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KATHOLIEKEN EN DE VREDE VAN MUNSTER

(De Zeventiende Eeuw 13 (1997), 253-260)

De tweede helft van de zeventiende eeuw geldt als een periode waarin de katholieken
het in de Republiek wat makkelijker kregen. Van vervolgingen was al langer geen
sprake meer. De vergaand anti-katholieke wetgeving zoals die in de plakkaten was
vervat, was en bleef formeel van kracht. Zij werd echter voornamelijk ten uitvoer ge-
legd wanneer de overheid de politieke loyaliteit van geestelijken niet vertrouwde. Na
de vrede van 1648 was daar minder aanleiding toe. Op veel plaatsen konden de in de
plakkaten voorgeschreven boetes afgekocht worden.1 In Van Neercassel hadden de
katholieken bovendien een apostolisch vicaris die zeer doelbewust de integratie van
de Nederlandse katholieken in de door het protestantisme gestempelde maatschappij
bevorderde. Een mooi voorbeeld daarvan is zijn vrijstelling van de Noord-
Nederlandse katholieken van de door het Concilie van Trente gestelde eis dat een hu-
welijk alleen wettig gesloten kon worden voor een priester en twee getuigen.2 Deze
regel had hen tot dan toe gedwongen de geldende huwelijkswetgeving in de Repu-
bliek te overtreden. Katholieken konden na het midden van de zeventiende eeuw loy-
ale onderdanen van de Republiek zijn en hun godsdienst belijden en beleven zonder
daardoor noodzakelijk in conflict te komen met de burgerlijke overheden.

Dit klinkt allemaal heel logisch. Het sluit ook mooi aan bij de populaire opvatting dat,
althans hier te lande, de religieuze tolerantie in de loop van de tijd voortdurend is toe-
genomen. Het is dan goed even stil te staan bij het gegeven dat meer vrijheid voor een
getolereerde religieuze minderheid in het Europa van de tweede helft van de zeven-
tiende eeuw bepaald niet gewoon was. Absolute vorsten streefden naar één sterke
staatskerk zonder lastige concurrenten. Was de Republiek dan zo uitzonderlijk?

De Republiek had, zoals bekend, geen vorst, laat staan een absolute. Maar hier te lan-
de werd wel in 1651 de Grote Vergadering gehouden, om te beraadslagen over de
Unie, de religie en de militie onder de veranderde omstandigheden na het sluiten van
de vrede. De bepalingen van deze Grote Vergadering over de religie pasten geheel in
het voor noordwest Europa heersende patroon. Er zou één publieke religie zijn, de
gereformeerde religie zoals die in de kerken gepredikt werd en op de Synode van
Dordrecht was geformuleerd. Die religie zou ook, zowel in de soevereine provincies
als in de generaliteitslanden, met de macht van het land gehandhaafd worden. Andere
religies dan de gereformeerde zouden toegelaten blijven, maar onder strikte voor-
waarden. Zij bleven uitgesloten van de publieke protectie. Zij mochten zich niet uit-
breiden en moesten de publiciteit mijden. De plakkaten tegen de katholieken bleven

                                                

1 W.P.C. Knuttel, De toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der Republiek (2 din., 's-
Gravenhage 1892-1894) 1, 246-250.

2  M.G. Spiertz, 'Pastorale problemen in de Noord-Nederlandse katholieke kerk van de zeventiende
eeuw', Kleio 20 nr. 3-4 (1979) 127-13l.
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van kracht. In de jaren die volgden werd aan deze bepalingen ook gevolg gegeven.
Plakkaten tegen de katholieken werden vernieuwd. Er werd, met wisselend succes, op
naleving ervan aangedrongen. Er werd meer ernst gemaakt met de wering van niet-
gereformeerden uit openbare ambten.3

Grotere vrijheid voor de katholieken in de tweede helft van de zeventiende eeuw kon
dus samengaan met toegenomen nadruk op het gereformeerd karakter van de Repu-
bliek in het tijdperk van het absolutisme. Het loont deze tegenstrijdige ontwikkelingen
in wat groter detail te bekijken. Ik zal dat doen aan het voorbeeld van Leeuwarden.
Daartoe presenteer ik enkele conclusies uit mijn onderzoek naar armenzorg in Fries-
land in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Daarbij zal blijken dat juist
vanuit de optiek van de armenzorg bepaalde verschuivingen in de positie van religieu-
ze groeperingen in de Republiek op onverwachte wijze belicht kunnen worden.

Friesland lijkt misschien geen logische keuze. Het zeventiende-eeuwse Friesland geldt
als tamelijk gereformeerd. In vergelijking met Holland is dat ook zeker het geval.
Toch kende ook Friesland aanzienlijke plaatselijke en regionale concentraties van
doopsgezinden en katholieken. Katholieken woonden vooral in de Friese zuidwest-
hoek, terwijl de doopsgezinden in Het Bildt, in het noord-westen, sterk vertegenwoor-
digd waren. Lutheranen hadden alleen in Leeuwarden, Harlingen en Balk gemeenten,
remonstranten alleen in Dokkum. Voor de volledigheid kunnen hierbij dan nog de
joodse gemeente in Leeuwarden en de labadistische leefgemeenschap in Wiewerd ge-
noemd worden. Met name Leeuwarden werd in de zeventiende eeuw gekenmerkt door
confessionele veelvormigheid. De katholieken hadden daarin een aandeel van 7,5%.
Hun gemeenschap telde 1500 zielen op een totale bevolking van ongeveer 20.000. Zij
hadden er rond het midden van de zeventiende eeuw vijf staties, bemand door een se-
culier, een dominicaan, een jezuïet en twee franciscanen.4

***

De Vrede van Munster en de daaropvolgende Grote Vergadering hadden in Friesland
aanvankelijk vooral gevolgen voor de positie van de gereformeerde kerk. Deze begon
zich krachtiger als de publieke kerk te manifesteren. Synoden en kerkenraden wend-
den zich met meer zelfvertrouwen tot provinciale en lokale overheden om steun voor
de kerk of voor de gereformeerde beginselen. Vanaf de jaren 1650 kreeg de Leeuwar-
der magistraat regelmatig verlanglijstjes van de kerkenraad voorgelegd. Voor die tijd
lijkt de kerkenraad zich nooit zo officieel tot het stadsbestuur gewend te hebben. Mis-
schien is dit een vertekening door de bronnen, en werden de verzoeken van kerkelijke
zijde pas na 1650 serieus genoeg genomen om ze te noteren.5 Hoe dat ook zij, er was
iets veranderd.

                                                

3 Knuttel, Toestand, 259-260.

4  G.A. Meijer, 'De dominicanen-statie te Leeuwarden', Archief voor de geschiedenis van het het aarts-
bisdom Utrecht 35 (1909) 89; LJ. v.d. Heyden, Uit het verleden en heden van katholiek Leeuwarden
(Groningen z.j.).

5  Nieuw is dat de verlanglijstjes van de kerkenraad in de magistraatsresoluties zijn genoteerd. Eerder
werden er al wel pro-gereformeerde maatregelen genomen, bijvoorbeeld tegen katholieken, doopsge-
zinden, rederijkers, zie H. Spanninga en H.M. Mensonides, 'De saeck van Leeuwarden is so cleyn niet
te achten. Geloof en politiek in Leeuwarden in de jaren 1608-1617', Leeuwarder historische reeks 2
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Die verzoeken bestreken een breed scala aan kerkelijke wensen. Het ging om geld
voor de aanstelling van een voorlezer in de kerk, om verzoeken tot het verbieden van
frivoliteiten bij jaarmarkten en kermissen, om steun voor de diaconie en uiteraard om
aandrang tot wering van al te publieke manifestaties van niet-gereformeerde religieu-
ze groeperingen. Dat laatste betrof dan vooral katholieken, maar ook doopsgezinden
en, vanaf ongeveer 1670, lutheranen.6 Steun van de overheid werd gevraagd zowel
voor versterking van het eigen gereformeerde kerkelijk leven als voor de zuivering
van het publieke leven van niet-gereformeerde elementen. De versterking van het ei-
gen kerkelijk leven lijkt ook door de kerk zelf met meer kracht ter hand genomen te
zijn. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werden nieuwe, intensievere vormen
van catechetisch onderwijs geïntroduceerd.7 Ook beriep Leeuwarden predikanten die
diep gestempeld waren door de Nadere Reformatie en nadruk legden op levensheili-
ging in gereformeerde geest.8

Een aantal van deze verlangens werd gehonoreerd. De gereformeerde diaconie kreeg
echter in Leeuwarden geen financiële steun. Waarschijnlijk was dat ook niet nodig.
De gereformeerde gemeente van de hoofdstad telde vele rijken en aanzienlijken. Van-
af de jaren vijftig drongen de Friese synoden echter met kracht aan op toekenning aan
de gereformeerde diaconieën van de helft van de publieke armengelden.9 Publiek ar-
mengeld was alles wat door de provinciale overheid aan de armen werd toegekend.
De synoden hadden het oog vooral laten vallen op de zogeheten oortjesgelden en
breuken. Pachters van gewestelijke belastingen moesten over elke gulden van hun
pachtsom een oortje, dat is een kwart stuiver, afdragen ten bate van de armen. De
breuken waren een door de provincie vastgesteld deel of 'breuk' voor de armen van de
boeten op bepaalde vergrijpen. Lokale overheden kregen deze publieke armengelden
te verdelen. Ook in Leeuwarden maakte de gereformeerde gemeente aanspraak op een
deel van deze inkomsten voor haar armen.10

Het stadsbestuur was alleen bereid de diaconie in de armengelden te laten delen wan-
neer deze zich zou conformeren aan de provinciale wetgeving aangaande armenzorg,

                                                                                                                                           
(1990) 66-175 en Ph. H. Breuker, 'De godstjinstichpolitike ûndergong fan de Ljouwerter rederikers-
keamer yn 1619', in: Miscellanea Frisica. In nye bondel Fryske studzjes (Assen 1984) 411-422. Aan-
drang van de kerkenraad is niet duidelijk. Door het ontbreken van de kerkenraadsnotulen voor 1640
blijft de rol van de kerk in dezen vaag.

6  Bijvoorbeeld Magistraatsresoluties, GAL, SA, inv. nr. M7, lokt. 1658, M8, 27 nov. 1663, 8 april
1662, 29 juni 1664, M9, 10 juli 1665, 15 sept. 1665, 14juni 1667, 12juni 1668, MlO, 14 juli 1671 en
vele andere.

7  Kerkenraadsnotulen, Gemeentearchief Leeuwarden (= GAL), Archief Nederlandse hervormde ge-
meente, inv. nr. 1, 2 mrt. 1670, 27 juni 1670. Voor het houden van deze nieuwe godsdienstoefeningen
was de toestemming van de magistraat vereist. Magistraatsresoluties, GAL, Stadsarchief (=SA) , inv.
nr. MlO, 29 sept. 167l.

8  Bijvoorbeeld Herman Witsius (1668-1675) en Wilhelmus à Brakel (1673-1683), zie over hen T.
Brienen, K. Exalto e.a. (eds.), De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste voorgangers
('s-Gravenhage 1986) 165-218.

9  9. JJ. Kalma, Een kerk onder toezicht. Friese synodeverslagen 1621-1700 (3 din., Leeuwarden 1990)
1, 352 (1648), 377-378 (1650), 11, 18 (1652).

10  Magistraatsresoluties, GAL, SA, inv. nrs. M6, M7, 4, 28, 29 mrt, 11 april, 21 mei 1656.
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waaraan ook de algemene stadsarmvoogdij gebonden was. Die wetgeving schreef
voor dat armen door hun eigen plaats van inwoning ondersteund moesten worden, dat
wil zeggen, de plaats waar ze vanaf hun geboorte of gedurende langere tijd gewoond
hadden. Plaatselijke algemene armvoogdijen waren bedoeld voor alle gevestigde arme
inwoners zonder onderscheid naar religie. De gereformeerde diaconieën hadden altijd
volgens een ander principe gewerkt. Zij bedeelden arme lidmaten, ongeacht of zij tot
de gevestigde leden van de plaatselijke gemeente behoorden. De diaconieën lijken
zich zelfs toegelegd te hebben op passanten, vluchtelingen, teruggekeerde ballingen
en andere lieden die bij de plaatselijke armvoogdij geen kans maakten. Zij doorkruis-
ten zo de uitdrukkelijke bedoeling van de armenwetgeving, namelijk voorkomen dat
arme mensen gingen zwerven, waarbij ze onherroepelijk ofwel tot bedelarij zouden
vervallen ofwel naar de steden zouden trekken waar de armenzorg niet berekend was
op een ongelimiteerde toevloed van arme gelukzoekers.11 De gereformeerde diaconie
bood een sluipweg voor gereformeerde armen om zich in een stad te vestigen. Lieten
zij wezen na, dan vervielen die, wanneer ze nog geen lidmaat waren, aan de stads-
armvoogdij.

Stadsbesturen waren daar niet blij mee. Zolang de diaconie een particulier fonds van
de gereformeerde gemeente was, konden ze er weinig tegen doen. Maar toen de dia-
conieën, in de tweede helft van de zeventiende eeuw, aanspraak maakten op de helft
van de oortjesgelden en breuken, en daarmee op een publieke status, ex aequo naast
de algemene armvoogdijen, toen konden stadsbesturen in ruil daarvoor verlangen dat
de diaconie zich dan ook als een publiek fonds zou gaan gedragen door zich te houden
aan de provinciale wetgeving bij de bedeling van hun armen. De Leeuwarder diaconie
heeft zich daar lang tegen verzet, maar trof uiteindelijk, in 1679 een regeling met het
stadsbestuur. De diaconie zou zich beperken tot de bedeling van lidmaten die tevens
recht van inwoning in de stad hadden.12 De verschuiving in de positie van de gere-
formeerde kerk na de Grote Vergadering leverde de gereformeerde diaconie zo winst
en verlies op. Zij kreeg een meer publieke status, maar moest daarvoor in ruil haar
kerkelijke karakter opgeven. Ze was er niet langer voor hulpbehoevende huisgenoten
des geloofs, maar voor de gereformeerde lidmaten onder de gevestigde stadsbevol-
king.

Een vergelijkbare ontwikkeling is, zij het iets later, te zien ten aanzien van de katho-
lieken. Al voor het midden van de zeventiende eeuw hadden getolereerde kerken ei-
gen vormen van armenzorg gekend, ondanks de problemen die daaraan kleefden. Om
te beginnen moesten deze gemeenten zelf de financiën opbrengen om hun voorgan-
gers en het onderhoud van hun kerkruimte te betalen. Wat overbleef was voor de ar-
men, maar zal niet altijd voldoende geweest zijn om alle armen te ondersteunen. Nu
konden armen van getolereerde religies, mits zij gevestigde inwoners waren, een be-
roep doen op de algemene armvoogdij van hun woonplaats. Dat gebeurde ook. De
algemene armvoogdij was er ook voor hen. Bovendien konden getolereerde kerken,
omdat zij geen rechtspersoonlijkheid bezaten niet gedwongen worden voor hun armen

                                                

11  Plakkaat van 7 juli 1596 en Landschapsordonnantie van 4 nov. 1602, G.G. thoe Schwartzenberg en
Hohenlansberg (ed.), Groot placaat en charterboek van Vriesland (6 din., Leeuwarden 1768-1795) IV,
918-921,1138-1238.

12  Besluiten hierover in magistraatsresoluties, GAL, SA, inv. nr. M3, 25 april 1624, M4, 3 dec. 1624,
M8, 30 mrt 1660, MIl, 28 jan. 1676, M12, 31 okt. 1678, 1 sept. 1679.
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te zorgen. Bij de doopsgezinden lijkt de wens sterk geleefd te hebben de arme ge-
meenteleden op eigen kracht te kunnen onderhouden, zonder steun van buiten de
kring der geloofsgenoten. Fondsvorming, accumulatie van goederen in de dode hand,
werd niet-publieke lichamen echter niet toegestaan. En dat betekende dat er in tijden
van economische malaise, wanneer er meer armen te ondersteunen waren en tegelijk
de liefdegaven verminderden, niets was om op terug te vallen.13

In de jaren 1670 en 1680, de periode waarin de gereformeerde diaconie zich tot een
publieke armvoogdij ontwikkelde, begonnen Friese stadsbesturen getolereerde ge-
zindheden te stimuleren voor hun eigen armen te gaan zorgen, zoals ook de gerefor-
meerde kerk dat deed. De doopsgezinden deden dat maar al te graag.14 Op de katho-
lieken moest geleund worden. Zij telden waarschijnlijk nogal wat arme immigranten
onder hun leden, en het zal daardoor voor hen niet gemakkelijk geweest zijn om al
hun armen van voldoende onderhoud te voorzien. In Leeuwarden verordonneerde het
stadsbestuur eind 1685, nadat eerdere onderhandelingen met vooraanstaande katho-
lieken niets hadden opgeleverd, dat de algemene armenvoogden katholieke armen
niets meer mochten geven. Dat leidde tot grote verontwaardiging onder katholieke
bedeelden. Zij verdrongen zich op het raadhuis om zich te beklagen. Het stadsbestuur
hervatte daarop de onderhandelingen met de vooraanstaande katholieken. Het pro-
bleem was dat niet alle katholieken die in staat waren bij te dragen voor het onder-
houd van de eigen armen daartoe ook bereid waren.15 Mogelijk lag de oorzaak van die
onwil in een ongelijke verdeling van de armoede over de vijf staties, waardoor de le-
den van staties met veel armen zwaarder belast dreigden te worden dan anderen.

In het begin van 1686 gooide het stadsbestuur het over een andere boeg. De stadsarm-
voogden kregen de opdracht bij hun maandelijkse huis-aan-huis collectes telkens twee
schalen te gebruiken: een voor de algemene armen en een voor de katholieke armen.
Zij mochten katholieke armen uitsluitend bedelen uit de opbrengst van de voor hen
bestemde schalen.16 Of dat werkte is niet bekend, maar wel blijkt dat de katholieken
kort daarna een eigen armvoogdij hebben opgezet. Een half jaar later konden alle ka-
tholieken van de administratie van de stadsarmvoogdij worden afgevoerd. Alleen een
paar hoogbejaarde vrouwen bleven ten laste van de stadsarmvoogden. Het stadsbe-
stuur zegde toe dat de stadsarmvoogdij in noodgevallen zou bijspringen. Het ver-
lichtte hiermee de aanloopproblemen van de katholieke armvoogdij. Het ging daar-
mee door tot het midden van de achttiende eeuw.17 Vanaf het begin van de achttiende
eeuw werden er met de katholieke armvoogden afspraken gemaakt over de verdeling

                                                

13  Klacht hierover, Retroactaboeken, Rijksarchief in Friesland (= RAF), Archief Hof van Friesland,
inv. nr. L2, f. 23v-26r, 12 febr. 1703.

14  Vrijwillige overeenkomsten tussen doopsgezinden en stadsbesturen hieromtrent in Sneek, Gemeen-
tearchief Sneek, SA, inv. nr. 567, 24juli 1673, 24 nov. 1673 en Harlingen, RAF, Archief doopsgezinde
gemeenten Harlingen, inv. nr. 22, 29 mrt 1669, 22 mrt 167l.

15  Magistraatsresoluties, GAL, SA, inv. nr. M14, 24 dec. 1685.

16  Magistraatsresoluties, GAL, SA, inv. nr. M15, 12, 26 febr. 1686.

17  Magistraatsresoluties, GAL, SA, inv. nr. M15, 20 sept. 1686, cf. ibid. inv. nr. M40, 21 okt. 1735 en
Reglement voogden stadsarmenkamer, ibid. inv. nr. L66, 1 mei 1752.
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van taken met de algemene armvoogden.18 Daaruit blijkt dat de katholieke armvoogdij
inmiddels de facto een zekere erkenning genoot.

Het aardige is nu dat een dergelijke ontwikkeling, van aandrang op de katholieken in
de jaren 1680 en een voltooide verzelfstandiging van hun kerkelijke armenzorg in het
begin van de achttiende eeuw, ook elders in Friesland te vinden is. Niet overal is de
ontwikkeling volledig te volgen, maar de verspreide gegevens die er zijn laten het toe
te spreken van een algemeen patroon. In Franeker en Dokkum blijkt vanaf ongeveer
1680 iets van aandrang op katholieken om meer bij te dragen voor het onderhoud van
hun armen. In Franeker beklaagden de armvoogden zich in 1685, naar aanleiding van
een concreet probleemgeval, over het feit dat gereformeerden en doopsgezinden wel
voor de wezen van hun lidmaten zorgden, maar de katholieken verweesde kinderen
ten laste van de stadsarmvoogdij brachten.19 In Dokkum gaven de katholieken van
1685 tot 1687 een jaarlijks bedrag voor de algemene armen.20 In Bolsward en Sneek
werden vanaf het begin van de achttiende eeuw afspraken gemaakt met katholieke
armvoogdijen. Daaruit blijkt dat zij een erkende status bezaten, een status die zij al-
leen konden verwerven door de zorg voor de arme geloofsgenoten op zich te nemen.
In Bolsward mochten katholieken in bijzondere gevallen voor hun armen publiekelijk
door de hele stad collecteren. Daartegenover werden zij in 1713 verplicht katholieke
wezen die in het burgerweeshuis werden opgenomen van een uitzet te voorzien.21 In
Sneek werd de katholieke armvoogdij in 1708 vrijgesteld van de imposten op het
brood en de turf die zij aan hun armen uitdeelden en werden regelingen getroffen voor
katholieke armen die op gedeelde kosten van katholieke armvoogdij en stadsarm-
voogden in het gasthuis werden opgenomen.22 Dit patroon beperkt zich niet tot Fries-
land. In Haarlem werd vanaf de jaren 1650 aangedrongen op de organisatie van een
katholieke armenzorg en kwam deze in 1713 tot stand.23

Het bestaan van een dergelijk algemeen patroon wijst erop dat hier geen sprake is van
toevallige plaatselijke ontwikkelingen, maar dat het ontstaan van aparte armvoogdijen
voor katholieke (en andere niet-gereformeerde) armen in een breder kader gezien
moet worden. Het ligt voor de hand hierbij te denken aan het na 1648/1651 sterk aan-
wezige streven om de publieke sfeer te zuiveren van nietgereformeerde elementen. De
stadsarmvoogdijen waren aanvankelijk bedoeld geweest voor alle inwoners zonder

                                                

18  Bijvoorbeeld over het onderhoud van een 'innocente' jongen, magistraatsresoluties, GAL, SA, inv.
nr. M23, 15 mrt., 28 juni 1715.

19  Gemeentearchief Franeker, SA, inv. nr. 2588, 2 dec. 1678, cf. H. Oldenhof, In en om de schuilkerk-
jes van noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands noordwesthoek onder de Republiek, 1580-
1795 (Assen 1967) 279.

20  Rekeningen arm- en weesvoogdij Dokkum, Streekarchief Noord-Oost Friesland, Archief weesver-
zorging Dokkum, inv. nr. 3l.

21  A. Hallema, Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis Bolsward 1553-1953 (Bolsward 1953) 264-265.

22  Magistraatsresoluties, Gemeentearchief Sneek, SA, inv. nr. 5, f. 166r, 12 jan. 1708, f. 18Ov181r, 13
sept. 1708, registratieboek gasthuis, inv. nr. 973, 19 juni 1708.

23  Joke Spaans, 'Katholieken onder curatele. Katholieke armenzorg als ingang voor overheidsbemoeie-
nis in Haarlem in de achttiende eeuw', Trajecta 3 (1994) 110-130.
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aanzien van religie. Na de Vrede en de Grote Vergadering werden zij meer en meer
beschouwd als een publieke instelling, die bestemd behoorde te zijn voor aanhangers
van de publieke religie.

Let wel. Dit betekende niet dat de gereformeerde kerk de algemene armvoogdij over-
nam. Voor de lidmaten van de gereformeerde kerk zorgde de gereformeerde diaconie.
De algemene armvoogdijen waren er voor de liefhebbers van de gereformeerde kerk.
Dat was een uitermate gemengd gezelschap. Liefhebber van de gereformeerde kerk
was vanaf het einde van de zeventiende eeuw iedereen die zich niet gedroeg als beho-
rend tot een ander dan het gereformeerde kerkgenootschap.24 Dat betekende in de
praktijk dat iedereen die geen lid van enige kerk was, als gereformeerd gedefinieerd
werd. De algemene armvoogdijen ondersteunden armen die geen lid van enig kerkge-
nootschap waren en 'dus' als gereformeerd golden.

Wat was nu het netto resultaat van deze ontwikkelingen voor de katholieken? Vrede
en Grote Vergadering hadden de status van de gereformeerde kerk verhoogd. In de
armenzorg liep dat uit op een publieke status voor de diaconie, die daardoor ook in
aanmerking kwam voor subsidies, en op een uitsluiting van de arme lidmaten van de
getolereerde gezindten uit de algemene stadsarmvoogdijen. Getolereerde kerken gin-
gen er, onder aandrang van de overheid, toe over hun eigen armen te onderhouden.
Op het eerste gezicht lijkt dat een achteruitgang. Zij moesten al hun eigen voorgan-
gers, gebouwen en andere benodigdheden voor de eredienst betalen, zij droegen bij
aan de algemene armenzorg, en moesten nu daarbovenop nog voor hun eigen armen
zorgen.

Aan de andere kant bracht de zorg voor de eigen armen een beperkte vorm van erken-
ning. Katholieke armvoogdijen werden geen publieke instellingen, zoals de gerefor-
meerde diaconie. Zij mochten geen eigen fondsen vormen of onroerend goed op eigen
naam bezitten. Zij kwamen ook niet in aanmerking voor subsidie. Wel konden zij
vrijstelling krijgen van belastingen over de levensbehoeften die zij hun armen in natu-
ra gaven. Belangrijker was misschien nog wel dat katholieke gemeenschappen door
deze ontwikkelingen aan het einde van de zeventiende eeuw in staat gesteld werden
hun armenzorg te beperken tot gezeten inwoners, en daarmee tot de vaste kern van
hun gemeente, zoals ook de gereformeerde diaconie dat deed. Ook zij hebben zich bij
de bedeling geconformeerd aan de regel dat een arme pas voor ondersteuning in aan-
merking kwam nadat hij ter plaatse vijf jaar zelfstandig gewoond had. Wie eerder
hulp nodig had kon ten laste gebracht worden van de plaats waar hij daarvoor vijf jaar
gewoond had of waar hij geboren was. Desnoods konden katholieke armvoogden de
hulp van de plaatselijke magistraat inroepen om behoeftige geloofsgenoten uit de stad
te zetten. Uiteindelijk zou het bij deze beperkte erkenning ook niet blijven. In de
tweede helft van de achttiende eeuw zou de achterstelling van de katholieken ten op-
zichte van de andere getolereerde kerken stapsgewijs verdwijnen.25

                                                

24  Deze omschrijving in Ulrik Huber, Heedendaagse  regtsgeleertheyt soo elders, als in Frieslandt
gebruikelyk (Leeuwarden 1686 en latere drukken) 2e deel, boek I, kap. 10, par 50.

25  Resoluties van de Staten van Friesland over katholieke armvoogdijen, Statuten, ordonnantien, re-
glementen en costumen van rechte van Vriesland, appendix p. 147-148,28 nov. 1755, p. 153-156, 15
mrt 1757 en RAF, Archief Staten van Friesland, inv. nr. 212, f. 72v-75r, 16 mrt 1776.
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Deze vorm van confessionele armenzorg volgens de voorschriften van de wereldlijke
overheid zal niet alle katholieken direct bekoord hebben. Zij strookte niet met de tra-
ditionele katholieke opvattingen over wat de aalmoes behoorde te zijn. De economi-
sche stagnatie aan het einde van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw
zal het hen gemakkelijk gemaakt hebben eventuele weerzin te overwinnen. Het nieu-
we systeem beschermde de gevestigde gemeenschap tegen de aanspraken van arme
immigranten, die in deze tijd in toenemende mate toestroomden uit de katholieke
grensstreken van het Duitse Rijk. Onvermijdelijk heeft deze afscherming van de ge-
meenschap tegen nieuwe immigranten de katholieken verburgerlijkt, hun identificatie
met de plaatselijke burgerij versterkt in plaats van hun identificatie met hun internati-
onale geloofsgemeenschap. Een dergelijke, veronderstelde, verburgerlijking van de
Noord-Nederlandse katholieken past goed bij het streven van Van Neercassel om hen
verder te integreren in de protestantse samenleving.

Was dit nu tolerantie? Het lijkt mij dat tolerantie in dit verband een verhullende en
feitelijk onjuiste term is. De plaatselijke overheden dwongen de katholieken een eigen
armenzorg te organiseren, die voor het toekennen van bedeling dezelfde regels han-
teerde als de publieke armvoogdij. Daarmee bepaalde de overheid waar de grenzen
van de katholieke gemeenschap lagen. Alleen mensen met een verblijfstitel konden
volledig lid van een statie zijn. Wanneer aan deze eisen werd voldaan volgde een
vorm van erkenning. Deze stond niet gelijk aan toekenning van rechtspersoonlijkheid,
maar kan gezien worden als een eerste stap in die richting. Iets vergelijkbaars gold
overigens ook voor doopsgezinden, lutheranen en joden. Deze ontwikkeling laat zich
het best omschrijven als social engineering. Getolereerde gezindten werden na de
Vrede van Munster en de Grote Vergadering gedwongen te integreren in een burger-
lijke cultuur. Het succes van deze religieuze politiek zou uiteindelijk tot tolerantie lei-
den. Bestudering van de mechanismen van insluiting en uitsluiting, zoals die op het
gebied van de armenzorg een rol speelden, geven een beter zicht op de verschuivingen
in de positie van katholieken en andere getolereerde gezindten dan een beschouwing
vanuit het oogpunt van groeiende tolerantie.


