De Schraapzucht van Cunerus Petri,
bisschop van Leeuwarden.
Wanneer aan den vooravond van eene omwenteling, hetzij
op godsdienstig hetzij op staatkundig gebied, door de behoudende partij mannen worden uitgekozen, om of door
hun invloedrijk ambt of door hunne talenten de nieuwsgezinde partij in bedwang te houden en om haar, indien
gewenscht, het hoofd in ie drukken, dan verwacht een
ieder, dat zulke mannen ook opgewassen zijn voor zulk
eene taak, dat zij door hunnen aanleg ver uitsteken boven
hunne tijd- of ten minste partijgenooten en dat op hunne
zeden en gedrag geen noemenswaardige en gegronde aanmerkingen te maken zijn.
Tot het vervullen van zulk eene taak werd in 1569 naar
Friesland gezonden Dr. Cunerus Petri, de tweede bisschop
van het bisdom Leeuwarden.
Zijne missie ontving hij van den paus en den koning
van Spanje, den heer der Nederlanden. Hoofddoel van
deze zending was om het bisdom Leeuwarden, dus de hedendaagsche provincie Friesland, te zuiveren van ketterij
en het zoodoende terug te brengen tot de gehoorzaamheid
aan den paus en den landsheer.
Voorzeker geen geringe taak in die dagen van gisting
op godsdienstig, oeconomisch en politiek gebied.
Voor den geschiedvorscher treedt nu onmiddelijk de vraag
op den voorgrond: Wie was die man ? Bezat hij alle
hoedanigheden en vereischten, die de keuze van zijne
persoon wettigden ?
Ter beantwoording van deze en meer dergelijke vragen
grijpen wij naar de geschiedboeken, geschreven door 's
lands officieele historieschrijvers, of indien ons die te par-
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tijdig voorkomen, naar de jongste en meest kritische bewerking van dit tijdvak: H o n d e r d J a r e n u i t de
g e s c h i e d e n i s d e r H e r v o r m i n g en d e r H e r vormde K e r k i i i F r i e s l a n d d o o r J . Eeitsma.(')
In Hoofdstuk VIII (2) schetst ons de latere hoogleeraar
der Universiteit Groningen het. leven en de daden van
Cunerus als bisschop. Na een zeer beknopt overzicht over
den loop zijner studiën en van zijne geschriften, schrijft
Reitsma: „Hij was zijn studiën te Leuven in zeer bekrompene omstandigheden begonnen en kende derhalve bij
eigen ervaring het bittere van armoede en ontbeering. Zijn
streven naar het episcopaat ging alzoo geenszins gepaard
met het voornemen om te leven in apostolischen eenvoud."
Nadat hij ons den plechtigen intocht van Cunerus in
Leeuwarden heeft geschilderd en den nadruk er op gelegd
heeft, hoe hij zich in het bezit stelde van de hem door den
paus toegewezen goederen, schrijft hij op hlz. 1 57 als volgt:
„Vooral ergerde men zich aan de weelde der nieuwe,
geestelijke hofhouding. De Friezen waren zelfs bij hun
rijkste prelaten aan zulk een verkwisting niet gewoon.
Dit wekte afkeuring en tegenzin. Want heer Cunerus
leefde op hoogen voet en had al spoedig veel geld rioodig.
Hij was zeer prachtlievend, en de overdaad zijner gastmalen had zulk een krachtdadige uitwerking op den staat van
zijn schatkist, dat hij door allerlei middelen zijn inkomsten
hooger moest opvoeren zelfs ten nadeele van zijn onderhoorigen, die dan ook bitter klaagden over zijn schraapzucht. Hij liet de kloosters, die hem toegewezen waren,
afbreken en de steenen verkoopen om geld te maken. De
kerkhoven werden in weideland herschapen, zoodat het
vaak gebeurde, dat bij het slechten van de graven de doodl
) Uitgegeven door het Frieseh Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden, Leeuwarden 1876.
3
) BK 152.
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kisten voor den dag kwamen. Hij trok de geheele geestelijke rechtspleging aan zich; legde schatting op de inkomsten van eiken priester, soms tot een derde of de helft
van het volle bedrag, en perste de Doopsgezinden en andere ketters onbetamelijke hooge boeten af. Viglius van
Aytta had geen ongelijk, toen hij hem in een brief herinnerde aan .het spreekwoord: het is de plicht van een
goeden herder zijn schapen te scheren, maar niet te villen."
Voorzeker zware, zeer zware beschuldigingen tegen den
man, die moest zijn „de stad op den berg" en „het licht op
den kandelaar."
Jammer genoeg geeft Reitsma de bronnen niet aan,
waaruit hij die gegevens geput heeft, tenzij men eene
globale verwijzing naar Schotanus, Bor, Fokke Sjoerds,
Eebhoff en Gabbema er voor houden wil. Inderdaad vinden wij dan ook bij den laatsten ai deze beschuldigingen terug, alleen met dat verschil, dat enkele bij dezen
nog wat aangedikt zijn, zoo, dat ze den esthetischen Reitsma wel wat al te kras zullen geweest zijn om ze over
te nemen. Zoo schrijft Gabbema o. a. „Het omwerpen
van de kloosteren Mariengaarde, Bergum en de Proostdije
van Bolsward, 't verkoopen van de steen, en de kerkhooven te maaken tot weyland, daar de graaven der Friezen
voorzaten van de beesten wierden geopend, de lichaamen
en den dooden ontdekt, stak velen in de krop."
Zijn die beschuldigingen gegrond — dun zal niemand
onzer aarzelen Cunerus Petri te houden voor dat wat
zijne schraapzucht van hem gemaakt heeft, een monster.
Sed audiatur et altera pars! Een drietal officieele stukken, uit de archieven van het Vatikaan, dat der OudBisschoppelijke Clerizy te Utrecht en uit het Rijksarchief
der provincie Friesland, moge deze edele taak vervullen
en na meer dan drie eeuwen eindelijk ook een woord ten
gunste van den zwaar beschuldigde spreken:
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Cuneriis Petri brengt verslag uit over den toestand
van zijn bisdom aan paus Gregorius XIII en verzoekt, hem om voorlichting bij te nemen besluiten. ,
Beatissime Pater.
Tametsi longius a Sanctissima vestra sede remoti sirnus,
nihil tamen antiquius mihi esse spero quam filiali obedientia et diiectione illi coniunctissime adlierere, quam catholicae
ecclesiae matricem et radicem, omnes cuin Divo Cypriano
vere christiani confitentur. Status vero Ecclesiae meae
Leovardiensis incursione hereticorum, quos istic Goesios
nominant, multum quidem est perturbatus, {l) nam monasteria plurima exusta, (2) ultaria. destructa, imagines e
templis eliminate (3) ac profligatis bonis sacerdotibus juge
sacrificium conculcatum est. Leovardia tamen (laus Deo)
*) Omtrent de troubelen van het jaar 1572.' Vergl.: Andreae,
A. J., „Het wonderlijk Jaer 1572". in: Friesehe Volksalmanak, voor
het jaar 1899, p. 74 cv.
2
) In Io72 werden volgens de Kroniek van Thomas f.Troni'v-;--"sis, abt van Oldeklooster bij Rolsward (uitgeg. in deel XXIX, van het
Archief r. h. Aartsbisdom Utrecht, door M. Schoengen) volgende kloosters vernield: Floridus-Campus = Oldekloostor; ',Aula-Dei -• Nijeklooster bij Sneek; • Groendijk bij Bneek; -Hospitale Sancti Joannis
prope Snecam = de Johannieter Commanderij St. Johansberg of
kortweg „Hospitaal" genoemd, bij Sneek; Thabor bij Sneek;'Oegeklooster bij Bolsward; : 'de kloosters te Achlum, ' t e Tjummarum en
te Monnikebajum bij Winsum. — Behalve deze negen kloosters
werd het Karmelieterklooster te IJlst {Winsetnim KronyJc, blz. 576),
verwoest.//De abdij Hemelum werd den 22 November 1572 door Scliouwenburg in brand gestoken (Friesehe Vólltsalm. 1899 bis. 147.)
Het Kruisbroederklooster te Franeker,/. de Proostdij te Bolsward,
liet Minderbroedersklooster aldaar, benevens .'Æle abdij Lidlum en
'het klooster Aanjum leden zwaar. (Friesehe Volksàlm. 1.899, blz.
113 en 135.)
3
) Zie hiervoor het eigenhandige verslag van Cuneras, getiteld:
Acta et Ordonationes op p. 333 van dit opstel.
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fortiter in fide perstitit, ubi cum ecclesiasticis huc confugientibus semper mansi, et Domino nos mirabiliter respiciente jam pridem in Frysia ab illorum furore liberati
sumus et oves rursus cum pastoribus collectae paulatim,
quae sunt destructa, reparant, propter vicinam tam en
Hollandiara, quae uno excepto Amsterdamo (1) tota a
Goeseis adhuc occupatur, non extra omne periculum versaruur, quin frequenter fines nostros arrodant et graviora
in dies minitentur. Tres aut quatuor duntaxat presbiteri
velut leves paleae hac tempestate (2) avolarunt, ceteri
catholici quidem sunt (laus Domino) verum concubinatuni, (3)
J

) - „Amsterdam was de eenige stad, die geen deel aan den opstand
nam en de partij voor den koning bleef houden." Fruin. B,., De
Gorkumsche Martelaren, in : Verspreide Geschriften, deel II, p. 318.
Vgl. ook vooral: üodt, Archief II, 113 vlg.
~) De bisschop spreekt hier blijkbaar alleen van den afval der
priesters tijdens den inval der Geuzen in 1572 en memoreert niet
het groot aantal geestelijken — die in 1567 ö-f vrijwillig de wijk
namen, of gebannen werden wegens ketterij.
3
) Omtrent liet concubinaat der geestelijkheid in Friesland inde
tweede helft der 16 eeuw bezitten wij maar voor een gedeelte
offlcieele gegevens, daar de Visitatieprotocollen van bisschop Cunerus tot lieden niet teruggevonden zijn. Betreffende Oostergo met
zijn 109 dorpen en even zoovele parochiën ontbreken echter die
officieele bescheiden niet. Wel is waar komen die niet van kerkelijken kant, maar geven in ieder geval een even juist beeld van den
toestand als ons een Visitatieprotocol van den bisschop had kunnen
geven, en misschien een nog uitvoeriger, daar laatstgenoemde dokumenten in den regel plegen beknopter te zijn. In het door rnij
bedoelde: Register van de geestelijke opkomsten van Oostergo volgens
de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de
Commissarissen der Staten van Friesland in 1-880—1581, uitgeg. door
Prof. Dr J. Reitsma, Leeuwarden 1888, daarentegen vinden wij niet
alleen de feiten beknopt vermeld, maar ook worden wij ingelicht
omtrent het getal kinderen, dat de Friesche pastorijen en vicarien bevolkte en vooral welke geestelijken bereid gevonden werden om met
hun bijzit te trouwen.' Dit laatste is voor de juiste beoordeeling
van den overgang van het Catholicisme tot het Calvinisme van de
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qui tamen niultum est interim imminutus, difficile eradicare possum ; populus vero utcunque mandatis episcopi se
accommodai, quia tamen plurimos liaberuus conimixtos
Anabaptistas et Swinglianos et inter hos occultos concionatores, qui brachium seculare istic parum metuunt, fit ut
ab ecclesia et vera pietate sit aliemor, cui rei presens
provincie Friesland van liet grootste belang. Want men zal gemakkelijk begrijpen, -dat iemand, die volgens de voorschriften zijner
kerk de disciplinaire wet van het coelibaat eerbiedigde, ook in
geloofspunten vaster stond, en dat hij, toen in 1580, aan de geestelijken van Friesland de alternatieve werd gesteld, of hunne bijzitten te trouwen of'getrouw te blijven aan hun geloof en hunne positie te verliezen en broodcloos te worden, gemakkelijker er toe kon
besluiten het stof van zijne sandalen te kloppen en elders een goed
heenkomen te zoeken, dan die, welke dure verplichtingen had
te vervullen jegens zijn eigen vleesch en bloed. Nogthans zijn er
voorbeelden bekend, dat priesters, die in het concubinaat geleefd
hebben en kinderen hadden, in 1580 ter wille van het geloof Friesland verlieten. O. a. was hieronder, om maar een enkele te noemen, de welbekende Sibrandus Leo, pastoor van Menaldum.
Eene afdoende verklaring van het feit, door den bisschop vermeld,
ml. dat hei in concubinaat leven der geestelijken omstreeks 1573
verminderde, heb ik niet kunnen vinden. Eene van de hoofdoor
zaken hiervan zal wel te zoeken zijn in het groot aantal priesters.
dat in 1569 de wijk naar Oostfriesland of Wesel nam. (Zie o. a.
de lijst der verbannen en uitgeweken priesters in de Ephemerides
Leovardienses, Vrije Fries IX,

hlz. 422 vu. en Archief'v.h.

Aartsbis-

dom Utrecht XVI, hlz. S70 vv.) Hunne opvolgers waren meestal
trouwe Katholieken, die tevens rein van leven waren. Op dit laatste punt gelastte de regeering bij ordonnantie van 25 Augustus 1568
streng toezicht. Het Hof van Friesland moest bij de verkiezingen
van priesters de getuigen expresselijk vragen „oft Zij geen huysfrouwe binnens huys en hebben daer sy kinderen by hebben ende
daer beneffens ons Schrieft U gevoelen ende opinie van alles, soe
wel nopende de religie als coneubinaetschap". — Chartb. II, blz. 748.
Ook zal het scherper toezicht door den bisschop veel tot verbetering
hebben bijgedragen. Vergl. § 11 van de ,.Statuta primae Synodi
Leoivardien.iis" van 25 April 1570 — bij Van Heussen Historici
Episcopafus Leovard. p. 44 v.
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etiam seditio multum, proh dolor, suffragatur.
Optime
fcatnen me habet quam in f'esto Pascae et Venerabilis Sacramenti fidem commumter ubique ostenderunt. Porro in beneficies tam ctiratis quam simplicibus populus fere habet hic
electioneni. (*) unde fit, ut siraplicia fere pueris conferantur, qui nihil aut parum ecclesiae prosunt; quibus nescio
quas horas legendas imponam, quia enira extra oninem
legendi consuetudinem istic erant, hactenus sub beneplacito
') Eene aan de eischen van de moderne wetenschap voldoende
geschiedenis van liet jus patronatus in Friesland, wacht nog op een
bewerker. Een beknopt overzicht is te vinden bij Buma, 'W.^Het
regt der Hervormde i'loreenpligtii/en ten platte lande in Friesland
op de verkiezing van predikanten en op het beheer van Kerkegoederen,
Leeuwarden 1849. — Men vergl. verder: Eeddingius, J. EL, De
Oorsprong, geschiedenis en aard van het regt van verkiezing van predikanten dat door Floreenplicht/igen in Friesland wordt uitgeoefend,
Sneek 1849 — •'Ypey, A., Geschiedenis van liet patronaatregt, Breda
1829, p. 448 vv. en 468 vv. —«Idsinga, Staatsrecht, I, p. S85. —
•-•Foeke Sjoerds, Oud en Nieuw Friesland I. 676 v. —•Borssum Waalkes, !i. H. van, Kerkelijke toestand van Huizum vóór de Hervorming,
Leeuwarden 1875, p. 12—19 en 34. — Vrije Fries, deel XIV, p. 6
en 332. — Oudheden en Gestichten van Friesland, I, 251—252. —•
Boeles, W. B. S., Kerkelijke goederen in Groningen. Groningen 1860.
Men vergl. vooral: de ordonnantie op de Doleantien van 8 April
1554, Chartb. III, blz. 329 vv. — de ordonnantie van 80 October
1539, Chartb. II, blz, 769 en die van 20 December 1524, Chartb.
II blz. 150 en 484. — 'De klacht van Oostergo dd. 1540 Dec. 2.
Charff). II, blz. 814. — Vgl. ook de verklaring op de ordonnantie
van den hertog van Saksen door graaf' Stolberg in 1507, Chartb. II,
bl. 73. — Het Chartb. I, bl. 200, 367, 514, 549, 597, 635 art. XVII,
647 art. XVII, 680, 708, 709. II, 257, 260, 409, 432, 609, 625, 769—
772, 776. — Art. 30 der Opstalboomwetten; von Richthofen I, 108.
— de Haan Hettema, Jurispniäentia Frisica IL, p. 254. tit.
LXXVII no. 1. — Oude Friesche Wetten. II, p. 256. Seendrecht art.
XXIII.
De Katholiek, deel LXXXIII, blz. 225-229. — Hinschius R, Kirchenre.cht, II § 128 en de aldaar aangegeven literatuur; —• Hauck, A.,
Kirchengeschichte Deutschlands, Leipzig, 1904, IV p. 29 fî'.
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Vestrae Sanctitatis, eis vel horas de Domina, (-1) vel
septem psalmos penitentiales quotidie legendos injunxi;
quod si Vestra Sanctitas non sufficere judicaverit, consilium,
obsecro, non deneget, nam prolixas illas horas ordinarias
vel Romanas nemo ab eis vel parentibus facile impetrare
potest. Interim beneficia etiam curata admodum tenuia,
optima centum ducatorum, alia quinquaginta, alia triginta;
liaud multo pinguiores sunt prebendae ecclesiae cathedralis. Quod vero ad dotem episcopalem attinet, nunc quidem
valde gravata est pensionibus et aliis incommodis, sed
quando omnino libera erit, non poterit duo milia ducatorum
excedere; TJnde etiam fit, ut contra hereticos et alios ecclesiae
inobedientes episcopus pro officio suo procedere non possit,
cui malo spero, quod per Vestram Sanctitatem et regiam
majestatem aliquando providebitur. Pedibus itaque Vestrae
Sanctitatis humillime prostratus totam meam diocesim,
capitulum rneura, atque meam infirmitatem in visceribus
Jesu commendo, qui pessimo hoc seculo principum nostrorum favore plurimum indigemus, rebus et ingeniis sic
comparatis, ut dementi et paterna severitate vitia corrigi
velint. Dominus Jesus Deus Optimus Maximus Vestram
Sanctitatem diu dignetur ecclesiae suae custodire incolumem.
Datum Leovardiae 24 Maij 1573.
Vestrae Sanctitatis humillimus capellanus
Cunerus Petri, episcopus Leovardiensis.
in dorso staat:

Sanctissimo Domino Nostro
Gregorio Pontifici Maximo Romae.

Vatikaansch-Archief,

Nunziatura cli Germania,
No. 76, f 66.

De kleine getijden van Onze Lieve Vrouw.
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1573 Augustus 8.
De Kardinaal Staatssecretaris Ptolomaeus Gallus
antwoordt namens de paus Gregorius XIII op het
schrijven van Cunerus Petri van 24 Mei 1573.
Episcopo Leovardiensi.
Multum reverende Domine tamquam frater.

Sanctissirous Dominus noster, cum litteras die 24 Man
scriptas legisset, ad eas; ut ipsius nomine ita rescriberem,
mihi injuxit: Beatitudini Suae valde gratum fuisse ex
eisdem tuis htteris cognoscere, te, clerum ac populuni tuum,
quanquam multis variisque calamitatibus propter haereticorum insultus afflicti fueritis, in recta tamen fide et obedientia permansisse et permanere.
Sperat autem Sua
Sanctitas, res istarum partium posthac multo meliore loco
futuras cum praesertim proxime huc allatum sit, prospere
a nostris pugnatum et oppidum Arlemium (') receptum
fuisse. Quare bono animo esse debetis, nimime dubitantes
vobis catholicam fidem pie colentibus divmum in primis et
regium auxilium affuturum. Concubinatuni et alia, quae
in civitate et dioecesi tua sunt zizania, omni cura et studio,
sicut facis evellere conaberis. De pueris autem, quos per
electionem assumi beneficia simplicia scribis, providendum
est, ut si qui eorum apti sint ad recitandum Breviarium
Romanum, id omnino recitent, sicufc tenentur et ubique
servatur, vel saltem quoad in puerili aetate fuerint, horas
gloriosissimae Virginis matris Dei recitare ne omittant.
In posterum autem, si vere populus eligendi jus habet,
admonendus abs te erit, ut ejusmodi personas eligere studeat,
quae aetate et caeteris qualïtatibus idoneae sint quibusque
sacri canones et Concilium Tridentinum non obstet. Tibi
Harlem.
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vero tuaeque ecclesiae, quotiescunque cligna occasio oblata
fuerit, Sua Sanctitas et gratificari et favere pro sua erga
te populosque fidei tuae conimissos charitate maxime cupit.
Dominationi Tuae bonam valitudinem et omnia prospere
contingere opto. Romae die 8° Âugusti 1573.
Vatikaansch Archief : Gregori XIII Brevia.
Amaria 44, Torn. 28, fol. 63. — Gedrukt bij:
Theiner, I. 123—124. — Archief Aartsbisdom
utrecht, XXII. p. 443.
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De Introductione Episcopi, quae f acta ent Calendis Februarii (2) anno 1570. (3)

Pro jocundo adventu (quod alibi fieri solet et in // proximis episcopatibus factum est) nihil episcopus a // capitulo
vel ordine ecclesiastico, aut monasteriis vel // provincia,
aut civitate vel oppido aut pago aliquo, exegit, petiit aut
accepit.
De Visitatione.
Die 12 Junii anni 1570 visitavit episcopus ecclesiam //
cathedralem in Nijivehoeve (4) , cum assessoribus sibi a
curia deputatis, domino Petro Fritema (s), Phocco Rom') Verg], omtrent de „Acta et Ordinationes" Van Heussen, Historia seu Notitia Episcopatus Leovardiensis, Pars IV, van de Historia
Episcopatuum foederati Belgii, Leiden 1719, p. 42. — Van Heussen
en Van Rhrjn, Oudheden en Gestichten, I, blz. 306.
2
) 1 Februari.
s
) Vergl. over den plechtigen intocht van Cunerua in Leeuwarden,
Reitsma, Honderd Jaren, blz. 158 vv. Vergl. ook de door mij uitgegeven Kroniek van Oldeklooster in het Archief v. h. Aartsbisdom
utrecht, deel XXIX, p. 204.
4
) Dit is zonder twijfel eene schrijffout. Want tot kathedraal
van den bisschop was door de bul van 1561 Augustus 7, door den
paus Pius IV de kerk van Sint Vitus of Oldenhof aangewezen. Dit
volgt ook reeds uit hetgeen onmiddelijk hierachter staat omtrent
de visitatie van de kerken te Nijenhove en die van Sint Catharina.
5
) Petrus Pritema (Frittema of Fritzma) was vermoedelijk een
zoon van Ivo Pritema, grietman van Wymbritseradeel en olderman
van Sneek, en Tjoerdtke Ockinga. Hij is te Sneek geboren, werd
Dr. in de rechten en in 1568 raadsheer bij het Hof van Fries-

22
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merts ('), consiliarinis, et domino Annio Hottenio (2), episcopi assessore et commissario. Deinde sequentibus diebus
parochialem ecclesiam in Nijevehove (3) et S. Cathari-

land. In 1580 werd hij uit Friesland gebannen. — Vgl. over hem:
Burmania E. M. van, Naamrol der Ed. M. Meeren Raden 's Hoffs v.
Friesland, Leeuwarden 1742. — Concriptio Exulum, Archief v. h. Aartsbisdom Utrecht, blz. XVI, 332.
*) Focke Rommarts, raadsheer, was de broeder van den secretaris der stad Leeuwarden, Matthijs Rommarts. Men houde echter
in het oog, dat de raadsheer Focko Rommarts niet dezelfde is als
de pastoor van de Sint Vituskerk te Leeuwarden van dien naam.
Deze laatste overleed reeds in liet jaar 1533. (Singels J. C, Inventaris van het Oud,-Archief der Stad Leeuwarden, Leeuwarden 1893
no. 176.) — In 1580 werd de raed ordinaris Mr. Focko Rommarts
verbannen. Hij week met zijn gezin naar Emmerik uit. — Conscriptio Exulum in : Archief v. h. Aartsbisdom Utrecht, XVI blz. 833.
Ten tweede male was hij gehuwd met de weduwe van Willem van
Buma. Zijne zuster Johanna was zeer waarschijnlijk gehuwd met
den broeder van Viglius ab Aytta, Rinthje, grietman van Oost-Dongeradeel. — Vrije Fries, XVI blz. 489 de noot.
") Anno Hotses, officiaal van Cunerus, was pastoor van Jorwerd.
Pastor Annius Hottenius teekende de kerkrekening van Jorwerd in
1574, 76, 77 en 1 Januari 1580. In Februari van het laatstgenoemde.
jaar week hij uit, vermoedelijk naar Groningen. Zeer waarschijnlijk
overleed hij aldaar vóór 12 April 1581, daar op dien dag te Groningen boelgoed van zijne nalatenschap gehouden werd. — Vergl.
over hem: Gabberna, Leeuwarden, p. 580; — Conscriptio Exulum,
in: Archief v. h. Aartsbisdom Utrecht, deel XVI, p. 361 — Oudheden en gestichten van Vriesland, deel V, blz. 75.
3

) Volgens Eekhoff, W., Geschiedkundige Beschrijving van Leeu
warden, Leeuwarden 1848, deel I, p. 248, was de Onze Lieve Vrouwkerk, of zoo als ze in den volksmond heette, de kerk van Nijehove,
oorspronkelijk de parochie- en moederkerk van Leeuwarden. Ik
laat deze bewering geheel voor rekening van Eekhoff, te meer, daar
het vaststaat, dat de oudste kerk van Leeuwarden vóór het jaar
1148 eene sfciftskerk geweest is. — Vgl. hierover: Hauck, A., Kirchenyeschiclite Deutschlands, IV ter Theil, Leipzig 1903, p. 964.
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nae( 1 ); nihil quoque acceptum est nee prandium aut convivium sumptibus ecclesiae institutum.
Die vero 16 Julii (2) cum dictis dominis consiliariis
et archidiacono (3) profectus est Snecam (4), inde Ilia*) De Sint Catharina- of Hoeksterkerk te Leeuwarden was gesticht door het geslacht Camminga en stond in de nabijheid van
liet Camminga- of Amelandshuis. — Vergl.: Eekliotf, Leeuwarden,
I, blz. 343.
2
) Volgens Gabbema, Leeuwarden, p. 528, zou hij den J3 den Juli
„met de beyde Raaden en den Eyrts-Diaken Douwo Bendikxt op
reis" gegaan zijn.
3

) Tot aarts-diaken was door Cunerus benoemd Dominicus Benedix, een geboren Sneeker. Zijne humanistische studie begon hij
in de school zijner vaderstad en voltooide die onder het rectoraat
van den vermaarden meester Cornelius te Haarlem. Hierna trok
hij naar Leuven en liet zich aldaar als student in de rechten inschrijven. In 1546 werd hij tot priester gewijd en in hetzelfde jaar
door de gemeente Sneek tot tweeden pastoor gekozen.
Suffridus Petrus vermeldt van hem, dat liij hier onder leiding van
zijn persona, den lateren commandeur van liet Convent der ridders
van Malta (Joliannieters), het Hospitaal bij Sneek, G-ellius Ilstanus,
(Jelle van IJlst) vlijtig Grieksch studeerde.
Omtrent 1556 werd hij vicaris van de Sint Vituskerk te Leeuwarden en in 1567 door den magistraat der stad tot pastoor van
die kerk gekozen.
In 1570 werd hij door zijn bisschop tot aarts-diaken van Leeuwarden benoemd. Na de omwenteling van 1580 week hij naar
Duitschland uit, werd pastoor te Ratingen en daarna in 1585 kanunnik te Dusseldorf, alwaar hij den 14 Januari 1586 overleed. —
De hoofdbron voor zijne levensgeschiedenis is: Suffridus Petrus, De
Scriptoribus Frisiae, clec. 14, p. 417. — Vergl. verder: Outheden en
Gestichten, deel V, blz. 75, 89 en 90; — De Consci-iptio Exulum,
in: Archief v. h. Aartsbisdom Utrecht, deel XVI, p. 330.
*) De hoofdpastoor was steeds een monnik uit het naburige
klooster der Joliannieters: Het Hospitaal. Tot 8 September 1570
was hier pastoor heer Jelle van IJlst, die op dien dag tot hoofdpastoor van Bolsward gekozen werd. In 1576 werd hij comman-
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cum (*), hinc Harlingam, inde Stauriam (2) et in Hemelum ( 3 ); hinc in Worckum (4) inde Bolsvardiam ( s ).
deur van zijn klooster. — Vergl. Oorkonden v. h. klooster Hospitaal,
Rijksarchief, no. 60
*) De kerk van IJlst, aan Sint Martinus gewijd, werd bediend
door een monnik uit het klooster der Carmelieten aldaar—. Vergl.
v. Heussen en v. Rijn, Oudh. en Gesticht, V, 153 vv. Prior van
het klooster was van 1564—1570 P. Laurentius Hollant, een monnik uit hun klooster te Antwerpen. In 1570 werd gekozen P. Joannes
Sempsius uit het klooster te Mechelen. — Batavia Desolata Carmelitarum, fol. 178, MS. berustende in de Bibliotheek der EE. PP. Jezuiten te Maastricht.
2
) De laatste pastoor van de parochiekerk van Stavoren, die
eene ecclesia incorporata van de Benedictijner-abdij van dien naam
was, is geweest: heer Eredericus, een monnik uit de abdij Hernelum.
Hij week in 1580 uit. Conscriptio, Esculuni in: Archief v.h. Aartsbisdom Utrecht, XVI, blz. S52.
3
) Hemelum was oorspronkelijk eene abdij van de Reguliere
kanunniken. Omstreeks 1460, toen de abdij Sint Odulfus bij Stavoren door het zeewater zooveel geleden had, dat zij nog maar gedeeltelijk bewoonbaar was, ging de abdij Hemelum aan de Benedictijnen van Stavoren over. De abt van Sint Odulfus teekent van
nu af: N. N., abbas Stauriae in Hemelis. — In 1570 was Nicolaus
van Landen abt. Hii week in 1580 naar Groningen uit. Vergl.
over het klooster Stavoren-Hemelum : Andreae, A. J., Eene bijdrage
tot de geschiedenis van de abdij vm Sint Odulfus te Stavoren, in:
Friesche VolJcalm. 1898, blz. 70—148. — Hogeman, .1., Het oude
Graafschap Stavoren, in: Friesche Volksalm. 1890, blz. 133—202.
*) Te Workum stond een klooster „Mariënakker" genaamd,
van de grauwe zusters van Sint Pranciscus en niet, zooals De Jonge,
P. T., Desolata Batavia Dotninicana, Gent 1717, p. 53 abusivelijk
aangeeft, een van de zusters van de derde orde van Sint Dominicus.
B
) De hoofdpastoor van Bolsward werd eveneens door de burgers steeds uit de Sint Jansheeren of Maltheserridders van het
klooster Hospitaal bij Sneek gekozen. In 1570 was hier hoofdpastoor Joachimus Ernsemius, die vóór 8 September van dit jaar
overleed. (Zie p. 335 noot 4.) Tweede pastoor was Martinus Phoppii,
die in 1580 gebannen werd. Conscriptio Exulum, Archief Aartsbisdom Utrecht, XVI, blz. 353.
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Et 25 ejusdem mensis domum (quadam urgente necessitate)
reversi sunt; nihil ab ecclesiis visitatis vel oppidis acceptum est, sed victualia a senatibus et aedituis oblata admisit episcopus, ubi Snecae et Bolsvardiae clarissimus dominus consiliarius Frittema et ejus affines (*) maximam
victualium partem tulerunt, et Harlingae ac in Stauria
drossardus (2), currus interim et equos solvit episcopus
et constitit episcopo facile lila profectio 78 Carolinis.
78 Carol.
Postea vero die sexto Septembris, instituit episcopus
visitationem Sylvarum sine assessoribus, qua non sine
discrimine occupatus fuit usque circiter septimum Octobris; nihil ab ecclesiis vel pagis acceptum est, neque
currus neque equi administrati, sed victualia, partim
propria pecunia, partim liberalitate grietmanm in Stellingwerff Gerardi Reynorj (3), quondam discipuli, et domini commendatoris in Scoterburen (4), partim ab eccle*) Pieter van Frittema, die zooals wij gezien hebben, te Sneek
geboren was. Of te Sneek nog bloedverwanten van hem woonden,
heb ik niet kunnen nagaan, maar mij dunkt, dat dit uit het bovenstaande duidelijk blijkt, tenzij dat Cunerus hiermede wil aanduiden, dat hij ook in het klooster Groendijk bij Sneek, waar de
zuster van den raadsheer, Ansk, overste was, goed onthaald werd.
— Eene genealogie van het geslacht Frittema komt in het Stamboek van den Friesehen Adel niet voor. Vergl. Napjus, E., Historische Cronyh of Beschrijvinge van Oud- en Nieuw Sneek, Sneek
1772, blz. 68, 64.
2
) Drost van Stavoren, was Frederik van Hoorn. Andreae A. J.,
Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr.
Baerdt van Sminia. Leeuwarden 1893, p. 97. — Seliotanus, Geschiedenis, p. 790. — Friesche Volksalm, 1899, p. 83.
s
) Gerrit van Rennoy werd in 1567 grietman van West-Stellingwerf en bleef in die functie tot einde 1571. Zijn opvolger was
Arent Geenen, Andreae, Nalezing, p. 125. — Over het geslacht
Rennoy, zie: De Navorscher 1891, p. 813 en 1893, p. 157.
4
) Schoten onder Oudeschoot in Schoterland was eene oommanderij van de Duitsche orde en in 1299 gesticht. — Zeer waarschijn-
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siis ditioribus suppeditata sunt: constitit ea profectio episcopo facüe centum Carolinis
100 Carol.
Pagos vero circum Leovardiam positos visitavit diebus
festis et dominicis prout oportunum fuit, ubi, quia ecclesiae sunt ditiores, semper quidem in loco victualia
suppeditarunt, nihil tamen pro curru, equis aut navibus
solverunt, neque pro labore aut vaccatione quidquid ab
ecclesiis vel pagis acceptum est.
Anno vero 1571 in festis Pascalibus (1), iterum profectus Bolsvardiam, inde pagos circumquaque jacentes visitavit et ubi ecclesiae potuerunt, victualia admisit, aliquando tres et quatuor simul pro unius diei victualibus
(que nonnisi in prandio sumebantur) conjunxit, quae visitatio quidem vesperi semper Bolsvardiae coenabant et
nautis ipse solvebat, constitit episcopo circiter
94 Carol.
Deinde in Maio ecclesias in Bilt et cirumjacentes ad
eandem rationem, qua supra, ubi tres pro victualibus
prandii ecclesias conjunxit.
In Junio vero sub diem 20 rursus egit in Sylvis et
quae restabant ecclesias, absolvit, omnes ferme propriis
sumptibus, quia pauperes erant et brevi spacio plurimas
percurrendo. Consumpsit episcopus circiter 80 Carol.
80 Carol.
In Julio sub diem 17 anni 1571 tentavit magno periculo episcopus partem illam visitare, quae vocatur Donljjk was in 1570 Melchior de Groote reeds commandeur. Hij onderteekende mede het verzet tegen de Unie van Utrecht in 1579 als
„duytsche Ordinis Commendator tot Sloten." — Schotanus, Geschiedenis, p. 827.
') Paachen viel in 1571 op den 15 April.
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gerdeel, ubi coenam vero sumpsit in abbatia Doccumana ('),
prandium semel in monasterio Weert (2) et semel coenavit in Sion ( 3 ), bis aut ter pransus est sumptibus ecclesiarum, alias a meridie visitavit et sub noctem ad abbatiam reversus est. Nihil ab ecclesiis aut oppido Doccumano vel pagis exactum vel acceptum. Suniptus currum
et equorum solvit episcopus; facit
14 Carol.
In Augusto diversas partes versus Snecam, versus Franekeram (4) et quas hic et ibi episcopus reliquerat visitavit, et fere a monasteriis diversis (B) habuit in prandio et
coena victualia, subinde etiam a ditioribus ecclesiis niliil
praeterea accipiendo et equorum et currum sumptus solvendo.
') De Praemonstratenserabdij St. Bonifatius te Dokkum. Sedert
1557 was hier abt Henricus Kessel.
") Het Praemonstratenser nonnenklooster Weerd lag in Oostdongeradeel ten zuiden van Morra. Dit klooster werd in den nacht
van den 20 Augustus 1569 door de Watergeuzen geplunderd. Vrije
Fries XVI, blz. 488.
'") Over het Cistercienser nonnenklooster Sion of Onze Lieve Vrouwe
ten Dale ten Z.W. van Nyawier in Oostdongeradoel, vergl. Schoengen M., Akten en bescheiden betreffende de Cistercienserabdij Blomkamp of Oldeklooster hij Bolsward in : Archief v. h. Aartsbisdom
Utrecht, deel XXIX, p. 138.
4
) Te Franeker stelde Cunerus Petri ook een onderzoek in naar
de bibliotheek van der, rector der Latijnsche school aldaar, Johannes Arcerius Theodoretus, en „liet daai-uit vele theologische boeken
ten vure doemen." Arcerius week naar Holland uit en werd in 1586
de eerste hervormde rector der St. Hieronymusschool te Utrecht. Later
werd hij professor in de Grieksche taal aan de hoogeschool te Franeker. — Zie Boeles, W. B. S., Frieslands Hoogeschool en het Rijks
Atheneum te Franeker, Leemoarden 1879, II', blz. 59, v.
°) Te Franeker was maar een klooster, nl. dat der Kruisheeren.
In den omstreek van Franeker lagen: Het Praemonstratenser nonnenconvent Monnikebaayum bij Winsum, het klooster der Reguliere
kanunniken te Achlum, vroeger te Ludingakerke, de Praemonstra-
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Sub 18
et partes
peditarunt
episcopus

Augusti profectus est in Slooten (*); Greesterlandt
aquaticas et nihil aut perparum ecclesiae suppro victualibus, nisi in Balck (2), consumpsit
circiter
70 Carol.
Sub initio Septembris profectus est ad Octopagos vulgo
sic dictos versus Gruningam sitos, in Collum (3) et vicina
loca, ubi in Collum episcopo computati sunt
14 Carol.
Caetera victualia habuit in monasterio Jerusalem seu
Geertkisklooster ( 4 ), nihil ab ecclesiis, subinde pransus est
in aliis vicinis monasteriis.
Octavo Septembris cepit iterum visitare, quae reliquae
erunt ecclesiae in Dongerdeel, in Parvis Sylvis seu de Trynewolde, et ubique fere suo sumptu egit episcopus a paucis
ecclesiis victualia prandii recipiens.
tenser abdij Lidlum bij Tzummurum en het vrouwenklooster Betania te Tzummarum.
*) Te Slooten was een klooster der Augustijner-Eremieten.
2
) ï e Balk en omstreken had omstreeks 1564 de leer der Hervorming verkondigd, IJsbrand Balk, vicaris te Heeg. Vgl. Reitsma,
Honderd Jaren, 114, 250, 257, 258. — Reitsma, J., IJsbrand Balck.
Een predilcantenleten in de tweede helft der zestiende eeuw, Friesche
Volksalm. 1899, blz. 46.
s
) Te Kollum was pastoor Johannes Bogerman de' oude in
1567 wegens hervormde gevoelens naar Oost-Friesland uitweek.
Met hem vluchtte zijn vicaris Gerliarclus Huisingius. — Den 19 Mei
1573 werd hier als opvolger van Aucke Sickeszoon pastoor: Booke
Donia. Deze laatste werd in 1580 verbannen en stierf te Groningen in 1881. Eveneens werden gebannen Anthonius Vos vicaris,
en Theodoricus, prebendarius te Collum. Vergl. Conscriptio Sxulum.
Archief Aartsbisd. XVI, blz. 342 v. en het HS. Burmania, Friesch
Genootschap.
4
) Over het Cistercienserklooster Gerkesklooster vergl. men: Archief van het Aartsbisdom Utrecht, deel XXIX, p. 144, noot en de aldaar aangegeven literatuur. — In 1571 was hier abt: Everardus
Doetinchem, die den 15 Nov. 1576 overleed.
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Anno 1572.
Die 13 Aprilis cepit visitare partes aquaticas versus
Oldeborne (^, in Wartena, Varsteens, Grou (2).
In Maio alias ecclesias inter Leovardiam et Bolsvardiam,
decima sexta in Buytenpost (3), 26 in Hillaert et 30 Humaert usque primam Junii. In bis episcopus solvit quidem
equorum et currum, sumptus verumtamen victualia habuit
fere ab ecclesiis duas aut tres aliquando simul ungendo;
id quod nonnullae propter nobilitatem non admiserunt sed
singulae honorem habere voluerunt et separatim visitari.
Anno 1573.
Hic intercurrente Goesianismo impedita fuit visitatio et
anno 1573 in Septembri (Domino Deo juvante) resumpta
est et cepta ab ecclesiis, quae prope Franekeram erant
inagius relictae, ubi duae aut tres ecclesiae egre victualia
suppeditarunt et magna molestia, fame et siti aliquando
cruciatus est.
Die 8 Septembris grieteniam Aengweert, item die Lange
et Corte Swaege, die Drachten maximis incommodis et
sumptibus visitavit, nihil ab aliquo accipiendo, nisi ter aut
quater victualia. Pacile tune expendit episcopus.
50 Carol.
') De kerk van Oldeboorn was eene ecclesia incorporata van het
klooster der heeren van de Duitsche Orde te Nes. De laatste pastoor, heer Nicolaas, was een conventuaal uit dit klooster. Hii week
in 1580 uit Friesland uit. ConseripHo Exulum. Archief Aartsbisdom
Utrecht XVI, blz. 367.
2
) In de Recesboehen van Leeuwarderadeel wordt op 13 Maart
1573 als pastoor te Grouw vermeld: JheroniusPhorens. — „Dominus
Nicolaus pastor, en dominus Cornelius vicarius in Grow" werden
in 1580 gebannen. ConseripHo Erul. Archief Aartsbisdom, XVI,
blz. 347.
8
) Omstreeks 1565 ging de pastoor Antonius tot de Hervorming
over, verliet Buitenpost en werd predikant te Ape in Oost-Vriesland. (HS. Burmania, Friesch Genootschap.)
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Preterque lac et serum, quod aliquando bibere debuent.
In istis visitationibus hoc observandum, quod rustici
accepta pro episcopium occasione, saepe plurimum post
ejus abitum nomine ecclesiae consumpserunt, et ecclesiae
dicuntur ascripsisse, vinum nunquam exegit aut petiit episcopus sed oblatum admisit. Imo expresse aliquando significaverat se non commesturum pretextu famulorum uti
dicebant, integrum vas cerevisiae pro se advexerant unde
nee episcopus nee famuli guttam gustarunt. Expresse item
prohibuit, ne vel assata vel vinum pararent, sed domestica
durataxat, quod multae ecclesiae indignum reputantes, noluerunt, ut eas episcopus cum aliis visitaret, sed separatim
(ut dictum est) festo die, quo honorifice possent et sibi et
episcopo satisfacere.
Deinde quod ad ministros attinet et capellanum in visitatione, nemo unum accepit stupherum neque etiam oblatus
est, sed ubique episcopus dare debuit, ut saepissime longe
minoris domi victitasset.
De Consecratione et Reconciliatione ecclesiarum
et altarium.

In Februario anno 1570 reconciliavit ecclesiam Franekerensem homicidio pollutam. Episcopus nihil accipere
voluit, licet offerrent, sed sumptibus nautarum et victualium contentus fuit, capellanus daleros habuit, credo, duos,
caeteri ministri singuli septem stupheros vel circiter.
27 ejusdem mensis consecravit plurima altaria in Olden hove Leovardiae (*) per yconoclastas violata, et ipsam ec*) Vergl. over deze wijding: Reitsma, Honderd Jaren, p. 155 en
Gabbema, Leeuwarden, p. 524 v. Beiden geven echter in plaats van
27 Februari den 26 sten van dien maand als wijdingsdag aan. —
Schotanus, Geschiedenis, p. 756 vermeldt: „Op den '25 February pu-
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clesiam. Deinde in parochialibus ecclesiis Nywenhove et
S. Catharinae; nihil omnino.
Anno 1571.
Sub medium Junii consecravit ecclesiam in Sylvis, quae
dicitur Menholtpada, hic prandio parato contentus, nihil ab
ecclesia vel pago accipere voluit, sed pro campanili ecclesiae S. Catharinae Leovardiae, duas aut tres arbores petiit, quas nondum dederunt, perdidit tune episcopus optimum equum ex calore profectionis, cujus damnum nemini
proposuit.
Anno 1572 prima Junii consecravit ecclesiam Cruciferorum in Sneeck (1) cum pater offerret pecuniam, nihil accepit, sed multum ipse ibidem consumpsit.
Anno 1573 post fugam Groesiorum et reditum ex Brabantia (2), profectus est episcopus Bolsvardiam, Franekeram
et Snecam, ut violata altaria consecraret et pollutas ecclesias reconciliaret; ubi ecclesiis prosint in libertate et optione, ut aut libram Flandricam in singulos dies pro
sumptibus darent, aut sumptus ipsi ferrent quam id praeter consuetudinem sic indicabam expedire, quoniam temeritate et rebellione eorum violata erant. In Bolsvaert
solverunt expensas et in Franeker pro duobus diebus dederunt duas libras, ut retinuit. In Sneeck moderati simt
et decem aut XI daleros vel circiter dederunt; capellanus hic fere accepit a singulis ecclesiis XIIII stupheros
tantumdem fiscalis et ministri singuli VII stupheros.
blioeerde de Bisschop de Deereten van het Concilium van Trenten.
Ende wyede Oldehoofster Kerk, synde ontheylicht door de beroerten des jaer 1566."
1

) De zoogenaamde Kleine Kerk. Zie Napjus, Beschrijving van
Sneek, blz. 16.
2
) Vergl. blz. 350.
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Monasterium in Franeker (*) nihil pro reconciliatione et
consecratione dedit neque episcopus voluit.
In Iliacensi (2) oppido solverunt expensas, sic etiam in
pago Waexens et vicino addentes unam libram, quia non
antea erant ecclesiae visitatae.
12 Aprilis reconciliavit et consecravit ecclesiam in Berlicum (3) et altaria, et quia vesperi domi coenavit nihil
nisi victualia sine vino admisit.
8 Septembris anno 1573 reconciliavit et visitavit ecclesiam in Gerryp quae sanguinis efîfusione polluta erat,
totum episcopus solvere debuit, victualia et itinerarum. ,
De ordinationibus et rerum ecclesiasticarum
benedidionibus, altarium porialitium, abbatum, confirmatione
pueronim.
E x omnibus bic nihil accepit episcopus sed
secretario seu notario suo permisit, ut pro
literis et sigillo haberet in tonsura . . . .
In aliis ordinibus
Item cappellanus accipit in consecratione
calicis
In aliarum rerum ut ornamentorum et similium.
In consecratione altaris portatilis
. . .
et haec famuli inter se partiuntur, ut partes melius juventur nummis (?)
:

uu stuph.
v
„
mi

„

ii
xv

„
„

) Bedoeld wordt zeer zeker het klooster der Kruisheeren aldaar.

2

) Zie p. 336, noot 1.
) De kerk van Berlikum was eene ecclesia incorporata van de
abdij Lidlum. Ben kanunnik uit die abdij was steeds pastoor van
die kerk. Tot kort voor 1570 was alhier pastoor Sibrandus Leo.
3
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Dominica post Pasca( J ) consecravi et benedixi
abbatem de Oldeclooster in ecclesia Bolsvardiana (2), exepit episcopum et ahos prandio et
coena in die benedictionis, pro caeteris expensis itineris et hospitii, quia aliquot diebus
remoratus est circiter

345

xi daleros

Aliquot milia sunt hic et ibi confirmati
et nihil pro quoque petitum aut acceptum est.
De Extraordinariis
quibusdam profectionibus et commissionibus.
28 Augusti anni

1570 iterum profectus est episcopus

') 29 Maart 1573.
) Omtrent zijne wijding in de Groote Kerk te Bolsward teekende
de abt van Oldeklooster Thomas van Groningen in zijn Rekenboek
(Rijks-Archief-depot te Leeuwarden) het volgende aan:
1573. Den 27 Martii negen ende veertichste halff stuver voor 6
servietten tot het offer in mijn consecratie.
28 Maart. Noch 7 stuver om een silveren beelde weder laeten
te maecken aan de abtsstaff.
Noch viff stuver ende 1 oortien voor een stock in de staffte macken.
29 Maart. Den 29 Martii vier enclde dalers Joannes Draegker
voor 1 tonne dubbelt Groninger beer des daechs doe ick gewijdt worde.
Noch twee golden konincksdalers, het stuck van 36 stuvers, geoffert in mijn consecratie aan de kersen.
Noch seste halff stuver gegeven propter Deum.
Den 31 Martii 12 burgonsche daler Reverendissimo gheschoncken
pro consecratione.
Noch 6 dalers de bisschopsdienaers, scholmeister in de Groote
kerke ende den orgelist tot drinckgelt.
Noch 2 burgonsche dalers syn kok van 't koken.
Noch 2 keysers gulden voor 1 tonne inbrouwen bier.
Den 2 Aprilis betaelt Siouwcke Douwezoon 15 keijsersgulden ende
17'/a stuver van vleisch in mijn consecratione tot syn huis gehaelt.
Den 12 Aprilis 5'/s konincksdalers ende sestijndehalff stuver de
walinne tot Pieter Abbes huis betaelt voor wijn in mijn consecratione daer bij halff kannen gehaelt ende ook daernae.
2
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Franekeram (*) et occasione pueri undecim annorum, qui
cum confirmandum se exhiberet, fatebatur se non esse babtizatum. Instifcuit indagationem in pueros et adolescentes
non babtizatos et tota hebdornada cum toto consistorio ea
in re cum senatu occupatus fuit; babtizati sunt plurimi,
famulis meis eos suscipientibus; hic fere consumpti
100 Carolini.
Inde excurrit Harlingam, et simile sine illorum sumptu
instituit.
Ad hec commisit domino officiali (2), archidiacono (3)
et secretario (4), ut totam fere provinciam paragrarent et
ubique de pueris non babtizatis inquirerent, qui nihil
quoque acceperunt, sed honorario, quod eis dedit episcopus,
contenti fuerunt, nam nee victualia nisi ab eis, qui ultro
invitarent, acceperunt.
Scripsit tune etiam grietmannis (5), ut quisque in sua
jurisdictione diligentiam suam pro eadem re adhiberet et
ubi parentes non haberent, ecclesiae sumptus ferrent, ubi
contigit, quod ubi ecclesiae non ferrent voluntariter episcopo sumptus computarunt, sicut in pago quodam valde
infecto prope Leovardia-m, nomine Wyrdum (6), ubi episcopo
computarunt aedituis nolentibus solvere — 30 Carol.
*) Zeer waarschijnlijk had toen ook het onderzoek in de bibliotheek van Arcerius plaats. Vergl. p. 339, noot 4.
2
) Zie p. 3S4, noot 2.
3
) Zie p. 335, noot 3.
4
) Gondulphus Pamel, secretaris van bisschop Cunerus, eanonicus Leoverdiensis, werd in 1580 verbannen. — Conscriptio Exulum, in : Archief Aartsbisdom Utrecht, XVI, blz. 330. — Vergl. Oudh.
en Gestichten, V, blz. 76.
6
) Vergl. over de uitwerking van dit schrijven, Reitsma, Honderd Jaren, blz. 159.
") Bij Reitsma, Hondert Jaren, vindt men hieromtrent niets vermeld.
Te vergeefs heb ik gepoogd dit belangrijk feit volledig op te hel-
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- Istud quotidie adhuc potissimum in hoc pago contingit.
Anno 1572 initio Februarii fui Harlingae, ut cives examinarem, nihil a quoque petitum aut acceptum est, sed

deren. Vooreerst heb ik eene verklaring gezocht in de mogelijkheid,
dat onder de geestelijken te Wirdum aanhangers van de nieuwe
leer te vinden waren. Maar noch in de lijsten der uitgeweken en
verbannen priesters van 1567 (zie p. 327, n. 3) noch in het HS.
Biirmania (Friesch Genootschap) wordt een priester uit Wirdum,
verdacht van ketterij, vermeld. Daarentegen komen in de lijst
van de trouw gebleven Katholieken, die in 1580 verbannen werden,
opvallend veel personen uit Wirdum voor (Zie Conscriptio Erulum,
Archief Aartsbisdom Utrecht XVI, blz. 389). Hieronder worden ook
Johannes Popckes, die reeds vóór 1567 aldaar pastoor was, en de
schoolmeester vermeld. Het feit, dat onder de edelen van Wirdum
twee aanhangers der nieuwe leer waren: Mr. Frans E}l"ssinglia en
Hartman Galama, kan m. i. onmogelijk voldoende deze buitengewoone „besmetting" verklaren. Want in dit opzicht stond Wirdum
b. v. ver achter Hallum en zijne edelen. En toch vermeldt de bisschop daarvan niets. Was te Wirdum soms eene groote Doopsgezinde gemeente?
Vgl. over Hartman Galama, Reitsma Honderd Jaren, blz. 122,
124 en 144 en de aldaar aangegeven literatuur. Maar vooral;
Andreae A. J., Het verzet der Friezen tegen de Spaansche Dwingelandij gedurende het tijdvak: 1566—1574, in: Vrije Fries XVI, blz.
387 vv.
Dr. T. J. de Boer te 's Gravenhage bad de vriendelijkheid mij
het volgende uittreksel uit het Ie Kerkeboek te Wirdum te geven
(waarvoor ik hem hier gaarne mijn heuscben dank betuig) betreffende
de uitgaven voor den maaltijd gehouden ter eere van Cunerus bij
diens bezoek aldaar:
23 ponden vyn vleys van 341-» st. — 1 farndel van een mest kalf
7 st. — 1 ham van 11 pond, het pond 2 st. — 4% pond roockt
fieijs, 't pond 134 st. — 1 tong van lh st. — scapenkesen ende
ander goet 21 st. —-• K canne wijn 7 st. —- brood ende botter 1 ggl.
6/i st. — 1 lam 20 st. — Nog 8 st
nog een tonne'bremer
bier, 5 ggl. 3 st. — (Aant. Ie K. B. Wirdum op St. Johannisavond
1572 ['s ander daeehs t' onsent comende]).
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propria mensa apud dominum Drossardum (*) egi, et consumpti. sunt circiter
100 Carol.
Similem t'eci examinationem Leovardiae, Snecae, Bolsvardiae, in list, Franekerae et nonnullis pagis idque
propriis sumptibus, non quod in homines de fide non
suspectos, de fide inquesierit, sed uti nemo de gravamine
aut injuria conquistus est, petiit an gratia pontificis et
S. Matls (2) usi essent et si non usi esset, tempus esse prorogatum, quo possent uti, quod si dicerent se non indiguisse,
interrogatum an ergo frequentarent ecclesiam et cuperent
vivere ac non in communione Romane ecclesiae, si affirmative responderent, dimittebantur.
De Judiciis.
Bpiscopus omnibus judiciis praesidet, nee sine ejus judicio potest definitiva sententia prononciari, nihil tamen a
quoquam titulo accepit, sed assessoiï aut commissario,
secretario, advocatis sua relinquit accedentia, juxta regulas nunc aditas moderata.
Fiscalis.
Subinde propter grietmannorum negligentiam mittitur
pro concionatore aliquo heretico apprehendendo, quae profectiones fiunt sumptibus episcopi et nunc constant 15 nunc
16 Carolinis nee pluris nee minoris prout causa postulat
rursus ubi in causa heresis negant II qui citati sunt et
admitti debent ad probandum omnia fiunt sumptibus episcopi.
Nuntii, qui citant suspectos, unde parum aut nihil post
omnes labores sperant, accipiunt stipendium et salarium
ab episcopo.
') Drost van Harlingen was jonker Espelbach.
s
) Vergl. over het generaal pardon het Chartb. III, 934.

Wumkes.nl

ACÏA ET ORDINATIONES.

349

Sic et fiscalis, commissarius, secretarius et assessor, ubi
in condemnatione heretici nihil est unde solvat, ut nuper
factum est in illius condemnatione, quem hic in carcere
evenit.
Vicarius.
Quando ex officio mittitur, solvifc ei episcopus necessaria, quin vere exigente id quorundam abusu et querelis
liabet vel. victualia vel pro die naturali 30 stupheros.
De Mulctis.
Mulctas recipit capellanus et eas ad pios usus pro discretione episcopi distribuit: Hic pro ciborio seu capsa
venerabilis Sacramenti, hic pro domuncula Sacramenti,
alibi pro cancellis et ornatu Sacrament], ibi pro religiosis,
alibi pro pauperibus et scola pauperum. Ita ut episcopus
ne obolum hinc ad suos usus convertat, nisi quod inde solvantur fiscali, (quia ille mulctas prosequitur,) exigit et infert
centum et 50 Carolini; maxima hic querela fuit de centum
florenis, sub qua poena niandatura erat cuidam concionatori lieretico in pago Wyrdum (*), ne civitate Leovardiensi
exiret aut fidejussorem de redeundo constitueret, quod cum
non faceret, executio non tam en in totam sunimatn subsecuta est, ob quod intelligo, quemdam deputatum rnurmurasse.
Procuratores, Nuntii.
Sciunt, quod nihil ex officio suo adferunt episcopo, sed
juxta concilium Tridentini procedunt, quibus nunc eae leges constitutae sunt, sicut et nunciis, ut licet aliquando
peccasse dicantur, quod episcopus ignorat, id non amplius
futurum sit.
De Juribus Episcopi.
Habent de jure episcopi catbedralicum subsidium, obsonium et similia, istic nihil liujusmodi episcopus novit.
*) V'ergl. p. S46, noot 6
23
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De Institutionibus.
Istae ab archidiacono constitutae sunt ad 20 nummum
redituum, unde pro laboribus admhristratons et officio archidiaconi retinebatur in pnncipio terfcia pars, lougo post
tempore dimidiata, nunc pro discretione domini Buclionis (*)
reliquum ad ejus arbitrium distribuitur et assignatur.
De Donis et, Muneribus.
Accepit in principio gratitudinis ergo ab Harlingensi oppido semel amara vini, deinde demidiam amain. Âb oppido
Franekerensi tres amas vini, a civitate Leovardiensi item
et tres amas vini Renensis,
Bolswaert et Dockum solent aliquot cantliaros singulis
vicibus propinare, Sneca aliquando prandio excipere.
Pro profectione in Brabantiam et ad ducem (2) pro tribus
illis rebellibus oppidis: Sneeck, Bolswaert et Franeker, accepi semel centum Carolinos, cum ampliüs quam trecentos
consumpserim.
Leovardienses dederunt episcopo suo ciathum deauratum,
capitulum quoque ex argento, quod erat abbatia.e unum
ciplium, qui pro aliis erat ab abbatibus- preparatus.
1

) Bueho van Montzyma, aartsdiaken van Sint Jan te Utrecht.
Over zijne verhouding tot den bisschop vergl. men Van Heussen
en Van Rijn, Oudheden en Gestichten V, blr-i. 75.
3
) Ik heb nergens behalve hier vernield gevonden, dat de bisschop na den mislukten inval der Staatschen in Friesland naar
Alva is gereisd om hem om genade voor de oproerige steden Sneek,
Bolsward en Franeker te smeeken. Wel bekend is zijn brief aan
Alva van 28 November 1572, waarin hij Alva gelukwenscht met cle
overwinning, maar tevens om genade smeekt voor de overwonnenen.
Vgl. van Vloten, Friesche Briefwisseling van Jiinij tot December 1572
in: Vrije Fries, deel XII (1859) blz. 432.
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De Marigaert, Bergum et Praepositura. (r)

Altaria, ornamenta et vasa sacra piis usibus sunt alibi
destinata, peeuniae vero nihil in ullo inonasterio repertum
est vel exhibitum, nulla quoque argentea praeter cochlearia
et noiinulla minutiora, quae canonicis et fratribus sunt
distnbuta.
In Mariegard (2), quae erant mobilia clivendita sunt ad
') Men vergl. over deze drie kloosters de bul van Pius IV,
dd. 1561, Aug. 7 bij Van Heussen en Van Rijn, Oudh. en Gesticht.,
V, blz. 55 vv. en Van Heussen: Historici Episcopatus, IV, p. 27.
•) Mariengaard, Alonasterium Horti Marie vulgo Mariengaerde,
Ürtus beatne Marie trans Lavicam, was een e abdij van de orde van
Praeinonsixoit. Zij was gesticht in het, jaar 116) door Fredericus,
pastoor te Hallnm en lag tuaschen Hijum en Hallum.
De hoofdbron voor de geschiedenis van dit klooster is: Gesta abbalmn Horti S. Mariae, uitgeg. door A. IV. Wybrands, Leeuwarden i.879; en gedeeltelijk uoor: L. Weiland in de Mon. Germ., Hij.
XXilï, p. 575-608.
Verder: Sibrandus Leo, Chronïca abbattim Horti Mariani et Lidlumensiwm, gedeeltelijk uitgeg. in : Hvigo, Sacras antiquit. Monumenta,
II, 1725, on in Matthaeus, Analecla, V, 243. — Charterboek
v. Friesland,!, 130, 523, 713, 714, 718, 748. — II, 67, 86, 117, 138,
210, 386. - III, 174, 176, 177, 184. 423, 549, ;;90, 1045, 1213. —
IV, 33, 290, 292, 293, 863, 876, 954. ;Deze opgave is niet volledig).
Colmjon 6r., Register van Oorkonden, die in het Charterhoek van
Friesland ontbreken, no. 46, 82, 91, 143, 179, 312. — Zie ook: Bergh
L. Ph, C. van den, Lijst ran Oorkonden die in het Charterboek van
Friesland ontbreken, Vrije Fries, IX, blz. 1 — 23. — Miraeus, Opera Diplomatica, III, p. 77 v. — Blok P. J., Verslag aangaande een
onderzoek naar Archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, 's Gravenhage 1888, I, blz. 39, II, blz. 197 no. 58, blz.
225 no. 3, 4 en 8. — Oorkondenboek van Groningen en Drenthe,
no. 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 82, 258, 354, 440, 1125. —
Driessen, Monumenta, 89, 132, 180, 849. — Worp van Thabor, Kronyken van Friesland (in Archief van Visser en Amersfoordt) blz. 321,
325 en Aant. 162. — Occo Scharl, (fol.) 26V, 32, 112T. — TJbbo
Emmius, lîer. Fris. Kist., p. 16, 108, 112, 179, 806, 808, 813.
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duo milia et centum florenos aureos de 28 stupheris, salvo
meliori calculo, quibus oppositum erat debitum septem milium florenorum ejusdem valoiïs, quod nunc (lans Deo)
diminutum est usque ad duo milia et quingentos similes
florenos, nee obulum episcopus amplius recepit aut recipit
quam minimus canonicus.
In Bergum (l) vero niobiha distracta sunt ad mille et
sextingentos Carolinos, quia non omnia vendebantur.
In Fraepositura (2) vero, nil quod distrahi poterat, repertum est.
Winsemius, Chronique, blz. 136, 137, 144, 1586, 164, 204«. 2056,
284», 464ft 533«. — Schotanus, Fries. Historie, blz. 965, loln, 1475,
1826, 8205, 348«, 385«, 387«, 4075. 612. 6136. 6185, 7125. —
Tablinurn, p. 130. — Idem, Beschrijvingen, 229. - Beschrijvinge entle
Kronijk in 4°, blz. 312,315, 327, 328, 331, 341, 343. — Foeke Sjoerds,
Jaarboeken, II, 383, 412; III, 7, 14, 387. — Jancko Douwama, Boek
der Partijen, blz. 330. — Tegenwoordige Staat van Friesland, T, 347,
400, 403; II, 196. — Oudheden en Gestichten van Frieslan , [,217,
228, 231, 262, 275, 280, 291, 350, 377, 385—404, 426; 11, 12, 164,
171, 183, 334. — Westendorp, Jaarboek van en voor Groningen, I,
262 vv., 296; II, 111. — Borghgvave, E. de, Ilistoire des Colonies
Belges, qui 's élablirent

en Ale.magne pendant

Ie 1211Ui et Ie 18 m e siècle,

Briuelles 1865 en do aldaar aangegeven literatuur. — Divks, J., Vijf
oude Zegels, in Vrije Fries, XVLIl. blz. 293. •— Die.st Lorgion, liet klooster Mariengaard, Fries. Volksalm. 1842, blz.-87 —100; — Cannegieter,
D., Iets uil het leven van sommige abten van het klooster Mariengaard
onder Ilallum, Fries. Volksalm. 1894, blz. 32 vv. — Eekhoff, W.,
Geschiedt Beschrijving v. Leeuwarden. I, blz. 26, 215, 221,281,299.
— Romer, Overzigl van de kloosters en abdijen van Holland en
Zeeland, II, blz. 66, 78.
') Over het klooster „Domus S u Nioolai" te Bergum, vergl.
Acquoy, ,T. G. R., liet Klooster te Windesheim en zijn invloed,
Utrecht 1880, III, blz. 131 en de aldaar aangegeven literatuur.
2
) De geschiedenis van de Proostdij der Praemonstratenser: Vinea
Domini, 's Heerenwijngaard, Wijngaard des Heeren, Proostdij van
Onze Lieve Vrouw te Pingjum op liet Zand, ligt nog erg in riet
duister. Het jaar harer stichting is niet bekend. Zeker is echter,
dat zij reeds vóór het jaar 1290 bestond. Want na den vreeselijken
watervloed van 1287 was de proostdij op het Zand te Pingjum ver-
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His oppositum erat, quod in utroque monasterio contractum erat aes alienum ad mille et quadringentos Oalaten. (Gabbema, Watervheden, blz. 102, — Oosterhofï, Water doeden,
blz. 375; Foeke Sjoerds, Jaarboeken, III, 140, Oudheden en Gestichten, II 12, •- Matthaeus Analecta, III, p. 383.)
Het was geen klooster der orde van Malta of Johanniters gelijk
Emmius, p. 56 het eerst, en na hem Winsemius op Bolswurd, — Schotanus, Beschrijr. r. Friesland, blz. 236. — Oudheden en Gesticht.,
II, blz. 5, 6, 57, Fries. Yolksalm. 1853, beweren.
Bij Matth. Anal. III, p. 482 wordt het genoemd: Mannenklooster
op de Bildt te Bolsward. (Zie verder: Van Heussen, Historia Episc,
V, p. 135. — Fries. Volksaiw. 1853. — Stamboek r. den Fries. Adel.
no. 29. — Charterb. 11, 565.) Zeer waarschijnlijk berust de benaming „op het Bildt" op eene schrijffout voor op het Zand ; te Bolsward ten minste is geen plaats bekend: „het Bildt."
Reeds in de laatste jaren der 15de eeuw dacht men ernstig aan
de verplaatsing van de proostdij. Want reeds in 1494 geven Goslick Juwinga, Burgermeesteren, Schepenen en raad benevens de
Zes-en-dertig van Bolsward eene kerk in de stad aan het Convent
op het Zand, met de belofte, dat de Praemonatratensers hun goederen vrij van alle lasten zouden bezitten.
(No. 18 Affaires Ecclésiastiques (Stuk 38), Rijkx Archief' te Brussel. Vriendelijke mededeeiing van den heer 3. S. Theissen, leeraar a. h. Gymnasium te
Groningen.)
Of de verplaatsing van het klooster naar Bolsward reeds ai 1494
heeft plaats gehad, is niet uit te maken. Algemeen wordt aangekomen, dat deze eerst na den vreeselijken watervloed van 26 September
'•1509 is geschied. Het klooster verrees te Bolsward op de plaats, waar
vroeger het oude gasthuis stond. Vermoedelijk is het ook de kerk
van dit gasthuis, die de Bolswarders aan de Witte Heeren schonken.
(Emmius, p. 56. — Occo Schart., 381. — Tegenw. Staat v. Friesland, III, 203—205. - Oudh. en Gesticht., II, 6. — Schotanus, Beschrijf., p. 236. — Schotanus, TabHnum, p. 132. — Chartb. I, 722.)
In 1519 waren de Praemonstratensers, te Bolsward Witte Hesren
genoemd, nog flink aan het bouwen. Petrus v. Thabor, blz. 247,
verhaalt als ooggetuige, dat een groot nieuw huis, dat de Witte
Heeren van het Zand te Bolsward hadden gebouwd, door den zwaren storm, die in dit jaar Friesland teisterde, omwoei. In 1561 was
de proostdij reeds verlaten. (Zie bulle v. paus Pius IV in Oudh. en
Gesticht. 1, 228.
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rolinos, quod totum (laus Deo) mox episcopus dissolvit.
Addens pro salario famulorum et fratrum laicorum simul
ac pro patris seu prioris ac aliorum sacerdotum monasterii de Bergum quingentos Carolinos, ad haec episcopus
pro se et suis successoribus aedificavit pro mille et quadringentis Carolinis, et aliquandiu persolvit annuam pensionem usque ad mille et septingentos Carolinos. Deinde
anno 1572, quae reliqua erant in Bergum et propriis equis
et bobus ab episcopo emptis, aucta, vendidit episcopus
cuidam colono ad terminos quatuor annorum pro mille et
quinquiiginta octo florenis aureis, de quibus dictns colonus, quia pontem seu catharactura pro episcopo fecit, liactenus vero nihil praeter scripta et computus more Phrysico
persolvit.
Vergi. verder over de Proostdii: von liichthofou, 11, 594. — Vei'wijs,
Oorloye», 531. — Brom, Bullarium, DO. '2080. — (Üsarth. I, 025, (»31,
722. II, 227, 463, 488. 1IS, 51. Matthiieue, Anal. III, 5t7. 560,
570, 574, 5^3, 586. — Schotanua, p. 1875, 199«, 342«, :->5Ü/i, 76, 836^.
— Wi-nsemiusi, 205«, 286«, 638«. — v. Sminia, Schierimjers en Vetkoopci-s,

blz.

— Hoyiik

45,- 180, 1 8 1 . — W o r p v. T h a b o r , I V , 1 1 4 - 1 1 6 . 125,

v. P a p o n d r e n h t , A-.uil.

210, 3 8 1 . — H u g o , Anal.

Praem.

i, 2fi8; il,

;>'!-[. — ()ei:o Scliarl.,

I l , p . 1117 v.

N.B. Het vorenstaande relaas is door Cunerus eiyenluindig
geschreven, het volgende daarentegen, dooi' eene andere hand.
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Collatia Salarii Officialium
Keveren dissimi
domini Episcopi
L e o v a r d i e n s i s c u m s a 1a r 1o c o m m i s s a r i i
F r i s i a e in s p i r i f c u a l i b u s a n t e advenfcum
Reverendissimi.
Pro

sigillo citationis solvebautur domino commissario
IIIj St.
idem nunc m consistona Reverendissimi.
Partes citatae, et ad diem juridicum comparentes singulae
commissario solvebant pro comparatione
VII St.
Tantumdem solvebant quotiescunque coram conmiissario
comparerent in singulis terminis totius processus.
Reverendissimus ordinavit, ut adsessor pro sola prima
comparitione habeat VII St., pro reliquis sequentibus
tantum IIIj St. a singulis partihus.
Actor contumax item reus contumax solvebat pro contumacia fioreiium.
Idem nunc.
Pro sportulis in causis matrimonialibus, deflorationis,
separationis thori et similibus singulae partes solvebant
duos florenos.
Reverendissimus e foro suo sustulit sportulas in
omnibus causis.
Pro sententia interlocutoria solvebant XIIII St,
Idem nunc.
Pro exammatione partis ad positiones et articulos respondentis solvebant
VI St.
Idem nunc.
Op den Jcant staat geschreven : „Reverendissimus semper ipsemet
praesidet judicio et nihil accipit. Secl habet ordinarium adsessorem,
qui in ejus absentia est suus commissarius tametsi vulgari nomine
appellatur officialis.
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Pro examinatione singulorum testium solvebant VI St.
Idem nunc.
Pro sententia diffinitiva solvebant
Idem nunc.

II florenos.

Pro vacatione uniuscujusque diei extra civitatem solvebantur.
XLIIII Sfc.
Reverendissimus officiali suo vel adsessori pro die
naturali concessit XL St. atque ista interpretatione
sustulit computum dierum curialium.
Pro taxatione expensarum solvebant more Curiae VII
Pro taxatione expensarum et interesse
XIIII
Pro taxatione expensarum danini et interesse XXI
Nunc pro omnibus precedentibus XIIII

St.
St.
St.
St.

In causis criminalibus haeresis, concubinatus ordinavit
Reverendissimus, ut nihil ante senfcentiam solvatur, et
quando reus statim culpam agnoscit et petit gratiose condemnari et absolvi, pro comparitione et sententia habebit
adsessor
XXI St.
Ubi vero reus tergiversando causam patitur ad extremum deduci, habebit a parte succumbente ut in civilibus.
Secretarii solarium.
Pro scribenda citatione solvebant tempore commissarii
Frisiae
IIIj St.
Hem nunc.
Pro citatione scribenda, que ex officio judicis emanabat
singulae partes
IIIj St.
Idem nunc.
Pro mandamento poenaliliteris compulsoriis, arrestationis
et inhibitoriis, pars easdem petens solvebat
VII St.
Idem nunc.
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Pro singulis actis scribendis ad petitionem unius aut
plurium in una causa solvebant
III St.
Nunc II St.
Pro singulis appunctamentis scribendis ad supplicationes
solvebant
II St.
Idem nunc.
Pro procuratorio ad lites scribendo solvebant IIIj St.
Idem nunc.
Pro copia ejusdem
Ij St.
Idem nunc.
Pro scribenda sententia, interlocntoria habebant IIII St.
Idem nunc.
Pro copia ejusdem
IV St.
Nunc II St.
Pro scribenda sententia diffinitiva solvebant
IX St.
Nunc X St.
Pro copia ejusdem
VII St.
Idem nunc.
Pro scribenda sententia intendit ob contumaciam rei solvebat actor tantum
VII St.
Idem nunc.
Pro copia ejusdem solvebant
IIII St.
Idem nunc.
Pro singulis extractis solvebant
II St.
Idem nunc.
Pro grosso singularum scripturarum solvebant VII St.
Idem nunc.
Pro scribendis responsionibus actoris vel rei ad positiones
et articulos solvebant
III St.
Nunc II St.
Pro conscriptione uniuscujusque testimonii solvebant
III St.
Nunc II St.
Pro copia testimonii
II St,
Idem nunc.
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Pro latere unius folii scribendo ordinavifc Reverendissimus ut nunc liabeat
I St.
Pro collatione literaruin a se simul scriptorum solvebant
II St., ab aliis I St.
Idem nunc.
Pro taxatione expensoruni scribenda solvebant VII St.
Nunc III1 St.
Pro commissione scribenda habet nunc VII
St. Prolitens executorialibus ordinavifc Reverendissimus ut habeat
VIII St.
Idem nunc.
Pro vacatione diei naturaSis extra civitatem
habet nunc unum florenum.
Tempore Commissarii alia , dierum computatio, quae
restricta est.
Pro apostolis scribendis olim solvebant
VII St.
Nunc
X St.
Pro literis signatis et conclusis ad decanos
vel alibi mifctendis habet nunc
II St.
In criniinalibus nunc ordinavit Reverendissimus, ubi rei mox ao-noscunt culpam, ut secretario solvatur pro tota scriptura
VII St.
Alias ut in civilibus ab una parte succumbente.
Pro
Pro
Pro
bat

Pro

Fiscalis.
instructione habebat juxta ordinationem Curiae.
Nunc nihil.
scribenda suppîicatione
III St.
Nunc V St.
singulis comparifcionibus apud Commissarium habeVII St.
Nunc tantum VII St. pro prima,
pro reliquis
Hij St.
scriptura et ejus exhibitione habebat
XXI St.
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Nunc XIII1 St.
Pro plena playcloya olim
XIIII St.
Nunc nihil,
Pro vacatione extra civitatem habebat florenum pro
unoquoque die.
Nunc tantum pro die naturali.
Pro reali apprehensione ordinavit fimusi ut habeat XL
St., quos sol vit episcopus.
Pro unoquoque teste, qui exaininatur m preparatoria informatione
IIIj St.
Que omnia intelliguntur si reus in judicio succubuerit
et is expensis diguus judicetur, nam si statim agnoscat
culpam suam neque propter infamiam adversus euni instituta sit aliqua profectio, nihil pro vacatione reus solvit.
Advocatorum.
Salariuni advocatorum Reverendissimus conforme salario
Curiae Regis esse permisit. Sustulit tamen comparitiones
eorum, quae erant VII St. in singulis juridicis terminis.
Nunciorum.
Apud Cotnmissarium non erat certum salarium constitutum,
sed pro ratione locorum, temporum et personaruin ipsis
nunciis solvebatur.
Nunc in aestate, quando plures quam quatuor
habebunt citationes, pro miiiari habent II St.
alias IIII St. Si unam VI St, In hyeme vero,
quando plures habent quam quatuor, pro miiiari
accipient IIII St. alias VI St. Si unam VIII St.
Aestas in Maio, hyems in Octobri incipiet.
In causis criminalibus nihil ante sententiam exigent.
Executorum.
Tempore Commissarii implorabat brachium seculare,
Nunc Rmus habet proprium executorem.
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Habet in aestate pro miliari
, X St.
In hyeme
XII „
In distractione rerum a reo succumbente vigesimum nummum.
Et quando illi fungetur executor Curiae, habebit ut nuncius.
Satellites, si quando executori aut fiscali jungentur, habebunt juxta consuetudinem oppidorum.
Pro viatico singulis diebus in singula capita septem
St. semel.
Uitgegeven volgens een handschrift, berustende in
liet archief der Oud-bisschoppelijke Clerizij te Utrecht.
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Zuivere inkomsten na aftrek van de floreengelden, renten,
en de -waarde der geleverde naturalia van liet jaar

1577-78.

Goud". Stuv. Penn.
Hallum (31) ~) . . . 1316 16 3 ;
Marrum (3) . . . . 222 14 1
Hijum (10)
. . . . 503 9 2
36 20 —
Nijkerk (2)
. . . .
Finkum (13) . . . . 810 8 9 ;
Jelsum (1)
. . . .
18 19 3 ;
Stiens (2)
7 14
52 16
Raard bij Dokkum (3)
3 — —
Foudgum (1) . . . .
— — —
Nijkerk (Üongerad.) (3)
50
Oudkerk (1) . . . .
24 18 —
Rijperkerk (8)
. . .
Onze L. Vrouwpar. (26) 255 27 —
247 10 4
Leeuwarden .
21 21 —
De Leye
4 1 —
Nye-Zijl op het Bild .
3574

2 ton roode boter, 7 vette varkens
1 vet varken.

-^

»

/2

3

fl

*

Tl

»

»

v

v

»

1

,

,

1

,

,

1
26 6 6 J2 ton roode boter, 10 vette varkens

*) Om ruimte te sparen geef ik op verzoek van de Redactie van
dit tijdschrift alleen de uitgaven in extenso en bepaal mij hier tot
achtervolgenden staat der inkomsten, door mij uit het „Register"
opgemaakt. Later hoop ik dit voor de kultuurgeschiedenis zoo belangrijke Register in zijn geheel uit te geven. (Vergl. over dit Reg.,
Wybrandg, G-esta Abhatum Orti Sanctae Mariae, blz. XXVIII noot 1.)
s
) De tusschen ( ) staande cijfers geven liet aantal huurders aan.
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Het totaal-bedrag der inkomsten in specie uit de goederen van
Mariengaard zou volgens de offieieele afrekening bedragen 3574 gg.
26 st, 8 p. + 558 gg. 6 penn. 1 oovt = 4132 gg. 26 st. 12 p. 1 oort.
Behalve de afgiften in natura worden in bovenstaanden staat niet op'
genomen a) de door de huurders te betalen rente, 6) de reeds betaalde huurpenningen, c) de gelden welke besteed moesten worden
voor de reparatie van den zeedijk. Uit volgenden staat blijkt hoeveel meer de ontvanger had moeten boeken, wanneer hij de brutoinkomsten van de abdij had willen aangeven.
Hidlum.
rente
52, 14
reeds betaald in vooruit .
30, —
„
•
4, 21
7 varkens à 7 gg. . . . = 49, —
4 halve ton boter à 9 gg. = 36,
----1 varken à 7

Gg. St.
172, 7

Marrum.
7,
7

Ilijum.
rente
28, —
1 vet varken à 7 gg. . . = 7,
85, —
FinJcum.

1 ton boter à 18 gg. . . = 18, —
1 vet varken à 7 gg. . . = 7, —
25, —
Jelsum.
>á ton boter à 9 gg. . . — 9, —
rente
= 28, —
reeds betaald . . . . . = 39, 12, 1 ortien.
76, 12, 1 or.
Haard.
1 ton boter à 18 gg. . . = 18 —
2 „
„ à 20 gg. . . = 40 —
betaald
78
14
79, 8
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Nijleerk (Dongeradeel).
Aan het herstellen van den i 59 4 6
dijk werd besteed de opbrengst '( 74 8 —
van de geheel e landhuur . . . ' 29 17 —
—- 168,

Totaal

558,
6, 1
3574,
26,
6
. . 4132 g.g. 26 st. 12 p. 1 o.

Volgen nu die lasten die daerentegen ivederoinme sta en op ende vande voors. Incompsten te
draegen ordinaerlijcken.
In den iersten coemen die canonicken ende heeren van
den capitule voors. alle jaeren van hen prebende, zoe ter
saecke van hen presentie als hen corpus. Te weeten :
Den hoochweerdigen heeren den Biscop van Leeuwarden,
heeren C u n e r o P e t-r i, voor zoeveele hij mede canoniek is, drie hondert drie ende dartich carolus guldens ende
een tonne roede butter, een vet vereken ende vier schuijtten
swarte ende een schuijtte witte turff, die hem gelevert ende
betaelt moeten worden. Te weeten : die hondert ende
dertich der voor?, guldens, weesende zijn geit corpus, op
Jacobi 2) ende Martini 2) bij gelijcke portien. Die voors.
waeren, weesende die reste van zijn corpus, te weeten :
die butter Jacobi, het vereken Mathei 3) ende den turff
inden herffst, als er zoe veel waters is. dat men die voeren
can. Ende die reste van de voors. penningen, hem competeerende uuijt oirsaecke van zijn presentie, alle vierndel
jaers daarvan hem fierste vierende!, jaers 4) dieses loopende
jaers begost den XVen Maij anno XVc acht ende tzeventich
')
s
)
3
)
*)

25 Juli.
11 November.
24 Februari.
Door andere hand geschreven.
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verscheenen is den laesten Julii desselvigen ja,ers: ergo
hier IIP XXXIII ffi, 1 tonne roede butter, 1 vet vereken,
IIII schuijtten swarte ende 1 schurjtte witte turff.
Heeren R e i n e r o A s p e r e n, laeste prelaet geweest
tot Mariengaerde, coemen vier hondert ses Carolus guldens,
achthien sfcuvers, een halve toune roede butter, een vet
vereken, vier schuijten swarte ende een schurjte witte turff,
die men [fol. 27] hem leveren ende betaelen moet. Te
weeten : die voors. penningen uut oirsaeke van zijn presentie,
als geit corpus alle maenden van acht ende twintich daegen,
daervan hem d'ierste maent verscheenen is den laesten
May laestleeden, ende die voors. waeren als reste van zijn
corpus op terrninen als naest voorscreven. Ergo hier:
HIP VI ffi XVIII stuv. 1 tonne roede butter, 1 vet vereken,
IIII schurjten swarte ende 1 schuijtte witte turff.
Dandere canonicken ende heeren van den capitule voors.
tot noch acht int getall, namentlijcken heeren ende meesteren
Dominico

Benedixio,

archidiacono,

Gerbrando Leovardiensi,
P e t r o de C o en e,
He r m a n n o H a s s e l t i o ,
Antonio Traiectensi,
L a m b e r t o Grollen si,
T li o m a e A 1 b e r t i ende
J o a n n i N o m o coemen elcx [fol. 27"] die somme
van drie hondert ses ende dartich Carolus guldens, een
halve tonne roede butter, een vet vereken, vier schuijtten
swarte ende een scliuijtte witte turff, die men hen gehouden is te leveren. Te weeten : die hondert ende dertich
der voors. guldens, wesende hen geit corpus, op Jacobi
ende Martini bij gelijcke portien. Die voors. waeren, weesende die reste van hen corpus, op terminen naest voors.
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Ende die reste van liet geit, weesende hen presentien, alle
acht ende twintich daegen, daervan hen dierste acht en
twintich daegen deeses jegenwoordigen jaers begost den
XVen Maij anno XVC acht ende tzeventich verscheenen
zijn den laesten Maij voors. Ergo hier: II m VP LXXXVIII ffi
IIII tonnen roede butter, VIII vette verckens, XXXII
schuijten swarte ende VIII schuijten witte turff.
Andere ordinaris lasten, die jaerUcx gedraegen moeten
worden tol hetgeene die vanden voors. [fol. 28rj Ct/pitule
van doen hebben in den dienst des Heer en, die gednen wordt
in den Domkereke t'Oldehoeve.
Te weeten tot hondt coelen, broedt ende wijn, twelck
sjaers met minder dan wel meer als derthien Carolus guldens beloopt. Ergo hier voor de hants XIII 83.
Ende voorts meerder ende minder naerdat die nootsaeckelijcheijt sulcx eijscht.
Den a r m e n wordt alle maenden tot Mariengaerde om
Godtswillen gegeven acbtien Carolus guldens ende daertoe
in de maenden daer den Witte Donderdagli *) ende Sint
Thomasavond 2) inne coemen, twee ende dertich Carolus
guldens telckens meer, omme alsdan eenen ijderen der
armen, die daer coemen, een aelmoesen te moegen geven,
twelck somtijts oeck meer bedraecht, waertoe den eleemosenier voor zijn teergelt van elcke reijse wordt betaelt een
daler, maeckende tsaemen in als van twalefi' maenden over
tjaer, buijten het onseker, dat somtijts hoeger loopt, die
somme van IP XCVIII ffi.
M e i j n e r t R i j u r d t z o e n , weesende een [fol. 28"
miserabel persoen, die eertijts gewoont heeft binnen den
convente van Mariengaerde, ende wrjen den Capitule voor
') Donderdag voor Paschen.
2
) 20 December.
24
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den tijt van acht jaeren zijnen cost gecochfc heeft totte
Jacobinen binnen Leeuwarden, waervan dit loopende jaer
begost te Paesschen anno 1578 ende tjaer daeraen naestvolgende noch is behouden tsinen gehouden tonderhouden
in bedden, bedtsclederen ende voorts in linnen, wollen,
schoen ende hoesen tot zijn lijff geduijrende dieselve acht
jaeren, diewelcke onderhoudinghe somtijts veel, somtijts
weijnich cost, naer dat hij van doen heeft.
Den M i n n e b r o e d e r s b i n n e n L e e u w a r d e n
wordt alle jaeren gegeven twee schuijten swarte ende twee
schuijten witte turff ende daertoe een stuck gelts van een
pont groot min ofte meer, zoe des den capitule dan goedt
dunckt. Ergo hier VI f© II swartte ende II witte schuijten turff.
Tot Mariengaeide ende binnen Leeuwarden worden om
Godtswillen seeckere a r m e p e r s o e n e n gegeven acht
schuijten witte turff, te weeten vier tott Leeuwarden ende
vier tot Mariengaerde. Ergo hier VIII schuijten witte turff.
[fol. 29r] Alles behalven tgeene noch extraordinaerlicken den armen wordt gegeven, dat somtijts oeck all
een moey sommethien bedraecht.
Het turffgraeven op des C a p i t e l s v e e n t e E, ijp e r k e r c k met het droegen ende cloeten vandien, mitsgaders het sloeten van de insloeten vant veen omme den
turff daeruuijt te gecrigen, die vracht vant vuijren ende
thuijsbrengen van der heeren turff voors. ende anderen
dien tcapitule jaerlicx turff vrij levert ende den toll van
dien bedraecht sjaers twee hondert Carolus guldens min
ofte meer naer gelegentheijt des tijts. Ergo hier IP ffi.
Pijbe D o u w e z o e n e n d e Wijts C l a e s d o c h t e r , echteluijden, is men alle jaeren op ten XXen Maii
gehouden te betaelen een rente van vijff ende dartich goude
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guldens, blijckende by den brieve daervan onder hen berustende ; ergo hier XLIX ffi.
Ii ij u r d t O b b e s z o e n s wijlen k i j n d e r e n ende
e r f f g e n a t n e n binnen Leeuwarden, is men alle jaeren
op Jacobi *) gehouden bij handen van Hotthie Hotthiezoen
te Hallum voornoemd [fol. 29"] oft anderen bruijcker der
landen, die Hotthie voornoemd nuw in bruijckma heeft, te
betaelen die sonime van twee ende vijftich goude guldens
veerthien stuvers renten, nae vermoegen den brieve ende
den belofte van den capitule daervan onder hen berustende.
Dan want met dieselve rente die landthuijre van den voornoemden Hotthie gediminueert is, gelrjck hiervooren is te
zien, ende dat ter tijt toe die voorscreven rente sall weesen
gelost, ergo daervan alhier
nihil.
Opdat des nijet tweemael van den ontfanghe getrocken
en worde, ende men eeuwenwei mach weeten, wat renten
uuijt des capitels goederen jaerlicx betaelt moeten worden.
W i b b e L u b b- e r t s d o c h t e r , weduwe van wijlen
Jan van Steenwijck, eertijts gewoont hebbende tof, Duccum
ende nu woonende binnen Leeuwarden, is men alle jaeren
mede op Jacobi *) gehouden bij handen van Lijomme Pijbezoen te Hijum voornoemd oft anderen bruijcker der landen, die Lijomme voorn, nu in bruijckma heeft, te betaelen
acht ende iwintich gouden guldens, tstuck XXVIII stuvers
doende, rente, nae vermoegen der brieve daervan onder
haer berustende, dan want met dieselve rente die landthuijre van den voornoemden Lijomme is gediminueert, gelijck hier vooren op zijnen naem is te zijen ende dat [fol.
30 r ] ter tijt toe die voorschreven rente sall weesen gelost.
Ergo hier daervan
nihil.
Op dat des etc, ut supra proxime.
') 25 Juli.
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Heeren J e l l i o I l s t a n o , commanduijr van 't Hospitael tot Sneeck, tot behoeff van 't selve convent coemen
alle jaeren op ten XXVillen Augusti vijff eude twintich
Carolus guldens rente, nae breder vermoegen van den brieve,
daervan onder hem berustende. Ergo hier
XXV f8.
&
T e h o e r t O l d e h o e v e binnen Leeuwarden compt
jaerliex op Martini l) acht ende twintich stuvers te rente,
nae luijt den brieff daervan zijnde. Ergo hier XXVIII st.
S i n t A n t h o n i s G r a s t h u i j s binnen Leeuwarden
compt insgelijcx jaerliex op Martini acht ende twintich
stuvers te rente, nae luijt den brieff daervan.
Zijnde ergo hier
XXVIII st.
C o n i n c l i j k e M a j e s t e i t , onsen aldergeuedichsten
heere, comen alle jaeren op Nijeuwjaersavont, 2) voor recognitie van des oapitels Bildtlanden, |~fol. 30"] twee vette
weeren, die men desselffs /Ajne Maj.rentmeester ten selve
tijde levert. Ergo hier
II vette weeren.
Tcapitel is oeck ter saecken van deselven recognitie op
Nijeuwjaersavont voors. gehouden te doen een solemnele
statie van misse, diensten ende tnemorien van Requiem,
zoe des behoert voor zijne Majesteit, desselves voorvaderen ende nacommers, graven ende gravinnen van Hollandt,
heeren ende vrouwen van Vrieslandt, twelck alle jaeren
cost ten minsten acht Carolus guldens thien stuvers ;
Ergo hier
VIII ffi X st.
W y b b e L u b b e r t s d o c h t e r , weduwe van wijlen
Jan van Steenwijck voornoemd, tsinen noch alle jaeren op
ten IXden Februarii gehouden bij handen van Broer Hesselzoen te Jelsum voornoemd oft anderen bruijeker der landen,
*) 11 November.
) 31 December.

2
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die denselven Broer nuw van den capitule in bruijcknia
heeft, te betaelen acht eiide twintich goude guldens, tstuck
XXVIII stuvers doende rente, nae luijt den brieve daervan
zijnde, dan want met dieselve rente die landthuijre van den
voornoemden Broer is gediminueert, [ibl. 31'] gelijck hier
vooren op zijnen naem is te zien, ende dat ter tijt toe die
voorscreven rente sall weesen gelost.
Ergo van dien alhier
nihil.
Opdat des nijet tweemael van den ontfanghe getrocken
en worde ende men eevenwel mach weeten, wat renten
uuijt des capitels goederen jaerlicx moeten woi'den betaelt.
Heeren ende Mr. Â d r i a e n V a s t e r d t s , raedt ordinaris van den Hove van Vneslandt, als bij denselven
hove gecommitteert, omme die goederen bij wijlen Haerdt
Biitskezoen, in zijnen levene gewoont hebbende te Buijtenpost, achtergelaeten, inne te vorderen ende dieselve te distribueren onder den rechten gemeenen armen, bij den voorscreven heeren daertoe te kiesen, coemen alle jaeren op
ten iersten Maii een ende twintich gouden guldens vier
ende twintich stuvers ende eenen halven rente
ergo hier
XXX W, XII st. VI pen.
[fol. 31*.J Worden oeck alle jaeren seeckere merckelijcke
costen gedaen t o t t e n r e p a r a t i e e n d e o n d e r h o ud i n g e v a n d e n c a p e 11 e, d ' a b d i e, m i t s g a d e r s
t b o f f e n d e den b o o m g a e r d e tot Mariengaerde,
waertoe men alle jaeren voor de hants, teene door tandere
gereeckend, wel van doen is hondert dalers
ergro
hier
P L ffi.
'8l
Tcapitule is gehouden noch voor dit jegenwoordige loopende jaer te draegen die lasten, vallende op drie floreenrente ses ende twintich stuvers, mitsgaders noch van den tins
van vier stuvers ende een Philips, die bij Glaes Syurdtzoen
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te Finckum worden uuijtgelechfc, ende denwelcken men
sulcx moet laeten corfcen in zijn lanthuijre voors., bedragende dieselffde lasten somtijts drie, somtijts vier, somtijts
ses ES, naerdat den Floreenrenfce jaerlicx te draegen compt,
ergo hier
VI ffi.
Die oosten, die tcapitule jaerlicx moet [fol. 321"] doen
int opbeuren van de steepachten op ten Nijeuwenzijl, op
ter Bildt, op ter Leije ende binnen Leeuwarden, bedraegen
ongeveerlijck vijff ende twintich Carolus guldens min oft
meer naer gelegentheijt des tijts ende der saecken.
Ergo hier
XXV fg.
Die r e p a r a t i e van des O a p i t e l s h u i j s i n g e t e
R i j p e r k e r c k cost deen jaer deur dander ongeveerlijcken drie Carolus guldens. Ergo hier
III ffi.
Die costen die tcapitule jaerlicx. draecht van den vetten
keetel, die men den huijsluijden ende den landtsaeten op
Jacobi ende Martini geeft, bedraegen ongeveerlicken hondert. Carolus guldens meer ofte min naer gelegentheijt des
tijts ende der saecken.
Ergo hier
P ff.
Den distributeur van de looden der presentien van den
capitule coemen alle jaeren voor de moei]ten van dien,
mitsgaders het schrijven der schedullen [fol. 32"] en d'attestatien van dien, coemen alle jaeren twaleff Carolus guldens,
die hem betaelt moeten worden alle vierndel jaers, daervan
hem tierste vierendel jaers deeses loopenden jaers begost
den XVen Maii anno XVc acht, ende tzeventich verscheenen
is den laesten Julii desselven jaers ; ergo hier XII ••'•.
H e e r IJ s s e D i r c k z o e n , vicaris te Steens, coemen
alle jaeren vijff ende twintich gouden guldens voor den
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dienst der missen, die hij alle sondaegen ende herjlige
daegen doet in den capelle tot Mariengaerde, die hem betaelt moeten worden alle vierndeljaers, daarvan hem teerste
vierndel jaers deeses loopende jaers begost zoe naest voors.,
verscheenen is den XIII Augusti ; ergo hier
XXXV ffi.
Heeren I v o n i J o a n n i s , decano et pastori [f'ol. 33"] in den
dom tOldehove, coemen alle jaeren op Jacobi ende Martini
bij gelijcke portien vijftien Carolus guldens voor den last
van het decanaetschappe, voor zoeveele hij die heeft van
den voors. capitule uuijt Mariengaerde ; ergo hier L fP.
Heeren C o r n e l i s L u c a s z o e n v a n B r u e g e l ,
een der religieusen van Mariengaarde ende nu prior1) tot
Bethlehem, coemen alle jaeren twintich gouden guldens
uuijt oirsaecke van zijn jaerïixe pensie hem toegelecht, die
hem op Jacobi ende Martini betaeld moeten worden bij
gelijcke portien ende zoe telckens den gerechten helfte
vandien. Ergo hier
XXVIII ffi.
Heeren G e r a r d o J o a n n i s , p a s t o i r in D u ij r sw o 1 d e, coemen noch voor dit loopende jaer, begost loop
te nemen, als vooren vijftich Carolus guldens acht stuvers
voor het b e d i e n e n d e r p a s t o r i e in [fol. 33"]
D u ij r s w o 1 d e voors., staende voor dit jaer noch tot
laste van den capitule zoeverre den wandel bij den capitule
midi Sirck van Doni/ja, nopende des capitels mtthoff van Backefeen aan- gegeven by den Hove worde geapprobeert, indien
niet, moet het capitule denzelven last voorts alle jneren
draegen, en de tsinen *) hem gehouden, die penningen
voors. te betaelen alle vierendel jaers, daervan hem
tierste deeses voors. loopende jaers is verscheenen Jacobi;
ergo hier
L ffi VIII Stuv.
*) Het cursief gedrukte is door een andere hand op den kant
of in den tekst geschreven.
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D o c t o r S ij m o n P o l m a n , advocaat ende secretaris
van den capitule, coemen alle jaeren voor den dienst, die
hij als advocaet ende secretaris den capitule doet, vijftien
Carolus guldens ende twee schuijten swartte turff"1), die hem
betaelt moeten worden, te iceeten : het geit op Jacobi ende
Martini bij gelijcke portien ende den turff in den herffst
als men die voeren can ; ergo hier L 68 II schuijien swartte turff.
R e i n e r F r a n s z o e n , pedel van den capiiuîe, comen
jaerlicx vijff encle twintich Carolus guldens ende twee
schuijten swartte turff' uijt saecken van den dienst, die hij
den capitule doet; tgel* voor den welcken men hem alle
vierndel jaers gehouden is te betaelen, daervan teerste
vierndel jaers deeses loopende jaers begost als vooren, is
verschenen Jacobi ende den turff in den herffst; ergo hier
XXV fft, II schuijten swartte turff.
Ende want desselves Reijners [fol. 34''] pensie nijet al te
groot is, wordt hem altemet bij den capitule een cledinge
toegelecht van vijff ende twintich Carolus guldens min
ofte meer naer advenant, ten ende dat hn des te eerlijcker
zoude moegen leven ende zijn huijs daer van ophouden ;
ergo hier
XXV ffi.
Heeren H e r m a n n o H a s s e l t i o ende A. n t o n i o
Traiectensi
coemen alle jaeren elff ofte twaleff
Carolus guldens min ofte meer naer gelegentheijt der saecken uuijfc oirsaecke van het pro videeren in den dom t 01dehove, dat sij daervooren gehouden zijn te doen, twelck
men hen gehouden is te betaelen op avont Ascensionis
Domini2) ende Omnium Sanc-fcoruui3) bij gelijcke portien ;
ergo hier
XII tS.
') Zie blz. 371 noot 1.
2
) Hemelvaartsdag.
s
) 1 November.
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Den c o s t e r T O l d e h o v e coemen allejaeren voor
den dienst, die hij den capitule in der kerken doet, die
som me van ses Carolus guldens ende twee schuijten swarte
turff, [fol. 34"] die men hem gehouden is te betaelen. Te
weeten : het geldt op Martini ende laesten Aprilis bij gelijke
portien ende zoe telckens den gerechten helfte van dien ende
den turff in den herffst, als men die voeren can ;
ergo hier
VI fC, II schuijten swarte turff.
C l a e s T a d e s , veenmeester van den capitule op desselves veen te Rijperkerk, coemen jaerlicx voor den dienst,
die hij den capitule opt seive veen doet, vijff ende twintich Carolus guldens, die men hem jaerlicx gehouden is
te betaelen op Martini ende den iersten Maij bij gelijcke
portien ende zoe telckens den gerechten helfte van dien;
ergo hier
XXV fP.
Heeren G o d e f r i d o S y 1 v i o , eertijts prelaet geweest toe Mariengaerde, comen alle jaeren die somme van
hondert Carolus guldens ende vier schunten swarte turff,
die men hem jaerlicx moet betaelen. Te weeten : tgelfc Jacobi ende Martini bij gelijcke portien ende 'len turff in
den herffst, als men die voeren can, ende dat ter causa
van tgeen hem onder anderen toegelecht is voor de resignatien van zijn pensie van drie hondert goude guldens, die
hij van den capitule plach te hebben ;
ergo hier
I" £B IIII schuijten swarte turff.
[fol. 35r] D e n O r g a n i s t e n d e S a n g e r s i n
d e n d o m t O l d e h o e v e geeft het capitule vast alle
jaeren tsaemen ses, ende zoe elcken een schuijtte swarte
turff, ten ende zij des te bet ende te neerstiger hen dienst
zouden bewaeren ; ergo hier
VI schuijten swarte turf.
T o t v e r c i e r i n g e v a n d e n d o in k e r e k e t 01dehove tcapitule altemet oeck wat gewoonlijcken isle geven

Wumkes.nl

374

REGISTER.

twelck somtijts veel, somtijds weijnich bedraecht naar gelegentheijt der saecken.
Tgeene mede tot bewaringhe van des capitels eere
jaerlicx uuijtgegeven wordt, bedraecht oeck veel ende
weijnich naer gelegentheijt der saecken.
Den hoochweerdigen heeren, den b i s c o p v a n L e e u w a r d e n , coemen noch van den capitule vijftich Carolus
guldens, die men hem gehouden is te betaelen op Martini
anno XV" acht ende tzeventich, uwt oirsaecke [fol. 35"]
van een costen ende expensien bij denselven voor den
capitule gedaen int ïmpetreren van den bulle etc ;
ergo hier
L ffi.
Die van B e t h l e h e e m comen noch van den capitule
uuijt oirsaecke van geleent geit ende als reste van meerdere somme acht ende tzestish goude guldens, die sij,
weesende tconvent van Mariengaerdt noch in floer, denselven van Mariengaerde hebben geleent ;
ergo hier
XCV ffi IIII st..
W o l t e r H e n d r i e k z o e n , wever binnen Leeuwarden, is men gehouden voor Nijeuvvjaersavont l) anno XV"
twee ende tachtich naestcoemende te voldoen ende te betaelen twee hondert vijftien goude guldens, ofte bij—gebreecke van dien, mach hij voor de interesse derselver houden die bruijekma van den drie koegraesinge, die hij m
Papingafenne van den capitule in huijringe, geduijrende den
tijt \an vijff jaeren voor d'interesse van deselve penningen
als [fol. 36'] vooren verliaelt is, heeft hem ende ter tijt
toe hem die principale sorte voors. voor Nijeuwjaersdach
van volgende bij d'opsegginge sall weesen voldaen ende
betaelt; ergo hier
IIP I ffi.
Hend riek

van

R o s s u m ende H i d

31 December.
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t e r , echteluijden, coemen oeck van den capitule ter cause
van verschootene penningen hondert goude guldens, die
men denselven gehouden is te betaelen den laesten Februarii anno XVC tachtich ; ergo hier
I" X L É©.
De cl ij c k a g i e n , die t capitule op hen landen gelegen
te N ij k e r c k e in D o n g e r d e e l heeft, hebben voorleeden jaer over de driehondert Carolus guldens gecost,
ende schindt, 'dat se dit jaer nijet veel min en sullen costen, dan zoe des hiervooren; is laeten staen jegens den
landthuijre — ergo daervan alhier
nihil.
Docli diende wel verhaelt, ten ende men die lasten van den
capitule wel ende te rechte int generael soude moegen weeten.
Coemen oeck tot laste van die van [fol. 36*] R a e r d t,
B o r n w e e r d t , B e t t e r w i r d t , Bornerwerd*), Waeccens,
eenighe der d ij c k a g i e n van W i e r u m gelijck bij zijne
G. voor de hants al is geordonneert voor deesen reijse op
te maecken en sall tcapitule daervan nijet sonder grooten schaede coemen als hebbende te Raerdfc voors. mede
drie saeten landts, zoe vooren is verhaelt.
Staen oeck bij den capitule hen lantsaeten (uuytgenoernen Hotthie Hotthiezoen, Haije Janzoeu ende Claes
Sijurdtzoen, die den capitule mt geene voiclit nijet hebben
willen gerieven, dan den naevolgende cortinge hebben gedaen) te vergoeden, ende alsoe te versien die heifte van de
veerthien ende vier stuvers bij den volmachten van den
landtschappe van Vrieslandt op ten Floreenrente desselven
landts den Xllllen Februari ende den XlIIen Octobris anno XV" seven ende tzeventich geaccordeert, te moegen omslaen ende dien volgende oeck, theuren versoucke bij den
Hove van Vrieslandt uuijtgescreven ende voorts opgenoemen tot betaelinge der souldaeten, doen in den voors. lande gelegen hebbende, alles met conditie, dat die landfci
j~~Zië~in2~371 n o o t 1.
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saeten telckens dieselve [fol. 37*'] penningen zouden opbrengen ende verschieten ende den helfte van dien hen
landtheeren in hen ierst doen ende van te verschijnen
huijre corten ; diewelcke veerthien ende vier stuvers, die
voors. des capitels landtsaeten hebben opgebracht, sonder
dat sij (uuijtgenoemen die voors. drie persoenen) den helfte
van dien den capitule hebben gecort, waervan hen (beha! van Foppe Binnertzoen cum uxore voornoemt, dien sulcx
bh den capitule is versien) noch geen vergoedinge en is
geschiet, tvvelck bedraecht eenen grooten mercklijcken penninck, die den capitule nijet mogelijcken was geweest het
voorleden jaer begost den XV e n Ma ij anno 1577 gemist
te hebben.
Conipt oeck den capitule voor dit jegenwoordige loopencle jaer, begost den XV Maii anno 1578, te draegen tweemael die helfte ende zoe eens dacliste penninck van alle
hen lanthuijren voors. nae vermoegen taccordt bij den
landtschappe van Vrieshindt den XXIIIen Januari] anno
1578 dies angaende gemäect, daerhij geaccordeert is, dat
men tot tweemaelen soudt opbrengen dacliste penning1 tot
betaüiige der opgenoemen penningen, daermede die Welsche
soldaeten, in den lande voors. gelegen hebbende, voldaen
zijn met dinteresse van dien, mitsgaeders oeck vaut geene
dieselve landen ende steeden den twee affgedancte vendelen
Duijtsche souldaten, [fol. 37*] mede in den voors. lande
gelegen hebbende, schuldich zijn. Te weeten: doer incontinenti encle metterdaet d'eerste reijse. ende voor Martini
daeraen volgende danderde reijse, ende dat die bij den
landtsaeten telcken alheel zouden werden gedeburseert ende
uuijtgeschooten ende dat sij hen landtheeren deene helfte
van dien in dierste van hen te verschijnen huijre wederomme zouden moegen corten, die welke achste penninck,
die den capitule compt te draegen voor dit loopende jaer
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bedraecht in als, salvo meliori calculo, die somma van vierhondert vier ende tzestich gouden guldens vier stuvers,
die maecken.
VIC LV ffî, Ilstuv. VI pen.
Goemen oeck die van den voors. capitule (indien tHoff
van Vrieslandt den wandel bij den capitule met S ij e r e k
v a n D o n ij a noopende B a c k e v e e n voors. aangegaeen,
nijet en geraect tapproberen 1 ) Sijrck van Doiiija voornoemd
te vermoegen tgeene dieselve Donija bewijsen sall, zoe voer
den voors. capitule verstrekt, als anderssins denselven voldaen te hebben, ter oirsaecke van denselven wandel ende die
reparatien ende die inelioratien voor t contraheeren [fol. 38*]
van denselven wandel bij des capitels meijers aen hen huijssinge ende landen te Backefeen voors. gedaen met dinteresse
van dien, ende daertoe die costen, reparatien ende melioratien aen den huijssinge ende landen voors. middeler fijt
bij hen gedaen ende als noch te doen. Ende, dit (dies
buijten het salaris van den rent meister ende tgeene daertoe
noch extraordinaerlijcken uulgegeven moet worden -1).
Acturn ende aldus in deesen Registere geredigeert bij
Matthijs Heijmans, rentrneister van capitule ad Sanctum
Vitum binnen Leeuwarden uuijt Mariengaerde, hier ondergescreven ende dat onder protestatie, die hij Heijmans
doet bij deesen, dat hij zoeverre in denselven Registre iets
bij erreur tonrechte gesteld, oft anderssins vergeten bevonden mochte worden, dat hij Hijmans diesangaende ombehaelfc
wil zijen ende blijven, dan presenteert tallen tijden sulex
te corrigeren, rechten te supplieren, diminueren ende verminderen zoe des bevonden sal worden te behooren. Actum
Leeuwarden den XlIIen Augusti anno XVC acht ende tzeventich.
M. HEIJMANS.
') Door andere hand geschreven.
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De hoofdbeschuldiging, die Gabbema en zijne goedgeloovige naschrijvers tegen den bisschop Cunerus Petti slingeren, is : dat hij zijne schraapzucht zoo ver zou gedreven
hebben, dat hij tot grafschender zoude geworden zijn en
dat hierdoor — zeer terecht — de Friezen in hooge mate
zouden verbolgen zijn.
Tot goed begrip van de-kwestie diene, dat de kloosterlingen hunne dooden begroeven, of in den kruisgang van
hun klooster, of indien het hooge dignitarissen waren, in
den kapittelzaal en later in de kerk zelf, óf' ten laatste op
het kerkhof, dat in den regel, volgens de statuten van de
orde, aan de oostzijde van de kerk om het koor heen
lag. Om dus de kerkhoven in weidland te kunnen herscheppen, was het noodig, dat de gebouwen van de kloosters,
de kerk incluis, afgebroken woerden.
Inderdaad wordt dit vandalisme dan ook Cunerus ten
laste gelegd èn door Gabbema èn door Reitsma.
Bestudeeren wij nu de door ons gepubliceerde documenten
nauwkeurig, dan springt ai dadelijk in het oog, dat Bijlage
III voor dit speciaal onderzoek het zwaarst weegt. Immers
dit. document staat met den beschuldigde in absoluut geen
persoonlijk verband. Het is eene zuiver zakelijke afrekening
van den rentmeester van het kapittel van Sint Vitus te
Leeuwarden, die als trouw beheerder van de goederen van
de voormalige abdij Mariengaard de inkomsten en uitgaven
er van nauwkeurig boekt en, ten einde beter verantwoord
te zijn, gelukkig iedere uitgave breedvoerig omschrijft.
Hierdoor worden wij op de meest afdoende wijze in staat
gesteld ons een beeld te vormen niet alleen van den toestand van het kapittel van Sint Vitus in het jaar 1578,
maar vooral ook van de goederen en de gebouwen van de
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abdij Mariengaard, zooals die in genoemd jaar nog in wezen
waren. Maar voor ons is van veel meer waarde, dat uit
de vorenstaande afrekening op onomstootbare wijze blijkt,
dat de goederen der abdij Mariengaard geenszins onder liet
beheer van den bisschop stonden en vooral, dat de inkomsten er van niet in diens partikuliere kas kwamen. En
inderdaad zou dit ook zonder de grootste rechtsverkrachting
niet het geval hebben kunnen zijn. Want volgens beschikking van paus Pius IV door bul van 7 Augustus 1561
werden „de vruchten, renten, inkomsten, gerechtigheden,
vervallen en voordeelen . . . van Mariengaard aan de tuf el
van het kapittel en die van het klooster Bergum en van de
Proostdij aan de tafel des bisschops"1) toegewezen. Overeenkomstig deze bepaling blijkt dan ook de bestemming
der inkomsten uit de goederen van Mariengaard geweest te
zijn : eigenaar er van is het kapittel van den Dom te Leeuwarden en niet, zooals Gabbema en Reitsma vermelden, de bisschop
van Leeuwarden. De rentmeester verzuimt dan ook niet te
boeken, dat hij aan „den bisscop van Leeuwarden, heeren
Cunero Petri voor zooveele hij mede canoniek is" uitbetaald
heeft 333 Carolus gulden, 1 ton boter, 1 vet varken en 5
schuiten turf.
Met het volste recht mocht dan ook Cunerus in zijne
verdediging van 30 Januari 1574 schrijven, dat hij uit de
goederen van Mariengaard „nee obolum . .. amplius recepit
aut recipit quam minimus canonicus". 2)
Wanneer nu de bisschop part noch deel had in het beheer
van de goederen der abdij, — hoe kan men liem dan de
verwoesting er van te laste leggen ?
Met het antwoord op deze vraag valt noodzakelijk de
beschuldiging van Gabbema c. s.
Maar nu blijkt ten overvloede uit de afrekening van den
') Zie Van Heussen en Van Rijn, Oudheden en Gestichten, I, blz. 23L
2
) Zie blz. 352.
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rentmeester Heymans, dat in het jaar 1578 niet alleen de
gebouwen der abdij nog stonden, maar dat het kapittel van St
Vitus ook blijkbaar geenszins van plan was, die af te breken.
Immers onder de inkomsten 1) worden degenen vermeld, die
in genoemd jaar de verschillende gebouwen der abdij bewoonden en voor het onderhoud daarvan moesten zorgen.
Maar bovendien verantwoordt de rentmeester nog eene som
van 150 ffi „lollen reparatie ende onderhoudinge van den
capette, d' abdie, mitsgaders thojf ende den boomgaerde tot
Mariengaerde"'. 2)
Opmerkelijk is, dat Heymans deze
uitgaven vermeldt, niet als buitengewone, maar als de
ieder jaar zich herhalende kosten van onderhoud.
Van groot gewicht in onze bewijsvoering is ten laatste
de verantwoording van 35 ff, uitbetaald aan heer LJsse
Dirckzoen, vicaris te Stiens, „voor den dienst der missen,
die hij alle sondaegen ende heijlige daegen doet in den
capelle tot Mariengaerde". 3) Immers de mogelijkheid, dat
onder deze kapel een andere dan de kloosterkerk te verstaan is, wordt m.i. door de bijvoeging „tot Mariengaarde"
uitgesloten. Want ware hier van eene andere kapel sprake,
dan van die, waarvan ook in den reeds vermelden post voor
het jaarlijksch onderhoud gesproken wordt, dan zou de
nauwkeurige rentmeester de ligging" dier kapel door min
of meer breedvoerige omschrijving wel nader bepaald hebben.
Liet het kapittel echter in de kloosterkapel de godsdienstl

) Op fol. iv van het Register van de inkomsten lezen wij :
„Jurgen Aggezoon, Jeppe Hesselzoon, Heyn Paijezoon, Reniok Martenzoon, Lieuwe Jellezoon ende Pijbe Pijeterszoon bewoon en die poorte
ende d' abdie te Mariengaarde ten ende die te bet onderhouden
moegen worden sonder iet daervan te geven". — Vergl. ook : Cannegieter D., Iets uit het leven van sommige abten van Mariengaard,
Friesche Volksalm., 1894, blz. 65.
3
) Zie blz. 369.
3
) Zie blz. 370.
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plechtigheden verrichten, dan kan geen sprake zijn van
omverhalen der muren, het verkoopen van steen, laat staan
van grafschennis door den bisschop.
Dat er vandalisme gepleegd is, staat buiten kijf; maar
dit had, zooals wij straks zullen zien, niet door den
bisschop in de jaren 1570—1578 plaats.
In eene geheel andere verhouding dan tot Mariengaard
stond de bisschop tot het klooster „Domus Sancti Nicolai" te Bergum van de orde der Reguliere kanunniken der
congregatie van Windesheim, en tot de Proostdij „Wijngaard des Heeren" te Bolsward van de orde der Norbertijnen of Praemonstratensers. De inkomsten van deze twee
lichamen immers waren door genoemde bul van 7 Aug.
1561 aan de tafel des bisschops, dat wil zeggen, tot zijn
onderhoud, toegewezen. Met deze twee kloosters kon hij
dus volgens eigene verkiezing handelen.
Aangaande „Bergklooster" te Bergum, kan ik kort zijn,
daar Acquoy nagenoeg alles wat betreffende de inlijving van
dit klooster in de bisschoppelijke tafel bekend is, beknopt
samengesteld heeft in zijn reeds vermeld standaard werk:
Het klooster van Windesheim, III blz. 131. Alleen heb
ik er aan toe te voegen, dat in het Gabbema-Archief verschillende origineelen berusten, aangaande de onderhandelingen van Cunerus Petri met den prior en de conventualen.
Deze stukken echter werpen geen nieuw licht op het reeds
bekende en derhalve kan eene bespreking hier ter plaatse
gevoeglijk achterwege blijven.
Wat nu de lotgevallen van de kloostergebouwen aangaat,
zoo vernemen wij van den bisschop zelf, dat hij ze tot zijn
buitenverblijf liet inrichten, en hij te dien einde vrij belangrijke kosten er aan besteedde.1) Na zijne gevangenneming,
die den 28 Maart 1578 te Harlingen plaats had, werd hij op
last van de Staten naar Bergum gebracht en hier onder bewa') Zie blz. 354.

25
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king gesteld. Hier bleef hij tot hij Friesland voor altijd verliet.
Wat de Staten met de goederen en de gebouwen van
het klooster St. Nicolaas voor hadden, is mij niet gebleken. Zeker is, dat zij er niet aan dachten om het af
te breken. Zeer waarschijnlijk hebben zij de kloostergebouwen aan hunne vroegere eigenaars, de Reguliere
kanunniken der congregatie van Windesheim, weer ter
hand gesteld. Dat het klooster te Bergum vrij spoedig na
de gevangenneming van bisschop Cunerus wederom door
Reguliere kanunniken werd bewoond, blijkt uit een origineel
stuk, berustende in het archief der gemeente Franeker dd.
1578 Juli 25. De prior, supprior en de senioren van liet
convent Luijnkercke [Ludingakerke] en Achlum, toen resideer en de te Bergum, bekennen in genoemd stuk, ontvangen
te hebben van Pater Ommen, prior der Kruisbroederen te
Fraueker, de som van 600 gulden. *)
Uit liet bovenstaande blijkt nu tevens, dat de verbouwing van het convent door Cunerus van dien aard moet
geweest zijn, dat het na diens vertrek nog steeds geschikt
was tot opname en huisvesting van kloosterlingen.
De vraag, wanneer het klooster Bergum werd afgebroken,
trachtte Acquoy 2) aan de hand van de beide ordonnanties
van Bernard de Merode dd. 4 Nov. en 12 Dec. 1580 3)
te beantwoorden. Hij kwam tot de conclusie, dat het of
in het eind van 1580 of in het begin van 1581 moet vernield
zijn. Zeer waarschijnlijk zijn de gebouwen echter in wezen
gebleven tot het begin van November 1581. Wanthoewel reeds
bij resolutie van 25 Mei 1581 4) werd besloten, het klooster
Bergum te verbranden, de muren te ondergraven en in te
')
orde
~)
3
)
4
)

T e l t i n g A., Register v. h. Archief van Franeker in chronologische
opgemaakt.
Franeker 1867.
Windesheim 1. c.
Zie blz. 389.
Resolutieboek (Rijksarchief Leeuwarden) 1580/85 p. 76.
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doen storten, schijnt echter van de uitvoering van dit besluit
niets gekomen te zijn. Ten. minste wordt in de resolutie
van 6 November l) van hetzelfde jaar wederom besloten,
de kloosters Bergum, Smallenee en Sygerswolde en ook
Sierk Dongahuis af te branden, opdat de vijand daarvan
geen roofnesten make. Thans schijnt men echter het besluit
ten uitvoer gebracht te hebben. Want reeds den 16 November 2) komen de Gedeputeerden met de voogden van het
Sint Authoniegasthuis overeen om „twee miserabele personen" uit liet verbrande klooster Sigerswolde in de kost te
nemen tegen betaling van een zekere som en onder hypotheek
der geestelijke goedereu.
Over de lotgevallen van de proostdij Wijngaard des Heeren
te Bolsward zijn wij eveneens vrij nauwkeurig ingelicht.
Bij de oprichting der nieuwe bisdommen was het plan
van den koning en diens zaakgelastigde bij het pauselijke
hof', Sonnius, oorspronkelijk met deze proostdij en hare
bezittingen a) van den paus Paulus en diens opvolger als
tafelgoed van Let bisdom Leeuwarden te verkrijgen,4) Zij
') .Resolutieboek 1580/85 p. 95.
•) Resolutieboek 1580/85 p. 99.
:i
i Zie over de bezittingen van de Proostdij te Pingjum : Beueficiaalboeken van Friesland, blz. 302.
:
) In liet handschrift van Sonnius, der Koninkl. Haag. Biblioth. 's Gravenhage staat letterlijk: no. 27, p. 36 Bel 93 1388. (Ms. T. 44 (coll. Gerard).
„Ad haec Frisia valde muitas liabet abbatias, quarum quaeclam,
potissimum quae sant Praemonstratensis ordinis, admodum irregulariter vivunt. Bene igitur faciet S. V., si convertet duas praedicti
ordinis. al.teram Marigart alteram dictam Lidlum, in ecolesiam cathedralem Leuw.ardiensem, sic ut ex bonis utriusque uniantur tria milia
Ducatoruni mensae episeopali, reliqua vero dividantur in praebendas
pro monaoliis utriusque abbatiae, quibus succedant praefatie doctores
et licentiati et alii honesti sacerdotes vel clerici pro numero erectarum
prebeiularum". — Het cursief gedrukte is eene bijvoeging door de
hand v. Sonnius. — Vergl. hierover verder: Gabbema, Verhaal van
Leeuwarden, blz. 431; — Oudheden en Gestichten, I, blz. 401; —
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hadden het oog op de rijke abdij Lidlum en dientengevolge
is dan ook in het concept-ontwerp van Sonnius van 19
September 1558 alleen sprake van de abdijen Mariengaard
en Lidlum. Maar toen de paus, wij weten niet om welke
redenen, tot deze concessie niet te bewegen was, kwam
Sonnius met een nieuw voorstel voor den dag, dat bij bul van 7
Augustus 1_56_1 werd goedgekeurd. In deze bul x) wordt uitdrukkelijk vermeld, dat de proostdij toen reeds verlaten was.
Nadere opheldering omtrent clit overigens niet op zich
zelfstaande feit, vinden wij in de kroniek van Lidlum van
Sibrandus Leo 2). In de levensgeschiedenis van den 83sten
abt van die abdij, Isbrandus van Harderwijk (1553—1570),
vermeldt hij, dat de proostdij op liet Sand te Bolsward
door onkunde en het onordenteîijke leven van den proost,
Viardus van Zutphen, in groote schulden was geraakt. Op
last van het Hof van Friesland begaf zich abt Isbrandus
naar Bolsward om de zaak te onderzoeken en de schulden
op te nemen. Na over zijne bevindingen aan het Hof
een behoorlijk verslag overgeleverd te hebben, werd hem
het beheer over de goederen der proostdij toevertrouwd
onder voorwaarde, dat de schulden binnen een aantal jaren
zouden betaald worden. Onmiddellijk, nadat hij deze overeenkomst met het Hof gesloten had, liet hij alle roerende
goederen der proostdij naar Lidlum overbrengen. Ook
verplaatste hij alle Kanunniken behalve den prior Johannes
Cortgen, dien hij als zaakwaarnemer aanstelde, naar genoemde abdij over. s ) Maar Isbrandus van Harderwijk was
Fruin, R., De oprichting der nieuwe bisdommen in Nederland in 1559,
in: Verspreide Geschriften, deel VIII, blz. 298«; — Jansen A., Het
advies der commissie van zeven kardinalen omtrent het voorstel van
Philips IIj ter regeling van de bisschoppelijke Hiërarchie in de Nederlanden; Archief' Aartsbisdom Utrecht, IX, blz. 1—21.
') Vergl. Oudheden en Gestichten, 1. c.
2
3

) Hatthaeus, Analecta, III, p. 583 vv.
) De verplaatsing der kanunniken naar de abdij Lidlum had
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niet beter dan Viardus van Zutphen, zóó dat het Hof
reeds spoedig tot de onaangename ontdekking kwam, dat
men van den regen in den drup was gekomen. Want
Isbrandus, die op grooten voet leefde en voortdurend aan
geldgebrek leed, ontzag zich niet de kloostermeiers bij het
hernieuwen van de huurcontrakten meer geld af te persen
en dit door „prachtig bouwen ende braef slempen met sijn
gasten", te verkwisten. Onder deze omstandigheden zal
het dan ook niemand verwonderen, dat hij den termijn, hem
door liet Hof gesteld, liet verstrijken, zonder aan zijne
verplichtingen voldaan te hebben. Een tijdlang trachtte
hij door tusschenkomst van machtige vrienden de zaak nog
hoogstwaarschijnlijk in het jaar 1558 plaats. (Zie Matthaeus, Anal.
III, p. 383. Oudheden en Gedichten, II, blz. 13.) Dat de proostdij
in Augustus 1560 reeds een tijd lang verlaten was, blijkt duidelijk
uit een vonnis dd. Aug. 7 van genoemd jaar van den raadsheer
Karel van der Nitzen, commissaris van het Hof in een geschil hangende tusschen den abt van Lidlum en de voogden van liet Stadsarmiiuis te Bolsward. De voogden — de drie pastoors van de St.
Martinus-kerk, — klaagden, dat bij de stichting der proostdij hun dooide Praemonstratenserpaters was toegezegd eene uitdeeling driemaal
per week aan de armen. Aan doze verplichting waren de witte
heer en dan ook nooit te kort geschoten tot dat, na het vertrek van
den proost en de conventualen de abt van Lidlum de administratie
van de proostdij in de hand genomen had. Sedert dien tijd misten
zij deze aalmoezen. Bij bovengenoemd vonnis wordt de abt dan ook
veroordeeld „tot het leveren van een last rogge voor de armen op
Martini, totdat de proostdij zal zijn hersteld". Deze uitkeering geschiedde door den abt verder geregeld.
Toen later, na het vertrek van bisschop Cunerus uit Friesland in
Maart 1578, de Staten de goederen hadden geconflsceerd en door een
rentmeester lieten beheeren, verzochten de voogden, blijkens twee
requesten van 1579, dat hun de last rogge ook verder moge worden
gegund. De stadhouder Rennenberg gelaatte door eigenhandig appointement, den administrateur Popke Roorda om die uitkeering uit de
kloosterinkomsten te voldoen. (Stukken berustende in het GemeenteArchief te Bolsward.)
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sleepende te houden, maar eindelijk zag het Hof zich genoodzaakt om hem liet beheer over deze goederen te ontnemen en dit zelf in de hand te nemen. Maar ook het
Hof zat in geldverlegenheid. Plet bouwen der Kanselarij, —
het hedendaagsche Rijksarchiefgebouw — vergde groote
sommen. Ten einde raad, gebruikte het Hof de inkomsten
der proostdij voor dit doel. *) Aan aflossing der schulden
heeft het blijkbaar evenmin gedacht als abt Isbrandus.
Immers toen de_ Jaisschop.. den 4 Februari 1571 2) de goederen van de proostdij in bezit nam, vond hij niets dan
kale muren en schulden.3) Viglius ab Aytta vergistte zich
dan ook, toen hij den 22 Augustus 1570 aan Hopperus
schreef: „Wat de koning wenscht te weten over de proostdij
te Bolsward, ik weet niet anders, dan dat de bisschop van
Leeuwarden in 't volle bezit daarvan gekomen is, hoewel
zij vroeger met veel schulden beladen was, waarvan zij ter
nauwernood bevrijd was toen hij haar kreeg ; ik meen dat
zij hem niet meer dan 1400 Caroli guldens opbracht.'' *)
Alvorens de bisschop in liet rustig bezit kwam van deze
goederen, die door de rechtmatige overheid, de paus en de
koning tot zijn onderhoud waren bestemd, had hij eerst
veel last te verduren van den ontrouwen en verkwistenden
abt Isbrandus zoowel als ook van diens opvolger Johannes
van Gelemuiden en den pater abbas van Steinfeld. 6) Zeker
is, dat de bisschop, vóór het jaar 1573 heel weinig nut
van de gebouwen getrokken kan hebben, aangezien de stad
*) Schotanus blz. 761.
-) Sibrandus Leo, Kroniek v. IAdlum. Matthaeus Anal vermeldt,
dat de inbezitnaine heeft plaats gehad den 4 Februari 1570. Daar
het echter vaststaat, dat Sibrandus in zijne kronieken den Mariaboodschapstijl gebruikte, moet het feit in liet jaar 1571 geplaatst
•worden.
3

) Zie p. 353.
") Hoynk van Papendrecht, Anal. II, p. 574.
'") Verg. Hugo, Anal. II, p. 53—58 en 1117—1120
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Boisward in 1572 in het bezit der Staatschen onder aanvoering van Bronkhorst was. En al zou de bisschop ook
al een besluit genomen hebben — wat ik niet aanneem —
om de proostdij bij afbraak te verkoopen en den grond
met het kerkhof tot weidland te maken, — dan is beslist
van de uitvoering van een dusdanig besluit niets gekomen.
Want de schrijvers van den Tegenwoordigen Staat van
Friesland, III, blz. 203 — 205 verzekeren ons, dat dit klooster
na 1570 „ allengs" is vervallen „en in 't jaar 16 L2, alzoo de ( kert
geborsten was, (werd) afgebroken; terwyl't metsel- en timmerwerk gebruikt wierd om naar de clyken te worden vervoerd".
Trekken wij nu de slotsom uit de voorstaande gegevens,
dan blijft van de zware beschuldiging van klooster vernieling en grafschenderij van 's lands offîcieelen historieschrijver tegen bisschop Cunerus niets over dan een vernietigend vonnis voor hem, Grabbeina : zijne onbetrouwbaarheid als geschiedschrijver.
S r rest ons nog de beantwoording der vraag: wie heeft
dan de heerlijke abdijen en prachtige kloostergebouwen,
Frieslands trots en sieraad, vernietigd en omvergesmeten?
ik zou hier kunnen volstaan met de woorden aan te
halen van Keitsma, in deze zeker een onverdacht getuige.
Maar ik wil geen partij trekken van de tegenstrijdigheden,
waaraan hij zich als jong historicus heeft schuldig gemaakt,
noch veel minder polemiseeren tegen den geleerde, met
vvien ik enkele jaren voor zijn dood het voorrecht had persoonlijk kennis te maken en hem te leeren waardeeren. Ieder
die 's mans geschriften kent, zal bovendien weten, hoe hij
in latere jaren over zijn Honderd Jaren dacht. Ik bepaal
mij hier op zijn Oostergo te wijzen en de aandacht te vestigen van belanghebbenden op hetgeen hij daar schrijft over
de vernietiging der kloostergebouwen.
' Doch ter zake. Na de gevangenneming van de meeste
abten en kloosteroversten en de inbeslagname hunner ar-
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chieven in Februari 1580, lieten de Staten reeds den 26
S Mei van genoemd jaar bekend maken 1 ), dat alle „getimmerten
der kloosters," die niet verhuurd waren, zullen worden afgebroken en verkocht worden, behalve de steen, die tot „prouffijt" van het land zal bewaard blijven.
Bij resolutie van 7 Juni werd dan besloten2), dat de grietsluiden zullen worden aangeschreven om al het zilverwerk
en ornamenten uit de kerken te Leeuwarden te brengen
binnen 10 dagen, op straffe van ontslag uit hun ambt.
Tevens moesten zij een inventaris van de kerkegoederen en
beneficien mede brengen. Als er geen zilverwerk of ornamenten in de kerken zijn, moeten zij bewijzen, waar die
gebleven zijn. Verder wordt besloten om het besluit over het
uitnemen der klokken om daarvan geschut te gieten, te
schorsen tot den volgenden landdag.
..-'" Den 17 Juni echter werd reeds bepaald 3 ), dat alle klokken,
behalve een in iedere plaats, die men het liefst wil houden,
„ten gemeen e beste zullen worden gebruikt". Den 19
November 1580 besloten dan Gedeputeerden4), dat de vier
stukken geschut, die door Niclas Erix geleverd waren, te
Amsterdam zulien betaald worden met klokspijs.
Na de komst van 's Prinsen stadhouder in Friesland,
1
Bernard de Merode, einde Juni 1580, nam deze het vernielingswerk der kloosters op zulk eene wijze ter hand, dat
het verzet van de Staten uitlokte, die hun beklag bij den
Prins indienden. Jammer genoeg zijn ons maar twee ordonnanties van hem bewaard gebleven. De eerste is gedateerd
/ van 4 November 1580, waarbij bekend gemaakt wordt, dat
alle onbewoonde kloosters prijs gegeven worden aan alle,
die ze willen aantasten om ze ten spoedigste af te breken.
v

) Resolutieboek 1580/85 p. 21.
")
„
, , P- 22.
')
„
„ , P- 24.
*)
>•
- , p. 87.
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Een eigenaardig licht op den toestand werpt een besluit
.»van de Gedeputeerden van 9 December 1580, waarbij zij
/ liet plunderen van kloosters verbieden, omdat zij de mateI rialen, vooral de steenen muren, willen gebruiken tot her\ stel van de dijken. Bernard de Merode haastte zich dan
v
-- ook door placcaat van 12 December 1580 3) zijn bevel van
4 November in den zin van de Gedeputeerden te wijzigen.
Of dit verbod van liet „plunderen" der kloosters gericht
was tegen den landman of tegen de rondtrekkende soldaten
wordt niet vermeld. Zeker is echter, dat den laatsten bij
liet vernielen der kloosters èn door brandstichting èn door
ondergraven der muren niet alleen de vrije hand werd gelaten
maar dat zij ook werden aangemoedigd. Eene treurige vermaardheid heeft zich door dit werk verworven de kapitein
Bonga, die met een troep krijgsknechten naar Ferwerd trok
om de oude eerbiedwaardige abdij der Benedictijnen Betliame
of' ook Foswerd genoemd „te verdestrueren".
In een handschrift berustende in het archief der parochie
van Sint Bonifatius te Leeuwarden, waaruit wij dit gegeven
ontleenen, wordt echter een trek verhaald, die bewijst, dat
nog niet ieder gevoel uit het ruwe hart van den kapitein
verdwenen was. Onderweg n.1. vernam Bonga, dat eene kloosterzuster van Foswerd, eene volle nicht van hem, op
sterven lag. Op deze tijding is hij „gebleven tot Ferwerth,
tot dat se onder d' aerde gesteld was, ende is aldaar dadelijck
gecomen met syn volck ende heeft het cîooster gespolieert
ende verbrant."
*) Chartb. IV, blz. 218.
2
) R e s o l u t i e b o e k 1580/85 p . 4-0.
3
) Chartb. IV, p. 225.
4
) Zie ook Reitsnia, Oostergo, blz. 245.
B
) Het origineel van dit HS. stond niet te mijner dispositie. Ik
citeer volgens een afschrift, berustende in de schriftelijke nalatenschap van De Haan Hettema, in de Prov. Bibliotheek.
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De stroopende en plunderende bende onder kapitein 'Bonga
was blijkbaar niet de eenige, die in den geest van de
Staten en de Memode werkten, want ook van elders vernemen wij klachten over het plunderen vooral der kerken
door soldaten — iets wat den Staten, om begrijpelijke reden,
minder aangenaam was.
Niettegenstaande deze hulp stonden, blijkens boven aangehaalde resoluties, einde Mei 1581, nog de kloosters Bergurn, Smallenee en Siegerswoide. Maar ook hunne dagen
waren geteld. Den 16 November van genoemd jaar bestonden zij niet meer. Op last van de Staten waren zij in
JDrand gestoken en hunne muren ondergraven geworden.
Op de verdere beschuldigingen van Gabbema kan ik hier
wegens plaatsgebrek niet ingaan. Volledigheidshalve wijs
ik echter nog op een schrijven van Cunerus aan den
raadsheer Joachim Axonius, dd. Bergum 27 Maart 1579(?).
Hierin verdedigt zich de bisschop tegen de aanklacht van
afpersing. Hij verklaart, dat zijn fiscaal, die m het begin
zijn ambt nauwgezet waarnam, zich later heeft schuldig
gemaakt aan allerlei knevelarijen tegenover de geestelijkheid.
Zoodra hij, Cunerus, kennis van deze feiten had gekregen,
had hij dezen ontrouwen ambtenaar behoorlijk bestraft,
maar zich daardoor zoo zeer den haat van den fiscaal
toegetrokken, dat deze hem eens op eene wandeling in zijn
tuin had aangevallen. Alleen door de hulp van zijne huisgenooten, die den aanvaller grepen, was de bisschop aan
grootere mishandeling ontkomen.
Hiermede neem ik voorloopig afscheid van Cunerus l J etri,
niet zonder innerlijke voldoening, die ook de geschiedvorscher
smaakt, wanneer het hem vergund was iets te kunnen bijdragen tot eerherstel van eenen erg verguisden, hoogstverdienstelijken man.
M. SCHOENGEN.
') Deze brief is te vinden bij Gabbema, Epistólae, p. 179.

Wumkes.nl

