besloot eerst de zaak voor te leggen aan Aate Joannis,
„opsiender van de Paepse gemeente", om binnen 48 uur antwoord te
geven. Door afwezigheid van Aate bleef de zaak echter verscheidene
dagen hangen; 1 7 ' het einde schijnt geweest te zijn, dat de magistraat aan
de katholieken opdroeg zelf voor deze kinderen en andere katholieke
armen te zorgen. Voor gebruik in de kerk bezat de statie in 1686 kelken
en een ciborie, kandelaars en kunstbloemen, voorts schilderijen en behang van goudleer. In de kerk was toen ook zeshonderd gulden aan geld
aanwezig. 180
In 1690 kreeg Steenbicker de beschikking over een huis, dat volgens
hem eigendom was van provincie en statie, niet van de gemeente. Het
werd bekostigd door jonker Cammingha op Roordaburg; als koper en
schijnbare eigenaar trad een leek „Johannes" op. 1 8 1 Waarschijnlijk was
deze koper de ons al bekende Aate Johannes, die op 31/21 januari van
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dat jaar een huis met schuur en hof kocht. Volgens de koopbrief bestond
het eigenlijke huis uit „een groot voorhuis, voorkamer, kelderskamer,
kelderskeuken, somerkeucken, twee groóte graansolders"; buiten vond
men nog een „put, back (regenwaterbak) en gemack". Het geheel kostte
1400 gulden, zou op 11/1 mei 1690 overgaan en in drie jaarlijkse termijnen betaald worden. Als plaats wordt opgegeven de Zilverstraat of
Oostermeulenstraat tussen het diep en de stadswal, de zuidelijke buurman was burgemeester Sioerd Obbes Winsemius, de noordelijke Jan
Scheltema. 182
In het nieuwgekochte huis richtte Steenbicker een kerkruimte in,
die in 1694 zo werd uitgebreid, dat zeshonderd personen er een plaats
konden vinden. In 1697 volgde een nieuwe uitbreiding, nu tot een
capaciteit van achthonderd personen. 180 Hier hebben de katholieken
van Franeker gekerkt tot 1829; enkele jaren later heeft de gereformeerde Kerk gebouwen en terrein gekocht. 183
Zijn onderhoud verkreeg Steenbicker in de jaren '90 uit bijdragen van
de gelovigen, die hij door iemand liet ophalen. 180 Anders dan in de
katholieke Nederlanden droegen de regulieren nagenoeg nooit het
ordesgewaad, ook niet in huis; de enige uitzondering waren enkele
Franciscanen, die twee- of driemaal per jaar in de pij de Mis lazen. 184
Tot de lekenkleding ging ook de pruik behoren, maar Neercassel was
zeer terughoudend met het geven van verlof om die te dragen; 185 mogelijk zette men dit topzware sierstuk af als men de Mis ging opdragen. 186
De zielzorg
Over het eigenlijke werk in de zielzorg zijn belangrijk minder gegevens
beschikbaar dan voor het midden van de 17e eeuw.
De uitgestrektheid van de staties en de kleinheid van de kerkgelegenheden maakten bineren wenselijk, maar de apostolische vicarissen hadden
daartegen bezwaren; te Rome is hierover in 1668 vrij druk onderhandeld. 187 Te Harlingen las Carolus Claessens in і б 7 ^ 1 8 8 en 1677 op
zon-, feest- en biddagen slechts éénmaal. 189 Hoewel zijn schapen grotendeels buiten de stad woonden, was de toeloop naar samenkomsten binnen
de stad in 1675 g r o t e r > omdat het daar veiliger was. 188 Dat de tijd voor
de samenkomsten naar de dag verplaatst werd, blijkt uit berichten over
Leeuwarden: in 1680 dwong een vervolging weer 's nachts bijeen te
komen, 1 « 0 , in 1684 was Foppens om tien uur 's morgens juist klaar. 140
Joannes van Overbeeck kreeg in de lente van 1691 verlof tot bineren,
doch voor niet meer dan zes weken. 191
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Het optreden van Carolus Claessens te Harlingen heeft tot bittere
klachten geleid. In de herfst van 1678 was er eerst sprake van, dat
verschillende Harlingers een opvolger voor hem wensten. Vervolgens
bracht een ziekte mee, dat hij een helper kreeg in de persoon van pater
De Hutter, die na zijn vertrek verslag uitbracht over de wijze waarop
Claessens zijn taak verrichtte. 192
Drie jaar later werden de moeilijkheden bepaald ernstig. Claessens
klaagde over eigenzinnige en heerszuchtige gelovigen.1»3 In juni 1682
dacht de overste erover hem te vervangen : hij bood Jacobus de Vos,
die het in Groningen niet had kunnen volhouden en aan het zwerven was
geraakt, enkele staties aan, waaronder Harlingen. De Vos weigerde
echter. Hij raakte steeds verder uit het goede spoor, werd in het voorjaar
van 1684 in Harlingen gezien met het klopje Catharina Benthema
(Beintema), dat geheel onder zijn invloed stond, trok later met een
andere vrouw rond en verdwijnt dan uit het gezichtsveld.1»4
In augustus 1682 formuleerde een aantal katholieke Harlingers een
reeks klachten tegen hun zielzorger. Men verweet Claessens vooral
verwaarlozing van de zieken en stervenden, waardoor in een enkel
geval iemand zonder sacramenten was komen te sterven en in andere
gevallen veel last en ergernis was veroorzaakt. Toen hij op een avond
geroepen werd voor een zieke, zou hij niet hebben willen opstaan uit
vrees een ziekte op te lopen. Een andere maal wilde hij niet naar een
zieke die een uur gaans buiten de stad woonde, zonder zekerheid dat
hij een of twee dagen bij de heer Van der Laen op Liauckamastate kon
blijven, zodat de broer van de zieke eerst naar Sexbierum moest lopen
om dat te verzoeken. Toen de man opnieuw in Harlingen was en een
wagen besteld had, liet de pater hem wachten omdat hij eerst de kranten
wilde lezen. Een boodschapper die hem op een avond om negen uur
kwam roepen, kreeg te horen dat priesters nog minder geacht werden
dan honden ; de pater bleef uitpakken totdat zij het huis van de zieke
bereikt hadden. Ook waren eens twee mannen van de Pingjumer kant
gekomen voor een zieke in doodsnood. Zij kwamen onder de Mis aan
en verzochten na afloop de pater met hen mee te gaan, doch Claessens
weigerde omdat het guur weer was ; de zieke was daarop zonder sacramenten gestorven.
Behalve deze gevallen verweet men hem, dat hij Sijmon Janssens huis
verkocht had ten bate van de „swarte school"*, dat hij geweigerd had een

* Bedoelde men daarmee een Jezuïetencollege in het Zuiden?
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arme weduwe in de milddadigheid der gelovigen aan te bevelen, dat hij
nagenoeg geen godsdienstonderricht aan volwassenen gaf, en dat hij een
zekere Lijsebet Brouster „nijet en wijlde kennen". Deze klachten werden
door 26 of 27 personen ondertekend en aan superior Joannes de Brier
toegezonden. I9 5
De superior heeft de klachten aan Claessens voorgelegd en de pater
antwoordde met een verweer 196 : hij meende, dat deze moeilijkheden
werden aangestookt door de Minderbroeders, die bovendien er op uit
zouden zijn een statie tussen Bolsward en Franeker te vestigen. 1 ' 7 De
klagers kregen intussen geen antwoord en dat terwijl zij nog weer nieuwe
verwijten naar voren brachten: Claessens beheerde ook de tijdelijke
goederen van de statie, terwijl in de andere steden „mannen" deze taak
vervulden, verschillenden wilden daarom niet bij hem biechten en
sommigen vielen af; ook had Claessens in een preek beweerd, dat „die
bij een andere syn hoochtijt (Paascommunie) hout, sonder genade aen
de verdoemde honne galgh raeckt". 198
De brief met deze laatste verwijten kruiste een schrijven van De Brier,
waarin deze kort en goed onderwerping aan de herder eiste en beloofde
zorg te dragen voor goede plichtsvervulling. 199 Nadat De Brier de laatste
brief van de klagers ontvangen had, voegde hij er nog aan toe, dat hij
het volste vertrouwen had in het bestaande college van mannen, en dat
hij en Claessens zo nodig het college met enkele personen zouden uitbreiden. 165
Toen de opposanten de schermutselingen met de Jezuïeten moe werden, wendden zij zich einde november 1682 tot Neercassel. Zij gaven
hem afschriften van de door hen verzonden brieven met de antwoorden van De Brier, wezen er op dat er slechts één „man" was, SufTridus
Helcoma, die niet eens in Harlingen woonde, en klaagden nu ook, dat
Claessens - juist wat de „nijeu gesijnde ons altijt hebbe пае gehouden"—
alleen wilde bidden of een Mis opdragen voor geld. Zij verzochten der
halve een andere priester, bij voorkeur een wereldheer of Minder
broeder. 1 6 4
De apostolische vicaris deelde daarop aan De Brier mee, dat hij
klachten ontvangen had, en verzocht hem om passende maatregelen of
inlichtingen. De Harlingers kregen voorlopig geen antwoord, maar om
De Brier soepeler te maken liet Neercassel hem op dat punt eerst in het
200
201
onzekere.
De Brier trachtte hierop de aanklachten te weerleggen.
202
Ondanks de steun van de overste-ook in geldkwesties —werd de positie
van Claessens steeds moeilijker. In het voorjaar van 1683 diende ook
Steenbicker klachten i n . 2 0 3 In september van dat jaar werd Claessens
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weggeroepen en voorlopig belast met het vervangen van zieke of afwezige
paters. 20 *
In het uitgestrekte gebied van de statie Franeker droeg Gerardus Gogh
althans na het vertrek der Jezuïeten op zon- en feestdagen eerst kort
na middernacht een Mis buiten de stad op, vervolgens een in de stad.
In veel gevallen hield hij ook nog ergens een samenkomst, waar hij voor
de derde maal preekte, doch zonder de Mis op te dragen. 205 In 1674
droeg Gogh op de zondagen en belangrijke feestdagen twee- of driemaal
de Mis op, en wel steeds buiten de stad wegens de onveiligheid daarbinnen. Gogh schatte het aantal „kerkgangers" bij gunstig weer op
duizend. 206
Zijn opvolger Steenbicker deelt mee, dat hij in de eerste vijf jaren
(1679-1684) op gewone zondagen twee Missen buiten de stad opdroeg
en één binnen de stad. Op de grootste feestdagen trad hij alleen buiten
de stad op, bij een boer in schuur of stal, op kleinere feestdagen alleen
in de stad. 207 Uit deze opgave moet men wel afleiden, dat de gewone
zondagsmis te Franeker toen overdag werd opgedragen. Over 1684
geeft Steenbicker op, dat hij 's winters bineerde, soms op plaatsen die
twee uren van elkaar lagen. 207 In 1685, toen weer een vervolging losbrak, hield Steenbicker 130 samenkomsten, meest bij nacht. 208 Nadat
de godsdienstoefeningen ongeveer een maand waren onderbroken, kerkten met Kerstmis 1686 vierhonderd gelovigen. 209 In 1687 hield Steenbicker 120 samenkomsten, te middernacht de eerste en eventueel een
tweede om vier uur op een heel andere plaats. 210 In het nog steeds
moeilijke jaar 1688 hield hij 100 samenkomsten, deels bij dag, deels bij
nacht, doch soms was hij genoodzaakt van het Mislezen af te zien. 211
Nadat Steenbicker in de stad een ruime schuilkerk had ingericht,
hield hij nog slechts zelden godsdienstoefeningen op het platteland. 212
Hij liep nu naar de vijftig en mogelijk heeft ook een schipbreuk hem
minder geneigd gemaakt er op uit te trekken. 213
Van de sacramenten wordt het doopsel meermalen in de verslagen
genoemd ; de opgaven betroffen echter alleen de aantallen der gedoopte
kinderen en volwassenen. Over de biecht deelt Steenbicker mee, dat
het zeer gewoon was, dat mensen jaren achtereen niet biechtten en dan
eindelijk weer ertoe kwamen. In 1687 had hij er velen, 210 in 1688 twee
alsmede een teruggekeerde oude zondaar.211 De Jezuïeten bleven grote
waarde hechten aan de generale biecht. Aegidius a Costa gaf voor 1688
op, dat ruim twintig personen zich van de zonden van hun hele leven
gezuiverd hadden. 167 Van Overbeeck gaf voor 1692 zes op, 2 1 4 voor
i69£vier, 2 I 5 voor 1696 zes. 172
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Wat het ontvangen van de heilige communie betreft, de Jezuïeten
en Franciscanen verzetten zich met kracht tegen de opvatting, dat voor
het communiceren de hoogste graad van liefde tot God vereist is ; eerder
wijzen zij op de genezende kracht van het sacrament. 216 Daarmee gaat niet
steeds een aanbeveling van de veelvuldige communie samen: Philippus
Regaus bracht met nieuwjaar 1690 de Jezuïeten-missionarissen onder het
oog, dat sommigen te gemakkelijk waren in het laten communiceren
van klopjes buiten de vastgestelde dagen; op de jaargetijden van overleden verwanten van een klopje mochten de anderen niet communiceren. 217 Het missieverslag over 1663 noemt de Jezuïeten voorstanders
van een „frequentior usus". 218 In 1676 heet de algemene heilige communie een over de hele missie bestaand gebruik, ZI 9 in 1683 wordt de
Paascommunie vergeleken met een volkstelling. 220
Over de statie Franeker is een cijfer beschikbaar uit 1674: toen communiceerden op zon- en feestdagen ongeveer veertig gelovigen. 206 De
vroegste schatting van het aantal communicanten is 630 in i686. 2 0 9
Te Harlingen schatte pater Van Overbeeck in 1692 het aantal communicanten op 300. 221 In 1688 communiceerden dezen twaalf-of dertienhonderd maal, 167 in 1692 ongeveer duizend maal, 214 in 169J twaalfhonderd maal215 en in 1696 zeventienhonderd maal. 172
Over het huwelijk is slechts één bericht: in i 6 8 j bracht pater Van
de Pol te Harlingen een man en een vrouw zover, dat zij na tien jaar
samenleven een kerkelijk huwelijk sloten. 222
Van de sacramentalia valt de aflaat op. Verschillende malen kon de
jubilé-aflaat verdiend worden; 223 daarnaast hadden de regulieren hun
bizondere aflaten. Bij de Franciscanen werd op 2 augustus en de zondag
daarna het feest van Portiuncula gevierd, ter herdenking van de inwijding
van Franciscus' basiliek van Maria der Engelen te Assisi. Aan deze viering
was een volle aflaat verbonden, die men bij elk kerkbezoek kon verdienen. De toeloop naar de Franciscanenkerken was zo groot, dat het
nodig was paters uit de Spaanse Nederlanden over te laten komen.
In Neercassels tijd ontstonden daarover geen moeilijkheden, naar het
schijnt, maar diens opvolger Petrus Codde oefende een vrij strenge
controle uit om te voorkomen, dat er meer assistenten kwamen dan was
toegestaan. 224 In 1692 wordt Friesland in de aanvraag om verlof voor
assistenten niet genoemd. 225 Ook hier had het feest echter grote betekenis. Een gezegde luidt: „Pesjonkel om acht uur donker", en bidden
voor de aflaat heet „pesjonkelje".
Een andere devotie der Minderbroeders was de aartsbroederschap
van het Koordje, die herinnerde aan de koorden waarmee Christus
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was gebonden en aan het boetekoord van Franciscus. De leden ervan
droegen een koordje om het lichaam en konden verschillende aflaten verdienen. In 1683 werd deze broederschap ook „in onze kerk te Franeker
ofwel de bidplaats van de eerwaarde pater, broeder Jacobus de Steenbicker", opgericht door op éen na de hoogste man in de orde, namelijk
de commissaris-generaal voor de noordelijke landen, Ignatius de
Broeijer." 6
De Jezuïet Aegidius a Costa heeft in 1687 of 1688 een schrijntje met
relieken van Franciscus Xaverius ten geschenke gekregen. Hij twijfelde
evenwel aan hun echtheid, bewees hun daarom niet de gebruikelijke
eer, doch borg ze op. Een half jaar later kwamen de ouders van een
jonge vrouw, die bij haar eerste bevalling in ernstig levensgevaar verkeerde, bij hem met het verzoek voor haar een heilige Mis op te dragen.
De pater willigde het verzoek in en verzocht de ouders, dat zij hun
dochter in de bescherming van Xaverius aanbevalen. De ouders woonden
zelf de Mis ook bij en na afloop gaf a Costa hun het schrijn mee, in de
hoop dat hij op deze wijze de echtheid kon beproeven. De ouders vonden
hun dochter omgeven door niet-katholieke vrouwen uit de buurt, maar
de moeder wist het schrijntje tussen de kleding van de jonge vrouw te
verbergen en haar op te wekken alle vertrouwen op de heilige Xaverius
te stellen en hem een gelofte te doen. De toegelopen vrouwen lachten
om het gedoe, maar tot hun verbazing kwam even later het kind gezond
ter wereld. Een andere kraamvrouw werd eveneens door Xaverius
beschermd. Overtuigd van de echtheid der relieken had A Costa nu tot
de heilige om vergeving en vereerde hem voortaan samen met zijn gelovigen. 227
Over het godsdienstonderwijs bestaat een bericht, dat in Harlingen
Carolus Claessens daarmee in 1675 een begin gemaakt heeft, eerst om
de veertien dagen, naderhand elke week. Het aantal leerlingen bedroeg
ongeveer vijftig.188 In 1677 wordt geen aantal opgegeven, het heet dan
alleen, dat godsdienstonderwijs wordt gegeven aan kinderen en weinig
wetenden. 189
Jacobus Steenbicker gaf te Franeker in 1684 godsdienstonderwijs
aan tweehonderd kinderen en aan tachtig volwassenen. 207 Het jaar daarna
gaf hij op vijftig, zonder aanduiding of hij godsdienstlessen bedoelde
dan wel leerlingen, 208 voor 1687 veertig lessen, meest in huizen op
verschillende plaatsen, die bijgewoond werden door 400 volwassenen
en ι ςο kinderen. 2 1 0 In 1688 gaf hij vijftig lessen aan ico kinderen en 300
volwassenen. 211 Over de volgende jaren geeft hij geen cijfers meer op.
2SS

Een volgende stap zou het lezen van de bijbel zelf kunnen zijn. Het
enige gegeven dat in deze richting wijst, is het testament van de moeder
van Sasker Sjoerds te Franeker: aan haar zoon Sasker liet zij een Bijbel
in folio na, aan de katholieke armen binnen Franeker vijftig gulden."8
Tijdens de vacature na de dood van Neercassel bracht de missieprefect
van de Franciscanen aan de Propaganda over, dat het lezen van de heilige
Schrift in de volkstaal in gebruik kwam, ook van de moeilijkste gedeelten
en dat sommigen deze bijbellezing openlijk aanbevalen. De Propaganda
schreef daarop de provicarissen aan, dat zij de pastoors zouden wijzen op
het pauselijk verbod van bijbellezing in de volkstaal.22»
Schaars zijn de berichten over de godsdienstigheid van de gelovigen.
Eigenlijk vinden wij alleen in testamenten iets terug. Alexander Joseph
van der Laen op Liauckama voelde zich in 1677 ziek en maakte toen zijn
testament op, waarin hij verklaarde : „Erst en vooral opoffere en beveele
ik God almagtig mijn edele ziele in sijne grondelose genade ende barmhartigheid, ende 't lichaam de aardsche begravenisse tot den dagh van
de blide verrijssenisse met alle gelovigen". Anders dan vele edelen wilde
hij zonder statie begraven worden. 230
Het aantal uit Friesland afkomstige priesters nam in de tweede helft
van de zeventiende eeuw langzaam toe. Onder hen vinden wij Nicolaas
Vincent, afkomstig van Marsum, die eerst huisknecht was geweest bij
Barthold van Aylva te Menaldum. De jongen beschikte over zo'n scherp
verstand, dat hij kans zag onder het werk op te nemen wat de huisonderwijzer aan het zoontje van de jonker trachtte bij te brengen. Toen de
meester dit ontdekte, bracht hij Aylva op de hoogte; iedereen oordeelde
dat de jongen moest gaan studeren. Eerst liet Aylva hem te Antwerpen
bij de Jezuïeten de Latijnse school volgen, vervolgens verschafte Frouck
van Aylva, weduwe van de laatste Aytta, hem een plaats op het Vigliuscollege te Leuven. Bij het afsluiten van de studie in de wijsbegeerte werd
Klaas niet hoog genoeg geplaatst om de beurs te behouden. De Leeuwarder oud-bursaal Andreas Tiara bewerkte echter de erfgenamen van
Aytta om de student zijn beurs te laten, omdat hij het er behoorlijk had
afgebracht : hij behoorde wel niet tot de eerste helft, doch ook niet tot
het laatste derde gedeelte. Was dus zijn kennis redelijk, de wijsheid
kwam maar moeilijk: in 1673 werd Nicolaas Vincent pastoor te Imsum
en reeds het volgende jaar streefde hij naar het ambt van aartspriester. 231
Hoe streng de vasten was, kan men afleiden uit de verzachtingen die
Neercassel in 1673 toestond: op zondag mocht ieder vlees en eieren
eten, op maandag, dinsdag en donderdag éénmaal vlees of eieren en in de
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laatste vier dagen van de Goede Week mocht men geen vlees of
eieren eten, doch wel zuivel. De soldaten mochten alle dagen vlees
eten, behalve op vrijdag en zaterdag. De beperking van de hoeveelheid
tot één volle en één kleine maaltijd bleef van kracht. 232

Grensverkeer

Over de geloofsovergangen zijn de gegevens vrij schaars. In 1661 horen
wij te Harlingen van een zoeker, die overtuigd was dat men zonder
godsdienst niet aan God kon behagen, doch niet wist welke te kiezen.
Hij schijnt echter wel in een bepaalde richting gedacht te hebben, want
toen hij ziek werd, vroeg hij om licht uit de hemel met de gelofte
katholiek te worden ingeval hij enige verlichting voelde. De volgende
morgen in alle vroegte voelde hij zich bij het ontwaken tot verbazing
van zijn vrouw en de buren volkomen gezond. Terstond meldde hij
zich bij pater Jan de Riet als geloofsleerling aan. Dezelfde Jezuïet kon
in dat jaar ook een Zwitsers sergeant in de Kerk opnemen, wiens overgang veel moeite had gekost. 233 In 1666 was in Harlingen een man van
in de zestig, doopsgezind, maar nog steeds ongedoopt. Toen hij moest
gaan werken in een dorp dat beschouwd werd als met de pest besmet,
wendde hij zich tot pater Jacobus Uwens, zwoer zijn dwalingen af en
ontving het doopsel. 234
Hoe de kerkeraden der benadeelde andere Kerken op deze overgangen
reageerden, kunnen wij lezen in een gereformeerd doopboek uit Sexbierum. Daar was een lidmate, Antje Aukes, na heel wat wederwaardigheden getrouwd met een katholieke man en reeds na drie maand „in
de kraem bevallen". Zij verscheen nog slechts uiterst zelden in de gereformeerde kerk en liet zich door haar man meetronen naar de „afgodische conventiculen der papisten". Vermaningen van de kerkeraad
baatten niet, derhalve werd zij in juli 1679 uitgesloten van het Avondmaal tot zij zich gebeterd had. Bij de afkondiging van dit besluit verzocht
dominee Hermannus Reneman de gemeente „Godt voor haer te bidden,
dat hij haeren verderen afval genadelijk wil verhoeden". 235
Een andere vrouw te Sexbierum, Tjietske Piers, had zich door haar
huwelijk met een katholieke man eveneens losgemaakt van de Gereformeerde gemeente, doch verscheen begin 1683 voor de kerkeraad met
een betuiging van leedwezen over het gebeurde en een verklaring, dat
zij nu alle gemeenschap met de papisten verwierp. Zij vroeg daarbij opnieuw tot het Avondmaal te worden toegelaten en de kerkeraad ver287

klaarde zich daartoe bereid, mits uit de gemeente geen klachten kwamen
over haar gedrag gedurende de laatste maanden. De bekendmaking hiervan besloot Reneman met de hoop uit te spreken, „dat de Christelijke
gemeente met ons reden sal vinden Godt te danken voor 't wederkeeren
van ons afgedwaelde suster ende verder te bidden dat hij haer ende ons
alle voor eenige afwijkinge wil bewaeren ende getrou maken in dat
geestelijk huwelijk, dat wij met ons onsterfelijke bruidegom Christus
eenmael hebben aengegaen, amen". 2 ^
Na de dood van de paapse man van Antje Jacobs vroeg de kerkeraad
van Sexbierum tijdens de mei-visitatie van 1691 haar of zij berouw had
en verlangde weer tot de gereformeerde gemeenschap terug te keren.
Tot het laatste was zij bereid, maar van een vertoon van rouwmoedigheid
kwam niet veel : zij vond haar gedrag niet zo ergerlijk als de acte van de
kerkeraad aangaf, en beweerde ook niet bemerkt te hebben, dat „de
paepsche leere sulk een ketterije was als wel de predicant dikwils in sijn
predicatiën afmaelde". De deputatie uit de kerkeraad wees haar toen
op de „beeidendienst, aenbiddinge der heiligen, vagevier, rechtveerdigmakinge uit de werken", maar Antje bleek van dat alles niets te weten.
Daarop stelde men haar voor zich door de predikant te laten onderwijzen in de hoofdzaken van de gereformeerde religie en de verschilpunten met Rome, maar Antje weigerde ; zij was eenmaal op belijdenis
aangenomen en wilde nu zonder meer weer toegelaten worden. Tijdens
de Jacobi-visitatie van dat jaar kreeg de vrouw opnieuw bezoek, maar
zij bleek even onwetend en weerspannig als de vorige keer. De kerkeraad
besloot daarom haar een poos met rust te laten, maar nu meldde Antje
zich weldra zelf; zij was voor de derde maal getrouwd, had een kind
gekregen en verlangde dat het gedoopt werd. De kerkeraad overwoog
evenwel dat de vader van paapse afkomst was en nog tot geen enkel
kerkgenootschap behoorde, en dat de moeder nog niet van haar dwalingen bekeerd was, zodat men het kind niet met een goed geweten
kon dopen. 237
Een zonderling bericht uit Harlingen is in 168$ over de schrijftafel
van ordesoversten en Propaganda gegaan : in het vorige jaar zouden daar
130 katholieken die dreigden afte vallen naar de Calvinistische ketterij,
versterkt zijn in hun geloof en in het gebruik der sacramenten en dit
alles ondanks de openlijke aanvallen van de predikanten. Ook zouden
daar wel veertig gereformeerden en doopsgezinden bij tijd en wijle de
katholieke samenkomsten bezoeken en bij hun vertrek niet ontveinsd
hebben, dat de katholieke leer grote indruk op hen gemaakt had. 238
Enkele jaren later gaf Aegidius a Costa op, dat in 1688 Gods barmhartig288

heid van zijn diensten gebruik had gemaakt om twee vrouwen en drie
mannen te bekeren. 167
Over bekeringen en ander grensverkeer in de statie Franeker zijn de
berichten schaarser. In 1662 en 1663 worden twaalf doopsels van volwassen Mennisten opgegeven en zestig andere bekeerlingen. Onder
deze laatsten was een boer die zijn predikant na godslasterlijke aanvallen
op de katholieken had zien neervallen en zich toen tot pater Gogh
gewend had. 205
In een enkel geval werd een overgang besproken door de classis :
in april 1669 machtigde die van Franeker ds. Elias Hannonides van Ried
tot excommunicatie van een vrouw die tot het pausdom was afgevallen
en halsstarrig weigerde terug te keren 8 s.
In 1674 gaf Gogh op, dat zeven Calvinisten bekeerd waren en vijf
Mennisten. 206 Zijn opvolger Steenbicker noemde in 1684 een getal van
ongeveer twintig bekeerlingen, onder wie een vrouw die gereformeerde
kinderen godsdienstonderwijs placht te geven. 207 Over 168$ tot en met
1699 gaf hij in totaal elf bekeringen op.23»
In het begin van de werkzaamheid van Steenbicker kwam te Franeker
een bijzonder vreemde verdwaalde vogel aanvliegen, namelijk Antoinette Bourignon. Zij was toen oud en uitgeput, maar had in haar bewogen leven ongelooflijk veel verwarring aangericht. In 1616 te Rijsel
geboren, was zij reeds vroeg opgevallen door haar neigingen tot radicale
vroomheid en zelfopoffering. Als hoofd van een armenhuis voor meisjes
maakte Antoinette zich onmogelijk door overal duivelswerk te bespeuren. Zij vluchtte in 1662 naar Gent, kreeg daar het idee dat zij geroepen was om het totaal verdorven Christendom te herstellen, maakte
te Mechelen enkele priesters tot haar „geestelijke zonen" en ging zich
beschouwen als de vrouw uit het Boek der Openbaringen en als de bruid
van de Heilige Geest. De nieuwe uitverkorenen verwierpen de hele
zichtbare Kerk zonder zich openlijk van haar los te maken.
Na allerlei omzwervingen in de zuidelijke Nederlanden kwam Antoinette einde 1667 met haar geestelijke zoon Christiaan de Cort van
het Mechelse Oratorium naar Amsterdam om daar geld te vinden.
De Cort was namelijk als beheerder van de katholieke kolonie op het
overstroomde en deels weer ingedijkte eiland Nordstrand in grote
financiële moeilijkheden geraakt. Antoinette kreeg in Amsterdam contact met verschillende zoekers uit protestantse kring en richtte er een
drukkerij in, die haar openbaringen aan de wereld moest verkondigen.
De Cort ondernam reizen naar Nordstrand, maakte zich los van Mechelen, kreeg in Amsterdam hevige verwijten van Neercassel te horenen liet
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bij testament al zijn rechten op Nordstrand na aan zijn geestelijke moeder.
In 1671 trok Antoinette naar het Noorden om de belaste en omstreden
erfenis te verwerven. Verschillende volgelingen uit Holland, Friesland
en Hamburg gingen mee of kwamen later, velen van hen waren doopsgezind of quaker. Onder dezen waren vijf Harlingers. Antoinette publiceerde er verschillende geschriften, stookte er vrees voor toverij en
deed er op zonderlinge wijze zaken, waardoor zij verschillende volgelingen van zich vervreemdde. Rechtszaken dreven haar naar verschillende
plaatsen in Sleeswijk, oorlog naar Hamburg, vervolging naar de Lütetsburg bij Norden, waar zij voor haar uitverkorenen een „vreemdelingenverblijf" kon inrichten. Aanvallen van de plaatselijke predikanten joegen
haar angsten op tot vervolgingswaan, in september 1680 nam zij opnieuw de vlucht en kwam naar Franeker, waar zij een volgeling had.
Zij schreef er nog enkele brieven, hield zich overigens angstvallig verborgen. Een koorts maakte 30 oktober 1680 een einde aan haar leven.2*0
Steenbicker zoekt hulp
Een tijd lang zijn de katholieken in de dorpen tussen Franeker en Leeuwarden bediend door een eigen missionaris, doch na verloop van tijd
trok deze zich terug in de hoofdstad, waar hij een gemeente van ongeveer 180 communicanten vormde. 2 * 1 Steenbicker werd daardoor belast
met een dubbele taak. Op een samenkomst ten huize van aartspriester
Foppens verklaarde hij dan ook, dat hij „niet konde nog wilde staen voor
al die zieken, want die te wijdt ende sijdt verspreijdt waeren", en dat
hij daarom ettelijke malen om een helper had verzocht.' 3 β
Naar het schijnt, voelden ook de seculieren wel voor het zenden van
een priester uit hun kring naar Franeker, 2 4 2 doch Neercassel beschikte
althans omstreeks het begin van 1680 niet over voldoende priesters.
Juist op dat ogenblik vroeg de overste der Franciscanen de toelating
van een tweede missionaris in Franeker; Neercassel was geneigd hieraan
gevolg te geven, indien Foppens deze versterking gunstig achtte voor het
2
heil der gelovigen. *з Ruim een jaar later was de apostolische vicaris
echter een andere mening toegedaan: het toelaten van een tweede
missionaris zou zeer moeilijk zijn en daar hij de indruk had, dat niet de
grootte van de oogst, doch arbeidsonlust tot dit verzoek geleid had,
2 4
was hij ook niet bereid tot enige tegemoetkoming. * Bij een eerdere
gelegenheid elders had Neercassel nog een absoluter standpunt inge
nomen en verklaard, dat de decreten van Rome het vermeerderen van
het aantal regulieren verboden. 2 4 5
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Het zal Steenbicker wel duidelijk geworden zijn, dat hij aan Neercassel
een moeilijk te overwinnen tegenstander had. Hij of zijn oversten kozen
daarop een wel meer gebruikte weg : een verzoekschrift van de gelovigen
aan de Propaganda. Waarschijnlijk heeft Steenbicker dit verzoekschrift
zelf opgesteld; er bestaan althans nog kladjes van zijn hand met de tekst
van dit stuk in het Nederlands en in het Latijn. De Nederlandse tekst
luidt als volgt :
„Naedemae^wy Rooms Catholycken van de Stadt Franeker, alwaer floreert een hogeschole, en andere verstroeit door 24 a 2 j der omleggende dorpen, van een leggende
omtrent 16 Italiaansche mylen, gebreck hebben van nodigen dienst in geestelycke saken
en van genoghsame onderwysinge in het waere Catholycke geloof, omdat ons maer eenen
pater van de Ordre der Minderbroeder Recollect als Missionarius bedient en de H.
Sacramenten uytreickt, deselve om de vergelegentheyt der plaetsen en dorpen daer toe
onmaghtigh synde en wy aengesien erm en weynigh rechtgelovige niet bequaam om een
tweede priester in verscheidene wooninge te onderhouden: soo is dat wy ondergeschreevene met alle oetmoedigheyt en onderwerpinge versoeken dat de H. Vergaederinge een tweede priester van de selve Order der Minderbroeders Recollecten ons be
lieft te vergunnen en toe te staen, de welcke magh woonen by de andere en syn meedehulper syn en ons, die snackende syn пае het broot van het leevende woort Godts en de
H. Sacramenten, daer van bediene ; het welck geschiet synde etc.
Deese Roomsch Catholycke mannen van de Roomsch Catholycke gemeinte van Franeker
syn voor myn verschenen en dit in myn presentie ondertekent. Orconde myn handt.
Actum den 28 Maij I 6 8 J in Franeker. " 2 * 6

Een overeenkomstig schrijven van de edelman Gerrold Sjuck van Camminga ging eveneens in zee. De missieprefect, Conradus Graven, onder
steunde deze aanvraag. 247
In het begin van 1686 werd het verzoek om uitbreiding van de ziel
zorg te Franeker in een vergadering van de gehele congregatie voor de
voortplanting des geloofs te Rome behandeld. Haar houding was voor
lopig weinig positief: men zou eerst inlichtingen vragen bij de inter
nuntius en bij de apostolische vicaris.
Internuntius Tañara stak op zijn beurt zijn licht op bij pater Graven.
Dat deze zaak belangrijk achtte, blijkt wel uit diens verklaring dat hij
naar Brussel gereisd zou zijn om het verzoek toe te lichten, ware het
niet dat hij gedurende de vasten alle dagen in Antwerpen moest preken.
Wat het verzoekschrift betrof, Graven bracht de internuntius onder het
oog, dat het hier niet ging om een tweede zelfstandige missionaris, doch
om een helper voor de reeds gevestigde missionaris ; er waren namelijk
ongeveer twintig dorpen die een eigen zielzorger misten en door de
geringheid van het aantal katholieken ook niet bij machte waren een
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te onderhouden. Wanneer nu een pater bij Steenbicker ging inwonen,
zou hij veel goedkoper kunnen leven. Steenbicker had zich bereid verklaard nog iets soberder te leven om zijn medebroeder in leven te
houden en zo zijn geweten te bevrijden van de verantwoording voor
zielen die verloren dreigden te gaan door gebrek aan bijstand. Van de
noodzaak van betere verzorging zou ook Neercassel overtuigd zijn ; deze
had aan de dorpelingen een pastoor aangeboden op voorwaarde dat zij
hem onderhielden. Gezien de onmogelijkheid van deze opzet, wilde
Graven trachten via de reguliere overste te Amsterdam Neercassel te
bewegen tot medewerking. 249
Neercassel vroeg van zijn kant nadere gegevens aan aartspriester
Foppens. Deze antwoordde met een lang verhaal, waarin hij alles meedeelde wat hem over de statie Franeker bekend was, en zijn mening over
de veeleisende Minorieten niet onder stoelen of banken stak. Allereerst achtte Foppens de tijdsomstandigheden in het geheel niet geschikt
voor een vermeerdering van het aantal priesters : alom werden de missionarissen gedwongen zich schuil te houden of de wijk te nemen en
de aartspriester wees op het gevaar dat de vervolging door dergelijke
maatregelen nog zwaarder zou worden. Bovendien was het in het geheel
niet nodig pater Steenbicker een helper toe te voegen : vroeger was
het aantal katholieken in Franeker groter geweest, maar thans kon éen
missionaris hen wel bedienen, zoals pater Gogh uitdrukkelijk verklaard
had. Dat dit niet maar een bewering op losse gronden was, bleek voldoende uit het feit, dat Gogh ook nog enkele dorpen aan de Jezuïet
van Harlingen had onttrokken. Mocht er niettemin soms behoefte aan
hulp bestaan, dan beschikten de Franciscanen noch altijd over de tweede
pater te Leeuwarden, die ter plaatse slechts 180 communicanten had,
en die voornamelijk toegelaten was om de bewoners van het platteland
van geestelijke hulp te voorzien. Op al deze gronden achtte de aartspriester het gevaarlijk — zowel voor de veiligheid der missionarissen als
voor het gezag van de apostolische vicaris — en overbodig het personeel
der missie uit te breiden. Blijkens een toegevoegde aantekening van
provicaris Joseph Cousebant was deze het geheel met Foppens eens." 0
Zonder twijfel was dit advies in de geest van Neercassel. Zelf schreef
de apostolische vicaris uit Leiden nog een brief aan zijn beschermer,
kardinaal Altieri, waarin hij wees op de noodzaak bij de tegenwoordige
vervolging het aantal priesters zo laag mogelijk te houden en meer in
bijzonderheden uitweidde over de stand van zaken in Friesland, zoals
hij die nog kort te voren van een uit de gevangenis ontslagen Fries pastoor (Nicolaas Vincent) vernomen had. In het oog van Neercassel be292

tekenden nieuwe priesters voor de Friese katholieken alleen nieuwe
zorgen, geen troost, te meer daar zij zo arm waren, dat de gelovigen
van Wytgaard hun gevangen genomen missionaris niet eens hadden kunnen loskopen. Daarbij kwam nog dat door de angst der bevolking voor
de gerechtsdienaars slechts zeer moeilijk een geschikte schuilplaats te
vinden was. Nadere bijzonderheden kon de kardinaal in de bijgevoegde
brief van Foppens vinden. 251
Al deze stukken werden in Rome door de particuliere Congregatie
voor de Hollandse missie behandeld en, naar men mag aannemen, hechtte
deze de meeste waarde aan de adviezen van Foppens en Neercassel ; er is
althans niets van een uitbreiding van het reguliere personeel gekomen.
Het verslag dat Conradus Graven, de praefectus missonis, op 19 Maart
1687 uit Brussel naar Rome zond, zegt over Steenbicker dat hij voor zeer
kleine groepjes in het geheim de heilige Mis leest en onderrichting geeft,
bij lange na niet tegen zijn taak in zijn uitgestrekte gebied opgewassen is,
doch geen hulp kan krijgen. 252

De laatste grote vervolging
Hoe de Propaganda ook geoordeeld mag hebben over het toelaten van
een helper voor Steenbicker, de omstandigheden brachten mee, dat
voorlopig van uitbreiding van het missiepersoneel geen sprake kon zijn.
Met ongedachte felheid was in het najaar van 1685- de vervolging opgelaaid, en dat in een tijd waarin de verdraagzaamheid toenam. De doopsgezinden genoten sinds 1672 vrijheid van godsdienst, al was de houding
van verschillende gereformeerde kerkedienaars ten opzichte van hen
weinig broederlijk. 252 De Luthersen kregen in 1681 dezelfde vrijheid,
waarvan hun gemeenten in Leeuwarden en Harlingen dankbaar gebruik
maakten. 254 Zelfs voor door de Turken naar Konstantinopel gesleepte
Griekse geestelijken had men iets over, al sprak men hier ook van
„predicanten": de berooide stad Franeker gaf voor hun bevrijding zes
gulden. 255 Maar als er iets te geven viel, schenen de katholieken niet te
bestaan; toen Focco Ciasen Boncamp in Franeker geld verzameld had
voor de lossing van een slaaf, doch van de arme man geen teken van
leven meer hoorde, besloot hij het geld te verdelen tussen gereformeerde
diakonie, algemene armen en die der doopsgezinden. Toen de diakonie
het aanbod afwees, werkte het gerecht deze zaak verder af.256
Anders stond de zaak ervoor, als een katholiek zich misdroeg. Te
Engelum nam op 26/16 november 1679 ds Foppo Gellius van Wirdum
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de preekdienst waar. Het werd een ergerlijke vertoning: dominee was
de vorige dag te Leeuwarden dronken gezien en besteeg die zondag in
een soortgelijke toestand de preekstoel. De Leeuwarder classis wijdde
een buitengewone vergadering aan deze misstap; zij was van oordeel,
dat Gellius verdiende afgezet te worden, 's Mans nederige schuldbekentenis en belofte van beterschap bewogen de vergadering evenwel tot
genade: na schuldbelijdenis voor de gemeente te Engelum zou hij drie
maanden geschorst worden en na afloop moest hij nog schuld belijden
voor zijn eigen gemeente. In dezelfde vergadering kwam ook aan de orde,
dat Ruijrt Pijckes, „Roomsgezinde van confessie ende kleermaker van
bedieninge, woonachtig tot Wirdum", tijdens een dienst te Engelum
zich ergerlijk had aangesteld met „vingerwijsen tegen den leeraar,
speelen op de bank met de handen, rontom draijen van de hoed op het
hoofd e t c " . Enkele predikanten zouden het geval voorleggen aan de
procureur-generaal om hem te vragen of ook een vervolging ingesteld
kon worden. Het kan haast niet anders of de gebaren van Ruijrt golden
diens dorpsgenoot Poppo Gellius. De afvaardiging naar de kanselarij
heeft vermoedelijk niet het gewenste resultaat opgeleverd; de commissie kreeg althans opdracht te blijven waken tot iets gedaan was, en in
registers van het Hof komt het geval niet voor.2*?
Ondanks deze tegenvaller voor de predikanten bleef de houding van
de regering de voortdurende aandacht van de priesters eisen. Eind 1680
was het even mis in Leeuwarden en omstreeks Pasen 1682 gingen er
weer geruchten, waarvan men achteraf niet heeft kunnen vaststellen
of ze gegrond waren of niet. Een ogenblik hebben althans de Jezuïeten
hun gewone posten verlaten, maar na korte tijd keerden zij terug. г 5 8
Het zou niet verwonderlijk zijn als deze druk mede het gevolg was
van de gebeurtenissen in Frankrijk. Daar was Lodewijk XIV in volslagen
misplaatste geloofsijver bezig de gereformeerden te beroven van hun
rechten. Niet alleen berichten daarover drongen in Friesland door, ook
vele vluchtelingen kwamen er. In 1681 telde Harlingen zoveel Fransen,
25
dat de magistraat een Franse gereformeerde gemeente oprichtte. ' Ook
260
in Franeker ontstond een Franse gemeente. Vele Franse vluchtelingen
werden ondergebracht in Gaasterland. Voor hun onderhoud stonden
de Staten in 1683 een collecte toe. 2 6 1 Het bleef niet bij deze ene: in de
lente van 1686 droegen de gereformeerden van Franeker 762 gulden en
i£ stuivers bij, de katholieken 35 gulden en 2 stuivers. 252 De doopsgezinden worden niet genoemd, mogelijk waren zij in dit geval onder de
gereformeerden begrepen.
Ondanks de toenemende druk op de protestanten in Frankrijk was de
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diplomatie van de Zonnekoning in staat rechtstreekse betrekkingen te
onderhouden met allerlei groepen Nederlandse regenten, onder andere
in Friesland. Maar in i 6 8 j veranderde dat. Eerst beklom de katholieke
Jacobus II de Engelse troon en in oktober trok Lodewijk XIV het edict
van Nantes in. In korte tijd schaarden nu bijna alle regenten zich achter
de voorvechter van het protestantisme, Willem III. 2б з
Nog voordat in Frankrijk de beslissing was gevallen, begon de Franeker
classis een opvallende ijver aan de dag te leggen. In de nazomer van 1685
besloten enkele vergaderingen, dat alle predikanten hun plaatselijke
overheden zouden aanspreken teneinde te verkrijgen dat de plakkaten
tegen de paapse stoutigheden werden uitgevoerd, en de meesten hebben
spoedig aan dit besluit gevolg gegeven. 2 6 4
De politieke zwenking van de regering te Leeuwarden en de ijver
der predikanten moeten bijna onmiddellijk hun weerslag hebben ge
vonden in een ouderwets strenge behandeling der katholieken. Neercassel zag de zaak eerst niet ernstig in: de Hollandse regenten bleven
welwillend en hij verwachtte, dat met enige tijd hun voorbeeld de andere
gewesten tot bedaren zou brengen. Intussen zou hij God om herstel van
de rust of om standvastigheid voor de slachtoffers der vervolging bid
d e n . 2 6 5 Ter wille van de Friese en Groningse katholieken zocht de
keizerlijke gezant Cramprich spoedig contact met stadhouder Hendrik
Casimir I I , 2 6 6 doch zonder resultaat: met Kerstmis werd de Jezuïetenpater van Wytgaard gegrepen 267 en volgens een laat bericht is pater Van
de Pol te Harlingen met stenen bedreigd en uit de stad gezet. 268 Begin
januari 1686 beschouwden alle priesters zich als gezochten en hield
niemand van hen meer samenkomsten. Ook in Groningen, Overijsel en
Utrecht woedde de vervolging hevig, berichtte Neercassel aan de paus.
Als oorzaak noemde hij het lijden van de Franse protestanten; 268 *
mogelijk hoopte hij via Rome verzachting in Frankrijk en in zijn eigen
missie te verkrijgen.
In verschillende gevallen gingen de vervolgers overigens niet tot het
uiterste. Op het feest van Paulus' bekering, 4 februari/z^ januari 1686,
deden ongeveer dertig mannen een inval in het huis van pater Steenbicker te Franeker en doorzochten het van onder tot boven. De pater
was niet thuis, zodat zij na bijna twee uren weer aftrokken. Van hun
bevindingen brachten zij verslag uit aan de magistraat, die besloot de
inventaris van het kerkhuis niet aan te tasten en evenmin een boete
oplegde. Steenbicker achtte het nu geraden de vervolgers geen nieuwe
kans te geven : zes weken lang hield hij zich buiten de stad op en kwam
slechts een enkele maal binnen. 267
29Í

De vervolging in Friesland kreeg een zeer officieel karakter, doordat
de landsdag in februari 1686 besloot de plakkaten tegen de papisten te
vernieuwen. 2 6 8 b Pastoor Nicolaas Vincent van Makkum werd in maart
1686 door het Hof veroordeeld tot honderd ponden Vlaams boete en
verbanning.26» Allerlei te Makkum in beslag genomen voorwerpen
werden verbrand. 270
Naast regering en rechters wilde ook de classis Franeker in dit tijdsgewricht het hare doen. Reeds in de herfst van het vorig jaar had zij een
commissie ingesteld om te rapporteren over de paapse stoutigheden.
Dit rapport werd op 6 juni/27 m e i 1686 in de vergadering gebracht.
De predikanten in wier district inbreuk op de plakkaten gemaakt werd,
kregen de aanbeveling bij de overheid aan te dringen op maatregelen,
vooral die van Harlingen en Winsum. Voorts was er het geval van ds.
Georgius Duinterp in de Hommerts, die mede-eigenaar was van een huis
dat gedeeltelijk aan een paap verhuurd werd. De vergadering besloot
hem aan te schrijven zich zo te gedragen, dat men geen klacht bij de
classis van Sneek behoefde in te dienen. 271 Deze paap was hoogstwaarschijnlijk Jacobus Steenbicker, die zelf meedeelt, dat hij in 1684
gedwongen was zijn gehuurd huis te verlaten. 272 De vergissing met het
jaartal is verklaarbaar, want Steenbicker heeft zijn verhaal pas in 1697
op schrift gezet. Dat Duinterp de wenk van de Franeker classis ter harte
nam, is begrijpelijk; naderhand zou hij toch nog moeilijkheden krijgen
door zijn drankzucht (1690). 273
Het schijnt, dat de ijver der overheden niet overal even groot was.
De kerkeraad van Harlingen oordeelde het althans in juli 1686 wenselijk
een deputatie naar de magistraat te zenden met het verzoek „de stoutigheden van het pausdom, waarover selfs in den classe van Franeker
belginge was geweest", effectief te weren en ook aan de exercitiën
van de Sociniaanse collégien (quakers) een einde te maken, opdat de
kerkeraad niet gedwongen zou worden zich „bij een hooger collegie
klachtig aan te stellen". 27 *
De klacht van de kerkeraad schijnt echter niet veel geholpen te hebben,
want op de 22e zondag na Pinksteren kwam de substituut procureurgeneraal van het Hof met enkele dienaren in het holst van de nacht een
inval doen. 267 Pater Van de Poll lag in bed toen de gerechtsdienaars
verschenen, maar hij was niet van zins zich over te geven; hij sprong
overeind, wierp een man op de grond en een tweede dwars over de
eerste heen. Doch daar hij niet gekleed was, kon hij niet ontvluchten; 2 7 '
het einde was dan ook, dat hij gevangen werd genomen en in een schuit
gezet.
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Met deze buit voeren de gerechtsdienaren naar Franeker, waar zij
iets over vier bij het schuilkerkje aankwamen. Steenbicker was toen
misschien al op, want hij zou om vijf uur de Mis lezen. Hij had het geluk
beschermd te worden door drie deuren; de eerste twee bezweken
gemakkelijk, maar voor de derde waren meer dan dertig mokerslagen
nodig. Daardoor vond Steenbicker tijd om het Allerheiligste uit het
tabernakel te namen en naar de zolder te klimmen. Door een raam
bereikte hij de dakgoot, kroop vervolgens over een deel van het dak en
verborg zich op een levensgevaarlijke plek achter een schoorsteenpijp.
Toen de laatste deur bezweken was, zwermden de invallers het huis door
om de paap te zoeken. Weer ontsnapte Steenbicker, maar wat de invallers wel vonden, namen zij mee naar hun schip : zestig kaarsen, kandelaars, kunstbloemen, dwalen, de altaarsteen, paramenten, pij en
wereldlijke kleding van de pater, gemunt geld ter waarde van zeshonderd gulden dat bij het stukslaan van de schrijflessenaar te voorschijn
kwam, boeken, schilderijen en goudleerbehang. Kelken, ciborie en
verder zilverwerk had Steenbicker nog tijdig kunnen verbergendes
Toen zij uitgewoed waren, voeren de dienaren der gerechtigheid naar
Leeuwarden.
Voor het Hof bekende pater Van de Poll, dat hij „Rooms priester van
de ordre der Jezuïeten" was en een tijd lang te Harlingen dienst had
gedaan. Hij werd op ις/ς juni 1687 veroordeeld tot de betaling van
honderd ponden Vlaams plus de gerechtskosten en uit het land ver
bannen. 2 7 7 De katholieke gemeente van Franeker is volgens Steenbicker
beboet met het zelfde bedrag, maar anderzijds was men met list erin
geslaagd de geroofde zeshonderd gulden terug te krijgen; boete en
restitutie wogen dus tegen elkaar op. Niet veel later werd de pastoor
van Woudsend gegrepen en de schuilkerk te Sneek geplunderd; deze
kerkinventaris en de gevonden geconsacreerde Hosties werden voor de
kanselarij te Leeuwarden in het openbaar verbrand. г 7 8
Het gevolg van deze inval en van een volgende poging tot gevangen
neming was dat Steenbicker zich zorgvuldig schuil hield. Hij zwierf
buiten de stad van huis tot huis en waagde het veelal niet overdag buiten
te komen. Diep in de nacht kwam hij soms in de stad, dank zij de mede
werking van een poortwachter. Niettegenstaande de vervolging zette hij
zijn werk voort ; de geheimhouding werd soms zo ver gedreven, dat de
uitnodigingen pas rondgingen als de pater aangekomen was in het huis
waar hij wilde optreden, en dat hij na afloop meteen verder ging. Twee
maal werd een vergadering ijlings weggezonden omdat er gevaar scheen
te dreigen. Zijn rust moest Steenbicker dikwijls zoeken in een kamer
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waar ook anderen sliepen."8 Zijn huis in de stad werd meermalen van
stadswege bewaakt. Ondanks alle druk kon hij in de loop van 1687 nog
120 maal de Mis opdragen en veertig keer katechismus houden. 210 Over
1688 gaf hij een aantal van ongeveer honderd samenkomsten op, deels
overdag, deels bij nacht, maar zelfs de nachtelijke samenkomsten moesten soms wegens de vervolging afgelast worden. Daarnaast gaf hij ongeveer vijftig godsdienstlessen.211
Nog slechter was uiteraard de toestand in Harlingen, dat enige tijd
geen priester had. Verschillende katholieken wisten niet beter te doen
dan zo lang maar bij de dominees ter kerke te gaan. Het gelukte Aegidius
a Costa wel enkelen terug te winnen, doch van anderen kon hij na een
klein jaar alleen hopen dat zij nog eens terug zouden keren. De voortdurende druk noodzaakte hem de samenkomsten om twaalf of één uur
's nachts te houden. In het najaar van 1687 was de storm nagenoeg bedaard naar het schijnt: op Allerheiligen konden veertien kinderen de
eerste heilige communie doen.27»
De gereformeerde Kerk voerde de strijd tegen Rome ook op haar
eigen wijze: de synode van 1687 gaf aan de schoolmeesters de wenk
de kinderen te wijzen op de wreedheden der Roomsen in Frankrijk,
Savoye en elders, die de daden van Alva hier te lande verre overtroffen. 280
Op aanschrijven van de Staten-Generaal stonden de Staten in september
1687 een algemene collecte voor de „Piemontoise Dalluiden" toe. 2 8 1
Overigens konden de katholieken zich troosten met de omstandigheid,
dat de regering het nog veel meer gemunt had op Socinianen, Quakers
en Dompelaars, die beschouwd werden van de duivel te komen. Elke
zendeling van die richting moest zonder vorm van proces vijf jaar in het
tuchthuis worden opgesloten, de predikanten kregen het recht alle
verdachten voor grietman of magistraat te „examineren" en aanbrengers
zouden een premie van 2 ς gouden rijders ontvangen. 2 8 2
De omstandigheden op het einde van de zeventiende eeuw
Het afzwakken van de vervolging was niet alleen het gevolg van een
soort uitputting, maar ook van politieke omstandigheden. De kleine
ondernemingen van Lodewijk XIV tegen het Duitse rijk liepen na de
dood van aartsbisschop Maximilian Heinrich in 1688 op een oorlog uit,
die allereerst de opvolging te Keulen tot inzet had. In november van
dat jaar voer Willem III naar Engeland en werd er weldra koning. In
mei 1689 verenigden de keizer, Spanje, Engeland, de Staten-Generaal
en een reeks kleinere vorsten zich tegen Frank rij k. 28 ^
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Nu werd het voor de meest ijverige regent wel moeilijk de katholieken
te vervolgen. De oorlog verslond schatten geld en deed veel schade aan
de handel; 284 extra aandacht voor de katholieken leverde alleen overbodige moeilijkheden op. Een goede verstandhouding was daarmee niet
teweeggebracht: de gereformeerde synode van 1689 noemde de katholieken vossen die de wijngaard verwoestten, 285 de kerkeraad van Sexbierum verklaarde in 1691 dat men zijn Kerstvreugde niet behoorde te
tonen door „in drinkhuisen... drinkerije te plegen", en dat men zodoende „tegen Godt sondigde, feestdagen ontheiligde en sondige gewoonten des pausdoms onderhielt". 237 Steenbicker oordeelde begin
1691 dat de gereformeerden bitter en na-ijverig waren 286 en met Kerstmis 1692 maakten de buren van Overbeeck te Harlingen zoveel lawaai,
dat de nachtmis niet op de gebruikelijke wijze gevierd kon worden.
Als oorzaak beschouwde Overbeeck zijn weigering een stuk van „zijn"
erf te verkopen, dat hij moeilijk kon missen. De armmeesters dienden
hierover een beklag in bij de burgemeesters. 214
Steenbicker heeft op de verbetering van omstandigheden uiterst
behoedzaam gerageerd. In 1689 vestigde hij zich op Roordaburg buiten
de stad, dat eigendom was van de erven Aggama. Op het kasteel en bij
boeren in huis begon hij weldra overdag samenkomsten te houden, in
de stad echter alleen nog bij nacht. 287 In het begin van 1690 luidde de
aankoop van het huis aan de Zilverstraat echter al de inrichting van een
nieuwe huiskerk in.
De weinig gunstige economische toestand, vooral van de landbouw,
en de lasten van de oorlog met Frankrijk hebben geleid tot enkele
maatregelen die geld moesten opbrengen of in een noodtoestand voorzien. In 1689 voerde de landsdag een honderdste penning op alle vaste
goederen in, omgerekend in een vijfde penning van de huurwaarde. 288
Zelfs bij begrafenissen vond men de moeilijkheden terug: de magistraat van Harlingen verbood in 1688 aan de doodbidders zichzelf bij
sterfhuizen aan te bieden of te trachten daar „doodlakens" te verkopen,28« en in 1691 stonden de Staten aan de ingezetenen van Dronryp
toe, dat alle doodkisten in het vervolg geleverd zouden worden door de
armvoogden, mits de grietman dit goedkeurde. Tevens kregen alle
grietslieden en magistraten de vrijheid overeenkomstige machtigingen
in hun rechtsgebied afte geven. 290 Te Franeker besloten burgemeesters,
raden en vroedschap in 1696 tot deze maatregel. 291
Te Harlingen zocht men een andere uitweg: toen de voogden van
de huiszittende armen in 1697 een achterstand van 2000 gulden hadden,
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hidden zij op 29/19 oktober een soort bliksemcollecte tussen 's morgens
acht en negen uur, die op bevel van de overheid aangekondigd was in
de gereformeerde kerken en de doopsgezinde vermaningen. Voor de
kinderen der armen besloot de Harlinger stadsregering een werkhuis in
292
te richten. Voor de stadswezen werd vanouds een collecte op Sinter
klaasavond gehouden, terwijl de burgemeesters dan elk enkele wezen
onthaalden; overwegende dat „bij die occasie veel e ongeregeltheden
met droncken drincken en anderszins door deselve kinderen worden
bedreven", besloot de magistraat in 1700 deze tractatie af te schaffen
en te vervangen door een betaling van een dukaat (ς gulden) aan de weesrentmeester. 2 » 3
Tegen het omzwerven van bedelaars en hun vergrijpen nam de landsdag in 1698 strenge maatregelen; op huisbraken werd de doodstraf
gesteld. 2 9 4 Misschien mag men de nauwkeurig uitgewerkte overeen
komsten van de regenten over de ambtenverdeling 29 5 ook niet alleen
beschouwen als een rationalisatie, maar tevens als een teken dat het in de
hogere kringen geen botertje tot de boom was.
De oorlogsjaren brachten overigens niet uitsluitend moeilijkheden.
Nooit was het in de Harlinger haven drukker dan in 1693 en 1694. 6
Vanuit Harlingen is ook een nieuwe onderneming opgezet: koopman
Gilles Vermeersch zond in 1695 een scheepje naar de kust van Guinea.
De Westindische Compagnie bracht het schip van de indringers echter
op ; dat leidde tot een taaie strijd om schadevergoeding. 296
Toch wekten de oorlog met Frankrijk en het samengaan met Engeland
veel onbehagen. Engeland nam de leiding in de oorlog ter zee en dwong
een verbod van handel op de vijand af. De Verenigde Nederlanden namen
vijf achtste van de landoorlog op zich, een bedrijf dat veel geld kostte
en in de eerste jaren alleen nederlagen opleverde. Weldra begonnen
particuliere vredespogingen, zowel van Amsterdam als van Hendrik
Casimir. Na allerlei voor de buitenstaander onbegrijpelijke manoeuvres
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kwam op 20 september 1697 de vrede van Rijswijk tot stand.
De
vredessluiting werd passend gevierd met een dankdag: te Harlingen
woei de grote vlag van de stadhuistoren, van vijf tot tien luidden de
klokken, op het volle uur versterkt door een salvo van 21 stukken ge
schut, en 's avonds brandden piktonnen terwijl de stadsregering aanzat
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aan een maaltijd.
Weldra kon men zich bovendien verheugen in een
drukke Oostzeevaart als gevolg van schaarste aan koren. 2 9 9
De godsdienstpolitiek van de overheid was onder de oorlog die van
de zachte hand. Dat de overheid van alle burgers eiste, dat zij tijdens
bidstonden hun deuren gesloten hielden, was tenslotte geen onredelijke
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eis.3 Een bericht dat de katholieken van Harlingen in 1695 een alge
01
mene inzameling voor de bouw van een kerkje mochten houden,^
is weinig waarschijnlijk. Was het misschien een collecte onder de ge
loofsgenoten met goedkeuring van de aartspriester ?
Ook na de oorlog veranderde er weinig. De Staten-Generaal organi
seerden een algemene collecte voor protestantse vluchtelingen, de arme
gemeenten van de Palts en voor de katholieken die „dagelijks" het land
binnenkwamen om zich in de gereformeerde godsdienst te laten onder
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wijzen.
De landsdag vergunde aan de doopsgezinden de eed te ver
vangen door een verklaring „in de tegenwoordigheyt Gods", waarbij
men breed genoeg van gedachten was om zich los te maken van de pre
destinatieleer en de Mennist te bedreigen met „de tydelyke en eeuwige
straffen van den almachtigen en alwetenden Godt", zo hij niet de waar
heid sprak.303 Het onderwijs werd echter nog eens nauw aan de gere
formeerde Kerk gebonden: op verzoek van de synode besloten gede
puteerde staten, dat schoolmeesters lidmaat moesten zijn en minstens
twintig jaar oud. 3 o*
De houding van de gereformeerde Kerk tegenover de katholieken
veranderde weinig of niets, althans in haar uitingen op schrift. De
classis Franeker had in de zomer van 1698 geen nieuwe paapse stoutigheden te melden, maar besloot toch ter synode aan te dringen op een
verzoek aan de regering „die van 't pausdom agtervolgens de goede
wetten des lants meerder in te tomen". 3 0 5 De synode van 1700, te
Franeker gehouden, sprak lang en breed over hetzelfde onderwerp ; de
commissarissen-politiek schoven toen de zaak naar beneden af door de
predikanten aan te bevelen zo nodig bij grietman of magistraat te klagen.
Op raad van de correspondenten uit Holland besloot de eerwaarde ver
gadering echter bij de regering aan te dringen op wering en verwijdering
van alle regulieren. 3 0 6
Het kwam echter ook voor dat juist katholieken de bescherming van
de overheid tegen protestanten inriepen. Te Harlingen hadden de arm
meesters reeds na de Kerstnacht van 1692 bij de burgemeesters geklaagd.
Op Aswoensdag (4 maart/22 februari) 1699 trachtten studenten te
Franeker in het kerkje van pater Steenbicker binnen te komen. Toen hun
de toegang geweigerd werd, gingen zij geweld gebruiken. Steenbicker
sloeg al op de vlucht, maar zakkendragers - dezen traden ook op als
politiemacht — joegen de heren weg. Volgens Steenbicker moesten zij
later een berisping van de academische senaat in ontvangst nemen.з 0 ?
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Benoeming en bestuur van Petrus Codde
Nog tijdens de door de intrekking van het edict van Nantes uitgelokte
vervolging, op 6 juni 1686, was Neercassel op vormreis te Zwolle
gestorven. Het bestuur van de missie werd op gezag van Propaganda en
internuntius waargenomen door de provicarissen : Petrus Codde voor
Utrecht, Deventer en Middelburg, Jozef Cousebant voor Haarlem,
Leeuwarden en Groningen. De keuze van een opvolger was een moeilijke
zaak, pas in september 1688 viel de benoeming op Codde. Deze stond
onder de invloed van Franse Jansenisten en weigerde vóór zijn wijding
tot aartsbisschop van Sebaste het hem voorgelegde formulier van Alexander VII te tekenen. Al met al werd Codde meer de exponent dan de
leider van een groep in de Nederlandse zending, die Jansenistische neigingen had, 308 en die de missie volwassen genoeg achtte om haar te
beschouwen als een volwaardige nationale Kerk in de geest van het
Gallicanisme. 309
De moeilijkheden begonnen meteen na het bekend worden van de
benoeming van Codde. Voornamelijk in Holland daverde het weldra
van gegronde klachten, valse aantijgingen en onnozele kletspraatjes, die
langs allerlei kanalen Rome bereikten. Temidden van al dat rumoer
komen de goede zijden van Codde bijna niet aan de orde ; toch moet hij
toegewijd en nauwgezet geweest zijn, ook vroom op een wat benepen
wijze en tegenover de regulieren stond hij niet afwijzend,310 al tonen
vele brieven dat hij na-ijverig was op zijn gezag.311 Daar hij beschikte over
een ruim aantal jonge priesters, 312 kon hij plaatselijk het seculiere element versterken. Met de Jezuïeten sloot hij kort voor Kerstmis 169$·
een overeenkomst, de Formula concordiae, waarin de staties waren
aangegeven die de Sociëteit mocht bezetten buiten de in de Concordata
van 1624/26 toegestane; hieronder kwam ook Harlingen voor. Beide
partijen beoogden deze overeenkomst door Rome te laten bekrachtigen,
doch de molens maalden daar langzaam. In 1698 ontdekten de Jezuïeten
dat zij schade van de overeenkomst ondervonden, en het jaar daarop besloten de missionarissen zich te houden aan het gewoonterecht. 313 Dat
Codde veelvuldig in de kerken der regulieren zijn bisschoppelijke functies uitoefende, werd later uitgelegd als een poging de steun van de
orden te winnen tegen Rome. 314
In september 1692 kwam Codde naar Friesland om er te vormen. Hij
verbleef eerst een week in Leeuwarden en reisde op 14 of ι ς september
vandaar naar Makkum. Zijn weg daarheen heeft hij over Franeker en
Harlingen genomen. In zijn aantekeningen over deze reis legde hij
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vast, dat in Franeker de minderbroeder Steenbicker stond, 44 jaar oud
en 14 jaar ter plaatse, dat deze zes klopjes had en in totaal bijna 700
communicanten, dat het gebied van zijn statie bestond uit een stad en
ongeveer dertig dorpen, waarvan sommige geen enkele katholiek telden.
Over Harlingen noteerde hij, dat de Jezuïet Overbeek 33 jaar oud was
en 2 jaar in deze statie gewerkt had ; in de stad en twee of drie dorpen
had hij ongeveer 300 communicanten. 221 Men zou echter verkeerd doen
uit deze aantekeningen af te leiden, dat de visitatie van de apostolische
vicaris een zakelijk karakter had : Codde visiteerde niet als rechter of
ruziemaker, maar als vader en herder der gelovigen. Om de toediening
van het vormsel met de vereiste eerbied bij bisschop en vormelingen telaten
verlopen, vormde hij gewoonlijk niet meer dan vijftig of zestig personen
tegelijk en hoogstens honderd. 31 s Van Harlingen reisde Codde naar
Makkum en vervolgens over Bolsward en Oosterend terug naar Leeuwarden. Een tweede reis bracht hem in Sneek en Idskenhuizen in een pas
het vorige jaar opgerichte statie. Op deze reis heeft Codde bijna vierduizend personen gevormd, doch hij ondervond vrij veel hinder van het
slechte weer en de erbarmelijke wegen. 316
Naar het schijnt, heeft Steenbicker tijdens het bezoek van Codde
indruk gekregen, dat de vicaris hem gunstig gezind was. Nog voor het
einde van het jaar kwam hij althans bij Codde op voor de belangen van
zijn medebroeder te Woerden, die een geschil had met de omwonende
seculieren. Codde trachtte Steenbicker te sussen: de pater zou verkeerd
ingelicht zijn, er waren allerlei onenigheden waarin niemand wilde
erkennen dat hij zelf niet zonder schuld was. Daarom ried Codde hem
aan niet af te gaan op allerlei geruchten, doch volledig te vertrouwen op
de goede wil van de apostolische vicaris. Steenbicker schijnt de vicaris
gelijk gegeven te hebben, want in een volgende brief verklaarde Codde,
dat hij de herinnering aan een eerder kwetsend schrijven wilde uitwissen, nu Steenbicker in zijn laatste brief blijken van zachtmoedigheid
en vroomheid gegeven had. 317
In het najaar van 1694 richtte Steenbicker zich opnieuw tot Codde,
ditmaal met het verzoek om een dispensatie. Inwilliging hiervan ging
echter de macht van de apostolische vicaris te boven en Codde gaf het
verzoek dan ook door aan de internuntius opdat die in Rome zou aanvragen. Tevens wenste Steenbicker te voorzien in de noodzaak van vervanging als hij afwezig was ; Codde beloofde hem aan Foppens de wenk
te geven, dat die in dat geval een medebroeder zou toestaan te bineren:
eenmaal voor diens eigen gemeente en eenmaal in Franeker. 318 Tussen
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beide Missen in zou de vervanger nuchter de reis moeten maken, wel
een onderneming.
In 1696 ondernam Codde opnieuw een vormreis in het Noorden.
Van Leeuwarden reisde hij de 26e september naar Franeker en Harlingen,
de volgende dag was hij opnieuw in Franeker en de 28e keerde hij terug
naar Leeuwarden. In de eerste dagen van oktober bracht hij een
bezoek aan Hallum en na een kleine week Ameland en veertien dagen
Leeuwarden reisde hij tegen het einde van de maand over Sneek, Sint
Nicolaasga en Heerenveen naar Overijsel.^ 1 ' Nooit heeft een apostolisch
vicaris in éen jaar op zoveel plaatsen het vormsel toegediend als Codde
in 1696; de gepaste voldoening hierover vinden wij in een van zijn
briefboeken terug in de vorm van het volgende chronogram 320
H O C ANNO IN SEX EPISCOPATIBVS
NOSTRIS CHRISMATE VNCTI CATHOLICI
ET SPIRITVS GRATIAE EFFVSVS.

Na dit hootepunt zag Codde weldra de moeilijkheden toenemen. Uit
de staf van de missie verdwenen verschillende oude en voorzichtige
personen; zo overleed de onkreukbare provicaris Jozef Cousebant op
12 april 1695321 e n ¡η zijn plaats kwam Martinus de Swaen, een neef van
Codde. 3 2 2 Met Franciscanen en Jezuïeten deden zich onenigheden voor
over het toelaten van helpers, maar ook over kwesties als laxisme en
rigorisme, het lezen van de Schrift in de volkstaal, over devoties van
allerlei aard. 323 Tijdens het vredescongres van Rijswijk brachten de
tegenstanders van Codde een samenvatting van hun aanklachten bijeen
met de bedoeling op deze wijze de gezanten der katholieke mogendheden voor hun zaak te winnen. Codde verweerde zich krachtig, maar
de aanklachten bleven voortduren en maakten tenslotte zoveel indruk,
dat er een commissie van tien kardinalen werd ingesteld om de zaak van
Codde te onderzoeken. Op г ς september 1699 besloot deze commissie
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Codde naar Rome te ontbieden. *
De stichting van de statie Dronryp
Na zijn tweede vormreis in Friesland is Codde voortgegaan met maat
regelen te nemen die een betere zielzorg op het Friese platteland moes
ten waarborgen. Aan de Franciscaan Matthias Chiney te Bolsward
stond hij toe op zondagen regelmatig een tweede Mis in Arum of Witmarsum te lezen, 3 2 ' aan pastoor Etma te Makkum stelde hij voor hem
3°4

een helper te geven. 326 Naar Hallum, Ferwerd en nabijgelegen dorpen,
die te voren reeds aan de bijzondere zorg van de te Leeuwarden gevestigde Jezuïet Ernest van Wissenkerke waren toevertrouwd geweest, 327
zond hij de seculier Timotheus van Oosten met de opdracht daar een
statie op te richten. 328
In het najaar van 1698 kwamen enige bewoners van Menaldum bij
aartspriester Foppens met de klacht, dat pater Steenbicker hun zieken
in onvoldoende mate van de troostmiddelen der heilige kerk had voorzien. De aartspriester schijnt hun klacht gebillijkt te hebben. Met zijn
toestemming verscheen Van Oosten, de pasbenoemde missionaris voor
Hallum, te Menaldum en droeg er op het Sint Thomasfeest (30/20
december) het Misoffer op. De man die hier de leiding in had, was een
zekere Pier Hiddes, een geboren Menaldumer, die te Leeuwarden
woonde, en die blijkbaar bij de clerus wel iets vermocht.
Steenbicker berustte niet in dit optreden; hij liet vier dorpelingen
van Menaldum een verklaring ondertekenen, die luidde : „Niemant van
de geheele gemeinte van Menaem getuyght dat imant aldaer is verstorven sonder syn H.Kercke rechten; derhalven syn het valsche beschuldigingen dewelcke daervan den E. P. Steenbicker syn beschuldigende". Dat de pater toch niet geheel onschuldig was, is wel op te maken
uit het fçit dat Van Oosten de katholieke bevolking zozeer voor zich
wist in te nemen, dat men hem een vast levensonderhoud toezegde en
hem als herder erkende. Op Passiezondag, 26 maart 1699 oude stijl,
kwam Steenbicker te Menaldum om er de Mis op te dragen, maar
hij werd met scheldwoorden en paardevijgen ontvangen. 329 Bij zijn
gelovigen had hij het dus wel voor goed verkorven en met hen trok de
geestelijke overheid één lijn. Op dinsdag in de Goede Week richtte de
apostolische vicaris een schrijven aan Steenbicker, dat hij van de pater
zelf al verschillende malen gehoord had, hoe onvoldoende de gelovigen
in Menaldum en omliggende dorpen verzorgd werden, dat zich nu een
gunstige gelegenheid voordeed om er een pastoor aan te stellen, en dat
de vicaris wenste dat de pater zijn werkzaamheden voortaan tot Franeker
en omgeving zou beperken; om onderlinge onenigheid te voorkomen
zou aartspriester Foppens een billijke grensscheiding vaststellen. 330
In het verslag dat Foppens daags na Beloken Pasen aan Codde richtte,
wordt de afscheidingskwestie breedvoerig uiteengezzet. De oorzaak van
de beweging zag Foppens in de handelwijze van Steenbicker die Tiara
drie jaar te voren in zijn verhaal ook vermeld had : de pater concentreerde al zijn aandacht op de stad Franeker en liet de dorpen nagenoeg in de
steek. Die van Menaldum hadden daarom om een eigen pastoor ge305

vraagd, een seculier natuurlijk, en hun verzoek had bijval gevonden in de
naburige dorpen, vooral in Dronryp, maar ook in Winsum en Baijum.
In beide laatste dorpen had Steenbicker zijn gezag weten te herstellen,
maar Menaldum en Dronryp hadden doorgetast en aangeboden aan hun
pastoor een inkomen van 300 gulden per jaar te verschaffen. Met toestemming van de apostolische vicaris had Foppens daarop Van Oosten
naar Menaldum gezonden en deze beslissing aan Steenbicker meegedeeld.
De pater had hem geantwoord, dat hij de bevelen van de apostolische
vicaris zou eerbiedigen, maar tevens verlof gevraagd om op derde
Paasdag nog eenmaal in Menaldum de Mis op te dragen en afscheid van
de bevolking te nemen. Gezien de ervaringen van Passiezondag, was
Foppens in het geheel niet ingenomen met dit plan van Steenbicker.
Hij had het hem daarom afgeraden met de woorden, dat het beter was
en aangenamer aan de apostolische vicaris, als hij noch in Menaldum,
noch in Winsum zou verschijnen om er een godsdienstoefening te
houden, voordat de vicaris alles definitief geregeld had. Dat Foppens
zijn verbod ook tot Winsum uitgestrekt had, vond zijn oorzaak in het
feit, dat Foppens het beslist noodzakelijk achtte Winsum en Baijum aan
de nieuwe statie toe te voegen, wilde Menaldum een goed pastoraat
worden. Daarom zouden deze dorpen, hetzij in hun geheel, hetzij
persoon voor persoon, voor deze overgang gewonnen moeten worden,
te meer daar Steenbicker, die hen voor zich wilde behouden, nu van
alles beloofde. Het eindoordeel liet Foppens natuurlijk aan de vicaris
over. 331
Het relaas van Foppens geeft ons vele bijzonderheden, maar doordat
het geen datums noemt, is het moeilijk deze in de aantekeningen van
Steenbicker in te passen. In ieder geval is het duidelijk, dat men in
Menaldum terecht ontevreden was over pater Steenbicker en het getuigenis der vier spreekt dit ook niet tegen. Door tussenkomst van
Pier Hiddes heeft men, door een vast tractement aan te bieden, van de
aartspriester gedaan gekregen, dat deze het in Menaldum met een eigen
priester wilde proberen. Tot bedienaar van deze nieuwe statie werd
aangewezen de pastoor van Hallum, die op zijn eerste standplaats blijkbaar niet al te veel succes had gehad, want daarheen is geen opvolger
gezonden.
Merkwaardig is overigens, dat men noch in Hallum, noch in Menaldum, waar het behoud van een katholieke minderheid sterk afhankelijk
geweest was van katholieke kasteelheren, in deze zaken iets van de adel
hoort, hoewel althans het slot Gralda te Menaldum tot in de achttiende
eeuw in katholieke handen gebleven is. Wel is van Gralda veelvuldig
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gebruik gemaakt voor het houden van bijeenkomsten, maar van de
eigenaars treffen wij alleen enkele malen de vrouw van Sjuck Gerrold
van Camminga, Frouck de Wolff, aan en dan nog maar als meter over
kinderen van haar personeel. 332 Steun hebben zij in ieder geval nauwelijks gegeven: pastoor van Oosten nam zijn intrek in Schingen, een
dorp met tien of twaalf gezinnen, waaronder enkele katholieke. 331 Wat
de houding van de wereldlijke overheid aangaat, daarover zijn wij niet
ingelicht: een grietenij-archief is er bijna niet en het verhaal van de
pottenkijker Tiara loopt niet verder dan 1696.
In het voorjaar van 1699 was het dus zo ver, dat Van Oosten in
Schingen woonde. Hij schijnt een nauwgezet man geweest te zijn, want
op 19/9 april 1699 begint zijn doopregister en omstreeks dezelfde tijd
beginnen de opgaven van gehuwden; de overledenen werden door hem
niet aangetekend. Hij kon overigens nog niet geheel gerust zijn op het
welslagen van deze nieuwe poging om een statie op te richten, zolang
Steenbicker niet in de afscheiding berustte. Deze toonde zich nog zo
weerbarstig, dat de apostolische vicaris hem tot de orde moest roepen.
Op 2 juni 1699 droeg Codde aan Foppens op de grensscheiding vast te
stellen en dezelfde dag ging een brief naar Steenbicker, dat de vicaris
van hem geen tegenstand verwachtte, doch ingeval de pater hem hierin
mocht teleurstellen, zou de vicaris genoodzaakt zijn, zijn welwillende
houding ten opzichte van de Franciscanen te herzien. Overigens kon
Steenbicker zich bij de vaststelling der grenzen door pater Matthias
Chiney van Bolsward laten bijstaan, zodat beide partijen over twee
stemmen zouden beschikken. 333
Voor deze bedreiging zwichtten de Franciscanen en twee weken
later, op 7 juni oude stijl, kwam de beoogde divisio stationum tot stand.
Steenbicker behield het westelijke gedeelte van zijn missiegebied, de
stad Franeker en veertien dorpen, Van Oosten kreeg het oostelijk gedeelte, bestaande uit achttien dorpen. Bovendien werd aan Steenbicker
verboden nog ooit in Welsryp of Spannum de gelovigen bijeen te
roepen; waarschijnlijk waren Winsum en Baijum nog niet voorgoed
gewonnen voor de verdeling. De scheidingsacte werd ondertekend door
de aartspriester, door de betrokken pastoors en door Chiney als vertegenwoordiger van de provinciaal. Eén exemplaar ervan werd naar de
apostolische vicaris gezonden en op 27 juli door hem te Amsterdam
bekrachtigd. 334
Hiermee was de jure de nieuwe statie gevestigd, maar de facto was
er nog niets anders dan een afgepaald gebied met hier en daar kleine
groepjes katholieken en een pastoor, Tiemen van Oosten. Vermoedelijk
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was hij een Leeuwarder. Hij had in Leuven gestudeerd"* en na zijn
kort pastoraat in Hallum was dit de eerste plaats waar hij kon laten zien
wat hij waard was. Voor een karakteristiek van pastoor van Oosten
hebben epitheta als „homo doctus et pius", zoals Van Heussen hem aanduidt, 335 weinigwaarde. Steenbicker noemt hem Jansenist 336 endatisniet
onaannemelijk, gezien de waardering van Van Heussen en de belangstelling
van Codde. Om zich in te richten kreeg hij van de vicaris enig geld,
onder voorwaarde, dat de hiervoor gekochte meubels bij voortduring
door de dienstdoende priester der statie gebruikt zouden worden. 33 7
In het voorjaar van 1700 heeft pastoor Van Oosten zijn intrek genomen
in het huis van Tjeerd Ciasen te Dronryp. 3 3 8 Sindsdien is dat dorp de
zetel van de pastoor gebleven.
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i*J D e Brier aan Berghmans c . s . , Z w o l l e
17 o k t o b e r 1 6 8 2 ; c o p . in л о в е j 9
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maart 1 6 7 6 ; ASJ/FB 1 3 9 8 .
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ipril
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l 6
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Memoriaal van Thomas D e k e n s , 1 6 6 8 ;

" * Rondschrijven

"8

1686;

queritur d e immerita exigent ia istius
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IS7

21 julii

over 1 6 9 6 , 12/2 februari 1 6 9 7 ; ASJ/FB

1677;
,5S

D e inventaris van Aerts (ASJ/FB 1 3 6 $ )
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0

1398.
,7

5 Tiara 2 ; , i J 9 .

176

Cuperus il, 1 3 8 .

177

Descriptie stationum I, 162.

•78 Steenbicker 4-ς.
"» Rekest van armvoogden aan de ma
gistraat, met beschikking van 12/2
december 1678 en verdere aanteke
ningen ; GA Franeker 1339.
180
Steenbicker j-7.
181
Verklaring van Steenbicker, 3 mei
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,βο
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,
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167Í, 18 december 1676; uitg. R.
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blz. {1,69.
«8« Verslag over de Jezuietenmissie in
1677 ; KBehs. 4087.
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ciaal te Rome, Leuven 3 Juli 1683;
ASJ/FB 136$.

De Brier aan Wissenkerke, 7 juli 1682 ;
ASJ/FB 136J.

Van Wissenkerke aan (De Brier),
27/17 maart 1684; en 10 april/31
maart 1685; in Aerts' inventaris
90-3-3,20 en 21 (ASJ/FB 136$). Aerts:
Index nominum; нв j j (1938) 64.
" 5 Katholieken van Harlingen aan Joannes
de Brier, 12/2 augustus 1682; cop. in
AOBC Í90 (inv. 118).
ι«* Dnus Claessens purgat se objectis,
2 o/io
augustus 1682. Item variae
aliae literae de illa contentione Harlinganorum contra D. Claessens et
huius apologetica. Vermeld in Aerts'
inventaris 44-3-7 t/m 17, 19, 21, 22,
24 (ASJ/FB і з б і ) .
l n

І9в

1680; ASJ/FB 1422.

i»« Codde aan Overbeeck, 1 april 1691;
лове 672 (inv. 188).
•o* Aerts' inventaris (ASJ/FB 136J) ver
meldt de volgende stukken: Ds. Suffridus Eelcoma de Harlinganis petenti
bus successorem dni: Claessens, {
sept. 1678; 120-3-40; en zeven stuk
ken van ς tot 2j oktober 1678 over
de ziekte van Claessens en de assisten
tie van De Hutter (123-1-3, 7, 11, 12,
13, 16, 17).
193 Dnus Claessens de quibusdam Har
linganis immorigeris et omnia pro
suo arbitrio disponere volentibus, 2
octobris 1681; vermeld in Aerts' in
ventaris, 44-3-1.
"• Philippus van Torre aan Camargo,
28/18
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in BSJ/M,

hs. AC 4.
Visitator Aegidius Estrix aan provin

·»»

г00

Ю1

»*
203

ï0

*
ios

Dnus Claessens de molimine Minoritarum satagentium inter Franekeram
et Bolswerdiam tertium e suo ordine
introducere et contentiones Harlingensium per se foventium, 1682; vermeld
¡n Aerts' inventaris, 44-3-18, 20 en 21
(ASJ/FBI36Í).
Harlingers aan de Brier, 14/4 oktober
1682 ; cop. in лове $90 (inv. 118).
De Brier aan Simen Janssen Berghmans,
Amsterdam 13 oktober 1682; cop.
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Neercassel aan De Brier, 6 en 30 de
cember 1682; лове 609 (inv. 137).
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208 Verslag van Steenbicker
DS ι, 163.
20
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210
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1677 ; HA Liauckama 76.
^ ' Tiara 1 29-1 30, 166.
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212

Tiara 44.
Steenbicker 7.
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213
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ASJ/FB
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237
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Besluit van de landsdag, 14/4 augustus

281

Besluit van de landsdag, 4
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282
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scritture r i f e r i t e . . . congr. g e n . vol.

oktober/

24 s e p t e m b e r 1 6 8 7 ; Ch. vi 134.
Plakkaat van stadhouder e n gedeputeer-
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Steenbicker 7.

2 8 8

Staten aan grietmannen en magistraten,

landsdag,

raden

308

Resolutieboek

(onge

310

de

311

Resolutie

van

magistraat,
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van Harlingen, 13/3 april 1 6 9 1 ; c o p .

319

Aantekeningen in л о в е 6 7 4 (inv. 1 9 0 ) .
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2
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' 2 Resoluties van magistraat,
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2
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synode,

; APKBF
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1691 ; Ch. vi 1 8 2 .
Resolutie van

e.vv.
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In de

1 6 8 8 ; GA Harlingen 19, fol. 188.
de

1700

з " ' Steenbicker 10.

' Resolutie van de magistraat, 16/6 juni

291

Handelingen der
mei

ι i/i juni 1689 ; Ch. vi ι j 6 .

« o Besluit van

16/6 juni

1 6 9 8 ; ACF 3.

1690;

2 8 7

2 8

Resolutie gedeputeerde staten, 22/12
juli 1700 ; Ch. vi 3 3 8 .

26 n o v e m b e r 1 6 9 8 ; Ch. vi 3 0 4 .
303 Besluit van de landsdag,
1 7 0 0 ; Ch. vi 3 3 9 - 3 4 0 .

316

23/13 juli

dioecesis Harlemensis,

DK 61 ( 1 8 7 2 ) 2 5 1 .

Besluit van de landsdag, 6 december/
322

R o g i e r : Katholicisme 11, 3 1 1 .

323

Polman:
82-84.

Minderbroedersprovincie,

32* Rogier: Katholicisme H, 307-309.
325 Codde aan Chiney, 2 april 1697;
AOBC 674 (Inv.

190).

326 Codde aan Etma, 7 januari
AOBC 674 (inv.

1697;

In het begin van de 1 8e eeuw was het
slot verhuurd aan de katholieke ritmeester Pierre de Mareys.
333 Codde aan Steenbicker, 2 juni 1699;

190).

327 Verslag van Foppens, 1689; AOBC 643
(inv. 1 Í9).
32* Aanstell ingsbrief van Codde voor Van
Oosten, 8 april 1698; AOBC 676 (inv.
192).
329 Steenbicker 9-10.
330 Codde aan Steenbicker, 14 april 1699;
uitg. D. van Heel in AFH 28 (193$) 240
331 Verslag van Foppens, 27/17 april 1699;
649 (inv. 16 f).
332 Doopboek Dronryp, 28 mei 1724;
OBS Menaldumadeel 27.

AOBC 67Í (inv.
334

з"
336
337
ззв

191).

Scheidingsacte van de staties Franeker
en Dronryp, 17/7 juni 1699; AOBC
649 (inv. 16 ς). Een ander exemplaar
berust in PA Franeker.
Steenbicker 10.
Van Heussen: Episcopatus Leovardiensis, 100.
Steenbicker 12.
Codde aan Alardus van Haaften, г ς
oktober I 7 0 j ; AOBC 676 (inv. 192).
Huwelijksregister Dronryp, 1700170;; OBS Menaldumadeel 27.
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VII kerkdrama en staatsklucht

Ontreddering in de missiekerk
In 1700 werden het wankele evenwicht en de gespannen schijnbare rust,
waarin de Nederlanders hun gewone zaken deden, aan alle kanten verbroken. In het begin van het jaar brak in het Oostzeegebied een oorlog
uit, in het najaar aanvaardde Lodewijk XIV voor zijn kleinzoon de juist
vrijgekomen Spaanse troon. Het aanmatigend optreden van de Zonnekoning stortte Frankrijk en Spanje in een langdurige oorlog tegen de
zeemogendheden, de keizer en een aantal kleinere vorsten. Deze oorlog
zou voor de Nederlanders in vele opzichten een herhaling worden van
de vorige : de zwaarste lasten voor hen, de beste kansen voor de Engelsen. 1 In deze zorgelijke omstandigheden speelden de eerste acten van het
drama van de Nederlandse missiekerk zich af. Nadat Codde op allerlei
wijzen getracht had zich te onttrekken aan de oproep naar Rome te
komen, is de aartsbisschop van Sebaste in september 1700 op reis gegaan. Hoewel hij de wenk had gekregen Theodorus de Cock tot zijn
plaatsvervanger te benoemen, had de apostolische vicaris twee leden
van het vicariaat van Utrecht en twee Haarlemse kanunniken tot provicarissen aangesteld. In december kwam Codde in Rome aan. Hij werd
er eervol ontvangen, maar zijn mondelinge en schriftelijke antwoorden
op de hem voorgelegde vragen werden uitermate onbevredigend geacht.
Vanuit de missie trachtte men de gang van zaken te beïnvloeden. Na een
klacht over het voortgaan van Jansenistische prediking en praktijken
volgde een massaal smeekschrift ten gunste van Codde. Dit stuk werd
getekend door 303 priesters, bijna allen seculieren.* Ook alle in Friesland werkende seculieren tekenden. 3 De commissie van onderzoek wist
niet goed hoe zij het beleid en de opvattingen van Codde moest beoordelen. Zij besloot de zaak te laten rusten als de vicaris bereid was een
veroordeling van de Jansenistische stellingen te ondertekenen en zich
318

uit te spreken over de pauselijke onfeilbaarheid. Weer gaf Codde geen
bevredigend antwoord; op voorstel van de commissie schorste paus
Clemens XI de apostolische vicaris op 13 mei 1702 en benoemde De
Cock tot provicaris. De vrienden van Codde aanvaardden deze besluiten
niet. Zij zochten en verkregen de steun van de Staten van Holland, die
De Cock verboden zijn ambt uit te oefenen en hun onderdaan Codde
uit Rome terugriepen. 4 De aanhang van Codde trok bovendien ten
strijde voor de Utrechtse provicaris Jacob Cats, die met suspensie
bedreigd werd ; in Friesland was de eerste ondertekenaar van een smeekschrift te zijnen gunste aartspriester Alardus van Haaften, gevolgd door
Timotheus van Oosten. 5 De paus verbood aan Codde's provicarissen
en aan het Utrechtse vicariaat alsmede het Haarlems kapittel bestuursdaden te stellen. Het laatste onderwierp zich, 6 maar de Utrechtse heren
gedroegen zich als waren zij het kapittel van een openstaand bisdom. 7
Van de seculieren wees de weldra meerderheid de nieuwe provicaris
af; de Cock gaf zelf enkele jaren later op dat 88 gehoorzaamden en 240
weigerden, en dat van de vijftien seculieren in Friesland slechts twee
gehoorzaamden. 8
Ook aartspirester Van Haaften was niet bereid zich te onderwerpen.«
Hij beschikte over goede relaties met de regenten. Gevolg hiervan was
dat de grietman van Wonseradeel in de herfst van 1703 de Bolswarder
Jezuïet Adrianus Cosijns te Arum aan het altaar liet gevangen nemen.
Edzard van Grovestins volgde in Hennaarderadeel een soortgelijke
gedragslijn: daar pastoor Andreas Tiara van Oosterend blind geworden
was, zonden de Keulse nuntius en provicaris De Cock hem een kapelaan,
maar Grovestins liet doorschemeren dat hij niemand wilde toelaten
zonder zending van Codde, 10 terwijl hij Van Oosten de hand boven het
hoofd hield. 11 Toen de aartspriester weigerachtig bleef zich te onderwerpen, verving De Cock hem in 1704 door de pastoor van Imsum,
Bernardus Fock,9 zonder daarmee te bereiken dat Van Haaften zich
terugtrok. In de loop van de jaren tekenden echter vrij veel priesters
een acte van onderwerping of schikten zich door van de provicaris de
heilige oliën te vragen. De Cock berekende dan ook dat in het najaar
van 170J van de seculiere priesters 192 gehoorzaam waren en 131
weerspannig. 12
Temidden van de verwarring had Codde zich na zijn terugkeer in het
vaderland onthouden van alle bemoeiingen met het bestuur van de
zending, tot grote teleurstelling van zijn volgelingen. In 1704 werden
zijn opvattingen opnieuw veroordeeld en hijzelf ontslagen uit het ambt
van apostolisch vicaris. Codde protesteerde verschillende malen door
3'9

brieven naar Rome en door gedrukte publicaties, maar ging niet tot
verzet over. Als opvolger kwam Theodorus de Cock niet in aanmerking;
aanbevelingen uit de missie deden Clemens XI op 14 november 1705
Gerhard Potcamp tot apostolisch vicaris benoemen.ч De nieuw
benoemde was een figuur van buiten het strijdtoneel, daar hij aarts
priester van Lingen was; aangezien hij reeds 64 jaren telde, 1 4 kon men
zijn benoeming beschouwen als een tussenoplossing met de bedoeling
de gescheiden partijen weer bijeen te brengen. Aan Potcamp werd dan
ook geen enkele eis betreffende zijn rechtzinnigheid gesteld. Het be
oogde doel werd inderdaad bereikt : Codde verklaarde te hopen dat
deze benoeming een einde aan de verdeeldheid zou maken. Het vicariaat
van Utrecht zag er een triomf in 1 '. Aartspriester Van Haaften begroette
de nieuwe apostolische vicaris in een hooggestemd schrijven, waarin
hij hem meteen zijn zorgen voorlegde: in Oosterend was de blinde
Tiara zonder goede helper, de Jezuïet Van Wissenkerke en de Franciscaan Steenbicker hadden een helper aangenomen, Timotheus van Oosten
was overleden. 16 Dat De Cock reeds veertien dagen daarna een opvolger
aangewezen had, 17 was Van Haaften mogelijk niet bekend; de man was
ook nog niet op zijn post aangekomen. Nederig genoeg verklaarde de
aartspriester niet om vernieuwing van zijn faculteiten te willen verzoeken, daar hij niet wist of hij dat wel waardig was. 16 Potcamp, die
terstond naar Holland gereisd was, heeft Van Haaften in diens ambt
bevestigd, 18 doch aan diens zorgen niets kunnen doen; hij overleed
reeds op 16 december 1705-.
Daarmee viel het kunstige verzoeningswerk in puin. Het vicariaat
en Codde trokken zich weer terug. 1 " Welk deel van hun aanhang uit de
jaren 1701-170^ aan de nieuwe afwijzing heeft meegedaan, is nog niet
volledig onderzocht; men krijgt echter de indruk dat niet allen opnieuw
in het verzet zijn gegaan.
In 1706 trok De Cock zich feitelijk terug door naar Rome te vertrekken. Tot apostolisch vicaris werd in het begin van 1707 benoemd
Adam Daemen. 20 Holland hield zijn verzoek om toelating eerst in beraad
en wees het af, toen bleek dat de nieuwbenoemde niet aangenaam was
aan de aanhangers van Codde. Begin 1708 ging de gewestelijke regering
verder : zij besloot de Jezuïeten te verbannen als niet binnen drie maanden de rust onder de katholieken hersteld was. Toen ook een verlenging
van de termijn tot 17 juli niet hielp, gelastten de Staten van Holland
de uitzetting van alle Jezuïeten. In 1709 verbood Holland tevens aan
alle geestelijken Daemen te gehoorzamen en aan alle regulieren de
provincie binnen te komen. 21
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A Hi ς. Gezicht op Dronryp uit het oosten, pentekening door Piter Idserdts (Portier)
uit 1747. Op de voorgrond trekvaart en trekweg. De toren rechts is ongelukkig weer
gegeven; een oudere tekening, uit het westen, is in dit opzicht beter. Het belangrijkste
is echter bij de vaart te zien: de molen, in 1700 gebouwd voor Willem I ilippus Mindera,
die het jaar tevoren de oude molen gekocht had, rechts ervan stemdragende plaats nr 30,
bezit van de eigenaars van Liauckamastate, weer rechts daarvan het Bcvmaslot. De brug
stond bekend als Jan Claesens tille en diende tot 1818 voor het doorgaande verkeer.
In deze omgeving stond ook het dwarshuis van de belastingpachter Ulbe Hibbes Banterd,
waar pastoor Ту men van Oosten in 1701 zijn intrek nam (mededelingen van de heer
P. Palma, Dronryp). Het origineel van deze tekening was niet te vinden, de afbeelding
is gemaakt naar een reproductie uit 1946 en daardoor veel fletser dan het werk van Piter
Idserdts pleegt te zijn.

Alb. 6. Hoe onderkomen de overblijfselen van de schuilkerkjes kunnen zijn blijkt uit
dit houten beeld van Sint Franciscus uit de i8e eeuw. Oorspronkelijk was het beschilderd: de pij bruin, de wereldbol blauw. Volgens de overlevering is het uit de stadswal
opgegraven, vermoedelijk is het daar na de ontruiming van de huiskerk aan de Zilverstraat in 1831 terechtgekomen.
Museum 'It Coopmanshus', Franeker

Friesland volgde het Hollandse voorbeeld met grote ijver: op 8
maart 1708 reeds besloot de landsdag acht vooraanstaande priesters uit te
wijzen: vijf Jezuïeten, éen Franciscaan en aartspriester Fock, alsmede
nog een seculier. 22 De aan Rome getrouwe geestelijkheid weet dit harde
optreden aan Van Haaften en niet ten onrechte : aan de weerspannige
provicaris Van Heussen schreef deze : „Ik kan nog wel andere Coccianen
doen springen, maer ick laet het nog berusten, omdat anders al te veel
pastorijen ontblood souden worden en (ik) geen anderen in de plaetsen
kan krijgen." 23
De regeringsmaatregel en brachten mee dat Daemen als vicaris niets
betekend heeft; de feitelijke bestuurder van de missie was Gianbattista
de Bussi, van 1698 tot 1706 nuntius te Brussel en vervolgens tot 1714
te Keulen.2*
De moeilijke eerste jaren in Dronryp
Toen Tymen of Timotheus van Oosten zich omstreeks maart 1700 in
Dronryp vestigde, had hij eerst niets anders dan zijn onderdak bij Tjeerd
Ciasen. Ongeveer een jaar later verwisselde hij dit verblijf voor het
dwarshuis van de belastingpachter Ulbe Hibbes Banterd — bij de molen —,
dat nu verscheidene jaren het verblijf van de priester werd. 25
Een vaste kerkgelegenheid kreeg hij er niet. In zijn trouwregister
heeft hij aangegeven waar de huwelijken gesloten werden: hij particulieren in Dronryp, Baijum, Menaldum en Schingen, op het slot Gralda
te Menaldum en in zijn eigen woning bij de molen. 26 Reeds in de zomer
van 1700 is echter een begin gemaakt met het inrichten van een schuur
onder Baijum tot kerk. 2 ? Het gebouwtje lag geen honderd meter van de
oude parochiekerk. 28 Baijum was allereerst aantrekkelijk omdat het
door zeer ingewikkelde grenslijnen verdeeld was tussen Baarderadeel en
Hennaarderadeel,2» waardoor kerkgangers zich gemakkelijk aan de justitie
konden onttrekken. Voorts was de grietman van Hennaarderadeel,
Edzard van Grovestins, vermoedelijk zeer gevoelig voor geld. 30 De predikant van Baijum en Welsryp, Leuconius Sylvius, bracht deze kerkbouw op 12/2 september 1700 in de classicale vergadering. Deze
besloot dat Sylvius zich samen met Munkerus van Schingen en Cornelius
Schellinger van Winsum eerst nader op de hoogte zou stellen, en dat het
drietal vervolgens de grietman zou aanspreken. 27 Hoogstwaarschijnlijk
zijn de predikanten beleefd ontvangen en met een kluitje in het riet
gestuurd. Toen dan ook in de lente van 1701 de punten voor de synode
werden besproken, wees de predikant van Dronryp, Gerardus Elards,
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op „den opbouw van de Paapse kerk tot Baijum", waarover hij ook
reeds geklaagd had bij de grietman.
Bij dezelfde gelegenheid deelde Johannes Creighton mee, dat te
Franeker „met groóte stoutigheit de papisterie wort gepleegt". Hij
gaf derhalve in overweging de afgevaardigde ter synode breedvoerig in
te lichten over „alle particulariteiten, die stoutelijcken alsdan tot Franequer worden gepleegt" ten einde die op de synode ter sprake te
brengen. De classis ging op het voorstel van Creighton niet in en besloot
alleen „dit besondere voorval van Bajum" ter sprake te brengen met
het verzoek dat „de Christelijke Synodus daer in de behoorlijke voorsieninge gelieve te doen."3i Men zou kunnen zeggen dat als maatstaf
hier genomen werd, of de overtreding van de wet reeds gewoonte geworden was, dan wel nieuw opgekomen.
Aangezien de paapse stoutigheden sinds jaar en dag als punt éen op de
agenda der synode prijkten, zou het geval Baijum meteen na de gebruikelijke openingsgebeden en het voorlezen van de notulen op 31 mei 1701 te
Harlingen aan de orde komen. De synode trok het onderwerp echter
terstond in het algemene : daar de uitvoering van de plakkaten was opgedragen aan de „subalterne officieren" (de nedergerechten), dienden
de predikanten zich rechtstreeks te „addresseren aan de officier dier
plaats en met alle minlikheit, onderdaanigheit en vertoon van reedlijkheit bij deselve aanhouden om de uitvoering van gemelde placcaten".
Ingeval met lang smeken en aanhouden niets was te bereiken, kon men
de zaak aan de classis voorleggen, die haar dan verder zou behandelen.
Daar dit besluit op aanwijzing van de commissarissen-politiek genomen
was, 32 mag men aannemen dat de heren te Leeuwarden de klachten van
de synodes beu waren.
De Franeker classis zond nu tweemaal een afvaardiging naar Grovestins,
doch zonder enig resultaat: Van Oosten deed eerder meer dienst in
Baijum dan minder. Dientengevolge nam het geduld van de classis een
einde: op 22 mei 1702 besloot zij zich nog eenmaal tot Grovestins te
wenden, en als zij dan geen genoegdoening verkreeg, zou zij gedeputeerde staten om uitvoering der plakkaten verzoeken. 33
Waarschijnlijk had dit derde bezoek nog niet plaats gehad, toen drie
weken later binnen Dokkum de synode geopend werd. De afgevaardigden
van de Franeker classis deelden daar mee dat er wel een nieuwe paapse
vergaderplaats te Baijum gebouwd was, en dat de classis geklaagd had bij
de grietman, doch dat zij geen last hadden de hulp der synode in te
roepen. De vergadering besloot daarop dat de resolutie van het vorige
jaar gehandhaafd zou worden. 34
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Het blijkt niet ofer nog voor de derde maal een afvaardiging naar Grovestins geweest is. Iniedergeval besloot de classis in haar eerste vergadering
nadesynode.op 3 juli 1702, Creighton en Cornells Schellinger van Winsum naar gedeputeerde staten te zenden. Dezen legden daar een verzoekschrift over, waarin zij te kennen gaven „dat de Roomsgesinde haar hebben
verstout om een kerk of capelle te stichten seer nabij aan de kerke der
gereformeerde gemeente in den dorpe Baijum en aldaar op vele sondagen
en haar genoemde heiligdagen koomen om hare godsdienst te pleegen",
en dat zij de grietman verschillende malen vruchteloos hadden aangesproken; zij vroegen nu aan het college „tot welstand van den lande en
de suivere en rechtsinnige godsdienst" strekkende maatregelen te nemen.
Op dit verzoek gaf het college geen officieel antwoord, doch wel deelde
een der heren onderhands aan Schellinger mee, dat gedeputeerden
terstond na het ontvangen van het rekest de nodige maatregelen hadden
genomen, en dat de classis tevreden kon zijn. Toen Schellinger dit rapporteerde, was het inmiddels maart 1703 geworden. Niettemin besloot
de classis „het gevolg van het wijs bestier der Edele Mögenden af te
wachten en verders een waakend oog te houden." 35 Nog in mei hield
de classis vast aan haar afwachtende houding; zij besloot echter wel de
synode in te lichten. 36
De gedeputeerden ontboden nu weldra Grovestins op het Landschapshuis, en daar gaf in de vertrekkamer (wachtkamer) gedeputeerde Ernst
van Harinxma hem te verstaan dat hij alle dienst in de schuilkerk van
Baijum diende te beletten. 37 Grovestins kwam ook nog onder controle
te staan: grietman Pieter Edzard van Harinxma thoe Slooten van Baarderadeel, zoon van de gedeputeerde, verzocht Schellinger zich op de
hoogte te stellen van de gang van zaken in Baijum en zijn bevindingen aan
hem door te geven. Schellinger vroeg op zijn beurt inlichtingen aan de
dorpsrechter van Baijum en kreeg van deze een schriftelijke verklaring
over de tijdstippen waarop dienst was gedaan. 38 Deze verklaring stelde
Schellinger aan grietman Harinxma ter hand.3» Waarschijnlijk heeft
Van Oosten gevaar bespeurd: korte tijd liet hij zich niet in Baijum zien.
Op 1 juli 1703 heeft hij er echter de dienst hervat en ook op 4 en 22
juli, op 1, 1 2 en 24 augustus en op 2 en 8 september trad hij er op.
Nu was echter de maat vol: op 10 oktober besloten gedeputeerden
Grovestins schriftelijk te gelasten verdere kerkdiensten in Baijum te
verbieden en te beletten; bij gebreke van dien zou „bij Haer Edele
Mögenden nader tot desselfs leedwesen . . . worden gedisponeerd".
Misschien was het geen toeval dat dit besluit juist werd genomen in de
week dat Harinxma voorzitter was. 28 In het schrijven aan Grovestins
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werden de bewoordingen van het besluit nagenoeg letterlijk overge
nomen. З 7 Inderdaad is de kapel nu gesloten en nog in mei van het volgen
de jaar 1704 was het gebouwtje buiten gebruik. 4 0
Pastoor Van Oosten was dus weer aangewezen op particuliere huizen.
Men zou zich de vraag kunnen stellen of hij daarbij overal welkom was,
niet vanwege gevaar voor overvallen, maar om zijn „Jansenistische" ge
zindheid. De enige aanwijzing in die richting is trouwens te vinden in een
testament: de „oude Catholijke meijd Gerland", die te Dronryp bij
Antje Roukes woonde en daar op 20 november 1704 overleed, heeft van
haar bezittingen niets nagelaten aan haar verwanten, evenmin iets aan
haar eigen pastoor, doch alles toegewezen aan „eenen vreemden Ate
tot Franeker". 4 1 Bijna zeker was dit de ons reeds als zaakwaarnemer van de
katholieke gemeente bekende Ate Johannes. Daar de kerkelijke re
gisters van Franeker over deze jaren niet bewaard zijn, is het onmogelijk
na te gaan of parochianen van Van Oosten ook geestelijke hulp in Fra
neker gevraagd hebben. Wel deelt Steenbicker mee dat velen bezwaren
- waarschijnlijk wegens ongezonde leer - tegen hem hadden; anders
dan in Leeuwarden en Heerenveen kwamen die evenwel niet tot uit
barsting. 4 2
Volgens schoolmeester Hoijte Roucoma had Van Oosten ook een
klop, Sjouk genaamd, die al niet zo jong meer was. 4 3 In de nacht van
30 september op 1 oktober 170J is pastoor Tiemen van Oosten onver
wacht gestorven. De volgende dag werd de klok voor hem geluid, de
luiders kregen in de toren bier en wijn. Zijn lichaam werd naar Leeu
warden overgebracht om er begraven te worden. 4 4 Het schijnt dat de
familie niet allen zijn persoonlijke bezittingen heeft opgeëist maar ook
de meubels die Van Oosten met geld van Codde gekocht had. De zich
nog steeds aartspriester voelende Alardus van Haatten vroeg daarom aan
Codde om een bevestiging van zijn eerder gedane schenking. De voormalige apostolische vicaris verbleef op dat ogenblik in Amsterdam;
hij antwoordde zich nog goed te herinneren dat hij geld gegeven had;
het juiste bedrag zou hij in zijn papieren te Utrecht nagaan.45
Reeds op 1^ oktober 170$ benoemde provicaris De Cock een opvolger in de persoon van Antonius van Lin, pastoor van Sloten 46 . Het
schijnt evenwel tot begin maart 1706 geduurd te hebben eer Antonius
van Lin zich in zijn nieuwe standplaats vestigde. Hij nam zijn moeder
en zuster mee en vestigde zich evenals zijn voorganger in het dwarshuis
bij de molen. Grietman Sjuck Tjaard van Burmania zond op de eerste
zaterdag zijn executeur op hem af om aan te zeggen „dat hij 's anderen
daags hem niet verstouten soude om te preecken, en dat hij binnen 3 of
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4 dagen vertrekken zoude." 47 Van Lin heeft zich misschien aan de aanzegging gehouden, want Steenbicker weet niet beter of Van Lin is onmiddellijk vóór Pasen (4 april) aangekomen; 42 in dat geval zou hij dus
na een afwezigheid van enkele weken teruggekeerd zijn.
's Mans doen en laten kunnen wij ten dele moeilijk volgen, daar hij
geen boek gehouden heeft van zijn handelingen; anderzijds was hij origineel genoeg in zijn gedrag om bij tijden de aandacht te trekken van de
schoolmeester en dorpskroniekschrijver Hoijte Roucoma. Ook hebben
zijn wederwaardigheden de dichtkunst van de Bolswarder Jezuiet
Adrianus Cosijns tot inspiratie gestrekt.
Grietman Burmania heeft namelijk de nieuwe en der overheid onwelgevallige paap niet met rust gelaten. Het is niet duidelijk of er veelvuldig jacht op hem gemacht is dan wel een enkele maal ; in ieder geval
was het op zondag 21 november 1706 raak. Pastoor van Lin droeg die
dag de Mis op in de boerderij van Jildert Sybolts op de Fennen* „in
tegenwoordigheyt van een menigte paapsche gesinde". De drie assistenten van de grietenij, Jacob, Willem en Buwe, trokken samen met vier
soldaten op de boosdoeners af.48 Hoe de inval verliep, vertelt Cosijns:
„Ik wist wat was geschiet aen een van mijn geburen,
als m'in sijn huijskerk brak door neergesmeten muren
met degens in de hant, alwaer wier 't kerkgegoet,
ja hijligst offerbroot gepletterd met den voet.
Ik heb daerna gehat het misboek in mijn handen
dat was op 't Altaer, en wiens bladers ende banden
dies waren door den kap van bijl of van rapier
geschonden, dat 't gedek schier hong aan het papier." 4 '
Van verschillende aanwezigen werden de namen opgeschreven voor een
gerechtelijke vervolging. De priester zelf werd gevangen genomen en
overgebracht naar de Vergulde Hoorn bij de brug. Hij bleef daar veertien
dagen onder bewaking van de assistenten en van de „bysjager" van het
dorp, Jan Jager. 48 Bij zijn ontslag zal wel een losgeld betaald zijn. De
gesnapte kerkgangers, twaalf in getal en afkomstig uit verschillende
plaatsen in de omgeving, moesten 7 december 1706 voor het gerecht
verschijnen. Van elf personen eiste de fiscaal de door de plakkaten vastgestelde boete, de aanklacht tegen Jildert Sybolts werd uitgesteld tot
* op de plaats waar thans W . T. Palsma van Duinen woont (vriendelijke mededeling
van de heer P. Palma te Dronryp).
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de volgende zitting. 50 Nadien vernemen wij echter niets meer van de
twaalf beklaagden; waarschijnlijk is de vervolging alsnog afgekocht.
In de jaren na deze overval heeft Van Lin ongestoord kunnen werken ;
ook de maatregelen tegen de Jezuïeten en hun medestanders in 1708
troffen hem niet, ofschoon Van Lin's standpunt goed genoeg bekend
was.si Hoewel het uit niets blijkt, mag men toch de mogelijkheid niet
uitsluiten dat de pastoor goede relaties met de plaatselijke overheid,
vooral grietman Burmania, heeft opgebouwd, hetzij rechtstreeks, hetzij
via tussenpersonen als Ulbe Banterds zoon Joost, die in het leger diende
en het tot luitenant-kolonel zou brengen. 52 In de lente van 1 711 durfden
de pastoor en zijn huisheer de bouw van een schuilkerk aan. Het werd
een gebouw van „30 of 3 1 voet lang en 20 breed (binnenwerk) ; de zolder
is rondom aan de muyr en in 't midden een openinge of gat." 53 Men
moet zich dus een schuur van tien bij zeven meter voorstellen met blinde
muren en licht van boven. Het eigenlijke gebouw werd gezet door de
gereformeerde timmerman Ysbrand Heyns, het overige timmerwerk
verrichtte de katholieke timmerman Mauris Tjeerds. Tot de inrichting
behoorde een altaar met tabernakel en ook verschillende beelden,
„waarvan St. Bonifacius haar patroon is." De volksmond dichtte overigens de kerk een andere patroon toe: Sint Ulbe, 53 naar de grote man
achter de pastoor. Minder gemoedelijk namen de dienaren der gereformeerde Kerk dit getimmer vlak bij de grote vaart op. In de classicale
vergadering van 4 mei 1711 deelde de toenmalige predikant van Dronryp, Petrus Meilsma, mee „dat er op Dronryp een nieuwe paapse kerk
wort gebouwt en de paapse godsdienst wort gepleegt." 5 * Later versterkte hij zijn klacht nog door er aan toe te voegen dat dit laatste geschiedde „op gelijke uur en tijd met de onse". 55 De classis besloot daarop
dat haar afgevaardigden ter synode het geval daar ter kennis zouden
brengen. 54 Zoals te verwachten was, liet de synode de zaak ter behandeling over aan de plaatselijke predikant. Meilsma bracht derhalve een
bezoek aan grietman Burmania, maar zonder succes. Begin september
1711 besloot de classis nog eens een poging bij de grietman te ondernemen door het zenden van een commissie, bestaande uit Meilsma en
twee ambtsbroeders. De heren moesten het verzoek van Meilsma herhalen en de grietman duidelijk maken dat zij zich zo nodig tot gedeputeerde staten zouden wenden. 55 Vermoedelijk heeft Burmania de commissie eerst ontlopen : na vijf weken had zij nog geen gelegenheid gehad
met hem te spreken. 56
Van Lin werd dus voorlopig met rust gelaten, maar het einde van de
gevaren was nog lang niet in zicht. Hij beproefde daarom een tegenactie
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van ongewone aard: hij verzocht Meilsma of hij de Vastenavond — 14
februari 171 2 - in de gereformeerde pastorie mocht doorbrengen, en
bleef er van 's avonds acht tot middernacht. „Wonderlijke dingen ! " is
het commentaar van dominees rechterhand Roucoma. Hoe Meilsma
zelf het bezoek opnam, en hoe het verliep, wordt ons niet meegedeeld.
Misschien was er vrolijkheid, omdat het daarvoor nu eenmaal de dag was
en omdat daags daarop Petrus en zijn Foekje een jaar getrouwd waren.
Misschien heerste er een zekere ambtelijke ernst of terughoudendheid,
en misschien was er zorg want geen week later is het enige zoontje van
de predikant gestorven, mogelijk aan de pokken. 57
De actie van de classis kon door het bezoek van de pastoor niet gestuit
worden. Toen Burmania eindelijk de drie predikanten te woord stond
en hun „geen goedt gehoor" gaf, dienden zij een verzoekschrift bij gedeputeerde staten in. Nu had men iets meer succes: enkele gedeputeerden werden aangewezen om met Burmania over de paapse kerk te
spreken.s 8 In dit onderhoud kon Burmania weinig anders doen dan het
verzoek van de classis billijken en toezeggen dat hij binnen enige weken
eraan zou voldoen. Vervolgens werd de commissie uit de classis tegen
2 juni 171 2 op het landschapshuis ontboden om aan te horen wat er
gedaan was ; zij ontving bij die gelegenheid de toezegging dat de regering
haar verder op de hoogte zou houden.s' Nog in de loop van juni kreeg
Van Lin bevel geen dienst meer te doen op verbeurte van „seeckere
groóte poene". Dit had tot gevolg dat „de papisten, die hier stout wierden, wat beknobd zijn", noteerde Roucoma. 60
Vermoedelijk heeft de sluiting van het kerkje niet lang geduurd.
Weldra konden Van Lin's gemeentenaren zich ook verheugen in het
einde van de oorlog: op 14 juni 1713 werd een dankdag gehouden met
klokgelui; 's avonds hoorde men van alle kanten „'t gedonder van 't
canon" en zag men iets van een groot vuurwerk te Leeuwarden. 61 Het
werd een kortstondige vreugde: weldra kreeg de veestapel te lijden van
de runderpest. In Menaldumadeel drong de ziekte niet onmiddellijk
door: in februari 1714 tekende Roucoma aan: „Hier sterven se aan de
longzucht". In de lente van 1714 werden bovendien verschillende inbraken ondernomen en in de late avond van 7 juni werd de kerk daarvan
het slachtoffer. Vermoedelijk zijn de dieven door het „blind venster"
binnengekomen; hun buit bestond uit „een kistie met al haar zilver en
goude ornamenten en poppegoed (de geheele tabernakel)". De waarde
van het zilver alleen werd geschat op 22ς gulden. Het kistje werd leeg
teruggevonden in of naast de sloot van de kwekerij bij de kerk, 6 2 van de
dieven ontbreekt in de gerechtelijke stukken elk spoor.
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Reorganisatie van de missie
Voor het bestuur van de missiekerk scheen de toestand gunstiger te
gaan worden, toen de Haagse pastoor Johannes van Bijlevelt goede
betrekkingen met enkele regenten opbouwde en in oktober 1717 door
de paus tot apostolisch vicaris werd benoemd. Hij werd echter reeds in
mei 1718 door het Hof van Holland beboet en verbannen. In de volgende
jaren is nog wel meermalen onderhandeld over toelating van een apostolische vicaris in Holland, maar het belangrijkste gewest der missie was
en bleef gesloten. Anders dan zijn voorganger besloot Bijlevelt echter
zijn taak zo goed mogelijk uit te voeren. Na een verblijf in het keizerlijke deel van Brabant vestigde hij zich eerst in Huissen, dat tot het onder
de koning in Pruisen staande Kleefsland behoorde, vervolgens in zijn
geboortestad Utrecht en in 1720 te Arnhem. 63 Zijn verblijf daar werd
onderbroken door visitatiereizen in de voor hem toegankelijke delen
van de missie. In 1721 vatte hij de gedachte op een aantal uitgestrekte
staties in Friesland te splitsen. 64 Van uitvoering is evenwel nietgekomen,
vermoedelijk omdat bij nadere kennismaking de financiële onmogelijkheid bleek. Midden juli van dat jaar kwam de apostolische vicaris naar
Friesland. Te Harlingen kwam hij op een morgen op bezoek, en bevond
er alles in uitstekende orde. Tegen de avond vertrok hij naar Franeker,
waar hij de nacht doorbracht. De volgende morgen vroeg verrichtte hij
de visitatie en vertrok daarop naar Dronryp, waar hij een uiterst nauwgezet pastoor aantrof, een voortreffelijke kerk en een inventaris die een
stad waardig was. Daar Bijlevelt nooit tot bisschop is gewijd, kon hij
het vormsel niet toedienen. Van Dronryp vertrok hij naar Leeuwarden. 65
Het vicariaat van Bijlevelt is nog meer dan door de moeilijkheden die
de vicaris zelf ondervond, verduisterd door het voortgaan van de scheuring in de missiekerk. Wel brokkelde de weerspannige partij geleidelijk
af: Van Haaften klaagde in 1711, dat heel wat goede clerici naar de
andere partij overgegaan waren omdat in de kring van de „clergie" alle
belangrijke zaken in het geheim werden behandeld. 66 Van Haaften zelf
is in 1712 ook bijna overgegaan. 67 Toen in 1715^ de pastoor van Sneek
zich aan het gezag van Rome onderwierp, was Van Haaften in Friesland
de enige die nog volhield. 68 De harde kern van de nationaal-kerkelijke
groep, die geleid werd door het vicariaat van Utrecht, ging echter
steeds verder op de in 1702 ingeslagen weg. In april 1723 koos het
„metropolitaan kapittel van Utrecht" Comelis Steenoven tot aartsbisschop. Het trachtte vervolgens de goedkeuring van Rome te verkrijgen, maar toen de curie zich in zwijgen hulde, liet het in oktober
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1724 ^ 6 wijding voltrekken. Paus Benedictus XIII a n t w o o r d d e met een
veroordeling, die bij volgende gelegenheden herhaald w e r d . 6 9
Zoals te verwachten viel, heeft in Friesland alleen de vroegere statie
van Van Haaften te Leeuwarden bij voortduring deel uitgemaakt van de
nationaal-kerkelijke g r o e p , ook na de verkiezing en wijding van Steeno v e n , 7 0 die een enkeling b e w o g e n heeft m e t de partij d e r clergie te
b r e k e n . 7 1 Een ogenblik scheen de mogelijkheid te bestaan dat een t w e e d e
statie in het verzet zou w o r d e n b e t r o k k e n , en wel Ameland. Bij de
vervulling van een vacature in 1723 gaf namelijk het overijld o p t r e d e n
van de overste d e r Jezuietenmissie aan de prinses-gouvernante, tevens
regentes-vrijvrouwe van Ameland, Marie Louise, m e t haar raad zoveel
ergernis, dat het vicariaat de kans kreeg e r Carolus Pennaert, een pas
gewijd priester, m e t een Luiks raadsman heen te zenden. De schismatieke pastoor stuitte bij zijn komst, juist vóór de Kerstdagen van 1723,
e c h t e r op massaal verzet, dat tegen de druk van de overheid in koppig
bleef v o o r t d u r e n . 7 2 Men heeft toen overwogen iemand anders te zenden,
en wel de priester Laurentius Tydghad, die tevens bereid was daar
t w e e jonge heren Ernsthuys voor het priesterschap o p te leiden. 7 0 Tydghad
was niet lang te voren uit Parijs gekomen en verbleef in o k t o b e r 1724
te Franeker. Daar schreef hij een uiterst beleefd beginnende, maar via
verwijten in een scheldtirade overgaande brief aan de meest bekende
deserteur uit het oudkatholieke kamp, Tilman Backhusius. 7 3 Tydghad
is echter geruisloos uit Friesland verdwenen en de toestand op Ameland
bleef t o t 1726 onveranderd.
In juli 172J o n d e r n a m Bijlevelt o p n i e u w een visitatiereis in het
N o o r d e n . Na een verblijf van t w e e dagen te Makkum bezocht hij Harlingen, waar hij bevond dat pater Overbeeck wel oud was, maar kras.
De apostolische vicaris reisde m e t e e n d o o r naar Franeker en h o o r d e er
het verslag aan dat pater Leonardus Daels over zijn werkzaamheden
u i t b r a c h t . H e t voornaamste doel van zijn bezoek aan Franeker was
evenwel iets anders. Bijlevelt had namelijk brieven van vrienden te
A r n h e m bij zich voor professor 7 4 Wijer W i l l e m Muys in het Botniahuis
aan de Bredeplaats, die te Franeker medicijnen doceerde en raadsheer
was van prinses Marie Louise. 7 5 In de ochtend van 31 juli 172^ bracht
Bijlevelt een bezoek aan deze gewichtige persoonlijkheid. Hij w e r d er
m e t veel eerbetoon ontvangen en bracht in de conversatie de zware
d r u k t e r sprake die de Amelander katholieken ondervonden door toedoen van de schismatieke priester o p het eiland. H e t antwoord van
zijn gastheer zal de apostolische vicaris wel enige voldoening geschonken
h e b b e n : de raadsheer die het straf o p t r e d e n doorgedreven had, was
329

gestorven, de andere raadsheren waren het al lang niet meer eens met
diens zienswijze en de prinses was de verwikkelingen ook beu. Muys
zegde toe de zaak met haar te bespreken zodra zij in Friesland terug was ;
hij zou haar dan aanraden een Jezuïet of een ander rechtzinnig katholiek
priester toe te laten en de schismatiek uit te zetten. Na een passend
dankwoord keerde Bijlevelt terug naar de Zilverstraat, waar hij de Mis
ter ere van het feest van de heilige Ignatius opdroeg. Vervolgens vertrok hij naar Leeuwarden ; onderweg bracht hij nog een bezoek aan het
kerkje en de gemeente van Dronryp. 74 Daar het kerkje bij de trekvaart
lag, zal het bezoek wel niet langer geduurd hebben dan het gebruikelijke
oponthoud daar. Onder „gemeente" zou men de armbezorgers kunnen
verstaan; het is echter ook mogelijk dat pastoor Van Wittenhorst vooraf
een aanwijzing gekregen heeft, waardoor hij zijn gemeente kon samensamenroepen.
Een jaar later was de Amelander kwestie uit de wereld : Pennaert nam
een benoeming in Egmond aan en Bijlevelt verkreeg de toelating van een
seculier. 76

Begin 1727 overleed Bijlevelt. De reeds eerder als zijn opvolger genoemde Joan van den Steen kwam nu opnieuw als candidaat naar voren:
hij werd reeds op 9 februari 1727 door de paus benoemd. Maar in afwachting van een toelating door Holland hield de Brusselse nuntius,
Giuseppe Spinelli, de benoeming geheim en daar de Staten van Holland
niet eens bereid waren over deze zaak te spreken, ging de benoeming
van Van den Steen niet door. Wel werd hij de belangrijkste persoon
in de Zending, doch op andere wijze: in het najaar van 1727 benoemde
Spinelli hem tot aartspriester van alle zes Hollandse aartspriesterschappen
en van Zeeland. De bestuurder van de hele zending was en bleef de
nuntius, 77 die meermalen werd aangeduid als vicarius apostolicus.
Van de lagere gezagsdragers waren de provicarissen weggevallen.
Daarmee was aan het voortleven van de oude bisdommen de grondslag
ontnomen en in 1727 brachten de benoemingen van Van den Steen een
nieuwe indeling tot stand, die zou blijven bestaan tot 18^3.
In Friesland is na de verbanning van aartspriester Fock in 1708 eerst
geen opvolger benoemd, waarschijnlijk omdat Van Haaften bereid scheen
tot verzoening met Rome. Hij weigerde echter te voldoen aan de eis
dat deze ten overstaan van een regulier zou plaatsvinden. Sinds 1712
bestuurde verscheidene jaren een vreemde aartspriester ook Friesland, 78
tot Bijlevelt in 1722 of 1723 de Sneker pastoor, Joannes Toll, tot co330

adjutor benoemde. 79 In 1727 werd Toll zelfstandig aartspriester. Sindsdien hebben steeds de Sneker pastoors dit ambt bekleed. 78
De missie der Jezuïeten heeft als gevolg van de strijd in de missie
en de houding die de overheid daarbij aannam, veel staties verloren:
in 1700 werkten in het gebied van de Republiek 72 Jezuïeten, in 1720
slechts 47. Gevolg hiervan was dat in 172^ geen afzonderlijke overste
van de missie werd benoemd, doch dat een van de missionarissen de
leiding kreeg met de titel „vice-superior Missionis Hollandicae." 80
Aan de verslaggeving van de Jezuïeten ontbreekt in de achttiende
eeuw veel; soms bevatten de verslagen alleen wat cijfers. Voor een deel
hield dit verband met de vervolging; de oversten spraken daarom de
wens uit dat de paters na hun terugkeer in de provincie de tot dan toe
verzwegen belangrijke feiten op schrift zouden stellen. 81 Een rechtstreeks contact van de missionarissen met de apostolische vicaris of de
nuntius was volgens in 1730 uitgegeven richtlijnen verboden; alle briefwisseling moest via de eigen ordesoversten lopen. 8 г
Bij de Franciscanen bleven personeelssterkte en organisatie nagenoeg
ongewijzigd. 83 Franeker heeft verschillende malen een kapelaan gehad. 8 4
Grensgeschillen
In de staties bleef de organisatie gelijk aan wat in de zeventiende eeuw
gegroeid was. Tussen de staties hebben zich echter enkele grenskwesties
voorgedaan. Pater Jacobus Steenbicker te Franeker noteert bij de dood
van zijn buurman Tiemen van Oosten dat deze de gemeente Dronryp
gehoed heeft „et partem meae. " Daar Steenbicker Van Oosten afschildert
als Jansenist,*2 zal dit wel niet met toestemming van de Franciscanen
geschied zijn. Hieruit volgt niet dat Van Oosten de rustverstoorder was,
immers in 1709 had Steenbicker weer onenigheid met een buurman.
Ditmaal werd de nuntius erin betrokken en deze verbood in 1710
Steenbicker nog dienst te doen in het gebied van de statie Dronryp,
dit onder bedreiging met de meest scherpe maatregelen. 8 5 Men kan in
deze zaak bij Steenbicker moeilijk onwetendheid veronderstellen:
nog steeds berust een exemplaar van de scheidingsacte van 1699 op de
pastorie van Franeker. Hij moet zich dus bewust misdragen hebben, al
was het maar om zich en zijn kapelaan werk en inkomsten te verschaffen.
De strengheid van de nuntius vloeide misschien mede voort uit de be
hoefte aan de weerspannige geestelijkheid te laten zien, dat Rome de
seculieren niet achterstelde bij de regulieren.
Zeer uitvoerig zijn wij ingelicht over een kwestie tussen Steenbickers
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opvolger Leonardus Daels en de Harlinger Jezuïet Joannes van Overbeeck.
In de zomer van 1728 richtte Overbeeck een klacht tot nuntius Spinelli : de Franciscanen zouden op verschillende plaatsen parochiële
sacramenten in het gebied van de statie Harlingen toegediend hebben,
vooral te Sexbierum, waar zij verscheidene jaren aan bewoners van
Liauckamastate de Paascommunie hadden gegeven en de dochter van de
boer Pieter Alberts de geloften van een klopje hadden laten afleggen.
Overbeeck legde daarbij bewijzen over dat Sexbierum tot de statie
Harlingen behoorde. Spinelli gaf daarop aan Daels de aanwijzing zich te
onthouden van dergelijke inbreuken of eventuele rechten met bewijzen
te staven. 86 Daels antwoordde met een betoog dat Steenbicker voorheen
ook Liauckamastate verzorgd had, doch dat Overbeeck in ruil voor hulp
bij het Portiunculafeest hem een verklaring had afgevergd, dat Steenbicker afzag van alle pastorale zorg op Liauckamastate. Ook het dopen
van een kind te Sexbierum zou op oud recht steunen. Daels voegde er
aan toe dat Overbeeck dezelfde klachten indertijd bij Bijlevelt had ingediend, doch dat deze bij een verblijf te Franeker in het bijzijn van verschillende seculiere priesters de ook toen aangevoerde argumenten van
Daels gebillijkt had. Daels beweerde bovendien dat de concessie van
Steenbicker inzake Sexbierum niet verder strekte dan diens levensduur.
Tenslotte kwam Daels met een tegenklacht: ondanks protesten had
Overbeeck zich ingedrongen in de zielzorg van het huis Ungaboer onder
Herbajum en vroeger ook Achlum bezocht. 87
Nog eer het antwoord van Daels te Brussel in behandeling kwam,
ging Van Overbeeck tot actie over. Hij schreef eerst een brief aan Daels
over diens bezoek aan Liauckamastate, 88 en vervolgens een waarin hij
verklaarde dat het huis onder Achlum waarin Jackie Joris gestorven
was, evengoed als Ungaboer tot de statie Harlingen behoorde. Volgens
Van Overbeeck berustten te Harlingen verschillende bewijsstukken, dat
dit huis steeds vanuit Harlingen verzorgd was totdat Daels zich in 1721
daar had ingedrongen. Met zoveel woorden verbood Overbeeck Daels
voortaan daar de pastoralia uit te oefenen. 89
Eind september behandelde de vertegenwoordiger van de Franciscanenprovincie de kwestie met de nuntius. Hij kreeg de indruk dat
Spinelli Daels ten aanzien van Herbajum gelijk wilde geven, doch dat
ten aanzien van Sexbierum de Jezuïet de beste papieren had. De minderbroeder gaf de strijd echter nog niet op en wijdde nieuwe inkt aan de
belangen van zijn ordegenoot in het verre Noorden.« 0 Inderdaad was
de nuntius van oordeel dat blijkens verschillende stukken Sexbierum bij
de statie Harlingen behoorde : in de verdelingsacte van de statie Franeker
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uit 1699 werd Sexbierum niet genoemd, in een verzoekschrift van
Harlinger katholieken uit 1701, gericht tegen verdelingsplannen van
Codde, daarentegen wel. Bovendien beschikte de nuntius over een
verklaring van Steenbicker dat hij niet in de statie Harlingen zou binnendringen, wat volgens de nuntius enkele malen geschied was op verzoek
van Van Overbeeck zelf en andere malen op aandrang van de heer Van
der Laen,* die boos was geweest op de Jezuïeten. Ondanks zijn sterke
mening deed Spinelli echter geen uitspraak, doch gelastte aartspriester
Toll een onderzoek te doen in de registers van de betrokken staties,
uiteraard op kosten van beide kemphanen. De klacht van Overbeeck
over het opnemen van een meisje uit Sexbierum in de derde orde van
de heilige Francicus achtte de nuntius ongegrond en ook verbood hij
Overbeeck het toedienen van sacramenten in Herbajum. 91 Aan Overbeeck berichtte de nuntius hetzelfde, onder bijvoeging dat Sexbierum
van 1687 tot 1714 door de Franciscanen bediend was. Pater Van Overbeeck heeft de beslissing van de nuntius op de zeventiende zondag na
Pinksteren, 12 september, 1728 van het altaar aan zijn gemeente voorgelezen en volgens Daels daar nog heel wat onstichtelijke dingen aan
toegevoegd. 88
De kwestie was daarmee uiteraard niet van de baan : Daels voelde zich
gekwetst en de opdracht aan aartspriester Toll hield enkel het verzamelen van gegevens in. Nadat deze op 1 2 oktober 1728 zijn onderzoek
had verricht, stelden de Jezuïeten een breedvoerig betoog op. Hierin
ontkenden zij niet dat de Franeker paters in Sexbierum verschillende
malen de sacramenten toegediend hadden, doch ook in de registers van
Harlingen kwamen bewoners van dat dorp voor. De eerste oorzaak
daarvan was vrij zeker de vervolging geweest, doch de voortzetting van
dit werk was stellig een aantasting van de decreten der Propaganda.
Bij het bezoek van aartspriester Toll was dan ook gebleken dat tussen
167^ en 1714 ongeveer tweehonderd malen de pastorele sacramenten
aan bewoners van Sexbierum door Jezuïeten waren toegediend. Overbeeck verklaarde verder dat hij de werkzaamheid van Steenbicker in dat
dorp geduld had tot 1703. Toen had de Minderbroeder het te bont gemaakt door niet lang na Pasen op te treden op Liauckamastate, dat
voordien steeds door de Jezuïeten verzorgd was. In de kwestie van het
meisje dat geloften afgelegd had, verklaarde Van Overbeeck vooral
bezwaard te zijn door de handigheid waarmee de Franciscanen de ge* Bedoeld is hier vermoedelijk Alexander Josephus junior (1681-1724), die in 1706
Liauckamastate geërfd had.
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loften hadden uitgelokt, en door het feit dat zij nog steeds in het ouderlijk
huis te Sexbierum woonde en daar de pastoralia ontving van de Franciscanen. Wat het huis Ungaboer betrof, dit was reeds 90 jaar zonder
tegenstand van de kant der Franciscanen vanuit Harlingen bediend, en
de scheidingsacte van 1699 had uiteraard geen invloed op de grens tussen
Franeker en Harlingen. 92
Hiertegenover betoogden de Franciscanen dat Steenbicker nog geen
drie weken na diens installatie naar Sexbierum geroepen was om een
Joannes Pieters van de laatste sacramenten te voorzien, hoewel er
destijds geen vervolging woedde en Steenbicker toen nog nagenoeg
onbekend geweest moest zijn. En als Sexbierum tot de statie Harlingen
behoorde, waarom was Van Overbeeck dan niet in rechten tegen Steenbicker opgetreden in plaats van tijdens diens afwezigheid een briefje
op tafel te leggen, dat een vriendelijk verzoek behelsde met een stok
achter de deur? Verder had Van Overbeeck opspraak veroorzaakt door
op de zeventiende zondag na Pinksteren (12 september) zulke verhalen
af te steken dat de gelovigen tegen elkaar zeiden: „De paters plijten oock"
De Franciscanen oordeelden dan ook dat Sexbierum tot beide staties
behoorde, en dat ieder vrij was te kiezen, zoals Arum bediend werd vanuit
Harlingen en vanuit de beide Bolswarder staties. Daels betoogde voorts
dat hij geenszins van plan was leden van de Derde Orde aan hun wettige
pastoor te onttrekken: nog enkele maanden tevoren was hij geroepen
bij een klopje dat in mei 1728 vertrokken was naar de statie Dronryp,
en toen had hij pastoor Van Wittenhorst laten waarschuwen. In Herbajum en Achlum hielden de Franciscanen vast aan hun monopolie,
ook ten aanzien van Ungaboer, dat volgens hen aan Franeker onttrokken
was in de tijd dat zij alleen voor de statie van de oude omvang stonden,«^
dus tussen 1669 en 1699.
In deze onduidelijke situatie ging Spinelli op Allerheiligen 1728 tot een
Salomonsoordeel over: hij wees Sexbierum toe aan Harlingen en heel
Herbajum aan Franeker.' 4 De Jezuïeten aanvaardden deze uitspraak
slechts in zoverre die voor hen voordelig was. Nog in november 1728
dienden zij een vertoog in dat de omstreeks 1640 gebouwde boerderij
Klein Ungaboer steeds vanuit Harlingen verzorgd was, en wel met kennis
en instemming van de apostolische vicarissen. Tot 1699 hadden de
Franciscanen er ook aanspraak op gemaakt en nadien niet meer; alle
zielzorg was er verricht door Overbeeck en diens voorgangers. Dat de
bewoners zich met Harlingen verbonden voelden, bleek duidelijk uit
het feit dat Ipe Hollander aan katholieke armen van Harlingen land ter
waarde van vierduizend gulden had nagelaten, diens zoons Gerrit en
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Piter twee zilveren kandelaars ter waarde van ruim driehonderd gulden,
de vrouw van hun broer Dirk een koperen kroon van minstens vijftig
gulden en bij de uitbreiding van de kerk in 1714 honderd gulden. Haar
dochter Afke gaf jaarlijks twaalf gulden voor de katholieke armen van
Harlingen. 95 Daarmee had de oude heer met zijn zwaarste argument
vermoedelijk ook wel zijn belangrijkste motief op tafel gelegd. Daar een
bevredigend antwoord uitbleef, herhaalde Overbeeck zijn verzoek in
december 1728.9s De uitslag is niet bekend; op de duur is Ungaboer in
ieder geval met Harlingen verbonden.
De materiële toestand der staties
De algemene economische toestand van Friesland was in de eerste helft
van de achttiende eeuw verre van gunstig. Het prijsverloop op de
Westeuropese markten bracht mee, dat de landbouwproducten slechte
prijzen maakten in vergelijking met wat de nijverheid leverde. In 17011703 en 1714-1717 had men veel last van overstromingen; 96 eind 1703
meende de regering bovendien te weten dat de Franse agenten de dijken
wilden doorsteken. 97 De oorlogstoestand, in West-Europa tot 1713,
in de Oostzee tot 1721, stortte de handel in grote moeilijkheden en
leidde tot een grillig prijsverloop. 98 De grote oorlogskosten dwongen de
regering bovendien zware lasten op te leggen: in 1711 stelde zij weer de
reële goedschatting in, die na een korte onderbreking een vaste belasting
op de huren van vaste goederen werd. Men berekende dat sindsdien de
helft van huren aan het land moest worden afgedragen. Accijnzen
en invoerrechten drukten op tal van gebruiksgoederen en waren te meer
een ergernis omdat zij verpacht werden." Na de Spaanse Successieoorlog drong omstreeks Nieuwjaar 1714 de runderpest Friesland binnen,
juist in een winter toen het hooi slecht en krap was en de koeien in
slechte conditie verkeerden. Alleen in 1714 stierven ruim 30.000 volwassen runderen en 31.000 stuks jongvee; pas eind 1720 kon de regering een dankdag wegens het eindigen van de ziekte uitschrijven.
In 1732 deed zich een goedaardiger ziekte onder het vee voor. ' 0 0
De scheepvaart op de Sont heeft in de jaren 1700-1720 veel minder
betekend dan ervoor en erna. Het aandeel van Friesland in het Nederlandse totaal bedroeg eerst ongeveer een derde, na 1720 ongeveer de
helft. Harlingen heeft in deze opbloei niet gedeeld: tussen 1700 en 1720
waren vijftig doorvaarten van Harlinger schippers per jaar normaal,
na 1720 eerst zeventig, weldra minder. 101 De handelsomzet van Harlingen bedroeg blijkens de ontvangsten van convooien en licenten ge33Í

d u r e n d e de Spaanse Succussie-oorlog gewoonlijk éen t o t t w e e p r o c e n t
van de A m s t e r d a m s e . 1 0 2
T o e n in 1720 in een golf van speculatiewoede compagnieën van
allerlei aard als paddestoelen uit de grond verrezen, diende zich ook een
Harlinger compagnie aan m e t een kapitaal van zestien miljoen gulden,
die zich op de scheepsbouw wilde toeleggen. Van dit plan k w a m al
evenmin iets t e r e c h t als van de vele andere die toen gesmeed zijn.
Sindsdien begon e c h t e r wel een algemene stijging van de opbrengsten
der convooien en licenten, behalve in A m s t e r d a m , zodat de Friese admiraliteit in 1732 m e e r dan het dubbele ontving van 1 7 2 0 . 1 0 3 N i e t t e m i n stond de admiraliteit er zo slecht voor, dat zij tussen 1713 en 1748
slechts éen schip liet b o u w e n . 1 0 4
Als industriestad was Harlingen niet onbelangrijk: naast de steenen tegelbakkerij o n t w i k k e l d e zich nu de katoenweverij, die veel seizoenarbeiders uit Westfalen t r o k . 1 0 5 Harlingen handhaafde dan o o k van 1714
op 1744 zijn bevolking, terwijl Franeker vijf p r o c e n t van zijn inwonertal
verloor.106
D e zakelijke leiders van de statie Harlingen m o c h t e n zich in h e t
eerste d e r d e deel van de achttiende e e u w niet ongelukkig achten : h u n
g e m e e n t e was enigermate vermogend g e w o r d e n . Naar b u i t e n bleek dat
overigens niet : h e t huis van de priester ( m e t ingebouwde kerk) stond
omstreeks 1700 o p naam van Adriaen W i t t e r t te L e i d e n . 1 0 ' O p naam
van de koopman Gouke Suringar stonden de g o e d e r e n die G e r r i t Yppes
Hollander in 1704 aan de statie n a l i e t : vijftien p o n d e m a t e n land o p
Ungaboer o n d e r Herbajum of Midlum, twintig p o n d e m a t e n in de
plaats Muntjebil (Monnikenbildt) o n d e r Achlum, die in zijn geheel
h o n d e r d p o n d e m a t e n * groot was, en het d e r d e deel van h e t huis de
G r a u w e Kat o n d e r W i t m a r s u m 1 0 8 Voorts bezat de statie zeven graven
op h e t kerkhof te Harlingen. H e t land op Ungaboer was in 171 ij 12
voor 40 gulden v e r h u u r d aan D o u w e Diericks. H e t b e h e e r van deze
g o e d e r e n berustte bij een college van „mannen". Als b o e k h o u d e r trad
op Gouke Suringar, die in n o v e m b e r 1711 aftrad en t o e n rekenschap
aflegde aan een d e r m a n n e n , Reijn Jans. Daarbij bleek dat er 3^0 gulden
en 13 stuivers in kas w a r e n . Reijn kreeg overigens slechts een klein deel
daarvan in handen, voor de rest ontving hij een obligatie van 3 0 ς gulden,
die pas in 1721 w e r d afgelost. D e boekhouding w e r d nu overgenomen
d o o r pater Van O v e r b e e c k , die jaar na jaar de g r o t e bladen van een
nieuw kasboek vulde m e t zijn aantekeningen in een vaste en ietwat
* een pondemaat ¡s 36J are.
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precieuze hand. In juni 1720 nam Reijn Jans boek en kas over — hoogstwaarschijnlijk wegens de toen heersende onveiligheid —, in januari 1726
keerde de administratie bij de pater terug. Omstreeks de jaarwisseling
deed de boekhouder rekenschap aan de pastoor en de vier mannen.
Behalve de inkomsten die de gemeente trok uit de vaste goederen,
ontving zij een aantal bijdragen, die voor een deel geboekt staan als
„vaendelsjaergelt" (kwartaalgeld, vermoedelijk een vaste bijdrage),
voor een deel als bijdrage voor de pastoor, als „becken" (collecte), als
„aelmoesse", als legaat en een enkele maal als loon dat een volledig
bedeelde verdiende. Onder de aalmoezen is éen geboekt als „aen eene
aelmoesse van Reyer Ariens a.m. menonista, $0-0-0. "
De uitgaven betroffen allereerst de bezittingen: het „wioeden van
graven" (2 november 1723, zes stuivers), het onderhoud van de Koetille (24 april 1723, drie gulden), uitgebreide herstelwerkzaamheden
aan het huis op de Grauwe Kat (augustus 1729) en het „lijeken van de
laan" (uitbaggeren van de bermsloot) aldaar (7 december 1731).
Een tweede groep uitgaven betrof de huiskerk : „materialen en maecken van het sangerschoor" (20 november 1718, achttien gulden), „een
ijser duer de kerk" (11 januari 1721, acht gulden, zeven stuivers en acht
penningen), „twee bout en crammen in de kerckebalck" (3 februari
1726, negentien stuivers), het „vermaecken der bancken in de kerek
( j maart 1726, drie gulden en een stuiver), een „gordijn in de mannebanck" (17 januari 1729, met andere uitgaven twee gulden en dertien
stuivers) en het „vermaecken der gelaasen (ruiten) in de kerek" (2$
augustus 1729, negen gulden). „MijnHeer" ontving elke drie maanden
7$ gulden voor zijn levensonderhoud. In 1730 is voor een vol jaar ineens
betaald.
Een andere groep vormden de uitgaven voor de armenzorg. Verschillende personen kregen een weekgeld, dat in 1712 zes of vier stuivers
bedroeg. In april 1730 is er niets uitgegeven, omdat niemand onderstand vroeg. In de herfst kregen de armen turf: in oktober 1716 deelden
de mannen twee schouwen en nog vijftien korven uit; een schouw vol
turf kostte toen veertien gulden en vijf stuivers, een korf vol acht
stuivers. In oktober 1718 was de hoeveelheid opgeloopen tot drie
schouwen en vijf korven; de prijs bedroeg toen zeven gulden per
schouw. Soms werd voor een arme „slaepgelt" betaald. Stierf een bedeelde zonder kinderen, dan vervielen de schamele bezittingen aan de
gemeentekas ; zo lieten de mannen in de na winter van 17 21 de nalatenschap van „Gertmoij en Jacobijn" bij boelgoed verkopen. Van de begrafeniskosten heeft pater Van Overbeeck bij het begin van zijn admini337

strade in het boek een lijstje opgemaakt : „een vandel (kwart vat) bier van
j gulden: ι - ς - o; dootkist en maecken 6 - 0 - 0 , bidder 1-10-10;
dootgraever 1-10-0; laecken 2-1 ς-ο; een half of heel mengelen brande
wijn".
Een andere uitgaaf was de baksjisj voor de overheidsdienaren : Hebbe
Gabes betaalde met Nieuwjaar 1716 een gulden en acht stuivers aan de
bierdragers (de hulppolitie) en evenveel aan de „Maiorsknechten".
Twaalf jaar later werd nog hetzelfde bedrag aan Nieuwjaarsfooien ge
boekt. De secretaris van Barradeel kreeg omstreeks Allerheiligen 1728
een „tractament" van vier gulden (in verband met de grensstrijd tegen
Daels?). Tot 1711 betaalden de armbezorgers ook achttien gulden aan
de stadsmajoor; in dat jaar hebben zij echter „om redenen" die betaling
gestaakt.
Tenslotte kwam de jaarstond van enkele weldoeners ten laste van de
armenkas: in 1714 die voor Ipe Hollander (2 december 1714, éen
gulden en vijf stuivers), in 172^ die voor Gerrit Ipes (27 augustus 1724;
kosten met een kaars éen gulden en twaalf stuivers).
In het algemeen overtroften de inkomsten de uitgaven. Het kastegoed
liep van 128 gulden in november 1712 op tot ruim £i ι gulden zeven jaar
later; toen werd 270 gulden op obligatie uitgezet. Desondanks was op
Oudejaarsdag 1726 het kastegoed opgelopen tot bijna j66 gulden, en
einde 1729 tot 1161 gulden, 14 stuivers en 12 penningen. In 1732 was
er een buitengewone uitgaaf van achthonderd gulden ; niettemin was er
2 juli van dat jaar 850 gulden aan geld in kas en 670 aan obligaties.10»
Bij deze gunstige toestand van de kerkekas doet de volgende historie
vreemd aan. Een zekere Pocke Harmens, zoon van een wever uit het
Munsterland, zoals er zoveel te Harlingen werkten, en een vrouw van
protestants komaf, was wees geworden en bevond zich in 1731 in het
stadsweeshuis. Een tante van hem, de weduwe Antje Alberts, heeft
toen tweemaal een bezoek aan de weesvoogden gebracht en hun ge
vraagd de jongen te mogen verzorgen tot hij naar zijn familie in Mun
sterland kon vertrekken ; tevens verzocht zij om een geldelijke onder
steuning. Dit verzoek werd van de hand gewezen. 1 1 0 Op het eerste
gezicht is men geneigd te denken dat dan de katholieke mannen voor
geld hadden moeten zorgen; de verdere gang van zaken™ doet echter
vermoeden, dat de weesvoogden eerder uit waren op het beïnvloeden
van de jongen dan op zuinig beheer.
Naast de financiën van de gemeente zijn ook de zakelijke omstandigheden
van de zielzorger goed bekend. Van het priesterhuis gebruikte de pater
het voorste gedeelte niet zelf: de ene kamer liet hij bewonen door een
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klopje, de andere verhuurde hij voor twintig gulden per jaar. Een opslagterrein werd eveneens nu en dan verhuurd. Naast deze huur en zijn
jaargeld van 300 gulden ontving de pater in 1711 nog een kleine tweehonderd gulden voor ambtsverrichtingen, een kleine honderd aan gaven
en bijna vijftig uit de verkoop van kaarsen. Een eigen pastoorsbus had
hij niet meer, de opbrengst daarvan was door de oversten der Sociëteit
toegewezen aan de armbezorgers.
De uitgaven betroffen uiteraard levensmiddelen, ruim 210 gulden,
waarop nog 40 gulden loon voor de huishoudster kwam; verder gaf
Van Overbeeck bijna honderd gulden uit aan wijn, brandewijn en bier,
een kleine vijftig gulden aan vuur en licht, evenveel aan kleding en
huisraad; overeenkomstige bedragen besteedde hij aan onderhoud van
het huis en aan de belastingen en andere afdrachten. Tot deze laatste
behoorden ook weer de fooien : de dienaren van de substituut procureurgeneraal brachten een almanak en kregen bij die gelegenheid drie gulden,
de dienders van de stadsmajoor kregen hetzelfde bedrag zonder iets te
brengen. In de loop van het jaar 1711 wist Van Overbeeck bijna dertig
gulden over te houden. Ook in latere jaren was er gewoonlijk een overschot: in 1719 32 gulden, in 1720 niet minder dan 97, in 1721 een
tekort van bijna 37 gulden, in 1722 ruim 16 gulden over, in 1723 ruim
3Í gulden. 112 Omstreeks 1730 had zijn huishoudster, Baertje Jans
Jongbloet, een losrente ten laste van de missie, waarvan zij twintig
gulden rente beurde. 113 Toen Van Overbeeck in 1732 uit Harlingen
vertrok, liet hij een zeer behoorlijke inventaris achter; 114 bovendien
leverde hij bij de broeder-administrateur van de missie te Amsterdam,
Joannes Belaen zich noemende Jan Carel van Kessel,115 een hoeveelheid
linnengoed en zilveren tafelgerei in, benevens 23^2 gulden aan geld en
een obligatie van 899 gulden. 116 Van de inrichting van de kerk kennen
wij reeds de door de familie Hollander op Ungaboer geschonken twee
zilveren kandelaars en koperen lichtkroon; er was nog meer zilverwerk. 117 Van schilderijen of beelden is niets bewaard.
Ten aanzien van de toestand te Franeker ontbreekt bijna elk gegeven;
wij weten alleen dat in 1707 een nieuw orgel werd geplaatst, 42 en dat
in 1717 de oude keuken werd vervangen door een nieuwe. 118 Uit de
kerk zijn enkele beelden bewaard.11»
De inrichting van het priesterhuis te Dronryp en de bouw van kerkjes
te Baijum en te Dronryp zijn reeds eerder besproken. Volgens de overlevering heeft het kerkje te Baijum tot in de negentiende eeuw dienst
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gedaan. 120 Het kerkje bij de Rypster molen stond waarschijnlijk op
naam van Ulbe Hibbes Banterd: in 1720 verhuurde hij aan pastoor
Wittenhorst een huis en hof voor 78 gulden en een huis voor 20 gulden
per jaar. Deze huur was bijna het dubbele van wat voor een „kamer"
betaald werd. 121 Wittenhorst hield een huishoudster, Lijsabeth Hendriks,
die na acht jaar dienst op 2 mei 1723 in het huwelijk trad. Zij zal toen
nog vrij jong geweest zijn, want zij is pas in 1761 gestorven. 122 Tot de
persoonlijke omstandigheden van een pastoor zal vermoedelijk wel de
lening behoren die pastoor Swarte in 1729 sloot bij Henricus Tenkkinck te Menaldum : driehonderd gulden tegen vier procent. Het was
de opzet met een jaar terug te betalen, maar na ruim twee jaar was dat
nog niet gebeurd en toen werd de akte geregistreerd in het hypotheekboek. 1«
Het is echter ook niet uitgesloten dat dit geld gebruikt is voor de
aankoop van een brouwerij, die in 1733 werd verbouwd tot kerk. 124
Ongelukkigerwijs en misschien niet toevallig ontbreken in het rechterlijk
archief juist het proclamatieboek en het register van koopbrieven uit
deze tijd; mogelijk heeft het Hof ze ter inzage gehad en zijn zij vervolgens door klerken als scheurpapier verkocht.
In de slotkapel op Liauckamastate was in 1728 een altaar met toebehoren, o.a. houten kandelaars, een blikken hostiedoosje en twee tinnen
ampullen, een bel, twee evangelieboeken, een knielbank en vijf kleine
bankjes, een kruisbeeld en een Mariabeeld met zilveren staf en en zilveren kroon, terwijl het kindje ook een kroontje droeg. 125

Eredienst en zielzorg
Over het kerkelijk leven valt weinig mee te delen. De vroeger zo rijke
verslagen der Jezuïeten worden beknopt en bevatten soms bijna niets.
Voor de Misviering kon men nu nagenoeg openlijk terecht in zich
van buiten bescheiden voordoende kerkjes. De alleen werkende priesters
hadden waarschijnlijk verlof tot bineren; de Franciscanen te Franeker
kregen 21 mei 17 21 van Bijlevelt dit verlof voor het geval een van beiden
afwezig was. 126
Over de praktijk van de sacramenten beschikken wij vooral over gegevens uit de registers van de statie Dronryp. Anders dan hun confraters
elders hebben de pastoors, vooral Arnold van Wittenhorst (1715-1729),
hierin allerlei korte aantekeningen geplaatst. Men krijgt daaruit de
indruk dat kinderen van de verderaf wonende gelovigen thuis gedoopt
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werden. Te Beetgum was bij zo'n gelegenheid niemand die de afwezige
peetvader kon vervangen; de pastoor noteerde daarom dat hijzelf en de
vader voor de doop konden getuigen. 127 Bij doopsels in Dronryp verving
de huishoudster van Wittenhorst, Elisabeth Hendriks, dikwijls peter
en meter; zij verschijnt ook na haar huwelijk meermalen in die functie. 128
In vele gevallen was de geboorte van een kind echter geen vreugdevolle gebeurtenis. Zo vertelt Wittenhorst : „Menaem, 26 november 1721
bevalt Ruirtje Jackeles van 2 kinder, een soon ende doghter. De soon
is haestigh naer de verlossing gestorven, maer op goede hoop door
Sijke Gerbens sonder naem gedoopt alleenigh met deese woorden:
lek doope u in de naem des Vaders. Het andere hebbe ick selver gedoopt ende is genaempt Antje. Obiit (gestorven)". In de zeventiende
eeuw waren dergelijke nooddopen in het geheim verricht, maar nu
ging alles wat vrijer: toen Wittenhorst in Dronryp bij een doodzwakke
boreling geroepen werd, is het kind, zo schrijft hij, „bij gebreck van
tijdt sonder peeter ofte meeter te noemen in tegenwoordigheijt van alle
de gebueren, soo reformeert als catholijck, door mijn gedoopt simplicissima forma. "I29 Ook voor de moeder was de bevalling een groot gevaar:
vele malen vermeldt het dodenboek „in puerperio". Anderen waren
gelukkiger: te Winsum overleed in 1720 Fokeltsje Jans „met haer eerste
man genoempt Jan Pijters nogh leevende in 't 64e jaer huijs gehouden
hebbende ende gesien hebbende kindskinds kindere". 130
Over de huwelijkssluiting is weinig aangetekend. Wittenhorst heeft
éen geval van grote haast meegemaakt: op 13 december 171 8 trouwde
Jan Jansen te Menaldum met zijn dienstbode Jeltje Uitjes: wettelijk
voor het gerecht en kerkelijk in zijn eigen huis voor de pastoor, zijn
eigen dochter en zijn nieuwe schoonmoeder. Vier dagen later doopte
de pastoor hun dochtertje, dat echter niet in leven bleef.131 In verschillende gevallen bleef de wettelijke sluiting soms maandenlang achterwege. 132 Te Menaldum was iemand in dezen zo nalatig gebleven dat de
procureur-fiscaal van het gerecht een vervolging tegen hem instelde. 133
Tegen het gemengde huwelijk bestond bij de geestelijkheid grote
afkeer: Wittenhorst heeft slechts in éen geval bij een dergelijke huwelijkssluiting geassisteerd. Het betrof een weduwnaar van over de zeventig
jaar en een weduwe van in de vijftig; er waren alleen twee getuigen bij
aanwezig en de pastoor bepaalde zich tot het afvragen en aanhoren van
het jawoord. Zijn bedoeling was „daerdoor in deeser lande quaede
vervolginge voor te koomen." 13 * Ondanks alle tegenstand kwamen er
toch veel gemengd gehuwden voor; wij vinden hen in de doopboeken.
Het meest ongewone geval is stellig het kind van een Westfaals wever
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uit de Rottevalle, die een broer te Menaldum had. Van de moeder heet
het „acatholica, sed bene contenta".^s Westfalen die op gunstiger
plaatsen woonden, bewogen eerst hun welbeminde tot overgang naar
de oude Moederkerk: in de jaren 1715 tot en met 1719 trouwden er
vier met een bekeerlinge, éen zelfs tweemaal. Deze laatste bleef in
Menaldum wonen, een ander in Huins, terwijl twee weer vertrokken. 136
Ook mannen gingen bij hun huwelijk wel tot de katholieke kerk over. 1 "
Over het communiceren geeft pater Joannes van Overbeeck enkele
cijfers. In 1724 g i n g e n z 4 n gelovigen samen ongeveer 1600 maal
„mee aan". 138 Voor 1725 geeft hij ongeveer 1700 op, 139 voor 1726 weer
1600, 140 voor 1727 ook 141 evenals voor 1730, 142 terwijl voor 1731
weer 1700 opgegeven worden. 143 Harlingen telde toen ongeveer 300
communicanten.
Verschillende malen vinden wij ook de generale biecht in de verslagen der Jezuïeten; te Harlingen worden voor 1724 vier genoemd, 138
voor 1725 twee, 1 3 ' voor 1730 een, 142 evenals voor 1731. 143
Bij het toedienen van de laatste sacramenten kwam het meermalen
voor dat de stervende buiten bewustzijn was als de priester kwam.
Enkele malen deed zich ook een geval van krankzinnigheid voor: op
9 april 1719 bediende Wittenhorst „Jacob Piters wedenaer, eenige
jaeren in 't wildt geloopen hebbende, daerom sub conditione wegens
gebreck van verstandt. " De vader van zijn huishoudster, de ketelaar
Hendrik Jans Coomans, werd in 1724 „swacksinnigh in een sloot
tusschen de Cruyshouten en de Rijp doodt gevonden. ^ 4 4
Naast de sacramenten vinden wij de aflaten, vooral de op gezette
tijden te Rome afgekondigde jubileumaflaat en Portiuncula bij de Franciscanen. Toen de paal worm in 1731 en volgende jaren de paalwerken
bij de zeeweringen aantastte, verleende de nuntius een volle aflaat aan
allen die tot God baden om van deze plaag verlost te worden. 145 De
bestaande vrome broederschappen zetten hun werkzaamheden voort;
te Harlingen werd in 1729 een nieuwe opgericht, die van de Zalige
Dood, 146 Bij de zuivelbewerking werd soms de duivelbezwering toegepast. 147
Het godsdienstonderwijs zal algemeen gegeven zijn. Over wat de
priesters tot eigen onderrichting lazen, valt weinig te zeggen. Wittenhorst bezat een grote katechismus van Petrus Canisius, getiteld „Summa doctrinae Christianae", gedrukt te Keulen in 1606. Zijn opvolger
heeft het boek gekocht en op deze wijze is het sindsdien in de parochie
gebleven. Leonardus Daels en zijn kapelaan kregen in augustus 1721
van Bijlevelt verlof tot het lezen van ketterse boeken. 148
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Soms verschenen ook personen van kettersen huize in de pastorie
om zich in de katholieke kerk te laten opnemen. Van Overbeeck gaf voor
de jaren 1724 tot en met 1731 dertien volwassen dopelingen op en
twaalf overgangen op belijdenis.
Te Franeker gaf Steenbicker voor 1701 twee bekeerlingen, voor 1704
éen, voor 1706 drie, voor 1710 éen, voor 1711 twee. Daels noteerde
in de jaren 1720 tot 1733 vierentwintig bekeerlingen. 149
Wat daar tegenover stond aan katholieken die zich bij een andere
Kerk aansloten of ongemerkt afgleden, vermelden de kerkelijke bronnen
niet. Toch waren onder hen soms opvallende personen, bijvoorbeeld
de Harlinger oud-kerkmeester Gouke Suringar. Nadat zijn eerste vrouw
Antje Eelkes Eelcoma in 1702 gestorven was, hertrouwde hij met een
protestantse vrouw, werd gereformeerd en bracht het tot vroedsman.
Kort na zijn overlijden in 171$ volgde zijn oudste zoon Eelco Ignatius
(1687-1734) dit voorbeeld. De tweede zoon, Gerard Sybrand (16891749), die na een promotie in de medicijnen te Leiden naar zijn vaderstad terugkeerde, 150 toonde zich evenwel een strijdbaar katholiek.
Over de verhouding tussen de geestelijkheid en de andere gelovigen
hebben wij alleen een bericht uit Franeker: Steenbicker deelt mee dat
hij in 1706 hevige onenigheid kreeg met sommige gelovigen, zonder te
weten welke aanleiding hij daartoe gegeven had; hij verklaarde zelf
bereid te zijn de twist bij te leggen, maar zijn tegenstanders toonden zich
volgens hem hardnekkig. Het duurde tot 1711 eerde vrede hersteld was. 1 si
Niet alleen zakelijke, ook godsdienstige oorzaken konden priesters
en volk scheiden. Boterbrieven deden nog steeds de ronde. Sommige
personen werden nog altijd beschouwd als dragers van ongewone
krachten. De bekendste figuur op dit gebied is ongetwijfeld Klaas
Gerrits Wieringa geweest, boer op lezlumbuorren onder Achlum, die
11 april 1741 overleed in de ouderdom van 68 jaar. Deze man was een
zeer begaafd amateur in de wis- en natuurkunde, maar het volk zag in
hem een „tsjoender" (tovenaar) en dikte de verrichtingen van „Klaes
Kunst" voortdurend aan. 152
Verschillende malen komen wij ook randfiguren van de Kerk tegen.
Voor een deel behoorden dezen tot de groep die gemakshalve als Jansenisten werd aangeduid. Te Deinum wordt ons de boer Claes Jans op
de Swannepolle als zodanig afgeschilderd; toen hij in 1725 in stervensgevaar kwam te verkeren, gaf hij zich aan Wittenhorst gewonnen. 153
Deze boer zal tot de aanhang van de Leeuwarder aartspriester Van
Haaften behoord hebben. Dit was zeker het geval met Johannes de
Bruin te Wier, die met een Lutherse vrouw was getrouwd en begin 1719
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zijn stamhouder liet dopen. De man had zich in mei 1718 daar gevestigd
en kwam toen van Leeuwarden. 154
Nog meer een randfiguur van de Kerk was Hendrick van Erven, die
gedurende twee jaren de katholieke kerkdiensten placht bij te wonen
en op 18 januari 1716 op de terp bij het slot te Menaldum werd gevonden,
gestorven van koude. 155 Een raadselachtiger man was „Hotse Kempes
nullius fidei", die in 1718 en nogmaals in 1728 bediend werd en lang te
voren door Van Oosten enkele kinderen had laten dopen. Zou deze
man door zijn vrouw op kritieke ogenblikken weer naar de Kerk gedreven zijn?156 Eenmaal bezigt Wittenhorst de term „geloof" in een
heel andere zin, namelijk in het geval van „Mayke Piters van Tjemarum,
oudt 14 jaer, noyt aent geloof ende op de Ryp vrind spreekende, met
pocken gevaerlyck wierd oovervallen"; 157 dit meisje had nog niet haar
eerste communie gedaan en was bij familiebezoek ziek geworden.
Betrekkingen met gereformeerde kerk en overheid

De protestantse buitenwereld had in heel de zeventiende eeuw een
dubbelzinnige houding tegenover de katholieken aangenomen : zij had
in de vijanden of afkerigen van de zuivere religie steeds maatschappijgenoten en tot op zekere hoogte medeburgers gezien. Toen zij ondanks
prediking, achteruitzetting en bestraffing niet ontvankelijk bleken voor
het ware geloof, had men niet alleen aanvaard dat zij bij hun opvattingen
bleven, maar ook hun afwijkende en God niet welgevallige praktijken
geduld, mits zij niet te zeer opvielen. Sinds de kleinzoons van Jan van
Nassau waren uitgestorven, hadden alleen buitengewone omstandigheden
tot werkelijke vervolgingen geleid. Over de huiskerk van Steenbicker is
geen enkele opmerking gemaakt, in tegenstelling tot de kerkjes in
Baijum en Dronryp. In 1705 was de synode zover dat zij besloot het
punt „paapse stoutigheden" van de agenda af te voeren. Deze sprong
was overigens te groot : het volgende jaar werd het punt weer ingevoerd,
zij het niet meer als eerste agendapunt, doch onmiddellijk vóór de
Sociniaanse stoutigheden. 158
Naast de landsregering hebben soms de plaatselijke overheden maatregelen genomen. De magistraat van Harlingen verdiepte zich in september 1708 in de problemen die de gemengde huwelijken meebrachten: katholieke mannen lieten tegen eerder gedane beloften hun kinderen door de Roomse priester dopen, anderen dwongen met bedreigingen en „onbetamelijke middelen" hun vrouw haar godsdienst te
verlaten en „zig meede in de Roomsche kerke tegen eigen genegentheit
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te begeven." Hoewel hunne achtbaarheden van oordeel waren dat zulke
dingen verdienden „emstelijk gestraft te worden", prefereerden zij
zachtmoedigheid. Daarom gelastten zij alle katholieken, „'t sij burger
ofte inkomelingh binnen dese Stadt", die met een gereformeerde vrouw
gehuwd waren, haar persoonlijk vrijheid te laten en bovendien niet
zonder haar toestemming een kind katholiek te laten dopen. De priester
„sigh alhier in stilligheit indertijt bevindende" kreeg de aanwijzing zich
te onthouden van doopbediening zonder toestemming. Bij overtreding
zou tegen vader en priester „sonder coniventie geprocedeert" worden.
Voor de afkondiging kozen hunne achtbaarheden een praktische en niet
luidruchtige weg: zij lieten hun besluit aan pater Van Overbeeck aan
zeggen met de last het in de eerstvolgende samenkomst der gemeente
bekend te maken. , s »
Een ietwat vreemd geval speelde zich in 1710 af. Adriaan Wittert,
de naam-eigenaar van Harlinger kerkegoed, verkocht toen een boerderij
van ςο pondematen onder Surch aan Gouke Suringar, zijn opvolger als
naam-eigenaar. De prijs was vijftig goudgulden per pondemaat; dus
samen vierduizend gulden, waarvan Suringar vijftienhonderd bij de
koop betaalde. Daar de pachtsom 172 gulden was, kan de prijs normaal
genoemd worden, maar de vraag is hier: treden koper en verkoper als
kerkmeester op of als particulier? Een antwoord valt niet te geven,
want de stad Franeker had grond in eigendom die grensde aan de ver
kochte plaats en maakte nu gebruik van het niaer-recht, dat aan ver
wanten van de verkoper en aan eigenaren van aangrenzende vaste goe
deren de gelegenheid gaf de koop over te nemen. Voor een berooide
stad als Franeker was zoiets wel vreemd; heeft men - terecht of ten
onrechte — vermoed dat jonker en koopman hiermee kerkelijke goederen
overdroegen? 1 6 0
Toen Steenbicker in april 1711 een bezoek bracht aan Leeuwarden,
trachtten de stadsdienaren hem te grijpen, maar de pater wist te ont
161
komen.
In de volgende jaren ondervonden de katholieken geen of weinig
hinder.' 6 2 Dat er nog wel enige antipathie bij de gereformeerden leefde,
blijkt wel uit het grafschrift dat de Rypster schoolmeester Roucoma
voor Lodewijk XIV bijeen rijmelde :
„171 £ den ien september is versturven Lovijs,
bijgenaamt de alder-christelijkste.
Europ'es Jesuwijts dwingeland,
met regt de alder-misselijkste.
34Í

Zou er voor hem, als men eens quam te gissen,
genoeg zijn aan hondertduijsend zielmissen?
Neen ! het is nog mis !
Ora pro nobis." 163
Tegen het einde van 1717 begon de stadsregering van Leeuwarden een
reeks invallen bij de te vrijmoedig optredende regulieren ; in de loop van
1718 viel een Jezuïet in haar handen. 16 *
Mogelijk zijn deze acties beïnvloed door het optreden van het Hof
van Holland tegen Bijlevelt en enkelen van diens priesters. In hoeverre
ook buiten Leeuwarden werkelijke gevaren bestonden, blijkt niet;
Steenbicker deelt alleen mee dat er een hevige vervolging tegen de
priesters uitgebroken is, die Godlof na korte tijd weer bedaarde. 165
Na deze kortstondige vervolging duurde de rust niet lang. De eigenlijke schuldigen hieraan waren keurvorst Karl Philipp van de Palts,
die het de bewoners van zijn gereformeerd keurvorstendom op allerlei
wijzen lastig maakte 166 en in zijn hertogdom Gulik doopsgezinden gevangen zette, 1 6 7 en de ambtenaren van de jeugdige bisschop Clemens
August van Munster, die in de protestantse heerlijkheid Werth (aan
de Oude IJsel), gekocht door het Sticht, de protestantse gemeente wilden
regeren. Verschillende protestantse mogendheden ondernamen diplomatieke stappen ten gunste van hun verdrukte geloofsgenoten en grepen
ook naar een oud drukmiddel : vervolging van de katholieken in hun eigen
gebied. Nadat Gelderland in het najaar van 1719 het voorbeeld gegeven had door een aantal kerkhuizen te sluiten en enkele regulieren
uit te wijzen, besloten de Staten-Generaal op 7 mei 1720 dat alle Jezuïeten het grondgebied van de Republiek moesten verlaten en dat de
weigerachtigen gestraft zouden worden volgens het plakkaat van 14 april
1649. l6B
Toen dit onweer kwam aandrijven, heeft de geestelijkheid pogingen
gedaan de toom der Staten te bedaren door de keurvorst tot mildheid
te bewegen, vooral langs kerkelijke kanalen. 169 De Franciscanen en de
Jezuïeten vroegen en verkregen voorts van de keurvorst in 1720 een
verklaring dat zij geen deel hadden aan het optreden tegen de protestanten. 170 Clemens August wendde zich rechtstreeks tot de Friese Staten
met een verzoek om welwillendheid. I71 Deze pogingen hebben het optreden van de Staten niet kunnen beïnvloeden. De Friese gedeputeerden
besloten in mei 1720 alle Jezuïeten „als de voornaamste autheurs van de
harde proceduuren" vóór 1 juli uit het land te laten vertrekken. 172 De
Jezuïeten zijn daarop allen of voor het grootste deel verdwenen. 173 Van
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Overbeeck en zijn Dokkumer medebroeder Martinus van Susteren weken
uit naar Ameland. 174 Hoe lang Van Overbeeck weggebleven is, blijkt
uit zijn boeken : van 4 mei tot 21 december 1720 heeft hij geen doopsels
toegediend en van 14 juli tot en met 2 december heeft de Franciscaan
Leonardus Daels van Franeker hem vervangen. In november was het
weer rustig in Friesland. 173
Alleen Dokkum maakte op deze rust een uitzondering, doch dat
lag aan de katholieken zelf. Onder hen was een partij ontstaan, die weigerde Martinus van Susteren opnieuw als zielzorger aan te nemen. I 7 S
Bijlevelt voorzag Dokkum toen van een andere priester. Na ongeveer
vijf maanden, dus in november of december 1720, besloot Van Susteren
Ameland te verlaten. Hij had toen een uitnodiging ontvangen van Alexander Joseph van der Laen om hem en zijn gezin op Liauckamastate te
verzorgen. Van Susteren ging bij nacht scheep naar de vaste wal, maar
een storm uit het zuidwesten dwong hem deze poging op te geven.
De volgende nacht stak men opnieuw in zee. Nu bleek dat het schip,
hoewel nieuw, water maakte; men slaagde er niettemin in de haven
van Harlingen te bereiken. Zodra bij het aanbreken van de dageraad
de stadspoorten geopend werden, ging Van Susteren op pad naar Sexbierum. Onderweg kwam hij de grietman van Barradeel, Arent van
Haersolte, met een gevolg tegen. Een van de ruiters sprak hem aan en
vroeg naar zijn naam, herkomst en doel van de reis. Van Susteren liet
zich niet uit zijn tent lokken en vroeg waarnaar zij onderzoek deden.
De ruiters antwoordden dat in Frankrijk een besmettelijke ziekte was
uitgebroken, en dat zij moesten waken tegen overbrengers van de besmetting. De Jezuïet prees hun ijver, spoorde hen aan tot nauwgezette
plichtsbetrachting en wenste hun daarmee goede morgen. Na een wandeling van enkele uren kwam hij op Liauckamastate aan en bevond dat
zijn hulp daar hard nodig was. De echtgenote van de slotheer, Maria van
Coudenhove, was in verwachting, doch haar gezondheistoestand deed het
ergste vrezen. Van Susteren moest dan ook onmiddellijk achtereen een
pasgeborene dopen en een stervende bijstaan. Na haar overlijden beoefende
de balling nog een tijdlang de gewone zielzorg onder de bewoners van slot
en omgeving. Ook Dokkumers kwamen bij hem om te biechten en vergiffenis te vragen voor hun weerspannigheid. Toen de provinciaal hem
terugriep, is hij samen met Van der Laen naar Brabant gereisd. 174
Nadat de fbui in de Republiek was afgelopen, bleek dat de onweermakers niet geheel vruchteloos gewerkt hadden: de keurvorst
had in het najaar van 1720 verschillende doopsgezinden losgelaten. 175
De toestand in de Palts en in Werth bleef echter slecht. 177 Ondanks de
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klachten uit die streken bleef het in Friesland rustig: 178 in het verslag
van de Jezuïeten over 1724 heet het met zoveel woorden, dat de magistraat van Harlingen pastoor Van Overbeeck zeer genegen is, en dat
hij daarom de meest volledige vrijheid geniet om zijn ambt te vervullen, ч 8
De moeilijkheden van IJ32
Omstreeks 1730 werd de toestand weer moeilijker. Terwijl in Holland
weer overleg over het toelaten van een apostolische vicaris op gang kwam,
werd de stemming in en buiten de regentenkringen door het optreden
van pamflettisten, liedjeszangers en predikanten zo geladen, dat de
Staten van Holland in de vicariskwestie eerst tot uitstel en op 26 juni
1732 tot afstel besloten. 1 "
De Hollandse opwinding heeft in Friesland weerklank gevonden.
Deze is misschien nog versterkt door berichten dat de aartsbisschop van
Salzburg zijn protestantse onderdanen slecht behandelde en hun klachten
bij de protestantse Rijksvorsten bestrafte door in november 1731 negen
tienduizend plattelanders uit te wijzen met een week vertrektijd. 1 8 0
Ook kleine plaatselijke incidenten zullen hun invloed gehad hebben,
zoals het optreden van de Harlinger kerkmeester Gerrit Goukes Suringar, die bij de begrafenis van de overleden burgemeester Jacobus Corver
de eerste rang voor het al lang tot een soort herensociëteit verworden
Grootschippersgilde wilde opeisen, met enkele andere leden in het
sterfhuis doordrong en daar door stadsdienaren werd vastgehouden tot
de begrafenisstoet in passende orde was opgesteld. Naderhand had Suringar de euvele moed schadevergoeding te eisen voor beschadigingen
aan zijn rouwkleding. 181
De actie in Friesland begon in januari-februari 1732, toen —althans
volgens de Jezuïeten — Leeuwarder katholieken die bij de Franciscanen
kerkten, aan de magistraat bekend maakten dat de priester Joannes
Boubet een Jezuïet was. 182 Eind april werd een andere Jezuïet, Amoldus
Spronck, gegrepen 183 en door het Hof veroordeeld tot de klassieke
zeshonderd gulden boete plus kosten en ballingschap. 184 Na de gevangenneming van Spronck doken de priesters onder en lieten zij de godsdienstoefeningen achterwege, maar toen de lucht scheen op te klaren, keerden
zij tegen Pinksteren (1 juni 1732) terug om het hoogfeest openlijk te
vieren. 183 Inmiddels wendden de oversten der Zuidnederlandse Jezuïeten zich tot hun medebroeder Georgius Vitus Tonneman te Wenen,
de biechtvader van keizer Karel VI, dat hij het hoofd van het Rijk zou
bewegen om de aartsbisschop van Salzburg tot matiging aan te sporen.
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In deze brieven heet het dat er in Friesland en Overijsel nieuwe vervolgingen zijn uitgebroken, dat kerken gesloten zijn, priesters gevangen
en verdreven, ook de oude paters Van Overbeeck en Byrza, en dat de
Nederlandse katholieken zich in geen enkel opzicht misdragen hebben. l8 5
De Jezuïeten meenden naderhand te weten dat het Hof van Friesland besloten had alle leden van de Sociëteit op éen dag gevangen te laten nemen,
en wel op 27 juni. Inderdaad zijn daags tevoren brieven uitgegaan naar
de gerechten van Leeuwarderadeel, Bolsward, Dokkum en Harlingen
met de last in het geheim onderzoek te doen of de in hun jurisdictie
wonende priester een Jezuïet was, hem in dat geval ten spoedigste
gevangen te nemen en met de verkregen gegevens naar het „gedemolieerde blockhuis" te laten overbrengen. 186 Als de magistraat van Leeuwarden mondeling aangespoken is, of het Hof de overtuiging had dat alle
Jezuïeten uit de hoofdstad verdreven waren, dan betrof deze maatregel
inderdaad alle priesters van de Sociëteit.
Op 27 juni, 's avonds om zes uur, is van Overbeeck door dienaren
van het Hof overvallen,10» terwijl hij bezig was een kind te dopen.
Gewillig ging de oude man mee naar een gereedstaande wagen. De
aanhouding verliep niet onopgemerkt : volgens een verhaal uit de kring
der Jezuïeten ergerden de protestanten zich, deed de magistraat zijn
beklag en volgden de katholieken de wagen een eind weegs, biddend en
treurend. 1 8 '
Tegen middernacht kwamen bewakers en gevangene te Leeuwarden aan.
Van Overbeeck werd in een vunzige cel opgesloten, waar hij een gevangen Jood aantrof187 die voor de derde maal wegens diefstal gegrepen
was, 188 vol vuil ongedierte zat en hevig tegen de paap te keer ging. Zijn
legerstede bestond uit smerig kortgesneden stro, licht om brevier te
kunnen bidden werd hem geweigerd. Zonder geslapen te hebben werd
de oude man de volgende dag aan een verhoor onderworpen. Op de
vraag of hij Jezuïet was, antwoordde Van Overbeeck dat niemand zulks
kon bewijzen, doch dat hij er niet over dacht te ontkennen dat hij tot
dit geleerde en aanzienlijke genootschap behoorde. 1 8 7 Twee dagen later
velde het Hof zijn vonnis: zeshonderd gulden boete, betaling van de
gerechtskosten en verbanning.'e» Nog dezelfde dag werd de losprijs betaald, samen met de kosten achthonderd gulden. Van Overbeeck keerde
meteen terug naar Harlingen, legde de volgende dag rekenschap af van
zijn beheer, pakte de bezittingen van de missie in en vertrok 3 juli naar
Amsterdam 10 ' om zijn zaken met de administrateur van de missie te
regelen. 114 Hij werd nu in het college te Antwerpen opgenomen, waar
hij een voorbeeld was van vroomheid door zijn langdurige voorbereiding
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op de heilige Mis en van toewijding door vele bezoeken aan de armen.
Omstreeks de tijd van zijn gouden priesterfeest, 2 februari 1733, werd
de oude man bedlegerig. Na vijf maanden sloopte een hevige koorts
zijn laatste krachten, hij stierf op 14 juli 1733. l 8 7 Dezelfde dag kwam
zijn opvolger, de seculier Albertus ten Oever, in Harlingen aan,10»
waar tot dan toe de pastoors van Franeker en Makkum de zielzorg hadden waargenomen. 1 » 0
In de herfst van 1732 kwam er te Harlingen nog een ongelukkige
gebeurtenis voor. Het ging om de wees Focke Harmens, die de weesvoogden niet aan diens familie wilden afstaan. De broer van Focke's
gestorven vader schreef naar Harlingen dat men hem naar Munsterland
zou overbrengen. Focke zelf voelde hier wel voor. Toen een wever tegen
het einde van oktober naar huis zou vertrekken, was de jongen ook bij
de fooi (de afscheidsborrel) ten huize van Beerent onder de Molen.
De volgende dag is Focke met een begeleider door een voor dit doel
afgehuurde veerman naar Zwolle overgebracht. 190 Vandaar reisden zij
verder naar de oom in Munsterland.
Het is begrijpelijk dat de weesvoogden niet in deze handelwijze berustten. Zij wendden zich tot de magistraat, die ongeveer vier weken na
de als wegvoering betitelde gebeurtenis vier personen onder ede verhoorde en de verzamelde gegevens aan het Hof toezond. Het Hof gelastte
de magistraat alle vier verhoorden gevangen te laten nemen en hen over
te laten brengen naar de Leeuwarder gevangenis. De raadsheren gaven
voorts aan het gerecht de goede raad geen eed meer te vragen van getuigen die mogelijk medeplichtig waren.1»1 Reeds een week later veroordeelde het Hof het viertal tot een jaar dwangarbeid in het tuchthuis. 1 » 2
Nog eerder kreeg de katholieke gemeente opdracht te zorgen dat de
vluchteling terugkwam. Men besloot Härmen Koster naar Mesum bij
Rheine te zenden; hij kreeg op 1 december 1732 veertig gulden voor
kosten en vacatie1»3 mee en zal wel terstond vertrokken zijn.

Kerkbouw in Droniyp
Na de vreemde zaken van het jaar 1732 trok het jaar daarop een meer
gebruikelijke paapse stoutigheid de aandacht: er werd gebouwd aan een
nieuw kerkje in Dronryp. De Franeker classis besloot in mei 1733 daarover inlichtingen te vragen bij de kerkeraad van Dronryp,·»+ waarschijnlijk meer over de houding van de overheid dan over de stand van
zaken bij de bouw. Daar het dorp juist een nieuwe en pas afgestudeerde
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predikant gekregen had, Onias Faber, wees de classis daartoe een af
zonderlijke commissie aan, 1 9 4 bestaande uit haar praeses en scriba. 1 9 5 In
augustus rapporteerde de scriba, ds Ludinga van Welsryp, dat de Room
sen een huis hadden gekocht dat voordien een brouwerij was geweest,
het verbouwd hadden en nu als kerk gebruikten. Daar de vergadering reeds
lang geduurd had, besloot men de bespreking van het geval uit te stellen
tot de volgende keer. 1 9 6 Dat werd oktober; de classis besloot toen dat
de commissie zou gaan klagen bij de grietman (Georg Wolfgang baron
thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg) of diens plaatsvervanger. I9 7
De commissie kwam terecht bij secretaris Schik. Zij verzocht hem
„dat het gerecht gelievde tot weringe van den aanwas des pausdoms de
resolutien daartegen genomen te handhaven. " De predikanten verzochten
de secretaris verder daartoe het zijne te doen en Schik zegde dat toe.
Wanneer dit bezoek is afgelegd, valt niet na te gaan : in de winter ver
gaderde de classis niet en de commissie bracht dus pas op 3 mei 1734
verslag u i t . 1 ' 8 Vijf weken later besloot de volgende vergadering na het
lezen van de notulen „sulks word levendig ende in staat gehouden";
bij de punten voor de synode toonde de classis zich echter alles behalve
levendig: „wegens de paapse stoutigheden: hieromtrent blijft het eer
waarde classis van Franeker wakende en heeft als nog geen nieuwe staal
tjes. 1 9 9
De Sint Janspaniek van 1 y 34
Eer de classis opnieuw bijeen kon komen om haar eigen zaken en het ter
synode verhandelde te bespreken, werd Friesland in heftige beroering
gebracht. Ditmaal was echter vooral de vrees van sommige gerefor
meerden de oorzaak, met een vleugje paapse stoutigheid. In de zomer
van 1733 waren geruchten de ronde gaan doen dat het volgend jaar „een
wonderlyk mirakel soude geschieden и . г о 0 Zij deden eerst vooral de ronde
onder de wevers te Harlingen; het heette zelfs dat een weversgezel
daar een visioen had gehad van de komende dingen. Controle van dit
verhaal was niet mogelijk; het heette namelijk dat de man in de herfst
naar Munsterland teruggkeerd was. 2 0 1 De inhoud van de voorspelling
was onder andere dat „de gereformeerde in den jaere 1734 op Sint
Jansavond gereformeerdt na bedt souden gaan en den volgenden morgen
paaps opstaan." Een ander gerucht wilde dat iemand te Leeuwarden
jaren geleden „een geschichte soude hebben gesien en daar onder mede
dat het bloet ter dueren uitliep en dat de hoofden ter vensteren soude
uitvallen". 2 0 2 Reeds in de zomer van 1733 gingen zulke „straatpraatjes"
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van mond tot mond en in het begin van de winter verbreidden zij zich
nog meer. 2 0 3 Bij allerlei gelegenheden doken de geruchten op: toen
Doecke Meijnerts van Winsum in de trekschuit naar huis voer en daarbij
in gesprek raakte met enkele gereformeerden over de tachtigste vraag
van de Heidelbergse katechismus,* zou de man volgens zijn medereizigers gezegd hebben dat die vraag door de duivel was ingesteld, en daaraan
hebben toegevoegd: „Het sal er toe komen, 't sal er in deese somer toe
komen". Op de vraag naar de betekenis van deze woorden zou Doecke
ten antwoord gegeven hebben „Dat weet ik wel." 2 0 4 Godsdienstige
ruzies zonder profetische woorden kwamen overigens ook voor. Detke
of Detje Jacobs „sijnde een paaps vrouwmens" zou in maart 1734 over
terugkerende gereformeerde kerkgangers hebben opgemerkt: „Daar
komen de beesten uit de kerk. " 20S
Waar kwamen deze geruchten vandaan en waarom werden zij in
verband gebracht met de Sint Jansdag van 1734? Een van de bronnen die
door de tijdgenoten genoemd wordt, was de profetie van „eenen gewaanden Jarfke", waarvan ook blauwboekjes de ronde deden, gedrukt
door Gerrit Koumans te Leeuwarden. Oudere exemplaren hebben ook
bestaan, omstreeks 1625 had Dirck Jansz te Sint Annaparochie er een. 206
Het boekje heeft de vorm van mededelingen over wat Jarfke bij verschillende gelegenheden voorspeld zou hebben: de profeet zelf moet
blijkens deze teksten in de tweede helft van de vijftiende eeuw geplaatst
worden in de omgeving van de Dollard. Sommige delen van de tekst
zou men kunnen dateren in de jaren onmiddellijk na de overgang van
Rennenberg. De voorspellingen hebben vooral betrekking op oorlogsellende en aanslibbing en zeggen niets over Westerlauwers Friesland. 207
Een andere profeet, van wie althans in Wirdum voorspellingen de
ronde deden, was de zogeheten Johannes van Leliëndaal, omstreeks 167ς
ten tonele gevoerd door Johannes van Craywinkel, een Norbertijn van
Tongerlo. 2 0 8 In diens voorspelling is sprake van „een swaare donckere
wolcke", waarmee de ketterij bedoeld is, van martelaren, schuilkerken
en heffingen, gevolgd door de mededeling dat omstreeks 1670 de koning
der bloemen (die van Frankrijk) te Utrecht zal zijn, en dat dan twee
opperhoofden der ketters gedood zullen worden. Later moet de koning
van Engeland vluchten en diens zoon zal met de koning der bloemen
strijden voor zijn troon ; de profeet weet niet of hij in zijn macht her
steld zal worden „voor 't eynde van de seventhiende eeuw of op 't eynde,
* Deze vraag betreft het verschil tussen het Avondmaal en de 'paapse mis', waarbij de
laatste een 'vervloekte afgoderij' wordt genoemd.
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doch 't sal weijnigh schele". Voorts voorspelde Johannes een bloedig
teken omstreeks 1693, gevolgd door de bekering van de ketters. 20 »
Ook moet de voorspelling van Onnoosel Tryntjen van Boskoop in
Friesland bekend geweest zijn, vermoedelijk in de verzamelbundel
„XII propheterende tongen", in 1680 te Keulen verschenen. Deze hield
in dat een vorst met een groot leger zou komen, en dat een zeer oude
Nederlandse stad zonder moeite door hem gewonnen zou worden,
omdat de sleutels hem tegemoet gedragen zouden worden. 210 Ook deze
voorspelling zou wel eens kunnen verwijzen naar de bezetting van Utrecht
in 1672.
Dit alles verklaart nog niet waarom juist het jaar 1734 i n de volksverbeelding was uitverkoren. In dat jaar vielen Pasen en alle andere
wisselende feestdagen zo laat mogelijk: Goede Vrijdag op Sint Joris,
Pasen op Sint Marcus, Pinksteren op Sint Antonius en Sacramentsdag
op Sint Jan. Sinds het oorlogs-, pest- en brandjaar 1666 was dat in de
landen die de Gregoriaanse kalender volgden, niet meer het geval geweest. Oude voorspellingen kondigden voor dat jaar het einde der
wereld aan, een jongere - naar het heette uit de nagelaten papieren van
paus Benedictus XIII afkomstig - het herstel van Jacobus III in Engeland ;
weer andere maakten slechts in het algemeen gewag van grote veranderingen. 211
De tijdsomstandigheden werkten mee aan de angstgevoelens. Keizer
Karel VI was zelf overgegaan tot verbanning van protestanten uit zijn
Oostenrijkse landen en de protesten van de rijksvorsten bewerkstelligden
alleen dat de vrouwen en kinderen met de mannen mochten meegaan. 212
In 1733 brak bovendien een oorlog uit van de Bourbons tegen Karel VI
en Rusland om macht in Italië en de troonopvolging in Polen. Engeland
en de Staten-Generaal hielden zich neutraal, 21 з maar de handel leed
schade, 2 1 4 o.a. door het beleg van de havenstad Danzig. Sommige tijd
genoten hebben achter het doorgeven van de voorspellingen een organi
sator gezocht, namelijk de aanhang van de in Leeuwarden residerende
prins van Oranje Willem Karel Hendrik Friso, nu een jonge man. Deze
groep zou van een eventuele gevaarlijke situatie gebruik willen maken om
de verheffing van de prins tot stadhouder van alle gewesten der Unie door
215
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Men kan aan deze opvatting de schijn van gelijk niet ontzeggen: de
prins was bezig zich maatschappelijk te vestigen. In het voorjaar van 1734
reisde hij naar Engeland om er te huwen met prinses Anne. 2 1 6 Hoewel
de prins op dat ogenblik slechts een bescheiden plaats in de Republiek
innam, was de belangstelling groot. Allerlei dichters bestegen het ge3Í3

vleugeld ros der poëzie; in dit koor zongen ds. Couperus van Warga
en Simon en Jan Althuysen van het Vliet buiten Franeker de Friese stem.
Deze dichters brachten eerst hun geluk- en welkomstwensen in lange
rijmen onder woorden, later beschreven zij de ontvangst van het jonge
paar.217
Bij hun aankomst in Nederland werden Willem en Anne te Rotterdam
feestelijk ontvangen, maar elders negeerden de regenten hen zo goed
mogelijk. 218 De prins zal zich opgelucht gevoeld hebben toen hij met
zijn jonge vrouw op zondag 9 mei 1734 de haven van Harlingen binnenvoer en daar werd opgewacht door de magistraat en de gewapende
burgerij, alles onder het daveren van het geschut. Weldra kwam ook de
prinses-weduwe en de volgende dag verschenen Hof, gedeputeerden en
rekenkamer om hunne hoogheden geluk te wensen met hun aankomst.
De elfde mei werden paarden voor het jacht van de prins gespannen
om het hoge gezelschap naar Leeuwarden te brengen. Te Franeker
werden zij eerst verwelkomd door een prachtig uitgedoste compagnie
burgers te paard, vervolgens geleidden magistraat en schutterij hunne
hoogheden naar het stadhuis, alles onder saluutschoten, klokgelui en
gejuich van het volk. Na een maaltijd op het stadhuis ging het gezelschap,
opnieuw bejubeld door de menigte, aan boord voor de plechtige intocht
in Leeuwarden, dat versierd was met allerlei mythologische beelden. 219
Op éen daarvan gaf een dichter het volgende commentaar: „Hercules
met syn knods gaf den draak Python slaagen, omdat hy vrijheid en religie
wou wegjaagen." 220 De dag werd besloten met een groot vuurwerk.
De volgende dagen ontvingen prins en prinses eerst de vrouwen van de
hoge heren, vervolgens de lagere autoriteiten. Onder degenen die hun
gelukwensen kwamen aanbieden zag men niet alleen de gereformeerde
predikanten, maar ook de lutherse. 221 Gedurende de Pinksterdagen, 1 2
tot ις juni 1734, bezochten prins en prinses hun eigen vrije heerlijkheid
Ameland. 2 2 2
Bij hun terugkeer naar Leeuwarden was de gevreesde Sint Jansdag
reeds dicht genaderd. Toch schijnen er in Friesland nog geen voorzorgs
maatregelen genomen te zijn, terwijl sommige steden in Holland reeds
begonnen waren voor hun veiligheid te zorgen en Gecommitteerde
Raden van dat gewest op 1 2 juni een algemene waarschuwing aan de
223
plaatselijke besturen hadden laten uitgaan.
De geruchten werden inmiddels steeds sterker. In Franeker werd
verteld dat pater Daels op Pinksterzondag „van de stol afgecondigt
hadde dat men den volgenden donderdag over agt dagen, namentlyk
op sint Jansdag, alle de Geusen soude ombrengen, dat de catholieken
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op dien tijd elkander dan getrouw moesten bijstaan, en dat 'er vele andere
dan mede souden komen om haar in dese sake behulpsaam te sijn.. . , " *
dat de overste van 't boven gemelde de paus was, en dat de paus geordonneert hadde dat elk en een iegelyk catholijks soude worden, dat
dominus Hofstede des woensdags . . . voor Sint Jan soude prediken,
wanneer deselve van sijn predickstoel soude worden afgehaald en in de
kerkeduer opgehangen en aan vier stukken gescheurd, dat de jonge Eminga dan overste soude syn en een schoenmaker met name Neris Clases
burgemeester, Johannes Huiberts en sijn broeder vroetslieden, Sipke
Sipkis burgemeester, Ate Jorrytsma burgemeester, voorts dat de Mennoniten aan riemen souden worden gesneden, en dat de ketters daaraan
souden hangen. " 225
In buurpraatjes kwamen allerlei variaties op het Sint Jansthema voor.
Op Drievuldigheidszondag heeft de gereformeerde kerkeraad van Franeker er echter niet over gesproken, althans niet in ernst. 226 De volgende
dag in de schemeravond zag een student in de theologie, die buiten een
pijpje was gaan roken, Detje Jacobs het hoofd uit haar venster steken
en tegen haar buurvrouw Marijke Caspers zeggen: „Astu dij wat nootig
houdste, dan sustu sondag een stukje weg en een dronkje wijn toe hebben
van domine"*. De student is daarop gegriefd in huis gegaan, maar enkele
vrouwen bleven praten en vertelden naderhand, dat Detje met groot
misbaar op de knieën viel en uitriep: „Soo sullen jimme nog seggen:
waren wij catholijks, waren wy catholyks. "m
Pas op dinsdag 22 juni 1734 kwam de regering in actie. De stadhouder
bracht in de vergadering der gedeputeerden de geruchten over de
Sint Jansdag ter sprake; hij deelde mee dat hij „dit maar als een gerügt
considereerde", doch niettemin wenselijk geacht had „de nodige positieve en secrete ordres aan de militie uijt te geven om alle disordres zo
veel mogelijk te beletten en desnoods gewelt met geweldt af te keeren. "
Verdere maatregelen liet de prins aan de gedeputeerden over. Het college besloot daarop zijne hoogheid te bedanken „voor de attentie, zorge
en ijver van het lieve vaderlandt en goede ingesetenen van dien" en alle
nedergerechten aan te schrijven dat zij huiszoeking naar wapens zouden
doen en alle plakkaten tegen paapse stoutigheden en ordesgeestelijken
nauwkeurig uitvoeren. 228 In de aanschrijving aan de magistraat van
Franeker werd dit laatste nader omschreven als gevangenneming en
opzending naar het gedemolieerde blokhuis,22» in die voor Harlingen
* nootig (nuetich) = koest
weg (wigge) = brood
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niet. 230 Waarschijnlijk is de brief naar Franeker ook het eerst verzonden.
Terwijl de regering maatregelen nam, wachtte de bevolking met zeker
fatalisme af wat er ging gebeuren. Op dinsdagmidag om drie uur waren
in het huis van de weduwe Hiltje Pijtters in de Kerkstraat te Franeker
twee vrouwen uit de buurt, Eecke Romckes en Ymckjen Hendricks.
Deze laatste was katholiek en verloofd met een man uit Westfalen.
Toen er nog een bezoekster kwam, de 86-jarige weduwe Hiltje Jans,
vroeg zij wat voor nieuws er was. De binnenkomende antwoordde:
„Wat nieuws, sij praaten dat jimme sig meester willen maacke van onse
kerck, en dat jimme daar in leere wille." Ymkje bevestigde deze bewering met de woorden „Dat is donderdagh de dagh", en voegde er
aan toe, dat dan de tweehonderd jaren om waren waarin de gereformeerden de kerk gebruikt hadden, en dat zij tot zolang zou wachten
met trouwen omdat zij niet twee keer wilde. De oude weduwe peinsde
intussen al over een praktische moeilijkheid: „Aanstaende sondagh is't
Nagtmaalsdagh, hoe sal dat dan gaen? Dat is wat slim. " Een van de andere
vrouwen merkte dat Ymkje op deze woorden „spijttigh lagte"; 2 " blijkbaar was zij vol vertrouwen in het slagen van het niet bestaande omwen telingsplan .
Tegen de avond werd pater Daels gevangen genomen onder een
grote toeloop van volk. Het geloof dat deze aanhouding zin had, werd
nog versterkt doordat een katholieke jonge vrouw, Gatske Dircx, die
in de stoep van rector Terpstra stond toe te kijken, de opmerking maakt e : „Dat daeaels* volk! Sij vermeenden dat soo stil begaan te hebben,
dog dat is nu mislukt doordien 't rugtbaar is geworden, " z " De pater
werd eerst naar het raadhuis gebracht en daar door de magistraat verhoord. 233 De stad was vol beweging en de praatjes groeiden nog: toen
het meisje Grietje Ates bij de oude weduwe Geertje Pyters melk kwam
brengen en er gesproken werd over het rumoer in de stad, zei Grietje
„dat als sij den volgenden donderdag met haar volk aldaar in de grote
kerk quamen, sij aldaar geen dienst konden doen voor en aleer de kerk
was schoon gemaakt, geschrobd en daarin matten leidden, want dat sij
moesten knielen". Zij voegde er nog aan toe: „Jimme geloven de pastoren niet en moeten alles nalesen, en wij geloven haar wel." De volgende morgen ging Grietje weer rond; ditmaal deed zij aan een klant
de toezegging dat zij die met haar kinderen in leven zou laten. 234
Te Harlingen kwam de bode met de brief van gedeputeerden in de
nacht van dinsdag op woensdag bij de presiderende burgemeester Vosma
* dealsk (duivels)
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aan. De volgende morgen kwam de magistraat bijeen, de brief werd voorgelezen en men besloot allereerst huiszoeking bij enige katholieken en
in de kerk te doen, bij tromsiag bekend te laten maken dat de katholieken
zich de rest van de week tussen 's avonds tien en 's morgens vijf uur niet
op straat mochten vertonen, en overtreders te arresteren. De handhaving
van dit verbod en van de orde werd opgedragen aan de burgerwacht. Na
de middag besloot men ook nog alle ratellieden, turfdragers, rogdragers
en storters in stilte de wacht te laten doen en hen te gelasten de hoofdwacht op de hoogte te houden ; zo nodig zou men door klokkleppen de
burgercompagnieën in de wapens brengen. Er was intussen al iemand
gevangen genomen, namelijk Tyte Ruerds Commandeur, die zich schuldig gemaakt zou hebben aan „enige seer stoute en vulgaire expressien". 2 "
Over de gedragingen en behandeling van de pastoor bestaan geen gegevens.
Pastoor Jan Halma van Dronryp heeft bij het opkomen van het gevaar
zich op 23 juni uit de voeten gemaakt. 236 Zijn kerk werd vanwege het
gerecht verzegeld. 237 Vijf andere priesters werden in deze dagen gegrepen, 238 evenals verschillende leken, vooral uit Franeker en Wytgaard.
In de vergadering van gedeputeerde staten op woensdag bracht de
stadhouder verslag uit van zijn maatregelen en deelde vervolgens procureur-generaal Beuker mee, dat hij alle fiscaals en andere overheidspersonen opdracht gegeven had „om door haer geïnformeert te worden
van de excessen en paapse stoutigheden in haare districten, soo met
odieuse woorden als vuile daden voorgevallen." Gedeputeerden bedankten beiden voor hun moeite en drongen aan op gevangenneming
van alle belhamels en verdachten.
Over de gevreesde dag zelf zijn de gegevens merkwaardig schaars.
In Leeuwarden bracht Beuker verslag uit van zijn eerste bevindingen, 239
de prins reed met een gevolg van ruiters de stad door zonder dat er
verder iets gebeurde. 240 Men kan zich voorstellen dat de prins onmogelijk binnen kon blijven: hij moest aan zijn jonge vrouw tonen dat hij niet
bang was, en beantwoorden aan wat dominee Couperus hem had toegedicht: 241
„Oranjens heldenmoed jout ouis nin minder hoop,
hy makket for ouis los de swierste Gordusknoop,
yen Hercules yn kreft, yen Cato yn verstan,
in soa yn ried in died yen stut fen Tjerk in Lan*."
* Oranje's heldenmoed geeft ons geen geringer hoop: hij maakt voor ons los de zwaarste Gordusknoop, een Hercules in kracht, een Cato in verstand, en zo in raad en daad
een steun van Kerk en land.
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Van Harlingen is niets vastgelegd, van Franeker alleen dat er sterk
gewaakt werd (als overal), dat de poorten dag en nacht gesloten waren
en dat geen papisten uitgelaten werden. 242
Vrijdag de 2^e juni namen gedeputeerde staten eerst brieven van
nedergerechten over hun maatregelen door, vervolgens verscheen de
prins om mee te delen dat hij nog dezelfde week met de prinses naar
Holland wilde vertrekken. Tevens kwam Beucker verslag uitbrengen,
waarop de vergadering besloot dat het Hof zo spoedig mogelijk de gevangen priesters een proces zou aandoen. Na de middag is „'t collegie
en corps met de respective deurwaarders vóór en alle Stateboden en
knegts agter zich afgegaen en door Zijne Hoogheid voor aan den barrière van het hoff gerecipieerd" om afscheid te nemen van prins en
prinses, vervolgens gingen de heren tot 7 juli uiteen. 2 *з Het vorstelijk
echtpaar bezocht eerst Den Haag, waar de regenten zich beijverden de
verschuldigde beleefdheden tot een minimum te beperken. 2 ·** Vervol
gens stak de prinses vol heimwee over naar Engeland en ging de prins
naar de Rijn om er de krijgsverrichtingen van het keizerlijk leger tegen
de Fransen bij te wonen. 2 4 s
De gerechtelijke nasleep van de paniek
De afwikkeling van de Sint Janspaniek viel toe aan het Hof. De zje juni
gelastte dit aan het gerecht van Wonseradeel een onderzoek in te stellen
naar te Makkum verspreide aantijgingen, aan Leeuwarderadeel twee
inwoners van Wirdum gevankelijk naar Leeuwarden op te zenden en
aan Franeker hetzelfde te doen met Gatske Dircks. 2 4 6
Dezelfde dag besloot de magistraat van Harlingen de gevangen Tyte
Ruerds te ontslaan wegens gebrek aan bewijs, 's Maandags de 28e juni
werd ook de rondgang van de roggedragers e.d. beëindigd, alleen zouden
acht ratellieden van 's avonds tien tot 's nachts drie uur de ronde
blijven doen. 247
Het Hof begon inmiddels met het verhoren van de gevangenen en liet
ook de nedergerechten inlichtingen verzamelen. 248 Tevens gelastte het
nieuwe arrestaties: van Hittje Johannes, Dettje Jacobs en Grietje Ates
te Franeker, 24 » van alle Jezuïeten en andere regulieren 250 en van Doecke
Meinerts te Winsum. 251 Op 5 juli vielen de eerste vonnissen : de paters
Aloysius van Riel en Leonardus Timmer werden als vanouds beboet met
zeshonderd gulden en verbannen, de praatlustige melkventster Grietje
Ates werd acht dagen op wrater en brood gezet en moest beloven geen
drieste taal meer uit te slaan. Drie dagen later liet het Hof de seculier
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Gerhardus Cotte uit het Meer en de Jezuïet Albert de Leije uit Wytgaard zonder vonnis los, de 14e legde het Richart Harmens uit Wirdum
veertien dagen water en brood en belofte van beterschap op. 2 5 2
Pater Daels en een viertal leken bevonden zich toen nog in de gevangenis. Daels was op 26 juni door de procureur-generaal verhoord.
De volgende dag verscheen de eveneens gevangen genomen Gatske
Dircx met haar moeder Bauckjen Clases; het meisje deed haar verhaal
over wat de pater op Pinksteren in de kerk zou hebben gezegd. Men
kan zich achteraf de vraag stellen of het meisje haar verhaal pas in het
gevang uit de duim gezogen heeft, dan wel reeds in Franeker. De 30e
werden moeder en dochter beide voor de procureur-generaal geleid
en getuigden hetzelfde. 253 Er werd trouwens verteld, dat de moeder
eerst ontkende, maar „eyndelyk ook door de korflf gevallen" was. 254
Op 1 juli herhaalden beiden in de vertrekkamer voor de raadsheren Ulbe
Sixma van Andla en Laas van Burmania en voor de procureur-generaal
hun verklaringen. Tevens werd Daels door commissarissen uit het Hof
verhoord; hij ontkende iets verkeerds gezegd te hebben op Pinksteren
of over de paus gesproken, laat staan over diens orders. Dit laatste
werd echter weer tegengesproken door een broer van Gatske, Comelis
Dirx, die opgaf verder niets te weten, daar hij inslaap geraakt was en de
gehele dienst door geslapen had. 's Middags confronteerden Burmania
en Jan de Kempenaar, die inmiddels door het Hof tot commissarissen
in deze zaak benoemd waren, moeder en dochter met de pater, vermoedelijk omdat men het tweetal niet helemaal vertrouwde. Beiden
hielden echter vast aan hun beschuldiging, terwijl Daels bleef ontkennen. 253
Nu bereidden beide partijen de mondelinge behandeling voor. Beucker
beschuldigde de pater van de opruiende taal die hem door Gatske Dircx
ten laste gelegd was, Daels' advocaten, Hiddema en Schultinck, vielen
de beschuldiging aan door Gatske als getuige te wraken wegens haar
jeugdige leeftijd en door te vragen, of het meisje niet rondverteld had
wat zij zelf op straat in plaats van in de kerk had gehoord. Hun laatste
vraag tastte in de getuigen de procureur-generaal zelf aan: „offt sulx de
getuige eerst niet door de heer klager is voorgehouden, en off de getuige
sulx tot twee besondere tijden ontkent heeft, en off de getuige пае sulx
niet in confinatie (arrest) is getrocken en wederhouden door de dienaars
als andersins geintimijdeert sijnde, tot die swackheit is vervallen om iets
op harde instanties tot voorkominge van het Blockhuys te belijden het
geen in der daet geen waerheit was?" De getuigenissen van de moeder
werden verklaard door medelijden met haar dochter. 2 5 3
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Daels zelf verscheen op 6 juli 1734 voor Jan de Kempenaar en ontkende de beschuldigingen „als niet alleen strijdigh tegen Gods woord,
Christelijke lieffde, civile, canonicque wetten en bevelen der pausen,
lerende en gebiedende dat men soowel de wereldtlijke overigheden en
rigters als geestelyke onderdanigh en getrouw moet zijn, maar ook tegens
de daet selfs. Want hoe is te beseffen en in gesonde hersens te brengen
off te krijgen, dat ijmandt die een geheim ofif ongeoorloft dessein voorheeft, en per se off per alios sal uijtvoeren, sulks io a 12 dagen vooraff
onder de predicatie publijcq soude seggen en afifkundigen voor een geheele gemeente, waaronder soo wel ontrouwe verklickers en leugenagtige als getrouwe aanhoorders kosten sijn?" Het hele geval was trouwens
onzinnig en onmogelijk, zeker in een tijd als deze, waarin „de Catholiquen van de grote goetheijt en genegentheijt deser regeringe tot nu
waren overtuijgt en vorders met alle eerbied en onderdanigheijt hopen
te jouisseren." 253
Dezelfde dag kwam de zaak van Daels voor het Hof. In eerste instantie
handhaafden procureur-generaal en advocaten wat zij reeds in geschrifte
aan het Hof hadden voorgelegd; gedurende de verdere behandeling
bleven beide partijen op hun standpunt staan, en vroegen een voorlopige
uitspraak. 255 De uitslag was dat Daels bleef zitten, ook nadat Bauckje
Clases en haar kinderen op 13 juli hun verklaringen hadden ingetrokken. 253 Wat de andere beklaagden betreft, na de nodige - maar veel
minder omvangrijke — schriftelijke voorbereiding kwam Dedtje Jacobs
eveneens op 6 juli voor het Hof en de 13e opnieuw met Hittje Johannes
en Doeke Meinerts. Alle drie bleven in het gevang.25s
Naast de processen behoorden nog allerlei maatregelen tot de taak
van het Hof. Bij de huiszoeking te Harlingen was het kasboek van de
katholieke gemeente gevonden, vermoedelijk ten huize van Gerard
Sybrand Suringar. Suringar heeft terstond getracht het boek terug te
krijgen, maar de magistraat weigerde en zond op 3 juli 1734 het boek
met de gewisselde stukken op naar het Hof. Dit college ontbood
Suringar in de raadkamer, waar de griffier hem het een besluit van 13
juli 1734 voorlas, dat de ruim 1£1£ gulden aan geld en de 670 gulden
aan schuldbekentenissen „in commissum vervallen" waren, dat Suringar
deze activa binnen veertien dagen ter hand moest stellen aan de magistraat
ten behoeve van de armen, en dat de procureur-generaal de vaste
goederen — Ungaboer, Muntjebil en de Grauwe Kat — voor het land in
beheer moest nemen in afwachting van het vinden van de gerechtigden. 256 De magistraat zond daarop een commissie naar Suringar om met
hem de rekening te sluiten, de activa mee te nemen en van hem de
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toezegging te vragen, dat hij ook de verdere eisen van het Hof zou inwilligen. Het kasgeld was inmiddels verminderd tot ruim 1477 gulden;
naderhand wist Suringar daarvan nog een kleine honderd gulden terug
te krijgen voor de betaling van openstaande rekeningen. 257
De gerechten van Menaldumadeel en Bolsward legden aan het Hof
een ander probleem voor. In Bolsward was de priester De Koningh
weer opgedoken, in Dronryp pastoor Halma. Beide gerechten deden
navraag of zij met een wereldpriester te doen hadden, en kregen een
bevestigend antwoord. Halma verscheen zelf ook voor het gerecht en
legde zijn acte van benoeming over. De gerechten vroegen nu wat hun
te doen stond. Daar het Hof op vacantie was gegaan, besloten de aanwezige raadsheren met de behandeling te wachten. 258 Niet alle magistraten traden overigens zo zachtmoedig op : die van Hindelopen liet pastoor
De Both van Bakhuizen gevangen nemen terwijl hij aan het altaar stond,
en zond hem naar Leeuwarden. De procureur-generaal kreeg order uit te
zoeken of „deese prijster voor een geordent persoon te boek staat; zoo
ja, onder welke ordere behoorende. ^ 5 ' Toen borg gesteld werd dat
De Both het land niet zou verlaten, is hij vrijgelaten. 260
In september 1734 kwam het Hof weer in beweging. De kwestie van
de teruggekeerde priesters werd afgedaan door gecommitteerden van
Menaldumadeel tegen vrijdag 10 september om tien uur te ontbieden
en daarna die van Bolsward te laten verschijnen. 261 Voor Menaldumadeel
verschenen secretaris Schik en bijzitter Jan Jellis. 262 Zij werden in de
vertrekkamer van het Hof binnen gelaten en „sitplaatse op aenwijsinge
genoemen hebbende, dogh sonder dat deselve haar hoofden met 't
opzetten van de hoed hebben gedeckt", kregen zij van de raadsheren
Haersma en Knock ten overstaan van de procureur-generaal de aanwijzing van tijd tot tijd navraag te doen of Halma inderdaad wereldsheer
was, en het Hof in te lichten in geval het tegendeel mocht blijken. Voorts
gelastte het Hof dat het gerecht de kerk weer zou openen en „tot nader
ordere van den Hove te tolereren dat de Roomsch gesinden soo bedeckt
als mogelijck hare Godsdienst aldaer komen pleegen, dogh wel sorge
te dragen dat daardoor geen de minste onordentelijkheit werde gepleeght off aenstoot aen de Gereformeerden gegeven." Daarna kregen
de gecommitteerden van Bolsward ten aanzien van De Koningh dezelfde
aanwijzing; 237 dat deze Jezuïet was, is blijkbaar niet uitgelekt.
De classes waren met deze besluiten uiteraard verre van gelukkig.
Na de heropening van de kerk wendde ds. Faber zich tot secretaris
Schik en kreeg van deze te horen dat de secretaris met een der bijzitters
bij het Hof geweest was, doch dat hij nadere inlichtingen alleen van het
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Hof kon krijgen. T o e n Faber dit in de classis m e e d e e l d e , besloot de vergadering door vier predikanten een verzoekschrift aan de Staten op te
laten stellen. 2 6 2 O p de volgende vergadering kreeg het zelfde viertal
bovendien opdracht een gravamen voor de synode o p te stellen. z 6 J
In de loop van september deed het Hof de meeste nog hangende
processen af. Het werd een beschamende vertoning : de justitie had een
zondebok nodig. Z o n d e r dat er nieuwe getuigen gedagvaard w e r d e n ,
wees het Hof op grond van de reeds lang ingetrokken beweringen van
Baukje Clazes en haar kinderen o p 17 s e p t e m b e r 1734 vonnis tegen
pater Leonardas Daels : hij werd veroordeeld tot betaling van zeshonderd
gulden boete en de sinds 1 juli gevallen gerechtskosten, hechtenis tot
het geld betaald was of d o o r borgstelling verzekerd, en verbanning op
straffe van arbitrale c o r r e c t i e . 2 6 4 Waarschijnlijk heeft Daels de gevangenis
spoedig kunnen verlaten; hij vertrok naar Brabant. 2 6 5
O p de dag van Daels' veroordeling gelastte het Hof aan de magistraat
van Franeker Gatske Dircx en haar m o e d e r gevangen te laten n e m e n en
naar Leeuwarden op te zenden. 2 6 6 De volgende dag b e k e n d e n beiden in
een formeel verhoor dat hun beschuldigingen tegen de priester vals
waren. Z o n d e r verdere omslag veroordeelde het Hof op 27 s e p t e m b e r
1734 de m o e d e r tot t w e e jaar dwangarbeid in 's Landschaps tucht- en
werkhuis en de d o c h t e r tot veertien dagen gevangenschap o p water en
b r o o d . 2 6 7 Een andere praatgrage v r o u w , Hittje Johannes, w e r d ervan
beschuldigd dat ze gesproken had van s t r o m e n bloed en rollende hoofden. De verdediging voerde wel aan, dat zoiets niet strafbaar was en
herhaaldelijk was gebeurd, maar het Hof achtte het gebeurde „anderen
ten exempel ten hoogsten straffbaar" en veroordeelde haar o p 8 o k t o b e r
tot acht dagen o p w a t e r en b r o o d en bedreiging m e t arbitrale c o r r e c t i e
bij herhaling. 2 6 8 T w e e dagen later k w a m de zaak van Dettje Jacobs voor.
Zij w e r d ervan beschuldigd „sedert lange m e t d e gereformeerde d e
spott te drieven", d o c h ontkende nagenoeg alles en verklaarde ook „van
naam wel paaps te syn, maar niet van de daad. " H e t Hof aanvaardde haar
verdediging e c h t e r niet en veroordeelde haar o p 20 o k t o b e r t o t t w e e
jaar dwangarbeid. Eenzelfde straf werd t w e e dagen later opgelegd aan
Grietje Ciasen van Menaldum en wel „ter sake excessen". 2 6 »
Doecke Meijnerts scheen haast vergeten te w o r d e n . Daar de processtukken o n t b r e k e n , is het niet mogelijk na te gaan hoe zijn proces is
voorbereid. Pas in maart 1735 kwam zijn zaak o p de criminele r o l . 2 7 0
Tegen de beschuldiging van gevaarlijke taal voerde de beklaagde aan dat
hij zich niet h e r i n n e r d e of de ten laste gelegde w o o r d e n destijds werkelijk
waren gesproken, te m e e r dat hij dronken was geweest, dat de andere
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reizigers hem over zijn godsdienst hadden aangevallen, en dat sommige
punten van de aanklacht onwaar waren. Het Hof wees echter het verweer
af en veroordeelde op 2 8 maart de man tot twee jaar dwangarbeid in
's landschaps tucht- en werkhuis. 20 ·*
Het zal voor de katholieken een schrale troost geweest zijn, dat zij
niet de enigen waren die om godsdienstige redenen gestraft werden : op
ι februari 173^ is de doopsgezinde leraar Jan Haijes uit Franeker, die
een lidmaat van zijn gemeente op grond van een gemengd huwelijk de
broederschap had opgezegd en buiten de gemeente gebannen, met zijn
diakens Douwe Botes en Jan Cornells veroordeeld tot een boete van
driehonderd gulden elk. Voor het geval dat de drie mannen in herhaling
zouden vervallen, werden zij bedreigd met eenzelfde boete en ver
banning. 2 7 1
Gerard Suringar heeft niet berust in de verbeurdverklaring van de in
1704 op naam van zijn vader aan de statie nagelaten goederen. Nog vóór
half October 1734 stelde hij een vordering in tegen de procureur-generaal onder voorgeven dat deze goederen zijn eigendom waren, en dat
hij alleen evenals zijn vader gewoon was de opbrengsten ervan aan de
armenkas afte staan. Verschillende oud-armvoogden verklaarden echter,
dat zij deze goederen steeds beheerd hadden zonder Suringar daarin te
kennen, en zijn verwanten getuigden niet van het bestaan ervan te
weten. Alleen de tweede moeder van Suringar, die inmiddels hertrouwd
was met ds Salmasius te Stiens, kwam haar stiefzoon te hulp; zij verklaarde dat de oude Gouke Suringar nog vóór hun huwelijk, toen hij al
drie jaar gereformeerd was, haar eens verteld had: „Meijsje (of hartje),
denk reis, sulke goede vrienden heb ik nog dat die mij so een legaat
maeke." Ditmaal achtte het Hof echter met onwaarschijnlijke verhalen
geen enkel landsbelang gediend ; nadat de heren nog vele nachten erover
geslapen hadden, verklaarde het Hof de goederen van de niet als bebestaand erkende katholieke gemeente van Harlingen aan het land vervallen. Wel werd Suringar vrijgesteld van de betaling der proceskosten. 272
In rechtszaken waarbij katholieken betrokken waren, stond de rechtbank soms voor de moeilijkheid dat er geen documenten over de leeftijd
beschikbaar waren. De dominee kon uiteraard geen doopbewijs afgeven,
de priester mocht het niet: in 1730 werd de Franciscaan Antonius van
Gorp met 200 gulden beboet toen hij op verzoek van een advocaat zo'n
bewijs had verstrekt. 273 Soms was echter een getuigenis nodig, zo toen
het meisje Lijsbet Sickes te Menaldum verdacht werd van diefstal ;
het Hof behielp zich toen met een afschrift van de aantekening die vader
Sicke gemaakt had in het huisboek „Sondagschole of uitlegginge op de
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evangeliën van de sondagen"; ter staving van de echtheid werd dit boek
omschreven als „in octavo gebonden in swart leere band, hebbende een
coperen haak. ^ 7 4
Indruk en gevolgen van de paniek
De verwarring in de midzomerdagen van 1734 heeft van vele kanten
belangstelling getrokken. De oud-hofraad professor Muys hield een relatie, vermoedelijk secretaris Van Ruyven te Anrhem, op de hoogte met
brieven, waarin hij eerst blijk gaf geloof te hechten aan de geruchten
over de bewapening der papisten en later aan de betichtingen tegen
pater Daels. 275 Aartspriester Van der Steen en pastoor J. Schouwen te
Amsterdam berichtten aan de Mechelse vicaris-generaal Hoynck van
Papendrecht en diens broer wat zij wisten. Zij geven in hun brieven blijk
behoorlijk ingelicht te zijn over de gang van zaken voor het Hof en ook
van de herroeping der vrouwen te weten. 2 7 6
Verder weg werden soms fantastisch aandoende berichten verspreid :
nuntius Valenti schreef half juli 1734 naar Rome dat aartspriester Toll
gegrepen was, en dat een prijs van zeshonderd gulden was toegezegd
aan degene die pastoor Halma levend of dood in handen van het gerecht
leverde. De eerste mededeling heeft hij later teruggenomen, 276 de tweede niet, doch deze wordt door niets bevestigd. In augustus wisten drie
minderbroeders, die tijdelijk uit Friesland waren gevlucht, in Brussel
te vertellen dat het gerechtelijk onderzoek niets bezwarends opgeleverd
had en dat zelfs predikanten een goed woord voor Daels hadden gedaan.
Valenti kreeg de indruk dat Friesland vreemde priesters de terugkeer
zou weigeren; 278 ook vermoedde hij dat in de toekomst regulieren
geweerd zouden worden. In de loop van juli hielden dan ook alle regulieren zich schuil, behalve twee Jezuïeten die patenten als „priestermissionaris" zonder vermelding van hun orde bezaten.27» Toen de nuntius het verzoek bereikte voortaan alle brieven van zending zo te stellen
alsof zij seculieren betroffen, toonde hij zich eerst afkerig: op lange termijn kon deze misleiding aan de regeerders niet verborgen blijven en
dan zouden zij vermoedelijk moeilijkheden veroorzaken. 280
Wie van de goede vaderlanders later nog eens wilde nagriezelen, kon
terecht bij het „Pertinent verhael van een vervloekte samenswering der
Papisten... ontdekt binnen Leeuwarden", dat eerst in Vollenhove verscheen en later in Harderwijk. Daarin kon men lezen van wapenvondsten
tot een totaal van duizend snaphanen, van scheepsladingen kruit, van
predikanten die voor hun lijfsbehoud uit Goutum en Wirdum naar
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Leeuwarden gevlucht waren, en van de met veel gewapend vertoon
verrichte arrestatie van de pastoor van Wytgaard. 281 De vervorming van
allerlei namen wijst er al op dat de samensteller wel alarmklokken heeft
horen luiden, maar geen weet had van de plaats der klepels en klakkeloos
heeft neergeschreven wat hem goed toeleek.
In de zielzorg heeft de paniek nagenoeg overal een onderbreking veroorzaakt. Pastoor Ten Oever van Harlingen heeft van 12 juni tot 24 juli
1734 geen doopsels ingeschreven, pastoor Halma van Dronryp niet van
12 juni tot 6 augustus. Deze twee pastoors hebben ook de gelovigen
van de statie Franeker gedurende lange tijd verzorgd. Na de veroordeling
van Daels heeft diens gemeente wel getracht een herroeping en nieuwe
toelating te verkrijgen, maar de heren regeerders pasten er wel voor op
zich zo in de kaart te laten kijken. In februari 1735 kregen de Franeker
katholieken wel toestemming een andere priester te laten komen. 282
Daarop kwam uit Holland pater Franciscus Monhemen, die op 1 maart
1735 zijn eerste doopsel toediende. 283
Op de duur heeft de Sint Janspaniek geen invloed uitgeoefend op de
positie van de katholieken in Friesland. De Franeker classis beval wel de
synode van 173^ aan niet alleen door onderricht in de ware leer het
pausdom te bestrijden, maar door aan de regering te verzoeken paapse
kinderen en vooral van bedeelden gereformeerd godsdienstonderwijs
te laten geven, katholieke armen alleen uit de openbare kassen te laten
bedelen als zij de gereformeerde godsdienst omhelsden, opvoeding van
alle kinderen uit gemengde huwelijken in de gereformeerde godsdienst,
verbod van zulke huwelijken en uitvoering van de bestaande plakkaten,
alles zachte maatregelen in vergelijking met wat in sommige andere
landen nog mogelijk was,28* maar de regering deed niets. Nog éénmaal,
in 1738, kwam het tot een vervolging in Leeuwarden, Bolsward en
Wolvega. 28 s Sindsdien was het rustig in Friesland.
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'4» Descriptio stationum II, 248-2 j i .
' s 0 Suringar 31 £-316. Als sterfjaar van
Eelco wordt 1754 opgegeven; hij was
echter blijkens een getuigenverklaring
van zijn weduwe reeds vóór 9 januari
173f overleden (in AHF, ss 613/7).
•s' Steenbicker 13-14.
's 2 Roarda: Klaes Kunst.
•53 Bedieningenlijst Dronryp, 1 maart
17 2 j ; Doodboek 10 oktober 1740.
H4 Doopboek 29 januari 1719.
Verkoopsproclamatie, 18 januari
1718; in RA Menaidumadeel А 23 ver
so.
'si Doodboek 18 januari 1716.

's

6

Bedieningslijst 21 april 1718 en 12 no
vember 17 2 8 ; doopboek 3 november
1700; 17 november 1702, 14 decem
ber 1704 (Menaldum).
•57 Bedieningenlijst 7 oktober 1718.
' 5 ' Cuperusii 138.
I5
« Resolutie van de magistraat, 24 en 26
september 1708; GA Harlingen 22,
fol. 11 2-113V.
160
Koopbrief van Adriaan Wittert van der
Aa voor Gouke Suringar, 4 november
1710, met toewijzing door het gerecht
van Wonseradeel aan burgemeesteren,
raad en vroedschap van Franeker, 23
maart 1 7 ц . Schuldbekentenis
van
Suringar voor Wittert, I J december
1710. Renversaal van Wittert voor
Suringar, 24 augustus 1712 ; alle in GA
Franeker ιςςγ.
161
Steenbicker 14- I J .
l6
* Verslagen over de Jezuietenmissie in
171; en 1 7 i é ; KBB hs 3642-44, fol.
336-3J7V. e n 3 í o - 3 í i .
163
RoucomaF 32.
>64 Van Haaften aan J. С van Erckel,
(december 1717) en 21 juni 1718;
АОВС788 (inv. 286).
165
Steenbicker ι ς.
166
Knuttel 11 80-82.
167
Grahe £3-79.
"M Knuttel 11 82-98.
l6
» Philippus Corselius aan Aegidius de
Glabbais met verklaring van de pro
vinciaal Franciscus Sanguessa, Brussel
30 oktober 1719; in Knuttel 11, 280281.
Sanguessa aan ongenoemde, 6 novem
ber 1719 ; uitg. D. van Heel in
BGPMN 1 (1947) 83.
170 Verslag over de Jezuietenmissie in
1720;
171

172

сор.

in BSJ/M, hs.

ACJ.

Clemens August aan Staten van Fries
land, 18 juli 1720; VFG χ C/20.
Resolutie gedeputeerde staten, 22
mei 1720; Statenarchief G 2/102.
Rondschrijven van gedeputeerde staten
aan grietenijen en steden, 2j mei 1720
(gedrukt); GA Franeker 1628.
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I7

3 Bijlevelt aan Propaganda ( 1 7 2 0 ) ; c o p .

•o2 Criminele sententies van het Hof, 4
d e c e m b e r 17 3 2 ; AHF 11 2 0 .

in о в л Haarlem 4 8 3 .
" 4 Verslag
1721

over

; cop.

de

Jezuietenmissie

in B S J / M , hs.

in

I 9

' Aantekening

Van L o m m e i : Opvolging, 3 0 1 .

ACF

" 7 Knuttel 11 8 2 - 8 3 , 9 1 .
1722 e n 1 7 2 3 ; ASj/Gcn., Fl.-belg. 6 j ,

ACF

^

Höss 6 2 3 .

8

1 7 3 3 , m e t bijlagen; АНЬ ss Í 7 9 / 1 4 .

ACF

AC

Hittje
201

202

203

* Criminele sententie van het Hof tegen

Joannes Janssens aan Jacobus Pires te

Doecke

M e c h e l e n , A n t w e r p e n 14 juli 1 7 3 3 ;

AHF,
20

KBB hs 6 4 8 8 , fol. 2 10.
in

doopboek;

in

deze zaak; A H F , GG 9 3 / 8 - 1 0 - 1 7 3 4 .
20

c o p . in AHF, к 3.

Meijnerts,

28 maart 1 7 3 1 ;

11 e o .

5 Proces-verbaal van

het verhoor

van

Jetske D o e d i s , huisvrouw van Tomas

OBS

Jans, 28 juni 1 7 3 4 ; AHF, GG 93/20-10-

Harlingen 1 2.
' Criminele sententie van het Hof, 1 juli
206

1732 ; AHF, 11 2 0 .
190 Processen-verbaal

van

de

verhoren

2 0 7

d o o r de magistraat van Harlingen van
Evert Theunis,

Lijsebcth Jansen,

B e e m t Lammerts alias Berent Tymons
(onder de M o l e n ) e n Antje

1734Van der M o l e n : Jarike, 2 0 - 2 1 .
Verscheyde

oude

prophecyen

van

Jarfke.
208
2

Van der M o l e n : Jarfke, 17.

09 V e r h a e l . . . van . . . Johannes van Le-

Alberts,

liëndaal.

2 4 n o v e m b e r 1 7 3 2 ; RA Harlingen D 1.

210

Van der M o l e n : Jarfke, 2 2 - 2 3 .

M e t andere processtukken in AHF, GG

211

S l o t h o u w e r : Paapse s t o u t i c h e d e n ,

89.
191

Getuigenis van dertien gereformeerde

e n processenverbaal van verhoren

Bolsward,

D o k k u m e n Harlingen, 26 juni 1 7 3 2 ;

Ι β

van

21 sep

van Hittje Johannes, 3 september 1 7 3 5

Hof aan Leeuwarderadeel,

Aantekeningen

het verhoor

ingezetenen van Franeker, ten gunste

1 7 3 2 ; c o p . in Oliva, fol. 237-

2 3 7 v e n 238V-239.

188

Proces-verbaal van

t e m b e r 1 7 3 4 ; AHF, GG 9 3 / 8 - 1 0 - 1 7 3 4 .

Stephanus Amiodt aan Tonneman, 20

187

G C

i

Proces-verbaal van verhoren van Leo-

Jacob Fransen te Franeker,

Antwer

pen 19 m e i 17 3 2 ;

186

A H F

AHF, GG 9 3 / 1 7 - 9 - 1 7 3 4 .

mei 1 7 3 2 ; archief H o f 11 2 0 .
5 Provinciaal Gregorius van Parijs aan

mei

(1734);

nardus Daels, 26 juni en 9 juli 1 7 3 4 ;

Criminele sententie van het Hof, 1

Tonneman,

Johannes,

93/8-10-1734.

j.

'83 Oliva, fol. 230V.

Georgius Vitus

4.

200 Verdediging van P. H. Petraeus voor

Verslag van d e Jezuietenmissie over
in B S J / M , hs.

4.

" 9 N o t u l e n classis Franeker, 7 juni 1 7 3 4 ;

Civiele sententie van h e t Hof, 24 maart

18

3 augustus

4.

173З; A C F 4 ·
N o t u l e n classis Franeker, 3 mei 1 7 3 4 ;
ACF

Resolutie van de magistraat, 2 8 februari
1732 ; GA Harlingen 2 4 , fol. 177 - 1 7 8 .

1 8 4

ACF

" Ï N o t u l e n classis Franeker, j o k t o b e r

P o l m a n : D e aprilstorm, 2 4 3 - 2 6 1 .

; сор.

4.

1733;

'79 Knuttel и 1 3 4 - 1 ^ 3 .

1732

4.

' β 6 N o t u l e n classis Franeker,

fol. I 7 2 v - i 7 4 v e n 190-191 .

182

statie Har

•'s N o t u l e n classis Franeker, 6 juli 1 7 3 3 ;

178 Verslagen over de Jezuietenmissie in

181

kasboek

·»• N o t u l e n classis Franeker, 18 mei 1 7 3 3 ;

" s Grahe 7 9 - 8 3 .

180

in

lingen ; AHF, AAAd.

AC j .

Hof

138-139.
aan

Harlingen,

1732 ; c o p . in
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AHF,

к 3.

27

november

Knuttel 11 19£.
212

Höss 6 2 3 - 6 2 4 .

213

«4
2,
s
216
2

«7

гі»
"9
220
221
222

"3
"*

J. Kramer 349-3ÍO.
Van Dillen 316.
Slothouwer, Paapse Stouticheden,
138-139. Knuttel 11 I 9 Í .
Bootsma 13 6-13 7.
De Provinciale Bibliotheek van Friesland bezit naast een aantal losse uitgaven een dikke verzamelband met
gedichten ter gelegenheid van het huwelijk van de Prins, diens verheffing
tot algemeen erfstadhouder en zijn
overlijden.
Geyl: Willemiv, 26.
Soutendam £9-62.
Hieronymus.
Soutendam 62-63.
Extract uijt de resolutiën van Ameland, 120-139.
Knuttel 11 192-193.
Getuigenis van Gaeske Deyck (Gatske
Dircx), 27 juni 1734; AHF, GG 93/

17-9-1734·
5 Getuigenis van dezelfde, 30 juni 1734;
aldaar.
226
Notulen Gereformeerde Kerkeraad,
20 juni 1734; depot in RA Leeuwarden
Franeker HG 11, 1.
227
Bijlagen bij de criminele sententie
van het Hof tegen Detje Jacobs ; AHF,
GG 93/20-10-1734.
228
Notulen gedeputeerde staten, 22 juni
1734; Statenarchief G 2/116.
22
' Gedeputeerde staten aan de magistraat
van Franeker, 22 juni 1734; GA Franeker 1738.
" 0 Gedeputeerde staten aan de magistraat
van Harlingen, 22 juni 1734; cop. in
GA Harlingen 2 ς, fol. 2£ .
231
Processen-verbaal van de getuigenissen
van Hiltje Jans, weduwe van Nicolaes
Rempt, en Eecke Romckes, gehuwd
met Jurjan Jacobs, 30 juni 1734; RA
Franeker D I .
232
Hof aan Franeker, 2ς juni 1734; AHF,
КЗ·
Artikelen van aanklacht tegen Leonardus Daels, 13 juli 1734; AHF, GG 92
(17-9-17 34).

233

Proces verbaal van de verklaringen
van Daels voor commisaris Jan de
Kempenaar, 7 juli 1734; AHF, GG 93/

17-9-1734·
Processen-verbaal van de getuigenissen
Gertje Pijlers, weduwe van Tjalling
Sibouts en van Froukjen Crol, huis
vrouw van Frans Bakels, 28 juni 1734;
AHF, 0 0 9 2 / ^ 7 - 1 7 3 4 .
23
' Notulen van de magistraat, 23 juni
1734; GA Harlingen 2j, fol. 24 -26.
236
Notulen classis Franeker, 2 augustus
234

1734; ACF4.
237

Notulen van het verhandelde in de
vertrekkamer, 10 september 1734;
AHF, QQ 1, fol. 1.

238

22

13

'

240

241
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+

2 3

+

2

*+
*s
2 6
*
2

247

8

Criminele sententies van het Hof tegen
Aloysius van Reel en Leonardus Tim
mer, ¡ juli 1734; tegen Gerhardus
Cotte en Albartus de Leije, 8 juli
1734; acte van Borgtocht van Clara
ab Eelcama-Spanhemius, dat de zieke
Arnoldus Bijbuq niet zal vluchten, 6
juli 1734; alle in AHF, 11 20.
Notulen gedeputeerde staten, 23 en 24
juni 1734; Statenarchief G2/116.
Slothouwer: Paapse stouticheden,
140-141.
Coupeer 7.
Muys aan secretaris Van Ruyven, Franeker 2 i juni 1734; uig. F. G. Slothouwer in BVGO III 3 (1886) 141-142.
Notulen gedeputeerde staten, г ς juni
1734; Statenarchief G 2/116.
Geyl: Willem iv, 27.
Bootsma, 137.
Hof van Wonseradeel, Leeuwarderadeel en Franeker, 2j juni 1734; сор.
in AHF, к 3.
Notulen van de magistraat van Harlin
gen, 25 en 28 juni 1734; GA Harlingen
2f, fol. 26V-27.
Hof aan Franeker, 29 juni 1734; сор.

2

··

2

*9 Hof aan Franeker, 30 juni 1734; RA
Franeker в ι. Hierin wordt Ditje
Jacobs niet genoemd, in de copie
(AHF, К З ) wel.

in

AHF, К З .

З71

2

s o Rondschrijven van het Hof aan griete
nijen en steden, ι juli 1734; RA Franeкег в ι.
2 I
s Hof aan Baarderadeel, jjuli 1734; сор.
in AHF, к 3.
2 2
> Criminele sententies van het Hof, ς, 8
en 14juli; AHF, 11 20.
" 3 Bijlagen bij de criminele sententie
tegen Leonardus Daels: AHF, GG 93/
•7-9-1734" * Muys aan Van Ruyven, ς juli 1734;
uitg. F. G. Slothouwer in BVGO m
3 (1886), 144-14Í.
« s Criminele rol van het Hof, 6 en 13
juli 1734; AHF, FF 17.
2 6
5 Resolutie van het Hof, 13 juli 1734;
AHF, s 1.
Hof aan Harlingen, 14 juli en 26
november 1734; c o P · · η AHF, К 3.
2
'7 Notulen magistraat Harlingen met aan
tekening over de afrekening met Suringar, 4 augustus 1734; en kwitantie
van Suringar voor f 98-9-8; GA Har
lingen 2 j , fol. 82.
äs8 Hof aan Bolsward en Menaldumadeel,
22 en 27 juli 1734; сор. in AHF, к 3.
2
" Hof aan procureur-generaal, 9 augus
tus 1734; сор. in AHF, к 3.
260
Acte van borgtocht van Willem Fredrik Ernsthuis, 10 augustus 1734;

268

26

«

270

271

272

273
27

4

27

5

276

A H F , 11 2 0 .
261

262

Hof aan Menaldumadeel en Bolsward,
7 september 1734; сор. in AHF, К З .
Notulen classis Franeker, 4 oktober
1 7 3 4 ; ACF 4 .

277

278

2

<>з Notulen classis Franeker, 4 november
1734; ACF4.
2
'« Criminele sententie van het Hof tegen
Leonardus Daels, 17 september 1734;

27

'

280

AHF, 11 2 0 .
2б

' Van Heel en Sloots in BGPMN 12

281

(ΐ9ί3)43ΐ·
Hof aan Franeker, 17 september 1734;

282

266

AHF, к 3.
2б

' Criminele sententies van het Hof, 27

З72

звэ
28
4
28
s

september 1734; AHF, II 20; met bij
lagen; AHF, GG 93/27-9-1734Criminele sententie van het Hof met
bijlagen; AHF, GG 93/8-10-1734.
Criminele rol, 19 oktober 1734;
AHF, FF 17.
Criminele sententie van het Hof,
20 en 22 oktober 1734; AHF, II 20.
Criminele rol van het Hof, 22 maart
i 7 3 ï ; AHF, FF 17.
Sententie bij compositie van het Hof
1 februari 173$; AHF, MM I .
Criminele rol 19 oktober, 9 en 16
november 1734, 13 september 173J;
AHF, FF 17.
Civiele sententie van het Hof, 27 October Ι73ί, m e t bijlagen; AHF, SS
613/7.
Burgers 29-30.
Criminele sententie van het Hof, 17
mei I 7 3 i ; met bijlagen; AHF, GG 94.
Muys aan ongenoemde, 27 juni en £
juli 1734; uitg. F. G. Slothouwer in
BVGO III 3 (1886) 141-142, 144-14^.
Van der Steen aan Reinier Hoynck,
advocaat te 's Gravenhage, 22 juli
1734; uitg. J. J. Graaf in AAU 23
(1896)273.
J. Schouwen aan C. P. Hoynck van
Papendrecht te Mechelen, z.d. en 23
augustus 1734; aldaar 270-272.
Valenti aan kardinaal-staatssecretaris
Giuseppe Firrao, 16 en 23 juli 1734;
R Bes. 1 nr 323.
Valenti aan Firrao, 27 augustus 1734;
R. Bes. I nr 330.
Valenti aan Firrao, 30 juli 1734; R.
Bes. 1, nr. 328.
Valenti aan Firrao, ς november 1734;
R. Bes. 1, nr 342.
Sinninghe 193-194.
Descriptie stationum 11, 2^3.
Doopboek; OBS Franeker 8.
Cuperus 11, 131.
Burgers, 3 1.

VIH vrijheid zonder zekerheid

Na de Sint Janspaniek van 1734 is de katholieke Kerk in Friesland geleidelijk in rustig vaarwater gekomen. Ruim dertig jaar ondervond zij
bijna geen daadwerkelijke belangstelling van de overheid, tot binnenkerkelijke gebeurtenissen in de jaren zeventig de regering opnieuw tot
ingrijpen bewogen.
Levensomstandigheden
In deze periode vormen de jaren '40 voor het gewone leven een duidelijk
dieptepunt. Terwijl de grote mogendheden naar aanleiding van de onenigheden rond de erfopvolging in de Oostenrijkse landen elkaar bestreden, trachtten de Staten-Generaal buiten de oorlog te blijven zonder
hun oude bondgenoten Groot-Brittannië en Habsburg te veel voor het
hoofd te stoten 1 . Tijdens de oorlog bereidde de runderpest zich opnieuw
over West-Europa uit en bereikte in het najaar van 1744 Friesland.
De regering vaardigde spoedig maatregelen uit: biddagen, het begraven
van gestorven beesten, vervoersverboden van wisselende strekking.
Niettemin was de sterfte ontstellend, in de loop van 174^ bijna steeds
meer dan 6000 koeien per maand en meer dan 4^00 jongere runderen.
De Staten waren gedwongen de getroffen boeren te helpen met verlichting van belasting. 2 In 1746 was de toestand van de landskas dan ook
hopeloos slecht : men verkocht lijfrenten op twee levens tot een bedrag
van 8% van de koopsom. 3 Na de eerste uitbarsting keerde de ziekte in
de herfst van 1747 terug, 4 in maart en april 1748 werden de omstreken
van Franeker geteisterd. 3
Op dat ogenblik waren de Verenigde Nederlanden reeds gegrepen
door de maalstroom van de politiek. Frankrijk opende in april 1747 de
oorlog tegen de Staten-Generaal. De beangste burgers haalden nu de
prins van Oranje uit Leeuwarden door hem te verheffen tot algemeen
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erfstadhouder. Tegenover het schijnbaar zo dreigende gevaar herhaalde
het wonder van 1672 zich echter niet: financieel bleek de Republiek tot
ongeveer niets in staat. Tot algemene opluchting werd reeds in april
1748 een voorlopige vrede gesloten. 6
Deze wegneming van het dreigende gevaar en de geboorte van een
erfprins in maart ontketenden een algemene vreugde, die in Groningen
en Friesland overging in een aanval op de regenten en de drukkende
belastingen op allerlei levensbehoeften.7 Op de avond van donderdag
30 mei 1748 haalde een menigte te Franeker de huisjes van de opzichters
der belastingpachters bij de korenmolens omver, verbrak de kettingen
op de molens van de gortmakers en gelastte allen de volgende ochtend
om vier uur aan het werk te gaan zonder accijns te betalen. Te Harlingen
verzamelden zich dezelfde avond ongeveer vijftig jongens op de paradeplaats. Zij marcheerden naar een der opzichtershuisjes aan de haven en
begonnen met stenen te gooien. Het toegestroomde volk brak het
huisje uiteen, verscheurde de boeken, vernielde in beslag genomen goederen en smeet alles in de haven, enige zakken met geld inbegrepen.
Gedurende de korte nacht vernielde men de controleurshuisjes van de
belastingpachters op de bolwerken. Toen dat werk omstreeks vijf uur in
de morgen gedaan was, trok de menigte „met slaenden trom en vliegenden vaendele" naar de huizen van de belastinggaarders om die leeg te
halen.
Vervolgens werd de burgerij opgeroepen om éen uur op de dwinger
bij de Franeker poort te verschijnen; wie zonder oranje verscheen, zou
in het water geworpen worden. Toen de vergadering op het bolwerk
bijeen was, trok men naar het huis Roma. Daar koos men achtenvijftig
burgergecommitteerden met de opdracht de volgende dag een aantal
hervormingseisen aan de Staten voor te leggen. Dezen werden te Leeuwarden met gejuich ontvangen en legden aan de Staten hun eisen voor : erfelijkheid van het stadhoudersschap ook in de vrouwelijke lijn, afschaffing
van de belastingverapchting, hervormingen in het belastingstelsel,
volmacht voor de stadhouder om het stemrecht en de magistratuur
nieuw te regelen en herstel van de goede oude wetten. De Edele
Mogende Heren kregen een half uur tijd om schriftelijk te antwoorden ;
zij konden niet anders dan toegeven, zij het onder voorbehoud van 's
Prinsen goedkeuring. 8
Die zaterdagavond werd het in Harlingen opnieuw roerig: voor het
huis van de doopsgezinde voorganger Johannes Stinstra aan de Zuiderhaven, juist tegenover de katholieke kerk, schoolde een menigte samen.
Stinstra was reeds jaren door de Staten in zijn ambt geschorst, en nu
374

eiste men dat hij desondanks de volgende dag, Pinksterzondag, zou
preken. Stinstra won tijd door te gaan overleggen met zijn kerkeraad;
toen de menigte wat bedaard was, verklaarde hij van de prins nogmaals
opheffing van de schorsing te zullen verzoeken. 9 Volgens een bericht uit
de kring der Jezuïeten zou ook de toenmalige missionaris Antonius de
Groóte bij een van de opstootjes veel gedaan hebben om de menigte tot
bedaren te brengen. 10
Het oproer verplaatste zich nu naar het platteland. Op Pinksterzondag
werd het huis van de ontvanger Paulus Ekkeringa te Sint Annaparochie
vernield. De volgende dag ging Lautastate te Wier, bewoond door de
grietman van Ferwerderadeel, Horatius Hiddema van KnijfF, „met al
deszelfs kostelyken inboel en een zeer fraaie bibliotheek" in vlammen
op. De bewoners vluchtten door het land naar Marsum en werden vandaar in een wagen naar Leeuwarden gesmokkeld. 11
De beweging kwam nu in een opbouwend stadium : gecommiteerden
van alle grietenijen en steden begonnen op ς juni in de Jacobijnerkerk
te Leeuwarden te beraadslagen over hervormingen en vooral over herstel
van de goede oude orde. Zij deden dit in het vaste vertrouwen dat de
prins met hun streven instemde. In Groningen, Drente en sommige
Hollandse steden, vooral Amsterdam, kwamen overeenkomstige be
wegingen voor. Maar op 3 1 juli 1748 voeren schepen met achthonderd
soldaten de Harlinger haven binnen, en onder de indruk van dit machts
vertoon verloren de hervormingsgezinden de moed. Nadat de prins de
beweging in Amsterdam gestild had, kwam hij in december г 748 naar
Friesland en kondigde daar een lange lijst hervormingen af, die zeer
weinig te betekenen had. De regentenkliek bleef, de zware belastingen
bleven, de tot ontwaken gekomen burgerklasse keerde zich voor een
groot deel van Oranje af.12 Een kwarteeuw lang bleef de binnenlandse
politiek een beschamend toneel van kleinheid en baatzucht.
De buitenlandse politiek was evenmin eervol : in de Zevenjarige
oorlog (17^6-1763) bleek de eens zo trotse Republiek machteloos, po
gingen de toerusting van zee- en landmacht te verbeteren haalden weinig
uit. Belangstelling trokken de internationale gebeurtenissen wel : zij
hadden immers een onmiddellijke neerslag op de handel. De Fransen
gaven goede prijzen voor leveranties, de Engelsen kaapten, controleerden
de neutrale scheepvaart en namen in beslag wat hun verdacht voor
kwam. 1 3 De Friezen kregen hun deel van de moeilijkheden, maar denke
lijk ook van de winsten. Wij vinden Harlinger schippers in Koningsbergen
en bij Kaap Finisterre. In september 17^7 berichtte schipper Eesge de
Haan van Harlingen uit Lorient : „ik heb . . . veel schade van de Engelse
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rovers geleden, zo dat zij mij van alles beroofd hebben, van scheepsgoed
en 't mijne tot de broeken van het ligchaam, en wel 2000 Hollands geld
uit de lading gestolen; zij laggen het dek vol pijpe aan koper staven,
zodat als men schielijk wind hadden gekregen, men schip, lijf en leven
door haar verloren zou hebben." Sommige in beslag genomen schepen
werden door de Staten-Generaal opgevraagd, andere niet, zoals dat van
Heere Lammerts van Winsum, die geen goede zeebrieven had. Sommigen maakten in de zeevaart echter snel carrière, als de Franeker
diaconiewees Olke Feykes, die als „Olke Diveltsje" uitvoer en als
kapitein Andringa terugkeerde. 14 Anderen bleven slechts tijdelijk op zee.
Het aandeel van Harlingen in de zeevaart is - althans wat betreft de
in de Sont geregistreerde kapiteins — zeer geslonken : tussen 1740 en 1770
daalde het gemiddelde aantal jaarlijkse doorvaarten van ruim 60 tot ruim
30, dat is van 9 tot 3 procent van het Friese totaal. 15 Door de wijd verspreide partenrederij deelden velen in vermoedelijk niet te versmaden
winsten. De omvang van het handelsverkeer was echter gering. 16
Naast de handel bezat Harlingen visserij en walvisvaart. Na 1750
kwam de laatste echter in grote moeilijkheden door de concurrentie van
met staatssteun gebouwde Engelse walvisvloot. 17 Een veel belangrijker
bestaansbron vormde de nijverheid. Harlingen had in 1744 een inwonertal van 7141, van wie 5362 boven de twaalf jaar. Ruim de helft van
dezen — bijna alle mannen en een deel van de vrouwen — oefende een
beroep uit, en van de beroepsbeoefenaars waren ongeveer vijfhonderd
werkzaam in de weverij. Zij woonden vooral aan de oostkant van de stad,
in het eerdere Almenum. Van de weversbazen was verreweg het grootste deel afkomstig uit Munsterland. Hetzelfde geldt voor de knechts;
dezen brachten veelal de winter door in hun geboortestreek. Het belangrijkste artikel was het Harlinger bont: gestreept of geruit linnen of
katoen. Daarnaast leverde Harlingen zeildoek. De grootste bloei deed
zich voor omstreeks het midden van de eeuw; vermoedelijk heeft deze
niet lang geduurd. Een deel van deze stoffen werd omstreeks 1770 via
Holland uitgevoerd naar West-lndië. 18 Om arme kinderen werk te verschaffen, richtte de stad in 1767 een katoen- en hennepspinnerij aan de
zuidkant van de Zuiderhaven in ; de kinderen kregen daar ook onderwijs
in godsdienst, lezen en schrijven.
Daarnaast bleef in Harlingen de steen- en gleibakkerij een belangrijk
bedrijf, evenals de scheepsbouw. De admiraliteit was dikwijls een slechte
werkgever als gevolg van de grote zuinigheid. Het admiraliteitshuis* is
* Op de plaats van het tegenwoordige bejaardentehuis 'Sint Hubertus'.
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in 1771 afgebrand en werd daarop vervangen door een nieuw,1»
Franeker had een beperkte textielnijverheid, waarvan de wolkammerij met 17 bazen en 18 knechten de belangrijkste tak was. De hele
beroepsstruktuur is die van een streekcentrum met als versiersel de
hogeschool, die slechts aan een dertigtal personen rechtstreeks of indirect hun hoofdbron van inkomsten verschafte. Verschillende dorpen
telden ook een flink aantal ambachtslieden, zoals Tsjom, Ried en Achlum. 20
De bewoonbaarheid van de steden werd vergroot door het aanbrengen
van openbare straatverlichting, te Franeker in 1736, te Harlingen in
1761. In beide gevallen gaven de Staten toestemming tot het heffen van
een belasting tot dekking van de kosten. 21
De landbouw heeft in de jaren na 17^0 kunnen profiteren van de
opgaande conjunctuur. Wel keerde de veepest bijna ieder najaar terug,
wel richtte hij gedurende het hele jaar 1769 grote verwoestingen aan
— gemiddeld stierven per maand achtduizend runderen —, maar in gunstiger jaren kon men goed verdienen aan de uitvoer van rundvee, de
boterprijzen waren goed, in oorlogstijd was er veel vraag naar paarden
en hooi. Na zware veesterfte ploegden veel boeren tijdelijk een deel van
hun weilanden om, klaver vergoedde dan het tekort aan stalmest. Kleine
boeren namen de teelt van vlas ter hand/weldra ook die van aardappels. 22
Dat dit gewas spoedig een belangrijke bijdrage tot de volksvoeding
leverde, bewijzen de in de schaarstejaren 1770 en volgende uitgevaardigde maatregelen van de Staten, die zowel de uitvoer van aardappels
als van rogge, gerst en de daarvan bereide producten tijdelijk verboden. 23
Tegen schadelijke dieren als mussen en mollen ontketenden de Staten
in 1760 een algemene jacht door het uitloven van premies. 24 Een ander
nieuw gewas in Barradeel en het Bildt was de verfstof meekrap. 25
Alles bijeen werkte op het platteland ongeveer de helft van de bevolking in de landbouw. Dat het niet slecht ging, bewijst het in gebruik
komen van de thee en het verfraaien van de kleding van plattelandsman
en -vrouw met gouden en zilveren beugeltas, zilveren knopen, gouden
halskettingen, strengen bloedkoralen, zonnehoeden, zilveren (zeer zelden gouden) oorijzers. 25 Een minder fraaie nieuwigheid was het drinken
van jenever, nog wel beschouwd als middel om een hoge leeftijd te
bereiken. 26
Voor de arbeidende klasse betekende het oplopen van de prijzen sinds
ij SS het begin van een steeds hopelozer strijd tegen de armoede, 27
zeker in de Republiek met haar tekort aan ondernemers-geest en binnenlands bruikbaar kapitaal. 28 Na de arbeiders kwamen de armenkassen in
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moeilijkheden: reeds in 1755 verplichtten de Staten alle kerkelijke
armvoogden hun eigen armlastige lidmaten te onderhouden, 2 ' in 1765
stonden zij aan de openbare armvoogden van Franeker toe een belasting
op alle aangevoerde turf te leggen. 30 Om het aantal steuntrekkenden te
beperken, verplichtten gedeputeerden alle ondersteunden met ingang
van 1 mei 1769 een kenteken op de linkermouw te dragen. Deze ont
erende maatregel — hoewel gericht tegen lieden die te lui waren om te
werken — is slecht uitgevoerd. 3 1 Maatregelen tegen het venten met loten,
stoffen en kramerijen, in 1749 uitdrukkelijk afgewezen, kunnen wijzen
op een vlucht in al dan niet eerlijke handel. 3 2 Bij de geboorte van prinses
Louise in 1770 bleven op verzoek van de prins alle feestelijkheden achter
wege; gedeputeerden vroegen de welgestelden iets aan de armen te
geven, de anders uit 's lands kas voor klokluiden en dergelijke beschikbeschikbaar gestelde bedragen werden nu aan de armekassen uitgekeerd. 3 3
Wat de toestand van de armen nog moeilijker maakte, was dat volgens
de Franeker hoogleraar Nicolaas Ypey ι ς% van alle consumptieve uit
gaven wegging aan belastingen. 34
De verhouding met overheid en publieke kerk
In het midden van de achttiende eeuw was de verbinding tussen aardse
overheid en de dienst aan de hemelse macht nog steeds een vanzelf
sprekende zaak. Prins Willem bood in april 1747 zijn diensten aan ter
verdediging van „de dierbare en zo zeer pericliterende panden van Gods
dienst en Vrijheit". 35 Jan Althuysen formuleerde het in datzelfde jaer nog
sterker, toen hij de erfstadhouder in de mond legde : 3 6
„Laevre woe ik aanstonts staerre,
aer dat ik so e moatte hearre
dat dy Goadstyenst ynbreuk lit. "*
In tijden van nood en in het voorjaar schreef de overheid gebeden uit.
Nog steeds gold de Landsordonnantie van 1602 met haar strenge be
palingen tegen vloeken, godslasteren, zondagsontheiliging, ontucht en
pauselijke exercitiën. Ter bescherming van de zondagsheiliging liet de
Franeker magistraat in 1756 afkondigen dat op zondag alle ambacht en
handel stil moesten liggen, dat onder preektijd het venten met waren
* Liever wilde ik terstond sterven, eer dan ik zou moeten horen dat de godsdienst afbreuk lijdt.
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en het zitten in herberg of koffiehuis eveneens verboden waren, en dat
kaatsen, koekknuppelen of -houwen, kolven en andere spelen beboet
zouden worden met twaalf gulden. In de kermistijd dienden de kramen
dicht te blijven tot een uur na de laatste godsdienstoefening in de publieke
kerk en lichtzinnige zaken als draai- en smijtborden, mallemolens en
marionetten waren daar volledig verboden. Deze bepalingen waren ongewoon streng; zij lokten dan ook heel wat commentaar uit. 3 7
Dat de godsdienst in verschillende kerken werd uitgeoefend, wist
de overheid zeer wel : tijdens de runderpest van 174c en volgende jaren
maakte de magistraat van Harlingen de oproep van gedeputeerde staten tot
gebed dan ook bekend „aen de dienaren des Goddelyken Woords deeser
Stede, alsmede aen de Mennonite en Lutherse gemeente." 38 Tussen de
publieke Kerk en de toegelaten Kerken werd hier een subtiel onderscheid gemaakt, en de Roomsgezinden werden niet eens genoemd.
Toen de heffing van de quotisatie van 1749 te Franeker een overschot
opleverde van 283 gulden en een stuiver, werd dit bedrag ter beschikking gesteld van de gereformeerde en doopsgezinde diakens en van de
algemene armvoogdij.3» Vijfjaar later naderde de gewestelijke overheid
meer tot gelijkstelling van de verschillende godsdiensten: toen de opzieners van de Lutherse gemeente te Leeuwarden weigerden „hunne
arme ledematen van het nodige onderhoudt te verzorgen en zulks aan
de algemeene armevoogden van derzelver stadt willen overlaten en als
opdringen", besloten de Staten dat alle „gepermitteerde en getolereerde
gezintheden" op het voorbeeld van de gereformeerde Kerk verplicht
waren tot het onderhoud van hun arme lidmaten. Wat de weeskinderen
betrof, zij zouden tot hun achttiende verjaardag gerekend worden tot
de gezindte van de langstlevende ouder, tenzij zij door belijdenis lidmaat
van een andere Kerk werden. 29 In de praktijk zal dit voorschrift weinig
nieuws gebracht hebben ; alleen werd een vrij algemeen aanvaarde regel
nu wettelijk voorschrift. Onder de zorg van de algemene armvoogden
vielen volgens dit plakkaat degenen die tot geen enkel kerkgenootschap
behoorden of althans geen belijdenis gedaan hadden; dit laatste kon
daardoor een voorwerp van rekenen voor kerkelijke gezagsdragers en
niet-lidmaten worden.
De verdeling van de zorg voor de armlastigen betekende overigens
geen gelijkstelling. De katholieke kerkelijke fondsen hadden geen rechtspersoonlijkheid en kregen die voorlopig ook niet. De gereformeerde
Kerk kreeg daarentegen steun uit de landskas. De Staten ontfermden
zich in de jaren 1761-63 over de predikanten die minder dan 4J0 gulden
inkomen hadden, en verhoogden dit minimum in 1764 tot £00 gulden
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- overigens te weinig voor een predikant met zijn gezin. Voortaan
ontvingen deze predikanten hun tractement van het land, dat daartegenover de betrokken pastoriegoederen overnam en verkocht, tot
groot voordeel van degenen die in de zevenjarige oorlog genoeg verdiend hadden om deze landerijen op te kopen. 40 Toen de predikant van
Ried op zijn pastorieland een boerenschuur liet bouwen, kenden de
Staten hem in 1753 de som van 2£oo gulden toe en twee jaar later nog
1100.+1 Kerk- en armvoogden van Midlum en Ludingakerk kregen in
1770 verlof tot het opleggen van een grondbelasting en schoorsteengeld. 42 De werkingsduur van dergelijke belastingen werd in 1772 in het
algemeen beperkt tot acht jaar.43
Ook in het inwendig leven van de Kerken greep de overheid in. De
magistraat van Harlingen schafte in 17^7 de avondpreken op Paas- en
Pinkstermaandag, op Sint Steffen en Nieuwjaar af, het volgend jaar ook
die op Hemelvaartsdag en in 1761 die op de bededagen. 44 Andere voorschriften vloeiden voort uit de zorg voor de openbare orde of het beheer
van de kerkegoederen in de steden. 45 Toen de oude dom van Almenum
bouwvallig werd, besloot de overheid de diensten in de kerk op te
schorten en met spoed over te gaan tot nieuwbouw. De Staten gelastten
in 1772 alle gereformeerde predikanten dubbele registers van lidmaten,
gedoopten en gehuwden aan te leggen. 46 Omgekeerd was de overheid nog
steeds bereid aan sommige verlangens van de gereformeerde Kerk tegemoet te komen: toen er boekjes over de verdraagzaamheid verschenen,
o.a. van Voltaire, wist de classis Franeker niet hoe hierover te oordelen,
maar het einde was dat de landsregering ze verbood en de drukkers en
verspreiders bedreigde met een boete van vijftig gouden rijders 47 (zevenhonderd gulden).
De doopsgezinden ondervonden dat zij niet vrij waren, toen de gereformeerde Kerk de Harlinger predikant Johannes Stinstra beschuldigde
van Sociniaanse dwalingen: de landsregering gelastte hem begin 1742
zich van zijn leraarsambt te onthouden en het duurde tot september 1757
eer Stinstra zijn werkzaamheden mocht hervatten. 48
De katholieken leefden destijds in een soort niemandsland. De oude
verbodsbepalingen waren niet ingetrokken, maar niemand leefde ze na;
feitelijk was de Kerk rechteloos en nagenoeg vrij. Duidelijk bleek dit,
toen te Harlingen in 17^2 de oude kerk werd vervangen door een nieuwe.
De kerkeraad wijdde twee buitengewone vergaderingen aan deze verregaande stoutigheid. Vervolgens brachten de gezamenlijke predikanten
het geval op 3 juli 17^2 in de classis ter sprake, maar deze reageerde niet
en bewaarde tijdens de volgende vergaderingen een volslagen zwijgen.49
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Het missieverslag der Jezuïeten deelt mee dat de bouw de goedkeuring
had van de magistraat, 50 stadsbouwmeeter Norel hield toezicht op de
werkzaamheden. 51 Het stadsarchief bevat geen enkele gegeven over deze
aangelegenheid. Opvallend genoeg is bij de vernieuwing van het stadhuis in het begin van de jaren '30 een beeltenis van de heilige Michael
in de voorgevel geplaatst; de in 1748 gegoten klok van de stadhuistoren
vertoont eveneens het beeld van de oude stadspatroon. 52
Nog steeds bleef het onderwerp „Paapse stoutigheden" op de agenda's
der synode prijken, maar de Franeker classis beperkte zich tot de vermelding dat zij „tot hare blijdschap geen stoffe van klagte" 53 had, of iets
van dien aard.

Leiders en zielzorgers
Na de vele moeilijkheden rond het apostolisch vicariaat tussen 1700 en
1732 is de gedachte dit ambt opnieuw te bezetten voorgoed opgegeven.
De nuntius of internuntius te Brussel trad op als hoofd van de Zending,
maar liet de eigenlijke leiding in veel gevallen over aan zijn auditor,
evenals hijzelf een Italiaan zonder rechtstreekse kennis van land of taal.
Onder Brussel stonden onmiddellijk de aartspriesters.
De reguliere missies behielden op de gebruikelijke wijze hun prefecten
en reguliere oversten. De Jezuïeten volgden het door Rome gegeven
voorbeeld door in 1746 het ambt van superior te verbinden aan dat van
provinciaal ; onder deze stonden enkele weinig betekenende gewestelijke
oversten, o.a. voor Friesland. De moeilijke positie van de Sociëteit in de
Republiek en de vermindering van het aantal missionarissen tot weinig
meer dan veertig, 5 * zullen wel tot deze reorganisatie geleid hebben. Bij
de Franciscanen begon tegen het midden van de eeuw het grote zuidelijke
overwicht iets te verminderen: in de steden van de Oostenrijkse Nederlanden nam het aantal roepingen af, in die van Staats-Brabant en Holland
juist toe, zij het niet voldoende om na verloop van tijd het aantal leden
van de provincie op peil te houden. 55 Pater Monhemen te Franeker is
van 1740 tot 1744 vicarius van de missieoverste in Friesland geweest. 56
Te Harlingen bleef pastoor Albertus ten Oever werkzaam tot zijn dood
tegen het einde van 1742. Vervolgens keerde de Sociëteit van Jezus
er terug in de persoon van Antonius de Groóte. Op i£ augustus 1748
kreeg deze voor het eerst een helper, Aloysius de Smet. Sindsdien had
deze statie gewoonlijk een kapelaan, 57 zoals te Franeker reeds het langer
geval was.
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Geld en goed in Gods dienst
Van waarschijnlijk geen Friese statie zijn de materiële omstandigheden
ons zo goed bekend als van Harlingen. Volgens het grote missieverslag
van 17^8 was het een uitstekende statie : de pastoor ontving jaarlijks 400
gulden aan jaarwedde en met de andere inkomsten kwam hij gemakkelijk
boven de duizend gulden. 58
Na het kasboek en de jaarrekeningen uit het eerste derde deel van de
eeuw beschikken wij voor het middenstuk over de balansen van de
provincie der Jezuïeten met de missiepaters. Hieruit blijkt dat Antonius
de Groóte einde november 1741 voor ruim veertig gulden aan kleren
ontvangen heeft, en dat zijn uitrusting in februari 1743 in een sluitmand
is vervoerd. Tevens heeft hij toen 240 gulden geleend geld meegekregen,
waarschijnlijk om de pastorie opnieuw in te richten. In de eerste jaren
is weinig afgelost ; einde 1747 stond De Groóte nog voor bijna 2 ς o
gulden in de schuld. Het volgende jaar betaalde hij de kosten van aan
stelling door de nuntius en reis naar de missie voor twee missionarissen
aan „J. C. van Kessel", de zaakwaarnemer van de missie te Amsterdam.
In oktober 1749 steeg de schuld weer met ruim vijftig gulden doordat
een pater Thijssen een tijdje kwam vervangen, en met bijna tachtig voor
de kleren van Nicolaus Porse (Perset). Begin oktober 1750 kreeg
Nicolaus Marchant bijna vijftig gulden uit Brabant mee. Drie jaar later
stond De Groóte nog voor 117 gulden in de schuld. Voor zijn dood gaf
hij ook nog 2 ^o gulden aan zijn kapelaan ; de boekhouder van de provincie
vroeg zich af, of deze schenking erkend behoorde te worden of niet.
De schuld van De Groóte aan de provincie is na diens dood overgeboekt op de missie in haar geheel, zodat Marchant met een schone lei
kon beginnen. In mei 1755 kwam hij echter op ruim 130 gulden schuld
te staan voor patenten, kleding en reisgeld van zijn kapelaan Joannes
Patthou. Op deze schuld is niets afgelost; in 1760 werd zij meer dan
verdubbeld door de overeenkomst van Jacobus Coolen. Het schijnt dat
deze ook een hoeveelheid tabak en wijn meebracht, die in 1766 nog niet
betaald was. De komst van pater Joannes Orlemans bracht weer nieuwe
kosten mee, zodat de schuld einde 1764 bijna 400 gulden bedroeg. Een
jaar later was deze opgelopen tot bijna 47 £ .5«
Wat een missionaris zoal meekreeg, blijkt uit de rekening van de
voor pater Nicolaas van den Biggelaar geleverde goederen : baaien ondergoed, een aantal overhemden, een lakens pak met zijden knopen, een
zilveren dasgesp, kousen en schoenen en de onmisbare pruik. Voorts
kreeg de nieuwe missionaris nog wat eten mee voor onderweg en enkele
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flessen wijn. 60
Niet alleen op de paters te Harlingen had de provincie der Jezuïeten
een vordering, maar ook op de statie zelf. De kerkbouw van 1752
kostte handen vol geld. Allereerst had men voor 900 gulden een huis
moeten aankopen. Het bouwen zelf kostte bijna twaalfduizend gulden,
het altaar kwam met zijn schilder- en beeldsnijwerk op ruim 750.*
Vooraf was geen financieringsplan gemaakt; toen nog geen zesduizend
gulden betaald was, bleek dat na aftrek van het kassaldo ruim zevenduizend schuld bleef openstaan. Generaal Watse Gerrolts van Camminga
was bereid daarvan duizend voor te schieten, vijfduizend kon men elders
lenen tegen 2^%, de rest trachtte men los te krijgen van katholieke
edelen en weigestelden. 61 Het resultaat van deze pogingen schijnt niet
groot geweest te zijn: in 17^^, na de dood van bouwpastoor Antonius
de Groóte, dekte de provincie der Jezuïeten het gat voorlopig door zelf
ruim 3200 gulden te lenen, de paters Caers en Franciscus Xaverius de
Coninck leenden van hun eigen vermogen ruim tweeduizend en Camminga verhoogde zijn aandeel enigszins. De kerkmeesters beloofden
plechtig jaarlijks driehonderd gulden af te lossen, maar in 176^ had de
provincie nog niets ontvangen. 62 Gezien het verdere lot van de Vlaamse
Jezuietenprovincie, kunnen wij alleen maar hopen dat het geld in Harlingen gebleven is.
De kerk zelf had het aanzien van een pakhuis en was alleen bereikbaar
langs een honderd meter lange smerige steeg. Een orgel was niet toegestaan. Ter ere van generaal Camminga prijkte diens wapen aan de kroonlijst boven het altaar. 6 з Ten westen van de kerk stond de pastorie, die
„verscheiden zeer goede vertrekken " bevatte en bovendien enkele
kamertjes, waar de armvoogden hun wekelijkse bedeling konden houden.
Achter pastorie en kerk was een tuin. 5 1 Tot de nieuw aangeschafte
of gekregen inventaris behoorden twee gedreven zilveren tabernakel
deurtjes en zilveren kroontjes voor Mariabeelden. 6 *
Ook andere kerken breidden hun inventaris uit: Dronryp kreeg in
1751 een zilveren hostiedoos en een lavaboblad met ampullen. Te
Franeker is nog een houten kruisbeeld uit de achttiende eeuw aan
wezig. 6 *
Hoe de statie Franeker er financieel voor stond, is niet bekend;
58
het verslag van 1758 geeft alleen op dat zij tot de beste behoorde.
De vier staties van de Brabantse Franciscanen bezaten ook een gezamen* Ter vergelijking kan dienen dat de nieuwbouw van de Grote Kerk in 1771-7Í ruim
110.000 gulden kostte. De prijzen waren toen echter vrij sterk gestegen.
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lijk vermogen, namelijk de helft van een boerderij onder Grouw en
enig los land, afkomstig van een klopje. Dit bezit stond op naam van een
leek, eerst de vrouw van de in 1762 of 1763 overleden heer Cremers te
Groningen. Halve plaats en losse landen brachten elk ruim zestig gulden
aan huur o p ; dit bedrag werd onder de staties verdeeld onder de verplichting dat in elke statie de missionaris zeventien Missen las voor de
zielerust van de erflaters. 65
Wat dergelijke fundaties meebrachten, lezen wij iets uitvoeriger uit
gegevens van de statie Dronryp. In mei 17^3 stelde Aaltje Gerbens,
weduwe van Jan Hendriks, aan pastoor Evers een landschapsobligatie
van 7JO gulden ter hand, die 15 gulden rente opbracht. De pastoor was
verplicht daarvoor jaarlijks zeven Missen te lezen „tot lafenisse van de
zielen" van de schenkster en haar man en daarbij een grote kaars van
zeven stuivers aan te steken. Als men twee gulden voor elke Mis rekende,
bleef er éen gulden over, „waarvoor oek een dienst mag geleesen worden. "Μ In veel gevallen waren de regelingen echter veel uitvoeriger,
zoals die van de weduwe Ytje Abes. Deze verplichtte haar erfgenamen
200 gulden aan pastoor Evers uit te keren „tot een vrije intentie na sijn
genoegen tot lavenisse van mijne ziele"; was Evers overleden, dan
moesten de erfgenamen nader gegeven voorschriften volgen. Voorts
zou twintig gulden betaald worden voor uitvaart en twaalf maandelijkse
Missen, en dertig gulden voor dertig andere Missen. Voor sieraad en
onderhoud van het altaar bestemde zij tweehonderd gulden. Wat er na
de uitkering van deze en andere legaten nog over zou zijn, bestemde de
erflaatster voor de katholieke armen van Dronryp; de armvoogden
zouden zorgen voor zes Missen voor haar en haar man, zolang dit kapitaal
zou bestaan. De afwikkeling van de nalatenschap werd toevertrouwd
aan de in het testament genoemde formele erfgenamen, de armmeesters
en de pastoor. 6 7 Naast deze bestonden in Evers' tijd nog verschillende
andere fundaties.
Over 's pastoors eigen omstandigheden delen de belastingregisters in
1749 mee dat Evers welgesteld is en voor vijftig gulden per jaar een huis
huurt van de heer Camminga. 6 8 Te Franeker schijnt in 1766 onenigheid
te hebben bestaan tussen pater en kerkmeesters over de eigendom van
kerk en pastorie. 6 »
Godsdienstig leven
Bijna onmerkbaar glijden in het fundatiewezen geldzaken en kerkelijk
leven in elkaar over. In het algemeen zijn de gegevens hierover schaars,
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Afb. 7. Lavaboblaadje met ampullen, vervaardigd te Franeker in i7f 1. Op de bovenzijde
van het blad de letters IHS met kruis en drie spijkers, op de achterzijde 'Aeltle Jans
17Ç1'.

Hostiedoos op drie pootjes, vervaardigd door Johannes Ennema te Franeker in IJS1·
Het opschrift is een tekst uit Jesaja: Wat is er dat ik had moeten doen voor mijn wijngaard en niet gedaan heb?
Parochiekerk Dronryp

Alb. 8. Zilveren en gedeeltelijk vergulde monstrans in Louis XV-stijl.
Boven de opening de aartsengel Michael, eronder een geknielde mannenfiguur.
Parochiekerk Harlingen

behalve in de statie Dronryp, waar de gebruikelijke registers verrijkt zijn
met allerlei aantekeningen. Daardoor zijn wij het best ingelicht over het
gebruik van de sacramenten en wat daarmee verband houdt. Over de
kerkdiensten weten wij niets buiten de fundatiebepalingen. Pastoor
Ten Oever van Harlingen had in 1741 verlof in de zomer te bineren. 7 0
De pastoor van Dronryp ging in 1758 elke derde zon- en feestdag naar
Baijum om daar in de kapel dienst te doen.* 8
Naast pastoor en gemeenschap moest het gezin het geloof bewaren
en doorgeven. In gezinnen waarvan een der ouders niet katholiek was,
kon dit zeer moeilijk zijn. Hoe veelvuldig gemengde huwelijken voor
kwamen, is vooral in de steden moeilijk na te gaan. Een peiling onder
alle echtparen, weduwen en weduwnaars in het gebied van de statie
Dronryp in 1749 leverde het volgende op : 7 1
beiden
kath.
Menaldum
Berlikum
Beetgum
Marsum
Deinum
Dronryp
Schingen
Slappeterp
Sweins
Littens
Winsum
Baard
Huins
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man
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vrouw
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3
3
ι

г
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2
I
2
I
21
2
I
I

Î

3
87

2

4

ι

1

40
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Dit lijstje ziet er goed uit, maar het aantal onbekenden is te groot om
het waardevol te maken. Deze onbekenden — ofwel gezinnen die zich
naderhand hier gevestigd hebben, ofwel kinderloze huwelijken die
elders gesloten zijn — kunnen uiteraard onder elk van de andere cate
gorieën thuishoren. Onder de eerste categorie kunnen verder nog wel
enkele bekeerlingen schuilen, daar een overgang in het algemeen alleen
bij het huwelijk geconstateerd kan worden, en het bestaan van een niet385

katholieke vader of moeder bij elk doopsel opnieuw wordt opgegeven.
Hierdoor vinden wij tussen 1699 en 1772 in totaal 24 van zulke huwelijken, waarvan zeven kort voor 172^ en vijf in de jaren '40. Slechts in
drie gevallen wordt melding gemaakt van een kerkelijke sluiting, en
twee van deze drie zijn bij de huwelijkssluiting niet als gemengd te
herkennen: in het ene geval wordt pas bij het doopsel van het tweede
kind vermeld dat de vader niet katholiek is, 73 in het andere geval bij het
eerste kind, terwijl het acht jaar later heet: „pater Gerben Scheites
acatholicus jam denuo", 73 wat een tijdelijke overgang naar het katholicisme doet veronderstellen. Een bekering na het huwelijk vinden wij
in 17^8: een aanstaande jonge moeder moet eerst zelf nog gedoopt
worden. 7 4
In het geval van een gemengd huwelijk kon ook de gereformeerde
Kerk de winnende partij zijn. Van de katholieke heelmeester te Menaldum, Johannes Brands Metz, werd het eerste kind in stervensnood katholiek gedoopt, 75 maar de volgende drie zijn in de gereformeerde kerk
ten doop gehouden. In het gereformeerd doopboek van Menaldum
lezen wij: „Den 26sten februarius (1736) is 't kind van Tjetske Syoerts
door haar broeder Joggum Syoerts, beijde ledematen alhier, sijnde haar
man van de Roomsche Godtsdienst, alhier ter H.Doop gebragt en 't
is genaamt Antje". 76 Soms kreeg de pastoor na het overlijden van de
niet-katholieke ouder gelegenheid tot dopen. 77 Het is niet onbegrijpelijk
dat protestantse kinderen verzuimden de pastoor te waarschuwen als
hun katholieke vader of moeder in stervensgevaar verkeerde. 78 Een
gemengd huwelijk kon ook leiden tot buitenkerkelijkheid ; in stervensgevaar lieten zulke personen soms de priester roepen. 7 »
Het huwelijksbeletsel van bloedverwantschap werd meermalen ondervangen door dispensatie; in het najaar van 1767 droeg pater Marchant
te Harlingen voor een huwelijk in de derde graad van bloedverwantschap - achterneef en achtemicht - zeven rijksdaalders af.80
De sluiting van het huwelijk geschiedde in de kerk voor getuigen,
soms voor de verzamelde gemeente („testes pars communitatis", „coram
magna parte ecclesiae" of „multus populus utriusque sexus"). 81 Door de
grote sterfte, onder andere in het kraambed, kwam hertrouwen veel
voor ; Evers vermeldt een geval van een man en vrouw, die beiden voor
de derde maal gehuwd waren. 82
Het doopsel zal gewoonlijk in de kerk toegediend zijn ; verkeerde de
boreling in levensgevaar, dan werd de doop thuis verricht en vulde de
pastoor soms later de ceremoniën aan. 83 Het kind werd gewoonlijk naar
familie genoemd, eerst vaders vader en moeders moeder, dan de beide
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andere grootouders en vervolgens broers en zusters van de ouders.
Uitzonderingen op deze regel zijn zeldzaam. De namen zelf zijn in het
doopregister van Dronryp lange tijd zuiver Fries, maar sinds de laatste
jaren van pastoor Jacobus Evers (1749-1767) wordt dat anders, en voort
aan staat vrijwel iedereen dubbel te boek: Susanna vel Saske, Douwe vel
8
Dominicus, Tjitske vel Thekla, Ida vel Itje (Ytsje), Ipse vel Ipolitus. *
Elders vinden wij dit verschijnsel reeds eerder. De methode van deze
naamgeving is duidelijk en eenvoudig: men zoekt een heiligennaam die
er iets op lijkt - gewoonlijk gaat deze gelijkenis niet verder dan een of
twee letters — en er is weer een naam gekerstend. Soms schijnt deze over
eenkomst te ontbreken, zoals in het geval van het jongetje dat als
Willebrordus vel Hoyte geboekt staat, 8 5 maar aangezien de eigenlijke
naam van de dopeling ongeveer als Waite - thans geschreven als Hoaite uitgesproken werd, is er geen reden om in dat ene geval een uitzonde
ring aan te nemen. Als peter en meter komen op de eerste plaats de
grootouders in aanmerking, en na hen andere bloedverwanten, maar
niet altijd kunnen deze tijdig ter plaatse zijn en dan nemen verdere
verwanten of buren hun plaats in.
Over het biechten en communiceren in gewone omstandigheden
zijn geen gegevens bewaard. Zieken spraken in de tijd van pastoor Evers
spoedig hun biecht, maar communiceerden niet onmiddellijk of spoedig
daarna; sommigen overleden dan ook zonder de teerspijze ontvangen
te hebben. 8 6 Ook onder Adrianus van den Eijnde (1767-1807) kwam dit
een enkele maal voor. Kinderen die nog niet tot de heilige communie
waren toegelaten, ontvingen die ook in stervensgevaar niet; soms ont
vingen zij alleen het heilig oliesel, soms biechtten zij ook. De leeftijds
grens voor het communiceren lag ongeveer bij dertien jaar. 8 7
Eenmaal heeft pastoor Evers een volwassen vrouw in stervensgevaar
onder voorwaarde gedoopt, daar men ernstig twijfelde of zij dit sacra
88
ment al wel ooit geldig ontvangen had. Bij plotselinge sterfgevallen
kon de priester niets meer doen, maar het kwam ook voor dat de huis
genoten verzuimden hem te roepen. 8 ' In december 1770 is de vrouw
Wietske Hanzes plotseling verdwenen, nadat ze daags tevoren nog ge
communiceerd had. Twee maanden later werd haar lichaam uit het
water opgehaald. Men dacht aan zelfmoord, doch zekerheid had nie
mand; daarom achtte de pastoor zich gerechtigd in het openbaar de
Mis voor haar zielerust te lezen.' 0
Van de kerkelijke praktijken genoot de aflaat waarschijnlijk zeer veel
belangstelling. Paus Clemens XIII stond in 1763 aan alle gelovigen die
op een van meer dan twintig ordesfeesten der Franciscanen in een kerk
В»?

van die orde kwamen bidden voor „de eendracht van de Christelijke
vorsten, de uitroeiing der ketterijen en de verheffing van de heilige
Moederkerk", een volle aflaat toe. Ook aan een gebed tot intentie
van de paus tijdens de uitstelling van het Allerheiligste op de dinsdagen
ter ere van de heilige Antonius werd een volle aflaat verbonden. Wegens
het groot aantal biechtelingen met Portiuncula werd de gelegenheid
om dan de aflaat te verdienen uitgebreid over het octaaf.«1
De vastenwet was streng: het gebruik van eieren en zuivel was alleen
op zondag, maandag en dinsdag toegestaan, het gebruik van vlees op
zondag, maandag, dinsdag en donderdag, maar niet in de Goede Week.
Wie voor zijn gezondheid of om andere redenen ook op de verboden
dagen vlees wilde eten, kon van zijn pastoor dispensatie krijgen, mits
hij een ander goed werk deed.«2
Over het godsdienstonderwijs wordt niets vermeld. Wat het bijbellezen betreft, de parochie Dronryp bezit een bijbelvertaling, die gedrukt is in 1732 bij Cornelius Guilielmus Ie Febvre te Utrecht. Er staat
in aangetekend: „Deze Janséniste bibel is door Liekeltje Thomas vereert aan de Roomse statie te Dronryp. 1743. "
De schenkster van dit boek was een klopje; sinds 1735 hield zij herhaaldelijk kinderen ten doop. Zij overleed 23 oktober 1766." Volgens
het quotisatiekohier van 1749 was zij financieel „wel in order." Iets
vroeger vinden wij het klopje Joantje Everts.»•
Over bekeringen bestaan verschillende berichten. In 1744 werd te
Menaldum een jongeman gedoopt, wiens ouders niet katholiek waren.»s
Te Harlingen vinden wij in dat jaar niet minder dan vier vrouwen en
drie mannen die van de gereformeerde Kerk overgingen naar de katholieke; van dezen waren drie vrouwen en een man Harlingers. In 1751
worden drie vrouwen en een man opgegeven, in 1752 acht personen:
een jongeman van 22 jaar, afkomstig uit Bergum, een man van 4$, een
vrouw van 44, twee meisjes van 19 en een vrouw met haar beide zoons.
In 1760 traden éen oud-katholiek, éen doopsgezinde en drie gereformeerden toe.» 6 Men krijgt de indruk dat deze laatste vier in het voorjaar
van 1762 nog eens opgenomen werden in het verslag van de provinciaalmissieprefect der Jezuïeten." In de cijfers van Franeker worden geen
bekeerlingen vermeld.» 8
Een geval dat veel gelijkenis vertoont met afval vinden wij te Huins.
Toen pastoor Camp in 1746 een kind uit dat dorp doopte, tekende hij in
doopboek aan dat de vader en moeder ervan uit katholieke ouders
geboren waren, maar niet christelijk leefden.»» Volgens het quotisatiekohier leefden deze mensen van de bedeling.
388

Harlingen heeft in de tweede helft van de achttiende eeuw enkele
priesters voortgebracht. Twee zoons van de arts en kerkmeester Gerard
Sybren Suringar, Gaugericus en Joannes Paulus, werden in 1761 gewijd;
zij hebben hun verder leven grotendeels doorgebracht in Venray en
Weert als rector in een klooster. Hun zuster Lucia, gehuwd met de
officier Johannes Steins Bisschop, 100 had een in 1753 te Harlingen geboren zoon Gerardus, die Franciscaan werd en van 1778 tot 1800 als
missionaris in „Het Boompje" te Amsterdam werkte. 101 Tot een iets
jongere generatie behoorde Hilarius de Haan, geboren in 1762 als zoon
van de ons reeds bekende schipper Eesge de Haan. Hij begon zijn loopbaan als kapelaan in zijn vaderstad en zou het nog tot aartspriester brengen. 102
Naast ijver, afval of onverschilligheid vinden wij ook tekenen van een
andere houding, het Christendom boven geloofsverdeeldheid. Een ouder
voorbeeld van deze denkwijze is de boer Heere Thijssen van Teetlum op
Lytselollum (ca. 1660-1752), over wie wordt meegedeeld: „Eer God
en houd zijn gebod, was zijne leer, en daar voldeed hij stipt aan". 103
De veelzijdig begaafde Simon Stijl, Doopsgezinde van afkomst, maar tot
geen enkel kerkgenootschap toegetreden, formuleerde deze gedachte
iets anders: „Die't Onze Vader bidt, en houdt de tien geboden, heeft
Luther noch Calvijn, noch Menno zelfs van nooden". 104
Uit niets valt af te leiden of dergelijke gedachten al dan niet in het
katholieke deel der bevolking voorkwamen. Zij kunnen hun moeilijk
geheel ontgaan zijn. Stijl was van 1754 tot 1796 een zeer gewaardeerd
arts in zijn geboortestad Harlingen, hij tekende en schilderde, schreef
geschiedenis, dichtte 105 en was in dejaren 1762 tot 1776 als schrijver,
regisseur en acteur de ziel van een amateurgezelschap. 106 In der derde
kwart der eeuw verschenen in Friesland verschillende spectatoriale
geschriften, zoals De Nederlandsche criticus (1750) en de Philantrope,
die later uitkwam onder de naam De Denker (1756-1774). Deze bladen
hadden in Franeker en Harlingen vaste verkoopadressen. 107 Ook kon
men het verlichtingsideaal van verstandige en deugdzame mensen tegenkomen in de veeldelige vertalingen van Engelse romans, die dominee
Stinstra liet verschijnen. 108 Rechtstreekse invloed heeft misschien bijna
volledig ontbroken, want het is niet onwaarschijnlijk dat de katholieken
weinig lazen; maar wat in de lucht hangt, gaat geen deur voorbij.

N O T E N BIJ H O O F D S T U K
• J. Kramer Í Í I - 3 Í 6 .

VIII
г

Spahr en Postma 1, 215-229.

389

з Van den Berg 387.
3

2

ber I 7 í í ; VvP 1 4 2 6 - 4 2 7 .

! NJB 1 7 4 8 , 2 9 4 .
6

« Plakkaat van de landsdag, 28 n o v e m -

Spahr 1, 2 2 9 - 3 2 0 .

>o Besluit van de landsdag, 1 ¡ maart

J. Kramer 3 i 6 - 3 j 8 .
Dommisse

i-j.

31

7

Guibal 1 4 ^ - 1 4 7 .

8

NjB 1 7 4 8 , Î 4 7 - Î 4 9 ,
1748,

230-231 en 2 7 4 - 2 7 J .

ίΐϊ·
32

Plakkaten

van

gedeputeerden,

maart en 23 april 1771 ; VvP 1, 20$207 ; и 4 7 6 - 4 7 8 ; III 411-41 г en

Joannes Fraeys aan Ignatius Perset t e
Lier, Brussel 4 d e c e m b e r I 7 í 4 ;

квв

33

Rondschrijven van Staten, 11 d e c e m 
ber 1 7 7 ° ; van gedeputeerden 8 januari

hs. 6 4 9 4 , fol. 1 9 2 .

1771 ; VvP in 386-388 en

"

NJB 1 7 4 8 , £ 2 б - р 7 .

"

Guibal 1 4 9 - 1 8 7 .

3

D o m m i s s e 6-1 j .

« NjB 1747, 1 9 6 - 1 9 7 .

Dommisse 21-22.

3 6

Althuysen 16.

J. Kramer 3 2 - 3 3 .

37

Publicatie van de burgemeesters, 5

4

-· Van den Berg 386.

juli I 7 i 6 , m e t o p m e r k i n g e n ; GA Fra

Vijlbrief 112-116.
«

Haagsma:

Frieslands koopvaardij

neker 1892.

19,

29. Í 3 - Í 4 . 7 4 - 7 Í . 8 2 - 8 i , i o - 7 3 , 80-96.
"

38

Resolutie van de magistraat, 30 april

35

Afrekening van de quotisatie,

1 7 4 6 ; GA Harlingen 26, fol. 1J3V-1 J4.

Faber: Friesland en de Sontvaart, 188189.

16

Faber: E c o n o m i s c h e ontwikkeling.

"

Poort 18.
Boxer 149.
Haagsma: Frieslands koopvaardij, 2 7 .

40

Cuperus I 2 1 9 - 2 2 1 .

41

Besluit

42

Biroppen

yn

Frjentsjer,

43

Hallema; Franeker,

44

169b.

Spahr I 2 3 0 - 2 ^ 4 ,

276-277,
246-247.

45

Besluit
Besluit

van

de

IJ

maart

24

maart

landsdag,

van

de

landsdag,

Besluiten van de magistraat,

31 au270.

Besluit van magistraat, g e z w o r e n g e meente

1 7 7 0 , 14 n o v e m b e r , ¡ en 6 de-

en gecommitteerden

uit

de

vroedschap, 13 april 1 7 7 1 ; besluiten

c e m b e r 1 7 7 1 , 10 april 1 7 7 2 ; Staten-

van

archiefs 2.

en vroedschap,

A. Hallema: Fryske Steaten en m o s k e n

1 7 7 1 ; GA Harlingen 2 9 , fol. j 2 v , j j ,
Î6V.

yn

1760;

Fr.

Lb.

*s Spahr 1 3 1 1 - 3 1 2 ;
Van
26

maart

1 7 6 1 ; GA Harlingen 27, fol.

296-309.

*з Besluiten van de landsdag, 10 decem

24

11

gustus 1 7 Í 7 , 1 m e i 17J8 e n 2 februari

Slicher 2 3 0 - 2 3 3 ,
ber

landsdag,

1772 ; VvP iv, 4 1 - 4 2 .

Donath 117.
»

de

1 7 7 0 ; Statenarchief s 2 .

Í8-70.
"

van

i 7 j ï ; Statenarchief S I /

' • Poort 3 7 - 3 8 .
Oldenhof:

17J0;

GA Franeker 1 8 4 8 .

• 8 P o s t m a : D e w e v e r s fan H a m s , 3 4 - 4 2 .

20

21

augustus 1 7 4 9 , 21 augustus 1 7 6 5 , 16

ÍJO-ÍJI.

Sepp I 1 ; 11 1 3 8 .
10

Plakkaten van gedeputeerde staten, 16
maart en 30 s e p t e m b e r 1 7 6 9 ; VvP ш ,

Guibal 1 4 7 - 1 4 8 .
» NjB

ij6ç;

Statenarchief s 2.

der

Molen:

$7

(i960),624.

318-321.
Fryske

46

klaeijinge,

32-3Í. 39-40·
Aantekening van Burmania in N a u w -

magistraat,

gezworen
22 april en

Plakkaat van de Staten,

28

gemeente
10 m e i

februari

1 7 7 2 ; VvP i v , 2 3 - 3 2 .
47

N o t u l e n van de classis Franeker,

16

m e i 1 7 6 9 ; ACF j .

keurige aantekening, 7 0 .

Publicatie van stadhouder en g e d e p u -

27

Slicher 2 4 4 - 2 4 9 .

teerde staten, 6 juli 1 7 6 9 ; VvP i n ,

28

J. de Vries 2 0 .

2ÍI-2Í4.

390

*'Sepp i 23Í-268; и 1-140, 2^3-26$-.
•» Notulen classis Franeker, 3 juli, 4
september, î oktober, 8 januari 1713 ;
ACF J.
5° Verslag over de Jezuietenmissie in
I 7 Í 2 ; BSJ Maastricht, hs AC ς.
s' Tegenwoordige staat xiv, 630.
s* Tegenwoordige staat xiv, 609.
Poort 26-27.
53 Notulen classis Franeker, 14 mei
I763; ACF J.
s« Van Hoeck 28, 40.
ss de Boer: Germania Inferior in getal
len, 291-300.
s* Van Heel en Sloots in BGPMN V (1953)
' З ' . J 74·
ST Van Hoeck J1.
Aantekeningen in doopboek ; OBS Harlingen 13.
5' Verslag van nuntius Molinari en audi
tor Soffredini aan de Propaganda,
1758; uitg. A. van Lommel in AAU 8
(1880), 303-407, hiervoor biz. 378379·
« Balansen van de provincie FlandroBelgica met de missionarissen te
Harlingen, 1743-1766; ASJ/FB 142460
Rekening van broeder Josephus van
Gansberghe voor de procurator der
Jezuietenmissie, Antwerpen 23 fe

67

68

6

«

'0

71

72

7

'

74

7

5

76

bruari 1770; ASJ/FB 1398.
61

62

Tussentijdse balans van de kerkbouw
te Harlingen, zonder datum; HA Liauckama 259.
Balans van de provincie FlandroBelgica met de missionarissen, 1 7 6 ; ;
ASJ/FB 1424.

" T. P. Jorna in Liber memorialis;
PA Harlingen.
64
Catalogus Historische Tentoonstelling
Harlingen, nr. 262, 264.
Catalogus Vijf Eeuwen Kerkelijke
Kunst, nr 140, 181, 71.
" Aantekening over de inkomsten der
Franciscanenstaties in Friesland, zonder
datum; AOFM/GI, Franeker м.
64
Aantekening van pastoor Evers in het
eerste Liber Memorialis; PA Dronryp.

77

7»

Beschikkingen van lettije (Ydtsje)
Abes, 10 april 17^9; PA Dronryp.
Quotisatie- en reëelkohier Menaldumadeel, 1749; Statenarchief R 14e en
14c.
Franciscus Peri aan J. B. Druijts, 10
januari 1767 ; сор. in Brevis descriptioit, 2 j6.
Verslag van aartspriester Toll aan de
nuntiatuur te Brussel, 1741; uitg. A.
van Lommel, in AAU I (1874) 83-91,
hiervoor blz. 86.
Deze cijfers zijn verkregen door uit de
in doop-, trouw- en doodboeken ge
noemde katholieken allen te lichten
die in het quotisatiekohier van 1749
(Statenarchief R 14e) voorkomen.
Trouwboek 30 november 1738; doop
boek 22 juni 1741 (Dronryp); OBS
Menaldumadeel 26-27. In de volgende
noten wordt de vindplaats van deze
registers niet meer opgegeven.
Trouwboek 2 2 juni 17Í4, doopboek
Í december ijn en 16 januari 1764
(Menaldum).
Doopboek 22 oktober en 30 december
17J8 (Dronryp).
D o o p b o e k 2 februari 1733 (Menaldum).
Doopboek gereformeerde gemeente
Menaldum, 20 november 173Í, 1737,
10 april 1740; eveneens 26 februari
1736; OBS Menaldumadeel2 2/1.
Doopboek 6 augustus 1747 (Baijum).
Dodenboek 10 oktober 1744 (Dron-

Г
УР)·
19 Dodenboek 21 december 1760 (Menal
dum).
80
Lijst van staties en afdrachten, 1768;
o ABA Utrecht 433.
81
Trouwboek 30 november 1743 (Winsum), 20 mei 1754 (Dronryp), 20 fe
bruari 1770 (Beetgum).
82
Dodenboek 11 mei ijçi (Dronryp).
83
Doopboek 16 april 176J (Dronryp).
84
Doopboek 30 januari-17 november
1762.
8s
Doopboek 20 januari 1764 (Winsum).

З9І

86

Dodenboek 9 juni 1749 : cum solo
sacramento poenitentiae subito defuncta (Menaldum); 12 januari 1761 :
praemissa sua confessione ob aliquod
mortis periculum sine ulteriori sacramentorum administratione ex improviso in pago Wensum obiit; 28
februari 1763: praemissa aliquatenus
suo confessione extrema unctione
munitus, sed ob incapacitatem viaticum non accepit (Dronryp); praemissa duos ante dies suo confessione
et sensibus subito destituía cum sola
extrema unctione obiit (Dronryp);
27 februari 1762: pridie suo confessione praemissa, ea altera die morbo
ita increscente et sensibus ex inopinato destituía i n t e r . . . (Dronryp) ; 19
oktober 1775: inunctus solummodo.
cum tarnen mensem vel alterum ante
(I) omnia rite susceperat (Dronryp).

*? Dodenboek 2 8 oktober 1743: 12 jaar
(Dronryp); 6 november 17$9; extrema tantum inunctione munitus 10
jaar (Beetgum) ;
13 september 1768: Dutje Alberts i2
circiter annorum praemissa confessione extremam unxionem suscepit
(Dronryp);
7 februari 1763: Durk Taekes filius
13 annorum ad fidem nedum admissus
prope Winsum aquis sufFocatus est
(Baijum) ;
3 januari I 7 4 i : Sybren Abes circiter
13 annorum obiit administrata extrema unctione tantum, sine viatico
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88 Dodenboek 2 maart 1740 (Dronryp).
89 D o d e n b o e k 2 3 juli 1749 : subito m o r tuus sine administratione sacramentorum (Menaldum); 28 m e i 1 7 4 2 :
obiit sine sacramentis quia non s u m
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IX

erkenning en staatstoezicht

Regulierenverbod en toekenning van rechtspersoonlijkheid
Aan de zwevende verhouding tussen de katholieke Kerk en de Friese
Staten is een einde gekomen ten gevolge van het optreden der meeste
katholieke mogendheden tegen de Jezuïeten. In 17£9 had Portugal hen
verdreven, de Bourbonstaten Spanje, Frankrijk, Napels en Parma volgden
dit voorbeeld. Vervolgens werd Rome onder zo zware druk geplaatst,
dat paus Clemens XIV op 21 juli 1773 de orde ophief. Deze opheffing zou
volgens het besluit van een daarvoor ingestelde congregatie van kardinalen in werking treden door afkondiging in elk huis en wel door of
namens de bisschop. In de Oostenrijkse Nederlanden voerde echter de
regering de opheffing uit en nam zij alle goederen der Sociëteit in bezit.
Voor de Nederlandse missie werd de internuntius te Brussel, Tommaso
Maria Ghilini, met deze taak belast; deze kweet zich hiervan door in de
loop van september 1773 aan de aartspriesters exemplaren van de opheffingsbreve toe te zenden met het verzoek ze te laten ondertekenen. 1
In oktober kon hij berichten, dat alle ex-Jezuieten in Friesland getekend
hadden ; tevens stelde hij toen voor hen als zielzorgers te handhaven. 2
De opheffing van de Sociëteit is over de Staten aanleiding geworden
zich na jarenlange onthouding weer met de katholieke geestelijkheid te
bemoeien. Een voorstel alle ex-Jezuieten binnen een maand uit te wijzen
vond algemene instemming; de steden wilden echter niet te hard optreden en voorlopig werd dus geen maatregel genomen. Tevens kwam
bij deze gelegenheid de kwestie van de nog steeds op naam van allerlei
schijneigenaars staande kerkegoederen aan de orde. 3 Tot besluiten kwam
het pas in 1776; op 16 maart besloot de landsdag naar Hollands voorbeeld,
dat alle ex-Jezuieten binnen zes weken zouden moeten vertrekken,
dat alle andere priesters hun dienst konden blijven waarnemen, mits zij
verklaarden niets te zullen leren wat het recht der hoge overheid aan393

tastte, doch integendeel gehoorzaamheid en rust zouden aanbevelen.
Wie voortaan in Friesland als priester kwam werken, zou dezelfde
verklaring afleggen ten overstaan van het gerecht of de magistraat van zijn
woonplaats; doch alleen binnen het gebied der Republiek geboren
personen, die bovendien seculier priester waren, zouden kunnen worden
toegelaten. Tegen weigering zou men in beroep kunnen gaan bij gedeputeerde staten. Tevens kenden de Staten aan de katholieke gemeenten
de bevoegdheid toe vaste goederen te bezitten of krachtens testament
te verwerven ; zij moesten deze goederen bij de gerechten aangeven ter
aantekening in een register, opdat deze armengoederen niet verloren
zouden gaan.4
Onmiddellijk na het nemen en aanzeggen van dit besluit hebben de
ex-Jezuïeten pogingen gedaan hun posten te behouden. Zij leverden
bij de nedergerechten verzoekschriften in, waarin zij betoogden geen
ex-Jezuieten te zijn, daar zij reeds in oktober 1773 overgegaan waren
tot „den wereldlyken priesterstand"; zij verzochten als zodanig „te
moogen jouisseeren van de vergunningen en vrijheden welke hun Edelmogende op den laatsten landsdag aan de weereldlijke priesters in deze
provincie grootgunstig hebben gelieven te accordeeren". Deze verzoeken
werden echter van de hand gewezen.s De nieuwbenoemde nuntius,
Ignazio Busca, stond hierdoor meteen voor de ernstige vraag, hoe hij in
het onderhoud van de verbannen priesters moest voorzien, en hoe hij
opvolgers kon vinden. Aartspriester Ottinck wilde de nuntius wel van
de laatste zorg ontheffen : hij vroeg of hij zelf opvolgers kon benoemen.
Busca liet zich evenwel niet aan de kant schuiven: hij droeg Ottinck
op alleen plaatsvervangers te zenden en een lijst van candidaten voor de
opvolging over te leggen. 6 De Propaganda keurde dit beleid goed, droeg
hem op alles te doen om de uitwijzing ongedaan te maken en stelde enig
geld beschikbaar om de ex-Jezuieten voorlopig hulp te bieden.'' In het
voorjaar van 1777 hebben de verbannen priesters zich nogmaals tot de
Staten gewend met een verzoekschrift, waarin zij betoogden dat zij reeds
sinds October 1773 „wereldlyke priesters" waren, en dat de deken te
Sneek hen daarom ten onrechte had opgegeven als ex-Jezuieten. Begrijpelijkerwijs ging de landsdag — althans de kwartieren die het aanging:
Oostergo, Westergo en de Steden - hierop niet in. 8
Harlingen was inmiddels weer van een priester voorzien: de in
Duitsland geboren seculier Rudolf Splinter, sinds twintig jaar pastoor
van Warga. Voor zijn voorganger Orlemans kwam door een sterfgeval
spoedig een plaats vrij, en wel te Zierikzee, waar deze tot zijn dood op
3 maart 1778 gewerkt heeft.»
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De zakelijke kanten van het Statenbesluit van 14 maart 1776 hebben
reeds terstond aandacht gekregen. Zodra de magistraat van Harlingen
de beide priesters van de statie had laten aanzeggen, dat zij moesten
vertrekken, verzochten de armvoogden een gerechtelijke inventarisatie
van alle goederen in kerk en pastorie, voorzover die niet aan de priesters
toebehoorden. De magistraat bewilligde onmiddellijk in dit verzoek. 10
Elders heeft men alleen de vaste goederen der staties geïnventariseerd.
Van deze opgaven is nagenoeg niets bewaard gebleven. De gemeente
Franeker bezit een in perkament gebonden boek met het opschrift
„1777. Inventarisatieboek van de effecten der Roomsgezinde gemeente";
de bladen met de opgaven zijn echter uitgesneden en het boek is in 1812
en 1813 gebruikt voor afschriften van uitgegeven paspoorten. Van de
grietenijen heeft alleen Wonseradeel de opgaven bewaard ; de armvoogden van Kimswerd en Arum gaven bij die gelegenheid op niets te bezitten." Voor de belastingen werden de katholieke kerke- en armengoederen gelijkgesteld met de andere : zij waren vrij van de collaterale
successiebelasting en werden in plaats daarvan eens in de dertig jaren
belast met de veertigste penning. Bij die gelegenheid, het eerst dus in
1806, zouden de beheerders een beëdigde verklaring over deze bezittingen overleggen. De noodtoestand van het land bracht echter mee,
dat deze belasting reeds in 1782 „zoo van de publieke Kerk als alle
andere gepermiteerde en getolereerde gezindheden" geëist werd. 12
Levensomstandigheden
In de dagen dat het regulierenverbod werd voorbereid en uitgevaardigd,
begon de ondergang van het ancien régime met de Amerikaanse vrijheidsoorlog. De eerste jaren wekten de tegenslagen van Engeland en de
ongekende winstkansen een opgewekte stemming. Eind 1780 verklaarde
Engeland echter de oorlog en in korte tijd was de Nederlandse vlag van
de wereldzeeën verdwenen. 13 Vóór de oorlog voeren jaarlijks ongeveer
dertig Harlinger schippers door de Sont, in de oorlogsjaren één. 1 *
Niettemin bracht het benarde vaderland soms golven van geestdrift op :
toen de Staten van Friesland als eerste der gewesten besloten over te
gaan tot erkenning van de Verenigde Staten, vierden de Franeker burgers en studenten op 17 juni 1782 een groot feest, besloten met een
daverend vuurwerk, dat de vrijheid verheerlijkte. 15
De werkelijkheid was, dat de eens zo roemrijke republiek innerlijk
noch uiterlijk vrij was. Zij was aan de genade van de grote mogendheden
overgeleverd, ook na het herstel van de vrede met Engeland. De wel39Í

vaart had geducht geleden. 1 6 De oorlog had ook de activiteit van de
tegenstanders van de prins, zowel regenten als democraten, verhevigd.
Na de oorlog zetten de bondgenoten, die zich Patriotten noemden, hun
strijd voort. Naarmate echter de democraten sterker werden, keerden
de aristocraten zich van hen af om contact te zoeken met het Oranjehuis
en met de Engelse gezant. Patriot werd langzamerhand synoniem met
democraat, en deze groep raakte bekneld tussen de aristocraten en „het
gemeen". In juni 1787 voelde de Oranjepartij zich sterk genoeg voor
een soort staatsgreep in Holland en liet prinses Wilhelmina naar Den
Haag reizen. Omdat zij onderweg werd aangehouden, eiste Pruisen van
Holland genoegdoening. Nog eer het gewest hierover een beslissing
genomen had, gingen Patriotten en Prinsgezinden over tot scherpe
acties. 1 7
In Friesland vond de oppositie aanknopingspunten genoeg : het gewest
betaalde te veel aan de generaliteit, het platteland werd beheerst door
stemmenbezitters en de steden door premiers, vertegenwoordigers van
de prins, die bovendien in allerlei gewestelijke ambten benoemd werden.
In 1782 en 1783 ondernam een vrij brede oppositie verschillende aan
vallen, niet zonder succes. Vervolgens, vooral in 1784, ging men over
tot het oprichten van gewapende vrijkorpsen, allereerst gericht tegen
plannen van de generaliteit de achterstallige quoten op te vorderen.
Deze volkswapening leidde nog in 1784 tot verwijdering tussen aristo
craten en democraten, die in 178ς steeds dieper werd. Het sterkst was
de democratische groep in Franeker. Te Harlingen bleef de Oranjepartij
aan het bewind. 1 8 Wel was daar een vaderlandse sociëteit, waar patriotse
bladen voorgelezen werden, en waar dokter Simon Stijl en pastoor
Joannes van Rijswijk de belangrijkste woordvoerders waren.1» In het
voorjaar van 1787 nam de spanning toe, vooral te Franeker, doordat de
Staten aan professoren en studenten iedere deelneming aan de politiek
verboden, en doordat het Oranjegezinde Harlingen de doorvaart naar
zee belette.
Toen na de aanhouding van prinses Wilhelmina de Friese Staten weigerden zich achter Holland te plaatsen, een strafvervolging tegen de
voorstanders van een dergelijke samengaan lieten instellen en ontbinding
van de vrijcorpsen gelastten, vestigden de democraten op 7 september
1787 een tegenregering in het Academiegebouw. Verschillende vrijcorpsen steunden de Franeker regering, de Zuidwesthoek werd door de
Patriotten bezet. Reeds op 13 september rukten evenwel Pruisische
troepen de Republiek binnen om de door Holland geweigerde genoegdoening te vorderen, een week later was Willem V terug in Den Haag.
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Amsterdam hield nog enkele weken stand. ZI Op 23 september 1787
maakten de Patriotten na de preek bekend, dat zij Franeker zouden
verlaten. Hun eigen onbetaalde manschappen zonden hun kanonskogels
na en dreigden vervolgens de stad te beschieten en te plunderen. Tot
opluchting van de burgerij vond men op dat ogenblik in een verlaten
sjees geld, waarmee men hen tevreden kon stellen. 2 2
Op 2 ς september verschenen twee commissarissen van de Staten in de
stad, „gevolgd van soldaten en omstuwd van Jooden, die op plundering
hoopten". Achttien burgers werden gevankelijk weggevoerd. Het kwam
tot baldadigheden van studenten en van buiten gekomen „Oranjevrienden"; naar het heet deden de armen van de stad niet mee aan de
plunderingen en waren zij ook niet te bewegen tot gejuich voor Oranje.
Het bestuur werd vooreerst in handen gelegd van niet-burgers ; nadat de
deuren en hekken van de poorten in januari 1788 waren weggenomen,
konden 22 rouwmoedige oud-regenten het bewind weer aanvaarden.
De berechting van de gevangenen werd lang slepende gehouden, 2 3 het
laatste vonnis tegen een Franeker burger viel pas in december 1789.
Onder de veroordeelden was één katholiek, Meindert Paulus' Ándela,
die als jongeman van achttien of negentien jaar sergeant in het vrijcorps
was geweest en een verklaring van dit corps had ondertekend, dat het de
Patriottenregering als de wettige erkende. Na anderhalf jaar voorarrest
kwam zijn zaak voor. Op de tenlastelegging antwoordde Andela's advocaat, dat het niet zijn bedoeling was geweest de wapens tegen de wettige
overheid op te nemen, dat hij niet wist wat de in Franeker vergaderde
volmachten eigenlijk deden, en dat hij zijn handtekening had gezet „in
onbedagtzaamheid... om voor geen lafhartige gehouden te worden en
uit vreeze voor zijn leven en dat van zijne ouders". Het Hof achtte dit
oproerig gedoe ernstig genoeg om de jongeman na zijn gevangenschap te
veroordelen tot een jaar ballingschap.24
Voor de toekomst scheen de democratische stroming geen kans meer
te hebben. Engeland en Pruisen garandeerden in 1788 de staatsinrichting
van de Republiek. 25 Regenten en ambtenaren werden verplicht de eed
op de bestaande staatsregeling af te leggen, vervolgens ook de geestelijken van alle gezindten. De Staten rondden de uitsluiting van de katholieken uit de politiek af door kinderen van paapse ouders van de landsdag
uit te sluiten, tenzij zij eerste belijdenis van de gereformeerde religie
gedaan hadden. 26
Het herstelde bewind van stadhouder en regenten muntte uit door
gebrek aan inzicht en daadkracht. De niet gestrafte of naar buurgewesten
uitgeweken Patriotten vonden elkaar terug in allerlei zich onschuldig
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voordoende gezelschappen en kransjes, zoals de „zondagse theecomparitie" te Franeker. 2 ' Toen in Frankrijk de revolutie begon, vatten zij
nieuwe moed en werden hun opvattingen radicaler. 28
De economische toestand van Friesland was minder slecht dan de politieke vernederingen zouden doen vermoeden. Vóór 1780 had het gewest een belangrijke scheepvaart, die zich na de oorlog ten dele herstelde. De buitenlandse handel betekende weinig, maar de veeboer
maakte gunstige jaren en de bodem werd intensiever benut.2«
Stormen brachten soms veel schade: in november 1776 werden de
hoofden bij Harlingen bijna geheel weggeslagen, een losgeslagen fluitschip drukte de kettingbrug weg en sommige straten stonden vier voet
onder water. De algemene welvaart blijkt niet alleen uit de kleding
van de mensen, maar ook uit de bouw van ruime nieuwe kerken voor de
gereformeerden: te Harlingen in 1772-7$, te Dongjum in 1778-78,
te Berlikum in 1778, te Sweins in 1JS5.30 In de oorlogsjaren is niet
alleen gewerkt aan de vloot: in 1782 werd ook de Harlinger Zuiderhaven belangrijk uitgediept. Twintig weken vonden daar zes- tot zevenhonderd arbeiders werk, het dagloon bedroeg ongeveer 22 stuivers."
De textielindustrie van Harlingen ging achteruit: in 1789 heet het,
dat van het aantal van duizend (!) wevers dat die stad omstreeks 1750
geteld had, nauwelijks een derde deel over was als gevolg van de invoer
uit Elberfeld. Goede bedrijven heten dan de touwslagerij, de steen- en
aardewerkovens, de houtmolens en de jeneverstokerijen. 32 In Franeker
en ook in sommige dorpen had de wolkammerij (vervaardiging van
brei wol) veel betekenis. 33
Over de algemene gezondheidstoestand bestaan weinig gegevens.
Sommige besmettelijke ziekten maakten veel slachtoffers zoals in 1779 de
dysenterie in Harlingen en omgeving. 34
Voor het geestelijk klimaat is tekenend de reactie op de tegen 8 mei
1774 aangekondigde conjunctie van de planeten Jupiter, Mars, Venus
en Mercurius met de maan. Velen verwachtten een enorme botsing in
het heelal, die het einde van de wereld zou veroorzaken. Liedjeszangers
sloegen er munt uit, de Staten trachtten de gemoederen te bedaren.
Het meest ter zake reageerde de Franeker wolkammer Eise Jeltes
Eisinga: om aan te tonen dat er van een botsing geen sprake kon zijn,
bouwde hij in de voorkamer van zijn huis een planetarium. 3 ! Men krijgt
soms de indruk dat de afstand tussen ontwikkelden -gestudeerden, maar
ook autodidacten - en de weinig ontwikkelden groeiende was.
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De geestelijkheid
De organisatie van de missie zelf is door het verdwijnen van de Jezuïeten
niet veranderd. Nuntius Busca (ι 776-178ς) was de eerste vertegenwoor
diger van de paus bij het Brusselse hof, die de aan zijn zorg toevertrouwde
missie persoonlijk heeft gevisiteerd. In juni en juli 1780 diende hij in de
oostelijke en noordelijke provincies - o.a. te Leeuwarden — het vormsel
toe. Op deze reizen is de nuntius enkele malen ontvangen door het
stadhouderlijk рааг.з* Later heeft internuntius Cesare Brancadoro
(1790-179^) het voorbeeld van Busca gevolgd. In 1792 ondernam hij
twee vormreizen in Holland en Utrecht. 3 7 Tijdens zijn laatste reis zou
hij volgens eigen zeggen door de gedeputeerden van Friesland en van
Stad en Lande ter generaliteit zijn uitgenodigd ook deze gewesten te
bezoeken ; hij zou ook gegaan zijn, had het slechte najaarsweer de over
tocht niet belet. 3 8 In 1794 zou Brancadoro voor langere tijd komen.
Aartspriester van Friesland was van 17^0 tot 1792 pastoor Lucas
Ottinck te Sneek. 3 * Nuntius Antonio Felice Zondadari (1785-1790)
heeft hem een coadjutor gegeven, de Harlinger pastoor Joannes van
Rijswijk. 40 In de nazomer van 1791 heeft deze te Harlingen een opvolger
gekregen in de persoon van Jacobus Rooswinkel;* 1 was dat omdat de
opvolging te Sneek in zicht kwam? In mei 1792 besloten gedeputeerde
staten echter dat een nieuwe aartspriester of een plaatsvervanger bij hen
om toelating moest verzoeken, 4 2 en na het overlijden van Ottinck bleek
spoedig dat Van Rijswijk bij de regering geen kans maakte. Van Rijswijk
besprak de kwestie te Amsterdam met Brancadoro en zag daarbij ter
wille van de vrede af van zijn recht op opvolging. 43 Het aartspriester
schap werd nu voorlopig waargenomen door de kapelaan van Sneek, 4 4
Karel van Heeck. Over de vraag wie nu moest opvolgen, vormden zich
twee partijen: Van Rijswijk had een candidaat, de invloedrijke Am
sterdamse pastoor Jacobus Cramer een andere, ook een Patriot. Ver
moedelijk had Brancadoro nog een derde man op het oog; hij liet onder
zoek doen naar diens geschiktheid voor het ambt 4 5 en droeg zijn intimus
De Graaff op in Den Haag de mening van de Friese regering te peilen. 4 6
De Propaganda wenste nog in het begin van 1793 dat de coadjutor zou
opvolgen en dat Brancadoro de bezwaren van de regering zou weg
nemen. 4 7 Toen het echter tot de kardinalen — onder wie Busca doordrong, dat Van Rijswijk op grond van zijn onrustige aard en van
de volstrekte afwijzing door de regering wegens zijn patriotse gevoelens
niet voor het aartspriesterschap in aanmerking kwam, liet de Propaganda
hem in mei 1793 los. 4 8 Brancadoro liet de gemoederen eerst wat be399

tijen en benoemde in de nazomer van 1793 de Bolswarder pastoor
Lambertus Igantius Pluym,*9 die op 3 september door gedeputeerde
staten als aartspriester werd toegelaten. 50
De missie der Franciscanen raakte in verwarring, toen keizer Joseph
II de kloosters in zijn landen deels ophief en de overblijvende losmaakte
van het buitenland. In de herfst van 1781 kwam de splitsing van de
provincie Germania inferior in een Brabantse en een Maaskantse op gang.
Het was de bedoeling dat de missie door afwisseling van benoemingen
aan beide nieuwe provincies verbonden zou blijven, maar enkele kopstukken in Holland dreven het zover, dat de missie zich bij de Maaskantse provincie aansloot, die door de ordesgeneraal als voortzetting
van de oude Germania Inferior werd erkend.»
Nog eer de Staten het binnenkomen van nieuwe regulieren verboden
hadden, was naar Franeker gekomen Wilhelmus Reynerman, eerst als
helper van pastoor Swartzenbergh en vervolgens als zelfstandig zielzorger. Een formele aanstelling van de nuntius als zodanig kreeg hij
voorlopig niet, maar de magistraat liet hem begaan, mogelijk omdat hij
een grensgeval was, mogelijk op grond van de patriotse gedachten.
Na vijf jaar, in augustus 1787, achtte pater Bartholomaeus Alberts,
de proprefect van de minderbroedersmissie, Reynermans positie sterk
genoeg om van nuntius Zondadari een formele benoeming te verzoeken.
Zondadari verklaarde zich daartoe bereid, mits de aanstellingsbrief niet
aan magistraat of Staten overgelegd werd. De inval der Pruisen vertraagde de verdere afdoening, maar begin november gaf Alberts de
verlangde toezegging en op 9 november 1787 liet Zondadari de gewenste
acte uitgaan.
Twee jaar later werd Reynerman ziek. De zielzorg werd nu waargenomen door pater Franciscus Draper, die door de missieoversten ook
bestemd was voor de opvolging. Van een formele benoeming kon geen
sprake zijn, Alberts stelde daarom voor Draper een aanstelling te geven
„tot hij door de Staten verwijderd wordt". De aartspriester of diens coadjutor keurden het voorstel goed, Zondadari wilde de clausule echter
niet in het stuk opnemen.
Pater Reynerman overleed op 9 september 1790. Draper bleef voorlopig waarnemen, Alberts wilde opnieuw een minderbroeder als missionaris te Franeker aanstellen en opende overleg met de provinciaal en
de nuntius, Zondadari meende echter te weten, dat de Staten de
Franciscanen niet langer wilden dulden, en hij was goed ingelicht:
nog in juni van dat jaar hadden gedeputeerde staten een verzoek van
de „opzienders" der katholieke gemeenten te Leeuwarden en te Frane400

ker, waarin deze verzochten de opvolging van regulieren in deze steden
en te Bolsward toe te staan, van de hand gewezen. Draper zocht inmiddels contact met de magistraat en verkreeg uitdrukkelijk toestemming tot blijven, mits de Staten of de seculiere geestelijkheid zich daartegen niet verzetten. Van de gunstige gezindheid van aartspriester en
buurpastoors was Draper zeker. Alberts beschouwde dit als voldoende
om van de nuntius een aanstelling te verzoeken.
Op 6 oktober 1790 schreef Draper echter aan Alberts, dat de magistraat — kennelijk op een wenk uit Leeuwarden - hem gelast had binnen
een week te vertrekken. Alberts vermoedde hierachter machinaties van
vijanden der regulieren onder de katholieken, 52 doch waarschijnlijk
ten onrechte. Draper hield een afscheidsrede, waarin hij betoogde hoe
hard het voor zijn gemeente was, „dat zij, die twee eeuwen lang veilig
bewaard zijn geweest onder de vleugels van een aardschen Seraphijn,
den H. Franciscus, nu eindelijk van die aflaaten, van die voorregten en
privilegien beroofd moeten worden, die de Roomsche Stoel aan dit
Order alleen, aan des zelfs priesters, kerken en gemeentens genadig
heeft verleend," en voor hemzelf „de wijngaard te verlaaten, die met
mijn sweet en met het sweet en bloed van mijn voorgaande medebroeders bevogtigd is". Hij herinnerde zijn hoorders aan het evangeliewoord. „Zij zullen u vervolgen van stad tot stad" en verklaarde niet om
medelijden te vragen: „'t Is mij genoeg dat ik volgens mijn reegel en
professie... flugten mag en moet van deese stad na een andere, ja flugten
met de zeegen des Heeren, die mijn leidsman zal weezen. Uwe tranen,
lieve kinderen die ik aan 't geloof gebragt heb, uwe tranen, nieuw
bekeerden tot het geloof, uwe tranen, gewezen zondaars die door onze
leeringen en aanleiding gebetert zijt, gaan mij ter harten, uwe tranen,
vroome zielen, beste vrienden en liefste weldoeners, beklemmen het
hart van hem, die u deze vaarwel nog schuldig was". Hij vroeg zijn gelovigen zich over te geven aan de wil van God, die hun al een nieuwe
zendeling had gegeven; „ik betrouw dat hij voor u een engel der vrede,
een man van verdiensten en verlangen mag wezen". Pater Draper bad
God hem aan te nemen als zoenoffer voor het heil van allen, zoals eens
Jonas; had het volk straf verdiend, dan smeekte hij om vergeving; was
het een beproeving, dan vroeg hij om bijstand en zegen. 53
De zielzorg te Franeker werd nu opgedragen aan de seculier Hermannus Gremmen, eerder kapelaan te Harlingen. Bij zijn gelovigen viel
hij niet in de smaak. Verschillende wilden zelfs hun Pasen bij de minderbroeders te Leeuwarden of Bolsward houden, maar dezen rieden dat af.
Op de duur bedaarde ontevredenheid. 5 *
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Materiële middelen
Door het ontbreken van de opgaven der kerkelijke eigendommen missen
wij een overzicht van wat de staties in 1776 bezaten. In de belastingkohieren zijn deze opgaven wel verwerkt, maar soms pas na enkele jaren.
De kerk van Dronryp bezat in 1780 een huis, dat voor 24 gulden verhuurd was, en de pastorie, die een huurwaarde van vijftig gulden had.
In 1792 was dit bezit te Menaldum toegenomen met 73^ pondemaat
land, verhuurd voor 322 gulden, en drie woningen, alles op naam van
de katholieke armen van Menaldum en Dronryp, en te Dronryp met een
huis op naam van de Roomse gemeente en met de helft van een huis bij
de kerk op naam van de Roomse armen en bewoond door arme lieden.
Behalve dit laatste waren deze aanwinsten aikomstig van Frans Tjepkes
van Esta, 55 die zijn huisraad aan de kerk had nagelaten voor het gebruik
door de pastoor. Op de nalatenschap drukte de verplichting gedurende
honderd jaren (na de dood van de erflater op 1 mei 1783) telkens tachtig
gulden in klinkende munt uit te keren aan de pastoor, die daarvoor elke
week een Mis moest lezen. 56 Dergelijke fundaties waren vrij talrijk.
Een andere vorm van inkomen voor de priester, de biechtpenning, was
in Friesland onbekend. 57 Het inkomen van de pastoor bedroeg in 1775
vierhonderd gulden. 58
Voor de armenzorg beschikte Dronryp over het armhuis dat in 1608
op grond van het testament van Wytze van Camminga gesticht was.
Dit huis was verbonden aan het fideicommis Liauckama. Op een of
andere wijze was het gewoonte geworden, dat de gebruiker van het
fideicommis in drie kamertjes katholieken plaatste en in de drie andere
gereformeerden. Toen in 1792 de bezitster Maria van Asbeck, geboren
van Ewsum, een vierde katholiek in het huis plaatste, kwam Idsert
Aebinga van Humalda in actie, waarschijnlijk als eigenaar van Hobbemastate, dat ook tot Camminga's nalatenschap had behoord. Mevrouw
Van Asbeck zond daarop een bode met een brief naar pastoor Van den
Eijnde. De pastoor ging bij Humalda een kopje thee drinken en liet
hem de brief lezen. De jonker erkende terstond, dat mevrouw van
Asbeck het volle recht had de plaatsen in het armhuis te begeven, en
kon ook niet verklaren waarom er steeds drie gereformeerde armen
opgenomen waren. Hij stelde nu voor dat bij de eerstvolgende katholieke
vacature een gereformeerde aangenomen zou worden. De pastoor opperde het bezwaar, dat aan de katholieke kamertjes door de katholieke
armvoogden vrij veel geld besteed was, en dat de toewijzing van zo'n
kamer aan een gereformeerde kwaad bloed zou zetten. Humalda stelde
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daarop voor een overeenkomst te sluiten, die de oude gewoonte zou
bevestigen; na overleg met zijn „frienden" zou hij daarover aan de bezitster van het fideicommis schrijven.59 Vóór de omwenteling van 179^
is echter geen regeling tot stand gekomen. In ieder geval was de verhouding hier minder ongunstig voor de katholieken dan te Swichum,
waar sinds 1647 katholieken van het Aytta-gasthuis waren uitgesloten. 60
Slecht stond de Harlinger gemeente er voor. Wel heeft zij het in 1734
verbeurdverklaarde land in 1776 zonder omslag teruggekregen, maar
de vijftien pondematen onder Midlum waren weinig waard omdat zij
vergraven waren voor het winnen van klei. Dit land en de twintig
pondematen onder Achlum brachten samen niet meer dan negentig
gulden per jaar op.
Voor het overige hingen de armvoogden af van „de willekeurige
aalmoesen hunner geloofsgenoten, die van tijd tot tijd bekrompener
worden", terwijl de behoefte aan bedeling toenam door het ernstig
verval der bontweverij. Verschillende malen kregen de armvoogden
van de magistraat verlof tot „eene ommegang bij de vermoogendste
burgers". Doch de mildheid van de burgerij had haar grenzen, daarom
wendden de armvoogden zich op 21 februari 1778 tot de magistraat met
het verzoek bij de Staten te pleiten „om deese akelige en allezints beklaagelyke toestand ten spoedigsten te hulp te komen". De magistraat
voldeed terstond aan dit verzoek, wees op een bepaling uit de Landsordonnantie die de mogelijkheid van een algemene inzameling opende,
en toonde de noodzaak ervan aan door aan Hunne Edelmogenden mee te
delen dat de armvoogden voor meer dan zevenhonderd gulden aan onbetaalde rekeningen hadden liggen.61 Nog geen week na het indienen
van het eerste rekest kwam de zaak in de landsdag ter tafel. Bij meerderheid van stemmen — Oostergo ondertekende het besluit niet — stond
deze toe dat van een erkenning vanwege de Harlinger magistraat voorziene collectanten door de gehele provincie bij hun geloofsgenoten
liefdegaven inzamelden ; met goedkeuring van gerecht of magistraat ter
plaatse zouden zij ook bij andersgezinden mogen vragen. 62 Mogelijk heeft
deze laatste bepaling tot onaangenaamheden geleid; althans toen twee
jaar later de gemeente te Dokkum er slecht aan toe was, beperkte de
landsdag de toegestane collecte tot de katholieken alleen. 6 з
Over de veranderingen in de inrichting der kerken weten wij weinig.
De statie Harlingen kreeg in 1783 van de magistraat verlof tot het
plaatsen van een orgel, dat geleverd werd door Albert van Gruizen te
Leeuwarden. Het mocht evenwel niet bespeeld worden tijdens diensten
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in de gereformeerde kerk. Daarom werd voortaan de hoogmis om zeven
uur opgedragen en de stille mis om half tien. 64 De kerk van Franeker
is in 178J „extra veel verbetert en verandert". 65 Een orgel was hier
reeds lang. De kerk was voorzien van een gewelf, het altaar stond tegen
de noordoostwand (tegen het bolwerk), daartegenover stond het orgel
met zangerstribune. Langs de wanden vond men „gepaste beelden en
schilderijen". 66
Over de verrijking van de inventarissen bezitten wij slechts een enkele
aanwijzing: de kerk van Dronryp is in het bezit gekomen van relieken
van de heilige Barbara, die in 1773 als echt erkend zijn en door nuntius
Ghilini ter verering in de „missio Batava" toegelaten. 67
Godsdienstig leven
Schaars, uiterst schaars zijn de berichten over het kerkelijk leven.
Nuntius Busca, die in het algemeen zeer tevreden was, heeft hier op
verschillende punten ingegrepen. Een ervan was het grote aantal uitsluitend katholieke feestdagen, waarop de katholieken rust moesten
houden en de anderen werkten. 68 Reeds in 1764 had de apsotolische
vicaris van 's-Hertogenbosch om een beperking verzocht, maar de
aartspriesters hadden zich toen tegen verklaard, omdat het godsdienstonderwijs daardoor schade zou lijden en de collecten voor armen en
geestelijkheid minder zouden opbrengen. De beperking was toen alleen
in het vicariaat van Den Bosch ingevoerd. 6 ' Busca verzocht en verkreeg
van de paus de vrije hand in deze aangelegenheid. 70 Hij gaf toen na lang
beraad aan de gelovigen in Friesland een algemene dispensatie van
mishoren en rust, waarvan waren uitgezonderd de zondagen, Paas- en
Pinkstermaandag, Kerstmis, Sint Steffen, Besnijdenis en Verschijning
des Heren, Hemelvaartsdag, Sacramentsdag, Maria Boodschap en Maria
Hemelvaart, Petrus en Paulus, Allerheiligen en het patroonsfeest waar
dat gevierd werd. De vigilies van de vervallen feestdagen bracht Busca
over naar de woensdagen en vrijdagen van de Advent, waarop gevast
moest worden als op Quatertemperdagen. Formeel was dus niets afgeschaft.71 Deze regeling heeft stand gehouden tot 1919.
Ook op andere wijze gaf Busca blijk dat het geestelijk welzijn van de
Nederlandse gelovigen hem ter harte ging: op zijn verzoek stond paus
Pius VI in 1781 toe, dat de aflaten van het veertig-urengebed ook van
kracht waren indien dit onderbroken werd, dat de in sommige staties
voor zeven jaar aan de oefening van de zalige dood verbonden volle
aflaat nu aan alle staties en voor onbeperkte tijd werd toegekend, en dat
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elke gelovige een volle aflaat kon verdienen door op de eerste zondag
van de maand na biecht en communie enige tijd in de kerk te bidden
voor de verbreiding van het geloof. De laatste twee aflaten kon men ook
72
afsmeken voor de ziel van een gestorvene.
In de toediening van de sacramenten ontdekte Busca enkele onregel
matigheden, die hij trachtte weg te nemen. Zo verbood hij buiten nood
zaak in particuliere huizen het doopsel toe te dienen of aan huwelijks
73
sluitingen mee te werken. In de biecht ontsloegen sommige priesters
gelovigen van zonden die aan de paus waren voorbehouden. Ter wille
van de goede gang van zaken delegeerde Busca in 1782 de hem verleende
volmachten voor die jaar aan aartspriester Ottinck met de bevoegdheid
die voor drie jaar over te dragen aan andere priesters. 7 4 De aartspriesters
van Holland deelden het standpunt van Busca niet : zij waren van oordeel,
dat sommige voorbehouden gevallen — zoals mishandeling van priesters
en duel — in Nederland niet voorkwamen en dat het enige belangrijke
geval, ketterij, reeds sinds 1602 op grond van een pauselijke verklaring
in Nederland kon worden behandeld. Zij meenden daarom, dat men de
priesters het best in stilte hun gang kon laten gaan, te meer daar de
regulieren steeds volmacht hadden van alle voorbehouden gevallen te
ontslaan. En als men al de rechtsgronden aanvocht, dan hadden ander
halve eeuw praktijk een gewoonterecht geschapen. Om echter on
zekerheid en onenigheid te voorkomen gaven de aartspriesters aan al hun
priesters de door Busca verleende volmachten en verlengden die op
voorhand zonder enige verwijzing naar pauselijke documenten. De
aartspriesters hebben dit antwoord althans aan sommige pastoors bekend
gemaakt, want de nauwgezette Adrianus van den Eijnde kon een heel
stuk eruit aanhalen, toen hij in 1788 aan aartspriester Ottinck de vraag
voorlegde, of hij ook vernieuwing van volmachten nodig had. 7 5
Niet alleen voor de biecht kregen de regulieren gemakkelijk vol
machten: Busca gaf in 1782 aan alle Franciscanen in de missie verlof tot
bineren voor drie jaar. 7 6 Seculiere pastoors kregen dit verlof vermoede
lijk voor zich persoonlijk van de aartspriester.
Van de strenge vastenvoorschriften werd jaar op jaar voor een ge
deelte gedispenseerd. Brancadoro, die zich fel verzette tegen de filo
sofen van zijn tijd en tegen de „illicitas saeculi voluptates", deed dit met
uitgesproken tegenzin en was dan nog streng genoeg : op zondag mocht
men meermalen vlees eten, op maandag, dinsdag en donderdag eenmaal,
doch niet in de Goede Week, vis en vlees bij een en dezelfde maaltijd
gebruiken was ongeoorloofd en buiten de maaltijden mocht men dranken
(koffie en thee) niet verdunnen met melk. De nuntius rekende er op,
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dat het benutten van deze dispensatie zou worden goedgemaakt door
goede werken en aalmoezen. Dit alles werd zo laat bekend gemaakt,
dat aartspriester Ottinck zijn pastoors bij het doorzenden van de twee
beschikbare gedrukte exemplaren tot de grootste spoed moest aan
manen. 7 7
Op de preek had Brancadoro ongezouten kritiek : hij vond ze zo al
gemeen van aard, dat Calvinisten even gemakkelijk naar een katholieke
preek konden luisteren als omgekeerd. 7 8 Op de enige bewaarde preek
uit onze streek, de afscheidsrede van pater Draper, is dit oordeel be
grijpelijkerwijs niet geheel van toepassing.
In de praktijk bestonden de grenzen ook voort, evengoed als vroeger
zetten verschillenden de stap er over heen : pater Swarzenbergh te Franeker gaf in 1776 twee bekeerlingen op, in 1777 vier, in 1779 twee,
evenals Reynerman voor 1782 en і78з. 7 9
Het einde van de ongelijkheid
Terwijl in Leeuwarden het Hof zich beijverde over gevangen en ge
vluchte Patriotten anderen ten exempel strenge straffen uit te spreken,
terwijl gedeputeerde staten aan pater Draper het verblijf in Franeker
en aan oud-pastoor Van Rijswijk de opvolging in het aartspriesterschap
ontzegden, en grietman Humalda de katholieken niet meer dan drie
kamertjes in het armhuis van zijn woonplaats wilde toestaan, vielen in
Frankrijk en de zuidelijke Nederlanden de bijlslagen die mettertijd ook
de treurige knotwilg der regentenheerschappij ten val zouden brengen.
Ruw geweld en liefde voor vrijheid en gerechtigheid voerden er af
wisselend en ook wel gezamenlijk het woord ; het eerste maakte mogelijk
dat het programma van het tweede op 21 augustus 1789 werd vastge
legd in de Verklaring van de rechten van de mens en burger. In deze
verklaring was ook de vrijheid van godsdienst opgenomen met als enig
— begrijpelijk, maar in potentie zeer gevaarlijk - voorbehoud de hand
having van de openbare orde, zoals die door de wet was vastgesteld.
De uitgeweken patriotten, die tijdens hun kortstondige heerschappij
meestal slechts van beperkte tegemoetkomingen aan de dissenters hadden
willen weten, hebben grotendeels de ontwikkeling der gedachten meege
maakt. Weldra verschenen ook in Nederland zelf geschriften die vrijheid en
gelijkheid van alle godsdiensten bepleitten, waarop weer tegengestelde
vertogen verschenen. Voor veel katholieken moesten de bewoordingen
van de verklaring aantrekkelijk zijn, maar de daden van de vrijheidsen gelijkheidsmannen waren niet geschikt iedereen te overtuigen van
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hun geest van broederschap. Nuntius Brancadoro schreef gebeden uit
tegen het dreigende gevaar en gelastte de priesters de gelovigen aan te
sporen tot trouw aan de regering. In Holland ondervond Brancadoro
echter meer verzet dan steun; in de andere districten der missie schijnt
80
men hem in het algemeen gehoorzaamd te hebben.
Hoe was in deze omstandigheden de houding van de regering tegen
over de katholieken? In de zomer van 1792 hadden de Friese gedepu
teerden Brancadoro naar Friesland genodigd ; zij en hun lastgevers waren
er kennelijk op uit de katholieke Kerk nauwer aan zich te binden. Hun
verzet tegen de verheffing van Van Rijswijk tot aartspriester zal bij
Brancadoro begrip hebben ontmoet : de superior noemde de gepasseerde
coadjutor een onrustig man en hij zal niet gestreefd hebben naar onaf
hankelijkheid van de Kerk. In het voorjaar van 1793, toen de Fransen
in Staats-Brabant stonden, schreven de Staten maandelijkse biddagen uit,
omdat de godsdienst bedreigd werd; de eerste bidstond zou gehouden
worden op woensdag 20 maart en moest binnen het uur afgelopen zijn.
De plaatselijke overheden kregen aanwijzing dit bevel bekend te maken
aan de „leeraren en bedienaren des Goddelijken Woords" 8 1 ; wij hadden
wel graag wat meer zekerheid gehad of met deze uitdrukking ook de
pastoors bedoeld werden. De biddag van april kon als dankdag gevierd
worden, de Fransen moesten zich tot in hun land terugtrekken, maar
ook daarna bleven gebeden voorgeschreven voor het behoud van de
„dierbare vrijheid en waare constitutie". 8 2 Toen in het begin van 1794
een gedwongen lening nodig was, behandelden de Staten de „predikanten
van de gereformeerde religie en leeraars van andere gesintheeden" iets
gunstiger dan de anderen: terwijl gewone burgers met een inkomen
boven de vierhonderd gulden werden aangeslagen, werd als benedengrens voor alle geestelijken vijfhonderd gulden gesteld. 8 з
In juni 1794 nam de oorlog de loop die voor de oude regenten nood
lottig zou worden. De Fransen veroverden opnieuw de Zuidelijke Neder
landen en drongen Brabant binnen. Brancadoro week opnieuw uit en
vestigde zich in juli in Den Haag, waar hij met veel eerbetoon ontvangen
werd. Van zijn kant liep de superior over van gedienstigheid ten opzichte
van de wettige gezagsdragers en van voldoening over werkelijke of
vermeende successen. Zijn optreden leidde echter in Holland tot nieuwe
84
tegenstand en tot moeilijkheden met de Propaganda. Reeds spoedig
na zijn komst werd Brancadoro door de Friese gedeputeerden ter generaliteit opnieuw voor een bezoek uitgenodigd. De bedoeling was eerst
in september te gaan, maar het werd later: op 9 november, zijn verjaar
dag, vormde Brancadoro te Bolsward, de i j e was hij in Leeuwarden. 8 5
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Daarvandaan reisde hij naar Groningen en Twente, vervolgens bewogen
de tijdsomstandigheden hem naar Munster uit te wijken. 86
De oude Republiek was namelijk niet meer te redden. Pruisen en
Engeland lieten haar tegen het einde van 1794 in de steek, haar laatste
bondgenoot, het water, werd sinds half december door de vorst in
boeien geslagen. Nu lag het land voor de Fransen en het legioen der
gevluchte Patriotten open. Half januari 1795 namen de veel radicaler
geworden Patriotten in Utrecht en Holland de macht in handen op het
ogenblik dat de Fransen voor de poort stonden, in februari volgden de
noord-oostelijke gewesten. 87 De revolutionaire leus „Vrijheid, gelijkheid en broederschap" werd nu officieel devies ; de verwezenlijking ervan
zou nog veel strijd en tijd kosten.
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de katholieke bevolkin•9

Terwijl in de bronnen leidende katholieken als priesters, armvoogden,
edelen en ook buitennissige figuren meer dan eens naar voren komen,
is het moeilijk zicht te krijgen op de katholieke bevolking in haar geheel.
De eerste volkstelling waarbij ook de godsdienst opgegeven werd, is in
Friesland gehouden in 1796. Hiervan zijn in enkele gemeenten de registers bewaard; daar deze ook het beroep opgeven, is het mogelijk
de katholieke bevolkingsgroep nader te omschrijven, vooral als men ook
de belastingkohieren raadpleegt. Waar de registers niet bewaard bleven,
is althans de omvang van de verschillende kerkelijke groeperingen in
elk dorp en elke stadswijk bekend.
Systematische gegevens voor vroegere tijd ontbreken. Wel zijn er
enige aanknopingspunten, namelijk de opgaven van de aantallen communicanten en dopelingen, die in het tweede kwart van de 17e eeuw
beginnen, zij het dat doorlopende cijferreeksen pas sinds ongeveer 1685
beschikbaar zijn. De registers der gedoopten verschaffen bovendien
aanwijzingen over de woonplaatsen der katholieken, doch niet steeds
volledig en betrouwbaar. Eén belangrijke groep uit de katholieke bevolking is reeds eerder te benaderen, namelijk de adel. Het ligt dus voor
de hand daarmee te beginnen.

EDELEN,

B U R G E R S EN

BOEREN

1

De Friese adel is geen duidelijk omschreven stand geweest door het
ontbreken van adellijke titels. Wij vinden echter enige aanwijzingen in
de verkiezing van volmachten ten landsdage, daar elke grietenij in beginsel een edelman en een eigenerfde afvaardigde.2 Opneming van een
geslacht in het 'Stamboek van den Frieschen adel' zegt veel minder,
sommige van de daarin voorkomende genealogieën zijn bovendien on411

betrouwbaar. Voor ons doel is het voornamelijk van belang de bewoners
der adellijke huizen op te sporen, die lang niet alle beschreven zijn.
Op verschillende plaatsen blijft het dus bij een vermoeden. Wij beginnen
met het best onderzochte deel, de stad Franeker.
De adel van Franeker

Van de vele adellijke huizen te Franeker was het Sjaardemaslot aan de
westkant van de stad stellig het belangrijkste; het was het enige huis
dat binnen een eigen gracht lag. Het geslacht Sjaerda of Sjaerdema is
reeds in het begin van de 16e eeuw uitgestorven ; eigenares was omstreeks
ι £80 Luts Minnedochter van Camminga, gehuwd met Caerl van Stemsee. 3 Stemsee heeft in 1^83 en '84 vrij veel weerstand geboden tegen
het aanleggen van nieuwe versterkingen bij zijn huis, hij bekleedde geen
andere functies dan die van wees- en armvoogd,• en zijn weinig beschei
den gedragingen maken niet aannemelijk dat dit een kwestie van karakter
was. In de lidmatenlijst van de gereformeerde gemeente (die loopt van
1578 tot en met ι £97) komt zijn naam niet voor. Bij zijn dood bleek
hij in het bezit te zijn van portretten van Karel V, Viglius, de aarts
hertogen en Spinola, voorts van een drieluikje met Maria en het kind
Jezus en van enkele gesneden en geschilderde kruisbeelden. 5 Dit alles
maakt waarschijnlijk dat Stemsee katholiek was. Het testament van zijn
vrouw doet vermoeden dat zij dichter bij de reformatie stond : niet alleen
komen erin geen legaten voor enig katholiek belang voor, maar de be
langrijkste getuigen zijn professor Auletius en vader en zoon Van Ghemmenich, regenten. 6 Het is mogelijk dat Stemsee zelf ook de hervorming
heeft gekozen: bij zijn begrafenis in 161 ς en het daarop aansluitende
leedmaal waren protestantse edelen, de magistraat, predikanten en kerkeraad, hoogleraren en de bevelhebbers van de schutterij uitgenodigd.
Het echtpaar had geen kinderen; bij testament liet Luts het huis na
aan Ruurd van Juckema op Cammingaburg bij Leeuwarden, 6 schoonzoon
van haar broer Gerroldt, terwijl Caerl het vruchtgebruik behield. De
Juckema's hebben het huis niet of nauwelijks bewoond. In de zomer van
1629 was het verhuurd aan René Descartes,7 in 1632 nam Pierius
Winsemius er zijn intrek en bleef er wonen tot zijn dood in 1644. 8
Juckema liet het slot na aan Duco Martena van Burmania, grietman van
Wymbritseradeel, die het eveneens verhuurde, o.a. aan professor
Blancardus (1669-1703?). Het huis raakte in diep verval en is vóór 1725
gesloopt; 9 alleen bij kaatspartijen trekt het terrein thans nog de aandacht.
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De naaste buur van het Sjaardemaslot was het Hottingahuis, omstreeks
1600 bewoond door de grietmannen van Barradeel, Johan en Douwe
van Hottinga. Het huis is thans opgenomen in de psychiatrische inrichting. Het Ockingahuis er tegenover werd omstreeks 1600 bewoond door
burgemeester Epo Jacobsz Juckema; het is in 1887 verbouwd tot weeshuis. Verder naar het westen staat aan de zuidzijde van de Voorstraat
nog steeds het Martenahuis, omstreeks 1600 bezit van de gereformeerde
familie Van Vervou. 10 Aan het begin van de Voorstraat, bij de kerktoren,
stond het tweede Sjaardemahuis, naar zijn zestiende-eeuwse bewoners
Cammingahuis genoemd. Het had dezelfde eigenaars als het slot op het
West, de bewoners zijn niet of moeilijk terug te vinden. Reeds omstreeks
het midden van de zeventiende eeuw was het ingericht tot herberg
met de valk als uithangteken. 11
Schuin tegenover het Cammingahuis, aan de Bredeplaats, stond het
jongere Botniahuis. Omstreeks het midden van de 16e eeuw was olderman Jarich van Botnia eigenaar, vervolgens diens in 1599 te Weidum
wonende zoon Tjallingh. De vader was overtuigd katholiek en is in
ballingschap gegaan. De zoon maakt een iets andere indruk : zijn eerste
vrouw was een dochter van de geusgezinde Juw van Botnia, de tweede,
Rixt Binnertsdochter van Heringa, komt uit een twijfelachtige familie
en was eerst gehuwd geweest met Frans Sybrants Camminga, waarschijnlijk een protestant. Ook de verdere eigenaars waren waarschijnlijk
protestanten, tot de katholieke koopman Sipke Adama het huis in 1783
kocht.Na de dood van diens dochters in is het diaconieweeshuis geworden. 12
Aan de zuidkant van de Bredeplaats stond het Dekamahuis, dat door
huwelijk in het bezit van de familie Ockinga was gekomen: Here van
Ockinga, zijn zoon Lolle, balling, vervolgens diens zoon Jarich. Jarich
woonde in Dronryp, hij verkocht het huis in 1618 aan de Staten, die
er een convict voor studenten wilden inrichten. Daar dit voornemen
geen succes had, deden zij het huis over aan de katholiek Georg van
Bronchorst, die het in 1630 verkocht aan Jel van Dekema, dochter van
de katholieke Sytse van Dekama van Kortezwaag en gehuwd met Goslick
van Hiddema. In i6j8 kocht Menno Eminga van Goutum het huis,
doch in 1660 werd Henricus Schotanus eigenaar en sindsdien was het in
protestantse handen. ' 3
Aan de Dijkstraat stond het Egmondshuis, dat omstreeks 1 ^90 bewoond werd door Antony van Egmond van Merestein ('\i£92) en Margaretha van Bunau ("¡"ібоз); daarna kwam het aan Paulus en Jacobus van
14
Ghemmenich.
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Aan het Coudai (Zilverstraat) was het oude raadhuis der stad eigendom
geworden van Machteld van Naerden, echtgenote van Peter van Boeymer. Na hun uitwijking in 1580 heeft het in 1 £84-86 gediend als verblijf
van de landsregering en vervolgens als vrije tafel voor de beursstudenten.
De eigenaressen, de dames Roorda, kregen later een bedrag aan huur
van het land. 15 Tegenover het nieuwe stadhuis tenslotte stond het oude
Botniahuis, eigendom van de geus Juw van Botnia (f 1614). Tegen het
midden van de 18e eeuw werd het een koffiehuis onder de naam De
Koornbeurs. 16
Ook buiten de stad stond een adellijk huis, Roordaburg. Het door de
balling Sybrant Roorda nagelaten gezin hebben wij reeds ontmoet. Zijn
weduwe overleed in 1600. Hun dochter Perck van Roorda huwde met
de jongste zoon van Syds Eminga van Schingen, Pybe. Hij overleed
in 1611, 17 zijn weduwe kort na 1640. Hun zoon Albert trok in 1634 de
aandacht van de rechterlijke macht door samen met Goslick Herema in
een wagen als dollemannen tussen de kermiskramen door te rijden. 18
Albert is protestant geworden, hij huwde eerst met Maria thoe Schwartzenberg en vervolgens met Foockel van Botnia uit het oude Botniahuis.
Hij was van i6j2 tot 1662 grietman van Franekeradeel.
Daar Albert geen kinderen had, erfde zijn katholieke zuster Catharina,
echtgenote van Alef van Aggema, het huis, dat vervolgens overging op
Catharina van Aggema, die huwde met Johan Eminga van Loo te Wanswerd. Als weduwe verkocht Catharina in 1692 Roordaburg aan Gerrolt
van Camminga en Catharina Victoria van Sternsee (eigenlijk Humalda).
Hun zoon Sjuck, gehuwd met Veronica Dorothea de Wolff, erfde het
slot ; bij de dood van Camminga in 1719 verwierpen de erfgenamen diens
zwaar belaste nalatenschap. Uit de verlaten boedel kocht de schatrijke
Tiberius Pipinus van Eminga te Goutum het huis. Hij was de laatste
katholieke eigenaar en deed het reeds in 1721 weer van de hand. In
176^ is het slot gesloopt; 1 » een gedenksteen uit het in 163o vernieuwde
poortgebouw kwam terecht in een huis onder Ureterp aan de vaart,
dat de naam Paapse Leer kreeg. 20
Enkele katholieke edelen worden te Franeker vermeld zonder dat
duidelijk blijkt waar zij woonden: Syds Tjaerda in i 6 o j , Hessel van
Hermana in 1621-2^ en Hette van Ipema, zich noemende Oenema, op
het Beymahuis.21 Dit huis, het Sjaardemaslot en Roordaburg hebben wij
reeds als toevluchtsoord voor priesters en kerkgelegenheid leren kennen.
Franekeradeel

Het is ondoenlijk alle adelshuizen op het platteland na te gaan. Van de
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ongeveer zeventien in Franekeradeel is alleen Hermanastate op Koüm
onder Tsjom bekend als katholiek eigendom. Het werd in ι j8o bewoond
door Bauck van Aylva, die in ι J97 overleed. Haar dochter Wiek van
Dekama trouwde met Hessel Idzes van Eminga, een verbondsedelman,"
die door de dichtende predikant Gellius Snecanus aangespoord werd de
geboden des Heren te volgen en geen afgoden te vereren.^ Hessel bleef
te Goutum wonen, het huis op Koum werd eigendom van zijn dochter
Agh, gehuwd met Sytse van Dekama, die wij te Kortezwaag en Jellum
aantreffen. Hun dochter Wiek huwde met Schelte van Paffenrode; 2 *
als achterneef en achtemicht hadden zij dispensatie nodig, die door
Rovenius op 27 juli 1628 gegeven werd, ruim vijf maanden na de sluiting
van het huwelijk. 2 s Dit echtpaar heeft het huis grondig vernieuwd en
verscheidene jaren bewoond. Paffenrode was welgesteld : hij kocht voor
niet minder dan j j o o gulden lijfrentebrieven van de stad Franeker. Zijn
dochter Ymck of Emerentiana huwde met Sjuck van Stemsee, zoon van
Bocke Humalda, die als erfgenaam van Caerl van Sternsee zijn naam ver
anderd had. Sternsee overleed in 1676, zijn vrouw in 1677 en het huis
ging over op Catharina Victoria van Sternsee, die huwde met Gerroldt
van Camminga. Catharina overleed in 1703, haar man in 1712. Hun
zoon Douwe was de volgende eigenaar; hij verhuurde het slotje en
stierf in 1728. Langzamerhand viel alles ten prooi aan verwaarlozing,
in 1804 was de kapel een puinhoop, omstreeks 1870 is alles weggesloopt. 2 6
аттааееі

Deze grietenij telde eveneens zeventien adellijke huizen, doch de katho
lieke invloed was hier groter. Onder Almenum lag Gratinga-state, eigen
dom van Gerland van Liauckama, 27 die gehuwd was met Schelte Aebinga
van Hallum. 2 8
Liauckama-state te Sexbierum, een van de grootste Friese stinzen,
werd in de jaren van de ommekeer bewoond door Schelte van Liauckama.
Hij overleed in 1 $79. Het volgende jaar staken de geuzen het huis boven
het hoofd van zijn weduwe in brand. Waarschijnlijk tegen de bedoelingen
van de erflater kwam het huis — een fideicommissair bezit — in handen
van de zoon van Schelte's dochter Sjouck, Tjalling van Camstra.2»
Deze huwde met Tjemck Aebinga van Hijum, waarvoor zij dispensatie van
de nuntius kregen 3 0 , en heeft Liauckama-state in zijn oude glorie hersteld.
Reeds spoedig na zijn dood op 23 december 1614 hebben zijn kinderen
het huis moeten verlaten, want Jarich van Liauckama was na het sluiten

4i£

van het Bestand in het vaderland teruggekeerd en wist na lang procederen
te bereiken dat het fideicommis hem in 1618 werd toegewezen. Jarich
was gehuwd met Sjouck Tietesdochter van Camminga; zij stierfin 1620,
hij in 1642.
Erfgename van het huis werd hun oudste dochter Jel of Juliana, weduwe van Eraerd van Pipenpoy, heer van Merchten. Na de dood van
Juliana in 1650 ging het huis over op haar dochter Sophie Anne van
Pipenpoy, die huwde met Wytse van Camminga. Reeds op 14 september
16^2 werd Camminga te Eppegem bij Mechelen gedood door iemand
die zich uitgaf voor een bastaardzoon van de koning van Denemarken.
Er liepen verhalen dat Sophie Anne niet zonder schuld was. Haar tweede
huwelijk met Johan Albert graaf van Schellard liep uit op een scheiding
van tafel en bed; zij stierf kinderloos op 18 november 1670. Liauckamavoordeel (het fideicommis) en andere goederen vervielen daardoor op de
zoon van Jarichs dochter Trijn van Liauckama, Alexander Joseph van der
Laen uit Mechelen (eigenaar van 1670 tot 1702), vervolgens op diens
broer Erard Theodoor en op Alexander Joseph II. De laatste verliet het
slot na de dood van zijn vrouw in 17 21. Naderhand is het weer bewoond
door zijn dochter Maria, die achtereenvolgens huwde met Matthias
Cannart d'Hamale, Ernst van Ewsum en Berent van Hackfort; het laatste
huwelijk liep in 1754 uit op een scheiding. Later woonde er Maria van
Ewsum, gehuwd met Balthasar van Asbeck. 31
Uit Pietersbierum was Feddo van Haerda in ballingschap gegaan;
na zijn terugkeer stierf hij in i^gg. 32 Wat er met het familiebezit gebeurde,
is niet duidelijk.
Te Minnertsga was van oudsher het geslacht Hermana machtig. Op
Groot Hermana woonde tegen het einde van de 16e eeuw Jan van
Hermana. 33 Deze was eerst gehuwd met Womck van Eminga; na haar
dood wendde hij zich tot Sasbout om een dispensatie van geloften voor
iemand met wie hij wilde huwen.3·* Zijn tweede vrouw werd Anna van
Dekama, die op Hermana het vagevuur op aarde moet hebben gekregen :
zelf bewoonde zij het benedendeel, terwijl Jan boven huisde met een
bijzit, Albert Meijnedochter van Hallum. Aan bevelen van het Hof Albert
weg te zenden gaf Jan alleen in schijn gehoor; daarom veroordeelde het
Hofhemin 160$ tot zeven jaar ballingschap. 35 Jan is in i 6 i £ gestorven. 36
Zijn broer Hessel op Klein Hermana bewoog zich nogal in het openbare
leven: na jarenlange reizen, die hem tot Jeruzalem brachten, huwde
hij met Anna van Liauckama,37 behandelde omstreeks 161 o zaken voor het
gerecht van Barradeel 38 en trad in 1614 op als volmacht voor Minnertsga
in het college voor de zeedijken der Vijf Delen, waarvan Tjalling Camstra
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toen voor Sexbierum lid was.3« Met Hessel stierfin 1624 het oude hoofdelingengeslacht uit. Zijn erfgenaam werd Gijsbert van Bronchorst,-»0
eveneens katholiek.
In 1640 was Groot Hermana in het bezit van Impck van Dekama,
dochter van gedeputeerde Sicke, Klein Hermana werd bewoond door
Goffe van Camstra, de derde zoon van de op Liauckamastate gestorven
Tjalling. Goffe was gehuwd met Ael van Juckema; beiden waren vermoedelijk katholiek en testeerden in 1662. Omdat hun oudere kinderen
reeds veel van andere verwanten geërfd hadden, vermaakten zij Klein
Hermana aan hun derde kind en tweede zoon, Homme. 41 De oudste
zoon Tjalling, die huwde met Maria Anna van Aebinga, bewoonde
Tjaerda-state te Rinsumageest, waar hij in 1692 overleed; hij werd in
1674 met zijn vrouw in de Rozenkransbroederschap van de Leeuwarder
Dominicanen opgenomen. 42 De dochter Hiske Maria huwde met Jarich
van Burmania uit een gereformeerd geslacht. Na de dood van haar man
werd zij door het Hof veroordeeld te gedogen dat haar de voogdij over
haar kinderen ontnomen werd, en dat door het Hof aangewezen voogden
de kinderen protestant opvoedden. 43 Het resultaat was echter gering:
haar dochter Jel richtte zich samen met haar moeder in een brief tot
vicaris Codde over de misdragingen van de Gorkumse pastoor Balthasar
van Wevelinchoven, 44 de jongere dochter Tjemck werd moeder van de
Utrechtse aartspriester Godfried Ram van Schalkwijk. Het gezin van de
jongste zoon Ruurd maakt de indruk eveneens katholiek geweest te zijn.
Bij Homme zat het katholicisme niet diep. Hij huwde tweemaal met
een protestantse vrouw en werd in 1692 volmacht voor Leeuwarderadeel. 45 Hij moet een goed zakenman geweest zijn: in 1686 slaagde hij
erin Groot Hermana te kopen. 46 Na zijn dood kwam Klein Hermana aan
zijn dochter Rienckje Alegonda, die gehuwd was met Arent van Haersolte, van 1704 tot 17уз grietman van Barradeel. 4 7
Menai dumadeel
Te Menaldum is allereerst Orxma-state ten zuidoosten van de kerk
jarenlang in katholieke handen gebleven. Tijdens de opstand werd het
bewoond door Aelcke van Roorda (·)• 1605) en haar man Werp van
Juckema (f 1 ^87). Het vererfde vervolgens op Ruerdt van Juckema, die
driemaal gehuwd is geweest: met Edwert van Camminga, met Barber
Dekama en met Marij Tjaerda. 4 8 Hij werd een groot kastelenbezitter:
door zijn huwelijk bracht hij Cammingaburg bij Leeuwarden en Tjaerda
te Rinsumageest in de familie, zijn eerste vrouw erfde bovendien beide
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Sjaerdemahuizen te Franeker. Ruerdt wordt in 1614 vermeld als arm
49
voogd van Menaldum; na zijn derde huwelijk woonde hij meestal te
Rinsumageest. Mogelijk is Orxma in eigendom overgedragen aan een
boer en in 1629 teruggekocht.
Bij de scheiding van zijn nalatenschap in 1640 werd Orxma toegewezen
aan zijn dochter Barbara, een der maagden in de Hoek te Haarlem. Deze
verruilde het voor andere goederen met haar zuster Eduarda, gehuwd
met Homme van Camstra, de tweede zoon van Tjalling op Liauckamastate. Homme en Eduarda bouwden op Orxma een nieuw huis; zij
stierven echter reeds in i6j2 en 16J4. 5 0 Hun zoon Tjalling, geboren
in і 6 з 7 , 5 1 erfde het huis en huwde in 16^9 met Lucia Helena van Aebinga
(een zuster van Maria Anna, de vrouw \an zijn neef te Rinsumageest).
Het stemkohier van 16 ς ς noemt Tjalling papist.
Na zijn vroege dood in 1664 werd Lucia Helena voogdes over de
nog zeer jonge kinderen, Eduarda en Tjalling Homme. Toen zij na enkele
jaren hertrouwde met Willem van Wijnbergen, deed de man van Tjallings oudste zuster Barbara, raadsheer Jarich van Ockinga, haar een
proces aan met de bedoeling haar de voogdij te ontnemen. Misschien
had hij niet veel vertrouwen in de zakelijke talenten of de betrouwbaar
heid van de reeds als medevoogd aangewezen stiefvader; het is echter
verre van onwaarschijnlijk dat hier mede de bedoeling achter stak de
kinderen een gereformeerde opvoeding te geven. De vordering van
Ockinga had succes: het Hof ontzette begin 1669 zonder opgaaf van
redenen Willem en Lucia uit de voogdij en benoemde vervolgens zijn
medelid Ockinga tot voogd. Nu trachtte Tjalling Camstra van Rinsuma
geest - neef van de gestorven vader en zwager van de moeder - de
zaak nog te redden door de voogdij voor zich op te eisen, maar ditmaal
kon Ockinga argumenten op tafel leggen: de Camstra's hadden onder
ling strijdige belangen en de genomen besluiten van het Hof hadden alle
aanspraken van verwanten krachteloos gemaakt. De eis van de katholieke
familie werd dan ook van de hand gewezen. 5 2 Lucia Helena stierfin 1670,
het Hof gelastte daarop haar man snel tot boedelscheiding over te gaan.' 3
Anders dan bij de kinderen van Jarich van Burmania en Hiske van Cam
stra had de verandering van voogden hier tot gevolg dat de kinderen
protestant werden; Tjalling bracht het tot grietman van Idaarderadeel.
Langer is het huis Gralda, ten zuiden van het dorp, in katholieke
handen gebleven. Gedurende de troebelen was het eigendom van Tjepcke
van Gerbranda en diens vrouw Jesck van Popma. 5 4 Gerbranda week met
zijn dochter Margriet en haar echtgenoot Kempo van Donia uit. Tjepcke
en Margriet zijn spoedig gestorven. Donia keerde terug, erfde een groot
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deel van het bezit van zijn schoonvader en werd tegen aanvallen van
verwanten van Gerbranda door het Hof in zijn bezit gehandhaafd, s s
Donia hertrouwde met Doedt van Holdinga, doch stierf in 1593 tengevolge van een steek met een hooivork door een verbolgen boer.* 6
Zijn zoon Syds werd na zijn vaders dood Kempo genoemd. Zijn nageslacht staat in het stemkohier niet als papist te boek, hoewel het de
moeite waard was de Donia's uit te sluiten: Kempo had behalve Hemmema-state nog tien stemhebbende plaatsen in eigendom.
Gralda is na de dood van Tjepcke Gerbranda aan zijn weduwe gekomen of gebleven. Jesck hertrouwde met Sybold van Aylva, die als
Spaansgezind werd beschouwd. Wij vinden Aylva in 1^96 als bewoner
van Gralda, vervolgens zijn zoon Feije (f 1631), en in het stemkohier
van 1640 Tjepcke Eesge Poppema Gerbranda van Aylva. Het kohier van
16¡£ noemt als eigenaar en bewoner Barthold van Aylva, papist. Deze
had relaties bij de marine 57 en bezat een huis aan de Zuiderhaven te
Harlingen. 58 Na de dood van Barthold in 1680 werd diens zoon Tjepcke
eigenaar, doch deze stierf reeds in het begin van 1681, ongehuwd.
Bij testament liet Tjepcke het huis Gralda na aan zijn oom Feije van
Aylva, met de bepaling dat hij het goed niet mocht vervreemden of
verminderen, en dat hij het moest nalaten aan Frauw Dorothea, de
dochter van Tjepckes zuster Gerland en de cavalerie-officier Johan
Hendrick de Wolff, 5 ' erfgenaam van het bezit der Ockinga's van Burgwerd en van Sternsee te Metslawier.
Deze Veronica Dorothea huwde met Sjuck van Camminga op Roordaburg. Gralda werd verhuurd aan de katholieke ritmeester Pierre de
Mareijs, die er in ieder geval in 1701 woonde en er in 1719 overleed. 60
Na de dood van haar man vestigde Veronica Dorothea zich tijdelijk op
Gralda, verkocht het omstreeks 1730 aan de grietenijsecretaris Johannes
Caspar Schik en ging zelf in Leeuwarden wonen, waar zij in 1744 stierf.
Bij de Hemmema's van Berlikum vinden wij sporen van katholieke
relaties. Te Beetgum werd Martena-state in de jaren van de opstand
bewoond door Johan Onuphrius thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Na zijn dood in 1^83 werd op zijn graf een opschrift aangebracht, dat de
lof verkondigde van zijn dienst aan Karel V. Dit opschrift leent zich voor
tweeërlei uitleg: het kan gericht zijn tegen de rebellen, maar ook tegen
de slechte koning Filips II. Zijn zoons Willem Balthasar (gestorven in
1^79) en Georg Wolfgang (1^49-1633) vertonen in hun huwelijken vage
relaties met katholieken, maar de volgende generatie vond de weg naar
grietmansambt en kerkeraad. 61
Op de Grovestins te Engelum woonde het geslacht Sirtema. In de
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laatste jaren van de opstand heeft Wybe van Grovestins als luitenant
admiraal van het Friese eskader te Enkhuizen volop meegedaan aan de
strijd tegen Spanje. Ook de volgende generaties waren gereformeerd. 6 2
Er bestaat evenwel een moeilijk te controleren overlevering, dat een
dochter van Douwe Fejo van Grovestins in het begin van de achttiende
eeuw kloosterzuster geworden is. 6 3
Te Deinum was Sierdsma-state omstreeks de omwenteling in handen
van de Camstra's. Homme van Camstra, gehuwd met Sjouck van Liaucka
ma, stierfin і £ 7 9 ; Sjouck hertrouwde in ij82 of iets later met Ofcke
van Feytsma, lid van een geuzengeslacht.6+ Haar zoon Tjalling huwde
met Tjemck Aebinga van Hijum, waarvoor nuntius Frangipani dispensatie verleende. Wij hebben het paar reeds Liauckamastate te Sexbierum
zien betrekken ; op Sierdsma vestigden zich Feytsma's.
Te Dronryp waren omstreeks 1600 nog enkele adellijke huizen in
katholieke handen. Oedzinga en Obbema behoorden tot het bezit van
de balling Wytse van Camminga; het eerste liet hij bij zijn dood in 1607
na aan zijn zuster Sjouck, de vrouw van Jarich van Liauckama, het tweede
aan de kinderen van zijn zuster Rints, weduwe van Lolle Heres van Ockinga. 65 Jarich van Ockinga wendde zich in 1601 om dispensatie voor een
huwelijk met zijn nicht Hylck, dochter van de geusgezinde Joost van
Ockinga, tot Sasbout Vosmeer en gaf daarbij op de bekering van Hylck
waarschijnlijk te achten. 66 Hun kinderen Lolle, Rintz en Joost zijn in de
gereformeerde kerk gedoopt ; naast dezen kregen zij nog vier kinderen. 67
Lolle is katholiek geworden - of gebleven - en naar Burgwerd getrokken, Неге werd stamvader van een protestantse tak.
Op Foppinga-state woonde omstreeks 1600 Anna van Mockema,
weduwe van Jan van Vervou. Haar dochter Tytke huwde eerst met Abel
Coenders en na diens dood in 1608 met Seino Lewe, volgens oom Frederik van Vervou „een seer bitter papist". 6 8 Wij vinden Lewe in 1616
terug als lid van het toen nieuw opgerichte college van armvoogden, 6 9
verder is van hem niets bekend.
Als wij in 1640 een overzicht krijgen van de eigenaars der stemdragende
plaatsen, vinden wij onder de bewoners van de adellijke huizen niemand
met een katholiek aandoende naam.
Op de Schingen bewoonde de ons bekende Syds van Eminga Wobbemastate. Hij stierf 2ς juli 1605, ongeveer 86 jaar oud. Zijn zoon Jan
woonde er in 1626 als „olde vrijer" en is in die staat gestorven. Het
stemkohier van 1640 noemt als eigenaar Syds of Sixtus Eminga van
Goutum, de oudste zoon van Pybe op Roordaburg. Het huis werd ver
huurd aan boeren en is na een lang verval in 176^ gesloopt.7o
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In de dorpen van noordelijk Baarderadeel en Hennaarderadeel geven de
stemkohieren van 1640 geen adellijke bewoners op, die als katholieken
kunnen worden beschouwd.
Burgers en boeren

Te Harlingen hebben wij reeds de ijzerkoopman Jan Hendriks, de rijke
koopman Pieter Ens en de armvoogd Sybrant Hessels ontmoet. Sybrant
Hessels noemt zich in 1631 boelgoedschrijver en in 1632 burgervaandrig; in 1644 gebruikt hij land en een tichel werk van Juliana van Liauckama. 71 Voorts was er te Harlingen de familie Forssenburg (Fürstenberg, thans Vossenberg, vooral te Leeuwarden), gewoonlijk steenhouwers of iets van dien aard. Meester Tjeerd Vorsenburgh nam in 1695
met twee anderen het uitdiepen van de Zuiderhaven aan. 72
Tot de grote zakenlieden behoorden Pieter Ens en diens schoonzoon
Jacob Tjebbes Popta, die niet minder dan twaalf stemdragende boerderijen bezat. Diens dochter Ydt trouwde in 1628 met Johan Wittert van
der Aa, een groot beschermer van katholieke belangen. 73 Dat men zich
evenwel moet hoeden voor het ontdekken van katholieken op allerlei
plaatsen, blijkt duidelijk uit het testament van Elisabeth Cornelis
Oliviers — een dochter van de in 1640 tot boekhouder van de katholieke
gemeente benoemde Cornelis Jansz Oliviers? - , die in 1627 voor het
gerecht met Jan Jacobs Popta was getrouwd: in 1643 bestemde zij voor
de gereformeerde armen van Harlingen en die van Leeuwarden elk
200 gulden. Jan Popta was wijnkoopman en is vroedsman geweest.
Hij droeg overigens de naam van zijn moeder, een zuster van Jacob
Tjebbes, Lutske Popta genaamd. Zijn vader Jacob Hendriks was doopsgezind. 74 Ook in de familie Suringar vinden wij in de 17e eeuw protestanten: Dieucke Jansdochter, weduwe van Tieerdt Sybrants Suringar,
kende in haar testament van 1681 legaten toe aan de gereformeerde
armen, het stadsweeshuis en de „Keetsgesinde Menniste armen". 75
Te Franeker blijkt de „tienman" Haye Jacobs in 1644 houtkoopman te
zijn.71 Een minder fraai figuur slaat de in het verhaal van pater Gogh
genoemde Sasker Sjoerds. Zijn moeder Ydtje Jentjedochter, weduwe
van Sjoerd Saskers, liet hem in 1662 alleen „mijn hoijck en Bibel in
folio" na, omdat Sasker zich misdragen had „doer sijn zorgeloosheyt,
prodigaliteyt en 't consumeren van sijn w. vaders goederen". Sasker
kreeg van de verdere erfenis alleen het vruchtgebruik. Erfgenamen werden zijn kinderen; Djorre Anes, meester schoenmaker op Dronryp,
werd belast het toezicht op het beheer. 76
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Een welgestelde boer vinden wij in 1656 op Klein Ungaboer onder
Herbaijum, namelijk Epe Dircx Hollander, die zijn vier zoons o.a. elk
een zilveren kruis naliet, aan de katholieke armen vierentwintig gulden
en aan de armen van het dorp zes. Uit dezelfde tijd stamt het testament
van Pieter Dircks Hollander, dorpsontvanger, waarbij professor Verhel
als getuige optreedt; waarschijnlijk was deze testator niet katholiek."
Latere beschikkingen van leden der familie Hollander zijn reeds aan de
orde geweest.
O M V A N G V A N DE K A T H O L I E K E G R O E P

In verschillende missieverslagen vinden wij opgaven van katholieken,
communicanten of gedoopten. Deze spreken het duidelijkst, wanneer
zij in een tabel worden samengebracht. 78
Voorzover zij betrouwbaar geacht mogen worden, laten deze cijferreeksen een duidelijk verschil in groeikracht zien. De eerste opgaven
van communicanten hebben hoogstwaarschijnlijk geen waarde. Bij de
doopcijfers zijn de volwassenen niet meegerekend; het grote aantal
dopelingen 1628 houdt uiteraard verband met de jarenlange verlatenheid van Harlingen. In de opgaven van de aantallen communicanten
maken de Jezuïeten ook in de tweede helft van de eeuw nog vreemde
sprongen: 600 in i 6 j 6 en zeven jaar later 150 — nog wel na de opheffing van de afzonderlijke statie op het platteland - is al te onwaarschijnlijk. Gezien de doopcijfers zal het aantal communicanten van 150
wel te klein zijn ; pater Overbeeck heeft dan ook gewerkt met een aantal
van 300. Na zijn vertrek zien wij een snelle stijging van het aantal communicanten, waarschijnlijk als gevolg van de immigratie van Westfaalse
wevers. In 1796 gaven te Harlingen 1128 personen op dat zij katholiek
waren; 79 samen met de ongeveer 17^ katholieken in de omliggende
dorpen is dat echter te weinig om de hoge communicantencijfers te
bevestigen.
De opgaven van Franeker zijn tot 1670 door het bestaan van twee staties
moeilijk hanteerbaar; die uit de jaren 1640 verdienen geen aandacht.
De daling van 1690 tot 172^ kan verklaard worden uit de splitsing van
de statie. In 1796 waren in het gebied van de statie Franeker 765 katholieken, dat betekent ongeveer ςςο communicanten.
Dronryp tenslotte vertoont een stabiel beeld : voortdurend schommelt
het aantal communicaten om de 300. In 1796 bedroeg het aantal katho
lieken in het gebied van de statie 360, wat overeenkomt met 250 com422
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1638
1640
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Franeker o.f.m.
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ged.k.

200
4Ï
30
±íí
67
7'

68

(100 + 600 rk)
(300 rk)
(2000 rk)
JOO

±7°

±4ÍO

іб43
іб49
16Î3
i6Ss
l6fé

ι6ί7
1660
1663
1666
1668
1674
167Î
1684
léSf
1686
1687
• 688
1689
1690
іб9і
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1726
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'7П
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±70
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1768
'77Í

"Í4

1783

ςοο
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1043
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Ι7ί8

Franeker s.J.
comm.
ged.k.

680
670
700
700
700
700?

4Í°
Soo, 440
437
463
482
Î20
JOO

4Í
33
Î4
38
í8
38
37
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28
28
27
2í
40
2o
29
2í
З2

Donryp
г So
288
303
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296
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(De opgave van een optelling betekent: stad en omgeving).

municanten of iets minder. De hoge opgaven van de zielzorgers kunnen
misschien verklaard worden uit het tellen van alle gedurende de Paas
tijd uitgereikte hosties.
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SPREIDING

Over de verspreiding van de katholieke bevolking in de 17e eeuw weten
wij weinig. Het voorkomen van kerkgelegenheden op allerlei plaatsen
maakt aannemelijk dat de katholieken vrij sterk verspreid waren, maar
nadere gegevens ontbreken bijna volledig. In 1637 gaf de Jezuïet Joannes
Kegeler op hoeveel communicanten hij in de dorpen buiten Leeuwarden
had: te Wirdum de grootste groep, namelijk 180, verder o.a. in Huins ¡,
in Baard 11, in Oosterlittens 7. 8 0 Het stemkohier van 1640 geeft voor
Baarderadeel nog een welkome aanvulling: in plaats van de eigenaars
der stemdragende goederen in hun godsdienstige gezindheid na te gaan
hebben de opstellers gekeken naar het gedrag van de gebruikers. Uit
de aldus ontstane opgaven blijkt het volgende : 81

Papist
kerkganger
Mennist
neuter
twijfelachtig

Oosterlittens

Winsum

4
•7
6

11
16

Baard
4
S

1

6
г

I

-

-

29

3í

io

1

Huir
2

S
3
3
16

Uit deze opgave blijkt niet alleen dat onder de grotere boeren de katholieken vrij talrijk waren, maar ook dat godsdienstverschil geen belemmering was voor het sluiten van een pachtovereenkomst. Van de
katholieke boeren te Winsum pachtten vier van het gewest, éen van de
kerk en éen van de grietenijsecretaris. Ook de kerk van Baard had twee
katholieke pachters. Te Huins had Schelte van Aebinga een neutralist
als pachter, Perck Roorda een Mennist en een katholiek.
Het stemkohier van het Bildt uit 16 ξ ς geeft aan, dat van de pachters
te Lievevrouwenparochie éen katholiek was, en misschien een onder
Sint Annaparochie, verder niemand. Hier was het katholieke element
dus reeds bijna volledig verdwenen.
Omstreeks de eeuwwisseling geven de doopboeken 82 meer houvast.
Weliswaar wijzen zij vooruit naar toekomstige verhoudingen en verspreiding, maar dat vermindert hun waarde niet in ernstige mate. Vergelijking met de opgaven van de dodenboeken leert bovendien dat toeneming en afneming in beide registers ongeveer samengaan. Het doopboek van Harlingen, dat het eerst begint, doch door verschillende
pastoors te slordig is bijgehouden om volledig bruikbaar te zijn, levert
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de volgende verspreiding van de gedoopte kinderen gedurende een aantal
decennia op :

Gedoopte kinderen
statie Harlingen
Binnenstad
klokslag en Almenum
Winaldum
Pietersbierum
Sexbierum
Midlum
Herbaijum
Achlum
Kimswerd
Pingjum
Arum
Surch
Komwerd
Tessei
soldatenkinderen
onbekend
vreemdelingen

1691

1701

1711

I72I

1760
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tot
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1769
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Í
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I

-

-

3
8

3
7

(")

4

1

—
—

2

1

2

14
1

Í

2

3

—

—
-

8

6

1

4
7
1

-

49 Í
9
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2
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Iι
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I

_

9

'3

3

-

(tussen haakjes: opgaven van Harlingen en Franeker samengeteld).

De sterke groei van het aantal katholieken blijkt ook uit deze cijfers ;
deze groei is des te opvallender, omdat de gehele bevolking van 1714
tot 1796 slechts met 4% is gestegen. De namen der ouders in de doop
registers bevestigen, dat wij hier in sterke mate met Westfalen te maken
hebben.
Buiten de stad zijn de kleine stadsjurisdictie en het uitgeholde dorp
Almenum samengenomen, omdat het verschil de priesters zelf niet
duidelijk was. Dit gebied onder de rook van Harlingen bleef ongeveer op
peil. Van de gewone dorpen valt Sexbierum op door het geringe aantal
doopsels ondanks de aanwezigheid van katholieke adel. Midlum vertoont
enige groei door de vestiging van nij verheidsbedrij ven langs de trekvaart, ook het zuiver agrarische Kimswerd gaat iets vooruit. Nergens
is echter sprake van een flinke kem.
De opgaven van Franeker beginnen later te lopen, doch vertonen een
volledige reeks.
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Gedoopte kinderen
statie Franeker
Stad en voorsteden
platteland in klokslag
Dongjum
Ried
Boer
Peins
Sweins
Schalsum
Herbaijum
Midlum
Hitsum
Achlum
Tsjom
Minnertsga
Firdgum
Tzummarum
Oosterbierum
Lidlum
Sint Jacobip.

Welsryp
Spannum
Harlingen
onbekend
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Ook in Franeker is duidelijk sprake van groei, terwijl het platteland
nabij de stad op peil gebleven is. In heel het stedelijk rechtsgebied is de
bevolking in de 18e eeuw met zes procent gestegen, dus weer veel
minder dan het katholieke element. Wij hebben hier opnieuw te doen
met een belangrijke stijging van het percentage katholieken, overigens
in de 1 8e eeuw geen ongewoon verschijnsel. Het zou echter voorbarig
zijn hieruit af te leiden dat het aandeel der katholieken in de groepen
met een redelijke welstand groot was. De verdeling van de gedoopten
over stad en klokslag is uiteraard een wat subjectieve aangelegenheid ;
tot de stad zijn gerekend aanduidingen als „int caatsveldt, prope civitatem, opt Fliet", tot het platteland Miedum, Salwerd, Arkens, Vijfhuizen
en Zevenhuizen.
De nabij de stad gelegen dorpen vertonen een bescheiden aantal
katholieken, een enkel zelfs (Schalsum) een uiterst bescheiden. Het
verderaf gelegen Tzummarum, waar geen katholieke adel was, komt in
de eerste helft van de eeuw goed voor de dag en zakt daarna weg. Tsjom,
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waar eerst wel katholieke adel was, doet het eerst niet slecht, maar
slaat de vleugels pas uit als het slotje op Koüm verlaten is. Minnertsga
vertoont geen spoor van eventuele vroegere invloeden van katholieke
adel. De veranderingen in de andere dorpen wijzen niet in éen richting,
stijging en daling gaan grillig. De zwakte van de eigenerfde boerenstand
is zonder twijfel een van de oorzaken: pachters verhuizen immers vrij
veel.
Het doopregister van Dronryp begint onmiddellijk met de oprichting
van de statie in 1699, doch vertoont een hiaat in de jaren 170^/171 ς.

Gedoopten
statie Dronryp
Menaldum
Berlikum
Wier
Beetgum
Engel um
Marsum
Deinum
Boksum
Blessum
Dronryp
Schingen
Slappeterp
Klooster
Anjum
Oosterlittens
Winsum
Baard
Huins
Leons
Hilaard
Baijum
St Anna
O.L.V. Par.
onbekend
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Menaldum overtreft eerst het kerkdorp, maar verliest zijn voorsprong
in de jaren '30 en het herstel tegen het einde van de eeuw maakt de
opgelopen achterstand niet meer goed. Winsum verliest zijn voorsprong
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iets later, herstelt zich eveneens, maar zakt vervolgens diep weg. Van
de andere dorpen vertoont het kleine Baijum een opvallend groot aantal.
In 1796 heeft Menaldum weinig meer dan de helft van het aantal katho
lieken van Dronryp, Winsum komt nauwelijks boven Baijum uit.
Samengenomen leiden de doopcijfers tot de slotsom dat in het begin
van de 18e eeuw op verschillende plaatsen (Tzummarum, Tsjom, nog
meer Winsum en Menaldum) belangrijke katholieke minderheden be
stonden, die tegen het einde van de eeuw veel van hun betekenis hadden
verloren. Het is mogelijk dat in andere dorpen, bijvoorbeeld Baard,
het katholieke element omstreeks het midden van de 17e eeuw eveneens
vrij sterk was, doch dit is zeker niet waar voor alle dorpen, en volstrekt
niet voor het Bildt. Wat er tussen ι ς8ο en 16ςο op dit gebied veranderd
is, blijft in belangrijke mate een open vraag. De getalsverhoudingen
worden nog ingewikkelder door de aanwezigheid van doopsgezinden van
allerlei soort, en van twijfelaars en neutralisten. De vermelding van het
stemkohier van Tsjom in 1640 over Frouck Claes Harings weduwe op
Tallum : „de ea dubitatur, noijt in kercke gesien, daarover gestelt papist",
is dan ook voorbarig en wordt in een volgend geval niet herhaald. In
1796 wordt van Barradeel opgegeven: „2 het raakt haar niet, 3 zonder
geloof". Het ontbreken van voldoende opgaven van geboorten bij de
doopsgezinden maakt ook het afleiden van percentages uit de geboorte
cijfers bijna overal onmogelijk.
De oorzaak van de aanwezigheid van een katholieke groep blijft in
sommige dorpen in het duister: in Menaldum en Tsjom kan men aan
katholieke adel denken, in Winsum en Dronryp niet. En waarom bleven
de adelsgeslachten eigenlijk katholiek? Was het diepgeworteld geloof,
was het persoonlijke afkeer op bijkomstige gronden, zoals van Syds
Eminga van Schingen verteld werd, was het ook standstrots van oude hoge
adel tegenover lagere of verarmde adel en opgekomen burgers ? Het zijn
vragen die bij gebrek aan persoonlijke getuigenissen onbeantwoord moe
ten blijven.
Ook binnen de steden vertonen de katholieken geen gelijkmatige sprei
ding. Te Franeker maakten zij in 1796 15% van de bevolking uit. De
klokslag haalde echter 17,^, zodat het percentage in de stad zelf iets
lager lag. Van de bitmenstadswijken kwam het Eerste Oost (Groenmarkt,
Zilverstraat, Godsacker oostzijde, Turfkade) het hoogst met 32%, ge
volgd door het Tweede Oost (Dijkstraat, Herengracht, Godsacker west
zijde, Hofstraten) met 21 %.Het Tweede West (noordzijde en west
einde Voorstraat) kwam niet hoger dan 4%, het Vliet haalde 10, de
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overige stadsbuurten bewogen zich rond de ι 3%. Het aantal inwoners
was 3901, het aantal katholieken 582.
Te Harlingen waren de verschillen iets minder sprekend. De meest
katholieke buurt was het Derde Kwartier (tussen Voorstraat en Noorderhaven) met 32,^%, gevolgd door Tweede (ten noorden van Rommeihaven en Hoogstraat) met 18,5%. Het geringste aantal katholieken vond
men in het Eerste Kwartier (ten noorden van de Noorderhaven) met
7% en het Achtste (ten zuiden van Zuiderhaven en Hofstraat) met 9%.
Van de 7456 inwoners waren 1128 of i £ , i % katholiek. Te Harlingen
stond de kerk in een wijk die het stadsgemiddelde benaderde.

MAATSCHAPPELIJKE

POSITIE

Moeilijk te bepalen is de maatschappelijke positie van het katholieke
deel der bevolking. In 1749 zijn bij het aanleggen van de quotisatiekohieren de gezinshoofden ondervraagd naar de grootte van hun gezin,
hun welstand en ten dele ook naar hun beroep. Vergelijking met de
kerkelijke registers zou een benaderende verdeling van de bevolking
als geheel, van de welstandsklassen en ten dele van de beroepsgroepen
over de verschillende kerkgenootschappen opleveren, doch dit is een
onderneming op zichzelf: het kohier van Harlingen alleen bevat ongeveer
2400 posten. Voor enkele dorpen is het echter wel mogelijk, mits de
opgaven van de beroepen redelijk zijn. Waar dat niet het geval is, kan
het kohier van de reële goedschatting althans de boeren anwijzen. 83
Te Menaldum zijn de beroepen onvoldoende opgegeven. Er waren
569 inwoners en 1 36 hoofden van gezinnen of zelfstandigen; van dezen
is bij 3 3 het beroep niet uit het quotisatie- of reëelkohier af te leiden,
noch uit het gereformeerde doopboek. Van de 136 geregistreerden
waren vermoedelijk 33 katholiek, d.i. ruim 23%. Onder de drie als
„rijk" aangeduiden komt geen katholiek voor, onder de 17 weigestelden
vijf, onder de 15 met „tamelijk" twee, onder de ςΐ met „gemeen" negen,
onder de 26 met „gering" zeven, onder de 23 armen acht; de groepen
welgestelden en armen tellen dus de meeste katholieken. Van de 48
boeren in het uitgestrekte dorpsgebied van Menaldum zijn zestien
katholiek, dat is een op de drie. Vergelijking met het reëelkohier leert
dat zij slechts weinig meer dan een vijfde deel van de grond gebruiken
(861 van de 4039 pondematen) en slechts 72 pm. in eigendom hebben.
De enige herkenbare katholieke grondeigenaars buiten de groep der
boeren zijn de jonkers Camminga te Wirdum met 62 pondemaat. Uit
de stemkohieren kan men afleiden dat het grondbezit der katholieken
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sterk achteruitgegaan is: in 16 ς ς bezaten zij zestien van de 6$ stemmen,
in 1698 nog negen en een half, in 1738 twee.
Dronryp, dat in 1749 een inwonertal heeft van 674, telt onder de
179 posten vermoedelijk 45 katholieken, nagenoeg 25%. Ook hier zijn
de katholieken het sterkst vertegenwoordigd in de groepen welgesteld,
gering en arm. Van de ρ boeren zijn slechts elf katholiek, van de 33
arbeiders twaalf. De elf boeren bewerken onevenredig veel land : 1147
van de 4141 pondematen. Hun positie is echter niet sterk: zij hebben
slechts 70 pm. in eigendom en andere katholieke eigenaars 376, samen
9% van het oppervlak. Het aantal stemgerechtigde boerderijen in bezit
van katholieken is achteruitgegaan: in 16^^ bijna tien, in 1698 zeven en
een half en in 1738 vier en een half.
De bevolking van Winsum, in totaal 406 personen, is opgevoerd in 117
posten, waarvan vermoedelijk 32 op katholieken betrekking hebben.
Daar de gezinnen van de katholieken wat groter zijn dan de andere,
maken de katholieken ongeveer 35-% van de bevolking uit. Zij zijn
behoorlijk welvarend: de enige rijke koopman is katholiek, evenals
zeven van de 19 welgestelden, zes van de 17 gemenen, zeven van de 51
soberen, maar ook vijf van de 9 armen en zes van de 19 bedeelden (in de
verschillende dorpen zijn de aanduidingen niet gelijk). Van de 34 boeren
zijn vermoedelijk negen katholiek, zij gebruiken een evenredig aandeel
van de grond, namelijk J44 pondematen van de 2212, maar hebben slechts
25 in eigendom.
De maatschappelijke gesteldheid van de Franeker katholieken kunnen
wij benaderen uit het volkstellingsregister van 1796.s* Onder de per
sonen die bij de hogeschool betrokken zijn, is niemand katholiek, ook
niet onder de 24 burgerstudenten. Onder het overheidspersoneel is
éen katholiek, de weinig beminde collecteur der belastingen; van de 22
soldaten zijn drie katholiek en misschien nog twee anderen, over wie
het register onduidelijk is.
Ook in de landbouw zijn de katholieken zwak vertegenwoordigd:
drie van de 27 boeren, drie van de 6 boerinnen die een bedrijf leiden.
Onder de tuinders en hoveniers (vijf van de 16) en onder de landarbeiders (vier en misschien nog drie van de 28) is het katholieke element
sterker. Onder de stedelingen in de voedselsector tellen de katholieken
soms wel mee : tien van de 11 { graankopers (met halven worden personen
aangeduid die met twee beroepen opgegeven staan), vier van de 11
herbergiers, een van de 3 brouwers en de enige vetsmelter.
In de textielsector is slechts een van de 15 wolkammers katholiek,
van hun 31I knechten echter vijf of zes. Bij de wevers worden geen
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knechten opgegeven; hun aantal bedraagt 13^, van wie negen en twee
halven katholiek. In de afdeling leer zitten de katholieken beneden
het gemiddelde : de 2 leerlooiers zijn gereformeerd, van hun 9 knechten
zijn drie katholiek; onder de 19 schoenmakers komen een of twee
katholieken voor, onder de 8 knechten drie. Enige troost biedt de
omstandigheid dat van de 4 zilversmeden éen katholiek is.
Onder de makers van kapitaalgoederen, voornamelijk bouwvakkers,
komen wel katholieken voor, doch hun aantal en verdeling geeft geen
aanleiding tot opmerkingen.
In de uitgebreide dienstensector vinden wij onder de 31 niet nader
aangeduide kooplieden vijf katholieken, onder de 39 schippers van verschillend soort (schipper, turfschipper, trekschipper, beurtschipper)
tien. Van de 1 o zeelui is niemand katholiek.
Tenslotte is er een groep die niet in een beroepsklasse is in te delen.
Dit is o.a. het geval met de 2ς hele en 6 halve arbeiders; onder dezen
zijn zes helen katholiek, doch geen van de economisch wat sterkere
halven. Onder de £4 gealimenteerde mannen (gezinshoofden) zijn zestien
katholieken, bij de vrouwen bedragen hun aantallen 29 en negen.
Het katholieke armenhuis telt negenentwintig bewoners. Het totale
aantal gealimenteerden bedraagt j i S , 8 ' ruim 13% van de bevolking. Te
Harlingen is dat 1020, eveneens ruim 13% . Een sombere toestand bij het
begin der vrijheid.
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werkt exemplaar bezit. De kohieren
van 1640 geven meestal niet de gods
dienst aan, die van 1698 soms niet.
Wel is dat het geval met enkele
exemplaren in handschrift : Franekeradeel 1640, Menaldumadeel 16 ς ς (bei
de SA 2 £8) en het Bildt 16 j j (PBF hs.

(ι 88ο) 3 0 3-4 0 7ι hiervoor biz. 37}.
378-379·
Lijst van staties, 1768; олвл Utrecht
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Verslag van nuntius Ghilini aan de
Propaganda, 1771; uitg. A. van
Lommel in AAU 8 (1880) 110-162,
hiervoor blz. ιςϊ.
Verslag van de missie der Franciscanen
over 1776, 1777 en 1778; uitg. J.
Kleijntjens in HB $6 (1938) 446-410.
« A .Cuperus6-8, 16-17.
80
W. van der Heijden ісг.
81
De stemkohieren van 1640 zijn met
die van 1698 gedrukt (6 din,
Leeuwarden 1699) en nog eens met die
van 1728 (Leeuwarden 1718-29),
waarvan het RAD een in 1738 bijge

4Ï4

£ 1 2 , fol. 200-207 ).
82

De hier gebruikte doopboeken zijn:
OBS Menaldumadeel 26-27, Franeker
8-9, Harlingen 12-13.
8
' De hier gebruikte belastingkohieren
behoren tot het archief van de Reken
kamer, Statenarchief s 14e en s 14c.
84
Register van de volkstelling, 1796;
GA Franeker (ongenummerd).
8s
A. Cuperus 16-17.

bijlage

NAAMLIJSTEN

VAN

PRIESTERS

Hariingea
Jezuïeten
Willem van Wareghem.
Joannes Viering.
Godfried Wandelman.
Dominicus Schenckel.
Joannes van Blocklandt.
Joannes Alardi.
Aegidius van Huffeie.
Gerardus Otthonis (tevens te Franeker)
Carolus Berchmans.
Theodorus van Alckemade.
Petrus Costerus.
Jan de Riet (Joannes Arundaeus).
Simon van Velsen.
Nicolaas van Hoorn.
Simon van Velsen.
Fredericus Stael.
Jacobus Uwens.
Martinus Terlinden.
Carolus Claessens.
Franciscus Gyselbrechts.
Petrus du Jumont.
Philippus Janssens.
Theodorus van de Pol.
Henricus du Fossé (vervanger).
Aegidius a Costa.
Joannes van Overbeeck.
Seculier
1733-1741 Albertus ten Oever.
Jezuïeten
1742-1754 Antonius de Groóte.
1612-1616
1617-1618
1618-1619
1620
1627-1628
1628-1631
1631-1639
1640-1641
1642-16J0
1650-16^1
léji-iééo
1660-1662
1662-1664
1664
1664
1664-166$
I66;-I668
1668-1671
1671-1683
1683
1683-1684
1684-168;
168 j-1686
1686-1687
1687-1690
1690-1732

i748-I749
17^0-1769
IJC¡-IJ(IO
1760-1761
1763-1776
1770-1776
1776-1786
±1782
1786-1791
-1789
1791-1797

Aloysius de Smet (socius).
Nicolaas Marchant (eerst socius).
Joannes Patthou (socius).
Jacobus Coolen (socius).
Joannes Orlemans (eerst socius).
Nicolaas van den Biggelaar (socius).
Seculieren
Rudolf Splinter.
Herman Gremmen (kapelaan).
Joannes van Rijswijk.
Hilarius de Haan (kapelaan).
Jacobus Rooswinkel.

Ager Harlinganus
(1634-163Í Nikolaus Krebs).
± 1646-1661 Adrianus van Maele.
(1720-1721 Martinus van Susteren).

Franeker
Jezuïeten
Wichardus Matthiae ('Willem Martens').
Joannes Kiel.
Adrianus van Renesse.
Adrianus van Maele.
Gerardus Otthonis.
Jrcobus Sluijsken.
Aegidius Meese (?).
Jan de Riet (Joannes Anmdaeus).
Henricus Laureijs.
Stephen Rice.
Florentius van Stompwijck.
Joannes Sylvester van Witveld.
Seculier
1662-1668 of 1669 Joannes Hemstra.
1630-1632
163 2-1633
1634-1636
1636-1639
1639-1642
1642-1647
1647-1649
1649-1660
1660-1662
1662
1662
1662-1664

Ager Franekeraaus
1639-164; Adrianus van Maele.

Franeker
±1619-?
? -±1636
1637-1643
і б 4 з - ± 1647
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Franciscanen
Joannes of Cornelius Doijema.
Judocus van Aelst.
Simon de Coninck.
Judocus van Aelst.

± 1647-16 j6 Antonius van Dompselaer.
16^7-1679 Gerardus Gogh.
1679-1719 Jacobus Steenbicker.
I70J-I7IO . . . van Orten (socius).
I I
7 7 - I 7 3 4 Leonardus Daels (eerst socius).
1719-1724 Antonius van Gorp (socius).
1724-1729 Gisbertus van Dooren (socius).
173^-1764 Franciscus Monhemen.
1764-1773 Joannes Baptista Druijts
1766-1782 Joannes Baptista Swartsenbergh (eerst socius).
1774-1790 Wilhelmus Reynerman (eerst socius).
1789-1790 Franciscus Draper (socius).
Seculier
1790-1800 Herman Gremmen.

Dronryp
1699-170Í
1706-171 ς
171 J-1729
1729
1729-1731
1731-1736
1736
1736-1743
1743-1749
1749-1767
1767-1807

Seculieren
Tymen (Timotheus) van Oosten.
Antonius van Lin.
Arnoldus van Wittenhorst.
Bartholomeus de Both (vervanger).
Johannes Hermanus Swarte.
Jan Martens Halma.
. . . Möller (vervanger).
Henricus Michels.
Joannes Franciscus Camp.
Aloysius Evers.
Adrianus van den Eijnde.
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summary

The northwestern comer of the Dutch province of Friesland covers
about one per cent of the national territory. It consists of low-lying
heavy clay soil and broad bands of higher and lighter clay, very suitable
for dairy farming and agriculture. It is and was an open country with
many dwelling-mounds (terpen), about forty of them bearing small or
moderate villages, many others only one or a few farms. In the early
sixteenth century new grounds were embanked and colonized to con
stitute a new grietenij or rural district, called Het Bildt. Many ancient
sea-gullies or dug-out canals served as waterways; land traffic was
obliged to thread its way along dikes. The main access to the sea was the
port of Harlingen. Before ι £43 it was only a small town without its own
parish church, but during the following century it developed into a
town of some importance, numbering many seafaring people, naval and
other industries, a maritime board and a commerce amounting to 2 per
cent of that of Amsterdam. Many Flemish Mennonites and, later on,
many Westphalians found a new existence here. The smaller town of
Franeker was mainly a regional center, but could also boast of a universi
ty since І£8£.
In Franeker and most villages the gentry played an important social
role, but it possessed almost no privileges. In 1672, it seems, Harlingen
numbered 7.900 inhabitants, Franeker 3.^00, the surrounding countryside approximately 14.000. In 1796 these figures were 7.400, 3.400 and
17.500 respectively, amounting to one and a half per cent of the newly
created Batavian Republic. The number of Catholics was small: they
amounted to some 2.400 or 8 per cent, while in 1809 the number of
Catholics in the kingdom of Holland was 38,1 per cent. The author of
the present study has tried to follow the fortunes of the Catholic
population grouping of this area between the suppression of the old
Church in 1 £ о and the introduction of the device 'liberté, égalité,
fraternité' in 1795.
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Under the relatively strong government of the Habsburgs, Charles
V and Philip II, the reformation movements found many adherents in the
region: about і£3£ Anabaptism, afterwards Mennonism, in 1^66
image-breaking, in 1572 the rebellion under the flag of William of
Orange. When the Habsburg régime collapsed in 1576, however, the
townspeople showed little zeal for reformed worship and in the countryside no inclination at all is observable, not even after full permission was
granted in August 1^78. A year later political circumstances allowed the
reformation party to seize power. In the spring of 1 jSo the provincial
Estates forbade Catholic worship, placed the churches at the disposal of
the Calvinists, confiscated the monasteries and dismissed all ecclesiastical officials from their prebends. Many of these left the country,
especially for the royalist town of Groningen or to serve in the kings's
army ; a great number of laymen did the same. Other priests and religious
people accepted a pension, some entered the service of the new Church.
Bij and by the churches lost their catholic features, catholic traditions in
ways of acting and modes of speech became folk-lore. The reformed
Church, which numbered very few members in the first years, won
gradually more adherents, not only of Catholic, but also of Mennonite
origin.
Up to 1592 no sign of Catholic religious life is to be found in contemporary sources; the most 'Catholic' activities recorded were
passiveness or assistance to plundering bands under Spanish flag. In the
following twenty years, after the Spanish power had been pushed far
back, travelling secular priests and Jesuits laid contacts with noblemen,
citizens and farmers, activated some old priests and induced young
girls to join the community of lay sisters at Haarlem.
In 1612 the Jesuit Willem van Wareghem was invited to serve the
few Catholics of Harlingen. Despite the opposition of fearful people he
succeeded in foundig a house chapel, with the help of a converted
Mennonite, Jan Hendriks. The alarmed city magistrates were calmed
for a while by means af a correspondence on religious matters, but the
end was disaster: in 1616 soldiers looted chapel and house and seized
documents, which were published by order of the government. After
new setbacks the Jesuits left the Harlingen mission, but they returned in
1627. At Franeker the Franciscan friar Doijema, native of the town,
founded about 1619 a mission post. In 1630 also a Jesuit settled there,
which was to lead to much discontent. Between 1633 and 1661 a
Jesuit usually served a part of the countryside near both towns.
Poverty and persecution forced the Jesuits to give up this mission, as
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they did with their post at Franeker in 1664. An attempt of the vicar
apostolic Neercassel to take over the abandoned Franeker mission for
the secular clergy failed. So after 1669 a Jesuit took care of a few
hundreds of Catholics in and near Harlingen, a Franciscan tried to do the
same for about the double number of faithful at Franeker and in a
widespread countryside. His actual inability to accomplish this task
caused an invitation of some laymen to the secular priest Tymen van
Oosten; the vicar apostolic Codde and his archpriest seized the opportunity. The grietenij of Menaldumadeel and some villages in other
jurisdictions were organized as a separate mission in 1699, the village of
Dronryp soon became the seat of the secular missionary.
Meanwhile the attitude of the government had fundamentally deviated from earlier practice. During the greatest part of the seventeenth
century officials of the provincial court of justice, of the grietenijen and
cities had spent considerable energy in searching for priests and forbidden
congregations; priests had been captured, fined and banished, laymen
fined. A fortunate exception was the Jesuit Adrianus van Maele, who
was included in an exchange of prisoners of war in 164^. As the Frisian
Estates were not ready to forgo the payment of the heavy fine, the States
General took this sum for their account in order to preserve the
honour of the Republic. During the 'sixties and 'seventies the government passed to practical connivence, even without taking the regular
fees known in Holland, Brabant and elsewhere. Of course the Catholics
did not regain the public rights from which they had been excluded.
Moreover, the Frisian protestants reacted violently to dangers from
France and the bishop of Munster (1667-68 and 1672-73), to persecutions of protestants in Catholic countries (168^-88, 1720, 1732) and to
an alleged Catholic plot (1734). The last named alarm ended in a series of
plainly unfounded condemnations. Between these persecutions and
afterwards the Catholic violations of the law were officially ignored. The
suppression of the Society of Jesus carried with it a first regulation : the
Estates expelled all ex-Jesuits, forbade the introduction of new members
of other religious orders and alien priests, but granted corporate capacity
to all Catholic communities (1776). More than twenty years before
they had already obliged them to support their own poor coreligionists.
As a matter of fact, the relief of poverty had always been a chief
concern of the Catholic communities. A will of 160^ mentions overseers
of the poor at Franeker, the record of a settlement by similar authorities
at Harlingen in 1640 is still in existence. After some time the communities
also acquired real estate, which was administered as a simulated private
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property of one of the overseers. When in 1734 the government got
hold of some papers at Harlingen, the possessions of the poor were
confiscated, but restored by 1 776. Because of the pressing poverty in the
town, in 1780 the Estates permitted a general collection over the whole
province. At Dronryp Catholics could occupy three rooms in a six-room
poorhouse, an appendix to the Liauckama entail.
The overseers also managed the material interests of ecclesiastical
nature. After a period of wandering to and from farm houses, citizen
dwellings and houses of the gentry, house chapels were erected. After
1690 they became of considerable size, but were still masked on the
outside. By and by silver furniture, pictures, statues and organs were
acquired. Unfortunately no chapel has been preserved or depicted.
The most important ecclesiastical service was the Mass, before 1670
generally said by night. In 161 ς Van Wareghem also advocated lay
meetings. A description of the practice followed in 1631, includes
informal greetings, singing, confession, instruction, sermon and Mass
with communion. The Jesuits made much of the administration of the
sacraments. They also practised exorcism and used various kinds of holv
water and relics; the Dominicans propagated the rosary. One wonders
how lightly the Jesuits believed in miracles, especially before 1660.
After 1700 information is very scanty with the exception of interesting
notes in the Dronryp parish registers on the circumstances of sacramental
administration. The Bible is seldom mentioned. In the two centuries
between 1600 and 1800 less than ten native priests are known.
The decline in the Catholic population can best be traced in the
gentry. About 1600 some ten or twelve noble houses had notorious
Catholic inhabitants, in i6fo this number had fallen to six, in 1700 to
four, and in 175Ό to one. Some houses had been passed to protestant
relatives, others had been sold or fallen in ruin for lack of money. In the
case of the Camstra family at Menaldum, the death of both parents at an
early age gave protestant relatives the opportunity to provoke a court
verdict that proclaimed them tutors of the small children (1669). Only
the extensive but declining Liauckama-estate at Sexbierum remained in
Catholic hands.
From the places where priests were captured or sought, one may
deduce that Catholic groups existed at many places, with only one
significant exception: Het Bildt. According to Jesuit reports the
Catholic community at Harlingen was small, but it began to grow by the
end of the seventeenth century, partly due to Westphalian immigration.
At Franeker the growth was not so impressive. The baptismal registers
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of the three stations, beginning about 1700, disclose that in many villages the Catholic group from a considerable number shrunk to almost
nothing ; earlier sources suggest that the same process had taken place in
other villages in the 17th century. The presence of Catholic gentry
supported in some cases the existence of a Catholic minority (Menaldum,
Tsjom), but not so at Sexbierum. On the other hand the minority at
Tzummarum and the fairly great groups at Dronryp and Winsum relied
only upon a limited number of farms in Catholic hands. The process of
concentration in the settlements with a chapel must in all probability
not be attributed to changes of religion, but to migration on religious
and social-economic grounds.
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bronnen en litteratuur

ARCHIEVEN

Naar hun herkomst kunnen de archivalia eenvoudig verdeeld worden in
die van kerkelijke besturen, van wereldlijke besturen en particuliere.

Katholieke kerkelijke archieven
De door het hoogste kerkelijke gezag in Rome — paus, kardinalencongregaties, vooral de Propaganda — aangelegde archieven zijn voor het
grootste deel uitgegeven of vermeld in 's Rijks geschiedkundige publicatiën: vier delen Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der
Nederlanden onder de apostolische vicarissen, 1592-1727 (RGP 77, 86,
94 en 97, uitgegeven door J. D. M. Cornelissen, R. R. Post en twee
delen door P. Polman) en twee delen Romeinse bescheiden voor de
geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1727-185-3
(RGP 103 en 110, uitgegeven door P. Polman). Van de elders uitgegeven
stukken zijn in de noten uitgever en plaats van uitgave vermeld. Slechts
weinige van deze stukken zeggen iets over het kerkelijke leven in onze
afgelegen staties, de meeste zijn van algemenere aard of beperken zich
tot het opgeven van namen en getallen.
Zeer veel is ontleend aan de archieven der apostolische vicarissen.
Die van Sasbout Vosmeer en zijn opvolgers tot en met Potcamp maken
thans de kern uit van het archief der Oudbisschoppelijke Clerezie, dat
van Bijleveldt berust in het bisschoppelijk oud-archief te Haarlem.
Ook van de oudere aartspriesters van Friesland zijn enkele stukken
in het лове terechtgekomen; van aartspriester Toll en diens opvolgers
bezit het aartsbisschoppelijk oud-archief te Utrecht een en ander.
Van de statie-archieven heeft dat van Harlingen het meeste doorge443

maakt; juist daardoor is het echter het beste bewaard. Van het pastoors
archief zijn de oudste stukken van regeringswege in 1616 in beslag
genomen en gepubliceerd (DJ Ν en J N ) . Vervolgens is er een leegte tot
1687, als de doop-, trouw- en dodenboeken beginnen te lopen; deze
zijn met al hun soortgenoten opgenomen in het Rijksarchiefdepot te
Leeuwarden, afdeling oude burgerlijke stand. Het archief der arm- en
kerkvoogden, dat begint met retroacta van 1621, is omstreeks het einde
van de 17e eeuw overgebracht naar het archief van de overste der Jezuietenmissie en door Norbertus Aerts geïnventariseerd ; wat van deze
stukken over is, berust thans met de inventaris in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Een in 1712 aangelegd rekenboek is in 1734 verbeurd
verklaard en maakt nu deel uit van het archief van het Hof van Friesland.
Het weinige dat van Franeker naast de in 1719 beginnende registers
bewaard is, berust in het archief van de Nederlandse minderbroedersprovincie in het klooster Alverna.
Het pastoorsarchief van Dronryp begint in 1699 met de gebruikelijke,
zij het niet geheel volledige registers. De parochie zelf heeft nog enkele
originelen en afschriften van fundatiestukken.
Van de reguliere missie-oversten hebben die der Jezuïeten een groot
archief aangelegd, dat tot het einde van de 17e eeuw zeer rijk is. Vele
stukken zijn ook in het werk van Carbonnel en vooral van Aerts opgenomen; het verlorene is enigermate te reconstrueren uit de door Aerts
in de jaren 1692-97 opgemaakte inventaris. Uit de achttiende eeuw zijn
bijna uitsluitend financiële stukken bewaard. Het geheel behoort tot het
uitgebreide en rommelige Jezuietenarchief, provincie Flandro-belgica,
in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.
De betrekkelijk primaire gegevens uit het missie-archief kunnen aangevuld worden met de litterae annuae, de jaarverslagen, die naar de
ordesgeneraal te Rome werden gezonden. Een groot deel van deze verslagen is door A. van Lommei afgeschreven en aldus te raadplegen in de
bibliotheek der Jezuïeten te Maastricht; verschillende belangwekkende
verslagen bleken evenwel alleen in Rome aanwezig.
Tegenover de rijkdom van de archieven der Jezuïeten steken die der
Franciscanen mager af: verslagen zijn sinds 1684 vastgelegd in de Descriptio stationum, er is een dossier over het grensgeschil van 1728,
verder is er nagenoeg niets.
Vermelding verdient nog het in 1628 aangelegde ledenregister van de
Rozenkransbroederschap te Leeuwarden; het origineel berust thans in
het provinciaal archief der Dominicanen te Nijmegen, te Leeuwarden
is in het Rijksarchiefdepot een fotocopie.
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Protestantse kerkgenootschappen
Van de archieven der gereformeerde Kerk zijn allereerst verschillende
doop- en lidmatenboeken alsmede kerkeraadsnotulen gebruikt, thans
behorend tot de afdeling OBS in het Rijksarchiefdepot te Leeuwarden,
of daar in bewaring gegeven. Ook verschillende rekenboeken van kerkvoogdijen (Dronryp, Marsum, Wier, Tzummarum) worden daar bewaard; een enkel bruikbaar rekenboek berust op het gemeentearchief
(Winsum) of is nog ter plaatse (Achlum).
De classis Franeker bezit enkele losse stukken van omstreeks 1600
en notulenboeken vanaf 1636; deze zijn via de archivaris van de Nederlandse hervormde Kerk in bewaring gegeven op het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage. ben enkele maal werd het archief van de classis
Leeuwarden (gedeponeerd in RAD Leeuwarden) met vrucht geraadpleegd.
Van de provinciale synode zijn notulen bekend sinds vanaf i j 8 i .
Die tot en met 1620 zijn uitgegeven door J. Reitsma (APPS VI), van de
latere bezit het provinciaal kerkbestuur zelf die sinds 167^ (gedeponeerd
in RAD Leeuwarden), sommige classes hebben ze vanaf 1640 en het hiaat
kan aangevuld worden uit de copie in het Statenarchief.
Van de doopsgezinden en andere kerkgenootschappen is reeds zoveel
studie gemaakt, dat ik van het gebruik van archiefstukken heb afgezien.
WERELDLIJKE

BESTUREN

Van de archieven der Noordnederlandse generaliteitscolleges is eveneens
vooral gedrukt materiaal gebruikt, namelijk wat te vinden is in de door
N. Japikse begonnen reeks Resolutiën der Staten-Generaal (RGP 26, 33,
4 1 , 43, 47, i i , ï i , 57, 62, 71, 8 j , 92, 101). Daarnaast leverden de
resolutieboeken uit 1616 en 1645 waardevolle gegevens.
Het archief van de Staten van Friesland valt in twee gedeelten uiteen :
het door J. G. Avis uitvoerig naar de orde die er had moeten zijn, beschreven archief uit de jaren vóór 15S0, en het door J. L. Berns geordende en kort beschreven archief uit de jaren 1580-1795·. Het laatste
is nog verre van gaaf, maar goed toegankelijk door grotendeels reeds in
de 18e eeuw gemaakte repertoria. Van de losse stukken die in het
Chronologisch register vermeld worden, is veel verloren of onvindbaar.
Het archief van de stadhouders is mager; het protocol van de secretarie
van Merode is in de Provinciale Bibliotheek terechtgekomen.
Naast de regering stond het Hof als gewestelijke rechtbank, die alle
zwaardere zaken behandelde. Ook het archief van het Hof is ernstig
44Í

gehavend. Op sommige bestanddelen ervan bestaan echter goede sleutels :
op de bijlagen der civiele sententies sinds 1700 door R. S. Roarda, op de
registers van fideicommissaire testamenten door D. J. van der Meer
in de jaargangen 19£4 t/m '66 van het Genealogysk Jierboekje. Zij geven
echter alleen namen, niet de aard van de zaken. In dit opzicht heeft men
meer aan de oudere aantekeningen van E. M. van Burmania in de geografische woordenboekjes van Friesland en aan die van M. de Haan
Hettema; beide heren waren echter alleen geïnteresseerd in edelen.
Van de grietenijen zijn de bestuursarchieven in het algemeen slecht
of in het geheel niet bewaard. Het beste, dat van Franekeradeel, is te
Leeuwarden gedeponeerd, evenals dat van Menaldumadeel. Hennaarderadeel bewaart zelf nog iets, dat van Barradeel is ongeordend.
De rechterlijke archieven, samen met die van het Hof beschreven door
Berns, zijn beter bewaard, hoewel tussen de verschillende bestanddelen
en tussen de verschillende grietenijen grote verschillen bestaan; ook zijn
deze archieven niet overal op dezelfde wijze opgezet. Zij zijn ook weinig
bruikbaar door het ontbreken van sleutels op de inhoud, afgezien van
oude alfabetische naamlijsten in sommige registers.
Het bestuursarchief van de stad Franeker is vrij rijk aan losse stukken,
die met vreemde bestanddelen zuiver chronologisch geordend zijn door
A. en I. Telling, maar goed beschreven. De bewaarde registers betekenen
niet veel. Het rechterlijk archief is op enkele uitzonderingen na aanwezig op het RAD te Leeuwarden.
Het bestuursarchief van Harlingen is onlangs geordend door H. Tj.
Obreen. Het bevat vrij weinig losse stukken, maar daar staat tegenover
dat er vanaf 1609 uitvoerige resolutieboeken voorhanden zijn. Voor het
rechterlijk archief geldt hetzelfde als voor alle andere.
Van de „vreemde" bestuursarchieven zijn enkele door A. C. van Asch
van Wijck uitgegeven stukken van de Staten van Utrecht benut, evenals
van het Spaanse gouvernement in de Nederlanden (ARA Brussel, fonds
Audience).
PARTICULIERE

ARCHIEVEN

Het belangrijkste particuliere archief is het huisarchief van Liauckamastate te Sexbierum, in depot gegeven aan het RAD te Leeuwarden en
voorlopig geïnventariseerd door S. J. Fockema Andreae. Sommige
stukken uit dit archief zijn terechtgekomen in particuliere verzamelingen,
namelijk in die van de eerzame Mennistenvermaner Joost Halbertsma
(thans in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden) en van F. A.
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Corbelijn Battaerd (verzameling Fries Genootschap, thans in RAD
Leeuwarden).
Ook het huisarchief van Kingma-state te Sweins (geordend door
Berns) en het verenigd archief van de families Van Eysinga en Vegelin
van Claerbergen (eveneens in RAD Leeuwarden en voorlopig beschreven
door S. J. Fockema Andreae) leverden enige stukken op.
De oudere verzamelingen van S. A. Gabbema (brieven in PBF, staatsstukken in RAD), van Schwartzenberg (RAD Leeuwarden) en van Wopke
EekhofF (verspreid over RAD, GA Leeuwarden en PBF) bevatten eveneens
bruikbaar materiaal.

VERHALENDE

BRONNEN

Prophecye van Jaarfke, uitg. K. ter Laan, Groningen 1931.
Accurata descriptio peregrinationis in terram sanctam per illustres atque antiqua nobili
tate splendidos viros ас dominos d. Hesselum a Martena, d. Tzallingum a Botnya
neenon d. Julium a Botnya Frisios religionis ergo féliciter susceptae anno salutis
humanae i j i ? . Uitg. J. van LeeuweninvF 3 (1844) 229-276.
ARENT wiLLEMSZ : Hier beghini die aire hoechste ende aire heilichste pellegrummaetgie
van die aire heilichste stat van Jherusalem, beghinnende van Delft off van stede tot
s t e d e . . . Uitg. С. J. Gönnet in ввн l i (1884) i - i 8 j .
EGBERT ALTING : Diarium... eorum quae apud senatum inter litigantes decreta deque
aliis acta rebus fuere ab anno LUI 0 . Uitg. W. J. Formsma en R. van Roijen. RGP I I I ,
Den Haag 1964.
MATTHijs HEYMANS : Memoriën. PBF hs. 90$6 1.
siBRANDUS LEO : (Chronica abbatum Horti Sanctae Mariae et Lidlumensium in Frisia
Occidentali). Uitg. D. A. Wumkes, Bolsward 1929.
HOTZO AECXMA: Conscriptio exulum Frisiae. Uitg. A. J. J. Hoogland, AAU 16 (1888)
326-370.
REiNico FRESINGA: Memoriën van de gedenckweerdigen dingen dier in den Nederlandischen provinciën van Frieslant, Overyssel, Omlanden, Drenthe, Grueningen
ende Lingen met heuren byliggenden frontieren geschiet sijn. Heruitgegeven door
Gerhard Dumbar in Analecta seu vetera aliquot scripta inedita, Daventriae 1722.
JOHAN RENGERSTEN POST: Extract wth verscheiden historien, cronijken und andern
scrifften..., oeck etliche dingen van den Fresen allen int gemein, darboven alle de
handlingen, heemlicheiden und krigen de bij Con. M a t . . . 2 din. Uitg. Η. O. Feith
onder de titel Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers van Ten Post,
1-11 Kronyk, Groningen 18^2.
EGGERIK EGGES PHEBENS : СЬгопісоп rerum in Phrisia et praeeipue circa Groningam
gestarum . . . ab anno videlicet i j o j ad annum praesentem. Uitg. H. O. Feith
(WHG и 7), Utrecht 1867.
ABELUS EPPENS THO EQUART: Der Vresen chronicon . . . Uitg. J. A. Feith en H. Brugmans (WHG HI 27-28), Amsterdam 1911.
suFFRiDUS PETRUS : De scriptoribus Frisiae decades xvi et semis . . . Coloniae Agrippinae
49ί·
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FRANCISCO V E R D U G O

Commentario

de la guerra de Frisa . .

Uitg

H. Lonchay,

Bruxelles 1899
GEIXIUS SNECANUS FRisius· Praestantia generis et virtute clarissimis D D . et nobilibus
Sixto a Camminga d o m i n o

Amelandiae,

D o c o n i a Martena. . ,

Frisia nobilis,

Leeuwarden l y j í , S f - 6 i .
Εν ERHARD VAN REYD
den jaere 1601
den

Historie der Nederlandscher o o r l o g e n begin ende voortganck t o t
Heruitgegeven en voortgezet door Johan van den Sande, Leeuwar

IÓJO

FREDRICH V A N V E R V O U

Enige g e d e n c k w e e r d i g e geschiedenissen tot n a n c h t i n g e der

nakomelingen s o m m a n s c h e r wijze beschreven. Uitg

F n e s c h Genootschap, Leeu-

warden 1 8 4 1 .
—

Enige aentekeningen van't gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generaal
anno 1 6 1 6 , 1 6 1 7 , 1 6 1 8 , 1 6 1 9 , 1 6 2 0 . Uitg F n e s c h Genootschap, Leeuwarden 1 8 7 4 .

FYNES MORYSON : An itinerary . . . containing his t e n yeeres traveil . . . Heruitg. en uitg
J. N . Jacobsen Jensen in BMHG 39 ( 1 9 1 8 ) 2 1 9 - j o i .
DIRCK JANSZ: (Aantekeningenboek). U i t g

P. Gerbenzon ( E s t n k k e n , rige Lytse teksten

e n studzjes o p it gebiet fan de Fryske filology, formanmchfâldige op it Frysk Ynstitut
oan de R . U . t o Grins, 2 1 ) , Grins i 9 6 0 .
FRANciscus DUSSELDORPIUS: Annales
Gravenhage

U i t g . in uittreksel door R. Fruin ( W H G HI 1), 'S

1893.

( K E M P O e n ERNESTUS H A R I N X M A V A N D O N I A . ) Kerkkalender ofte d o o t b o e c k ,

waarm

g e m e n t i o n e e r t w o r t van yttelycke Friesche edelluyden e n jufferen, o o k andere
treffelycke persoenen die zeedert den jaere 1400 (overleden zijn), PBP hs

71^8

x v i i 16.
UBBO E M M I U S · Guilhelmus Ludovicus c o m e s Nassovius . . . Gromngae 1 6 2 1 .
PIERIUS WINSEMIUS · Chronique ofte historische geschiedenisse van V n e s l a n t

. . . Fra-

neker 1 6 2 2 .
—

Historiarum ab excessu Caroli V Caesaris sive r e r u m sub Philippo II per F n s i a m
gestarum . . . libri Septem. Leovardiae 1 6 4 6 .

Historia missionis Batavicae Societatis Jesu. H s . in ASJ/FB 4 9 $ .
wiLLEBRORDus VAN D E R HEYDEN. C o m m e n t a n u m de rebus a patribus e Societate Jesu
in Frisia gestis, h s . in VFG, vertaald door H . Amersfoordt e n U . A . Evertsz onder
de t i t e l · Verhaal van de verrigtingen der Jezuïeten in Friesland. Leeuwarden 1 8 4 2 .
—

(Aantekeningen over gebeurtenissen rond ι ¡So

in Leeuwarden). Handschrift in

PBF, R K 4 h s .
GuiLiELMUs GOETGEBURius. Historia missionis Batavicae Societatis Jesu, квв
GERARDUS C A R B O N N E L :

i27{-6.

Supplementum et notae ad H i s t o n a m missionis Hollandicae.

(in hiervoor g e n o e m d w e r k ) .
TABULA chronologica episcopatus e t ecclesiae cathedrahs Harlemensis. U i t g . J. J. Graaf
ш в в н 1 ( 1 8 7 3 ) 1-23, 2 1 4 - 2 4 Í , 3 2 1 - 3 5 0 ) .
N e c r o l o g i u m dioecesis Harlemensis

. . U i t g in D e Katholiek 6 0 ( 1 8 7 1 ) 1 7 - 7 9 , 3 3 4 - ΐ ΐ · ι

6 i ( 1 8 7 2 ) 2 4 3 - 2 Í 3 ; 62 ( 1 8 7 2 ) 2 3 8 - 2 « ; 63 ( 1 8 7 3 ) 2 6 Î - 2 7 6 .
Memorabilia van e e n Haarlems klopje. U i t g . J. Barten in HB 62 ( 1 9 ^ 3 ) 1 7 1 - 1 8 0
Af-beeldinghe van d'eerste e e u w e der Societeyt Jesu

Antwerpen 1640.

TRIJN OLY (Levens der maagden in den H o e k ) . H s . in de bibliotheek van h e t T h e o l o cum te Warmond.
Waar mogelijk w o r d t bij de aanhaling van djt w e r k o o k v e r w e z e n naar de uitvoerige
citaten in artikelen van J J Graaf ш в в н 17-20.
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JACOBUS POLIUS: Vita a d m o d u m reverendi patris Nicolai Vigerli . . . historiée descripta.
Coloniae Agrippinae 1 6 4 6 .
1. COMMELYN: Frederick Hendrick van Nassauw, prince van Orangien, zyn l e v e n e n
bedryf. 2 d i n , Amsterdam i 6 j i .
CHRISTIANUS S C H O T A N U S : D e geschiedenissen kerckelyck e n d e w e r e l d t l y c k van Friesland O o s t e n d e W e s t . Franeker 16^8.
—

Van d e g r o n d e n der Mennistery, ofte waerschouwinghe o v e r ' t B l o e d t - t o o n e e l der
doopsgesinde van T h i e l e m a n Jansz van Bracht. Leeuwarden 1 6 7 1 .

GERARDUS G O G H : D e d u c t i o stationis Franekeranae. Hs. in AOF.W/GI, Franeker м .
BALTASAR BEKKER: Ondersoek van de betekeninge der k o m e t e n . . . Leeuwarden 1 6 8 3 .
A R N O L D WAEIJER : N o p e n d e het aerts-priesterschap van S w o l l e naer de beroerten deser
Neder-landen . . . U i t g . G. A. Meijer, U t r e c h t 1 9 2 1 .
N O R B E R T U S AERTS: Acta missionis Hollandicae, u-vin. квв hs. 1 1 9 9 1 , 2 1 8 1 8 ' ,

11992,

1 1 9 9 3 , 2 i 8 i 8 2 , 1 1 9 9 4 , 21 S i 8 3 .
—

Brevis notitia missionis Hollandicae rerumque in ea gestarum juxta ordinem statio
n u m quas vel m o d o tenet vel aliquando tenuit Societas Jesu . . . 1 afschrift van A. van
L o m m e i UIBSJ/MITS. С 31,11

—

квв

hs 4 1 8 2

п.

Index n o m i n u m missionariorum de quibus m e n t i o fit in superioribus

chronicis,

c u m exhibitione stationum quas aliquando e x c o l u e r i n t . U i t g . J. Kleijntjens in н в
ςς

(1938)28-67.

Descriptio stationum missionis ordinis fratrum m i n o r u m r e c o l l e c t o r u m almae provinciae
Germaniae Inferioris. 2 din. AOFM/GI.
JACOBUS STEENBICKER: (Annales meae missionis in statione Franekerana). H s . AOFM/GI,
Franeker м.
Verhael ofte voorsegginge van den seer e e r w e e r d i g e n pater Johannes van Leliendaal,
professoor van 't klooster tot Uijtrecht uijt de order van Sint Augustinus, PBF hs. 4 6 8 .
H. R O U C O M A : Memori-pilaer of Dronrijps memoriael off chronijk, waarin

gevonden

w o r d al het voornaamste dat zedert 't jaar 1 6 9 0 gepasseert is. H s .
Dit handschrift is fragmentarisch e n slordig uitgegeven te Franeker (waarnaar ver
w e z e n w o r d t m e t letter F ) ; het eerste g e d e e l t e is o p n i e u w uitgegeven door

W.

D o l k in GJ 1 9 6 3 , 1 2 - 6 4 (verwijzing G J ) ; naar het niet uitgegeven g e d e e l t e w o r d t
v e r w e z e n m e t D e n de bladzijde uit de voor uitgave gereedgemaakte tekst van W .

Dolk.
ANDREAS TIARA: Historia stationum ecclesiasticarum, VFG.
U i t g . d o o r G. H. van Borssum Waalkes onder de t i t e l : Andreae Tiarae annotationes
. . . Leeuwarden 1 8 9 4 .
ADRiANUs COSIJNS: Aenspraek t o t Vrieslant. Gedeeltelijk uitg. H. J. Allard in D i e t s c h e
warande 10 ( 1 8 7 4 ) 3 4 8 - 3 4 9 .
T H E O D O R U S DE с о е к : D e P e t r o Codde sive Coddaeo, archiepiscopo Sebasteno, in
Hollandia ac Foederatis Provinciis vicariatus opostolici potestate p o t i t o , functo ac
defuncto libri tres, ubi ab apostolica sede lati in e u m judicii aequitas demonstratur.
Romae 171$.
WM G R A H E :

Egt verhaal van de gevangenneeming, gevangenis e n wederloslating van

zeven p e r s o o n e n . . . , die door ordre van den keurvorst van de Palts gearresteerd
en d o o r de hulp e n voorspraak van de Staaten van Holland zyn vrygekomen. U i t g .
D . H a r t i n g e n P. Cool in DB I ( 1 8 6 1 ) 53-8 £.
н . F. VAN HEUSSEN : Batavia sacra sive res gestae apostolicorum virorum qui fidem Bataviae primi intulerunt. Bruxellis-Ultrajecti 1 7 2 4 .

449

—

Historia seu notitia episcopatus Leovardiensis. Ín Historia episcopatuum Foederati
Belgn . . . Antverpiae 1 7 3 3 .

FRANCISCUS VAN SUSTEREN : Historia missionis a Societate Jesu per Foederatas Provincias
. . . KBB hs. 3 6 4 2 - 4 , fol. 1-76V.
ISAAC LE L O N G : Boek-zaal der Nederduytsche Bybels, g e o p e n t m e e n historische verhandelinge van de oversettinge der heyligen schriftuure in de Nederduytsche taaie
sedert deselve eerst wierdt o n d e r n o m e n . Amsterdam 1732
IGNATIUS OLIVA

Historia chronologica missionis Societatis Jesu in Foederati

Beigli

provinciis. KBuhs. 3 6 4 2 - 4 , fol. 1 7 3 - 2 4 7 .
SIMEN EN JAN ALTHUYSEN : Gelok-wensching oer de boosck fin zyn trogloftige Haegheid
W i l l e m Karel Hindrik Friso, . . . mey har keuninglyke Haegheid Anna . . . Ljouwert
"734p. COUPEER : Heyl-, eer- yn zege-krans, gaergefnsselt o e r de h o l l e fen syn aldertroglouftigste haegheyd W i l l e m Carel Hinrik Friso . . . in fin syn gelaefde gemalinne har
keumnglyke haegheyd Anna . . . w e g e n s har bevestigt h o u w l i k . . . Ljouwert 1734.
Extract uijt de resolutien van Ameland, g e n o m e n o p rcgtdag den 23 junij 1734. Uitg.
J. Dirks onder de titel: D e prins o p het Ameland, m I-VA 1 8 6 6 , 1 2 0 - 1 4 3 .
J O H A N N E S H E R O N I M U S · Vreugde op het inhalen van syn doorlugtige hoogheid W i l l e m
Carel Hendrik Friso . . . en syn hoogheids g e m a l i n n e .

. princesse A n n a . . . Franeker

1734
Friesland berste geographisch w o o r d e n b o e k . Leeuwarden 1 7 3 6 . Gebruikt is e e n doors c h o t e n exemplaar m e t aantekeningen van E. M. van Burmania, PBF hs. 3 7 7 .
JAN A L T H U Y S E N . Langaene oer dy fortziesing fin zyn trogloftigste haegheyt W i l l e m Karel
Hendrik F r i s o . . . t o o staedhadder oer alle san f o n e n i g d e prowintjes, yn't F n e s c h
b y r y m m e . Harlingen 1747.
Nederlandsche jaarboeken, inhoudende e e n verhaal van de merkwaerdigste geschiedenissen die voorgevallen zyn binnen den omtrek der Vereenigde Provintien sederd
het begin van't jaer 1747. Amsterdam.
Geographisch w o o r d e n b o e k , b e h e b e n d e e e n u y t v o e n g e b e s c h r y v i n g . . .

Leeuwarden

'749Gebruikt is e e n doorschoten exemplaar met aantekeningen van E. M. van Burmania,
PBFhs. 378.
Nauwkeurige aantekeningen van enige hondert personen van allerley rang, die over de
h o n d e r t j a r e n g e l e e f t h e b b e n . . . Leeuwarden I 7 i 2 .
Gebruikt is e e n doorschoten exemplaar m e t aantekeningen van E M van Burmania,
PBFhs. 4 8 1 .
E. M. V A N B U R M A N I A : Geestelijke personen, die in diverse qualiteiten in de F n e s c h e
steden ( e n dorpen) in functie syn g e w e e s t in de 14, 1 j en 16 e e u w tot aan de reformatie t o e . 2 din. PBFhs. 101 3.
—

Genealogische b e n g t e n en aanteekemngen omtrent F n e s c h e adellyke geslachten.
PBFhs. 1 0 2 0 .

R. p. R E D D I N G I U S : D e levens der predikanten van Berlikum. In Petrus N o t a : Tweetal
van kerkelyke leerredenen . . . Franeker 1 7 8 1 .
T e g e n w o o r d i g e staat der Vereenigde Nederlanden x i v .
Imgen

Amsterdam-Leiden-Dord-Har-

178J.

D. p. Z(IJLSTRA): Korte historie en beschrijving van Franeker. . Franeker 178$.
FRANCISCUS D R A P E R : Laatste aanspraak en vaarwel aan de R o o m s c h e g e m e e n t e van
Franeker. Heruitg. door D . van Heel in N S 14 ( 1 9 4 0 ) 2 1 7 - 2 2 0

4ÍO

JACOBUS SCHELTEMA : Nauwkeurig bericht van het volksfeest te Franeker op den ς maart
I79J bij gelegenheid van het verbreeken der ketenen en het herstellen van de
poorten aldaar, voorafgegaan door een kort betoog van de redenen welke de inge
zetenen van Franeker bewogen om hunne blijdschap over de gewichtige verandering
van zaaken op eene bijzondere wijze aan den dag te leggen. Franeker 179$.
—
Levensschets van Simon Styl. Amsterdam 1804.
A. CUPERUS: Staat der volks-telling of lijst der inwoonders van Friesland. Leeuwarden
1798.
G. BRUINING: Herinneringen met betrekking tot de omwentelingen in staat en Kerk
gedurenden zynen levensloop. Dordrecht 1830.

GERAADPLEEGDE

LITTERATUUR

Anoniem :
De gildehoren en het grootveerschippersgild te Harlingen. VF ¡ ( i 8 f o ) 3£і-3£9.
Catalogus historische tentoonsteling in de Rijks hoogere burgerschool ter gelegenheid
van het 700-jarig bestaan der stad Harlingen 12 34-1934.
Smellingeraland. Proeve van een .geakinde'. Drachten 1946.
Jubileum-tentoonstelling Vijf eeuwen kerkelijke kunst, Friesch museum Leeuwarden
(•947)·
Het kinderportret in Noordelijk Nederland in de 16e en 17e eeuw, Fries Museum,
Leeuwarden, 19 december 19J3-18 januari 1954.
с

P. E. ROBIDE VAN DER лл: Liauckama-state.

—
Orxma-state. Beide in Nederlandsche oudheden.
J. G. R. ACQUOY: Het oude Paaschlied „Christus is opgestanden". ANK I ( I 8 8 ; ) 1-36.
Ν. E. ALGRA: Ein. Enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in Westerlauwers Friesland. Groningen 1966.
A. j . ANDREAE: Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en
Nieuw-Kruisland. 2 din Kollum i 8 8 j .
—
Friesland bij den vrede van Munster, VF 19 (1900) 435-474.
L. j . VAN APELDOORN: De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van het recht
omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 179Í. 2 din. Leeuwarden 191$.
—
De historische ontwikkeling van het recht omtrent de huwelijkssluiting in Nederland. Christendom en historie 1(192;) 66-182.
H. w. F. AUKES: Het voorgeslacht van kardinaal De Jong. Utrecht i g j j .
J. s. BAKKER: Bijdrage tot de geschiedenis der doopsgezinden op Terschelling. DB 1
(1861)86-93.
J. BAKTEN: Een heldhaftige vlootaalmoezenier. CNJ, april i960, 29-32.
—
Broeders als administrateurs van de Hollandse Jezuietenmissie. AGKN 8 (1966)
2ÍI-2Í6.
к. BAUCH: Jakob Adriaensz Backer, ein Rembrandtschuler aus Friesland. Berlin 1926.
—
Beiträge zum Werk friesischer Künstler, о н 43 (1926) 90-95, 107-111.
H. E. BECHT: Statistische gegevens betreffende den handelsomzet van de Republiek der
Vereenigde Nederlanden gedurende de 17e eeuw (1579-1715). 's-Gravenhage 1908.
J. с. VAN DEN BERG: Friesland's belastingen in de vorige eeuw. De Economist 1890, 364.
F. с BERKENVELDER : Frieslands handel in de late middeleeuwen. Economisch-Historisch
Jaarboek 29 (1963) 136-187.
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p. TH. VAN BEUNINGEN : W i l h e l m u s Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn
biografie ( I Í 2 J - I J 7 6 ) . Assen 1966.
D. VAN B L O M : D e Amelandsche troebelen onder Marijke-moai. D e Gids 93 ( 1 9 2 9 ) 3e
deel, 366-403.
р. с

J. А. BOELES: D e theecomparitic,

opgericht binnen Franeker 178J. VF 29 ( 1 9 2 9 )

83-86.
w . в. s. BOELES : Frieslands hoogeschool en h e t Rijks Atheneum te Franeker. 2 din.
Leeuwarden 1 8 7 8 - 1 8 7 9 .
в. D E B O E R : D e scheiding van de Germania Inferior sedert 1 7 8 2 . BGPMN XI ( 1 9 5 9 ) 337349;
—

ХП ( 1 9 6 1 ) 9 - 2 3 , 2 8 8 - 3 1 7 , 3 2 6 - 3 Í 2 ; xiii ( 1 9 6 3 ) 1 4 3 - 1 8 6 .

D e Germania Inferior van de achttiende e e u w in getallen, BGPMN XIV ( 1 9 6 f ) 2 7 7 - 3 2 9 .

N . A. BOOTSMA: Prinses Anna van Hannover. V o o r Rogier, Hilversum-Antwerpen 1 9 6 4 ,
blz. 1 2 7 - 1 4 6 .
с

B O S C H M A : Liauckama state te Sexbierum. VF 47 ( 1 9 6 6 ) 177-194.

с

R. B O X E R : Sedentary workers and seafaring folk in the D u t c h Republic. B & N 11,
1962,

148-168.

s. VAN BRAKEL: (Inleiding op) Stukken betreffende de kamers der N o o r d s c h e Compagnie
naafloop van het o c t r o o i , в м н с 31 ( і 9 1 0 ) ι-2 ι.
G. B R O M : Mgr Brancadoro in de Hollandsche Zending, AAU 36 ( 1 9 1 0 ) 2 2 7 - 4 0 J .
L. B R O U W E R S : Carolus Scribani S. J. 1 5 6 1 - 1 6 2 9 . Een groot man van de Contra-Refor
matie in de Nederlanden. A n t w e r p e n 1 9 6 1 .
L. B U R E M A : D e voeding in Nederland van de m i d d e l e e u w e n t o t de twintigste e e u w .
Assen 1 9 J 3 .
R. B U R G E R S : D e statie der paters Minderbroeders t e Bolsward. Groningen 1 9 2 4 .
M. p. VAN BUIJTENEN : St. Vitus van O l d e h o v e . Episoden uit de strijd o m Leeuwardens
kerk 1 1 4 6 - I Í 8 0 . A A U 68 ( i g j o )
—

1-137.

Franeker en T j u m m e r fiamdel. ів 2o ( 1 9 5 8 )

ij-28.

D . CANNEGIETER: Sijthjema- of Sijthiema-state te Hallum. EVA I 8 9 3 , 6 7 - 9 ς .
—

Geschiedenis

van Oud-Sjaerdema e n Sjaerdema-slot

te Franeker e n hunne

be

w o n e r s . Franeker 1 9 0 2 .
—

Reijnier van Tzum. Een levensschets. Franeker 1 9 0 4 .

—

Het huis of slot K o u û m onder Tzum. H e t N o o r d e n 1 ( 1 9 0 4 ) 3 3 0 - 3 4 2 .

—

Aanteekeningen van meldenswaardige zaken en gebeurtenissen betreffende het dorp
T z u m ; PBbhs. 7 1 7 .

s. BLAUPOT TEN CATE: Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland van derzelver ontstaan tot dezen tijd. Leeuwarden 1 8 3 9 .
A. E. CHRISTENSEN : D u t c h trade to the Baltic about 1 6 0 0 . Studies in t h e Sound t o l l register and D u t c h shipping records. Copenhagen-the Hague 1 9 4 1 .
G. C O H E N : Ecrivains français en Hollande dans la première m o i t i é du х не siècle. La
Haye-Paris 1 9 2 1 .
p. C O O L : lets over e n uit het archief der doopsgezinde g e m e e n t e te Harlingen. DB
17(1877)115-132; 18(1878)87-97.
j . D. M. CORNELISSEN: Inleiding (tot de) Romeinsche bronnen v o o r den kerkelijken
toestand der Nederlandsche katholieken onder de apostolische vicarissen I ( R G P 7 7 ) .
s. C U P E R U S : Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. 2 d i n .
Leeuwarden 1 9 1 6 - 1 9 2 0 .
A. T H . VAN D E U R S E N : Het oordeel van François van Aerssen over de m o o r d op Hendrik
IV van Frankrijk. TvG 76 ( 1 9 6 3 ) 2 8 4 - 2 9 8 .
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j . в. DiEPENBRocK· Geschichte des vormaligen munsterschen Amtes Meppen oder des
jetzigen hannoverschen Herzogtums Arenberg-Meppen. Munster 1 8 3 8 .
J. G. VAN D I L L E N : Honderd jaar e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g van h e t N o o r d e n , A G N VII
277-320.
w . D O L K : Van Fürsten- t o t Vossenberg. D e Harlinger s t e e n h o u w e r Jacob Lous Korssenburg e n zijn familie, GJ 1 9 5 9 , i i - 7 3 .
—
с

Zestiende e e u w s e zerkhouwers in Friesland, VF 4 6 ( 1 9 6 4 ) 2 0 ^ - 2 1 3 .
D . D O N A T H : Bijdrage t o t d e geschiedenis d e r straatverlichting, FVA 189$, 1 0 3 - 1 4 J .

w . 1. VAN D O U W E N : D e afscheiding van d e huiskoopers o f O u d e Vlamingen ( 1 J 8 7 ) e n
die van de Janjacobsgezinden ( 1 ^ 9 9 ) . DB ¡г ( 1 9 1 2 ) 4 9 - 7 3 .
м. p. R. D R O O G : Monseigneur Iganatius Busca, vice-superior d e r Hollandsche Missie.
AAU 36 ( i 9 I o) I 0 4 - 1 7 3 ·
j . DOMMISSE: D e Republiek van 1 7 4 7 - 6 6 . AGN vili 1-2 J .
B. D U H R : Geschichte der Jesuieten in den Landern deutscher Zunge, i-iv'. Freiburg i m
Breisgau 1 9 0 7 - 1 9 2 8 .
А. с . D U R E R : Archief-studien.

ANK I ( I S S J )

229-240.

w . DYKSTRA: U i t Friesland's volksleven van vroeger e n later, 2 din. Leeuwarden z . j .
E. ENOCHSSON: D e n kyrkliga seden, m e d sarskild hänsyn till Vasterás stift. S t o c k h o l m
1949·
L. V A N DER ESSEN : D e scheuring in d e Nederlanden, A G N ν I 4 0 - 1 7 3 .
—

Politieke geschiedenis van het Zuiden, A G N ν 2 4 J - 2 8 2 .

j . A. FABER: Friesland e n d e Sontvaart. IB l i ( 1 9 5 9 ) 187-196 ; 22 ( i 9 6 0 ) 4 4 .
—

Frieslands e c o n o m i s c h e ontwikkeling van i j o o tot I S I J . Hoofdstuk in het binnen
kort t e verschijnen Handboek der Friese geschiedenis.

к. G. FELLERER: Westfalen in der Musikgeschichte, D R W IV I , 1 8 9 - 2 6 5 .
к. FOKKEMA: H e t stadsfries. Een bijdrage t o t d e geschiedenis e n grammatica van h e t
dialect van Leeuwarden. Assen 1 9 3 7 .
—

Eat o e r it h b b e n y n ' e s t ê d y n ' e 17-e i e u . EBW 1 3 - 2 3 .

p. F. M. F O N T A I N E : D e Raad van State. Zijn taak, organisatie e n werkzaamheden i n d e
jaren I j 8 8 - i i 9 0 . Groningen-Djakarta Ι 9 ΐ 4 .
E. G. A . GALAMA: Midfryske lietsjes, al o f net fan Gysbert Japiks? IB 28 ( 1 9 6 6 ) 2 0 7 - 2 2 0 .
s. GALAMA: A m o l d u s Verhel, hoogleraar in de wijsbegeerte t e Franeker,

1618-1664.

sc 27 ( 1 9 5 2 ) I J J - 1 6 6 .
—

H e t wijsgerig onderwijs aan d e hogeschool t e Franeker, ι ς 8 ς-1811.

—

Petrejus Tiara. Bolsward 1964-

Franeker 19 Ϊ 4 ·

p. G E R B E N Z O N : It album fan Habel fan Herema. u w 7 ( 1 9 5 8 ) 7 4 - 7 8 .
p. GEYL: W i l l e m IV e n Engeland t o t 1748 (vrede van Aken), 's Gravenhage 1 9 2 4 .
—

Geschiedenis van de Nederlandsche stam 11. Amsterdam 1 9 3 4 .

H. G R O T E F E N D : Taschenbuch

d e r Zeitrechtnung des deutschen Mittelalters u n d d e r

Neuzeit.3 Hannover-Leipzig 1 9 1 0 .
с

j . G U I B A L : D e m o c r a t i e e n oligarchie in Friesland tijdens d e Republiek. Assen 1 9 3 4 .

s. HAAGSMA: Femge bladzijden uit Friesland's zeegeschiedenis, VF 18 ( 1 8 9 5 ) 3 0 3 - 4 1 8 ,
4Î7-623.
—

Een blik o p Frieslands koopvaardij in't m i d d e n der 1 8e e e u w . Leeuwarden z . j .

A. H A G A : Geslacht Van Boymer. N L 5 4 ( 1 9 3 6 ) 1 2 8 - 1 3 1 .
A. HALLEMA : Lijst van e e n aantal oude kerkorgels in Friesland, waarvan e e n i g e historische
bijzonderheden bewaard zijn g e b l e v e n , o . a . samenstelling e n sterkte, namen van
vervaardigers e n jaar der plaatsing, volgens e e n onuitgegeven handschrift. Tijd-

4Î3

schrift der Vereeniging v o o r Nederlandsche Muziekgeschiedenis 11 ( 1 9 2 4 ) 9 9 - 1 2 6 .
—

H e t Klaarkampster W e e s h u i s te Franeker van 1597 tot 1 9 2 7 . Een bijdrage tot de
geschiedenis der weezenverpleging in Friesland. Leiden ( 1 9 2 9 ) .

—

Financiële perikelen in e e n Friese stad tijdens de Republiek. TvG 63 ( 1 9 J 0 ) 8 8 - 1 0 4 .

—

Franeker door de e e u w e n h e e n . Franeker ( 1 9 ^ 1 ) .

—

Verplaatsing van het Friese admiraliteits-college

van D o k k u m naar

Harlingen,

1 6 4 4 - 1 6 5 2 . Marineblad 1 9 5 2 , 6 5 6 - 6 7 4 .
E. H A V I N G A : H e t leven e n de w e r k e n van Eise Eisinga. Planetarium-boek Eise Eisinga,
A r n h e m 1928..
D. V A N H E E L : Nicolaas W i g g e r s Couse bant. ввн
—

D e minderbroeder pater Henricus de

27 ( 1 9 0 3 ) 7 0 - 1 0 7 ; 30 ( 1 9 0 6 ) i - 2 $ .

V r o o m (Henricus

Sedulius)

1549-1621.

Zijn leven, zijne geschriften, zijne brieven. D e n Haag 1 9 3 1 .
—

D e minderbroeder-apologeet pater Simon de Coninck, 1 6 0 8 - 1 6 6 4 . Franciscaansch
Leven I J ( 1 9 3 2 ) 3 i - 4 * . · ί ' - ' ί ΐ .

· 7 4 - ι 8 ι , 237-243, 272-275.

—

D e statie der minderbroeders, genaamd „het Boompje", in de Kalverstraat t e

—

en c . SLOOTS: Biographica. BGPMN 10 ( 1 9 5 2 ) 1 4 2 - 1 4 6 ; 12 ( 1 9 5 3 ) 4 2 Í - 4 4 4 ; 13

Amsterdam, BGPMN 16 ( 1 9 Í 4 ) 9 - 9 3 .
(I9Í3) 12^-131; Ι 4 ( ΐ 9 ί 3 ) 2 7 4 - 2 9 ί .
G. HESSE: D e eerste minderbroeder te Franeker. Sint Franciscus maandblad 27 ( 1 9 1 2 )
229-233.
—

D e minderbroeders te Franeker. Ons N o o r d e n , 8 t/m 26 n o v e m b e r 1 9 1 9 , en NS
1 0 ( 1 9 3 6 ) 2 8 2 - 2 8 Í , 3 0 7 - 3 1 9 , 4 4 1 - 4 5 2 ; 11 ( 1 9 3 7 ) 2 5 - 3 2 .

M. DE HAAN HETTEMA en A. V A N HALMAEL: Stamboek van den Frieschen vroegeren e n
lat e r e n adel. 2 d i n . , Leeuwarden 1 8 4 6 .
L. j . V A N D E R HEIJDEN : Uit het verleden en h e t h e d e n van katholiek Leeuwarden.
Groningen ( 1 9 4 0 ) .
M. j . M. V A N DER HEIJDEN : D e dageraad van de emancipatie der katholieken.

De

Nederlandsche katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart
der achttiende e e u w . Nijmegen 1947.
j . VAN H I N T E : Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volkplanters
in de 19e en 20e e e u w in de Vereenigde Staten van Amerika. 2 din, Groningen 1 9 2 8 .
H. H O B E R G : Das Konzil von Trient und die Osnabrücker Synodaldekrete des 17. Jahrhunderts. WKTII 3 7 1 - 3 8 6 .
F. VAN H O E C K : Schets van de geschiedenis der Jezuïeten in Nederland. Nijmegen 1 9 4 0 .
—

D e r Jesuiten negotiatie. Studiën 11 134 ( 1 9 4 0 ) 2 4 2 - 2 5 0 .

j . HOLLESTELLE: Belasting o p bouwmaterialen in de 17e en i 8 e e e u w . Samenvatting in
TVG77 (1964) 184-186.
I. HÖSS: D i e konfessionelle Lage in Brandenburg-Preussen und Österreich i m Zeitalter
des Absolutismus. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 15 ( 1 9 6 4 ) 6 1 6 - 6 2 6 .
J. JAEGER: D i e Schola Carolina Osnabrugensis. Festschrift zur Elfhundertjahrfeier des
Königlichen Gymnasium Carolinum zu Osnabrück. Osnabrück 1 9 0 4 .
т. s. JANSMA: D e e c o n o m i s c h e opbloei van het N o o r d e n , AGN ν 2 1 0 - 2 4 4 .
—

D e e c o n o m i s c h e en sociale ontwikkeling van het N o o r d e n , AGN VI 8 9 - 1 4 6 .

p. J E A N N I N : Les c o m p t e s du Sund c o m m e source pour la construction d'indices g é n é raux de l'activité é c o n o m i q u e en Europe ( x v i e - x v i i i e s i è c l e ) . Revue Historique
8 8 e a n n é e , t o m e 231 ( 1 9 6 4 ) ¡¡-101,
J. с

DE J O N G E :

Amsterdam 1 8 4 3 .

4Í4

307-340.

Geschiedenis van het Nederlandsche z e e w e z e n V.

's Gravenhage-

j . j . KALMA: D e R o o m s k e tiid yn lânnammen. Fryske Plaknammen 4 ( 1 9 ^ 1 ) Í 7 - 6 4 .
—

T r i n k h ö m e r und T r i n k g e w o h n h e i t e n , ein Beitrag zur altfriesischen Volkskunde.

—

Bij Gysbert Japiks thus, ів 2o ( 1 9 5 8 ) 28-36.

—

Keatsen yn Fryslân. It spul mei de lytse bal troch de i e u w e n hinne. Frjentsjer 1 9 6 1 .

—

Gysbert syn „silveren tandstoockelder". VF 4 J ( 1 9 6 2 ) 1 j o - 1 5 4 .

—

Manljusklean yn Gysberts tiid. VF 4 c ( 1 9 6 2 ) 1 6 1 - 1 6 5 .

—

O m Gvsbert Japiks hinne. Fryslân yn de x v i i d e ieu. Boalsert 1 9 6 3 .

—

H e t roken in Gysbert Japiks tijd. Vloek of zegen? VF 47 ( 1 9 6 6 )

—

It Mirakelboek en de Marijeforearing yn de 16e ieu. Folkskundich Jierboek 1

ij2-iji.

(1966) 28-32.
H. w . KEIKES: Bolsward, o u d e r d o m m e t gratie. Bolsward i g j i .
H. j . K E U N I N C : Mozaiek der functies. D e n Haag i g j f .
—

Geest und Marsch. (Schriftenreihe der Nordwestdeutschen Universitätsgesellschaft
23) Wilhelmshaven 19^7.

j . K E U N I N G : Frieslands h o o f d w a t e r w e g e n in den l o o p der tijden. Tijdschrift voor Econ o m i s c h e Geographie 32 ( ι 9 4 1 ) 49-64j.

KLEIJNTJENS: D e opheffing der Jezuietenstaties
(1938)

in de Hollandsche Missie, нв

6г

27Î-290.

w . L. s. KNUIF en R. G. к. SMEETs: Sasbout Vosmeer, AAU 41 ( 1 9 1 ς) 3 2 1 - 4 0 7 ; 4 3 ( 1 9 1 7 )
I3Ç-I92.
w . p. с

K N U T T E L : D e toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der Republiek.

2 din, 's Gravenhage 1892-1 8 9 4 .
j . Α. D E κ ο κ : Nederland o p de breuklijn Rome-Reformatie. N u m e r i e k e aspecten van
protestantisering en katholieke herleving in de Noordelijke Nederlanden

1^80-

1880. Assen 1 9 6 4 .
к. M. VAN DER K O O I : Tsjerke en heraldyk. GJ 1 9 6 0 , 6 0 - 6 2 , 1 0 3 - 1 0 4 .
E. H. KOSSMANN : The d e v e l o p m e n t of D u t c h political theory in the seventeenth century.
B&N 1 ( i 9 i 9 ) 91-110.
j . K R A M E R : D e Europese grote m o g e n d h e i d , 1 6 4 8 - 1 6 9 7 . AGN vu ι 2 3 - 1 6 1 .
—

D e Europese grote m o g e n d h e i d 1 6 9 7 - 1 7 4 8 . AGN VU 3 2 1 - 3 6 1 .

—

Afhankelijk beleid, AGN vin 2 6 - Í 7 .

w . j . K Ü H L E R : Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden in de zestiende e e u w .
Haarlem 1932 ( =
—

Kühlen).

Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland 11, 1 6 0 0 - 1 7 3 5 .

2 stn

-> Haarlem

1940-io.
j . VAN K U Y K : Lijst van Nederlanders, studenten te Orleans ( 1 4 4 1 - 1 6 0 2 ) . BMHG 34 ( 1 9 1 3 )
293-349.
p. LEENDERTZ j r : Tooneelgezelschappen te Harlingen. VF 28 ( 1 9 2 8 ) 1 2 8 - 1 4 6 .
j . V A N L E E U W E N : Herinnering aan het geslacht Sirtema van Grovestins. VF ς

(i8jo)

232-2ÍÍ.

A. V A N L O M M E L : Opvolging der Jesuieten als missionarii in eenige steden en d o r p e n
van het t e g e n w o o r d i g aartsbisdom van U t r e c h t . D o c k u m ( 1 6 3 0 ) . A A U y ( 1 8 7 8 )
293-304.
—

Tilmannus Guilielmus Backhusius ( 1 6 8 7 - 1 7 7 9 ) , e e n e levensschets. Delft

1879.

A. j . L O O M I E : The Spanish Elizabethans. The English exiles at the court of Philip II.
N e w York 1 9 6 3 .
j . LOOSJES: Jan Jacobsz en de Jan Jacobsgezinden. NAK 11 11 ( 1 9 1 4 ) 1 8 J - 2 4 0 .

4SÎ

p. j . M A A N : С. J. Barchman Wuytiers, Erzbischof von U t r e c h t 1 7 2 Í - 1 7 3 3 . Assen 1 9 4 9 .
A. F. M A N N I N G : W e e r z i n tegen het katholicisme bij de Nederlandse intellectuelen o m streeks 1 7 0 0 . Samenvatting in TvG 7 5 ( 1 9 6 2 ) 2 2 3 - 2 2 4 .
w . MARTIN : H e t leven en de w e r k e n van Gerrit D o u , b e s c h o u w d in verband m e t

het

schildersleven van zijn tijd. Leiden 1 9 0 1 .
D. MATHEW : Catholicism in England. T h e portrait of a minority, its culture and tradition. 2 London 1 9 4 8 .
D. J. VAN D E R MEER: Martena state of it slot T e r h o m e t o Bitgum. J G W 1 9 1 4 4 4 - Í 3 .
D. j . VAN D E R MEER : Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigh e d e n in en o m de kerken tussen Flie e n Lauwers. IV Menaldumadeel. Leeuwarden
I9Í9·
Sierdsma-state t o D e i n u m . GJ 1964, 1 7 - 4 3 .

—

G. VAN MESDAG: Het geslacht Mesdag, z . p . 1 9 4 3 - 4 6 .
w . w . VAN D E R MEULEN : Coert Lambertus van Beijma. Een bijdrage tot de kennis van
Frieslands geschiedenis tijdens den Patriottentijd. Leeuwarden 1 8 9 4 .
G. A. MEIJER: D e Broederschap van den H. Rozenkrans te Leeuwarden, A A U 3$ ( 1 9 0 9 )
168-176.
H. MIEDEMA: D e yllustraesjes fan Simon Frisius foar W i n s e m i u s ' Chronique, IB 18
( i 9 j 6 ) ι ι ο - ι 18.
—
s.

D e yllustraesjes by de apokrife skiedskriuwing. IB 22 ( i 9 6 0 ) 6 0 - 7 2 .
J. VAN D E R M O L E N : D e Friesche

kalenderfeesten. Volksgebruiken van

Wester-

lauwersch Friesland het geheele jaar rond. D e n Haag ( ι 9 4 1 ) .
—

H e t Friesche boerenhuis in twintig e e u w e n . Assen 1 9 4 2 .

—

Jarike, Johannes e n Tryntjen in Frieslrnd. Volkskunde ς ς ( 1 9 ^ 4 ) 16-23.

—

D e Fryske klaeijinge. Ljouwert 1 9 6 6 .

—

O v e r de Friese plattelandsvrouwenkleding in de 17e e e u w . VF 4 7 ( 1 9 6 6 ) 9 3 - 1 1 8 .

E. D E M O R E A U : Het katholiek herstel in de Zuidelijke Nederlanden, A G N VI 3 0 7 - 3 3 1 .
A. T H . M O U S : Geschiedenis van het voormalig kapittel van de kathedrale kerk van SintBavo t e Haarlem I Í 6 I - I 6 I 6 .

AGKN 4 ( 1 9 6 2 ) 7 ^ - 1 8 4 , 2 9 ^ - 3 3 6 ; 6 ( 1 9 6 4 ) 2 5 7 - 2 9 0 ;

8 (1966) 27Í-286.
s. MULLER FZN : Geschiedenis der N o o r d s c h e Compagnie. Utrecht 1 8 7 4 .
H. O L D E N H O F : Biroppen yn Frjentsjer en omkriten foar 200 jier. IB 2o ( 1 9 5 8 ) 1 4 - 7 0 .
—

D e eerste Friese contacten van Sasbout V o s m e e r , AGKN 6 ( 1 9 6 4 ) 2 4 1 - 2 ^ 5 .

к. F. O L E C H N O W I T Z : Handel und Seeschiffahrt

der späten Hanse. W e i m a r 1 9 6 1 .

N. OTTEMA: D e Friesche majolica uit de eerste helft van de zestiende ( ! ) e e u w . VF 27
(1924)

3Í2-368.

—

Geschiedenis van h e t goud- en zilversmidsbedrijf in Friesland, VF 28 ( 1 9 2 7 ) 2 1 9 - 3 3 3 .

—

H e t kunstambacht en de volkskunst in Friesland. 2 Amsterdam 1 9 4 3 .

j . с . н . D E PATER: D e politieke geschiedenis van het N o o r d e n van

I J S J tot 1609.

AGN V 2 9 5 - 3 2 1 .
H. P E N N E R : Ansiedlung mennonitischer Niederländer im Weichselmündungsgebiet v o n
der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Beginn der Preussischen Z e i t . 2 W e i e r h o f
(Pfalz) 1 9 6 3 .
j . PIEBENGA : Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse. 2 Drachten 1 9 5 7 .
J. J. POELHEKKE : D e vrede van Munster, 's Gravenhage 1 9 4 8 .
—

Nederlandse l e d e n van de Inclyta Natio Germanica Artistarum t e Padua i Í Í 3 - I 7 0 0 .

—

H e t geval Zijdewind. (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van

MNHIR31 ( 1 9 6 1 ) 2 6 5 - 3 7 3 .

4£б

Wetenschappen,

afd.

Letterkunde,

n.r.

deel

27

n.

7)

Amsterdam

1964.

p. P O L M A N : D e minderbroeders in de Hollandsche Zending en h e t concordaat van 1 6 2 4
m e t de regulieren. Collectanea Franciscana Neerlandica I ( 1 9 2 7 ) 299-32 j .
—

D e H . E u c h a r i s t i e i n d e N e d e r l a n d s e p o l e m i e k . s e 23 ( 1 9 4 8 ) 2 3 9 - 2 5 4 .

—

D e Nederlandse minderbroeders-provincie in de pruikentijd. BGPMN

13 ( 1 9 Í 3 )

Í2-92.
—

D e aprilstorm van 1732 tegen toelating van e e n apostolisch vicaris in de Hollandse

—

H e t conflict Codde-de C o c k in zijn oorsprong, ATG 4 8 ( i 9 6 0 ) 2 9 1 - 3 0 4 .

—

D e reizen van de Brusselse nuntius Ignazio Busca door de Hollandse Zending ( 1 7 7 8 ,

—

D e Hollandse Zending in de pruikentijd. M N H I R 32 ( 1 9 6 3 ) .

—

Heyman Jacobsz e n z i j n „Sondaechs-schole". AGKN 7 ( 1 9 6 5 ) 1 6 2 - 1 9 0 .

Zending. MHNIR in 10 ( 1 9 5 9 ) 2 4 2 - 2 6 1 .

1780,

1 7 8 3 ) . AGKN 4 ( 1 9 6 2 ) 5 6 - 7 4 .

A. P O N C E L E T : Histoire de la Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-Bas. Etablissement
de la Compagnie de Jésus e n Belgique et ses développments jusqu'à la fin du règne
d'Albert et d'Isabelle. Bruxelles 1 9 2 7 .
J. P O O R T J Z N : Harlingen in de l o o p d«r e e u w e n . Harlingen 1 9 3 4 .
Y. P O O R T I N G A : It toaniel yn Fryslân y n ' e 17e ieu. VF 42 ( 1 9 5 5 ) 1 0 7 - 1 1 7 .
—

Emigraesje út W e s t e r l a u w e r s k Fryslân nei en festiging y n ' e Foriene Steaten oant
l i k e m ô c h 1900 ta. FJ 1 9 5 8 , 8 9 - 1 0 9 .

R. P O S T : D e apostolische vicaris Johannes Neercassel naar R o m e , 1 6 7 0 - 1 6 7 1 . M N H I R Π
—

4(>934)97-i3*·
Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de reformatie. U t r e c h t - A n t w e r p e n 1 9 Í 4 ·

ο . POSTMA: Ú t in pear aide doarpsrekkenboeken. I H 21 ( 1 9 3 9 ) 2 8 2 - 2 8 3 .
—

I n p e a r o a n t e i k e n i n g e n ú t ' e 17e i e u , de stêd H a m s oangeande. I H 23 ( ι 9 4 1 ) 2 3 9 - 2 4 1 .

—

Handel e n forkear yn Fryslân yn de tiid fan Gysbert Japicx. I H 27 ( 1 9 4 9 ) 9 9 - 1 0 1 ,

—

D e oerheit as eksploitant fan bouterrein yn de 16-e en

—

O v e r enige vreemde g e m e e n t e - en dorpsgrenzen in Friesland, VF 4 0 ( 19 ς o) 1 8 9 - 1 9 9 .

—

O e r de w e v e r s fan H a m s yn de 1 8e ieu. ів i 6 ( 1 9 5 4 ) 3 3 - 4 2 .

—

O e r it Fryske libben fan t r o c h ' e n dei yn de і б е е п 17e ieu. Snits i g j j .

127-129, 153-156.
17-e ieu. EBW 1 3 1 - 1 3 8 .

—

O e r H a m z e r keaplju yn de 17e ieu. ш 35 ( 1 9 5 7 ) 2 2 - 2 4 .

—

Fan b o e r en ambacht, oantekeningen út w e e s r e k k e n i n g b o e k e n .

ів

2o

(1958)

121-132.
—

Ljocht en tsjuster yn it Harnzer libben fan de sawntjinde ( ' g o u d e n ' ) ieu.

De

S t r i k e ^ ( 1 9 6 1 ) 26-27.
J. REITSMA: Honderd jaren uit de geschiedenis der Hervorming e n der H e r v o r m d e Kerk
in Friesland. Leeuwarden 1 8 7 6 .
—

Historische toelichting tot de kerkelijke o m w e n t e l i n g in Friesland, in O o s t e r g o .
Register van de geestelijke o p k o m s t e n van O o s t e r g o , Leeuwarden 1 8 8 8 , 2 1 5 - 2 6 9 .

в. j . A. R E N C K E N S : Petrus Schotanus, kerkschilder. GS 1 2 0 - 1 2 8 .
к. A. RIENKS e n G. L. WALTHER: Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân. 2 din, Boalsert
I9S4·
J. G. R I E W A L D : D e geschiedenis van de Quakers in Friesland, ів г ς ( 1 9 6 3 ) 185-208.
R. s. R O A R D A : Gegevens o v e r het geslacht Heijxan. D e Navorscher 1 9 5 4 , 1 1 1 - 1 1 4 .
—

Klaes Kunst, Paulus Liger e n de Achlumer terskgreven. D e Stim fan Fryslân 1 5 - 3 -

—

•9Í7·
It Harnser Poptaskaei fan p l m . 1500 ôf. Ljouwert 1 9 6 0 .

4Í7

—

D e East-Ynjeske opperkeapman Reijnier van T z u m . In nije samling oer libben en
wurk fan in apart man út de 17e ¡eu. Ljouwert 1 9 6 1 .

—

Eat o e r skippersgilden. IB 23 ( 1 9 6 2 ) 142-1 j i .

t . ] . R O G I E R : Geschiedenis van katholiek Delfshaven. Haarlem 1 9 3 0 .
—

Geschiedenis van het katholicisme in N o o r d - N e d e r l a n d in de 16e en 17e e e u w .

—

Neercassel en h e t vaderland in 1 6 7 2 . Beschouwing en onderzoek,

3 din, Amsterdam 1 9 4 6 .
Utrecht-Ant-

werpen 1954, 129-182.
—

Rennenbergs afval, ATG 4 5 ( 1 9 5 7 ) 125-1 34·

—

U i t de geschiedenis van de beoefening der g e n e e s k u n d e , inzonderheid te Nijmegen.

D e ware vrijheid als oligarchie, AGN v u 1 9 5 - 2 1 3 .
Terugblik e n uitzicht, Hilversum 1 9 6 4 , 11 7 3 1 - 7 8 5 .
т. A. ROMEIN : Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Her
v o r m d e g e m e e n t e n van Friesland. Leeuwarden 1 8 8 6 .
F. u . R O S : Rennenberg e n de Groningse malcontenten.

Assen 1 9 6 4 .

G. J. R O S E N K R A N Z : D e Reformation und Gegenreformation Paderborns im 16. und 17.
Jahrhundert. Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde

...

Westfalens 2 ( 1 8 3 9 ) 1 1 3 - 1 6 0 .
A. j . j . V A N ROSSUM: Catalogus R R . D D . pastorum ac missionariorum q u o r u m nomina
annotata i n v e n i . AAU I ( 1 8 7 4 ) 3 0 7 - 3 1 8 .
F. Е. VAN RUYVEN : Harlinger goud- en zilversmeden. VF 4 4 ( i 9 6 0 ) 1 4 9 - 1 8 8 .
w . SALMEN : Das Volkslied in Westfalen, seine Geschichte und Eigenart, D R W IV Ι ,
153-188.
H. SANNES: Het heerlijk leen Nijfenne o p ' t Bildt en zijn bezitters uit de geslachten

Van

H e m m e m a en D u Tour, VF 28 ( 1 9 2 8 ) 4 7 2 - 5 2 1 .
—

D e schoolmeesters van Menaldumadeel in den loop der tijden. Overdr. Franeker
Courant, 1 9 3 9 .

—-

D e schoolmeesters van Franeker in de l o o p der tijden, IB i i

( 1 9 4 9 ) 2 0 3 - 2 3 2 ; 12

(1950) 106-128.
—

Het lagere v o l k s s c h o o l w e z e n in Friesland in de e e u w van Gijsbert Jacobsz. EBW

—

Geschiedenis van het Bildt, beschreven in haar verband m e t de algemene historie

150-172.
van Friesland. 3 din, Franeker 1951-56.
A. SCHEFFER : R o e m r u c h t e jaren van onze vloot. Baarn 1 9 6 6 .
j . SCHELTEMA: Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver wederkeerige be
trekkingen. Amsterdam 1 8 1 7 .
—

Bijdrage tot de geschiedenis der Jesuieten in Nederland, AKGN 3 ( 1 8 3 1 ) 3 9 7 - 4 1 0 .

p. c . SCHELTEMA: Genealogie Van T e e t l u m . PBF hs, 4 6 8 .
H. к. SCHIPPERS: D e skiednis dy't oanlieding joech ta it meitsjen fan it planetarium plan.
in Eise Eisinga herdacht te Franeker 27 augustus 1 9 2 8 , Franeker 1 9 2 8 , 50-58,
bijlagen 6 3 - 7 9 .
1. SCHÖFFER: D e crisisjaren der jonge Republiek 1 6 0 9 - 1 6 2 5 . AGN VII 1-60.
Α. j . S C H O T A N U S : Petrus Schotanus. Bijzonderheden over zijn oeuvre, GS 1 3 6 - 1 4 6 .
j . S C H R E I N E R : D i e Niederländer und der norwegische Holzausfuhr im 17. Jahrhundert.
TVG49 (1934) 303-328.
A. S C H R Ö E R : Das Tridentinum und Münster, W K T I I 2 9 5 - 3 7 0 .
H . M . G. SCHRIJNEMAKERS: D o m e n i c o Passionei en de k w e s t i e D a m e n , AGKN 9 ( 1 9 6 7 )
67-78.

4i8

н . S C H U T T E : Geschiedenis der Luthersche g e m e e n t e t e Leeuwarden. Bijdragen tot d e
geschiedenis der Evangelisch Luthersche Kerk in de Nederlanden ς ( I 8 4 Î )

ISJ-ÎÎJ.

CHR. SEPP: Johannes Stinstra e n zijn tijd, eene bijdrage t o t de geschiedenis der Kerk e n
school in d e 18de e e u w . 2 din, Amsterdam i 8 6 j - 6 6 .
к. e n J. SIDERIUS: D e geschiedenis van Barradeel. Franeker i g j o .
j . R. w . S I N N I N G H E : D e Sint Jansdag van h e t jaar 1 7 3 4 . Historisch Tijdschrift 20 ( 1 9 4 1 )
186-19Í.
в. H. SLICHER VAN B A T H : P r o b l e m e n r o n d de Friese m i d d e l e e u w s e geschiedenis.

Her

schreven historie, Leiden 1 9 4 9 , 2 ^ 8 - 2 8 о .
—

D e agrarische geschiedenis

van West-Europa ( j o o - i S j o )

(Aula

3 2 ) . Utrecht-

Antwerpen i 9 6 0 .
F. G. S L O T H O U W E R :

Oligarchische

misbruiken in h e t Friesche staatsbestuur,

BVGO III

1 (1882) 67-102.
—

Staatkundige w o e l i n g e n in Friesland, 1 6 7 2 - 7 3 . BVGO III I ( 1 8 8 2 ) 3 3 7 - 3 7 0 .

—

Paepse stouticheden ( 1 7 3 4 ) . BVGO III 3 ( 1 8 8 6 ) 138-148.

H. BAERDT VAN SMINI А : N i e u w e naamlijst van grietmannen, van d e vroegste tijden af tot
het jaar 1 7 9 $ , m e t eenige geschiedkundige aanteekeningen.

Leeuwarden 1 8 3 7 .

j . S O U T E N D A M : Intocht van den prins en de prinses van Oranje te Leeuwarden o p 11
mei 1 7 3 4 . D e Tijdspiegel 1886 11, 5 8 - 6 3 .
j . J. SPAHR VAN D E R H O E C K : D e âld-Fryske pastoar as „troud" man e n as boer. EBW
182-190.
—

Fryske stinzen. Ljouwert 1 9 6 2 .

—

m e t m e d e w e r k i n g van o . POSTMA: Geschiedenis van d e Friese landbouw. 2 d i n ,
Leeuwarden 1 9 1 2 .

R. STEENSMA: V r o o m h e i d in h o u t e n steen. Middeleeuwse kerken in N o o r d - N e d e r l a n d .
Baarn 1 9 6 6 .
H . w . STEENSTRA: Oudheidkundige aanteekeningen van de dorpen e n kloosters der
grietenij Barradeel, tevens bevattende e e n naamlijst van de Hervormde predikanten
der dorpen sedert de Hervorming t o t nu t o e . Franeker 1 8 3 6 .
—

A l g e m e e n e geschiedenis van Friesland, e e n volksleesboek,

π Minnertsga 1 8 4 5 .

A. S T E I N H U B E R : Geschichte des Collegium Germanicum Hungaricum in R o m . 2 Bde,
Freiburg i m Breisgau 1 8 9 5 .
с . S T Ü V E : Geschichte des Hochstifts Osnabrück. 11 1 ^ 0 8 - 1 6 2 3 , Jena 1 8 7 2 . ui 1 6 2 4 - 1 6 4 7 ,
in Mittheilungen des Vereins für Geschichte u n d Landeskunde v o n Osnabrück 1 2
(>в82)г-ззі.
w . S T Ü W E R : Das Bistum Paderborn in der Reform be w e g u n g d e s 16. und 17. Jahrhunderts. WKTII 3 8 7 - 4 J 0 .
w . j . p. S U R I N G A R : Suringar. N P 17 ( 1 9 2 7 ) 3 1 3 - 3 3 4 .
1. TELTING: lets over Sjaardemaleen in verband m e t d e geschiedenis van e e n i g e huizen
te Franeker. VF 16 ( 1 8 8 6 ) J 3 J - 6 0 9 .
j . D E N Т Е Х : Nederlandse studenten i n d e rechten t e Padua, 1 ¡^.¡-ijoo.

M N H I R 111 10

(«9î9)4i-'6î.
J. s. THEISSEN: Centraal gezag en Friesche vrijheid. Friesland onder Karel V . Groningen
1907.
J. T H E U N I S Z : D e Nederlandse Oostkolonisatie, m e e r in h e t bizonder d i e in Brandenb u r g i n d e 17e e e u w tijdens de regering van den Groten Keurvorst. ( D e n Haag) 1943·
s. VAN T U I N E N : D e wearde fan de spectatoriale skriften foar d e Fryske cultuerskiednis.
IB 3 ( 1 9 4 1 ) 2 7 - 3 2 , 6 0 - 6 4 , 6 6 - 7 1 .

4S9

s. D. VAN V E E N : Aanvullingen e n verbeteringen van R o m e i n ' s naamlijst der predikanten
in de H e r v o r m d e g e m e e n t e n van Friesland. Leeuwarden 1 8 9 2 .
G. J. VEENSTRA: D e o u d e stadhuizen in Friesland. Friesland 1 9 4 0 , 1 6 7 - 1 7 J .
—

D e stad Franeker en haar fraai raadhuis, dat in de jaren 1^91 t o t ι J 9 4 w e r d ge
b o u w d . Friesland 1 9 4 0 , 3 1 1 - 3 1 6 .

w . P H . V ( E E R E N ) : D e Gavere, N P 39 ( 1 9 ^ 3 ) 7 8 - 8 6 .
в. VERBEEK: O u d en n i e u w Galilea. D e kloosters der minderbroeders in Leeuwarden
z.p.

i9ii.

L. G. J. V E R B E R N E : D e laatste jaren van de Republiek, A G N VIII 3 9 1 - 4 1 1 .
j . VISSER: Adel en „adel" in de Staten van Friesland in de 17e e n 18e e e u w . N L 78
(1961)430-4^7.
в. VOETS: Perikelen uit de 18e e e u w in Friesland, AAU 69 ( 1 9 ^ 0 ) 2 0 ^ - 2 0 8 .
A. VONDELING : Eat o e r it tal biwenners, de migraesje en de bifolkingstichtens yn Fryslân.
Drachten ( 1 9 4 3 ) .
Α. ρ. Α. VORENKAMP e n A. WASSENBERGH : Pieter Feddes Harlingensis.

Zeventiende-

e e u w s c h e schilderkunst in Friesland, о н f 7 ( 1940) 1 - 1 3 .
к. v o s : D e Copia der oudsten e n dooplijsten van de Harde Vriezen uit de 16e e n 17e
e e u w . NAKii 11 ( 1 9 1 4 ) 3 4 2 - 3 ^ 0 .
—

D e dooplijst van Leenaert Bouwens. BMHG 36 ( 1 9 1 ^ ) 3 9 - 7 0 .

H. D E VRIES : (de Heekelingen) : Genève pépinière du Calvinisme hollandais. I Fribourg
1918,

Il La Haye 1 9 2 4 .

j . D E VRIES: D e e c o n o m i s c h e achteruitgang der Republiek, AGN VIII 2 2 2 - 2 6 0 .
TH. D E VRIES : Geschiedenis van Z w o l l e . 11, Z w o l l e 1 9 6 1 .
TSJ. GS D E VRIES: It b o e k fan de swan. Swannejacht en swannemerken yn Fryslân.
Drachten 1 9 1 9 .
I. VIJLBRIEF: D e Patriottencrisis, 1 7 8 0 - 8 7 . AGN VIII 1 2 8 - 1 6 9 .
G. H. VAN BORSSUM WAALKES: Friesche klokkeopschriften m e t andere van elders vergeg e l e k e n en m e t aanteekeningen, vertaling, registers en platen voorzien, VF 16
( i 8 8 t ) 1 3 9 - 3 0 7 ; 1 8 ( 1 8 9 ^ 1-188; 1 9 ( 1 9 0 0 ) 4 1 - 1 8 2 , 7 9 3 .
L. H. W A G E N A A R : H e t l e v e n van graaf W i l l e m Lodewijk, e e n vader des vaderlands, „uz
heit". Amsterdam-Pretoria z . j .
A. WASSENBFRGH : L'art du portrait en Frise au seizième siècle. Leyde 1 9 3 4 .
—

D e portretkunst in Friesland in de 17de e e u w . Jaaarboek Centraal Bureau voor
Genealogie 2 ( 1 9 4 8 ) 1 8 9 - 2 0 5 .

—

„Hansje in de kelder", g e s c h o n k e n d o o r Ir J. S. van H e i o m a . Verslag Fries G e n o o t schap 1 29 ( 1 9 5 7 ) 26.

—

Petrus Schotanus, vanitasschilder. GS 1 2 9 - 1 3 6 .

R. E . J. W E B E R : Met smakzeilen en spiegelschepen t e g e n de Spanjard.
van een oorlogsmarine, in J. Presser:

De

D e Tachtigjarige o o r l o g . s

organisatie
Amsterdam-

Brussel 1 9 4 8 , 1 4 8 - 1 7 7 .
A. G. WEILER: Hollandse Missie of Hollandse Kerk? Een onderzoek naar de ideologische
achtergronden van de strijd tussen de cleresie en de Romeinse curie, AGKN 4 ( 1 9 6 2 )
181-231.
j . TE W I N K E L : D e inneming van Groningen rhetorijkelijk verheerlijkt, GRG 2 3 7 - 2 6 4 .
р. в. W I N S E M I U S : Minnertsgea. Bydrage ta syn skiednis. Frjentsjer 1 9 { 2 .
J. J. W O L T J E R : Friesland in Hervormingstijd. Leiden 1 9 6 2 .
с

VAN D E R W O U D E : Sibrandus Lubbertus. Leven en w e r k e n in het bijzonder naar zijn
correspondentie. Kampen 1 9 6 3 .
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A. D . WUMKES: Om toer en tsjerke fan Minnertsgea. Boalsert 1948.
с. Α. WUMKES: De ketter van Klooster Anjum. Stemmen des Tijds 30 (1941) 134-147.
F. w . VAN WIJK: De Republiek en Amerika, 1776 tot 1782. Leiden 1921.
Tj. WIJNGAARDEN: In 'e stâd maakt, IB 23 (1961) 7-21.
γ. Ν. YPMA: Eat oer Fryske brêgemannen yn Amsterdamske trouboeken, IJ78-1630.
« 9 ( Ï 9 4 7 ) ΐ7°->78·
E. w . ZEEDEN: La vie religieuse dans les pays catholiques de langue germanique à la fin
du xvie siècle. Colloque d'histoire religieuse (Lyon, octobre 1963). Grenoble 1963,
63-84.
w. ZUIDEMA: Een berijmde cisiojanus uit de 17e eeuw. о н 22 (1904) 48-^0.
N. VAN DER ZIJPP: Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland. Arnhem 1912.
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gebruikte afkortingen

AAU
ACF
ACL
AGKN
AGN

-

AHF
AKG
AKV
ANK
AOBC

-

AOFM/GI APKBF
APPS

-

ARA
ASJ/FB

-

ASJ/G
ATG
Aud.
ввн
BCNi
B&N
BGOPG
BGPMN

-

BMHG
BSJ/M
BVGO

-
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Archief v o o r d e geschiedenis van h e t aartsbisdom U t r e c h t .
Archief classis F r a n e k e r .
Archief classis L e e u w a r d e n .
Archief v o o r d e geschiedenis van d e k a t h o l i e k e K e r k i n N e d e r l a n d .
A l g e m e n e Geschiedenis d e r N e d e r l a n d e n , ι 2 d i n , U t r e c h t - A n t w e r p e n Brüssel-Gent-Leuven 1 9 4 9 - ^ 8 .
Archief van h e t H o f van Friesland.
Archief v o o r kerkelijke geschiedenis.
Archief d e r kerkvoogdij.
Archief v o o r N e d e r l a n d s e k e r k g e s c h i e d e n i s .
Archief van h e t m e t r o p o l i t a a n kapittel van h e t a a r t s b i s d o m U t r e c h t van d e
R.K. kerk der Oudbisschoppelijke Clerezie.
Archief van de orde der minderbroeders, provincie Germania Inferior.
Archief van het provinciaal kerkbestuur van Friesland der Nederlandse
Hervormde Kerk.
Acta der provinciale en particuliere synoden, uitgegeven door J. Reitsma
en ] . S. van Veen, 6 din.
Algemeen Rijksarchief.
Archief van de Sociëteit van Jezus, provincie Flandro-Belgica (in ARA
Brussel).
Archief van de Sociëteit van Jezus, generalaat te Rome.
Annalen van h e t T h i j m g e n o o t s c h a p .
Papiers d'état et de l'audience, ARA Brussel,
Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem.
Bibliotheca catholica Neerlandica impressa.
Britain and the Netherlands ι and », London i960, Groningen 1961.
Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde der provincie Groningen.
Bijdragen tot de geschiedenis van de provincie der minderbroeders in de
Nederlanden. De eerste bundels zijn afzonderlijk genummerd, de latere
zijn samengebracht tot een deel onder Romeins cijfer.
Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap.
Bibliotheek der Jezuïeten te Maastricht.
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde.

Ch

Groot plakkaat en charterboek van Vriesland 6 din, Leeuwarden 1767-

CNJ

Contactblad der Nederlandse Jezuïeten.
Chronologisch register (a. verzameling van stukken uit het archief der
Staten van Friesland, voornamelijk vóór і ; 8 о , b . een lijst van stukken in
het Statenarchief in handschrift
Doopsgezinde bijdragen.
Der Jesuiten Negotiatie ofte coophandel in de Vereenichde Nederlanden
. Leeuwarden 1616.
Der Raum Westfalen, iv 1, Munster 19 j 8 .
Descnptio stationum missionis ordinis fratrum minorum recollectorum
almae provinciae Germamae Inférions. 2 din in AOFM/GI.
Earebondel ta de tachtichste jierdei fan Dr G. A Wumkes op 4 sept. 1949.
Boalsert 19J0.
bpistolarum clarorum virorum centunae tres, éd. S. Α. Gabbema. Harlingae 1669
familiearchief.
Frysk Jierboek/Fnesisches Jahrbuch.
Fries Landbouwblad.
Fnesche volksalmanak,
gemeentearchief
Genealogysk jierboekje.
Gedenkboek der reductie van Groningen in 1^94. Groningen 1894.
Friesland Geographisch woordenboek (1736 en 1749)
huisarchief
Haarlemse bijdragen
It beaken.
It heitelân.
Jierboekje fan it genealogysk wurkforbân fan de Fryske Akademy.
Jesuítica per unitas Beigli provincias negotiatio, Franekerae 1616.
Koninklijke bibliotheek van België, Brussel.
Kronijk van het Historisch Genootschap.
Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome.
Nederlands archief voor kerkgeschiedenis.
Nederlandsche jaarboeken.
De Nederlandse Leeuw.
Het Nederlands patriciaat
Neerlandia seraphica.
oud aartsbisschoppelijk archief
oud bisschoppelijk archief.
afdeling oude burgerlijke stand in RAD Leeuwarden.
Oud Holland,
parochieel archief.
provinciale bibliotheek van Friesland,
rechterlijk archief
r ij ksarchiefdepot.
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-kathoheke Kerk
in Nederland, 1727-18^3.

I79ÎCR

DB
DJN
DRW
DS

FLb
FVA
GA

GJ
GRG
GW
HA
HB
IB
IH
JGW
JN
KBB
К HG
MNHIR
NAK
Nj
NL
NP
NS
ОЛВЛ
ОВЛ
OBS

OH
PA
PBF
RA
RAD

RBes
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RBr.

-

Romeinsche bronnen voor d e n kerkelijken toestand der

Nederlanden

onder de apóstol ische vicarissen, 1 5 9 2 - 1 7 2 7 .
RGP

—

's Rijks geschiedkundige publicatiën.

RSG

-

Resolutiën der Staten-Generaal.

Rv

-

Relazioni

Veneziane,

Venetiaansche

berichten

obver

de

Vereenigde

Nederlanden, uitg. P. J. Blok. RGP 7.
SA

— Stadhouderlijk archief ( R A D Leeuwarden),

se
Stbk
TvG
uw

—
—
-

Studia catholica.
M. de Haan Hettema en A. van Halmael: Stamboek.
Tijschrift voor geschiedenis,
Us wurk.

VF

— D e vrije Fries.

V?G

-

vs

-

Verzameling Schwartzenberg.

WHG

-

W e r k e n uitgegeven door h e t Historisch Genootschap.

WKT

-

Das W e l t k o n z i l v o n Trient, herausgegeben von Georg Schreiber. î Bde,

Verzameling Fries genootschap (in RAD Leeuwarden),

Freiburg i m Breisgau 19 j 1.
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Stellingen

ι. Ten onrechte meent Woltjer dat het niet uit te maken is, wie in
maart 1577 door de Friese landsdag tot gedeputeerden gekozen zijn,
en wie in October van dat jaar.
J. J. Woltjer: Friesland in Hervormingstijd
Leiden 1962, blz. 260 noot 23; vgl. P.
Winsemius: Chronique, 609-611.

2. Het door Poelhekke gepubliceerde rapport over de gebeurtenissen
te Zijdewind op 10 October 1649 is niet afkomstig van een overheidspersoon, doch stamt uit katholieke kring.
J. J. Poelhekke: Het geval Zijdewind
(MKAW, afd. Letterkunde N.R. deel 27
ni"7), 49, i i , 61-62.

3. In de brief van Hugh Broughton aan Sibrandus Lubbertus d.d. S
april (1604?) is niet sprake van een niet te identificeren Oosterling,
doch van een landgraaf van Hessen : ό λαμπρότατος λαντραβιος της Έσσιας
(niet: Έωιας) = excellentissimus lantgravius Hessiae.
С. van der W o u d e : Sibrandus Lubbertus,
Kampen 1963, 390.

4. Er bestaat geen aanwijzing dat de Hludanasteen van Beetgum voor
opstelling ter plaatse is vervaardigd; eerder moeten wij aan bestelling
door Rijnlanders en latere overbrenging denken.
U. Ph. Boissevain: Romeinsche steen te
Beetgum gevonden, De Vrije Fries 17
(1890) 32^-337.

5. De verschillende vormen van de Sinterklaasviering in Nederland
weerspiegelen de ontwikkeling van de betekenis van het gezin.

6. De rangorde van de veemarkten in Nederland behoort niet te worden
afgeleid van het aantal aangevoerde dieren, doch van een benadering van
de geldswaarde van de aanvoer.
7. Het vermelden van twee kapellen in verband met 'Fronakere' in
1085 is geen voldoende argument om onder deze plaatsnaam Franeker
te verstaan en niet Vrouwenakker.
D. P. Blok: Gcschiedenib en plaatsnaamkunde, TvG 7 Ï (1962) 176-189, hiervoor
blz. 183.

8. Naast de niet-godsdienstige motieven om tot de Hervorming over te
gaan verdienen ook soortgelijke beweegredenen om katholiek te blijven
de aandacht van de onderzoeker.
9. De door Goddijn geconstateerde concentratie der Friese katholieken
in de nederzettingen met een kerk gedurende de jaren 1796-1947 was de
voortzetting van een reeds veel eerder begonnen proces.
J. J. O. Goddijn: Katholieke minderheid
en protestantse dominant, Assen 19^7.

10. Het vaak voorkomende vertrek van katholieken uit een 'buitendorp'
mag niet eenzijdig uit godsdienstige motieven verklaard worden, maar
vertoont een differentiatie naar beroep en welstand.
11. De betekenis van de parochie in Friesland komt tot uitdrukking in
het veelvuldig vermelden van de zetel der parochie als woonplaats van
personen die in een 'buitendorp' wonen.
12. Bij schriftelijke vertalingen uit een vreemde taal in het Nederlands
is het billijker te eisen 'vertaal in duidelijk Nederlands' dan 'vertaal in
goed Nederlands'.
13. Het is redelijk van ieder die in Nederland een beroepsopleiding
gevolgd heeft, te verlangen dat hij een aantal jaren een werkkring vervult naar goedvinden van de overheid.
14. Een progressieve inkomstenbelasting heeft voor de nivellering van
inkomensverschillen slechts tijdelijke waarde.

15. Het is niet redelijk in prognoses de mogelijkheid uit te sluiten dat de
stijging van de welvaart in de Westerse wereld plaats maakt voor een
belangrijke structurele daling.
16. De rechtspositie van de ambtenaren wijkt verder af van die der
overige werknemers dan het algemeen belang noodzakelijk of wenselijk
maakt.

Stellingen behorende bij H. J. Oldenhof,
In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo
Nijmegen 1967
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