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De geschiedenis van de Nederlandse katholieken in de achttiende eeuw is tot nu toe
vooral op landelijk niveau beschreven. De plakkatenwetgeving en het Utrechts
schisma krijgen daarbij een zware nadruk.1 De effecten die deze in de praktijk op de
katholieke gemeenschap hadden, blijven echter onduidelijk door een schaarste aan
bevredigend lokaal onderzoek. In dit artikel wordt onderzocht hoe de verhouding
tussen plaatselijke katholieken en stedelijke overheid in Haarlem was en welke
invloed het schisma hier had. Deze beide kwesties blijken onlosmakelijk verbonden
met de ontwikkeling van een eigen katholieke armenzorg.2

1. Voorgeschiedenis: de last van de katholieke armen, 1650-1700

Haarlem had een relatief grote katholieke gemeenschap. In het midden van de
zeventiende eeuw was een achtste deel van de bevolking katholiek. In 1707 was hun
aandeel gestegen tot een kwart en telden zij 7000 leden. In de tweede helft van de
achttiende eeuw bleef hun aantal vrij stabiel rond 6500 leden. Omdat de totale
bevolking van de stad daalde, groeiden de katholieken echter naar bijna 30% van de
stadsbevolking in 1791. Onder de Haarlemse katholieken waren relatief veel armen.
In het midden van de zeventiende eeuw werd een kwart van de katho1ieken bedeeld,
van de totale bevolking slechts een achtste.3 Ook in 1715 was 25 à 30% van de
katholieken op ondersteuning aangewezen.4

De overgrote meerderheid van de katholieke armen kwam in de zeventiende eeuw ten
laste van de stedelijke armenzorg. Sinds de invoering van de Reformatie bestond in

                                                

* Dit artikel is voortgekomen uit een doctoraalcollege kerkgeschiedenis aan de Katholieke
Theologische Universiteit Amsterdam, najaar 1991. Ik dank Erik Bras, Ruud Visser en Thomas van der
Woude voor hun aandeel in het onderzoek en hun kritische opmerkingen.

1 P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw, Hilversum 1968, 3 dIn.; W.P.C. Knuttel, De
toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde van de Republiek, 's-Gravenhage 1892-1894, 2 dln.

2 Buiten de dissertaties van C.W. van Voorst van Beest, De katholieke armenzorg te Rotterdam in de
17e en 18e eeuw, Den Haag [1955] en van H. de Wolf, Geschiedenis van het R C. Oude-Armenkantoor
te Amsterdam (1600-1866), Hilversum 1964, is aan katholieke armenzorg nog weinig gedaan.

3 Haarlem, Gemeentearchief (voortaan GAH), loketkast 7.2.3, nrs. 6, 11, 12, 15, 18 (dec. 1651-febr.
1652).

4 Cijfers gebaseerd op J.A.F. de Jongste, Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751 ('s-
Gravenhage 1984), p. 50-61.
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Haarlem nauwelijks georganiseerde katholieke armenzorg. De katholieken hadden
geen diaconie voor de leden van hun gezindte, zoals de protestantse kerken die
kenden. Tegenover de instellingen voor de bejaarden en wezen, die door de
verschillende protestantse kerken in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw
waren gesticht, konden zij alleen enkele hofjes stellen en het Broodkantoor van
pastoor Bloemert. Dit was een fonds waaruit aan ongeveer honderd gezinnen brood
werd uitgereikt.5 Een diaconie stond op enigszins gespannen voet met traditionele
katholieke opvattingen over liefdadigheid en goede werken. Het was bovendien voor
katholieke staties moeilijk fondsen te vormen aangezien zij niet als rechtspersoon
erkend werden. De Staten van Holland verboden op 4 mei 1655 in een plakkaat
expliciet de begunstiging van katholieke gestichten en godshuizen.6 Hierdoor was
katholieke armenzorg eigenlijk alleen mogelijk op basis van particuliere
liefdadigheid.

Toch maakten deze omstandigheden het katholieken niet volledig onmogelijk de
armenzorg voor hun gezindte te institutionaliseren. Sasbout Vosmeer stelde al rond
1600 colleges van kerkmeesters aan om zorg te dragen voor de financiën van priesters
en armen.7 Leeuwarden had in 1615 een dergelijk college van kerkmeesters.8

Amsterdam kende sinds 1632 een katholieke armenbeurs. Deze instelling fungeerde
met medeweten van het stadsbestuur en haar bestuurders behoorden tot de bovenlaag
van de stedelijke elite. De fondsen stonden op naam van particulieren. De bedeling
was in handen van de priesters van de afzonderlijke staties.9 In Delft bestond sinds
1633 een fonds waaruit stipendia aan de Delftse priesters moesten worden uitgereikt.
Een deel van de inkomsten was bestemd voor steun aan onvermogende priesters en
armen en voor de aanschaf van kerksieraden.10

Interessant is de ontwikkeling in Rotterdam. Daar richtten katholieken in 1651 een
algemene armenbeurs op. Het bestuur werd gevormd door acht leken, twee uit elk van
de vier staties. De bedeling geschiedde door kloppen (geestelijke dochters). De beurs
was een voortzetting van particuliere liefdadigheid. Iedereen die voorheen op eigen
initiatief wekelijks of maandelijks iets aan bepaalde armen had gegeven, kon zijn
bijdrage voortaan in deze armenbeurs storten. Ook vóór de oprichting van de beurs
                                                

5 Overzicht Haarlemse armeninstellingen in AP.A.M. Spijkers, 'Van aalmoes tot sociale bijstand. Een
overzicht van de ontwikkeling van de stedelijke armenzorg in Haarlem' , in: Haerlem jaarboek (1979),
p. 66-98. Voor de hofjes: Gerda H. Kurtz, Haarlemse hofjes, Haarlem 1972. Over het broodkantoor: C.
van de Haar, 'Het broodkantoor van pastoor A.A. Bloemert', in: Haerlem jaarboek (1952), p. 34-37.

6 Knuttel, De toestand der Nederlandsche katholieken, I,  p. 268-269.

7 7 M.G. Spiertz, 'Priest and layman in a minority church: the Roman Catholic Church in the Northern
Netherlands 1592-1686', in: The ministry clerical and lay, W.J. Sheils en Diana Wood (ed.), (Oxford
1989), p. 297.

8 A. van Lommel, 'Brieven en andere bescheiden van, aan of over den hoogwaarden heer Philippus
Rovenius, aartsbisschop van Philippi i.p.i. en apostolisch vicaris der Hollandsche Zending 1641-1651',
in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (=AAU), 4 (1886), p. 127-128.

9 De Wolf, Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor.

10 F. Smit, De fundatie van Sasbout en Pieter van der Dussen te Delft I622-I752. Bijdrage tot de
geschiedenis van de katholieke armenzorg in de 17e en 18e eeuw, Amersfoort 1983.
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hadden kerkmeesters inkomsten uit collecten, legaten en schenkingen, maar deze
waren waarschijnlijk bestemd voor het onderhoud van de priesters en voor de
verplichte recognitiebetalingen aan de schout.11 Twee Goudse seculiere staties kregen
in 1683 op initiatief van welgestelde parochianen armenfondsen, onder beheer van de
priester en vijf welgestelde leken.12

Aangenomen mag worden dat in Haarlem katholieken onderling wel liefdadigheid
bedreven, op persoonlijk initiatief; gestimuleerd door geestelijken en kloppen. Maar
vermoedelijk strekte deze zich niet verder uit dan de gevestigde katholieke inwoners,
die vaste en hechte betrekkingen hadden met een bepaalde statie.13 Al in het midden
van de zeventiende eeuw klaagden de stadsaalmoezeniers dat de katholieke armen een
onevenredig groot deel van hun middelen opeisten. In februari 1652 legden zij de
burgemeesters een overzicht voor van de verdeling van hun bedeelden over de
verschillende confessies. Een kwart van hen bleek katholiek. De stadsaalmoezeniers
rekenden de burgemeesters voor hoe hun administratie verlicht kon worden wanneer
de katholieken voor hun armen zouden zorgen, zoals ook de andere gezindten deden.14

De aalmoezeniers claimden in 1653, op grond van de plakkaten, een derde deel van de
boeten op verboden katholieke bijeenkomsten en op het optreden van priesters zonder
consent van de plaatselijke magistraat. De Haarlemse schout Jan Schatter, in functie
sinds april 1641, had nooit dergelijke gelden afgedragen. Men meende te weten dat hij
uit deze bron aanzienlijke inkomsten had genoten - hoeveel precies bleef onduidelijk,
omdat de schout weigerde hierover rekening en verantwoording af te leggen. Een
ruwe schatting kwam uit op 43.200 gulden over de jaren 1641-1653. Aa1moezeniers
en burgemeesters spanden gezamenlijk een proces tegen de schout aan voor het Hof
van Holland waarbij zij het derde deel van dit bedrag voor de armen opeisten. Omdat
de eisers niet konden specificeren op hoeveel zij precies recht hadden, is het proces
waarschijnlijk op niets uitgelopen.15

Het lijkt erop dat het stadsbestuur ook tegen de zin van de schout besloten heeft de
katholieken, in plaats van boetes, een bijdrage voor het onderhoud van hun armen te
laten betalen. Op 24 april 1655 werd van de vier toegelaten priesters verlangd dat zij
voortaan jaarlijks elk 800 gulden af zouden dragen aan de stadsaalmoezeniers, in ruil

                                                

11 Een eerdere poging van Rovenius om hier kerkmeesters aan te stellen was mislukt, Van Voorst van
Beest, De katholieke armenzorg te Rotterdam, p. 1-11, 56, 62.

12 F. Smit, Het Hofje van Buytenwech te Gouda in de jaren 1684-1713. Bijdrage tot de katholieke
armenzorg in de 17e en 18e eeuw (Amersfoort 1983), p. 6-9.

13 Suggestie in die richting bij Van Voorst van Beest, De katholieke armenzorg te Rotterdam , p. 59-60.

14 GAH, loketkast 7.2.3. nr. 6, 8, 12, 14, 15 (jan.-febr. 1652). Hier was een onderzoek naar de situatie
in Leiden aan vooraf gegaan,  loketkast 7.2.3. nr. 18 (29 dec. 1651).

15 15 GAH, Stadsarchief: nieuwe inventaris nr. 802a (restant Enschedé, doos 5, II 802a), onvolledig
dossier over dit proces. In 1656 delegeerde het Hof de zaak aan een commissaris. Den Haag, Algemeen
Rijksarchief, Archief Hof van Holland, inv. nr. 763: Sententies van het Hof van Holland, 1656, dossier
nr. 61. Een definitieve uitspraak is niet te vinden.
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voor tolerantie.16 Waarschijnlijk is dit echter niet uitgevoerd. In 1656 berekenden de
aalmoezeniers dat de katholieke armen hun jaarlijks 22.000 gulden kostten, waaraan
de katholieke inwoners niet meer dan 4.000 gulden bijdroegen via de huis-aan-
huiscollectes voor de stadsarmen. Mogelijk stamt uit deze tijd een voorstel om
maandelijkse collectes te laten houden onder de katholieken door vier gekwalificeerde
leden van hun gezindte.17 De burgemeesters gaven echter de voorkeur aan
maatregelen om de opbrengst van de algemene collecte te verhogen. Zij lieten de
priesters een inventarisatie maken van katholieke huisgezinnen en van katholieke
bedeelden. Zij moesten tevens de katholieken aansporen meer bij te dragen in de
collectes.18 Het is in het licht van al deze verwikkelingen stellig niet toevallig dat
pastoor Bloemert in 1659 zijn broodkantoor stichtte.19

Uiteindelijk is er waarschijnlijk een compromis gevonden tussen de pretenties van de
aalmoezeniers en die van de schout. In 1679 brachten de katholieken samen 3000
gulden zogeheten recognitiegeld op, waarvan 1700 gulden bestemd was voor de
schout, de rest voor de aalmoezeniers, als tegemoetkoming in de kosten van het
onderhoud van de katholieke armen. In dat jaar werd bepaald dat bij het aantreden van
een nieuwe schout het gehele bedrag in de kas van de aalmoezeniers zou vloeien.20

Het vastgestelde tarief aan recognitiegeld werd omgezet in armengeld — gefaseerd
— om de schout niet in één klap te beroven van een aanzienlijke bron van inkomsten.
Uiteindelijk zou het opgebrachte geld geen enkele relatie meer hebben tot het in de
plakkaten vastgelegde boete-systeem. Ondanks deze gewijzigde bestemming bleef de
contributie van 3000 gulden aan de aalmoezeniers de naam van 'recognitie' houden.

2. De Haarlemse katholieken gedwongen voor hun eigen armen te zorgen, 1700-
1715

                                                

16 GAH, Stadsarchief, nieuwe inv. nr. 838: Resoluties vroedschap (voortaan geciteerd als VR), 6 nov.
1654, GAH, Stadsarchief, nieuwe inv. nr. 850: Memorialen van burgemeesters (voortaan MB), 24 april
1655, cf. 'Memorabilia van een Haarlems klopje', J. Barten (ed.), in: Bijdragen voor de geschiedenis
van het bisdom Haarlem (=BBH), 62 (1953), p. 179; cf. Spijkers, 'Van aalmoes tot sociale bijstand', p.
80. De toelating of admissie van priesters werd geregeld in het plakkaat van 26 febr. 1622, Kerkelyk
plakaat-boek, Nicolaas Wiltens (ed.), ('s-Gravenhage 1722), I, p. 546, cf. Joke Spaans, Haarlem na de
Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven 1577- 1620 (Den Haag 1989), p. 92-93. Kennelijk
vrijwaarde deze admissie hen niet van de betaling van de boetes als in de plakkaten voorgeschreven.

17 Ongedateerde en niet ondertekende memorie voor burgemeesters en regeerders van Haarlem, GAH,
loketkast 7.2.3. nr. 30

18 GAH, MB, 24 dec.1655, 16 jan. en 6 febr. 1651; VR, 17 okt. 1656. In Leeuwarden vindt men deze
ontwikkeling dertig jaar later: in 1681 werd overlegd over de mogelijkheid de katholieken voor hun
eigen armen te laten zorgen, in 1686 werd gescheiden gecollecteerd voor de algemene en de katholieke
armen, Gemeentearchief Leeuwarden (GAL), Oud archief van de stad; inv.nr. M2-24: kladresoluties
magistraat en vroedschap, 7 okt. 1681 en 12. febr. 1686.

19 Van de Haar, 'Het broodkantoor van pastoor A.A. Bloemert'.

20 GAH, VR, 31 mei 1679. Dit was een onderdeel van een reeks voorstellen om de inkomsten van de
aaImoezeniers te vergroten, in verband met de grote armoede in de nasleep van de oorlogsjaren 1672-
1674.
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De Haarlemse burgemeesters ontboden op 17 juni 1700 op het stadhuis enkele
vooraanstaande katholieke burgers.21 In beleefde termen drongen de stadsbestuurders
er op aan dat de Haarlemse katholieken de gehele zorg voor armen van hun
geloofsgemeenschap op zich zouden nemen. Zij wezen daarbij op het voorbeeld van
andere Hollandse steden en op de eigen armenzorg van lutheranen, remonstranten en
doopsgezinden in Haarlem. Ook de grote tekorten van de stadsaalmoezeniers werden
genoemd, en de te voorziene financiële ondergang van de stadsarmenzorg als de last
van de katholieke armen niet verminderd werd. De burgemeesters zullen hierbij mede
het oog gehad hebben op de immigratie van arme katholieken, waardoor het
katholieke deel van de bevolking in de afgelopen decennia ongeveer verdubbeld
was.22

De katholieke heren erkenden het probleem. Zij zagen echter geen mogelijkheid alle
katholieke armen geheel door de eigen gemeenschap te laten onderhouden. Het kostte
vaak al moeite genoeg de bijdrage voor de aalmoezeniers bijeen te brengen. Met name
het onderhoud van de vele arme katholieken die van elders gekomen waren om in de
stad werk te vinden zou problemen geven.23 Zij beloofden de zaak in beraad te zullen
houden. In 1707 wordt echter melding gemaakt van herhaalde klachten van de
aalmoezeniers over het in gebreke blijven van de katholieken om hun bijdrage van
3000 gulden per jaar te voldoen. De achterstallen waren inmiddels opgelopen tot een
bedrag gelijk aan twee jaar contributie. De burgemeesters besloten nu de priesters van
de verschillende staties aan te spreken en hen te dreigen met sluiting van alle kerken
als er binnen een maand geen begin was gemaakt met de betaling.24 De priesters
zeiden echter niet te weten van dergelijke achterstallen, aangezien het armengeld
buiten hen om, door enkele particulieren werd ingezameld.25 Zij verwezen de
pensionaris naar vooraanstaande leden van de staties.26

Ook deze actie lijkt geen of slechts een kortdurend resultaat gehad te hebben. In 1713
namen de burgemeesters ingrijpende maatregelen om de bijdrage van de katholieken
aan de aalmoezeniers te garanderen. De burgemeesters stelden in elk van de negen
staties vijf kerkmeesters aan, die de opdracht kregen de goederen, gelden en effecten
van hun statie te inventariseren en het beheer ervan op zich te nemen.27 Vervolgens

                                                

21 Het betrof de heren Dirk Ramp, mr. Johan Groenhout, mr. Jacob Bosschert en Johan van Campen.
Zij waren allen lid, of zouden dit binnenkort worden, van het Sint-Jacobsgilde, een confessioneel
gemengde elite-vereniging, J.F. Heerkens Thijssen, 'De geschiedenis van het Sint-Jacobsgilde', in:
Jaarboek van het Centraal bureau voor genealogie,  9(1955), p. 77-158.

22 Cf. bij noot 4. Ook de gereformeerde diaconie was in deze jaren in moeilijkheden, GAH, VR, 30 mei
1701, geciteerd bij Spijkers, 'Van aalmoes tot sociale bijstand', p. 81.

23 GAH, MB, 15 en 17 juni 1700.

24 Een dergelijk dreigement ook in Moordrecht 1725; cf. Van Voorst van Beest, De katholieke
armenzorg te Rotterdam, p. 23.

25 GAH, MB, 20, 27 juni 1707.

26 GAH, MB, 27 juli 1707.

27 GAH, MB, 8, 16 juli, 5 sept., 18, 26 okt. 1713.
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kozen de burgemeesters uit een nominatie van deze kerkmeesters voor elke statie een
opperkerkmeester. Vier dagen later gaven zij een instructie uit waarin de te volgen
werkwijze en de taken van het college van negen opperkerkmeesters omschreven
werden.

In de eerste plaats waren de opperkerkmeesters verantwoordelijk voor de afdracht van
de 3000 gulden contributie aan de aalmoezeniers. Daartoe moesten zij de
administratie controleren van de kerkmeesters van de afzonderlijke staties, ter
onderscheiding ook wel 'onderkerkmeesters' genoemd. Het geld moest gevonden
worden door middel van collectes in de kerken. Was de opbrengst daarvan niet
toereikend, dan moesten de opperkerkmeesters een omslag doen over de ledematen.
Daarnaast moesten zij toezien op het beheer van de onderkerkmeesters in hun statie.
Als college waren zij verantwoordelijk voor het bijleggen van geschillen tussen
priesters en hun kerkmeesters of tussen kerkmeesters onderling, waarbij zij hun
beslissingen ter goedkeuring aan de burgemeesters moesten voorleggen.

Zij kregen ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een correcte vervulling van
priestervacatures in alle staties. Wanneer een priester overleed of naar elders vertrok
moesten de kerkmeesters van zijn statie een nominatie inleveren bij de
opperkerkmeesters. Daaraan moest een benoeming door de kerkelijke overheid vooraf
gaan, maar daar zwijgt deze instructie over. De opperkerkmeesters hadden dan tot
taak de burgemeesters over de betreffende priester voor te lichten en te melden of hier
wellicht een buitenlander was benoemd met voorbijgaan van een ingeborene.
Vervolgens moesten zij officieel admissie voor hem verzoeken. In het algemeen
waren zij gehouden de rust en vrede in de gemeenten te handhaven.28

In 1713 kregen de negen katholieke staties in Haarlem zo door de burgemeesters een
gemeenschappelijke bestuursvorm opgedrongen. Tot dan toe waren de staties beheerd
door de priester die deze bediende. Daarnaast was aan enkele privépersonen de
inzameling van de recognitie aan de stadsaalmoezeniers toevertrouwd. Omdat dit
laatste niet lukte, grepen de burgemeesters in. De instructie voor de
opperkerkmeesters van 1713 gaat echter veel verder dan de regeling van de afdracht
van de recognitie, die er de aanleiding voor vormde. Deze ingrijpende
overheidsbemoeienis kan verklaard worden vanuit de moeilijkheden onder de
katholieken in de Republiek.29 Er dreigde een scheuring tussen de twee partijen die
zich in de loop van de zeventiende eeuw steeds duidelijker hadden afgetekend. De ene
partij, naar zou blijken de meerderheid, wilde bij de vormgeving van de getolereerde
katholieke kerk de lijn van Rome volgen. Voor Rome was de Republiek sinds de
Reformatie missiegebied. Overblijfselen van de katholieke kerkstructuur van voor
1580 werden kerkrechtelijk niet erkend. Het bestuur over deze missiekerk was in
handen gelegd van de nuntii en internuntii in Keulen en Brussel. De andere partij,

                                                

28 GAH, Stadsarchief; inventaris Enschedé, dl. 2, inv. nr. 341 (loketkast, gr. lade 7.8.2): Instructie voor
de generale of opperkerkmeesters van de gepermitteerde roomse kerken binnen Haarlem (27 okt.
1713).

29 Ook in Delft stelde het stadsbestuur kerkmeesters aan in verband met het schisma, R. van der Laarse,
'"Verzwolgen door den ultramontaanschen vloed". Leken en clerus in katholiek Delft in de negentiende
eeuw', in: Broeders sluit u aan. Aspecten van de verzuiling in zeven Hollandse gemeenten (Den Haag
1985), p. 71-72.
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grotendeels gevormd door vooraanstaande inheemse geestelijken, ontkende dat de
kerk in de Republiek geheel te niet gegaan was. Zij beschouwden zichzelf als
legitieme opvolgers van Willibrordus en Bonifatius. Deze claim kwam tot uitdrukking
in hun naam: oud-bisschoppelijke clerezij. Zij wensten een navenante autoriteit in de
vaderlandse kerk.

De eigenlijke strijd werd vooral gevoerd binnen de geestelijkheid. Dit had echter zijn
weerslag op de gewone gelovigen. De staties waren opgebouwd door de plaatselijke
katholieken. Zij hadden de kerk ter beschikking gesteld en, in weerwil van juridische
hindernissen, fondsen voor het voortbestaan van de statie bijeengebracht. De
statiegoederen werden beheerd door de priesters. Het onderhoud van priester en
kerkgebouw vormden de grootste uitgaven voor een statie. De mogelijkheid was in de
eerste decennia van de achttiende eeuw heel reëel dat de priester die een statie
bediende, zich voegde bij de partij die niet de steun had van de meerderheid van de
leden van zijn statie. Die konden dan door de partijkeuze van hun priester gedwongen
worden de statie, door henzelf en hun families opgebouwd, te verlaten en lid te
worden van een statie van hun partij.

Wat de Haarlemse burgemeesters nu deden, was het beheer van de staties in handen
leggen van de notabele leden van de statie zelf. Zij moesten als kerkmeesters het bezit
van de statie bijeen houden. Bij vacature konden de kerkmeesters bij de door hen als
legitiem erkende kerkelijke overheid om een nieuwe priester verzoeken. Zij dienden
deze bij de opperkerkmeesters voor te dragen. Nadrukkelijk eisten de burgemeesters
dat deze voordracht door alle kerkmeesters van de betreffende statie ondersteund
werd. Zo werd het uiteenvallen van de statie voorkomen. De opperkerkmeesters
kregen het toezicht over de onderkerkmeesters van alle staties. Hierdoor moesten
onregelmatigheden in het beheer van de goederen van de staties voorkomen worden
en de regelmatige afdracht van het recognitiegeld gegarandeerd. De rol van de
opperkerkmeesters bij benoeming van nieuwe priesters was beperkt tot toezicht op het
volgen van de correcte procedure. Zij hadden geen stem in de keuze van de kandidaat.
Als zij zich ervan vergewist hadden dat de door de kerkelijke overheid benoemde
nieuwe priester de steun had van de gezamenlijke onderkerkmeesters van de
betreffende statie, en bovendien voldeed aan de in de plakkaten gestelde vereisten,
moesten zij bij rekest om admissie door het stadsbestuur verzoeken. De signatuur van
de nieuw te benoemen priester werd zo bepaald door de onderkerkmeesters, bestaande
uit de notabele leden van de statie zelf. Het hele plan versterkte de positie van leken
en burgemeesters ten opzichte van de geestelijkheid.

Het stadsbestuur had nog verdergaande bedoelingen met de instelling van het college
van opperkerkmeesters. In de loop van 1715 kreeg dit de zorg voor alle roomse armen
opgedragen. De meerderheid van de opperkerkmeesters verzette zich fel hiertegen. Zij
waren ervan overtuigd dat de zorg voor alle roomse armen het vermogen van de
katholieke gemeenschap verre te boven zou gaan. Vooral de zorg voor de vele arme
katholieken die van buiten de stad gekomen waren om werk te zoeken in de
industrieën zagen zij als problematisch. Een argument dat niet genoemd werd, maar
dat zeker meegespeeld heeft in het verzet is dat, door de verzorging van alle
katholieke armen te centraliseren in handen van het college van opperkerkmeesters,
de rijke staties moesten gaan bijdragen in het onderhoud van armen van de minder
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vermogende.30 De intern-katholieke twisten versterkten de weerzin tegen de
opgelegde gemeenschappelijke armenzorg. De burgemeesters kregen de steun van een
minderheid van vermogende katholieke leken die tot de clerezij behoorden.31

De burgemeesters zetten echter door. Met ingang van 1 juli 1715 zouden zij geen
katholieken meer bedelen.32 De opperkerkmeesters hoefden dan niet langer 3000
gulden per jaar af te dragen aan de aalmoezeniers. Zij kregen toestemming voor
maandelijkse huis- aan huiscollectes, zoals ook de diaconieën en de aalmoezeniers die
hielden. Bovendien kregen zij de beschikking over het gebouw van het oude Sint-
Jacobsgasthuis, dat in 1698 als stedelijk gasthuis was gesloten. Het stadsbestuur liet
het huis nu opknappen om het geschikt te maken voor de huisvesting van katholieke
wezen en bejaarden. Voor de kosten van de verbouwing lieten zij een collecte houden
door de hele stad. De opperkerkmeesters werden aangewezen als regenten van dit
huis. Hiermee liepen de burgemeesters vooruit op de in 1716 bij de Staten van
Holland aangevraagde en verkregen dispensatie van het plakkaat van 1655, dat
begunstiging van katholieke gast- en weeshuizen verbood.33

De financiële problemen van de opperkerkmeesters waren groot en structureel. In het
eerste jaar werden de reële kosten voor het onderhoud van de katholieke armen
beraamd op 12.500 gulden, een veelvoud van de voorheen met zoveel moeite aan de
aalmoezeniers afgedragen 3000 gulden. Deze uitgaven liepen in de loop van de jaren
nog op. De burgemeesters hielpen waar dat kon. De roomse armen kregen, evenals de
door de aalmoezeniers verzorgde armen, vrijstelling van accijnzen, vrij gebruik van
de diensten van de stadsdokter, -chirurgijn en -apotheek en korting op de kosten van
het begraven. In de meeste gevallen betekende de hulp van de burgemeesters dat zij
nieuwe manieren beraamden om de katholieken tot groter inspanningen te bewegen.
Een enkele keer schreven zij een algehele collecte onder de hele burgerij uit of stelden
zich garant voor een door de opperkerkmeesters te nemen lening op de kapitaalmarkt.

                                                

30 Cf. de observaties van Busca n.a. v. soortgelijke problemen in Groningen in 1780, M.P.R Droog,
'Monseigneur Ignatius Busca, vice-superior der Hollandsche Missie (1776-1785)', in: AAU, 36(1910),
p. 188.

31 Enkele katholieken hadden de burgemeesters gemeld dat zij de verzorging van alle katholieke armen
door de eigen gemeenschap wenselijk en mogelijk achtten, maar dat de meerderheid zich hiertegen
verzette en dat zij zelfs "synde van de welmeenende op allen hande wyse wierden bespot, gelastert,
geintimideert, ja self aan haar om dat welmeenende waaren de communie verbooden, werdende
verscheyde ongehoorde stukken tot dien einde by haar opgehaalt". GAH, loketkast, gr.lade, 7.8.lb,
Memoriaal m.b.t. de roomse armen t. b. v. de vroedschap. 'Welmenenden' was een benaming die de
clerezij voor zichzelf gebruikte.

32 Cf. vergelijkbaar besluit voor Leeuwarden, GAL, Oudarchief vande stad; inv.nr. M 25-64:
Netresoluties magistraat en vroedschap, 21 okr. 1735. In Leiden weigerden de burgemeesters in 1737
nog langer katholieken door de algemene armverzorgers te laten ondersteunen, M.A. Haitsma, De
roomskatholieken te Leiden van ongeveer 1650 tot de tweede helft van de achttiende eeuw (Amersfoort
1977), p. 22.

33 GAH, Stadsarchief Enschedé, 2, inv. nr. 2050: dispensatie voor Haarlem d.d.25 aug. 1716. Deze was
aan Amsterdam verleend op 16 maart 1715. Andere plaatsen zouden volgen: Wolf, Geschiedenis van
het R.C. Oude-armenkantoor, p. 55-58
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Pas in allerlaatste instantie waren zij bereid tot het geven van een subsidie.34 Zij
hielden hiermee vast aan het principe dat elke gemeenschap de last van haar eigen
armen diende te dragen.

3. De burgemeesters als scheidsrechters over de katholieke gemeenschap

De bemoeienis van de burgemeesters met de aanstelling van opperkerkmeesters, die
zowel de staties beheerden als de katholieke armen verzorgden, had enkele
merkwaardige consequenties. De burgemeesters hadden zelf de opperkerkmeesters
aangesteld. Zij hadden hen van een instructie voorzien. Moeilijkheden bij de
uitvoering daarvan dienden de opperkerkmeesters aan de burgemeesters voor te
leggen. Hiermee hadden de burgemeesters zich opgeworpen als opperste
scheidsrechters in geschillen aangaande de katholieke gemeenschap. In de loop van de
achttiende eeuw moesten zij zodoende beslissen in een aantal kwesties, die eerder tot
de competentie van een kerkelijke dan van een wereldlijke overheid behoorden. Dit is
des te merkwaardiger waar het hier een getolereerde gezindte betreft.

a. De burgemeesters als scheidsrechter over het lidmaatschap van de katholieke
kerk

In november 1715, enkele maanden nadat aan de opperkerkmeesters de hele zorg voor
de armen opgelegd was, vond er een overleg plaats tussen afgevaardigden van het
stadsbestuur, opperkerkmeesters en aalmoezeniers. Tussen beide laatsten waren
problemen gerezen over de afbakening van hun verantwoordelijkheden. De
opperkerkmeesters weigerden mensen te bedelen die zich rooms noemden, maar geen
lidmaat van de kerk waren. Zij waren voor hun fondsen afhankelijk van de
vrijgevigheid van de leden van hun staties. Voorheen was het inzamelen van de
contributie voor de armen al een probleem geweest. Het feit dat hun gift nu uitsluitend
bestemd was voor de eigen armen vormde het sterkste argument om de katholieken te
bewegen tot grotere inspanningen. Het was daarom belangrijk dat de bedeling ook
inderdaad beperkt zou blijven tot die armen die werkelijk lid waren van de staties.

Na veel discussie werd besloten dat de opperkerkmeesters diegenen ondersteuning
zouden geven die hun paasplicht vervuld hadden. In elke statie moesten daarom op
Pasen communicantenlijsten worden aangelegd en aan de opperkerkmeesters ter hand
gesteld. Weeskinderen van katholieken kwamen tot last van de opperkerkmeesters.
Wie zich katholiek noemde maar niet wilde communiceren zou van
opperkerkmeesters noch van de aalmoezeniers onderhoud kunnen verwachten.
Volwassenen in deze categorie die bedeling nodig hadden, werd de keus geboden
alsnog regelmatig deel te nemen aan de katholieke sacramenten, ofwel "tot de
gereformeerde religie over te komen". Een tussenweg werd hen niet geboden.35

                                                

34 GAH, Stadsarchief Enschedé, 2, inv.nr. 2046 en 2050 (loketkast, grote lade, 7.8. nr. la-d): Memoriën
m.b.t. de roomse armen t.b.v. de vroedschap. In 1742 werd besloten tot een tienjaarlijkse subsidie. Ook
de gereformeerde diaconie werd na de strenge winter van 1740 gesubsidieerd, Spijkers, 'Van aalmoes
tot sociale bijstand', p. 81.

35 GAH, MB, I november 1715. Later aangevuld, MB, 9 januari 1717. Nagelaten weeskinderen van
niet-communicerende katholieken zouden volgens de regeling van 1715 door de stedelijke godshuizen
worden opgevangen. In 1717 kwamen zij onder de zorgen van de opperkerkmeesters.
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Hiermee werden door de burgemeesters de grenzen van de katholieke gemeenschap
bepaald. Iemand die bedeling nodig had, kon niet meer alleen in naam katholiek zijn.
Die moest overkomen naar de gereformeerde religie. Er wordt niet vermeld van welke
instantie een gereformeerd geworden katholiek dan vervolgens ondersteuning kon
verwachten. Dat zal ervan af gehangen hebben hoe gereformeerd  iemand werd. Deed
hij in de gereformeerde kerk belijdenis, dan was dat de gereformeerde diaconie. Maar
dat zal niet vaak het geval geweest zijn. Waarschijnlijker is het dat hier met
'overkomen naar de gereformeerde religie' bedoeld wordt 'liefhebber van de
gereformeerde kerk worden'. Dit liefhebberschap moet dan opgevat worden in de zin
die de zeventiende-eeuwse Friese rechtsgeleerde Huber daaraan gaf, namelijk dat men
zich niet zou "dragen gelijk van een andere gezintheit".36

Dat zou betekenen dat de groep waarvoor de stadsaalmoezeniers aanvankelijk bedoeld
was, van karakter was veranderd. Aanvankelijk waren dit diegenen die geen lidmaat
van enige kerk waren en dus verstoken waren van ondersteuning door een diaconie. In
het begin van de achttiende eeuw ging men er kennelijk van uit dat wie een lidmaat
van een andere kerk was, dus liefhebber van de gereformeerde religie was, of zich
althans zo diende te gedragen. De organisatie van de armenzorg, door diaconieën en
publieke armverzorgers, vereiste duidelijke scheidslijnen tussen de verschillende
groepen bedeelden. De publieke sfeer werd geacht gereformeerd te zijn.
Religieloosheid was daarmee weggedefinieerd.37

In september 1717 rezen opnieuw problemen, die waarschijnlijk verband hielden met
het zich voltrekkend schisma tussen roomskatholieken en clerezij. De burgemeesters
maakten zich bezorgd over tweedracht tussen de opperkerkmeesters. Deze bracht het
zo moeizaam tot stand gebrachte systeem van eigen katholieke armenzorg in gevaar.
Wat precies het probleem was wordt niet duidelijk. Waarschijnlijk verminderde de
partijstrijd tussen de staties de bereidheid van gemeenten en kerkmeesters om samen
te werken in één overkoepelende organisatie en leed de armenzorg daaronder.38

Kennelijk heeft men de problemen in eigen kring opgelost. De memorialen van de
burgemeesters geven geen aanwijzingen dat zij zich hierin gemengd hebben. Aard en
omvang van de onenigheid zijn daardoor niet nader gedocumenteerd.

b. De burgemeesters als scheidsrechters bij de benoeming van priesters

De bemoeienis van de burgemeesters had ook gevolgen voor de benoeming van
priesters. In 1723, toen de voorstanders van een autonome nationale kerk zelf een
bisschop gekozen hadden in weerwil van het verbod van de paus, was het schisma
onherroepelijk geworden. In de jaren na 1723 maakten Romegetrouwe katholieken en

                                                

36 Ulrik Huber, Heedendaagse regtsgeleertheyt soo elders, als in Frieslandt gebruikelyk (Leeuwarden
1686), 2de deel, boek I, kap. 10, § 50, p. 49.

37 Dit verklaart tevens waarom de religietelling van 1809 nauwelijks buitenkerkelijkheid laat zien, J .A.
de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en
katholieke herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen 1964), p. 288-290.

38 In Rotterdam leidde de kerkscheuring in deze jaren tot het uiteenvallen van de algemene armenbeurs.
De zorg voor de armen werd beperkt tot die van de eigen statie: Van Voorst van Beest, De katholieke
armenzorg te Rotterdam, p. 59-65.
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aanhangers van de Oudbisschoppelijke clerezij elkaar op verschillende plaatsen staties
afhandig.39

Ook in Haarlem probeerden in 1724 roomskatholieke leden van een statie, waarvan de
priester tot de clerezij behoorde, deze aan hun eigen partij te brengen. In dat jaar
overleed Arnoldus Boot, lid van de clerezij en priester van de statie in de Biggesteeg.
In juni werd een opvolger voor hem benoemd, eveneens behorend tot de clerezij, die
echter al in september van dat jaar overleed. De opperkerkmeester van de statie
probeerde toen met een van zijn onderkerkmeesters een opvolger door te drukken. Dit
veroorzaakte groot ongenoegen bij de burgemeesters die dit als een inbreuk op de
reglementen van 1713 en 1715 beschouwden. Hierin werd immers bepaald dat de
gezamenlijke kerkmeesters van een vacante statie de voordracht moesten doen. Op 28
oktober 1715 besloten zij voortaan geen nominaties van de kerkmeesters van de
betreffende statie meer te accepteren, maar in geval van vacature zelf priesters te
benoemen. Nog diezelfde dag verleenden zij admissie aan Johannes Meynards, een
vooraanstaand lid van de clerezij. In 1727 vond de opvolging in de vacant geworden
clerezijstatie Sint-Anna op soortgelijke wijze plaats.40

De burgemeesters grepen hier in, in wat een strijd over het bezit van staties had
kunnen worden. In het geval van de clerezijstatie in de Biggesteeg hadden de
roomskatholieken steun van binnenuit. Kennelijk bezat de statie nog een opper- en
onderkerkmeester die niet tot de clerezij behoorden. De burgemeesters verijdelden
een poging van roomskatholieke zijde om de statie in handen te krijgen. Zij
benoemden eigenmachtig een priester van de clerezij. In geen van beide gevallen
bemiddelden de kerkmeesters. De burgemeesters lijken zelf stappen ondernomen te
hebben bij de nieuwe bisschop van Utrecht om een kandidaat te bekomen.

In 1735 lieten zij in een omgekeerd geval een roomskatholiek priester toe buiten de
kerkmeesters om. In dat jaar overleed Johannes Willibrordus van Pilsen, bij leven
Rooms priester, in de statie 'De drie Klaveren'. Deze statie had een enigszins
afwijkend statuut. De priester Vincentius van Palenstein had in 1700 zijn eigen
huiskerk en goederen geschonken tot oprichting van een statie. Bij testament had hij
bepaald dat zijn executeurs het recht van nominatie zouden hebben en dat zij een
geboren Haarlemmer met de plaats moesten begeven.41 Palenstein deelde de
standpunten van de clerezij. De bepalingen van het testament zullen dus tot doel
gehad hebben de statie voor deze partij te behouden. De eerste opvolger van
Palenstein, Stephanus van der Werven, ging echter van de clerezij over in het

                                                

39 Po1man, Katholiek Nederland, I, p. 331-332.

40 GAH, MB, 28 okt. 1724. Meynards was de broer van Petrus Meindaerts, de latere aartsbisschop van
de oud-bisschoppelijke clerezij, cf. Willem Frijhoff; 'De Noordnederlandse oratorianen en de
katho1ieke identiteit', in: Marit Monteiro, e.a.(red.) De dynamiek van religie en cultuur. Geschiedenis
van het Nederlands katholicisme (Kampen 1993), p. 215. MB, 24 juli1727.

41 GAH, Notarieel archief inv. nr. 545, akte nr. 52 (7 april 1700): testament Vincent van Palenstein.
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roomskatholieke karnp.42 Hij was op zijn beurt opgevolgd door Van Pilsen, die
eveneens roomskatholiek was.

Ook de executeurs-testamentair, tevens kerkmeesters van de statie van Palenstein,
waren in 1735 kennelijk inmiddels roomskatholieken. In 1735 nomineerden zij bij de
burgemeesters een geboren Haarlemmer als opvolger van Van Pilsen. Deze kandidaat
was roomskatholiek en werd gesteund door de aartspriester en kapitteldeken Johannes
van der Steen. De clerezij vocht deze nominatie echter aan met het argument dat de
statie op oneigenlijke wijze aan hun tegenpartij was gekomen, door het omgaan van
Van der Werven. Zij wilden graag Meynards met de plaats begeven zien. Weliswaar
bediende deze al een Haarlemse statie, maar de financiën daarvan waren tamelijk
precair.43 De statie van Palenstein was daarmee vergeleken welvoorzien. Bovendien
stelde de clerezij dat de door de kerkmeesters voorgestelde kandidaat ongeschikt zou
zijn. Zij zinspeelden daarbij nadrukkelijk op de heerszucht van Van der Steen, die
door het kapittel naar voren werd geschoven als mogelijk apostolisch vicaris voor
Holland. De bezwaren van de clerezij werden neergelegd in een memorie aan de
Staten van Holland. Het is niet duidelijk of deze ooit is ingediend.44

De heftigheid van de strijd, waarin niet alleen kerkmeesters en burgemeesters
tegenover elkaar stonden, maar waar ook de aartspriester en mogelijk de Staten in
gemengd werden, is misschien niet alleen toe te schrijven aan de welvoorziene
toestand van de statie. Zij lijkt ook bepaald door de rivaliteit tussen roomskatholiek en
clerezij in deze jaren. Na de wijding van een eigen bisschop voor de clerezij in 1723,
verkeerden de roomskatholieken feitelijk in een ongunstige positie ten opzichte van
de clerezij. Deze had de machtige steun van de Staten van Holland, die de invloed
vanuit katholieke buitenlanden op de inheemse katholieken liefst zo klein mogelijk
zagen. De clerezij werd min of meer erkend als een nationale katholieke kerk. De
bisschop, later aartsbisschop, van Utrecht kon zijn functies binnen de Republiek
uitoefenen, dit in tegenstelling tot de superieuren van de Hollandse Zending. Sinds
1725 beschikte de clerezij over een eigen seminarie in Amersfoort, waardoor nieuwe
geestelijken van hun partij hun opleiding en wijding binnen de Republiek konden
ontvangen, waar de roomskatholieken op seminaria buiten de grenzen waren
aangewezen. Zij werd gesteund door een derde deel van de geestelijkheid. Zeker in de
eerste jaren na 1723 vreesden de roomskatholieken door de overheid gedwongen te
zullen worden tot gehoorzaamheid aan de bisschop van de clerezij. De dramatische
teruggang van de aanhang van de clerezij in de loop van de eeuw was toen nog niet te
voorzien.

Sinds de verbanning van de door Rome, zonder medezeggenschap van de Staten,
benoemde apostolisch vicarissen Theodorus de Cock en Adam Daemen, in
respectievelijk 1703 en 1709, was het voor de roomskatholieken niet meer mogelijk
                                                

42 Toegelaten voor de statie, op voordracht van gekwalificeerde burgers, 5 juni 1700, overleden 1718.
Hij was lid van het Haarlems kapittel, F. Allan, Geschiedenis en beschryving van Haarlem, van de
vroegste tyden tot op onze dagen, (Haarlem 1874-1888, 4 dln.), deel 3, p. 634.

43 GAH, MB, 5 mrt. 1742.

44 GAH, Stadsarchief Enschedé, 2, 2011 (loketkast 7.11.3, nr. 7: Memorie en Nader memorie
betreffende de statie Palenstein.
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gebleken een apostolisch vicaris te vinden die èn Rome èn de Staten aangenaam  was.
Sterker nog dan tevoren kreeg de Republiek daardoor voor Rome het karakter van een
missiegebied. De leiding van deze Hollandse Zending was in handen gelegd van de
nuntii en internuntii in Keulen en Brussel. De roomskatholieken stonden daarmee
feitelijk onder curatele van buitenlandse prelaten, die door de overheid in de
Republiek gewantrouwd werden en die bovendien de toestand ter plaatse niet altijd
goed kenden. In het oog van de Staten behielden zij het odium minder loyaal te zijn.

Er was de roomskatholieken in de Republiek dus wel wat aan gelegen een, zowel door
Rome als de Staten van Holland erkende, apostolisch vicaris te verwerven. Zo zouden
zij dezelfde nationale organisatie verkrijgen als de clerezij met alle voordelen van
dien. Bovendien kon een apostolisch vicaris de als missionarissen in de Republiek
opererende reguliere geestelijken onder zijn gezag brengen. Die werden door de
overheden van de Republiek het meest gewantrouwd en door de seculiere
geestelijkheid in de Republiek sinds de dagen van Sasbout Vosmeer als oneerlijke
concurrenten beschouwd. Door een dergelijke nationale organisatie onder leiding van
een Nederlandse apostolisch vicaris hoopte men de clerezij de wind uit de zeilen te
nemen en de gunst van de Staten te verwerven.

Binnen de Staten van Holland bestond sterke tegenstand tegen het aanstellen van een
apostolisch vicaris. Het Haarlems kapittel trachtte daarop haar deken erkend te krijgen
als onafhankelijk kerkelijk bestuurder, onder welke titel dan ook, voor de provincie
Holland. Het idee daarachter zal geweest zijn dat het Haarlems kapittel een wettige
voortzetting was van de inlandse hiërarchie. De Staten zouden de katholieken liever
bestuurd zien door de kapitteldeken dan door een buitenlands bestuurder als de
nuntius. Aangezien het kapittel tevens recht in de leer was, zou deze oplossing ook
voor Rome acceptabel kunnen zijn. Zo zou de Missie althans in Holland gevrijwaard
kunnen worden van het gevaar van overname door de clerezij.

Johannes van der Steen leek in 1723,1732 en 1740 een goede kans te hebben als een
dergelijk inlands bestuurder voor de roomskatholieken in Holland erkend te worden.
De plannen werden telkens verijdeld door tegenstand in de Staten. Ze leidden ook tot
verdeeldheid binnen de roomskatholieke gezindte. Men vreesde dat wanneer Holland
een eigen bestuurder had, de andere provincies des te gemakkelijker onder de
heerschappij van de Utrechtse bisschoppen van de clerezij zouden vallen. Ook de
hiërarchische onderschikking van het bisdom Haarlem aan het aartsbisdom Utrecht in
de voorreformatorische periode zou tot uitgelokte competentiegeschillen tussen beide
diocesen kunnen leiden, die de roomskatholieke zaak geen goed zouden doen. De
clerezij was uiteraard fel gekant tegen de aanstelling van Van der Steen als kerkelijk
bestuurder in Holland.45 De verwijten van heerszucht, door hun partij over hem geuit
in de kwestie van de statie Palenstein, hebben ongetwijfeld betrekking op zijn
kandidatuur.

                                                

45 Voor de wisselende kansen van Van der Steen: J .J . Graaf, 'Het aartspriesterschap van Johannes van
der Steen', in: BBH, 20(1895), p. 1-45,221-283; 21(1896), p. 429-466; 23(1898), p. 161-203. Oak in
Rome had men bezwaren tegen een inlands katholiek bestuurder, cf. Polman, Katholiek Nederland 2, p.
32-69 passim, vooral p. 32-35.
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De strijd over de statie van Palenstein draagt zo de sporen van de felle
concurrentieslag waarin roomskatholieken en clerezij op dat moment gewikkeld
waren. De burgemeesters gingen voorbij aan de wensen van beide strijdende partijen.
Zij erkenden de executeurs als kerkmeesters voor de statie van Palenstein, maar
vingen hen op een procedurefout. Zij hadden niet tijdig de burgemeesters in kennis
gesteld van het overlijden van Van Pilsen. Met een beroep op hun resolutie van 28
oktober 1724, waarin zij zich het recht voorbehielden zelf een priester te benoemen
wanneer de kerkmeesters van een vacante statie zich niet hielden aan de reglementen
van 1713 en 1715, verleenden zij admissie aan de roomskatholieke priester Reinier
van Esvelt.46

c. Het financieel beheer over de staties

In deze benoemingskwesties speelden de opperkerkmeesters al geen rol meer. Hun
positie als overkoepelend bestuurlijk lichaam over alle staties lijkt al vrij snel na hun
aantreden verzwakt te zijn. Behalve bij de benoemingen is dit ook te zien bij het
financiële beheer van de staties. Met de aanstelling van de opperkerkmeesters in 1713
waren de priesters van dit beheer zo goed als uitgesloten. Nadat het schisma een feit
was geworden was de noodzaak hiertoe verminderd. In de loop van de achttiende
eeuw werden de priesters dan ook weer toegelaten tot het beheer van hun statie.
Waarschijnlijk heeft het plakkaat van 1730 hierin ook een rol gespeeld. Dit plakkaat
verplichtte nieuw aantredende priesters een eed van trouw af te leggen voor de
plaatselijke overheid. Mogelijk gaf dit de burgemeesters een zodanige machtspositie
ten opzichte van de geestelijkheid dat de bemoeienissen van de notabele leken,
vertegenwoordigd in de opperkerkmeesters, niet meer zo nodig waren.

De priesters blijken vanaf de jaren 1730 weer zelf verantwoordelijk voor de
administratie van hun statie. Zij hadden hierbij de hulp van hun onderkerkmeesters.
Voor beslissingen met grote financiële consequenties hadden zij echter de
toestemming van de burgemeesters nodig. Zo verschijnen in de memorialen van
burgemeesters priesters met hun kerkmeesters om toestemming te vragen voor het
verkopen van onroerend goed, de aanschaf  van huisraad voor hun pastorie en het
aangaan van leningen. De burgemeesters nemen maatregelen wanneer staties
achterstallig blijven in het betalen van de stedelijke verpondingen of in schulden
dreigen te raken.47

De taak van de opperkerkmeesters versmalde tot die van regenten van het Sint-
Jacobsgasthuis. Als zodanig moesten ook zij de burgemeesters raadplegen voordat zij
financiële verplichtingen aangingen. Dit gold overigens ook voor de regenten van de
stedelijke liefdadige instellingen. Bovendien coördineerden de opperkerkmeesters de
maandelijkse collectes aan de huizen van de katholieken en verdeelden zij de
opbrengst over alle staties, volgens een verdeelsleutel die rekening hield met het
aantal communicanten of armen van de verschillende staties.48 Alleen het feit dat zij in
                                                

46 GAH, MB, 30, 31 aug. 1735.

47 GAH, MB, 28 febr. 1733, 28 mei en 11 aug. 1737, 29 aug. 1738, 14 aug. 1762, 21 okt. 1767.

48 Cf. De situatie in Rotterdam, waar de taak van de algemene armverzorgers slonk tot de zorg voor de
wezen, verdediging van katholieke armenzorg in en buiten rechte en de generale collectes, waarvan de
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het gasthuis katholieke armen van beide partijen moesten toelaten en ook beide
partijen hun deel van het collectegeld toebedeelden, herinnerde nog aan de
oorspronkelijke opzet.

De gemeenschappelijke administratie van de armengelden werd in 1780 beëindigd
met betrekking tot legaten en schenkingen, die voortaan door beide gezindten apart
beheerd mochten worden. In dat jaar kreeg de clerezij weer een eigen
opperkerkmeester. Sinds 1741 was er geen opperkerkmeester van de clerezij meer
gekozen, ofschoon de oorspronkelijke opzet er twee voorzag, voor elk van beide
staties één. Daardoor was het college homogeen roomskatholiek geworden. Kennelijk
was de samenwerking over de scheidslijn heen geen succes geweest. In 1763
bevonden de burgemeesters de administratie van het geheel roomskatholieke college
zo "laudabel", dat zij de toen zittende opperkerkmeesters verzochten levenslang in
functie te blijven.49 Daarmee was de uitsluiting van de clerezij uit het college van
opperkerkmeesters, tevens regenten van het Sint-Jacobsgasthuis, bestendigd.

Pas in 1780 verzochten de onderkerkmeesters van de clerezij opnieuw de benoeming
van een opperkerkmeester van hun gezindte. De beide priesters van de clerezij waren
kort na elkaar eind 1779 en begin 1780 overleden. Hun staties waren daarop
samengevoegd. De sterke terugloop in het aantal leden maakte dit noodzakelijk. Voor
de voordracht van een nieuwe priester en het op orde brengen van de financiën van de
gecombineerde statie meende men een opperkerkmeeester nodig te hebben.50

Tegelijkertijd verzocht men de burgemeesters deze nieuwe opperkerkmeester het
beheer te geven over het fonds Spijkerboor. Cornelis Spijkerboor had in 1723 een
belangrijk legaat nagelaten aan de armen van de statie Sint-Anna, die de clerezij
toebehoorde. Dit fonds was tot dan toe door een administrateur beheerd, die de
opbrengsten afdroeg aan de opperkerkmeesters. Zij gaven het op hun beurt door aan
de priester van de statie, die het onder de armen van zijn gemeente verdeelde.

De regenten van het Sint-Jacobsgasthuis stemden in met de voorgestelde overdracht
van het fonds. Zij wensten echter tegelijk ontheven te worden van de zorg voor de
wezen en de huisarmen van de clerezij, die zij beschouwden als een onrechtvaardige
last. Het weinige collectegeld dat de sterk geslonken clerezijstatie opbracht, woog in
genen dele op tegen de uitgaven die de regenten aan hun armen hadden. Ook waren
zij principieel van mening dat onderscheid in religie gescheiden financieel beheer en
gescheiden armenzorg vereiste.51

De burgemeesters lijken zover niet te hebben willen gaan. Zij stonden slechts de
benoeming van een opperkerkmeester voor de clerezij toe, die ook het fonds

                                                                                                                                           

opbrengst met een verdeelsleutel aan de staties werd afgedragen:,Van Voorst van Beest, Katholieke
armrnzorg te Rotterdam, p. 65-66.

49 GAH, MB, 14 juli en 16 aug. 1763.

50 Haarlem, Rijksarchief Noord-Holland (=RANH), Archief oud-katholiek bisdom, inv. nr. 4: brieven
van Ferdinandus Botman en Willem ]an Osy aan bisschop Broekman, brief d.d. 12. febr. en 19 maart
1780.

51 GAH, Stadsarchief, nieuwe inv. nr. 710: Ingekomen stukken bij de burgemeesters, f. 505-511, 25
april 1780.
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Spijkerboor onder zijn beheer kreeg.52 De regenten van het Sint-Jacobsgasthuis bleven
verantwoordelijk ook voor de armen van de clerezij. Pas in 1856 zou de bedeling van
de armen van roomskatholieken en clerezij geheel van elkaar gescheiden worden. In
deze gemeenschappelijke armenzorg lag in 1786 de aanleiding tot een proces over een
legaat, door een aanhanger van de clerezij aan het Sint-Jacobsgasthuis nagelaten.53

d. De burgemeesters als scheidsrechters tussen roomskatholiek en clerezij.

Op 31 maart 1785 overleed te Haarlem Frans van Dijk, Amsterdammer van geboorte.
In 1773 was hij in Haarlem komen wonen.54 Waarschijnlijk hield zijn verhuizing
verband met de toen sinds kort bestaande mogelijkheid om zich als provenier in het
Sint-Jacobsgasthuis in te kopen. In geen andere stad in Holland bestond voor
vermogende katholieken een dergelijke oudedagsvoorziening.55 In 1777 had Van Dijk
zijn testament gemaakt. Hierin had hij een legaat van 1500 gulden aan het Sint-
Jacobsgasthuis besproken.56 Bij zijn overlijden in 1785 bleek echter dat hij het jaar
tevoren een codicil bij het testament gemaakt had. Hierin verlangde Van Dijk dat
pastoor Knipping, de geestelijke verzorger van het gasthuis, een publieke uitvaartmis,
maandstond en jaargetijde voor hem zou houden. Van de regenten van het gasthuis
moest gevraagd worden de weeskinderen aan deze diensten te laten deelnemen, zoals
gebruikelijk was bij missen voor overleden bewoners van het huis. Wanneer aan deze
voorwaarden niet voldaan werd, zou het legaat aan het gasthuis voorbijgaan en
toevallen aan Theodorus Middelwaart, pastoor van de gemeente van de
oudbisschoppelijke clerezij, waartoe Frans van Dijk bij zijn leven behoord had.57

Pastoor Knipping weigerde categorisch.58 Hij beriep zich op het kerkelijk recht, dat
hem verbood diensten te verrichten voor mensen die buiten de gemeenschap van de
roomskatholieke kerk stonden. Leden van de oud-bischoppelijke clerezij waren naar
roomskatholieke opvatting afgescheidenen en als zodanig automatisch

                                                

52 GAH, MB, 29 aug. 1780, cf. hV, 'Geschiedenis van de oud-katholieke parochie van de heilige Anna
en Maria te Haarlem' , in: De oud-katholiek, 75 (1959), nr. 2050, p. 21, 30-32.

53 Kort vermeld bij Polman, Katholiek Nederland, 2, p. 207 en Allan, Geschiedenis en beschrijving van
Haarlem, 3, p. 611.

54 GAH, Stadsarchief, Register van ingekomen personen, door de burgemeesters geadmitteerd, kast 13,
nr. 455, f. 94v.

55 GAH, Stadsarchief, Enschedé, 2, inv. nr. 2050: Ongedateerd rekest van de regenten van het St.-
Jacobsgasthuis aan de burgemeesters om toestemming voor het opnemen van proveniers.

56 GAH, Notarieel archief, inv. nr. 1226: Register van notaris Wernerus Köhne, akte nr. 52 d.d. 21
maart 1777. Cf. GAH, Stadsarchief, Register van collaterale successie 1783-1786, kast 13, nr. 552, f.
140v (31 maart 1785).

57 GAH, Notarieel archief, inv. nr. 1237: Register van notaris Wernerus Köhne, akte nr. 65 d.d.13 mei
1784.

58 GAH, Notarieel archief, inv. nr. 1237: akte nr. 40, 6 april 1785, Insinuatie op verzoek van de
executeurs-testamentair aan de eerw. heer Johannes Hermanus Knippink, zielzorger van de St.-
Jacobskinderen.
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geëxcommuniceerd. De executeurs-testamentair59 weigerden daarop het legaat uit te
betalen. Zij redeneerden dat de voorwaarde uit het testament bindend was en dat het
legaat dus niet uitbetaald kon worden zolang de gebeden niet gedaan werden. De
regenten van het Sint-Jacobsgasthuis spanden voor de schepenen van Haarlem een
civiel proces tegen hen aan, om alsnog in het genot van het legaat te komen. Een
bedrag van die omvang konden zij zich in gemoede niet zomaar laten ontgaan. Het
gasthuis was voortdurend in financiële moeilijkheden. Geregeld moest het
stadsbestuur bijspringen. Ook op de milddadigheid van andersdenkende Haarlemmers
werd van tijd tot tijd een beroep gedaan, en doorgaans niet zonder succes, want de
nood van de katholieke armen was schrijnend en onmiskenbaar.

Van het stadsbestuur, dat de nood van het gasthuis zeer goed kende, kregen zij
toestemming om pro deo te procederen.60 De regenten stelden dat de voorwaarde, in
het codicil vervat, onmogelijk en schandelijk was. In hun ogen werd daarmee een
poging gedaan een roomskatholiek priester iets te laten doen dat hem door de wetten
van zijn kerk verboden was, te weten, bidden voor de ziel van een persoon die niet tot
de gemeenschap van die kerk behoorde. De 1500 gulden waren een krachtig
dwangmiddel. Mogelijk was het zelfs de bedoeling van het codicil, dat het
stadsbestuur, dat anders zelf het gasthuis te hulp zou moeten komen, de pastoor van
het huis onder druk zou zetten.61 De regenten van het gasthuis beriepen zich tegen
deze aandrang op de in de Republiek gegarandeerde vrijheid van geweten. Niemand
mocht een andersdenkende in de Republiek dwingen zijn geweten of de wetten die
zijn geloof hem voorschreef te schenden. Daarom was het codicil onmogelijk en
schandelijk en diende het nietig verklaard te worden. De regenten rekenden voor
steun op de burgemeesters, die immers zeer nauw bij de financiële gang van zaken in
de katholieke armenzorg betrokken waren.

Het belang van de clerezij bij het proces om het legaat voor het Sint-Jacobsgasthuis
was de mogelijkheid die het hun bood, van een Hollandse rechtbank de uitspraak te
verkrijgen dat een katholiek priester niet mocht weigeren te bidden voor een lid van
de clerezij. Dat zou bewijzen dat Rome de clerezij ten onrechte beschouwde als een
afgescheiden kerk, waarmee de roomskatholieke kerk geen communie onderhield.62

Kennelijk was dit ook geen hersenschim. Het proces voor de Haarlemse schepenbank
werd met belangstelling en bezorgdheid gevolgd. Die belangstelling beperkte zich
niet tot Haarlem, waar de toeloop van burgers bij het openbare pleidooi op 6 mei 1785
buitengewoon groot was. Alle leden van het stadsbestuur, de gereformeerde
predikanten en notabelen uit Haarlem en omgeving zouden de acht uur durende zitting

                                                

59 Deze executeurs-testamentairwaren Hermannus Tuylen, Andries Droog en Gilles van Lichten, leden
en kerkmeesters van de statie St.-Anna en Maria.

60 GAH, MB, 13 april 1785.

61 Utrecht, Rijksarchief Utrecht (=RAU), Archief van de aartsbisschoppen van de oud-bisschoppelijke
clerezij, inv. nr. 206: Verhaal van het proces over het legaat van Frans van Dijk, gevoerd te Haarlem
1785, door C.A. Testard, 7 dubbele vellen (a-d) ms, p. 3a.

62 Merkwaardig genoeg bestond er al een dergelijke uitspraak: op 30 april 1732 bepaalden de Staten dat
in een vrijkomende statie van de clerezij alleen een priester benoemd mocht worden die bereid was aan
gelovigen van beide gezindten de sacramenten toe te dienen, cf. Polman, Katholiek Nederland, 2, p. 14.
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hebben bijgewoond.63 Ook in Brussel, Parijs en Rome volgde men de gebeurtenissen
nauwlettend. De nuntius, op de hoogte gebracht door de Haarlemse pastoor en
kapitteldeken Johannes Stafford, correspondeerde met de kardinaal-prefect van de
Propaganda over deze zaak.64 Het tijdschrift Nouvelles Ecclésiastiques, het opinieblad
van de Franse jansenisten, berichtte zeer uitgebreid over het proces.65 Op het einde
van 1786 verscheen in Haarlem in druk een op 11 november gedateerde Consultation
de vingt-deux avocats au Parlement de Paris.66 Het Parijse parlement was een
jansenistisch bolwerk. Deze consultatie ondersteunt dan ook de claims van de clerezij.
In 1787 verscheen een Nederlandse vertaling,67 waarop Stafford een uitgebreid
verweerschrift uitgaf onder de titel Eenvoudige en noodige bemerkingen ter
opheldering van het proces tusschen de regenten van het RC godshuys te Haarlem en
de executeurs van het testament van wijlen Frans van Dijk, jansenist, met de
weerlegging.68 Het zijn deze strijdschriften die, samen met een ongepubliceerd
verslag,69 het karakter van het proces aan het licht brengen. Originele processtukken
zijn niet bewaard gebleven.

De situatie was door leden en sympathisanten van de clerezij opzettelijk
geënsceneerd. Het codicil van 1784 was op zichzelf misschien onschuldig genoeg.
Sinds 1780 mochten staties legaten zelf beheren. Katholieken kregen zo de
gelegenheid alleen hun eigen statie te begunstigen, in plaats van dat een legaat in de
kas van de opperkerkmeesters verdween. Het is mogelijk dat Frans van Dijk, zonder
verdere bijbedoelingen, van deze gelegenheid gebruik wilde maken. De clausule over
de door de priester van het Sint-Jacobsgasthuis te verrichten memoriediensten blijft
dan merkwaardig. In het gebruik dat de clerezij, na het overlijden van Van Dijk, van
de eenmaal ontstane situatie maakte, werd echter weinig aan het toeval overgelaten.
                                                

63 Verhaal van het proces over het legaat van Frans van Dijk, door C.A. Testard, p. 3a; Nouvelles
Ecclésiastiques, 25 dec. 1786, p. 206.

64 RANH, Archief van de rooms katholieke kerk, bisdom Haarkm, inv.nr. 250: Brief van Stafford aan
Zondadari d.d. 3 aug. 1786; Romeinse bescheiden, 2, nr. 584, p. 579-580 (7 okt. 1786) en nr. 593, p.
587 (25 nov. 1786).

65 Nouvelles Ecclésiastiques , 25 december 1786, p. 205-208.

66 Volledige titel: Consultation de vingt-deux avocats au Parlement de Paris, du XI Nov. 1786, Au sujet
de la sentence de MM. les Echevins de Harlem du 2 Aoust précedent, touchant le Procès élevé entre les
Administrateurs de l'Hospice de S. Jacques de la meme Ville, & tes Executeurs testamentaires du Sr.
François Van Dyk. Ou t'on examine Ie: Si MM. les Echevins étoient competens pour juger si ledit Sieur
Van Dyk étoit ou n’étoit pas membre de l'Eglise Catholique Romaine; 2e: S'ils ont eu & pû avoir des
preuves suffisantes pour juger dudit fait. Harlem, chez A. Loosjes, 1786. (Stadsbibliotheek Haarlem
(SBH) I C 147:2).

67 Consultatie van XXII advocaaten van het Parlement van Parys etc., bij dezelfde A. Loosjes te
Haarlem, 1787. (SBH I C 47:1) De Nouvelles Ecclésiastiques bespraken deze Consultatie op 18 sept.
1787, p. 149.

68 Verschenen bij T. Crajenschot, Amsterdam 1787. (SBH I C 147:2)

69 Verhaal van het proces over het legaat van Frans van Dijk, door C.A Testard (cf. noot 61 hiervoor).
Hierbij gevoegd een ms. van de Consultation de vingt-deux avocats, met de originele handtekeningen
van deze advocaten. Waarschijnlijk heeft dit verslag de advocaten ter informatie gediend. Testard was
een Haarlems regent.
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Al op 21 april bezocht de Haarlemse bisschop Johannes Broekman de vergadering
van het Utrechts kapittel om advies te vragen over de kwestie van het legaat. Hij was
opgeroepen door protestantse vrienden van hemzelf en van de clerezij om zich in het
proces te mengen. Hij zou van de gelegenheid gebruik moeten maken om de
magistraat te overtuigen van de katholiciteit van de clerezij.70

Theodorus Middelwaert, de priester van de Haarlemse statie van de clerezij,
informeerde op 3 mei vol ongeduld bij bisschop Broekman naar de mening van de
Utrechtse heren. Hij wist Broekman te melden dat de regenten van het Sint-
Jacobsgasthuis een advocaat in Den Haag in de arm genomen hadden, en dat het dus
zaak was dat ook de clerezij tijdig rechtskundig advies inwon. Middelwaert was zelf
vol goede moed over de uitkomst van het proces. In een brief aan Broekman
beweerde hij dat het in de praktijk wel gebeurde dat roomskatholieke priesters
gebeden deden voor aanhangers van de clerezij, en zelfs dat het kerkelijk recht enige
grond bood voor dit gebruik. Ook had de Haarlemse schepen Jean la Clé de moeite
genomen zich in de aanspraken van de clerezij te verdiepen. Hij was daardoor zozeer
van hun gelijk overtuigd geraakt dat hij Middelwaert had verzekerd dat het proces
over het legaat niet alleen de clerezij zou rechtvaardigen, maar zelfs voor de Staten
aanleiding kon worden om een nieuw plakkaat uit te vaardigen tegen de nuntius, als
hoofd van de Hollandse Zending, waarbij hem, als eens De Cock en Daemen, elke
jurisdictie over de katholieken in de Republiek ontzegd zou worden.71

Middelwaerts optimisme werd gevoed door de internationale steun die de clerezij in
deze jaren genoot. In 1770 woedde er een hevige controverse over de vraag of een
zekere Spaanse missiebisschop, voor wie op initiatief van de Spaanse kroon een
zaligverklaringsproces in gang was gezet, al dan niet besmet zou zijn geweest met
jansenisme. In deze controverse verscheen een anoniem pamflet, waarin een brief was
opgenomen die door Johannes Meynards over deze kwestie geschreven zou zijn. De
brief compromitteerde zowel de omstreden Spaanse bisschop als de clerezij. Het was
echter zeer gemakkelijk aan te tonen dat de brief vervalst was, aangezien Meynards
op dat moment al drie jaar dood was. Deze kwestie werd door de clerezij
propagandistisch uitgebuit. Zij greep de mogelijkheid om een Europees publiek voor
te stellen dat de clerezij theologisch volstrekt orthodox en door de pausen ten onrechte
geëxcommuniceerd was. Juist in deze jaren was overal in Europa een sterke tendens
aanwezig tot vorming van nationale, minder van Rome afhankelijke katholieke
kerken. Deze tendens werd gesteund door janseniserende geestelijken en leden van de
politieke en juridische bestuurselites. De 'kerk van Utrecht' wekte in deze kringen
plotseling grote belangstelling. Zij was een voorbeeld van een katholieke, maar
tegelijk nationale kerk, een kerk die wel de communie met de wereldwijde katholieke
kerk beleed, maar voor haar voortbestaan niet afhankelijk was van Rome. Uit heel

                                                

70 RAU, Archief Port Royal, inv. nr. 2404: Brief van Mouton aan Bellegarde d.d. 21 april 1785; ibid.,
inv. nr. 3435: Antwoord van Bellegarde d.d. 26 mei 1785.

71 RANH, Archief oudkatholiek bisdom, inv.nr. 4: Brief van Theodorus Middelwaert aan bisschop
Broekman d.d. 3 mei 1785.
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Europa stroomden betuigingen van sympathie bij de clerezijbisschoppen binnen.72

Deze ontwikkeling werd in Rome uiteraard met verontrusting gevolgd.73

Hierdoor gesteund trachtte de clerezij, niettegenstaande de gestage achteruitgang van
haar aanhang, haar positie binnen de Republiek te versterken ten koste van de
roomskatholieken. Zij zou graag haar bisschoppen door de overheid erkend zien als
enige wettige kerkelijke overheid voor alle katholieken. Sommige leden van de
clerezij verwachtten een dergelijke erkenning te kunnen bevorderen door middel van
proefprocessen. In 1776-1777 werd een proces gevoerd voor het stadsgerecht van
Utrecht en het Hof van Utrecht over de geldigheid van de wijdingen van de
bisschoppen van de clerezij en het anti-nationaal karakter van de roomskatholieken in
de Republiek. Het eindigde onbeslist.74 Het proces over het legaat van Frans van Dijk
in Haarlem was een volgende poging in deze richting.75

Uit het voorgaande blijkt dat de clerezij bovendien in Haarlem zelf, evenals dat in
veel andere Hollandse steden het geval was, de steun had van leden van de stedelijke
elite. Bisschop Broekman handelde op aandrang van protestantse vrienden.
Midddelwaert noemt de schepen La Clé, die hem al van te voren verzekerd had van
het succes van het proces. Enschedé, de uitgever van de Oprechte Haarlemsche
Courant, was bereid propagandistische berichten van de clerezij in zijn eigen blad af
te drukken. Hij stond ook niet afwijzend tegenover voorstellen voor de uitgave van
een Nederlandse versie van de Nouvelles ecclésiastiques.76 De Haarlemse regent C.A.
Testard schreef een verslag van het proces, waarin hij de kant van de clerezij koos.77

Deze steun van regentenzijde kwam voort uit het feit dat het nationale karakter van de
clerezij veel Hollandse regenten sympathiek was. Juist in deze jaren, toen de patriotse
sentimenten nadrukkelijk aan de dag traden, kunnen regenten zich geroepen gevoeld
hebben deze sympathie om te zetten in daadwerkelijke steun. Mogelijk heeft men ook
in bestuurlijke kringen het bestaan van de clerezij een heilzaam tegenwicht geacht

                                                

72 Over de kwestie rond deze missiebisschop Juan Palafox) zie Polman, Katholiek Nederland, 2, p. 156-
157. Over de verschuiving in opvattingen over de kerk zie B. Plongeron, 'Une image de l' église d'après
les Nouvelles ecclésiastiques (1728-1790)', in: Revue d'histoire de l'église de France, 151(1967), p.
241-268, en over de internationale ontwikkelingen in het algemeen: Polman, Katholiek Nederland, 2, p.
40. Getuigenissen ten gunste van de Kerk van Utrecht bijeengebracht in Réceuil de divers temoignages
de plusieurs cardinaux, archevêques, evêques (..) en faveur de la catholicité (...) de l'église catholique
des Provinces Unies, Utrecht 1763, cf. M.G. Dupac de Bellegarde, Brevis historia ecclesiae
ultrajectensis, Utrecht 1763.

73 Polman, Katholiek Nederland, 2, p. 174-175, 187.

74 Polman, Katholiek Nederland 2, p. 142-147.

75 RAU, Archief Port Royal, inv. nr. 2404: Brief van Mouton aan Dupac d.d. 21 apri1 1785.

76 Het Nederlandse blad zou een combinatie moeten bieden van berichten uit de Parijse Nouvelles
Ecclésiastiques, de Annali ecclesiastici van Florence en de Gazette de Vienne, RANH, Archief oud-
katholiek bisdom, inv.nr. 4: brieven van Middelwaert aan Broekman d.d. 30 april en van Mouton aan
Broekman d.d. 23 juni 1784.

77 Verhaal van het proces over het legaat van Frans van Dijk, gevoerd te Haarlem 1785, door C.A
Testard, cf. noot 61.
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tegen al te grote invloed van Rome op de binnenlandse katholieken. Een uitkomst van
het proces in het voordeel van de clerezij zou een wapen toevoegen aan het arsenaal
van argumenten dat een netwerk van jansenistische en anderszins nationalistisch
voelende katholieken over geheel Europa bijeenbracht om de centrale macht van
Rome afbreuk te doen.

Het vonnis van de schepenbank kwam aan deze hogere aspiraties niet tegemoet.
Kennelijk hielden voor- en tegenstanders van de clerezij binnen de Haarlemse
schepenbank elkaar in evenwicht. Mogelijk ook wilde het Haarlemse gerecht geen
uitspraak doen die moeilijk in te schatten en mogelijk vèrstrekkende gevolgen op
katholiek kerkelijk gebied kon hebben. De schepenen deden op 5 augustus 1786
uitspraak, waarbij de regenten van het Sint-Jacobsgasthuis in het ongelijk werden
gesteld.78 Daarmee respecteerden zij de gewetensbezwaren van de roomskatholieke
priester van het gasthuis. Hij hoefde niet voor een lid van de clerezij te bidden. Het
gasthuis kreeg het legaat niet. Volgens de bepalingen van het codicil viel het toe aan
de pastoor van de clerezijstatie.

De enigen die door deze uitspraak verlies leden, waren de regenten van het Sint-
Jacobsgasthuis. Middelwaert had op een andere uitkomst gehoopt, maar het legaat
was hem ook welkom. Doordat het aantal leden van de tot de clerezij behorende
staties gestaag afnam, werd het immers steeds moeilijker het traktement voor de
priesters op te brengen. De roomskatholieken en de clerezij, beschouwd als de
eigenlijke partijen in dit proefproces, zagen elk in het vonnis een bevestiging van het
eigen gelijk. Een tiental jaren later ontvlamde een nieuwe polemiek. Aanleiding was
de verschijning van een Haarlemse Naamwijzer voor 1796. Hierin werd de pastoor
van de clerezij genoemd onder de roomskatholieke geestelijkheid van Haarlem. De
gezamenlijke roomskatholieke pastoors van Haarlem voelden zich geroepen dit
misverstand recht te zetten door plaatsing van advertenties in de Leidsche en de
Amsterdamsche Courant.79 Zij insisteerden erop dat hier sprake was van twee
onderscheiden gezindten, die onderling geen communie onderhielden. Middelwaert en
Stafford wisselden daarop pamfletten uit, waarin de vraag of de eenzijdige banvloek
van Rome nu werkelijk een volledige scheiding betekende, nogmaals werd behandeld.
De uitkomst van het proces werd door beide partijen gebruikt als een argument voor
hun standpunt.80

4. Besluit

Vanaf het einde van de zeventiende eeuw lijkt men in de Republiek druk doende
geweest de positie van de katholieken binnen de samenleving te herdefiniëren. De

                                                

78 Het vonnis werd op 2 aug. gewezen en op 5 aug. gepubliceerd, GAH, Oud rechterlijk archief, inv. nr.
67/11, f. 237v.

79 Respectievelijk op 20 en 26 januari 1796.

80 Middelwaert in het Voorwoord van het door hem vertaalde werk van Luigi Bossi, Historisch berigt
wegens de catholijkheid van de kerk van Utrecht, Haarlem 1797; Stafford daarop in een Beknopt
antwoord aan de heere T. van Middelwaert, zig ten onrecht de benaming van Roomsch Catholyk
pastoor aanmatigende, Amsterdam 1796; daarop Middelwaert opnieuw in Iets voor mijn vriend, den
burger-leraar J. Staffort, Haarlem 1796.
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plakkaten bleven formeel van kracht. Ze werden echter niet meer gebruikt als een
belemmering voor katholieke organisatie. De boeten op overtreding van de plakkaten,
die in de loop van de zeventiende eeuw afgekocht konden worden met recognitiegeld
voor de schout, maakten in het begin van de achttiende eeuw plaats voor de
verplichting voor de eigen armen te zorgen. Hiertoe werd in verscheidene steden
dispensatie verleend van het plakkaat van 1655.

De katholieken werden hiermee gelijkgesteld aan de andere gezindheden buiten de
publieke kerk. In Haarlem gebeurde dat zelfs onder dwang. Die dwang was nodig
omdat de katholieken geen hechte gemeenschap vormden, waarbinnen men zich als
geloofsgenoten voor elkaar verantwoordelijk voelde. Voor een onderlinge armenzorg
vormde de grote groep arme immigranten een probleem. Daarnaast werd de
katholieke gemeenschap verdeeld door het geschil over de aard van de katholieke
kerk in de Republiek tussen roomskatholieken en oud-bisschoppelijke clerezij.

De plaatselijke overheid wenste dit alles te beschouwen als intern-katholieke
problemen. Noch de armoede van de katholieke immigranten, noch de kerkscheuring
mochten verhinderen dat de katholieken een zelfvoorzienende gemeenschap zouden
worden, zoals ook de andere kerkgenootschappen dat waren. Om dit te bereiken was
het stadsbestuur bereid tot zeer vergaande bemoeienis met de katholieke staties. Deze
betrof in eerste instantie de armenzorg. Via de ingrepen in de armenzorg plaatsten de
burgemeesters zich echter in de positie van scheidsrechter in alle ernstige geschillen
binnen de katholieke gemeenschap: over de grenzen van de katholieke confessie, over
de toewijzing van staties aan de verschillende partijen in het kerkelijk conflict en
uiteindelijk over de vraag of de oud-bisschoppelijke clerezij terecht door Rome was
geëxcommuniceerd.

Op plaatselijk niveau reageerde de overheid op de kerkscheuring vanwege de
consequenties die deze had voor de armenzorg. Die stonden hun pogingen in de weg
de katholieken een plaats te geven in de stedelijke samenleving zoals de andere
kerken die hadden. Dit was geen vorm van tolerantie. De katholieken werd deze
gelijkstelling hardhandig opgedrongen. Zij moesten voor hun eigen armen zorgen om
de facto als kerkelijke gemeenschap erkend te worden. Formeel bleven de plakkaten
van kracht.

Deze houding van de stedelijke overheid vindt een pendant in die van de Staten van
Holland tegenover de katholieke hiërarchie. In deze zelfde periode vond op hoog
niveau overleg plaats over de mogelijkheid en wenselijkheid van een openlijk erkende
kerkelijke organisatie voor de Hollandse katholieken. Tegenover de door de clerezie
gekozen optie van een door de inlandse geestelijkheid gekozen bisschop propageerde
het Haarlems kapittel een apostolisch vicaris voor Holland. Beide partijen waren
ervan overtuigd dat wanneer overeenstemming bereikt zou worden over een of andere
vorm van bestuur, deze aan alle katholieken dwingend zou worden opgelegd. Ook
hier werd gezocht naar een mogelijkheid de katho1ieken een 'nationale' kerkelijke
organisatie te geven, vergelijkbaar met die van de andere gezindten in Holland. De
soevereiniteit van de gewes ten belemmerde vooralsnog een oplossing voor heel de
Republiek. Ook hier bleven de plakkaten van kracht. Ze werden niet langer gebruikt
om katholieke organisatie onmogelijk te maken, maar bleven achter de hand als
drukmiddel ten gunste van die partij die zich het meest voegde naar de
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godsdienstpolitiek van de Staten. Erkenning was ook op dit niveau afhankelijk van
aanpassing aan de eisen die de overheid aan een kerkgenootschap stelde.

Summary

In this article a description is provided of Catholic poor relief in Haarlem. This was
given its own organization in the eighteenth century, under strong pressure of the
town magistrate. The burden of the Catholic poor, which had until then been borne
partly by the town chaplains, thereby became the exclusive responsibility of those of
the same religious persuasion. The burgomasters appointed a board of high church
wardens to supervise poor relief and to manage the separate stations. A 'station' is a
religious community connected with a priest in the Dutch mission. The stipulation
that the high church wardens were to submit any problems or arguments to the
burgomasters caused the latter to take upon themselves the task of referee  in internal
Catholic conflicts. They interfered in matters of membership, appointments of priests,
the financial administration of the stations and the conflicts between Roman Catholics
and followers of the Old Catholic Church. These matters can be seen as indications of
a redefinition of the position of Catholics within the Republic in the course of the
eighteenth century.


