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GEREFORMEERDEN EN DOOPSGEZINDEN: HET PROCES OVER HET
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(Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis, Delft
1996, 135-147)

In de jaren 1687-1688 deden de diakenen van de gereformeeerde kerk van
Leeuwarden een poging door middel van een proces voor het Hof van Friesland de
doopsgezinde diakenen te ontzetten uit hun beheer van een vrouwengasthuis en dit
gasthuis aan de diaconie te trekken. Deze poging is mislukt. Het proces en zijn
voorgeschiedenis zijn hoogst interessant omdat ze een illustratie vormen van
verschuivingen in de onderlinge positie van doopsgezinden en gereformeerden in de
tweede helft van de zeventiende eeuw.

De stichting van een vrouwengasthuis

In 1659 stichtte een kinderloos echtpaar in Leeuwarden een gasthuis voor bejaarde
weduwen of andere alleenstaande vrouwen. Marcelis Goverts en zijn vrouw Maaike
Marcus kochten daartoe een huis met een tuin even buiten de stad, aan de
Oostergrachtswal. Het geheel werd verbouwd tot een complex van twintig woninkjes,
een washuis, een regentenkamer, een bleekveld ‘en ander gerief’. Behalve het huis en
wat daartoe behoorde schonken zij een lap grond bij Beetgum. Het was een stuk
afgegraven veen, dat als meenschar, of gemeenschappelijke weidegrond, in gebruik
was en driehonderd gulden huur per jaar opbracht. De huur mocht voor de gebruikers
niet verhoogd worden en de geschenken of propijnen, geldsommen die bij afsluiting
van huurcontracten betaald plachten te worden, moesten voor de helft aan het gasthuis
en voor de helft aan de armen van Beetgum afgedragen worden. De gewone
huuropbrengst moest gebruikt worden voor het onderhoud van het gebouw en om
bewoonsters die dat nodig hadden per jaar een pensioentje van vijftien gulden te
geven.1

Tot zover was er niet zo heel veel bijzonders aan deze stichting. Het kwam wel vaker
voor dat welgestelde kinderloze echtparen de armen begunstigden met aanzienlijke
sommen geld of een gast- of weeshuis stichtten, in plaats van hun bezittingen na te
laten aan neefjes, nichtjes of andere verre verwanten. Dergelijke stichtingen kwamen,
behalve uit deernis voor de armen, vaak ook voort uit de wens dat de eigen naam in
levende herinnering zou blijven. Ook na de Reformatie bleef dit motief bij stichters

                                                

1 Donatiebrief Marcelis Goverts gasthuis, afschrift Gemeentearchief Leeuwarden (GAL), Stadsarchief
(SA), inv. nr. L26 (16 aug. 1659). Er is niet veel literatuur over het Marcelis Goverts gasthuis, cf. W.
Eekhoff, Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, 2 dln. (Leeuwarden 1848) 126-128, Lieuwe
Valk, Voor ziel en zaligheid, voor lijf en leden. 700 jaar bouwen in Leeuwarden (Drachten 1993) 101-
103.
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van liefdadige fondsen krachtig aanwezig. Marcelis en Maaike noemden het
uitdrukkelijk. Zij stichtten hun gasthuis ‘ter ere Gods en onze gedachtenis’.

Het is gezien de achtergrond van Marcelis Goverts wel enigszins merkwaardig dat het
echtpaar een gasthuis voor verarmde alleenstaande vrouwen stichtte. Goverts was een
vooraanstaand man in Leeuwarden. Hij was van 1648 tot 1657 voortdurend lid van
het stadsbestuur. Van 1651 tot 1654 bekleede hij daarin de prestigieuze post van
stadsbouwmeester. De overige jaren was hij lid van de gezworen gemeente, de
voorloper van de vroedschap. Hij was van 1650 tot 1658 voogd van het Leeuwarder
burgerweeshuis, een erebaan die paste bij zijn positie binnen de stedelijke
maatschappij. Gezien zijn lidmaatschap van de weesvoogdij had het meer voor de
hand gelegen dat hij het weeshuis royaal had bedacht.

Een weeshuis bood weldoeners verschillende mogelijkheden hun naam voor de
vergetelheid te behoeden. De meest voorkomende was het kopen van weesplaatsen. In
het midden van de zeventiende eeuw was de gangbare prijs voor een weesplaats iets
meer dan duizend gulden. Die som werd door het weeshuis op rente gezet en van de
opbrengst werd tot in lengte van dagen het onderhoud van één wees betaald. De koper
of stichter van zo’n weesplaats had het recht de opeenvolgende kinderen aan te wijzen
die op de opbrengst van dat kapitaaltje zouden worden opgevoed. Dit begevings- of
collatierecht ging bij overlijden van de stichter over op zijn erfgenamen of op door
hem aangewezen executeurs van zijn testament. Aan een dergelijke weesplaats bleef
bij voortduring de naam van de stichter verbonden. Bij de Friese elite was deze vorm
van liefdadigheid, die tevens een belegging in eeuwigdurende naamsbekendheid was,
zeer geliefd. Het Leeuwarder weeshuis bezat in 1659 43 van dergelijke gestichte
plaatsen op een totale weesbevolking van 150.2 Het Klaarkampster weeshuis in
Franeker onderhield zelfs meer wezen op dergelijke gestichte plaatsen dan uit zijn
algemene inkomsten.3 Marcelis Goverts voegde zich echter niet in de reeks van
begunstigers van het burgerweeshuis.

De akte van donatie van het Marcelis Goverts gasthuis bevat geen aanwijzingen
waarom de stichters de voorkeur gaven aan een gasthuis voor bejaarde vrouwen
boven begunstiging van het weeshuis. Daardoor is het niet mogelijk met zekerheid te
achterhalen welke redenen zij voor hun keuze hadden. Het is echter wel mogelijk daar
een aannemelijke verklaring voor te geven. In het jaar voorafgaand aan de schenking
van Marcelis Goverts en zijn vrouw was een hooglopend conflict uitgebroken tussen
de voogden van het burgerweeshuis en de Leeuwarder magistraat. Inzet van het
conflict waren nu juist de gestichte weesplaatsen.

Burgerweeshuizen namen niet alle verweesde kinderen op. Zoals de naam al zegt
waren burgerweeshuizen alleen bestemd voor wezen waarvan de ouders het
burgerrecht hadden bezeten. Door de praktijk van het stichten van weesplaatsen
kwamen daar ook wezen bij die niet op grond van hun afkomst uit de stedelijke

                                                

2 Register van akten en testamenten, GAL, Archief Oud burgerweeshuis, inv. nr. 134, cf. M.J. van
Heemstra, Old burger weeshuis (Leeuwarden 1959) 34

3 A. Hallema, Het Klaarkampster weeshuis te Franeker van 1597 tot 1897. Een bijdrage tot de
geschiedenis der weezenverzorging in Friesland  (Leiden 1929) 132-139.
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burgerij, maar op grond van protectie van de collator werden ingebracht. Zij konden
ook van elders komen. In een stad als Leeuwarden bleven er tal van wezen
onverzorgd achter die niet in aanmerking kwamen voor opname in het
burgerweeshuis. Zij werden op kosten van de stedelijke armvoogdij bij particulieren
uitbesteed. De kostgelden voor deze wezen vormden doorgaans een grote
uitgavenpost voor de armvoogdij. In het tweede kwart van de zeventiende eeuw lijkt
het aantal wezen in verschillende steden toegenomen te zijn. In deze jaren deden
verschillende stadsbesturen dan ook pogingen de armvoogdij van deze last te
bevrijden door zoveel mogelijk wezen onder te brengen in de stedelijke weeshuizen.
Deze pogingen hadden niet altijd succes. Sommige weesvoogdijen hielden vast aan
hun status als burgerweeshuis en weigerden kinderen van niet-burgerlijke afkomst.4

Het weeshuis van Leeuwarden was minder strikt. Op grond van in 1596 en 1635
gesloten akkoorden tussen weeshuis en stadsbestuur nam het weeshuis ook niet-
burgerwezen. In ruil daarvoor paste het stadsbestuur tekorten op de rekening van het
weeshuis bij. Die akkoorden werden echter na verloop van tijd niet meer in hun
geheel door het weeshuis nagekomen. Steeds meer wezen moesten toch weer op
kosten van de stad buiten het weeshuis worden opgevoed. Zij werden door het
weeshuis geweigerd omdat de voogdij toelating van meer kinderen financieel niet
verantwoord achtte. De subsidie van het stadsbestuur was volgens de weesvoogden
niet voldoende om alle wezen op te kunnen nemen. In 1648 besloot de voogdij van
het weeshuis in plaats van zich afhankelijk te maken van de subsidie, het eigen
kapitaal te vergroten. De opbrengst van eigen kapitaal zou hen immers verzekeren van
betrouwbare eigen inkomsten. Zij besloten grote giften voortaan op rente te zetten, in
de verwachting dat dit het voor welgestelden aantrekkelijker zou maken omvangrijke
schenkingen te doen. Het voordeel van het weeshuis was de groei van het
stichtingskapitaal. Het voordeel voor de gever was dat zijn naam aan de gift
verbonden kon blijven.

 Op deze wijze werden die legaten en schenkingen echter onttrokken aan de lopende
exploitatierekening. Toen het stadsbestuur hiervan op de hoogte raakte, naar
aanleiding van de aankoop van een boerderij door het weeshuis, weigerde het het
weeshuis op die basis verder te subsidiëren. Het stadsbestuur eiste dat alle giften voor
de lopende uitgaven zouden worden gebruikt, tenzij de schenker of erflater
uitdrukkelijk anders beschikt had. Voor weldoeners bleef dus de mogelijkheid open
weesplaatsen te stichten. Het was echter ook duidelijk dat het stadsbestuur de
voorkeur gaf aan een tehuis voor alle verweesde kinderen, een bestemming die zich
moeilijk liet verenigen met het recente financiële beleid van het weeshuis om het
stichtingskapitaal zoveel mogelijk te vergroten. Dat zou immers in de praktijk leiden
tot het stichten van meer weesplaatsen ter begeving van collatoren, die daarvoor ook
kinderen van buiten de stad konden aanwijzen.

                                                

4 In Harlingen werden alle stadswezen in 1656 in het weeshuis ondergebracht, magistraatsresoluties,
GAH, SA, inv. nr. 16, f. 118v-119r (3 dec. 1658). Dit weerspiegelt zich in een zeer sterke afname van
de aan wezen bestede kostgelden, van ruim 4000 gulden naar iets meer dan driehonderd gulden, in de
rekeningen van de armvoogdij over 1655/56 en 1656/57, GAH, SA, inv. nr. 862, 863. In Bolsward
werd slechts een aantal extra wezen opgenomen in het weeshuis, A. Hallema, Vier eeuwen
weeshuisgeschiedenis 1553-1953. Een overzicht van de geschiedenis van het weeshuis te Bolsward
(Bolsward 1953) 232-239.
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Deze financiële perikelen werden nog gecompliceerd door netelige kwesties over het
benoemingsrecht voor leden van de weesvoogdij. Volgens de oorspronkelijke
schenkingsakte van het weeshuis mochten de vier weesvoogden hun college door
coöptatie aanvullen en was invloed van het stadsbestuur op het bestuur van het
weeshuis nadrukkelijk verboden. Op grond van de gemaakte akkoorden had het
stadsbestuur echter de bevoegdheid gekregen twee extra voogden, naast de vier
oorspronkelijke, te benoemen. Vanwege de geschillen over de rekeningen van het
gasthuis was het niet gemakkelijk iemand van de voogden bereid te vinden als
rentmeester op te treden. Op verzoek van de voogden benoemde het stadsbestuur een
rentmeester van buiten de voogdij. De weesvoogden hadden wellicht gerekend op de
benoeming van een ambtelijk rentmeester, een functionaris in dienst van de voogdij.
Het stadsbestuur daarentegen benoemde de nieuwe rentmeester in een bestaande
vacature, en wel op een van de vier plaatsen die door de weesvoogden bij coöptatie
moesten worden vervuld. Dit verscherpte het toch al aanwezige conflict over de
financiën en de bestemming van het huis. Vijf van de zes voogden van het weeshuis
traden af in de roerige jaren van 1657 tot 1660. Marcelis Goverts was één van hen.5

Dit alles in aanmerking genomen lijkt het niet onaannemelijk dat Marcelis Goverts het
weeshuis niet wilde begunstigen vanwege deze voorgaande perikelen. Misschien heeft
hij getwijfeld aan de veiligheid van het stichten van een weesplaats. Zeer
waarschijnlijk heeft hij gemeend dat het stadsbestuur de uitdrukkelijke wil van de
stichtster van het weeshuis, dat het huis een puur particuliere stichting moest blijven,
had moeten respecteren en deelde hij de visie van het stadsbestuur dat het weeshuis
alle stadswezen zou moeten opnemen, niet. Het conflict was een uiting van een
fundamenteel verschil van inzicht over aard en wezen van de armenzorg, dat
gedurende heel de zestiende en zeventiende eeuw aktueel bleef. Stadsbesturen
propageerden over het algemeen een zo efficiënt mogelijke verdeling van de
beschikbare middelen om zoveel mogelijk armen te kunnen ondersteunen. Zij
steunden hiervoor op humanistisch gedachtengoed, waarvan Ludovico Vives en Dirk
Volckertsz. Coornhert in de Nederlanden de belangrijkste woordvoerders waren.6 De
publieke armvoogdijen opereerden allemaal volgens deze humanistische principes.
Onder de Friese elite bestond echter een sterke voorkeur voor particuliere
weldadigheid, die niet alleen de armen hielp, maar ook stichters en schenkers prestige
verleende.

Een gereformeerd regent vertrouwt zijn stichting aan doopsgezinde diakenen toe

Een dergelijke motivatie zou tevens een goede verklaring bieden voor wat misschien
nog wel het merkwaardigste was aan de stichting van het Marcelis Govertsgasthuis:

                                                

5 Heel dit conflict kort aangeduid in Heemstra, Old burger weeshuis, 28-30, 34-37, cf. ook de lijst van
voogden ibid. 186-187 en Hotso Spanninga, De blauwe wezen van Leeuwarden. Geschiedenis van het
Nieuwe Stadsweeshuis (Leeuwarden 1988) 30-31. Deze gedetailleerdere reconstructie is gebaseerd op
de Leeuwarder magistraatsresoluties over deze periode, en stukken betreffende de tussen stad en
weesvoogdij gemaakte akkoorden en de geschillen daarover, GAL, Archief OBW, inv. nrs. 91-93 en
GAL, SA, inv, nr. L860.

6 Zie voor deze humanistische armenzorghervormingen Dirk van Damme, Armenzorg en de staat (Gent
1990) 102-113. Voor Coornhert cf. Dirk Volckertszoon Coornhert, Boeventucht, ed. Arie Jan
Gelderblom, Marijke Meijer Drees e.a. (Muiderberg 1985).
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de schikkingen die het echtpaar maakte voor het bestuur van hun stichting na hun
dood. Als voogden van het huis zochten zij de diakenen van de Waterlandse
doopsgezinde gemeente van Leeuwarden aan. Marcelis en Maaike waren beide
lidmaat van de gereformeerde gemeente.7 Als zij het weeshuis niet wilden
begunstigen, en het beleid van het stadsbestuur hen tegenstond, dan hadden zij hun
gasthuis toch onder de hoede van de diaconie van de gereformeerde kerk kunnen
stellen, in plaats van de doopsgezinde diakenen.

De gereformeerde diaconie was echter geen puur particuliere instelling. De
diaconieën van de gereformeerde kerk hadden zich in de jaren 1650 de status van
publieke armvoogdijen bevochten. Dat waren ze daarvoor niet geweest. De diaconie
had altijd armen ondersteund op grond van de bijbelse voorschriften, volgens welke
de huisgenoten des geloofs als eersten voor hulp in aanmerking kwamen. Daarin week
ze af van de regels die de publieke stadsarmvoogdijen hanteerden. Die armvoogdijen
waren gehouden aan provinciale voorschriften aangaande de armenzorg, die erop neer
kwamen dat elke plaats gehouden was tot het onderhoud van de eigen armen, en dat
vreemde armen zoveel mogelijk geweerd mochten worden om de armvoogdij niet
bovenmate te belasten. De diaconieën van de gereformeerde kerk lijken zich
daarentegen in ruime mate te hebben toegelegd op de ondersteuning van
vreemdelingen: vluchtelingen voor hun geloof, geheel berooid teruggekeerde
gereformeerde ballingen, geloofsgenoten die zich ter plaatse wilden vestigen, maar
zichzelf niet konden redden en pas na verloop van een aantal jaren in aanmerking
zouden komen voor ondersteuning van de plaatselijke armvoogdij.8 De gereformeerde
diaconieën hielpen op deze wijze arme geloofsgenoten op plaatsen waar deze bij de
algemene armvoogdij geen kans maakten. Tegelijkertijd doorkruisten ze de bedoeling
van de geldende armenwetgeving, door het armen mogelijk te maken zich te vestigen
op plaatsen waar ze zich niet op eigen kracht konden onderhouden. Dit was alleen
mogelijk vanwege het feit dat de diaconie als een particuliere instelling opereerde.

Na de vrede van Münster (1648) en de Grote Vergadering (1651), die het
gereformeerd karakter van de Republiek benadrukt en versterkt hadden, eiste de
diaconie echter ook een aantal voordelen op die voorbehouden waren aan publieke
armvoogdijen. Zo claimden zij op de helft van alle publieke armengeldenden, dat wil
zeggen alles wat bestemd was voor ‘de armen’, zonder nadere specificatie. Met name
verlangden zij de helft van de zogeheten armenoortjesgelden, een subsidie van de
provincie voor de armen van steden en grietenijen.9 In verschillende steden werd dat
verlangen ook ingewilligd. Niet in Leeuwarden overigens, maar Marcelis Goverts had
wel enige reden aan te nemen dat de gereformeerde diaconie ook in de hoofdstad

                                                

7 Hun opname in de gemeente genoteerd in de lidmatenlijst, GAL, Archief NHK, inv. nr. 294, d.d. 12
april 1605 en 17 dec. 1609.

8 Voor de bijbelse grondslag van de diaconale armenzorg Elsie Anne McKee, John Calvin on the
diaconate and liturgical almsgiving, [Travaux d’humanisme et rénaissance, nr. CXCVII] (Genève
1984); voor de bedelingspraktijk van de vrooeg Friese diaconieën o.a. aan vreemdelingen G. de Haan,
‘Een diaconie in de zestiende eeuw’, afstudeerscriptie Fac. Godgeleerdheid RUGroningen 1992. (Met
dank aan Wiebe Bergsma die mij op deze scriptie attendeerde).

9 Een kerk onder toezicht. Friese synodeverslagen 1621-1700, ed. J.J. Kalma,  3 dln. (Leeuwarden
1990) I 325, art. 18 !648), 377-378 (1680), II 18, art. 29 (1652), III, 166, art. 29 (1684).
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uiteindelijk een publieke status zou krijgen. Zij zou dan volgens de humanistische
opvattingen over armenzorg moeten gaan werken. En dat verdroeg zich slecht met
zijn intentie om de armen te bedenken, niet alleen ter ere Gods, maar tevens tot
instandhouding van de herinnering aan de eigen naam.

Een dergelijk risico was er niet in de constructie die hij en zijn vrouw in hun
schenkingsakte vastlegden. Zij wezen de diakenen van de doopsgezinden aan als
beheerders van het gasthuis. Wanneer een van hen vervangen moest worden werd de
nieuwbenoemde diaken automatisch ook gasthuisvoogd. Het gasthuis werd echter
geen eigendom van de doopsgezinde diaconie. De diakenen hadden gezamenlijk het
begevingsrecht over de vrijwoningen. Deze waren echter heel in het algemeen
bestemd voor alleenstaande vrouwen die niet voldoende inkomen hadden om behalve
de kost ook huishuur te kunnen betalen. In de praktijk namen de gasthuisvoogden ook
niet alleen, en zelfs niet in meerderheid doopsgezinde vrouwen op. Het Marcelis
Govertsgasthuis was zo een particuliere stichting, beheerd door personen die tevens
ambtsdragers waren van een getolereerde gezindte, maar zonder dat het gasthuis
verder op enigerlei wijze aan die gezindte toebehoorde of bestemd was voor leden van
die gezindte.

Onder de vigerende wetgeving was het ook niet mogelijk dat een getolereerde
gezindte als de doopsgezinden over een gasthuis zou beschikken. Getolereerde kerken
waren geen rechtspersoon en konden dus geen onroerend goed bezitten. Op grond van
enkele regels uit het Romeinse recht waren zij ook niet bevoegd legaten en erfenissen
te ontvangen.10 Slechts enkele jaren tevoren, in 1655, was er bovendien een plakkaat
uitgevaardigd door de Staten Generaal, en door de Friese Staten overgenomen, waarin
het verboden werd aan katholieke kerken of instellingen, liefdadige niet uitgezonderd,
goederen na te laten. Hoewel dit plakkaat alleen over katholieken spreekt werd de
strekking ervan ook als op andere getolereerde gezindheden toepasbaar beschouwd.11

Door deze verbodsbepalingen was het bestaan van gasthuizen en andere stichtingen
bestemd voor de armen van een getolereerde gezindte uitgesloten.

Het was echter wel mogelijk dat doopsgezinden of katholieken op persoonlijke titel
lid waren van de voogdij van een particuliere liefdadige instelling. Dit bood de
bestaansgrond voor instellingen met een confessioneel gemengde voogdij. In
Leeuwarden was het Ritske Boelema gasthuis daar een voorbeeld van. De voogden
van dit gasthuis waren gedeeltelijk gereformeerd, gedeeltelijk katholiek. Een
constructie als die van het Marcelis Govertsgasthuis was echter ook mogelijk, waarin

                                                

10 Het betreft hierbij Codex Iustinianus I, 5, De haereticis et manichaeis et samaritis, § 4, 22, waar
ketters worden uitgesloten van alle financieel verkeer, o.a. testeren en erven; C I, 6 Ne sanctum
baptisma iteretur, § 3, waar dit verbod specifiek op wederdopers wordt toegepast en Digesta  XXXIII,
2, § 16-17, op grond waarvan in de zeventiende eeuw legaten en erfenissen, vermaakt aan een verboden
gemeente, niet aan de erfgenamen, maar aan de gereformeerde diaconie vervallen verklaard werden.

11 De Friese Staten namen het verbod van de Staten Generaal over met het argument dat zij geen
accumulatie van goederen in de dode hand wilden gedogen onder een andere dan publieke en
geauthoriseerde administratie. Dat was op alle getolereerde kerken van toepassing. Groot Placaat en
Charterboek van Vriesland, ed. G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, 6 dln. (Leeuwarden
1768-1795) V, 578 (10 dec. 1655).
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doopsgezinden op persoonlijke titel het beheer voerden over een instelling die
bestemd was voor armen, ongeacht tot welke kerk zij behoorden.

Het proces over het Marcelis Goverts gasthuis

Het Marcelis Goverts gasthuis heeft bijna dertig jaar lang zonder enige tegenspraak
gefungeerd op de wijze waarop de stichters het hadden beschikt. In de jaren 1687-
1688 maakte de gereformeerde diaconie van Leeuwarden echter een proces aanhangig
voor het Hof van Friesland, waarin zij het gasthuis opeiste. Het argument dat daarvoor
werd aangevoerd was dat van de onbevoegdheid van de doopsgezinden, als slechts
getolereerde gezindheid, om te erven. Dit argument had de diaconie ook in 1659 al
kunnen aanvoeren. Het feit dat men er nu pas mee kwam vraagt een verklaring.

Die verklaring is gedeeltelijk gelegen in een veranderde positie van de gereformeerde
diaconie in 1687 ten opzichte van dertig jaar eerder. Hierboven werd al gerefereerd
aan een ontwikkeling vanaf het midden van de zeventiende eeuw, waarbij de diaconie
zich als een publieke armvoogdij erkend wilde zien, en op grond van die erkenning de
helft van de publieke armengelden claimde. Die erkenning heeft de diaconie
gaandeweg ook gekregen, zij het niet zonder zelf ook concessies te doen. De
voornaamste daarvan was dat de diaconie zich voortaan in het aannemen van
bedeelden zou conformeren aan de provinciale regelgeving, zoals ook de publieke
algemene armvoogdijen deden. Dat betekende dat zij mensen pas mocht ondersteunen
wanneer die ter plaatse het burgerschap bezaten of er vijf jaar gewoond hadden
zonder ondersteund te worden. De diaconieën gaven hiermee toe aan het verlangen
van stadsbesturen om voor arme gelukzoekers de mogelijkheid af te sluiten zich met
hulp van de kerkelijke gemeente in de stad te vestigen.12 Voor de diaconieën zelf
kwam deze aanpassing aan de provinciale wetgeving ook niet ongelegen. In de jaren
1670 verminderde de welvaart. Door gelukzoekers te weren kon de diaconie de
ondersteuning van de gevestigde lidmaten van de plaatselijke gemeente veilig stellen.
In verschillende steden kwamen in deze jaren overeenkomsten tot stand tussen
stadsbestuur en kerkenraad, waarbij precies werd vastgesteld welke armen door de
diaconie en welke door de algemene armvoogdij zouden worden onderhouden. Vanaf
dat moment hield een diaconie op een min of meer particulier fonds te zijn, en kreeg
het de status van een publieke armvoogdij.

Omstreeks diezelfde tijd werden er voor het Hof van Friesland een aantal processen
gevoerd, waarbij gereformeerde diaconieën legaten en erfenissen, vermaakt aan de
armen van getolereerde gezindheden, voor zich opeiste op grond van de al eerder
genoemde regels uit het Romeinse recht die ketters het recht ontzegden te erven. Deze
processen werden zonder uitzondering door de diaconieën gewonnen. Zij vonden
plaats binnen een betrekkelijk korte tijdsspanne. Het heeft er daarom alle schijn van
dat het een soort proefprocessen waren, verband houdend met de veranderende positie
van de diaconieën. In hun eis tegen de doopsgezinde voogden van het Marcelis
Govertsgasthuis verwezen de diakenen expliciet naar deze processen, met name naar

                                                

12 Onderhandelingen tussen stadsbestuur en kerkenraad in Leeuwarden hierover, magistraatsresoluties,
GAL, SA, inv. nrs. M3 (25 april 1624), M4 (3 dec. 1624), M8 (30 mrt. 1660), M11 (28 jan. 1676), M12
(31 okt., 20 dec. 1678, 1 sept, 1679).
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het geding dat in 1675 door hun ambtsvoorgangers was gewonnen over een legaat aan
de doopsgezinde armen van Leeuwarden vermaakt.13

Ook na dit succes in 1675 zou het nog ruim tien jaar duren voordat de diakenen
aanspraken deden gelden op het Marcelis Govertsgasthuis. De belangrijkste reden
voor dit uitstel was ongetwijfeld gelegen in het feit dat het gemakkelijker is een
testament direct aan te vechten dan de rechtsgrond van een voogdij die al lange tijd
gevestigd is alsnog te betwisten. Er moest echter ook nog een ander obstakel uit de
weg geruimd worden. Het was in 1675 nog steeds niet gelukt een taakverdeling tot
stand te brengen tussen stadsbestuur en gereformeerde kerk over de ondersteuning
van de armen. Al vanaf 1660 drong het stadsbestuur daarop aan, maar het duurde tot
1679 voordat er een regeling werd getroffen.14 Die overeenkomst veranderde de
diaconie van een particuliere in een publieke armvoogdij. Nu kon de diaconie de
voorrechten van die publieke status opeisen. Onmiddellijk verzocht zij om de helft
van de oortjesgelden. Het stadsbestuur ging op dat verzoek echter niet in. De
verdeling van de oortjesgelden behoorde tot de bevoegdheid van de plaatselijke
magistraten. Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw was het in andere steden
weliswaar min of meer gewoonte geworden dat diaconie en stadsarmvoogdij elk de
helft ervan kregen, maar in het geval dat één bepaalde publieke armvoogdij in grote
nood verkeerde kon daarvan worden afgeweken. In Leeuwarden was de magistraat in
1679 van mening dat de stadsarmvoogdij de oortjesgelden harder nodig had dan de
diaconie.

De diaconie richtte vervolgens haar aandacht op een proces dat al sinds 1672 liep
maar tot dan toe onbeslist gebleven was. Het betrof een legaat van 500 gulden dat aan
de armen van Leeuwarden was vermaakt, maar waarbij niet expliciet bepaald was
welke armen dat betrof. Dat maakte het tot publiek armengeld waarvan de diaconie de
helft kon opeisen. Ook deze claim kon kennelijk pas gehonoreerd worden nadat de
diaconie erkend was als een publieke armvoogdij, naast en complementair aan de
stadsarmvoogdij. In 1681 werd de zaak, na bijna tien jaar, door commissarissen van
het Hof van Friesland in het voordeel van de Leeuwarder diaconie beslist.15

In 1684 stelden de diakenen in de kerkenraad voor een huis te stichten, waarin de door
de diaconie uitbestede behoeftigen gezamenlijk zouden kunnen wonen. De diaconie
was van mening dat het onderhoud van haar bedeelden in een dergelijk huis
goedkoper uit zou vallen dan besteding. De kerkenraad zag kennelijk bezwaren, want
hij wilde de financiële consequenties eerst grondig onderzoeken. Bovendien was
toestemming van de magistraat nodig om een gebouw of een stuk grond te kopen.16 In
het vervolg wordt over de bouw van een diaconiehuis niets meer vernomen. Het bezit

                                                

13 Civiele sententies Hof van Friesland, RAF, Archief Hof van Friesland, inv. nr. WW59, zitting 15 juli
1669, sent. 22; inv. nr. WW60, 20 dec. 1670, sent. 11; inv. nr. WW63, 15 juli 1673, sent. 30; inv. nr.
WW65, 9 febr. 1675, sent. 27.

14 Zie hiervoor noot 12.

15 Magistraatsresoluties, GAL, SA, inv. nr. M10 (19 mrt 1672), M11 (15 jan. 1675), M13 (10 juni, 18
nov., 2 dec. 1681).

16 Kerkenraadsnotulen, GAL, Archief NHK, inv. nr. 3 (5 nov. 1684).
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van een dergelijk huis bleef echter een verlangen van de diakenen. Pas in 1755 zou de
diaconie door een groot legaat in staat gesteld worden een diaconiehuis te bouwen.17

In 1686 deed zich echter een gunstige gelegenheid voor om de doopsgezinde diakenen
het beheer over het Marcelis Goverts gasthuis te betwisten.

De schenkingsakte, waarbij Marcelis Goverts en Maaike Marcus het door hen
gestichte huis met toebehoren aan de armen hadden overgedragen en de Waterlandse
doopsgezinde diakenen als beheerders na hun dood hadden aangewezen, bevatte de
bepaling dat de rentmeester van de voogdij eens in de acht jaar rekening en
varantwoording over zijn administratie zou afleggen voor de Leeuwarder magistraat
of gecommitteerden daaruit. Dit was kennelijk in onbruik geraakt. In het voorjaar van
1686 vielen de voorstanders van de Jan Jacobsgezinde doopsgezinde gemeente van
Leeuwarden de voogden van het Marcelis Govertsgasthuis hierop aan. De toedracht is
niet helemaal duidelijk, maar gesuggereerd wordt dat enkele van de Jan
Jacobsgezinden een persoonlijke grief hadden tegen de rentmeester van het gasthuis.
Tot een directe aanklacht lijkt het niet gekomen te zijn, maar wel tot het rondstrooien
van geruchten als zou er met zijn administratie over de gasthuisfondsen iets niet in
orde zijn. Uiteraard werd hierdoor de rentmeester in zijn eer en goede naam gekwetst.

De gasthuisvoogden waren er van overtuigd dat de Jan Jacobsgezinden met hun
aanklachten tevens de bedoeling hadden zelf het beheer over het gasthuis in handen te
krijgen. Zij achtten dergelijke concurrerende aanspraken uiterst gevaarlijk. Hun vrees
was niet in de eerste plaats het gasthuis aan de Jan Jacobsgezinden te verliezen, maar
aan de gereformeerde kerk. De rechtsgeleerde Huber beschrijft in zijn, in datzelfde
jaar 1686 verschenen Heedensdaegse rechtsgeleertheyt als geldend recht dat wanneer
een legaat, vermaakt aan een verboden gemeente of haar armen, betwist wordt, dit
automatisch aan de gereformeerde gemeente of haar armen vervalt. Huber had bij dit
gebruik bedenkingen. Hij achtte het logischer een dergelijk betwist legaat aan de
algemene armen te laten vervallen, omdat die verantwoordelijk waren voor het
onderhoud van de armen van dergelijke verboden gemeenten, wanneer die daartoe
zelf niet bereid of in staat waren.18 De Waterlandse gasthuisvoogden verzochten
onmiddellijk gecommitteerden van de magistraat hun rekeningen te komen
controleren, wat dezen ook gedaan hebben.19

Deze aanvaring tussen de verschillende doopsgezinde gemeenten, met als inzet het
Marcelis Goverts gasthuis, lijkt de aanleiding gevormd te hebben voor het proces dat
de gereformeerde diaconie in het vroege voorjaar van 1687 tegen de gasthuisvoogden
aanspande. Zij verwezen niet naar Huber, maar beriepen zich alleen op de bepalingen
uit het Romeinse recht over het onvermogen van ketters om te erven. De
gasthuisvoogden verdedigden zich met een heel principieel argument. Zij stelden dat
de bewuste rechtsregels individuele ketters het recht ontzegden om te erven. Niet

                                                

17 A. van der Werf, De Hofwijck te Leeuwarden. Van diaconiehuis tot eigentijdse bejaardenvoorziening
(Leeuwarden 1987).

18 Ulrik Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders als in Frieslandt gebruikelijk
(Leeuwarden 1686) Deel II, boek I, kap. XXIII, § 12.

19 Stukken betreffende een kwestie over de rekeningen van het Marcelis Goverts gasthuis, GAL,
Archief doopsgezinde gemeente, inv. nr. 765 (april-mei 1686).
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alleen beschouwden zij zichtzelf niet als ketters, zij meenden dat ook hun
tegenstanders niet de vrijmoedigheid zouden hebben hen persoonlijk voor ketters uit
te maken. Onder de Republiek was het bovendien nooit toegestaan geweest iemand
om verschil van religie te onterven, in tegendeel. De aangevoerde rechtsregels waren
ook om andere redenen in dit geval niet toepasselijk. Om te beginnen stelden zij dat
het gasthuis niet door erfenis, maar door schenking onder hun beheer gekomen was.
Bovendien was het gasthuis niet henzelf of de armen van de doopsgezinde gemeente
geschonken. Het was bestemd voor alleenstaande behoeftige vrouwen. De diakenen
van de Waterlandse doopsgezinde gemeente waren louter als beheerders over deze
stichting aangesteld. Zij hadden die ook overeenkomstig het oogmerk van de stichters
bestuurd, door daarin niet alleen vrouwen uit hun eigen gemeente, maar in merendeel
vrouwen van de gereformeerde religie op te nemen.20 Het Hof stelde de
gasthuisvoogden ‘om bewegende redenen’ in het gelijk. Het verklaarde op 14 juli
1688 de eis van de gereformeerde diaconie voor niet ontvankelijk.21 Het Marcelis
Goverts gasthuis is tot op de dag van vandaag in handen van voogden die tevens
diakenen van de, inmiddels Verenigde, doopsgezinde gemeente zijn.

Welke precies de ‘bewegende redenen’ waren die het Hof tot zijn beslissing brachten
is uit de uitspraak niet op te maken. De aangevoerde argumenten kunnen de doorslag
gegeven hebben. De twijfels die Huber bij de gewraakte rechtsregels aantekende
kunnen bij meerdere leden van het Hof geleefd hebben. Maar evengoed kan de
inmiddels gegroeide parktijk ten aanzien van armenfondsen van getolereerde kerken
beslissend geweest zijn. Omstreeks dezelfde tijd dat, rond 1675, de gereformeerde
diaconieën op verschillende plaatsen in Friesland de status van publieke armvoogdij,
naast en complementair aan de algemene stadsarmvoogdij verworven hadden, traden
stadsbesturen ook in overleg met de bestuurders van de plaatselijke getolereerde
gezindheden om te bereiken dat ook zij, op dezelfde wijze als de gereformeerden,
voor hun eigen armen zouden zorgen. Over het algemeen vonden zij de
doopsgezinden daartoe maar al te graag bereid. Voor de katholieke gemeenten, die
voor een niet onaanzienlijk deel bestonden uit arme immigranten, was de verzorging
van hun arme geloofsgenoten een groot probleem. Op hen moest stevige aandrang
worden uitgeoefend. In het eerste decennium van de achttiende eeuw lijken echter de
algemene stadsarmvoogdijen geheel ontlast geweest te zijn van armen die tot een kerk
behoorden, en op grond daarvan door hun kerkelijke armvoogdij onderhouden
moesten worden. De stadsarmvoogdijen hielden alleen die armen over die tot geen
enkele kerk behoorden. In de Friese steden waren die armen in de meerderheid.

De argumenten van de gasthuisvoogden, de twijfel onder de rechtsgeleerden, de
veranderde omstandigheden of een combinatie van die factoren hebben er voor
gezorgd dat er vanaf de jaren 1680 geen processen over legaten aan armenfondsen
van de getolereerde kerken meer door gereformeerde diaconieën gewonnen zijn. Een
officiële toestemming voor het legateren aan andere dan publieke armvoogdijen was
er echter niet. In 1703 richtten gecommitteerden van de gezamenlijke doopsgezinde
gemeenten in Friesland zich met een rekest aan de Staten om die toestemming te

                                                

20 Stukken betreffende het proces in de jaren 1687-1688 voor het Hof van Friesland gevoerd, GAL,
Archief doopsgezinde gemeente, inv. nr. 766 (15-22 febr. 1687).

21 Civiele sententies, RAF, Archief Hof van Friesland, inv. nr. WW 78, nr. 36 (14 juli 1688).



11

verkrijgen. Zij verwezen daarin naar de in het verleden gevoerde processen waarbij
legaten aan de doopsgezinde armen vermaakt hun door het Hof ontzegd waren en naar
de onmogelijkheid hun armen in economisch slechte tijden te onderhouden, wanneer
de benodigde inkomsten daarvoor alleen door kerkcollectes vergaard mochten
worden.

De Staten vroegen hierover het advies van het Hof van Friesland. Het Hof betoonde
zich hierin zeer voorzichtig. Het beriep zich op het besluit van de Grote Vergadering
van 1651 om de gereformeerde godsdienst in de Republiek te mainteneren en de
andere gezindheden van de publieke protectie uit te sluiten. Op grond daarvan was
hen ook altijd het recht om te erven ontzegd. Het Hof was echter wel van mening dat
de doopsgezinden, nadat zij meer dan een eeuw openlijk getolereerd waren en zich
altijd trouwe onderdanen hadden betoond, de vrijheid om te erven inmiddels wel kon
worden toegestaan. Het Hof gaf echter in overweging deze vrijheid te beperken tot het
erven van roerende goederen, en het bezit door getolereerde kerken of armvoogdijen
van goederen in de dode hand te verbieden.22 Voor zover bekend hebben de Staten in
deze kwestie nooit een formele uitspraak gedaan. Men achtte het misschien niet juist
gezindheden die officieel van de publieke protectie verstoken waren openlijk een
dergelijke vrijheid te vergunnen. In de praktijk hadden zij deze vanaf het begin van de
achttiende eeuw echter wel. In 1705 heeft de Leeuwarder diaconie nog twee
processen gevoerd, waarin zij respectievelijk de lutherse en de katholieke armvoogdij
aan hen vermaakte legaten betwistte. Het Hof heeft de diaconie in beide gevallen in
het ongelijk gesteld. Bovendien verstrekte het Hof de voogden van het Marcelis
Govertsgasthuis in datzelfde jaar een afschrift van de stukken inzake het proces uit
1687-1688.23 Het bestaan van niet-gereformeerde kerkelijke armvoogdijen werd
daarmee in Friesland openlijk erkend.

                                                

22 Retroactaboeken, RAF, Archief Hof van Friesland, inv. nr. L2, f. 23v-26r (12 febr. 1703).

23 Civiele sententies, RAF, Archief Hof van Friesland, inv. nr. WW95, zitting van 26 mei 1705, nr. 7,
zitting van 27 okt. 1705, nr. 16. De in noot 20 genoemde processtukken zijn gemerkt als afschrift ter
ordonnantie van den Hove, 18 nov. 1705.


