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Het Minderbpoedepskloostep te Bolswapd.
Ontegenzeggelijk is liet schrijven eener geschiedenis der
kloosters in Friesland wegens het gebrek aan bronnen
eene moeilijke en ondankbare taak, en vooral mag dit
van liet Minderbroedersklooster te Bolsward gezegd worden.
Immers afgezien van eenige oorkonden voorkomende in
het Groot Placaat- en Charterboek van Friesland 1) en
eveneens een tweetal in Oolmjon's Register 2), onder No.
161 en 223, die echter allen maar zijdelings op liet
klooster betrekking hebben, stonden ons bij de bewerking
van dit opstel ten dienste :
I. Onuitgegeven bronnen:
«. Bene koopakte dd. 13 Juli 1575, waarbij het Broercklooster te Bolsward in eigendom overgaat aan de Reguliere Kanunniken van het Haskerconvent. Deze oorkonde
— door ons uitgegeven in bijlage II — berust onder de
kloosterstukken, afkomstig uit het Haskerconvent, thans
in het Rij ks archief in Friesland.
b. Een afschrift van eene memorie getiteld: „Statio
Bolswardiensis", geschreven door den Franciskanerpater
Georgius Couwenberg 3), die van 1623 tot 1645 pastoor
te Bolsward was. Dit HS. berustte vroeger in het archief
van de kerk van den H. Franciscus te Bolsward, maar is
1) I, p. 553, 609, 678; II, p. 14, 25i, 5Ü3; III, p. 51.
2) Oolrajon, Q., Eegister van Oorkonden die in het Charterboek van
Friesland ontbreken, tot in het jaar 1400, Leeuwarden 1884.
3)

Verg], over hem: Archief v. h. Aartsbisdom Utrecht, IY,

Wumkes.nl

158

HET MIXDEIîlSROEDERSKLOûSTER

thans volgens de welwillende inlichting, mij door den
tegenwoordigeu lieer Pastoor dier parochie verstrekt, aldaar niet meer aanwezig 1). De inleiding van dit geschrift volgt als bijlage I.
e. Het HS. no. 65 M der Provinciale Bibliotheek van
Friesland, waarin o. m. voorkomt eene onuitgegevene beschrijving van Bolsward, vervaardigd omstreeks 1613 2),
vermoedelijk ten dienste van den. toenmaligen historieschrijver van Friesland B. G. Furmerius. Dit tractaat
kwam later in liet bezit van den historieschrijver S. A.
Gabbema, gelijk blijkt uit eenige verbeteringen en toevoegsels door zijne hand er in aangebracht.
II. Gedrukte bronnen en litteratuur :
Petrus vau Thabor, Kronijk van Friesland. In : Archief
voor vadevlandsche en inzonderheid Vriesche geschiedenis,
oudheid- en taalkunde, bijeenverzameld door H. W. C. A,
Visser en H. Amersfoordt. o stkn. Leeuwarden 1824—1828. p. 166, 187 en aanteekeningen p. 111.
Worp Tyaerda van Rinsumageest (Worp van Tliabor),
Kronijkeu van Friesland. Uitgegeven door liet Friesch.
1) Dit dokument vindt daarom ook geen vermelding in: J. L. Berns.
Onde Kerkelijke Arehicvtn in Friesland. (Overdruk uit de Jaarverslagen
van den Kijks-arehivaris in Friesland over 1896 en 1898). 's Gravenhage,
1839 p. 177.
2) Het jaar van het ontstaan van deze beschrijving blijkt uit den volgen*
den slotzin van dit opstel: „Deese heerlijckc Grieter^e wordt tegenwoordighliclie gcregeort als Grietman bij Joncher Sybrant van Osingha, zijnde de
derde van dien geslachte d' weleke met gunste van alle zijne ondersaaten
ende mit assistentie van vier assessoors ende enen secretaris deselve
Griotonije nu ongoveerlijcken twe ende twiutich jaeren seer hofiiijchen geregeert heeft." In A. J. Andreæ, Nalezing op de nieuwe Naamlijst van
Grietmannen van Jlir. Mr. H. Baerdt van Sminia, Leeuwarden 1893, p. 88'
vinden wij dat Sybrant ven Osingha als grietman van ÎBclsward'den 12
3Iei 1591 voorkomt en dat hij den 7 November 1623 overleed. Het 22ste
jaar zijner regeering was dus lij 12'13.
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Genootschap vau geschied-, oudheid- en taalkunde. 4e boek
p. 121, 5e boek p. 53. Leeuwarden 1850—1871.
0. Scharlensis, Chroniicke ende warachtige beschryvinglie van Vrieslant. Leeuwarden 1597. fol. p. 58, 99.
Hetzelfde werk. 2e druk. Leeuwarden 1742. 4°. p.
212, 215 en 369.
P. Winsemius, Chronique ofte historische geschiedenisso
van Vrieslant. Franeker 1622. p. 1736, 296», 321é r
322«, 383«, 580a, 645« en 6746.
Christ. Schotanus, Beschrijvinge van de heerlijckheydt van
. Frieslandt tusschen 'tFHe"*end de Lauwers. (1664). fol.
p. 236.
(H. F. van Heussen), Kerkelijke historie en outheden
der Zeven Vereenigde Provinciën. Uit het Latijn vertaald
enz. door H. v(an) R(ijn). Deel V. Leiden 1726. fol.
Foeke Sjoerds, Historische jaarboeken vau oud eu nieuw
Friesland van de vroegste geheugenissen tot op den tegenwoordigen tijd. Deel III. Leeuwarden 1770. p. 107.
Tegenwoordige Staat van Friesland. Amsterdam enz.
1785-1788. Deel I, p. 415 ; III, p. 198.
A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek. Deel
II. Gorinchem 1840, in voce Bolsward.
W. Moll, Johannes Brugman en liet godsdienstig leven
onzer vaderen in de 15de eeuw. Amsterdam 1854. 2 dln..
G. Couwenberg, Het klooster en de statie der Minderbroeders te Bolsward. In: Godsdienstvriend 1860, LXXXIV,
10.
A. van Lommel, s. J., Anni fundationis, erectionrs, destructionis, relictionis et restitutionis conventuum ordinis
seraphici provintiae Germaniae inferioris. I n : Archief
voor de geschiedenis van liet Aartsbisdom Utrecht. Dl. IL
Utrecht 1875. p. 32.
M. E. van der Meulen, Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis. Sneek 1888.
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Fr. W. Hoevenaars, Uittreksels uit een Handschrift der
XVII eeuw de Franciscanen van de Nederlandsche provincie betreffende. In : Archief voor de geschiedenis van
het Aartsbisdom Utrecht. Dl. XXI. Utrecht 1894, p. 233.
De Kleine kerk te Bolsward. In: Eigen Haard, No. 47,
Zaterdag 23 November 1901, p. 751 vv.
De Brocrenkerk te Bolsward. In Nieuwe Rotterdammer
Courant van 17 November 1901 Ie blad C en van 24 November 1901, Ie blad A.
P. Janzen, De Broerekerk te Bolsward. In: Hepkema's
Nieuwsblad voor Friesland van 30 November 1901.
P. Jansen Ssn., Aid Boalsert en 'e Broarretsjerke. I n :
Sljucbt en lijucht. Kym en onrym. Frysk Wykbled,
onder bestjûr fen W. Dykstra, 1901, no. 47, p. 370.
Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers, Rede gehouden in de
Tweede Kamer der Staten-Generaal. In : Verslag der
Handelingen van de 2e Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1901/1902 van 14 Dec. 1901, p. 386.
Maar alvorens tot de beschrijving van dit klooster over
te gaan, meen en wij eerst een beknopt overzicht over de
geschiedenis van de Franciskanerorde te moeten geven.
De geschiedenis van een middeleeuwsch Franciskaner klooster toch staat met zijne eigene ordensgeschiedenis in zulk
een nauw verband, dat zij moeilijk van elkander gescheiden kunnen worden, en derhalve zal deze kleine uitweiding tot juister begrip van het weinige, dat wij omtrent
het Minderbroeclersklooster te Bolsward weten, dienen.
De orde der Minderbroeders werd gesticht in het jaar
1207 door Sint Franciscus van Assisi 1). In den orde1) Over de orde der Franciscanen of Minderbrooders zie men: Moll Vf.,
Kerkgeschiedenis van Nederland voor cl e Hervorming II, 2, p. 78—102 en
li, 197 vv. Ivloll, Johannes Brugman, I, p. 101—120. Heimbucher I.I.,
Die Orden und Kongregationen der Kitholischen Kirche, Paderborn 1896,
Bd. I, j). 20! vv. — Jeiler J., ïranciscanerorden in: Wetzer nndWelte's
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regel, dien hij zijnen volgelingen gaf, eischte hij van deze
de strengste gelofte van gehoorzaamheid, kuischheid en
volslagene armoede. Maar deze laatste zou niet slechts
eene persoonlijke zijn, doch Franciscus verlangde ook, dat
het klooster en de gemeenschap der broederen geene eigendommen of vaste inkomsten zouden bezitten 1). Deze
regel werd door paus Innocentius III in 1210 mondeling en in 1223 door paus Honorius III schriftelijk bekrachtigd. In 't algemeen kan men zeggen, dat tijdens
het leven van den stichter (f 3 October 1226) door zijne
volgelingen aan de grondbeginselen van diens regel betreffende de armoede vast gehouden werd, al gebeurde dit
dan ook in verschillende graden van nauwgezetheid en
strengheid. Maar deze verschillende meening over dit
grondbeginsel leidde reeds onder den tweeden opvolger
van St. Franciscus, den Generaal-minister van de orde
Broeder Elias van Cortona (1232—1239), die een voorstander was van de minder strenge opvatting, tot groote
oneenigheden onder de ordebroeders, die daarmede eindigden, dat broeder Elias in 1239 van zijn ambt ontheven
en zelfs uit de orde gestooten werd. Hiermede echter
was de vrede in de orde niet hersteld, want al was de
groote meerderheid der ordebroeders voor de stipte naleving van het gebod der strenge armoede, er werden
Kircherilexikon 2te Aufl. IY Bd. — Zöckler, Franz von Assisi, in : Realencyklopiidie für protestantische Theologie und Kirelie, 3te Aufl. VI, Bd.
Tot mijn spijt heb ik de groote bronnenpublicatie van: Wadding, L.,
Annales Minorrun seu trium ordinum a s. Francisco institutorum, en de
vervolgen hierop, 2o deelen 1G25—1887; en: Gonzaga Fr., De Origine
seraphicae religionis Franciscanae, 2 vol. Bom. 1587, niet kunnen consulteeren.
1) Cap. YI der regel luidt: „Fratres nihil sibi approprient, nee domum,
nee locum, nee aliquam rem ; sed tanquam peregrini et advenae in hoc
saeculo, in paupertate et humilitate Domino famulantes, vadant pro elee.mosyna confidenter."

11
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echter nog velen gevonden, die eene minder strenge opvatting daaromtrent huldigden. Aanleiding tot deze meening
lag in den regel van St. Franciscus zelven opgesloten,
want volgens den paus Nicolaus III 1) bevat deze regel
niet alleen streng verplichtende geboden, maar ook niet
verplichtende goede raadgevingen. Daarenboven zijn de
geboden betreffende het beoefenen der armoede — tenminste volgens eene uitlegging naar de letter — nog
al rekbaar 2). Hierbij komt, dat het tenuitvoerbrengen
van het gebod van strengste armoede voor groote kloostersin groote steden, vooral die, welke ook als studiehuis
dienden, uit den aard der zaak zeer moeilijk werd en van
lieverlede leidde tot schending van het gebod der armoede.
Deze nam zulk een betreurenswaardigen omvang aan, dat
in het begin der 15e eeuw het grootste gedeelte der Franciskanerkloosters landerijen of jaarlijksche vaste renten
bezat, waardoor het iederen twijfel uitsluitende grondbeginsel van den regel prijs gegeven was.
Te gelijk met het verzaken van deze fundamenteele ordewet drong in de Minderbroederskloosters een wereldsche
geest binnen, die dikwijls tot weerzinwekkende uitspattingen leidde en eene hervorming dringend noodig maakte.
Deze liet niet op zich wachten, daar nog steeds een groot
aantal strenge beoefenaars van den oorspronkelijken regel
gevonden werd, vooral in Italië en Frankrijk. Deze strengere
richting noemde zich Observanten in tegenstelling met hunne
ordensbroeders van laxere levensopvatting, die Gonventualen 3) genoemd werden.
1) Nicolans III gekozen 25 Nor. 1277, gestorven den 22. Ang. 1280.
2 Kirehenlexikon, IV, p. 1951.
3) Het woord „Conventuaïis" heeft in de 13e eeuw eene dubbele beteekenis; a) ter aanduiding van grooto kloosters in groote steden in
wier kerken de godsdienstoefeningen op de in de stiftskerken gebruikelijke wijze plechtig gehouden werden, en wel om ze te onderscheiden van
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Tusschen deze beide partijen ontbrandde nu gedurende
de 14de en 15de eeuw de hevigste strijd over de „heilige
armoede" 1), waarbij ze der wereld niet zelden ergerlijke
tooneelen te zien gaven. Hij liep zoo hoog, dat een groot
gedeelte der Conventualen en vooral die der Duitsclie
landen in 1322 in openlijk verzet kwamen tegen paus
Johannes XXII en partij trokken voor diens verklaarden
vijand Keizer Lodewijk den Beier.
Het gevolg van dezen strijd was liet ontstaan van eene
reeks nieuwe splitsingen in do orde 2), die met den waren
geest der orde bezield en met goedkeuring der oversten
en der pausen eene geheele of gedeeltelijke hervorming
van de orde beoogden. Voor Nederland van belang is
vooral de hervorming der z.g. Soccolanti in het klooster
te Foligno in liet midden der 14de eeuw. Deze werd op
liet concilie van Constanz den 23en September in liet bijzonder voor Frankrijk goedgekeurd. Van nu af staan zij
bekend onder den naam van fratres regularis Observantiae.
Door de ijverige bemoeiingen van den hl. Bernardus
van Siena, den hl. Johannes a Capistrano, Jacobus van
der Mark en den Kardinaal Nicolaus van Cusa verbreidde
deze nieuwe tak der orde zich zoo snel, dat liij volgens Aeneas
Sylvius, den lateren paus Pius II, in 1455 reeds meer clan
20,000 leden telde. In de Duitsche kloosters werd de
regel der Observanten sedert 1426 ingevoerd en was in
de kleinere kloosters die, óf in dorpen of geheel eenzaam gelegen waren en
ereniitoria genoemd worden; b) van personen gesproken, om aan te duiden,
dat een monnik wettelijk tot een bepaald klooster behoorde in tegenstelling tot do vreemde broeders (hospites). Yan af do 14e eeuw echter
verstaat men onder conventuales
die Franciscanermonniken, die niet
in door Observanten hervormde kloosters leefden. — Yergl. Kirchenlexikon
IV, p. IGfiü.
1)

Yergl. Heimbucher, I, p. 295.

2) Yergl. Heimbucher, p. 304; — Kirchenlexikon, IV, p. 1664 v.; -•-•
Eeideneyclopadie, VI, p. 206 vv.
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1446 reeds zoo ver gevorderd, dat Koning Jacobus II van
Schotland in dit jaar Observanten uit de Keulsche provincie, waaronder ook de kloosters der Nederlanden belioorden, in zijn rijk liet ontbieden, om de veertien kloosters in zijn land te hervormen. Deze missie werd toevertrouwd aan den Nederlander Cornelius van Zierikzee 1).
Voor de hervorming der Minderbroederskloosters in de
Nederlanden ijverden vooral de Observanten Dirk Coelde 2)
uit Munster en Johannes Brugman uit het klooster te St.
Omer 3). Uit dit laatste klooster werden, volgens Moll,
in 1439 de eerste Observanten in de Nederlanden ontboden,
om liet klooster te Gouda te reformeeren.
Onder de hooge bescherming der landsheerlijke en
bisschoppelijke macht, zoowel als onder de begunstiging
der stedelijke regeeringen, vestigden zij zich in 1445 te
Leiden, in 1449 te Delft, omstreeks 1450 te Groningen,
in 1454 te Gorinchem, in 1455 te Haarlem, Warnsveld
bij Zutphen en Nijmegen, in 1462 te Bergen op Zoom en
te Amsterdam. Volgens Gonzaga 4) zoude ook reeds in
1457 het Observantenklooster te Leeuwarden gesticht zijn,
dat echter volgens andere en vooral latere Friesche geschiedschrijvers 5) eerst omstreeks 1472 geschiedde.
Van hoe groot belang deze hervorming der Minderbroederskloosters was, èn voor de kerk èn voor de maatschappij valt dadelijk in liet oog, wanneer wij een blik
werpen op de snelle en groote uitbreiding der orde, die
1) Verg]. Kirchenlexicon, IV, p. 1665.
2) Verg], Kirehenlexikon, IV, p. 1666.
3) Mo31, Johannes Brugman, I. p. 12Ü vv.
4) Moll, Johannes Brugman, I, p. 128.
5) Yan Houssen, V, p. 68; — Eekhofi' W.; Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, Leeuwarden 1840. I, p. 98; — Kichthoven K. von:
Untersuchuugen über Friesische Eechtsgeschiehte, II. Theil, Band 2, p.
Cl-1 vv. — Moli, Kerkgeschiedenis, II, 2, p. 199,
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ze van het begin harer stichting af ook in het noorden
van Europa had en den tot hiertoe ongekenden invloed,
die ze uitoefende in alle standen van den maatscha.ppolijken kring, maar vooral in den burgerstand.
De eerste poging om de orde in Duitschland ingang te
doen vinden, geschiedde in 1217 1). Maar deze mislukte.
Doch zonder zich hier door te laten ontmoedigen, beproefden de broeders in 1221 ten tweeden male eene vestiging
en deze had den gewenschten uitslag, ja ! overtrof zelfs
de stoutste verwachtingen. Want reeds in 1230 was liet
getal der kloosters in de Duitsche landen zoo groot, dat
op liet generale kapittel, dat de orde in dit jaar te Assisi
hield, ze in twee orde-provinciën verdeeld werden n.1.
in eene Saksische en eene Rijnsche. Door de onverwachte
toename van liet aantal kloosters in de Rijnstreken zag
de orde zich in 1239 wederom genoodzaakt de Rijnsche
provincie te splitsen in de Straatsburgsclie en in de Keulscbe provincie.
Aan liet hoofd van elke provincie stond onder liet oppergezag van den generaal der orde te Rome, de pater provinciaal. Ieder provincie was nu weer onderverdeeld in custodiën, welke beheerd, werden, door een op een kapittel
gekozen commissaris van den provinciaal , den custos.
Zoo was de Keulsclie provincie, waaronder zooals wij reeds
gezegd hebben ook de Nederlandsche kloosters behoorden,
onderverdeeld in zeven cusfodiën, die elk een onbepaald
aantal kloosters telden. Aan het hoofd van ieder klooster
stond een guardiaan ; hem waren toegevoegd tot het beheer van het convent een vicaris en meerdere raadslieden.
De geschiedenis van de eerste Franciskaner kloosters in
1) Zie hierover: Heinïbucher I. c ; — Realencyklopädie, VI, p. 2050; —
Kirchenlexikon, IV, p. 1653.
2)

Mol], Johannes Brugman. I, p. 104.
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de Nederlanden ligt nog erg in liet duister. Volgens
Gonzaga 2) echter liad de stichting van het eerste klooster
in de Noordelijke Nederlanden in 1228 te 's Hertogenbosch
plaats. Reeds voor 1253 waren zij te Groningen gevestigd
en nog voor het einde der 13de eeuw zag ook Friesland
de zonen van St. Franciscus hunnen intrek nemen in hun
klooster te Bolsward.
Geene enkele orde kan er op bogen in de middeleeuwen
zoo de gunst van arm en rijk genoten te hebben als de
volgelingen van den Arme van Assisi. Immers de meeste
hunner waren zonen des volks, en door hunne orderegel
verplicht in voortdurende onmiddelijke aanraking met het
volk te blijven. Ze waren in de eerste plaats volkspredikers. Daarenboven waren zij door de pausen met bijzondere privilegiën begiftigd, die geen andere orde bezat.
Zoo hadden zij o. a. in 1222 van paus Honorius het
voorrecht verkregen hunne godsdienstoefeningen bij gesloten kerkdeuren te mogen uitoefenen, wanneer stad of
land met een interdict was geslagen, en hierdoor in alle
kerken de godsdienstoefeningen gestaakt moesten worden.
„Een privilegie", zoo zegt Moll, „dat hun bij de groote
menigte een zeldzaam aanzien en den reuk van bijzondere
heiligheid verleende" 1).
Herhaaldelijk vinden wij dan ook in de middeleeuwen,
dat de magistraat van steden zich haastte Minderbroeders
uit een naburig klooster te laten komen, zoodra het interdict over de stad afgekondigd was, om toch niet geheel
van den troost van den godsdienst beroofd te zijn. Men
had er dus belang bij een Franciskanerklooster of binnen
de muren der stad zelve te bezitten, of ten minste een
in de nabijheid te hebben. Zoo vinden wij ook in vele
steden, waarin geen Franciskanerklooster was, dat de
1) Moll, Kerkgeschiedenis, II, 2, p.
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magistraat, die meestal niet zeer gul was met het geven
van verlof tot vestiging van nieuwe kloosters binnen hun
gebied, veroorloofde, dat een Minderbroederskloostei' in de
stad zelve, een zoogenaamd terminariushuis bezat, waarin
een Minderbroeder gevestigd was.
Of de edelen van Westergoo door dusdanige beweegreden bewogen werden, toen zij in de tweede helft der
13e eeuw tot de stichting van een Minderbroedersklooster
te Bolsward besloten, of dat ze uit een zuiver godsdienstig oogpunt, gelijk liet zoo dikwijls in dien tijd gebeurde, wenschten dit klooster in hun gewest te hebben,
moeten wij in het midden laten. Hier willen wij -alleen
den nadruk er op leggen, dat de Franciskanen 1) blijkbaar
niet uit eigen beweging tot eene vestiging te Bolsward
besloten hebben, maar aan eene uitnoodiging van de aanzienlijken van het gewest hebben gehoor gegeveu. Helaas!
zijn ons de namen van de edele stichters van dit convent,
dat in de geschiedenis van Bolsward eene zoo groote rol
speelt, niet bekend.
Ook het jaar der stichting is bij gemis van de stichtingsoorkoncle of een ander oorspronkelijk stuk met zekerheid
niet te bepalen. In onze bronnen heerscht hieromtrent nog
al een merkelijk verschil. Immers in twee van Franciskanen
afkomstige berichten wordt als sticlitingsjaar circa 1260 2)

1) Abusievelijk wordt liet klooster in liet Stamboek van den Frieschen
Adel v. de Haan Hettema, II, p . 2 onder No. 20, een vrouwenklooster
.genoemd. — Ook A. Wassenberg: Alpbabetische Naamlijst van de voormalige kloosters en abdijen in Friesland, i n : Nieuwe Friesche YolksAlmanak 1853, 135, vv. v e r m e l d t : „Franciskaner Klooster, ingerigt voor
vrouwen."
2) Archief v. h. Aartsbisdom v. Utrecht, II, p. 32 : „Conventus nnus
ex antiquioribus Provinciae ad annuin circiter 1260 edificatus est." —
Tergl. verder bijlage II.
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aangegeven. Gonzaga 1) echter en Winsemius, die zichop een ongenoemde kroniek beroept, vermelden daarentegen, dat het klooster omtrent 1270 gesticht is. Hoe
dit nu ook zijn moge, vrij zeker schijnt het te zijn, dat
de Minderbroeders hunnen intrek in hun nieuw klooster'
niet vóór liet jaar 1281 hebben genomen. Eene „olde
inscriptie" 2) in het koor der kerk, luidende :
„Orate pro anima Godeke de Hockauwert.
Anno Domini MCCLXXX, Fratres minores
primo inceperunt morari in Bodelswert",
1) Yergl. Moll, Johannos Brugman. I, p. 101. — Winsemius, Ohronique, p. 1736, „Binnen BoLswerdt is omtrent die tijden (1270)
het Minderbroeders-Glooster van die van Westergoo gestift, In welcke
het holt-werek daer toe gelevert (soo als ons Chroniqne schrijft) meerendeel op den Bossche Creyl ghewassen is." — Yan Heusson en van Itiju
Oudheden, V, p. 138. — Tegenwoordige Staat, I, p. 415, III, p. 198. —
Foeke Sjoerds Jaarb. III, p. 107. — ld aade Frieseho Terp, p. 96. —
Bijvoegsel behoorende tot de Leeuwarder Courant van Zondag 7 Juli 1872..
2) Het oudste bericht over deze inscriptie dateert uit het jaar 1013 en
is te vinden in het HS. 05 M. der Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden.
Aldaar lezen wij : „Belangende de onde ghebonwen der selver stadt, daer
zijn binnen geweest drie eloostors, waarvan het ene, ghenoempt liet Franciscanereïooster, eerst gesticht is int jaer 1281 ende bij fratres minores bewoont, waarvan geblijekt by seeckere olde inscriptie staende in het clioor van
denselven Kerke, luijdende als volcht: „Orate pro anima Godelee de Hoclcawerdt anno MCCLXXXI fratres minores ceperutit rocari in Bodellsirerdt."
Blijkbaar heeft de schrijver van dit opstel het insehrift niet voldoende
kunnen ontcijferen. Want in 1623 werd door de pieteitsvolle zorg van
de edelen, die in dit jaar de kerk lieten restauroeren, aan de zuid~oostzi]d.e van het koor der kerk een zwarte steen met een inscriptie ingemetseld,
die in gouden letters o. a. getuigt dat: „In rninoso opere antiquo iiionumentum sequens inventum ist:
Orate pro anima Godeke. de Hochauwert,
anno Domini MCCLXXXI Fratres minores
primo incepernnt morari in Bodelswert."
De historieschrijver S. A. Gabbema, in wiens bezit het HS. was, heeft
dan ook den tekst van de inscriptie veranderd door na het woord anno
„Domini" intelasschen en de woorden „eeperunt voeari" te veranderen i n :
„pr'nno inceperunt morari"
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verkondigde aan het nageslacht deze heugelijke gebeurtenis. Hadden nu de stichters van liet klooster tot eene
blijvende herinnering aan hunne vrome daad, deze dadelijk
bij het bouwen der kerk aldaar laten aanbrengen , of
duidde ze alleen de plaats aan, waar een of de voornaamste stichter van liet convent door de dankbare monniken
zijne laatste rustplaats gevonden had? Ik vermoed, dat
liet laatste het geval is, want hoe anders zoude men de
woorden: „Orate pro anima Godeke de Hoekauwert'' in
verband kunnen brengen met de vestiging der broeders te
Bolsward? Een algemeen bekend feit is het toch, dat de
kloosterlingen de stichters of de groote weldoeners van
hun klooster eerden, door hun een laatste rustplaats in
hun heiligdom, en wel in de voornaamste plaats van hetzelve — het priesterkoor — te gunnen.
Nadere bijzonderheden over den bouw van het klooster
vond ik in de bovenvermelde bronnen niet. Alleen Winsemius 1) vermeldt dat het hout benoodigd tot het bouwen
van het klooster meerendeels zoude gewassen zijn in het
Kreilerbosch, „thans eene zandplaats in de Zuiderzee een
weinig bewestcn Stavoren" 2).
Ik wil dit niet betwisten. Opmerkelijk is het echter,
dat de zevende abt van Lidîum, Hoyto van Winsuni eene
groote hoeveelheid hout, die hij tot de voltooing van de
abdij-gebouwen noodig had, uit Hamburg liet komen, en
wel in de eerste jaren na zijne verkiezing tot abt van
Lidlum, die in 1256 plaats had 3). Uit dit feit zou men
m. i. bevoegd zijn de gevolgtrekking te maken, dat toen
ter tijd reeds zware eikenstammen in de onmiddelijke om»
geving van Lidlum en zeer waarschijnlijk ook in Friesland
1) Ohronique t. a. p.
2) Tegenw. Staat, III, p. 198.
3) Sibrandi Leonis Frisii vitae et res gestae Abbatum in Lidlum, uitgg.
in Matthaeus : Veteris aevi Analeota, 2« edit. Torn. III, p. 546.
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scliaarscli of in het geheel niet te vinden waren. Te meer
loopt dit feit in liet oog, wijl abt Hoyto op dit oogenblik
over eene al te ruime beurs niet te beschikken had.
Zeer onwaarschijnlijk komt mij dan ook de positieve verklaring van den heer Janzen 1) voor, dat het eikenhout
voor de gebindten en de tongewelven der kerk van het
Minderbroedersklooster in het bosch Kreyl gegroeid is.
Ook weet de lieer Janzen ons in zijn warm pleidooi
voor het behoud der kloosterkerk nadere gegevens over
den vermoedelijken bouwmeester van het klooster, de herkomst der steenen, die voor den bouw gebruikt zijn, mede
te deelen. Hij schrijft immers 2) : „Met zekerheid is de
bouwmeester van de Broerekerk niet bekend, maar men
veronderstelt, dat het Hoyte was, de zevende abt van
Lidlum vroeger pastoor te Winsum, een zeer bekwaam
bouwmeester, die de kerk te Bayum heeft hersteld en de
kerk in het oude dal bij Tjummarum heeft gebouwd. De
kloosterkerk van Lidlum was van denzelfden vorm als de
in 1270 gestichte Minderbroederkerk. De metselsteen is
van Bayum afkomstig, waar destijds eene steenbakkerij
stond eigen aan het klooster van Lidlum".
Deze mededeeling steunt hoogst waarschijnlijk op mij
onbekende bronnen. Tot mijn spijt echter zie ik mij genoodzaakt, deze als zeer verdacht te moeten verklaren.
Want de zoo juist geciteerde regels behelzen niet alleen
groote onwaarschijnlijkheden, maar zijn ook in strijd met
de vast staande historische feiten. Abt Hoyto 3) immers,
11 Nieuwsblad van Friesland van 30 Nov. 1901 — Sljueht en Bjucht,
p. 372.
2) Nieuwsblad. — Vergl. ook: Sljacht en Ejucht, p. 371 v. Aldaar
schrijft de heer Jansen: „De Broarretsjerke is in súver fïysk bouwirk,
ik bedoel sa, as de saunde abt Hoyte fen Lidlum him tocht het. Oan
ditze abt, dy 't in knap tsjerkebotrwer wier . . . . wirdt it plan taskrean."
3)

Matthaeus, Analocta, III, p. 245 vv.
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geboren uit aanzienlijke ouders te Winsum, ging op jeugdigen leeftijd in het klooster Lidlum, nadat hij zijne ouders,
zijn eenigen broeder en zijne beide zusters er toe overgehaald had, om gelijk hij, de wereld te verlaten en het
kleed van den H. Norbertus aan te trekken. Pastoor van
Winsum kan hij als ordensman niet geweest zijn, daar de
abdij Lidlum het jus patronatus over deze kerk pas verkreeg, nadat Hoyto reeds tot abt verkozen was en de toenmalige pastoor en erfelijke aartsdiaken van Winsum,
Tetardus, aangetrokken door cle goede tucht der orde, zijne
pastorie aan de_ abdij overdroeg en zelf kloosterling werd 1).
Over Hoyto als „zeer bekwaam bouwmeester" kunnen
wij niet oordeelen, èn omdat geene bouwwerken meer aanwezig zijn, die onder zijn beheer tot stand zijn gekomen,
èn omdat ook uit zijne levensbeschrijving niet duidelijk
blijkt, of hij de ontwerper is geweest van de plannen voor
zijne nieuwe abdij. Maar dit daargelaten, vinden wij in
de Kroniek van Lidlum, die toch nauwkeurig de werkzaamheden en de zorg van abt Hoyto voor de uitbreiding en
de voltooiing der gebouwen zijner abdij boekt, en zijnen
ijver voor liet in stand houden van de aan zijne zorg toevertrouwde kloosters prijst, niets dat het vermoeden wettigt, dat hij zich ook nog met de zorg van andere dan
bovenvermelde bouwwerken heeft belast. Ware dit het
geval geweest, dan zoude zijn levensbeschrijver dit voorzeker niet onvermeld hebben gelaten. Wil men echter
het stilzwijgen van zijn biograaf in deze niet als bewijs
laten gelden en hem toch voor den bouwmeester van het
Franciskanenklooster te Bolsward houden, dan toch zoude
Hoyto, ten minste wanneer wij met den heer Janzen 1270
als stichtingsjaar van het Minderbroedersklooster te Bolsward aannemen, zijne krachten en kennis aan dit werk
1) Matthaeus, Analeeta, ]. o.
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niet langer dan vijf jaren hebben kunnen wijden, daar hij
reeds den 15en September 1275 stierf 1).
Maar bovendien is liet niet goed denkbaar, dat de edelen
van Westergoo een klooster, dat voor Franciskanen bestemd was, — een orde die tot hiertoe in Friesland niet
gevestigd was — door iemand hebben laten bouwen, die
niet tot die orde behoorde. Elk huis moet aan het doel
en de eischen, die de bewoners er aan stellen, beantwoorden,
en zooveel te meer geldt dit voor een klooster. Doel van
het nieuwe gebouw en de eischen, die de toekomstige bewoners er aan stelden, kenden in dit geval toch voorzeker
•niemand beter dan de Franciskanen zelve. Hun klooster
immers diende meer tot eene rustplaats na volbrachten
arbeid 2), dan tot eene rustige woonstede, waar ze afgezonderd van de wereld ongestoord hunne ordensplichten
konden vervullen, gelijk dit bij de andere orden het geval was.
Ook zoude men in de overeenkomst der vormen van de
door abt Hoyto voltooide kerk te Lidlum en de Broerenkcrk van Bolsward geen afdoend bewijs kunnen vinden,
voor de bewering, dat abt Hoyto ook de ontwerper van de
plannen van deze laatste was, zelfs dan niet, indien ons
de vorm van de door dezen abt gebouwde kerk te Lidlum
bekend ware. Dit is' echter niet het geval. Deze kerk is
immers herhaaldelijk beschadigd en verbouwd, het eerst
omstreeks 1350 onder den abt Wibrandus Wobbinga 8).
Doch om kort te gaan, niemand, die ook maar eenigszins met cle geschiedenis der bouwkunst bekend is, zal
uit den gotlneken stijl van ons oud eerbiedwaardig kloosterkerkje, willen afleiden, dat de JNTorbertijuer abt Hoyto
1)

Mattheus, Analeeta, III, p. 543.

2) Vergl. Moll, Kerkgeschiedenis, II, 2, p. 79 v. — Joh. Brugman I,
p. 102.
3)

Mattheus, Analeeta, III, p. 557.
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er de bouwmeester van is, want liet waren juist de Franciskanen, die hunne gebouwen bij voorkeur in den gothieken
stijl, of zelven bouwden, of lieten bouwen. De groofce
verdiensten van de Franciskaner monniken voor de uitbreiding van den gothieken stijl van af de eerste jaren van
hunne stichting zijn te bekend, dan dat ik daarbij nog
langer behoef stil te staan 1). Ik wijs hier alleen op het
vroegste hoofdmonument van de Italiaansche gothiek, de
grootsche kloosterkerk van de Franciskanen te Assisi, gebouwd in de jaren 1228—1253.
Zoolang wij dus geene onomstootelijke bewijzen hebben, dat
de Minderbroederskerk te Bolsward door abt Hoyto gebouwd
is, zullen wij den bouwmeester er van m de allereerste
plaats in liet midden der Franciskauen zelven moeten zoeken.
Er rest mij nog eenige woorden te zeggen over abt
Hoyto's verdiensten als hersteller der kerk van Bayum en
bouwer van de kerk der abdij het Oude Dal bij Koeliool.
Volgens de Kroniek van Lidlum zijn deze al heel gering.
Te Bayum liet hij kort voor zijnen dood het rieten dak
van het Norbertijner nonnenklooster door een pannendak
vervangen 2). Van het bouwen eener nieuwe kerk van
de abdij Oude Dal vinden wij in de kroniek niets vermeld, wel wordt er gewag gemaakt van het herstellen der
oude kerk aldaar 3).
Wat de metselsteen voor de Broerenkerk betreft, die
volgens den heer Janzen van Bayum afkomstig is, heb ik
evenmin bewijzen kunnen ontdekken. De mogelijkheid is
niet uitgesloten, daar het Norbertijner nonnenklooster aldaar, en niet de abdij Lidlum, omstreeks 1250 een steen1) Verg-l. o. a. Thode H., Franz von Assisi mul die Anfânge
Kunst der Eenaissanco in Italien, Berlin 1885.
2) Mattheus, Analecta, III, p. 547.

der

3) Mattheus, Analecta, III, p. 546, „Veteris Vallis ecclesiam temporis
injuria collapsam ex integro restaurat."
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bakkerij bezat. Sibrandus Leo vermeldt dan ook in zijne
Kroniek van Lidlum 1), dat abt Hoyto geel gebrande st.eenen door zijne conversen per- schip van Bayum liet halen,
ten einde de door zijnen voorganger begonnen bouw te
voltooien. Hier rijst echter de vraag of in de naaste omgeving van Bolsward geene steenbakkerij was en of de
stad zelve niet eigenares van een steenoven was, gelijk
wij dit bij vele steden iii de middeleeuwen vinden. Met het
bestaan van eene steenbakkerij te Bayum is ook de vraag
niet opgelost, van waar dan b.v. de groote abdij Oldeklooster bij Bolsward hare steenen heeft betrokken, zeker
niet van Bayum, daar zij al lang voor de stichting van
Bayum bestond.
De vermelding van den heer Janzen, dat de kerk vermoedelijk is ingewijd door Edmundus 2), legaat van den.
Utreclitscheu bisschop Ulcarius hebben wij bij gemis aan
bronnen niet kunnen nagaan.
Was het ons nu niet mogelijk, de namen van de stichters van het klooster te ontdekken, en moesten wij ons
wat den bouwmeester en het materiaal voor den bouw
betreft met gissingen vergenoegen, — beter zijn wij ingelicht omtrent de grootte van het grondgebied en de ligging van het klooster. Deze leeren wij nauwkeurig kennen
uit de „Kelatio" van pater Couwenberg 3). Deze schets
is van te meer waarde, daar ze ons eene welkome bijdrage
tot de plaatsbeschrijving van Bolsward uit de jaren 1623 —
1645 levert, om die reden laten wij zijne beschrijving
letterlijk vertaald hier volgen.
„Te Bolsward", zoo schrijft pater Couweuberg, „hebben
1) Mattheus, Analccta, III, 5-iü. „Lapide destitutus conductis navibua
in Bajumensi territorio coctos latei os colore flavo curat per eonversos
adduei."
2)

Janzen : Nieuwsblad 1. e,

3)

Zie bijlage II.
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wij ongeveer sedert liet jaar 1260 ean klooster gehad, in
liet oostelijke gedeelte der stad, de Sneekerpoort binnen
gaande aan de linkerzijde. Van acliteren is het tot aan
den tuin van den lieer Herema (thans heer van Ameland) omsloten door de stadsmuren. Van voren was het klooster
omgeven met een muur, die voortliep tot aan de gracht,
waarop de kapel van de EL Maagd, 1) die thans tot eene
school ingericht is, gebouwd is. Deze muur strekte zich
verder cirkelvormig uit, tot aan de straat, Jone;emastraat
o

'

"

o

geheèteu, die naar het stadhuis geleidt, zoodat tusschen
voornoemde gracht en dezen muur alleen een voetpad
tusschen beide bleef. Binnen den muur lag het kerkhof.
In mijn tijd hebben werklieden, die aan het graven waren
om een huis te vergrooten, dat naast den tuin van den
heer Caminingha, (vroeger lieer van Ameland) gelegen is,
daar nog doodsbeenderen gevonden. Binnen den muur
was ook een vijver om visch te telen, maar misschien
was die er reeds ten tijde der Conventualen, die dit klooster ook bewoond hebben. Deze hadden ook buiten de poort
een stuk land, om varkens te niesten, tot hetwelk zij toegang hadden van uit den tuin door een onderaardschen
gang, die onder den stadsmuur doorgebouwd was, en waarvan men thans nog de overblijfsels ziet, en een liangbrugje over de stadsgracht."
„Voor diegenen, die in de stad kwamen, was er clan ook,
behalve het bovengenoemde voetpad, nauwelijks een andere
weg, dan die, welke naar bovengenoemde kapel leidde, en
1) Deze kapel der H. Maagd, welke over de Kampenshaven gebouwd
was, stond op den hoek Broerenstraat en Kerkstraat. Deze kapel is algemeen bekend onder den naam van Kapel van Mirakelen of ook Kapel van
Onze Lieve Yrouw van Zevenwoadon. — Vorgl. Tegenwoordige Staat, III,
p. 102). — Na de invoering van de hervorming werd ze tot Latijnsehe
school ingericht. Dit merkwaardig gebouw werd in 18G8 gesloopt. — Yan
der Menlen, Bolsward's Kunst- on Kunstgeschiedenis, p. 23.
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die tegenwoordig ook de Broerenstraat genoemd wordt, Nu
echter loopt van af de Sneekerpoort tot aan het Stadhuis
een e rechte straat, die zich midden op liet kerkhof tot
een breed plein verbreedt. Ook is van de Sneekerpoort
tot aan de deur van de kerk eene rij huizen, vijftien in
getal, gebouwd."
Vergelijken wij deze beschrijving van pater Couwenberg
met den plattegrond van Bolsward van Nicolaus Geilekerck uit het jaar 1616 1), dan zien wij dadelijk, dat de
vroegere kloostergebouwen, benevens tuin en kerkhof het
grootste gedeelte van het noordwesten der stad besloegen.
Do muur, welke het convent tegen het westen afsloot,
liep dus van af de Sneekerpoort in zuidoostelijke richting
tot aan de gracht der Broerenstraat, thans Kampenshaven
genoemd, en evenwijdig met deze tot aan den reeds voor
vele jaren gedempten zijtak dezer gracht, die in noordoostelijke richting tot aan den tuin van het Jongemahuis 2)
gegraven was. Nadat de muur de rechte hoek, die gevormd werd door de beide grachten, cirkelvormig had
doorsneden, liep zij rechtlijnig door tot aan den hoek van
de Jongemastraat. Tusschen dezen muur en de beide
grachten lag het smalle voetpad, dat, volgens Couwenberg,
naar de genoemde straat leidde. Reeds in 1616 was van
dezen muur geen spoor meer te ontdekken. Ook het stille
kerkhof van het klooster, dat vermoedelijk de geheele
ruimte van af het tegenwoordige postkantoor tot aan de
1) Deze kaart is te vinden
liistoria, Leiden 1616.

in:

Ubbo Emmius, Berum

Frisicarum

2) Het Jongemahuis wordt door pater Couwenberg het „huis van don
heer Ciimmingha" genoemd, vermoedelijk omdat het in het begin der 17de
eeuw bewoond werd do3r Taco Siokes van Cammingha, die getrouwd was
met Hints Tjaerdt dr. van Jongema. Dit huis werd tussehen 1850—1860
gesloopt. (Vriendelijke mededeeling van den heer D. Bartstra, archivaris
der gemeente Bolsward).
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Jongemastraat besloeg en dus door de beide grachten en
den muur in liet westen en liet zuiden ingesloten werd,
was toen reeds eene vergaderplaats van de luidruchtige
en geslepene zonen van Mercurius — paardenmarkt — geworden. Mijn vermoeden, dat Let kerkhof reeds bij liet
postkantoor begon, steunt op een bericht van M. E. van
der Meulen 1). Deze vermeldt n.1. dat „in den diepen
bodem, waar voor eenige jaren de grondslagen gelegd
werden van een post- en telegraafkantoor, liet koperen
liandvatsel van een zwaard (lag), eenig overblijfsel van
het wapen, dat eenmaal naast bet lijk van den ridder was
gelegd in de kist, en niet verre van daar een rij lijken,
ontrekist begraven, van sterke mannen, wier croed bewaarde
gebitten ontzag inboezemd voor hun lichamelijke kracht.
Op die plek en op zoo menige andere werd de bodem
gedrenkt door het bloed der Schieringers en Vetkoopers,
die 150 jaren lang in droevige burgertwisten zooveel ellende
gesticht hebben." Het bovengemelde in aanmerking genomen, zal hot niemand verwonderen, dat wij eene andere
verklaring van dezen lijkvondst daar ter plaatse geven,
dan de genoemde schrijver. Hoewel het niets ongewoons
was, dat in deze ruwe tijden de gewijde plaatsen het tooneel van moord en doodslag werden, kan ik toch moeilijk
aannemen, dat de verslagenen op de plaats van den strijd
zouden ter aarde besteld zijn, vooral niet, daar in liet
onderhavige geval de gevallenen wegens schennis van gewijde plaatsen en de daarop staande kerkelijke straffen
zeker niet hun laatste rustplaats in deze gewijde aarde
gevonden zouden hebben. Ook het gemis van lijkkisten
kan niet tot staving van de opvatting van Van der Meulen
.dienen, daar, zooals bekend is, de Minderbroeders steeds
1) Friesland en de Friezen, Gids voor Beizenden, Leeuwarden, 1877,
•p. H O .

12
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ongekist begraven werden, omdat ze ook hierin de strengste armoede wilden beoefenen.
Op den hoek van de Jongemastraat moeten wij hoogst
waarschijnlijk den hoofdingang van liet klooster zoeken.
Van daar af werd in noordelijke richting het klooster
belend door een blok huizen en verderop naar de stadswallen door de gebouwen van liet Heeremahuis 1) en bijbehoorenden tuin. Eene afscheiding tusschen den tuin der Heeremastins en den voormaligen kloostertuin vinden wij op den
plattegrond van Geilekerck niet aangegeven. Vermoedelijk was deze tegelijk met de kloostergebouwen geslecht.
In het noordwesten tot aan de Sneekerpoort grensde de
kloostertuin aan de stadswallen. Van de vijftien huizen,
die zooals Couwenberg vermeldt, van af de Sneekerpoort
tot aan de kloosterkerk gebouwd waren, bestonden in 1616
reeds acht. Het groote plein, thans gelegen tusschen de
Broerenkerk met klooster en het post- en telegraafkantoor
was toen omgeven met een muur en heette het Klein
Kerkhof'. Vermoedelijk is deze plek eerst na de hervorming tot begraafplaats bestemd.
Over de ligging 2) der kloostergebouwen en hunne
grootte, zooals die na hunne vernieling door brand in 1503
weder opgebouwd waren, geeft de plattegrond van Geilekerck geene aanwijzing en andere bronnen, die mij hieromtrent inlichtingen hadden kunnen geven, stonden mij door
toevallige omstandigheden 3) niet ten dienste. Mogen wij
eene gissing uitspreken, dan gelooven wij, de opvatting
1) Na het kinderloos overlijden van Pieter van Heerema, omstreeks
16Ü0. ging' het Heeremahuis over aan ds familiën Aijlva, TJnia en Burmania,
die huis en tuin aan particulieren verkochten. Het werd omstreeks 1820
gesloopt. (Vriendelijke mededeeling van den heer D. iîartstra.)
2) Tergl. SIjucht en Kjucht, p. 3V3.
3) De groote en waardevolle collectie plattegronden van Bolsward van
het jFriesch Genootschap, waren aan een anderen beoefenaar der Friesche
geschiedenis tijdelijk uitgeleend.
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betrekkelijk de strenge armoede der eerste en der laatste
bewoners van het klooster in aanmerking nemende, dat
zoowel de gebouwen van omstreeks 1280 als die van 1503
meer door soberheid en eenvoud, dan door architectonische
schoonheid en weelde uitblonken, tenzij dat de meer genotzuchtige Gaudenten ook hoogere eischen aan het uit- en
inwendige van het gebouw gesteld hebben. Aan geriefelijkheid en doelmatigheid liet het eerste kloostergebouw
blijkbaar niets te wenschen over, want volgens pater Couwenberg ontbrak zelfs niet de traclitioneele geheimzinnige
ouderaardsche kloostergang.
Uit het relaas van pater Couweuberg blijkt verder, dat
de eerste bewoners van het klooster Conventualen geweest
zijn, die onroerende goederen bezaten, en ook vee, tenminste varkens er op na hielden. De kloosterlingen waren
dus van den oorspronkelijken orderegel afgeweken en hadden het grondbeginsel van St. Franciscus , de strenge
armoede, prijsgegeven. Dit was in de Franciskanerkloosters hier te lande reeds om 1350 algemeen het geval, en
daarom staan de Conventualen hier meer dan elders onder
den naam van Gaudenten 1) bekend. Deze naam, die zij
1) Du Cange in voce Fratres gaudentes. „Ita etiam quidam appellati ox
Minorifcis, qni plas j^sto licentius vivebant. —Wigulaeus Hondius in Metropoli Salisburgensi, torn. 2, p. Si8 : „Fuere autem haec Franciscanorum mouasteria olini arctiori regulae non astrieta, Gaudentes voeant, qui etiam bona
pi'opria, eensus et redditus habebant." — Vergl. ook: Moil W., Johannes Brugman, I, p. 130 ii. 3, en Moll, Kerkgeschiedenis, II. 2, p. 198 n. 3, waar de hoogleeraai' meent do ware verklaring van den naam Gaudentes te moeten zoeken in
den eersten regel van Franciscus, waar men leest: „Caveant sibi [fratres]
qtiod non ostendant se tristes extrinseeus nubilosos et Irypocritas, sod
ostendant se gaudentes in Douütio, liilares et convenienter gratiosos."
De Fratres gaudentes of Conventualen der Minderbroedersorde hebben
dus niets gemeen met do geestelijke ridderorde der Fratres gaudentes
van de heilige Maagd Maria (ordine de frati cavaliere della B. V. Maria
gloriosa), die in 1233 gesticht werd en die den orderegel der Augustijnen
volgde. Men zie hierover: Kirchenlexikon, IV, b. 1930.
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zich hoogst waarschijnlijk oorspronkelijk zelve gegeven
hadden, en niets anders beteekende, dan dat zij het bezit
van roerende en onroerende goederen met hun orderegel
niet in strijd achtten, kreeg allengs eenen bijsmaak van
tuclitelooslieid, „omdat ze lustig en vrolijk leefden, en zich
aan de strengheid van den regel niet of weinig kreunden,
laatende boete en verstervingen plegen, die er lust toe
hadden" 1).
Deze verslapping in tucht en orde heeft hoogst waarschijnlijk niet in de eerste jaren na hunne komst in deze
gewesten plaats gehad. Moll 2) daarentegen is van eene
tegenovergestelde meening. Waarschijnlijk veronderstelt
hij, dat de broeders die zich in de Duitsche landen
vestigden, aanhangers van den meer wereldschgezinden
generaal der orde, broeder Elias van Cortona, geweest
zijn. Dit is echter niet het geval, daar het juist do Duitsche Franciskanen wTaren, die stipt het gebod der strenge
armoede hielden, en de afzetting van Elias als generaal
eischten 3).
Ik veronderstel daarom, dat de Franciskanen in de 13de
en het begin der 14de eeuw hier te lande voorbeeldige
monniken waren, maar dat zij in de 14de eeuw denzelfden
noodlottigen invloed hebben ondergaan, die de geheele
orde zoo groote schade berokkende: het indringen van
vele elementen, die de innerlijke kracht misten, om de
zware plichten te vervullen 4).
De verschrikkelijke pest, de zwarte dood, die in die
tijden woedde, vergde ontzettend zware otïers van de orde.
Naar verluidt, zouden meer dan 100.000 broeders 5) haar
1)

Yan Heusdeu, V, p. 139.

2)

Johannes Brugman, I, \>. 105 vv.

3)

Kii'ohenlexikon, IV, p. 1656.

i)

Kirehenlexikon, IV, p. 1661.

5)

Heimbucher, I, p. 304.
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ten offer gevallen zijn. Groote kloosters, vooral in het
noorden, waren of geheel uitgestorven, of hadden tenminste
hunne beste krachten verloren. Zeer velen werden het
offer van hunne naastenliefde en stierven in dienst van de
pestlijders.
Het is hier niet de plaats om den verderfelijken invloed,
welke deze groote sterfte op het volkskarakter had, nader
te schetsen. Het zij voldoende den nadruk er op te leggen,
dat de „geesel Gods" verre van de menschen ernstiger en
godsdienstiger te stemmen, dikwijls de tegenovergestelde
uitwerking had. De 14de eeuw kenmerkte zich niet door
diepen godsdienstzin ; weelde en genotzucht is het streven
der algemeenheid.
Moet het ons dan verwonderen, dat in die tijden van
algemeen zedenverval ook de Minderbroeders met dien
geest besmet werden, zij, zonen des volks en steeds in
voortdurende gemeenschap met liet volk levende ? Toen
dan ook in de tweede helft van de 14de eeuw in het
noordoostelijke gedeelte van de Nederlanden eene herleving
van den godsdienstzin plaats vond en spoedig zichtbare
vruchten baarde, was de Minderbroedersorde zoo diep gezonken, dat zelfs een Geert de Groote en zijne volgelingen,
de broeders van het gemeene leven, alle hoop op herstel
van de goede tucht in die orde opgaven. Het is opmerkelijk, dat juist die mannen, die in de herleving van
het ordewezen der Katholieke kerk het middel zagen
tot herstel van kerkelijke tucht en tot godsdienstiger leven ,
niet alleen bij de geestelijkheid maar ook bij het volk, niet
eens beproefden om ook in de Franciskanerorde eenen
beteren geest ingang te doen vinden door godsdienstige
en goed onderwezen jongelieden tot de intrede in deze
orde aan te moedigen. Geert de Groote achtte het zijnen
plicht om degenen, van de intrede in deze orde terug te
houden, die zich door eene plechtige gelofte tot dezen
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stap verbonden hadden 1). Tusschen de Minderbroeders
en de volgelingen van Geert Groote heerschte dan ook
geen vrede. Want deze laatsten lieten geen middel onbeproefd om hun invloed te fnuiken, om vooral vrouwenkloosters aan hun geestelijk gezag te onttrekken en ze
zelfs met hulp van de wereldlijke macht uit de steden,
waar ze een terniinariushuis bezaten, te verdrijven 2').
Hoe stond liet nu te Bolsward ? Voor de ordelooze
slechte levenswijze der Gaudenten aldaar hebben wij geen
enkel direct bewijs, zelfs geene enkele officieele klacht
hierover is ons bewaard gebleven. Dat deze echter bestonden, en zelfs bij het opperhoofd der christenheid ingediend Trerden, zal in Let vervolg voldoende blijken.
Omtrent de bewoners van het klooster van af de stichting tot aan zijne hervorming door de Observanten zijn
ons slechts drie berichten bewaard gebleven. Maar hun
waarde is des te grooter, daar ze den invloed, dien de
broeders op de stedelijke regeering hadden, eenigszins doen
kennen.
Voor het eerst vinden wij het klooster vermeld 3) in
een uitspraak der „rechteren, grietmannen van Wildingen
en grietmannen van Franeker en Wagenbrugge, als scheidslieden tusschen bisschop Gwy van Utrecht en de Stellenwerver en Schotenwerver Friezen"'. Deze oorkonde, gedateerd
25 Mei 1313, is bezegeld docr de kloosters Staveren, Bloemkamp, Ludingakerk en dat der Minderbroeders te Bolsward.

1) Tergl. hierover: Schoengen M., Die Schule von Zwolle von ihren
Anfängen bis znr Einfübrmig der Eeformation, I. Theil, Freiburg (Sclrweiz)
1398, p. 35 en de aldaar aangehaalde literatuur.
2) Dit had o. a. te Zwolle plaats bij de hervorming van het „Oude
Begijnen Convent" aldaar, in het jaar 1394. — Tergl. Lindeborn ,1., Historia sive Notitia Episcopatns Daventriensis, Colonia Agripina 1670, p. 3693)

Colrajon, Register, no. 161.
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In eeue andere oorkonde 1), dd. 15 Augustus 1331, verklaren Johaunes, Prior 2) van de Minderbroeders, schout en
schepenen van Bolsward, dat de Arnhemsche burgers, die
aldaar gevangen zaten, losgelaten zijn en al hun goed
teiTigbekomen hebben.
Toen in liet jaar 1464 een geschil ontstaan was tusschen
•Goslick Jongema 3), heerschap der stad Bolsward en den
Magistraat dezer stad, werd deze oneenigheid den 26en Mei
van dit jaar door een zoen 4) bijgelegd. Als zoenslieden
fungeerden broeder Peter, guardiaan te Bolswaerd, broeder
Johan, leesmeester, Douwe Zyaerda 5) (Sjaerda), lieer.schap van Franeker, Ber Tyalla e. a.
Uit deze weinige gegevens blijkt voldoende, dat de
Minderbroeders niet alleen het vertrouwen der stedelijke
regeering genoten, maar dezen zelfs in de moeilijkste omstandigheden als raadslieden en tusschenpersonen dienden.
Of den Minderbroeders ook directen invloed op den gang
der regeeringszaken der stad was toegestaan, hebben wij
niet kunnen nagaan ; al mochten zij ook hierin niet dezelfde rechten 6) gemeten als de overige geestelijkheid der
stad, toch nieenen wij, dat door de bovengenoemde oorkonde het bewijs geleverd wordt, dat zij op indirecte
wijze hunnen invloed deden gelden en dat de regeering
daarmede genoegen nam.
1)

Colurjon, Itegister, no. 223.

2) Deze benaming is bopaald foutief. Een „prior" is in de Minderbroedersorde onbekend. De overste van bun klooster heet steens guardianus (gardiaan). Ik vermoed dat in de oorkonde het gewone alkortingsteeken pr. - - „pater" staat, een teeken dat ook beden nog dikwijls
•in prior wordt opgelost, door hen die met het onde schrift en het ordewezen der Kathol. kerk minder goed bekend zijn.
3)
i)

Yergl. p. 190.
Seliotanus, Tablinnm, p. 82. — Gharterboek, I, p. 609,

5) Vergl. p. 190.
6) Yergl. hierover :
l a g e 1882, p . 102.

Telting A, H e t Oud-Friesche Stadreeht, 's Graven-
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Zeer tot nadeel van de Gaudenten strekte de komst van
den vermaarden ordeshervormer en gevierd en volksprediker, den Observanten pater, Johannes Brugman, in de
Friesche gewesten.
Het was in liet jaar 1454 dat deze vvedesapostel zijneschreden naar Bolsward richtte en aldaar langer verblijf hield 1). Doel van zijne komst was zonder eenigen
twijfel in de eerste plaats om in liet Minderbroederskîooster
aldaar den Observanteniegel in te voeren. Dit plan mislukte echter, hier, gelijk ook elders, vermoedelijk door de
tegenkanting en weigering zijner verwereldsclite ordebroeders. Was nu het missen van zijn hoofddoel eene
groote teleurstelling voor hem, toch mocht hij het genoegen smaken zijn ijver en moeite als vredestichtor,
liet tweede motief zijner komst, op voorzeker geheel onverwachte en heerlijkste wijze bekroond te zien. Al spoedig
verkreeg Brugman in do stad zelve een ongemeenen invloed. „Te Bolsward" zoo schetst zijn biograaf Moll 2)
op onovertrefielijke wijze zijne godvruchtige werkzaamheid
aldaar, „zag men zich aan hem verplicht op eene wijze,
die den weldoener zelven evenzeer tot eere strekt, als de
weldaad voor tijdgenooten en nageslacht groot was. Toen
men in genoemde stad, nadat de twisten der Schieriiigers
en Vetkoopers haar vele jaren aaneen in een rampzaligen
toestand van verwarring hadden gedompeld, naar middelen
begon uit te zien om den zedelijken en burgerlijken staat
der gemeente op te heffen en te verbeteren, was het voornamelijk Brugman aan wiens raad men het middel, dat
daartoe in de eerste plaats dienstbaar kon wezen, dank
moest weten. Hij wist namelijk te bewerken, dat er in
het jaar 1455 eene breede omschrijving werd gemaakt van
1)

Moll, Johannes Brugman, I, p. 1G3.

2)

Johannes Brngmau, I, p. 178.

Wumkes.nl

TE BÛLSWAfiO.

185-

liet stadsregt, dat regeering en burgerij voortaan zouden
naleven , een zoogenaamd Stadsboek, dat, straks opgesteld en door Brugman, goedgekeurd, ingevoerd en, naar
het schijnt, door Sneek 1) en misschien nog andere steden
ten voorbeeld e genomen werd, waarnaar ook zij hare
Stadsboeken iurigtten".
Vrede en rust te Bolsward. Wat dit in dien tijd voor
eene door burgertwisten langen tijd geteisterde stad beteekende, kunnen wij, die aan een geordend bestuur gewoon zijn, ons moeilijk voorstellen.
Een geest van vrede en eendracht ademt dan ook uit de
woorden van liet Bolswarder stadreclit 2), dat ontworpen
is: „In den name des Vaders ende des Soens ende des
Heylighen Gheestes" en „ghemaect by raede ende consente
des Eerbaren Vaders Johannis Brugman, ende der Priesteren,
der Schepene ende der Raedsluyden, ende by consente der
sesendedartieh ende der gemeene meente van Boelswaert,
int jaer ons Heren 1455."
Wij kunnen hier niet in de bijzonderheden van dit vermaarde stadsboek afdalen, en nog minder den invloed
nagaan, dien Brugman bij de bewerking en vaststelling' der
verschillende paragrafen van hetzelve gehad heelt, terneer
niet, daar dit reeds ten deele door een alleszins bevoegden
beoordeelaar geschied is 3). Aan zijn betoog, — waarnaar
ik verwijs — heb ik slechts toe te voegen, dat nog heden
aan de buitenlandsche universiteiten de lof van Bolsward's
1) Verg!. Miedema A. S., Sneek en liet Sneeker Stadsrecht, Sneek 1895,(Acad. Proefschrift) p. 16; en diens stelling I I : „Het Stadreclit van Bolsward van 1455, is niet de moeder maar de zuster van het Sneeker
Stadrecht."
2) Het stadsboek van BoJswnrd is uitgg. in het Charterboek van
Friesland, I, p. 553 vv. en door Telting A., De Friesche Stadrechten, 's
Gravenhage 1883.
3) Telting A., Het Oud-Friesche Stadrecht, 's Gravenhage 1882, p. 13,
96 vv.
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eerste stadrecht verkondigd, en de kennis en de verdienste
van den bekwamen man volmondig geprezen worden.
Doch niet alleen de stad Bolsward, maar geheel Friesland 1) zoude getuige zijn van Brugman's brandenden ijver
en blakende naastenliefde. Waarheen liij ook kwam, heeft
hij geene krachten gespaard en geene moeite ontzien, om
duurzamen vrede te stichten tusschen de twistende partijen.
Dit doel bereikte hij op voortreffelijke wijze, dat, gelijk
zich een kroniekschrijver 2) uitdrukt, toen ter tijd „een
goet ; eerlich regiment in Frieslant was, ende daer bij goede
frede ende eendrachticheit."
De schitterendste overwinning, die Brugman's krachtig
woord in Friesland ooit heeft behaald, heeft volgens de
Friesche kroniekschrijvers in Gaasterland 3) plaats gehad.
Toen aldaar in 1463 wederom de brandfakkel van den
burgeroorlog ontstoken en reeds veel bloed vergoten was,
haastte zich Brugman, die toen elders vertoefde, de stad
Staveren te bereiken. Hier zoo als overal in geheel Friesland, zoo verhaalt ons Jancko Douwama, 4) berispte hij
1) Jancko Douwaina's Geschriften, (uitgg. door het Friesch Genoot"
schap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde,) Leeuwarden 1849, p. 62.
2) Jancko Douwama, p. C3.
3) Moll, Johannes Brugman, I, p. 175 vv. en de in noot 1 van p. 176,
aangehaalde literatuur.
4) Jancko Douwama's Geschriften, p. 62 v.
Moll, Johannos Brugman, I. p. 175, geeft eene andere lezing van deze
gebeurtenis en wel zooals ze door Schotanus, ïriesche Historie, p. 3326
verhaald wordt. Moll heeft blijkbaar het bericht van Jancko Douwama,
(geboren omstreeks 1482, t 1530) over het hoofd gezien. Daar diens werken
niet onder ieders bereik zijn, laten wij dit merkwaardig bericht over het
leven van Joliannes Brugman hier in extenso volgen :
„En oeek quam daer grote frede ende eendrachticheit int lant doei' een
heilich Monick van Sancten Ffranciscus oerde, genoempt Bruckman; ende
daer hulp een miracckel, dat to Staweren scbege, voel to. Dese Bruckman
doer ginck al Frieslant predigen het woert Godtz, ende lasterden to rnael
zeer de v.ilsehen partijen, ende daer bij gaf'f he to voerstaen, woe angeneme
dat Godt were vrede ende eendrachticheit; ende dat mochte in niemantz
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scherp de twistende „valsche partijen" en vermaande ze
tot vrede. Een der toehoorders, die in den strijd een zijner
medeburgers doodgestoken had, werd door Brugman's woorden zoo getroffen, dat hij, door berouw vermurwd, zich
nederwierp voor de voeten der vrouw, wier man hij gedood had en haar om Gods wil om vergiffenis smeekte.
Deze echter uitte geen woord. Maar, ziet, haar jeugdigkindje, dat zij op den arm droeg en dat nog nooit een
woord gesproken had, sprak duidelijk ten aanhooren van
alle omstanders : „Ik vergeef u den dood mijns vaders
gaarne om Gods wille." Dit wonder en de vermaningen
van Brugman bewerkten, dat velen elkander om vergiffenis
vroegen en vele vijandschappen bijgelegd werden.
Ter eeuwigdurende herinnering aan deze gebeurtenis was
dit feit in beeld gebracht en dit tafereel aan de noordzijde
van de Noorderkerk te Staveren opgehangen. 1)
harten comen, so lange he stunden in hat ende nijdt met sijn effen Gristen;
met andere saligen lerongen, daer to denenden. So geboerdz, dat dese
Bruckman to Staweren zeer scarpclijck daer van predicten ; ende daer
stundt een man, dat hoerenden, de hadden in de partije een, sijn metbnrger,
doet gesteken, sijn hart worden untsteken met berouwe; en vol daer neder
voer de frouwe van de man, de he titer doet bracht hadden, en badt om de
wille van Godt sijne daet voergiiïenisse. As de frouwe ansaeh do gene,
de hoer man so deerlijck bcroelt hadden van sijn lewent, mochten do
frouwe een woert niet spreken van rouwe; licht dattz Godt also wolden.
Siet, de frow had up hoer armen een junek kijnt, van hoer man gelaten,
welcke kijnt sijn dagen nee woert gesproken hadden; dat kijnt sprack perfect ende besceidelijck, int anhoeren alle den omstaenden luden: lek foorgewe dij do doet mijns faeder geerno, om Godes wille. Dit mirakel hanget
in een tafrei pingeert often geschildert to Staweren in dd Noerder kereke,
an de noertzijde. Dit miraekel, ende de goede voermaningen, de Brugman
dede, deden voele luden comen tot degene, de se misdaen hadden, biddende
voergiffen'sse ; de misdaen weren, de foergaewent oeck geerne, om Godswille, also datter bij desen voele de partije ntho lande cheme ; also datter
der tijdt een goet, eerlich regiment in Frieslant was, ende daer bij goede
frede ende eendrachticheit."
1) Zie noot 4, p. 186.
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Het ligt in den aard der zaak, dat niet alleen de burgers v.an Bolsward, maar ook de edelen en het volk van
Westergoo, na getuige geweest te zijn van zulk eenen
vurigen ijver, zoo groote vroomheid en degelijke godsvrucht van Brugman, verlangden naar de komst van diens
geestverwanten, als plaatsvervangers van zijne ordebroeders, die een minder stichtelijk leven leidden. Ook zullen
velen niet weinig gebelgd geweest zijn over de Conventualen, die de poging tot hervorming van liet klooster verijdelden, dat eens door hunne voorvaderen gesticht, en welks
bewoners van hunne eigene milddadigheid leven moesten.
Het was Brugman niet gegeven zijn lievelingswensch in
vervulling te zien gaan, hoewel nog tijdens zijn leven 1)
door elementen buiten het ordesleven staande, krachtige
pogingen in het werk gesteld werden om de nog steeds
weigerende monniken tot eene hervorming te dwingen.
Hoe deze hervorming tot stand gekomen is, kunnen wij
niet in alle hare onderdeelen nagaan. De berichten, die
wij daaromtrent hebben, vermelden ons alleen de hoofdtrekken, en ook hierin spreken ze nog elkander tegen.
Uit de kroniek van Scharlensis 2) vernemen wij, dat
reeds „anno 1469 groote moeite te Bolsward was om de
Gaudenten of Minderbroeders te reformeeren.'" Ook waren
volgens dezelfde kroniek reedsi twee sententiën tegen hen
genomen, die echter in 1472 door paus Sixtus IV 3) herroepen werden. Zeer waarschijnlijk waren deze sententiën
door de stedelijke regeering van Bolsward en de edelen
van Westergoo genomen. Daar nu de Conventualen zich
vermoedelijk niet aan dit vonnis onderwerpen wilden, als
zijnde dat eener wereldsche macht, werd de zaak ter be-

1)
2)

Brugman stierf te Nijmegen in het jaar 1473.
P. 123 (8° uitg.)

3)

Sixtus IV, gekozen 9 Aug. 1471, f 12 Aug. 1484.
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slissing aan den paus voorgelegd. Om welke reden paus
Sixtus IV, die vroeger zelve Minderbroeder was en reeds
om die reden deze orde in zijne bijzondere bescherming
had genomen, deze sententiën annuleerde, weten wij niet.
Zeker is echter, dat de klachten, die tegen de Conventualen waren ingebracht, door den paus voldoende geacht
werden, om te bevelen, het klooster, indien noodig, zelfs
met inroeping van de wereldlijke macht te hervormen.
De Gaudenten bekreunden zich echter evenmin om dit
pauselijke bevel, als om de in 1469 tegen hen genomen
besluiten. De pauselijke zaakgelastigde evenwel maakte
ernst met de hem opgedragen taak en nam ten slotte
zijn toeevlucht tot het uiterste middel.
Daar nu onze bronnen met overeenstemmen, noch omtrent het jaar dezer gebeurtenis, noch wat betreft de persoon, die in dezen als zaakgelastigde van den paus optrad,
zoo geven wij hier ter juister beoordeeling deze verschillende berichten in chronologische volgorde :
Bij Worp van Thabor 1) lezen wij, dat in het jaar
1474, den 4en April op bevel des Pausen de Observanten
naar Bolsward gekomen en de Conventualen verdreven zijn,
daar zij „de reformatie niet wolden aannemen.'' Wat jaar
en dag betreft stemt hiermede overeen de kroniek van
Ocko Scharlensis 2), maar deze vermeldt ons verder nog,
dat de Gaudenten, door hulp van den abt van Oldeklooster,
1) Worp v. Thabor, IV, p. 421. „Int jaer ons Heoren duysent vier
hondort vier cnde tseventieh den 4den dach Aprilis nat bevel des Paus,
sint die Observanten toe Boelsnerdt int clooster gecoemen, ende dio olde
verdreven, want sy die reformatie niet wolden aennemen.''
2) Pag. 215 (8° uitgave.) „Anno 1474 den 4 April zijn do Observanten
te Bolsward gekomen uit bovel van den Paus en hebben de Gaudenten
door hulp van den abt van Oude Klooster, Douwo Sjaarda, Goslijck Jongaraa
eu meer andere heerschappen verdreven om dat zo de Keformatio niet
wouden aannemen."
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Douwe Sjaarda, Goslijck Jongema en meer andere heerschappen verdreven zijn. Onze Anonymus uit liet jaar
1613 1) bericht daarentegen dat de Gaudenten „door auctoriteit van den abt van Claercamp bij den Paus gecommitteert zijnde tot executie van de sententiën van anno
1469, . . . mit hulpe van lieer Gosligh Juwinga ende Douwe
Siaerdema verdreven ende de Franciscaners in haer luijden
plaetse gesteld" zijn. Scliotanns in zijne Friesche Historiën 2) echter geeft aan, dat de vestiging der Observanten
en de verdrijving der Gaudenten den 4en April 1473 plaats
had, door Douwe Sjaerdema en Goslick Jonghema. Opmerkelijk is in zijn bericht, dat hij een pauselijken zaakgelastigde niet vermeldt, hoewel hij aangeeft, dat deze
reformatie door den Paus en de edelen van den Lande
„besloten was." Het door Schotanu'; vermelde vinden wij
ook bij van Heussen en van Rijn 3), die geene andere
bron als Scliotanus gekend hebben.
Vergelijken wij deze verschillende berichten mot elkander,
dan komen wij tot de slotsom, dat de verdrijving der
Gaudenten is geschied op last van den paus Sixtus IV,
die deze taak niet aan de edelen van Westergoo, maar
volgens gewoonte aan een prelaat der kerk en wel aan een
der abten van de Friesche Cistercienser kloosters opdroeg.
Deze riep de hulp in van Goslyck Jongama, 4) die als
heerschap van Bolsward van 1453 —1473 voorkomt, en
van Douwe Ailva, gezegd Sjaarda, 5) hoofdelmg' van Franeker, om hem in zijne moeilijke taak te ondersteunen.
Daar wij de redenen niet kennen, waarom Schotanus
dit feit in 1473 plaatst, meenen wij zekerder te gaan,
1)
2)
3)
i)
5)

MS. No. 05 M. der Yrov. Bibliotheek.
P. 3186.
Deel V, p. 139.
Vergl. Telting, A., Het Oud-ïiïesclic Stadrecht. p. 98 noot 1.
Telting, p. 94 noot 1.
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wanneer wij niet de oudste bronnen aannemen, dat deze
gebeurtenis in 1474 plaats had.
Slechts een van de paters Observanten, die den 4en Augustus 1474 het klooster hervormden, wordt ons in de
geschiedboeken 1) met name genoemd: de latere g;ardiaan van het klooster, broeder Nanno of Nanne. Voor het
eerst vinden wij hem vermeld in eene oorkonde 2), dd. 21en
Juni 1471, behelzende de voorwaarden, waarop de eerste
jonge priester (vicaris) in het dorp Oosthem in Wijmbritseradeel werd aangesteld. Bij het opmaten dezer oorkonde
fungeerde o. a. ook als getuige de Minderbroeder, frater
Petrus de Ripis. Daar deze echter geen zegel bezat, werd
deze akte op zijn verzoek door zijn kloosteroverste,
den gardiaan broeder Nanne, met zijn ambtszegel bekrachtigd.
Twee jaren later verhaalt ons een ooggetuige, de kroniekschrijver Petrus van Thabor 3), van dezen rjverigen
ordesman eene daad, die ten duidelijkste bewijst, dat hij
met den geest van Brugman bezield was.
In 1480 was Bolsward wederom het tooneel van hoogloopende burgertwisten 4). Aanleiding hiertoe gaf de
lieerschzucht van Wyts, weduwe van Sjaart Jongema. Daar
na het overlijden van Sjaart, diens minderjarig zoontje,
Goslick of Godschalck de regeering zelve niet kon waarnemen, wilde zijne moeder Wyts, „eene vrouw van harde
1) Petrus van Thabor, Historie van Vriesland, p. 31.
2J Charterbook, I, p. 67 8: „Ende ick Frater Petrus de Ivipis, wank
ick dit mey schicket hab by rede ende consent der Meente voorss. soe
liab ick baden myn Gwardiaen, tboe Bolswert, Broeder Nannen, dat by
dit bryefi' baetli sigelith my syn ambachtich sighel."
3) Historie van Yriesland, p. 28 TV.
i) Zie hierover: Petrus van Thabor, Historie, 1. c. — Worp van Thabor,
Kronyk van Friesland, IVu boek, p. 135 vv. — Winsemius. Chronique ,
p. 2 95 vv. — Schotanus, Geschiedenissen, p. 362 vv.
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ende manneJyken ghemoede" 1) liet regentschap of zelve
aanvaarden of dit aan haren zwager Sicke Sjarda zien
opgedragen. De burgers van Bolsward echter weigerden
onder de heerschappij van eene vrouw te staan en verkozen tot hun bestuurder den oom van den jongen Goslick, Juw Jongema, eenen man van eene ruwe en wreede inborst. Wyts vergramd over deze keuze, begaf zich heimelijk naar haren zwager Sjaerda te Franeker, om diens
raad en hulp in te roepen. Beide kwamen overeen om
Juw met geweld van wapenen uit Bolsward te verdrijven.
Juw en de burgers van Bolsward, die van het plan van Sjaerda
kennis gekregen hadden, vergaderden den 22en Februari
in de Groote Kerk, het Oldehof, om over de maatregelen,
welke zouden moeten genomen worden, te beraadslagen.
Deze beraadslaorino- echter miste niet alleen haar doel,
maar gaf daarenboven aanleiding tot groote oneenigheden,
die, zooals de reeds genoemde ooggetuige verhaalt, zoo
hoog liepen, dat de burgers tegen elkaar de messen trokken. Nadat de opgewonden gemoederen der vergaderden
eenigszins bedaard waren, verliet Juw met zijne aanhangers de kerk en verschanste zich tegen den avond op het
Heereniahuis. Den volgenden morgen in do vroegte trok
Sjaerda met 500 man bewapenden, die hij uit de dorpen
.Arum, Pingjuni en Witmarsum bijeenverzameld had, Bolsward binnen zonder eenigen tegenstand van de aanhangers
van Juw te ontmoeten.
Nauwelijks waren de Franekers binnen de stad, of Reenick Haringsma rukte met eene schaar krijgers tegen
Bolsward op, om Juw te ontzetten.
De gardiaan van de Minderbroeders, Nanno, ziende, dat
dit eene vergeefsche poging zoude zijn, en slechts onnoodig
bloedvergieten ten gevolge zoude hebben, snelde Reenick
1)

Winsemius, p. 295«.
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tegemoet, om hem hiervan te overtuigen. Nanno's tusscheukomst had het gevolg, dat Reenick van zijn plan afzag.
Nadat Nanno in de stad teruggekomen was, begaf hij
zich met Galo, pastoor van Bolsward 1), naar Sicke Sjaerda,
ten einde den vrede tussclien beide de partijen te bewerken.
Ofschoon Sicke van eene minnelijke schikking niets wilde
weten, voordat Juw de stad zoude verlaten hebben, verkregen zij nochtans van hem de toestemming tot een stilstand van wapenen tot den middag. Met deze concessie
spoedden zich de beide vredelievende mannen naar het
Heeremahuis, en verlangden Juw te spreken. Deze blijkbaar de zaak niet vertrouwende, liet hen op straat staan,
stak het hoofd op de bovenste verdieping door eene opening, en vroeg naar hun verlangen. Hierop stelden de
beide geestelijken hem in kennis met het resultaat hunner
onderhandeling met Sjaerda, waarop Nanno eene lange
rede in het Latijn liet volgen. Maar toen Juw hierop
niet antwoordde, sprak hij hem in de volkstaal toe, en
vroeg ten slotte : „Juw, hebt jij het ook wel verstaan?"
Toen antwoordde deze : „Ie verstaet seer wel, God vergevet hem, diet aldus voergebrocht heft."
Toen Juw zich door zijne aanhangers verlaten zag,
vluchtte hij naar Sneek om de hulp van zijnen zwager
Pieter Haiïngsma en diens vrienden in te roepen, die van
deze aanleiding gretig gebruik maakten oin hunne steeds
bpandenden strijdlust bot te vieren.
Na een langdurigen met wisselend krijgsgeluk gevoerden
strijd, kwam het tusschen de partijen tot een akkoord.
Of dit door de bemiddeling van de beide genoemde geestelijken tot stand kwam, weten wij niet. Zooveel is echter
zeker, dat de voogdij over den jongen Godschalk of Gos1) Pastoor van Bolsward was steeds een monnik uit de Johanniter
commanderij, het Hospitaal bij Sneek.

13
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lick door zijne moeder aan den vicaris van hel Oldenhof
Goyke, „een ervaren en geleerd jurist", opgedragen werd.
Juw zocht zich daarom op hem te wreken en liet hem in
het jaar 1490 vermoorden 1).
Vier jaren later was Bolsward en bepaaldelijk liet Minderbroedersklooster getuige van den ruwen strijdlust en onverzoenlijke inborst der Schienngers en Vetkoopers. In
Januari 1494 had de keizerlijke afgezant, Otto van Langen,
domheer van Mentz, een landdag uitgeschreven 2), die
te Bolsward in het Minderbroederklooster gehouden zoude
worden, ten einde de rust en vrede tusschen de beide
partijen te herstellen. Verre van dit doel te bereiken,
ontstond er een groote twist tusschen de in liet klooster
vergaderde edelen, die zulke afmetingen aannam, dat van
Langen zich genoodzaakt zag, de vergadering tot den volgenden dag te schorsen. In navolging van hunne meesters
was er tusschen het gevolg der verschillende edelen buiten
het klooster zulk eene groote vechtpartij ontstaan dat verscheidene zwaar gewond op het terrein bleven liggen.
Van Langen, ziende, dat eene verzoening tusschen de
beide partijen onmogelijk was, verliet den volgenden morgen de stad tot groot misnoegen van de Vetkoopers.
Toen in het jaar 1503 geheel Friesland door vele en
groote branden geteisterd werd, viel ook het convent der
Minderbroeders deze ramp ten offer. Op den 31 en Augustus om vier 's morgens werden alle kloostergebouwen,
behalve de kerk, die met groote moeite gespaard bleef,
eene prooi der vlammen. De brand was zoo hevig, dat
zelfs de hechte muren geen weerstand konden bieden.
Vier mannen, zoo verhaalt ons Petrus van Thabor 3),
1)

Winsemius, Chroniquo, p. 308«.

2)

"Winsemius, p. 321«.

3)

Historie

van

Friesland,

p,
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werden onder het puin der instortende muren bedolven.
Het klooster werd later wederom opgebouwd. Hoewel wij
geen enkele aanwijzing hebben , wanneer en op wiens
kosten deze wederopbouw is geschied, zoo gelooven wij
toch gerechtigd te zijn tot de veronderstelling, dat het
nieuwe gebouw spoedig herrees door de mildheid van
hunne machtige begunstigers, de edelen van Westergoo.
In de talrijke ons bekende testamenten uit dien tijd,
waarin aan de verschillende kloosters in Friesland groote
legaten werden vermaakt, vinden wij slechts twee keer het
Minderbroedersklooster vermeld. In haar testament van
23 April 1502 testeerde en besprak Katrijn van Harinxnia 1), aan de „Barrevoeter broederen" te Bolsward een
gouden pond groot, en vijftig goude Rijnsche gulden in
eens, die onder de Kruisbroeders te Sneek, de Minderbroeders te Bolsward en de zusters van het klooster
Groen dijk bij Bolsward gelijkelijk verdeeld moesten worden,
„opdat zij voor hare ziel zouden bidden." Bij laatste wilsbeschikking testeerde den 12en November 1506 Heer Mattliias Dirckz 2) aan de , Mmores" te Bolsward een goud
gulden en een Gellers rider.
Den 19en April van het jaar 1539 vaardigde keizer
Karel V een mandaat 3) uit ten gunste van de in zijne
landen gevestigde Minderbroeders. Aanleiding hiertoe was
eene klacht van den generaal-minister der orde te Rome,
Egidins avont, des morghens toe vier uren, doe verbrande der Minrebroederencloester toe Bolswert; nier die kerek wort gheholden mit groet
ïirbeyt. Doe aldaer int c-loestei' befiejon onder die muren vier mannen
doet, endo een wijf wordt ghequetst int hooft."
Vergl. verder: Kroniek van Occo Scharlensis, p. 369; — Worp van
Thabor, Kroniek, V, p. 53; — Winsemius, p. 383; — Schotanus, p. 292«.
1)

Verzameling Bruinsma, Prov. Bibliotheek.

2)

Gharterb. II, p. 254.

3)

Chartert). II, p. 742.
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die naar de Nederlanden gekomen was om eene visitatie
zijner kloosters te houden. Bij deze gelegenheid had hij
bevonden, dat de kloosters en de kloosterlingen door vele
particuliere personen op verschillende manieren lastig gevallen werden, vooral door hen te beletten „die collectatie
van den goeden ende almoessen, die de goeden lieden wut
devotie gewoentlyck zyn te deylen ende gheven den voorsz.
Minderbruers", of van hen de betaling van tollen, gabellen,
assysen en andere belastingen te vergen. De keizer voornemens de voorrechten, vrijheden en immuniteiten der
Minderbroeders te handhaven, beval aan alle zijne ambtenaren en onderdanen er op te letten en er voor te waken,
dat de Minderbroeders ongehinderd hun gebruikelijken termijn konden houden en verbood ten strengste tolrecht,
ongelt, assijsen, of andere imposten van hen te vorderen.
Bij gebrek aan eenig gegeven kunnen wij met nagaan,
of deze klacht van den generaal der orde ook voor de provincie gold.
Het eenige, dat wij omtrent eene vrijstelling van accijns
weten, is, dat, toen bij ordonnantie van 7 September 1544 1)
de kloosters in de provincie Friesland voor eene bepaalde
hoeveelheid vrijgesteld werden van den accijns op wijn en
bier, ook aan het Minderbroedersklooster te Bolsward toegestaan werd twee aam Romenyer vrij in te voeren door de
haven van Workum.
Het mocht mij bij mijne nasporingen niet gelukken te
ontdekken, welke rol de Minderbroeders bij de invoering of bestrijding der Hervorming vervuld hebben.
Zonder eenigen twijfel echter werd de gardiaan van dit
klooster in 1570 niet verdacht van hervormingsgezind te
zijn, daar hij den len Augustus van dit jaar door Cuuerus

1)

Charterb. III, p. 51.
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Petri, bisschop van Leeuwarden, tot buitengewoon biechtvader aangesteld werd. 1)
De dagen van het klooster waren geteld toen Bronkhorsfc
den 24 Augustus 1572 van uit Kampen in Gaasterland
landde en achtereenvolgens Bolsward, Sneek en Franeker
tot hem overgingen, 2) daar „de zaken der hervorming
gelijken tred met het beloop der krijgsverrichtingen hielden. De troepen van den prins en de geuzen hervormden
op hun eigenaardige manier door de priesters te verjagen,
kerken te plunderen en kloosters in brand te steken.'' 3)
Deze zonderlinge manier van hervormen werd dan ook te
Bolsward door Bronkhorst en zijne troepen in de ruimste
mate in toepassing gebracht. Nauwelijks was Bronkhorst
de stad binnen getrokken, of een deel van zijne ruwe
krijgsknechten werd in de Minderbroederskerk gehuisvest.
Zeer waarschijnlijk werd aan deze bende ook „het zuiveren"
van dit kerkje overgelaten, tenminste was dit vandalenwerk reeds vóór 31 Augustus verricht. 4) Den kostbaren
buit echter van kerk- en klooster/huisraad gunde men den
soldaten van Bronkhorst niet. Op last van den nieuw
gekozen raad werden alle kerken en kloosters leeggehaald 5)
en in tegenwoordigheid van Gerolt Herema, hofmeester
van Bronkhorsr, den burgemeester Reyner Annes, de kerkvoogden en predikanten, vijf en dertig pond zilverwerk,
verder de koperen en tinnen gereedschappen, lijnwaad en
miskleederen beschreven, en naar het huis gebracht, waar
Bronkhorst verbluf hield. Dit alles geschiedde onder het

1) Gabbema, S. A., Verhaal van Leeuwarden, p. 531.
2) Vergl. h i e r o v e r : Andreæ, A. J., Het „wonderlijk Jaer 1572" i n :
Friesche Volksalmanak voor het jaar 1899, p . 74 vv.
3) Eeitsma, J., Honderd jaren uit de geschiedsnis der Hervorming en
der Hervormde Kerk in Friesland, Leeuwarden 187G, p . 105.
i)
5)

Winsomius, p. 579«.
Winsemius, p . 5 7 9 J ; — Seholanus p. 765a; — Eeitsma 1. e.
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voorwendsel, dat men het „tot het ghemene best ghebruiken
zoude." Deze inbeslagname van de roerende kerkelijke goederen had vermoedelijk ook in de laatste dagen van Augustus
plaats, daar volgens Schotanus 1) vóór de komst van den
Stadhouder Joost van Schouwenburg (16 Februari) de Bolswarders de „Kerc-ken ende Cloosteren berooft" hadden.
Korten tijd na de bezetting der stad door de troepen
van Bronkhorst had voor de hervormde gemeente aldaar
die heugelijke gebeurtenis plaats, waarnaar men reeds lang
met verlangen had uitgezien. Den 31 en Augustus hield een
zoon der stad, Jan Jansz., de eerste predikatie in de Minderbroederskerk 2). Maar deze vestiging en uitoefening
van den hervormden eeredienst was slechts van korten
duur, daar reeds den 23en November de predikanten met
hunne ruwe beschermers de vlucht namen voor de komst
van den gevreesden kolonel Robles.
Dadelijk na de overgave der stad aan Robles werd de
katholieke eeredienst hersteld. De Minderbroeders, die
tijdens de heerschappij der Staatsche troepen, of de wijk
genomen hadden naar eene veiliger plaats, of door de
Nieuwsgezinden uit de stad verdreven waren, keerden hoogst
waarschijnlijk niet meer naar hun klooster terug 3). Zeker
is, dat zij het klooster in het jaar 1575 niet meer bewoonden , maar ten hunnen profijte aan een particulier
1)

Pag. 765a.

2) Winsemius, p. 579«. — Heitsma, Honderd Jaren, p. 16G.
3) De berichten over de laatste jaren van het bestaan van het Minderbroedersklooster te Bolsward, afkomstig vau de lYanciskanen zelve, stemmen niet overeen. P. Comvenberg (zie bijlage I) vermeldt, dat ze den 16en
Februari 15S0 uit Bolsward verdreven zijn. Hetzelfde lezen wij in het
Archief v. h. Aartsbisdom v. Utrecht, deel II, p. 32, echter met het toevoegsel, „qnod est tamen contra Sedulinm, Gonzagam et Waddingum." —
In deel XXI van het genoomdo Archief staat daarentegen p. 233 : „Inde (Bolswardia) proüigantur fratres anno millesimo quingenteaimo septuagesimo
septimo."
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verhuurd hadden. Dit blijkt ten duidelijkste uit eene oorkonde 1) van 13 Juli van dit jaar, waarbij de oversten van liet
Minderbroedersklooster te Leeuwarden, met machtiging van
hunnen pater-provinciaal, Matthias Brouwershaven, en niet
goedvinden van den bisschop van Leeuwarden, Cunerus Petri,
het Minderbroedersconvent te Bolsward met al zijne annexen
en toebehooren aan de Reguliere Kanunniken van het IiaskerconvenÉ overdragen om hetzelve te repareeren, weder op
te bouwen en te bewonen ten eeuwigen dage. Deze
overdracht geschiedde tegen een „almoezen" van 600
Carolus gulden, die de Reguliere Kanunniken in drie termijnen, n.1. op de drie op elkaar volgende Martini-dagen
af zouden dragen, en tegen een jaarlijksche gift van een
vat roode boter, af te leveren aan het Minderbroedersconvent te Leeuwarden omtrent de laatste Leeuwarder marktdag. Ook nomen de Reguliere Kanunniken de verplichting
op zich de Minderbroeders van Leeuwarden, wanneer deze
te Bolsward komen, hetzij om op teimijn te gaan, of om
eene andere reden in hun convent te huisvesten en „liefflijken" te tracteeren, zooals dat behoort.
Opmerkelijk is in deze oorkonde de eigenaardige omschrijving van deze ruiling. De Minderbroeders dragen
hun klooster over tegen een „almoezen". Deze uitdrukking kan niet anders verklaard worden, dan dat de Minderbroeders aan hun grondbeginsel van strenge armoede — al
was het ook meer schijn dan realiteit — wilden vasthouden.
Voor deze overdracht van hun klooster kunnen de Franciskanen verschillende redenen gehad hebben. Mogelijk is,
dat gebrek aan leden der orde 2), om twee kloosters in de
1) Zie bijlage II.
2) Het gebrek aan voldoende krachten om de vele kloosters in ï r i e s l a n d
te bevolken, doet zich reeds op het einde der eerste helft "van de 16e eeuw
zeer gevoelen. Sonnius wijst reeds hierop in zijne onderhandelingen over
de oprichting der nieuwe bisdommen.
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provincie Friesland met voldoende krachten te voorzien, lien
tot dit besluit heeft genoodzaakt. Dan ook kan de wenscli
van den bisschop, Cimerus Petri, op deze overdracht van
doorslaanden invloed geweest zijn. Deze had, om welke
reden is tot heden niet opgehelderd, de goederen van het
Haskerconvent 1) genaast, hoewel deze hem niet door den
paus als tafelgoed waren toegekend. Het geeft daarom
wel te denken, dat juist aan de paters van dit convent
het Minderbroedersklooster werd overgedragen. De hoofdreden is m. i. echter in de armoede der Franciskanen, en
vooral in de verandering van denkbeelden en de opvattingen
omtrent het ordewezen der katholieke kerk bij vele
Friesche edelen en den gegoeden burgerstand te zoeken.
De tijden van kloosterstichtingen en groote milddadigheid
ten hunnen opzichte waren voorbij, en daardoor was den
Minderbroeders de wederopbouw van hun klooster zoo
goed als onmogelijk gemaakt.
Het genot, dat de Reguliere Kanunniken van hun nieuw
klooster hadden, was van zeer korten duur. Want dadelijk na het sluiten van do Unie van Utrecht ontstonden,
vooral te Bolsward, de hevigste twisten tusschen de Katholieken en do Gereformeerden, die ten shotte eindigden met
de benoeming van nieuwe Schepenen en eene nieuwe gezworene Gemeente. 2) Door dit hervormdgezind stadsbestuur werden den 31en Juni 1579 de Gereformeerden tot
eene bijeenkomst in de Franciskanerkerk opgeroepen, om
te beraadslagen „hoe dat zij de goede Ghemeente met eenen
ghetrouwen Herder en de Dienaar verzorgen mochten". 3)
Hunne keuze viel op den juist te Bolsward vertoevende»
Johannes Acronius, predikant te Alkmaar, die zich echter
genoodzaakt zag voor deze beroeping te bedanken.
1) Vergl. over het Haskerconvent: Acqnoy, J. ff. B., liet Klooster
van Windesheim en zijn invloed, Utrecht, 1875, deel III, p. 1G2 — l(j&.
2)
3)

Schotanns p, 832«.
Beitsma, Honderd jaren, p. 185.
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ISTadafc in het begin van Februari 1580 bij de bekende nachtelijke inbraak in de Groote Kerk de kerkekelijke kostbaarheden door de soldaten geroofd waren,
en in de daaropvolgende dagen de kosterij met geweld
opengebroken werd, misboeken, brieven en andere geschriften
vernield en verbrand waren, werd uit deze kerk alles, wat
nog aan den katholieken godsdienst herinnerde, verwijderd en werd ze door tusschenkomsfc van de regeering voor
den hervormden eeredienst ingeruimd.
Het Minderbroedersklooster werd vermoedelijk den 16en
Februari 1) door de soldaten en liet gepeupel in hunne brooddronken vernielingszucht in brand gestoken en ging geheel in vlammen op. 2) De kerk alleen bleef ook deze
keer gespaard. Steen en puin van liet vernielde klooster
benevens de steen en van den kloostermuur, dien van liet
kerkhof inbegrepen, werden nog in 1580 op last van het
Hof en op verzoek van de Buitendijksters der Vijf Deelen
voor de som van 513 Carolus gulden verkocht en tot het
kistwerk van den zeedijk tusschen Harhngen en Makkum
gebruikt. 3) Het kloosterkerkje deed in de eerste jaren
na de afschaffing van den Roomschen godsdienst geen
dienst als Gereformeerde kerk, liet werd als paardenstal
verhuurd en tot werkplaatsen van ambachtslieden ingericht. 4) Toen na verloop van tijd het gebouw bouwvallig geworden was, besloot de Magistraat der stad de
kerk af te breken en den steen eveneens voor versterkingvan den zeedijk te gebruiken. Het tenuitvoerbrengen van
dit besluit werd verhinderd door de bemoeiingen van Jo-

1) Ik maak dit op uit hot bericht van P. Couwenberg, die vermeldt,
dat den 16en Februari de Franciskanen uit hun klooster verdreven zijn.
2)

Vriendelijke mededeeling van den archivaris D. Bartstra.

3)
i)

Volgens Winsemius, p. Gáöra zou dit reeds in 1579 geschied zijn.
Yorgl. bijlage I.
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hannes Heerema 1), lid van Gedeputeerde Staten en de
Magistraat der stad. Hij wist te bewerken, dat zijne
mederaadsleden op liet genomen besluit terugkwamen en
besloten, de kerk te restaureeren en in dienst van de liervormde gemeente te stellen. Deze restauratie had plaats
in liet jaar 1623. In 1635 2) werd voor liet eerst in deze
kerk een orgel, vervaardigd door Antony Verbeek 3) geplaatst, dat in 1645 en in 1731 vernieuwd en vergroot
werd. Het moet gezegd worden, dat de hervormde gemeente wel wat voor baar nieuw bedehuis over had, want
in 1649 werd het gewelf der kerk afgewerkt, gepolychromeerd en met sterren beschilderd, zoodat volgens onzen
zegsman, pater Couwenberg 4), toen de profetie van zekeren Sinion Bilker in vervulling was gegaan, die voorspeld had, dat het inwendige der kerk nauwkeuriger en
fraaier zoude worden versierd, dan ooit te voren het geval
geweest was.
Uit de „Relatio" van pater Couwenberg maken wij dan
ook op, dat de Franciskanen in hun kerk geen orgel
hadden en de muren van hun kerk niet beschilderd geweest
zijn. Dat echter ook toentertijd het kerkje niet van
groote kunstschatten ontbloot was, getuigen de heerlijke
1) P. Comvenberg, zie bijlage I. — Do verdiensten van Johannes
Heerema voor hot behoud van dit kerkje en de restauratie er van blijken
ook uit het laatste gedcolto der reeds vermelde inscriptie :
Inciytus iirbis Magistratus templi restaurati curatoribus jjrimis Domino
Joanne ab Heerina, ex nobilissima Praetoritia familia orto, Heerkone Heerkonis, et Franoi.sco Holiema, civibus ascriptis, aedem hanc Saeram ad
pios usus revocari curavit.

Ao. NatlVItatla lesV Ohrlstl
ReDeMptorls et SerVatorls.
De inscriptie in haar geheel is te vinden in:
en in: Eigen Haard l.c.
2)
3)
i)

Bijlage I.
Tegenw. Staat III, p. 201.
Zie bijlage I.
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koorbanken 1), die nog heden de bewondering van den
bezoeker der Groote Kerk uitlokken. Doch in eene kunstbeschouwing mag ik mij niet inlaten, en nog minder een
betoog houden over de kunstwaarde en architectonische
schoonheid van het thans nog bestaande oudste kloosterkerkje der provincie Friesland, daar deze taak aan een
meer bevoegde is opgedragen.
Moge, daar nu andermaal het besluit tot slooping van
dit eerbiedwaardig bedehuis genomen is, uit Bolsward's
zonen ook nu iemand opstaan, die bezield met den geest
van Johannes Heerema. dit kunstwerk en sieraad der stad
en der provincie door zijne overtuigingsgave en energieke
daad van den besloten ondergang redde.

1) Van dei' Heulen M. E., Bolsward's Kunst en Kunstgeschiedenis,
p. 50.
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S t at i o B o l s w a r d i e n

sis.

Bolswardiae habemus conventum ab anno circiter millesimo ducentesimo sexagesimo m orientali plaga civitatis
ingredientibus per portam Snekanam a sinistris, qui retro
cingitur moenibus, usquedum remias ad fundum seu liortum
doraim Heerma, nuuc baronis Amelandiae. Ante sive a
parte anteriori cingebatur conventus muro, qui protendebatur ad fossam supra quam extructum est sacellum Beatae
Mariae (nunc est Schola), qui murus ulterius protendebatur
in cireuitu ad plateam, quae dicitur Jongmastraete, qua
itur ad domum civicam, sic ut inter fossam prefatam et
hunc murum solum remaneret semita. Intra murum erat
coemeterium. Seculi meo tempore fabri fodientes, ut quid
struerent in usum domus, que sita est ad latus horti domiui Gamtninga, olim baronis Amelandiae, invenerunt ossa
mortuorum. Erat etiam intra hunc murum vivarium ad
pi(s)ces alendos. Sed forte id fuit tempore Conventualium?
qui etiam hunc conventum inhabitarunt, qui etiam extra
portam possederunt agrum (modo est Dealbatorum) ad
alendos porcos, ad quem ex liorto per subteraneum meatum
sub moenibus constructum (cujus etiam nunc videntur
vestigia) et pendiculum supra fossam civitatis, transibant.
Adeo ut ingredientibus civitatem, mox alia esset via (excepta
semita praedicta), quam que ducit ad sacellum praefatum,
que et nunc vocatur de Broerestraete, ast nunc a porta
versus domum civicam strata est recta eaque lata platea
per medium coemeterium, et a porta itidem usque ad ostmm
templi constructa est series domorum 15 numero.
Hunc vero conventum mhabitavimus usque ad annum
millesimum quingentesimum octogesimum, quo anno Geusii
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rerum per totam Frisiam potiti ommes ecclesiasfcicos expulerunt; fratres nostros Minoritas in die Cinerum, 1) Leovardie vero in festo Purificationis B. Virginis, 2) a quo tempore conventus dirutus, templum stabulum equorum factum, ac fabris operibus fabrilibus preparandis permissum,
hortus colonis elocatus. Donec tandem inter Geusios de
templo consultum fuit, ut destrueretur et lapides inferrentur in cistas maximas, ut vocant (quae) inter palos aggeres ab
ictu mans et fluctuum tuentur, quod tamen impedivit dominus Joannes Herma, unus de Statibus Frisiis pro tempore, filius Godschalci Herma, qui fuit postremus pater
spiritualis nosfcri conventus, liujus filius Joannes impetravit, ut
prefatum templum restauraretur, et ad predicationes haereiicas habendas aptaretur. Idque secundum praedictionem
Simonis Bilker, qui quo spiritu predixerat, quomodo noster
conventus vastaretur, ac postmodum rursuni utcumque
repararetur et venirent, qui in nigris in eo predicarent.
Item predixit, organum in templo instituendum templumque ipsum accuratius ornantiuaque decorandum, quam un.quam ante f'uerat, quod cum fieret, priores, id est fratres
Minores brevi redituros.
Hec duo priora ante meum in Frisiam adventum, aut
.horum notitiam a me adeptam, jam impleta erant; duo
posteriora vidi impleri — qnod organum attinet anno 1635
in templum introductum est positivum, decem annis post,
id est anno 1645 organum in eo ordinatum est, anno denique 1649 fornix templi laqueatus depictusque coloribus
et stellis fuit.
1) 10 Februari.
2) 2 Februari. — Dit is echter eene vergissing, daar de Franeistancii
te Leeuwarden den 8 F e b r u a r i 1580 uit de stad verdreven "werden. —
Eeitsma, Honderd Jaren, p . 187.
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1575, Juli 13.
De oversten van het Minderbroedersconvent te Leeuwarden dragen het Broerenklooster van Bolsward over aan de Reg.
Kanunniken van liet Haskerconvent.
Op huvjden dato van dese, zijn byeen vergadert geweest ten
huijse ende in tegenwoerdigheit van den hoecliweerdigen heerc,.
lieer Cuner Petro, biscop van Leuwarden |[ ende die eerweerdige lieeren, die prior suppriov d) ende procurator ende dat
capitel a) van den convente van Hascha, uuten naeme van denselven convente geassisteert met dsn eerweerdigen heere,
den priore van Thabor ter eenre |j ende die patres gardiaen
ende president van den Minnebroeders binnen Leuwarden,.
geassisteert metten eerweerdigen ende vroeiuen heere Hubrecht Schooff, commendunr van îses, Diiytsches ordens,
ende den erbaren Frederick Peters, geestlijcke vaeder der
voergenoemden Minnebroeders ter andere zijde, ende hebben
met authoriteit ende consent van den voergenoemden hoecliweerdigen heere, den bischop, hebbende mede doer voerschriven van den eerweerdigen heere ende patre den minister
des Minnebroedersordens speciale macht in dessen gehandelt noepende den plaetze ende convente van den Minnebroeders, leggende ende staencle binnen der stede Bolzwerfc,
in maniro hijer naegeschreven. In den eersten zullen die
voergenoemde patres gardianus encle president voer hoer
ende hoeren orden den voergenoemden prior, supprior a)
ende procuratori van Haske voer hoere, hoere conventualen
ende successoeren consenteren, toestaen ende overdraegen,
als zij toestaen, consenteren ende overdraegen mijts desen
het voerschreven hoire convent binnen Boolzwert met alle
zijne annexen ende toebehoirten om tselve te repareren ende
weder oppe te bouwen ende aldaer hoere woeninge van
a)

Correetuur in den tekst der oorkonde.
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nu voert aen te nemen entle holden in het ewich. Welverstaencle dat die profijten van dengene, die nu in dat
convente woent, coemende voer dit jaer loepende tot Puricationis dive Virginis 1) bij de voergenoemde patres tot
proffijte der Minnebroeders zullen genoeten worden. Waervoer die prior, supprior a) ende procurator voer hoer ende
lioere suceessoeren eens tot een almisse zullen geven den
soinme van ses hondert Carolus guldens, het sinck tot
XX Stv. Brabants gereeckent, op drie eerst aen nialcandere
volgende Martinidaegen 2) bij gelijcke parchelen ende daertoe
jaerlix omtrent Leuwarder laeste merck, veerthien daegen
onbegreepen, een tonne roede butter ende zullen daerenboven die Minnebroeders van Leuwarden in termijn oft
andersins bennen Bolswert coemende inden convente liospitalijcken, liefflijcken getracteert worden als dat behoirt.
Ende want dese handel vrom, oprecht ende sonder eenige
arch ofte listicheit bij concent, tussclienspreecken ende
authoriteit als voeren is geschiet, zoe ist dat wij prior,
supyrior a) ende procurator ter eenre, ende wij patres gardiaen ende president ter andere zijde, beijde geassisteert
als voeren, voer ons, onse conventualen ende suceessoeren
hebben beloeft ende onthieten, beloeven eude onthicten
als guede, eerlijcke ende rehgiose mannen ter gueder trouwen mijdts desen al tgene voer verhaelfc is, wel ende
deuclidehjcken te onderholden ende nae te gaen ende voer
zoe veele noodelijcken is een ijder hij er oppe te verengen
het consent, approbatie ende decrete van den overste van
onse orden, ten eijnde dat hijr teegens nu noch tot cwijge
tijden ijet bij ons ofte onse successoren ende naecomelingen
zal moegen gedaen ende geattenteert worden. Daervoer
wij ons ende alle hetgene ons moglijck is ten hoechsten
verbinden ende obligeren. T'orkonde hebben wij contra-1)
2)

2 Februari.
11 November.
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henten mette voergenoomde onse assistenten onse handen
hij er onder geset ende dese met onser conventens zegelen
bevestiget, ende hebben daerenboven zeer oeclmoedelrjcken
gebeden den voergenoemden hochweerdigen lieere, den
biscliop, om dese mede in een teijcken van zijne lioechweerdigs consent to onderschrijven ende bezegelen, 't welck
by zijne lioochweerdige alzoe gedaen is. Actum bennen
Leuwarden den dartliijnsten Julii anno 1) XV" vijtf ende
tseventich.
Frater MATTHIAS BROUWERSHAVIüS,
Minister provincialis Inferioris Germanie.
JOANNES BISTEMIÜS, prior in Thabor.
CUNEJiüS, episcopus Leovardiensis.
JOANNES WITTE, prior in Hascha.
GÜILIELMUS ANDREAE AMERSFOERT,
procurator [el] Supprior in Hascha.
FRANCT3CÛ8 MATTHAEI VERMAETH,
pastor in Hascha.
HÜBRECFIT SCIIOOFF, Commendator in Nes.
Frater JOANNES SCHOTANÜS A BRÜXELLA,
giiardianus.
Frater JOANNES MOSMANS LANDENSIS,
vice-guardianus
FRERICK P I E T E R Z N .
Met zes aan perkamenten strookjes hangende zegels.
1) Zegel van den pater provinciaal der Minderbroeders, ovaal, in
geele was met papier bedekt, en vertoont Sint Franciaous de vijf
wonden ontvangend. Randschrift: S. M1STRI. FRM. MI. EEG. OBSER. PROVINTÏE 1NFER. GERMANIE.
2) Zegel van het Convent Thabor, rond in groene was en vertoont de verheerlijking van Christus op den berg Thabor; randschrift :
S. PRÏORIS CANONTCORV. REGVLARIV IN. THABOR.
3) Zegel van Cunerus Petri, bisschop van Leeuwarden, in roode
was — zeer geschonden.
4) Zegel van liet Haskerconvcnfc in roode was — zeer geschonden.
5) Zegel van den commandeur in Nes (?) in roode was.
6) Zegel van het Minderbroedersconvont te Leeuwarden, ovaal,
in groene was. Voorstelling en randschrift niet te ontcijferen.
1)

1575 is doorgehaald.
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