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e Broerekerk is sinds jaar en 
dag een van de markante 

herkenningspunten van 

Bolsward. Als ruïne trok het gebouw 
sinds de brand van 1980 al tal van 
bezoekers. Het zal nu na de bijzondere 
renovatie van 2006 nog wel meer men
sen trekken en wellicht tot de belang
rijkste trekpleister en het dragend 
symbool van de stad uitgroeien. Dan 
krijgt het daarmee de centrumfunctie 
terug die het ooit bezat. De kerk vorm
de immers de kern van het Broere
klooster, dat als eerste franciscaner 
bedelordeconvent in Friesland niet 
alleen het zielenheil van de 
Bolswarder bevolking bevorderde, 
maar via zijn predikende monniken 
ook het hele gewest bestreek en verder 
binnen zijn orde lange tijd als studie
huis fungeerde voor getalenteerde fra
ters uit andere gemeenschappen. Het 
Broereklooster was in de Middel
eeuwen in meer dan één opzicht van 
boven-lokale betekenis. Sterker nog, als 

er één instituut was dat Bolsward 
reeds ver voor 1455 tot stad maakte, 

dan was het wel dit klooster van de 
franciscanen. Genoeg reden om in 
deze bijdrage nader de ontwikkeling 
onder de loep te nemen en daarbij 
vooral aandacht te besteden aan de 
sociaal-religieuze betekenis van het 

convent. Het midden van de dertiende 
eeuwen het jaar 1580 vormen het 
begin- en het eindpunt. 

• De bedelorden en de 
stichting van het 
Broereklooster 

Over het ontstaan van het Bolswarder 
klooster is weinig bekend.1 Zoveel is 
echter wel zeker dat dat ruim voor het 
einde van de dertiende eeuw geda

teerd kan worden. Twee berichten in 
ordechronologieën noemen 1260 als 
stichtingsjaar.2 Volgens de zestiende
eeuwse franciscaanse historicus 

Gonzaga en de latere Friese kroniek
schrijver Pieter Winsemius, die zich 
op een ongenoemde bron baseert, zou 
het klooster omstreeks 1270 tot stand 
gekomen zijn .3 Er valt echter ook een 
ander jaar te noemen, en wel 1281, op 
grond van een inscriptie die in 1623 in 
de Broerekerk aan de zuidoostzijde 
van de koormuur werd aangebracht, 
waar staat: Orate pro anima Godeke de 
Hockauwert anno MCCLXXXI fratres 
minores ceperunt vocari in Bodelswert. 
Letterlijk vertaald luidt deze tekst: 'Bid 

voor de ziel van Godeke van 
Hockauwert; in het jaar 1281 zijn de 

minderbroeders begonnen geroepen te 
worden in Bolsward ' .4 Hockaert is de 
naam voor de oude kerkterp van 
Bolsward. Het is heel goed denkbaar 
dat een daar gevestigde koopman of 
edelman met de naam van Godeke de 
franciscanen begunstigd heeft om 
zich vervolgens in hun nieuwe kerk te 
laten begraven. Maar bij gebrek aan 
verdere gegevens kan deze veronder-

Het Broereklooster van Bolsward: een kort historisch overzicht ,. 



stelling niet bevestigd worden. Er valt 
dus geen definitieve keuze voor een 
van de genoemde data te maken. 
Ook al zou het in 1260 geweest zijn , 
dan was het nog geen erg vroege stich
ting. In die tijd stonden er al heel veel 
kloosters in de omgeving.5 De meeste 
waren echter op het platteland geves
tigd en behoorden tot oude orden als 
de benedictijnen, cisterciënzers en 
koorheren van Sint-Augustinus. Denk 
bijvoorbeeld aan de St.-Odulfusabdij 
van Staveren (ca. 1132), de koorheren
abdij Ludingakerke bij Midlum (1158) 
en de cisterciënzer abdij Bloemkamp 
bij Hartwerd (1191). Dit waren contem
platieve instellingen waarin monniken 
en nonnen met hun eeuwigdurende 
gebed het engelenkoor in de hemel 
probeerden na te bootsen, mede in de 
overtuiging dat ze daarmee de zielen 
van hun weldoeners een hemelse 
bestemming konden bezorgen. Zulke 
kloosterlingen waren en bleven gebon
den aan de gemeenschap waarin ze 
waren ingetreden. Zij spanden zich 
wel in voor de gewone plattelandsbe
woners maar baden toch eerst en voor
al voor de elite, van wie ze grote stuk
ken land kregen om de helledreiging 
af te weren. Vaste inkomsten uit land 
waren nodig om hun conventen volle
dig te kunnen vrijstellen voor ere
dienst en koorgebed. Tot omstreeks 
1200 waren alle kloosters in Europa 
op deze leest geschoeid. Het waren 
afgezonderde stukjes hemel op aarde 
die in beginsel op het platteland 
lagen, ver weg van de zondige wereld. 

Onder aak De Broerekerk in Bolsward 

De gedenksteen uit 1623 

I n de Broerekerk bevond zich een gedenksteen die thans in de Martinikerk te 
Bolsward tegen de zuidoostwand van het koor is opgehangen. Deze gedenksteen is 

ter gelegenheid van een verbouwing in 1623 in het koor van de Broerekerk geplaatst. 
Aan het eind van de negentiende eeuw is de steen naar de Martinikerk overgebracht. 
Het opschrift van de steen vertaald uit het Latijn is als volgt: 'Wat het papisme heeft 
misvormd, dat hervormen thans godsdienst en vroomheid, terwijl de stem Gods zich 
doet horen. In een oude bouwval is het volgend gedenkteken gevonden: Bidt voor de 
ziel van Godeke van Hockaert. In het jaar des Heren 1281 hebben de Minderbroeders 
zich het eerst te Bolsward neergezet. De tijd te vermelden, waarin de fundamenten 
dezer kerk gelegd zijn, heeft de vijandige ouderdom mij helaas de gang van zaken 
belet. De tijd te noemen, die de fundamenten der oude kerk vernieuwt, heeft hij niet 
belet; zie lezer hier hebt ge hem: De vermaarde magistraat der stad heeft door de eer
ste kerkvoogden der herstelde kerk, jonker Johan van Heerma, gesproten uit het zeer 
oude geslacht der oldermans, Heerke Heerkes en Frans Rol/ema, ingeschreven burgers, 
dit heilige godshuis tot gebruik van de eredienst laten herstel/en. In het jaar der 
geboorte van Jezus Christus, verlosser en behoeder (1623).' 

Gedenksteen met inscriptie, die in 1623 
in het koor van de 8roerekerk werd 
geplaatst. 

Nis in de 8roerekerk. In deze nis was 
oorspronkeLijk de gedenksteen van 1623 
te zien. 



In de twaalfde en dertiende eeuw 
werd die wereld in de beleving van de 
mensen steeds zondiger, vooral in de 
steden die toen als paddestoelen ui t de 
grond rezen. Door bevolkingsgroei en 
ontginningen ontstond na 1100 een 
echt stedenlandschap, eerst in Noord
Italië en Vlaanderen, later ook in de 
Rijnstreek en elders in het Noorden. 
De nieuwe steden waren niet m eteen 
metropolen van tienduizenden men
sen, maa r de tijdgenoot beleefde hun 
ontstaan toch als een revolutie. 
Handel en nijverheid trokken er tal 
van werkzoekenden, die buiten de ver

trouwde kaders van het dorp in een 
totaal nieuwe omgeving terecht kwa
men. En da t leidde behalve tot econo
mische ontplooiing ook tot werkloos
heid, armoede en desoriëntatie; tot 
problem en waarop de Kerk zoals ze tot 
dan toe georganiseerd was, lange tijd 
geen antwoord wist. 

De bedelorden nu, waarvan die van 
Franciscus van Assisi en Dominicus de 
Guzman de oudste en bekendste zijn, 
werden gesticht en na enige aarzeling 
ook door de paus gesteund om daar 
iets aan te doen.6 Zij stelden zich niet 
alleen tot doe l voor de nieuwe ont
heemden te bidden maar ook het 
evangelie te verkondigen en hun tege
lijkertij d het leven naar het evangelie 
te tonen. Ze trokken dus naar de ste
den en stich tten daar gemeenschap

pen om de massa te bereiken. De fran
ciscanen en dominicanen legden 
daarbij overigens elk een ander accent. 

Eerstgenoemden probeerden de men
sen het leven van Christus voor te 
leven door zelf de volkomen armoede 
te betrachten. Zij wilden niet alleen 
individueel maar ook collectief afzien 
van elke vorm van bezit, wat inhield 
dat ze zich afhankelijk stelden van 
begunstiging m et aalmoezen. De 
dominicanen lieten zich op dit terrein 
door de franciscanen inspireren maar 
zij zagen de armoedepraktijk minder 
als doel dan als middel om de predi
king zo goed mogelijk te doen slagen . 
Vandaar dat ze ook wel predikheren 
werden genoemd. Voor beide orden 
geldt dat ze hun inkomsten groten
deels uit een georganiseerde bedel
praktijk moesten halen. 

Verdieping in de grondslagen van de 
evangelische boodschap was verder 
voor beide orden zo belangrijk dat ze 
een training in de theologie verplicht 
stelden voor hun leden . Ze h adden ver
der gemeen dat ze hun broeders niet 
meer binnen de muren van het kloos
ter hielden. Evangeliseren en bedelen 
vereisten immers reizen en trekken. 
De consequentie van deze keuzes was 
dat hun oversten sturend en planma
tig moesten optreden. Anders dan de 
oude orden waren de bedelorden daar
om sterk hiërarchisch georganiseerd . 
Bedelmonniken beloofden geen 
gehoorzaamheid aan de overste van 
hun huisklooster maar aan de gene
raal-overste van de orde. Ze konden 
daarom makkelijk overgeplaatst wor
den naar een ander huis, waar hun 

talenten en vaardigheden beter tot 
hun recht kwamen. Wie in Bolsward 
intrad, bleef dus niet persé in dit stad
j e. Hij kon makkelijk terechtkomen in 
Groningen of Keulen, terwijl klooster
lingen ui t andere ordehuizen naar 
Bolsward gedirigeerd konden worden. 
Dat beteken t dat elk bedelordeklooster 
tenminste een interregionale of zelfs 
internationale bevolking kende. 

Beide orden werden vrijwel meteen na 
hun erkenning door de paus (ca. 1210 
en 1216) razend populair en verkregen 
in twee tot drie decennia honderden 
vestigingen in heel Europa. Ze versche
nen eerst in de stedelijke centra van 
formaat maar stichtten vervolgens ook 
huizen in kleinere steden. Daarbij trad 
een zekere competitie op, die zodanig 
werd gekanaliseerd dat de francisca
nen en dominicanen zich in de regel 
niet tegelijkertijd in dezelfde plaats 
vestigden. Alleen in de allergrootste 
steden zoals Keulen , Gent en Utrecht 
waren ze na verloop van tijd allebei 
vertegenwoordigd. 

De eerste bedelordevestiging in 
Friesland was die der dominicanen in 
Leeuwarden , gesticht in 1245, vrij kort 
na Utrecht (1232) en Antwerpen 
(1244). Opmerkelijk genoeg werd deze 
stichting gerealiseerd voordat er in 
Groningen een bedelordeklooster tot 
stand kwam? Blijkbaar zag de ordelei
ding der dominicanen aanvankelijk 
meer groeipotentieel in Friesland 
bewesten de Lauwers dan in het 
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gebied ten oosten. Het verklaart 
meteen ook dat de minderbroeders als 
grote concurrent vrij snel wel voor 
Groningen kozen. Het franciscaner 
klooster daar stond er in ieder geval al 
in 1253, maar werd vermoedelijk al 
enige jaren eerder gesticht. Het eerst
volgende dominicanenklooster moest 
dan logischerwijs in Groningen of de 
Ommelanden verrijzen, terwijl de 
franciscanen voor Westerlauwers 
Friesland opteerden en daarbij uiter
aard niet uitkwamen op de plek waar 
hun concurrenten al zaten. Zo gebeur
de het ook: de dominicanen stichtten 
in 1276 een tweede noordelijke neder
zetting in het Groningse Winsum; de 
franciscanen vestigden zich tussen 
1260 en 1281 in Bolsward. 

De vraag is nu of Bolsward dan naast 
Leeuwarden de enige stedelij ke kern 
met groeimogelijkheden in Friesland 
was. Het antwoord is n iet meteen 
bevestigend. Er waren in die tijd meer 
Friese handelsbuurten die als stad 
gekwalificeerd kunnen worden, zoals 
Staveren, Dokkum en Sneek. Maar die 
hadden ieder al een klooster van een 
oude orde binnen hun klokslag. In 
Staveren stond de benedictijner 
Odulfusabdij , in Dokkum het norber
tijner Bonifatiusklooster en vlakbij 
Sneek had de geestelijke ridderorde 
der johannieters een kloosterlijke ves
tiging. Geen van deze plaatsen was 
toen echter al zo groot dat de bedel
monniken er de zittende religieuzen 
concurrentie wilden of konden aan-

Onder dak De Braerekerk in Bolsward 

Detail van de plattegrond van 8olsward, afkomstig uit de Atlas van De Robles uit 1572. 
Duidelijk zijn de 8roerekerk en de kloostergebouwen te zien. 

doen. Zodoende was Bolsward toch de 
meest aangewezen vestigingspiek voor 
de franciscanen. 

Afgaand op de nederzettingsstructuur 
ziet het er niet naar uit dat Bolsward 
in de laatste decennia van de dertien
de eeuw een snelle economische ont
wikkeling heeft doorgemaakt. Jammer 
genoeg is er nauwelijks archeologisch 
onderzoek gedaan naar het ontstaan 
en de eerste expansie van de handels
terp in het zuiden. Maar wel is duide
lijk da t op de noordoostflank van deze 

terp omstreeks 1260/1280 voor het 
klooster nog zeer veel ruimte voorhan
den was. De broeders konden er niet 
alleen een betrekkelijk groot klooster
complex bouwen . Ze legden er ook een 
kerkhof aan en scheidden met muren 
een uitgebreid terrein afvoor een tuin 
of boomgaard. De oudst beschikbare 
stadsplattegronden van Bolsward uit 
de zestiende eeuw tonen het convent
sterrein als een forse ruimtelijke encla
ve. Vergeleken met de Vlaamse en 
Hollandse steden was Bolsward in die 
tijd een relatief kleine plaats . Het is 



daarom niet waarschijnlijk dat de 
franciscanen verwachtten er hun 
gemeenschap van meet af aan alleen 
met aalmoezen van alleen de plaatse
lijke bevolking te kunnen onderhou
den. Weliswaar stond bij de bedelor
den de stedelijke activiteit centraal, 
maar het mag niet vergeten worden 
dat zij ook op het platteland actief 
waren. Het stadsklooster fungeerde 
tegelijkertijd als een uitvalsbasis voor 
de evangelisatie van het platteland. 
Hun bedel- en preektochten voerden 
de minderbroeders van dorp naar 
dorp, langs de plaatselijke parochie
kerk, waar de pastoor geacht werd 
hun gelegenheid tot preken en biecht
horen te geven, dikwijls met relieken 
als heilsmiddelen in hun bagage. Dat 
bedelen heette 'op termijn gaan' of ter
mineren. Om te voorkomen dat broe
ders van verschillende conventen van 
dezelfde orde elkaar in de weg zouden 
lopen, werden zorgvuldig grenzen tus
sen ieders termijngebied afgebakend. 
Die termij ngebieden waren per orde 
weer anders ingedeeld. Zo strekte de 
actieradius van de Bolswarder broe
ders zich uit tot heel Westerlauwers 
Friesland. Daarbuiten kwamen ze in 
de territoria van hun confraters uit 
Groningen en Zwolle. Door zijn lig
ging, op een knooppunt van land- en 
waterwegen in het volkrijke en 
welvarende Westergo was Bolsward 
net zo geschikt als Fries gebeds- en 
missie-centrum voor de franciscanen 
als Leeuwarden dat was voor de 
dominicanen. 

Overigens zouden de franciscanen en 
dominicanen na 1300 nog gezelschap 
krijgen van twee andere orden. Twee 
van de vele bewegingen die zich door 
het succes van Franciscus en 
Dominicus hadden laten inspireren, 
wisten na lang lobbyen een pauselijke 
licentie te verkrijgen. Dat waren de 
augustijner eremieten, een vereniging 
van kluizenaarsgemeenschappen die 
tot een bedelorde getransformeerd 
werd , en de karmelieten of onze-lieve
vrouwebroeders. Laatstgenoemden 
zochten hun oorsprong op de berg 
Karmei in het Heilige Land. Omdat het 
laatkomers waren, vinden we hen 
meestal in de minder belangrijke of 
later ontstane steden. Die karmelieten 
kregen pas in 1338 voet aan de grond 
in Friesland, met een kloostertje in 
Woudsend, wat toen blijkbaar als een 
groeikern werd beschouwd. De augus
tijner eremieten hebben aan het eind 
van de veertiende eeuw geprobeerd 
een convent te stichten in Franeker 
maar die stichting liep op niets uit 
omdat hun vestiging te Appingedam 
er op tegen was. De Damster broeders 
doken echter wel regelmatig op bewes
ten de Lauwers om er te bedelen. In 
het spraakgebruik duikt daarom sinds 
die tijd de term op van 'de vier bidden
de orden ', waarbij bidden opgevat 
moet worden als een synoniem van 
bedelen. 

• Bidden, bemiddelen 
en studeren tot 
omstreeks 1450 

Zo kunnen we er wel vanuit gaan dat 
de Bolswarder broeders met een ter
mijngebied van meer dan 360 
parochies voor heel Friesland al vanaf 
het begin een religieuze centrumfunc
tie uitoefenden. Hun werd in 1323 
samen met de dominicanen door het 
Verbond van de Opstalsboom toege
staan om bedeltochten door alle Friese 
landen te houden. Het is dan ook geen 
wonder dat we ze als een der vier bid
dende orden regelmatig in de overge
leverde Friese testamenten genoemd 
vinden. Zo bijvoorbeeld in de laatste 
wil van de hoofdeling Wpka Doyema 
uit Marssum uit 1439, waarin aan elka 

biddenda broeren een half lopen 
koren wordt gelegateerd, ofin die van 
Ritsche ]elmera van Ameland uit 1450 
die aan hen ieder een halve schild wil 
laten uitkeren.8 Het lijdt dan ook geen 
twijfel dat de Broerekerk, die in de eer
ste helft van de veertiende eeuw gro
tendeels haar huidige verschijnings
vorm kreeg, met gaven van gelovigen 
uit heel Friesland gebouwd is. 

Voor het overige vinden we de 
Bolswarder broeders vóór 1400 niet 
vaak in de bronnen. Dat komt echter 
meer vanwege de slechte Friese 
archiefoverlevering dan door een 
mogelijk geringe activiteit. In 1313 
blijkt de gardiaan van de Bolswarder 
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Detail van de stadsplattegrond van Braun en Hogenberg, vervaardigd in 1588. Ten zuiden van 
de Broerekerk staan nog gebouwen, die waarschijnlijk tot het klooster hebben behoord. 

minderbroeders betrokken bij de 
afhandeling van een geschil tussen de 
Utrechtse bisschop en de inwoners 
van Stellingwerf en Schoterland. Hij 
zegelt als een van de bemiddelaars een 
zoensovereenkomst, samen met een 
aantal rechters uit Westergo en de 
abten van Staveren, Ludingakerke en 
Bloemkamp. Daaruit kan afgeleid wor
den dat zijn inbreng zeer op prijs 
werd gesteld. Verder is er een oorkon
de uit 1331 overgeleverd waarin hij 
samen met schout en schepenen van 
Bolsward verklaart dat enkele burgers 

Onder dak De Broerekerk in Bolsward 

uit Arnhem uit gevangenschap zijn 
ontslagen en al hun goed teruggekre
gen hebben. 

Over de kloosterbevolking kan nog wel 
iets meer gezegd worden, op grond 
van een in de jaren vijftig ontdekt ver
haal in stuntelig Latijn dat door een 
jonge monnik bij wijze van vingeroefe
ning op een paar lege bladzijden ach
ter in een geestelijk boek is geschre
ven.9 Het betreft een carmen: een lied 
uit 1374, in slecht rijmende verzen. 
Knullig of niet, aardig is wel dat het 

niet alleen de namen geeft van de 
bewoners van het Bolswarder klooster 
maar daarbij ook nog enkele wetens
waardigheden over hen onthult. Het 
blijkt dat er veertien broeders in het 
klooster woonden. Enkele van hen 
werden als student in de artes libera

les [de zogenoemde vrije kunsten[ 
onderwezen door de cursor broeder 
Herman van St. Brigida, die mogelijk 
uit Ierland afkomstig was. Deze zou 
een mild, wijs en bovenal ook muzi
kaal man zijn geweest die tevens les 
gafin liturgische zang. Verder was er 
een theologiedocent in de persoon van 
broeder Wiardus. Zijn taak beperkte 
zich niet tot het onderrichten van de 
studenten, want in elk bedelordecon
vent hoorde een lector aanwezig te 
zijn die iedere dag twee uur les gaf 
waarbij alle paters en fraters verplicht 
tegenwoordig waren. Dan was er de 
gardiaan Hugo, de eigenlijke leider 
van het klooster, en de custos Viardus 
van Dokkum. Laatstgenoemde was een 
ordefunctionaris van hogere rang, die 
het toezicht uitoefende op andere 
kloosters binnen zijn custodie. Of hij 
tijdelijk in Bolsward verbleef dan wel 
van daaruit de scepter zwaaide over 
het district is echter moeilijk te zeg-
gen. 

De kwalificaties en herkomstnamen 
van de studenten maken verder duide
lijk dat het Bolswarder convent een 
opleidingscentrum was voor broeders 
uit de Nederlanden en zelfs daarbui
ten. We ontmoeten er in 1374 een 



Jacobus van Roermond, een johannes 
van Trier, een andere johannes uit de 
buurt van Keulen en een frater 
Andreas uit Drenthe, maar met Friese 
ouders, en een zekere Radolphus , 
wiens naam niet Fries klinkt. Van de 
andere fraters: Yngelbertus, 
Laurencius, johannes Sassa en Petrus, 
wordt de herkomst niet gemeld. Maar 
bovengenoemde gegevens bevestigen 
wel het idee dat in zulke kloosters 
geen ofweinig broeders uit de eigen 
stad aangetroffen werden. 

• Hervormings
pogingen, 1455-1474 

Wekt het bericht van 1374 nog wel de 
indruk dat er hard gestudeerd en nij
ver gebeden werd in het Bolswarder 
klooster, zo'n tachtig jaar hing de vlag 
er anders bij. De Friese kloosters had
den het in de decennia voor en na 
1400 in het algemeen erg moeilijk. In 
kronieken wordt melding gemaakt 
van grote bezitsverliezen door oorlo
gen en wanbeheer. En er is sprake van 
geestelijke neergang. Voor sommige 
kloosters is vastgesteld dat hun leden 
moeite hadden zich aan het gemeen
schapsleven en de drie centrale gelof
ten, van persoonlijke armoede, kuis
heid en gehoorzaamheid te houden. 
Binnen de bedelorden was vooral spra
ke van onenigheid over de praktische 
naleving van het armoedegebod. De 
meeste kloosters, ook die der francisca
nen, waren er voor hun bestaanszeker-

heid namelijk in de loop van de tijd 
toe over gegaan bezittingen en renten 
te accepteren, bij wijze van vergoeding 
voor de religieuze diensten die zij de 
gelovigen boden. Daarbij kan men 
denken aan zielmissen, die soms in 
grote aantallen besteld werden, en die 
door hun broeders gelezen of gezon
gen dienden te worden. In weerwil 
van wat de regel van St. Franciscus op 
dit punt voorschreef, beschikten ook 
de Bolswarder minderbroeders elk 
over eigen inkomsten en bezittingen 
in deze tijd. Dat blijkt wel uit het tes
tament van Bauck HesseIs wijffuit 
1452 waarin de testatrix aan de gardi
aan, de lector, de koster en verder aan 
ieder van de broeders die bij haar uit
vaart een mis opdraagt, een postu
laatsgulden legateert.lO Zij liet dus aan 

alle broeders apart een bedrag uitke
ren in plaats van de gehele gemeen
schap een collectieve aalmoes voor de 
gevraagde diensten te geven . 
Dat hoefde niet noodzakelijkerwijs tot 
verval en liederlijk gedrag te leiden, 
maar het riep wel de kritiek en veront
waardiging op van toenmalige hervor
mers en boetepredikers als Geert 
Grote. In zijn visie en die van tal van 
andere vertegenwoordigers van de 
Moderne Devotie moesten armoedebe
leving en gemeenschapszin opnieuw 
centraal komen te staan. Hij pleitte 
dan ook voor een grondige sanering 
van de bestaande kloosters. Zijn volge
lingen stichtten nieuwe kloosters, om 
de bewoners der bestaande instellin
gen te laten zien hoe de woestijnva
ders het ooit bedoeld hadden. Eén van 

Fragment van rade zandsteen met daarin een inscriptie (randtekst). 
Magelijk is dit een anderdeel van een grafzerk geweest uit de veertiende af vijftiende eeuw. 
Aangetroffen in de zomer van 2005 in de vloer van de 8raerekerk. 
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die vernieuwingscentra in Friesland 
was de priorij Thabor in Tirns, 
gesticht in 1406. Het behoorde tot de 
congregatie van Windesheim die 
gesticht was door metgezellen en leer
lingen van Geert Grote. Het leven en 
de gebedsvoorspraak van de 
Thaborieten werden in Friesland 
enorm gewaardeerd, want ze wisten 
binnen een halve eeuw niet minder 
dan 800 h a vruchtbare kleigrond te 
verwerven . Van Thabor zou een enor
m e invloed uitgaan op de oudere 
instellingen in de omgeving. Haar 
bewoners propageerden de 'observan
tie' ofwel trouw aan de oorspronkelij
ke regel, zonder welke een goed en 
zinvol kloosterleven niet mogelijk was. 

In eerste instantie liep de vernieuwing 
via sympathiserende kloosterlingen , 
die ieder binnen de eigen orde en het 
eigen klooster voor regeltrouw pleit
ten. Men probeerde dus het observante 
leven der hervormers in het eigen 
klooster na te volgen. Maar al spoedig 
ontstond er ook een drang tot vernieu

wing via de beurs der gelovigen. De 
waardering voor het leven van de 
moderne devoten en andere strenge 
kloosterlingen werd namelijk zo groot, 
dat een groot aantal gelovigen het 
merendeel van hun ziele hei ls
bestedingen voor hen gingen bestem
men. ll Dat blijkt vooral wanneer m en 
testam enten naast elkaar legt en dan 
de vrome beschikkingen nagaat. 
Vergelijkt men de schenkingen en ana
lyseert men de voorkeur daarachter, 
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dan valt op dat het aantal legaten ten 
gunste van hervormde kloosters in de 
loop van de vijftiende eeuw sterk toe

nam in kwantiteit en kwaliteit ten 
koste van die van niet hervormde 

kloosters . 

Nu kon de druk van die voorkeur der 
gelovigen, niet doorslaggevend zij n 
voor agrarische kloosters met een 
omvangrijk bezit. Inkomsten uit aal
moezen en misbestellingen vormden 
voor hen slechts een fractie van dat 
wat ze aan pachten en ren ten binnen
haalden . Voor de bedelordekloosters 
lag dat echter heel anders. Zij moesten 
het juist hebben van bedelopbreng
sten, misbetalingen en intredegaven. 
Wanneer de gunst van het publiek 
zich van hen afkeerde, was dat finan
cieel gesproken een ramp. Vandaar dat 
in veel bedelkloosters na verloop van 
tijd niet alleen een geestelijk gefun
deerde roep tot ingrijpen weerklonk, 
maar ook een op basis van materiële 
noodzaak. Geen wonder dat stadsbe
sturen en belangrijke begunstigers die 
betrokken waren bij het bestuur van 
de kloosters som s voor hervormingen 
pleitten. De druk die zij uitoefenden 
op bestaande conventen om zich bij 
een hervormingsbeweging aan te slui
ten , was enorm groot. En die pressie 
werd groter naarmate er m eer kloos
ters in de buurt waren die de naam 

hadden hervormd te zijn en dus de 
gaven der gelovigen n aar zich toe
trokken. 

Juist in Bolsward lijkt nu in het mid
den van de vijftiende eeuw een cam

pagne te zijn gevoerd om tot een gron
dige sanering te komen. Daarbij was 
de bekende volksprediker en francisca
ner kloosterhervormer Johannes 
Brugman betrokken. Hij genoot in 
1455 onderdak in het Broereklooster 
en deed zijn best er de strenge 'obser
vantie' in te voeren. 12 Van hem wordt 
in het stadboek van 1455 gem eld dat 
hij advies gaf bij de optekening der 
stadsrechten. De stad bleek echter 
m akkelijker te hervormen dan het 
klooster want de zittende klooster
broeders hebben zijn voorstellen niet 
aanvaard. Ze lieten in 1455 alles bij 
h et oude, zodat Brugman onverrichter 
zake verder kon trekken . 

Het lijkt er echter op dat Brugman ver
volgen s heeft getracht elders in 
Friesland een nieuwe stichting van 
'barrevoeters' van de grond te krijgen, 
en wel het observantenklooster Galilea 
te Leeuwarden, dat voortkwam uit een 
reeds bestaande derde-ordeconvent.13 

Het verkreeg in 1459 een pauselijke 
confirmatie als franciscaner broeder
klooster maar bestond toen zeker al 
enige jaren, want franciscaanse kro
nieken noemen 1456 of 1457 als stich
tingsj aar. Het nieuwe klooster mocht 
zich m eteen in de gunst van het Friese 
publiek verheugen . Naast Thabor en 
andere windesheimer conventen 
wordt het opvallend vaak in de testa
m enten genoemd. Zekerheid over een 
stichting door pater Brugman hebben 



Stadsplattegrond uit de atlas van Schotanus uit 1664. Het klooster is afgebroken. 

we niet, maar het is wel opvallend dat 
het Leeuwarder convent tot stand 
kwam meteen nadat Brugmans her
vormingspoging te Bolsward schip
breuk had geleden. 

Als vanzelf ontstond zo een conflict 
tussen de nieuwe barrevoeters van 
Leeuwarden en de oude broeders van 
Bolsward. De nieuwkomers moesten 

immers ook bedelen om in leven te 
blijven en drongen zich daarmee in 
het Bolswarder termijngebied. Er 
waren gelovigen die de Bolswarder 
broeders niet lieten vallen en beide 
groeperingen van aalmoezen voorza
gen, zoals bijvoorbeeld de edelvrouwe 
Yde Heringa van Raerd die in haar 
laatste wil van 1473 de vier biddende 
orden een halve ton rogge besprak en 

de observanten also fulla, dus even
veel. 14 Het is echter onmiskenbaar dat 
met de komst der Leeuwarder obser
vanten de spoeling voor de minder
broeders van Bolsward heel dun werd. 
Dat moeten de Bolswarder stadsbe
stuurders met lede ogen hebben aan
gezien. De centrumfunctie van hun 
klooster kwam als het ware op het 
spel te staan. 
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Daar komt bij dat juist in deze jaren 
nog meer concurrenten op het religi
euze toneel verschenen. In Sneek en 
Franeker ontstonden in 1464 en 1468 
twee nieuwe kloosters van de kruishe
ren ofkruisbroeders.15 Dat was een 
kleine orde die zich qua taakstelling 
op de bedelorden oriënteerde en tege
lijkertij d de vroomheid van de 
Moderne Devotie praktiseerde. Ook de 
kruisheren lieten hun fraters uit bede
len gaan, zodat men hen vaak 
genoemd vindt als de 'vijfde' biddende 
orde. In Franeker werden ze zowel 
door de plaatselijke hoofdeling Douwe 
Sjaerda als door het stadsbestuur 
gesteund. Mutatis mutandis was dat 
ook in Sneek het geval. 

Wat Bolsward betreft is het opmerke
lijk dat kort na de stichting van de 
nieuwe kruisherenkloosters in beide 
buursteden zowel de hoofdeling als 
het stadsbestuur er fel voor de hervor
ming van het Broereklooster ijverden, 
in de jaren 1469-1474.16 Het was kenne
lij k hoog tijd de eigen monniken een 
nieuwe richting te laten inslaan, of die 
zich nu echt losbandig gedroegen of 
niet. Zou men ze hebben laten voort
modderen , dan zou niet alleen het 
aanzien van het klooster maar ook dat 
van de stad onherstelbaar beschadigd 
zijn geraakt. 

De zi trende broeders verweerden zich 
tot het uiterste, afgezien van diegenen 
die wel tot de observantie wensten 
over te gaan. Ze tekenden verzet aan 
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bij de bisschop van Utrecht en richt
ten zich ui teindelijk zelfs tot de paus, 
die daarop in 1472 besloot dat ze wel 
een hervorming moesten aannemen , 
maar dan een minder strenge, te 
weten die van johannes van 
Capestrano. Het woord van de paus 
woog echter niet op tegen de mili taire 
macht van de hoofdeling die door her
vormingsgezinden werd ingeschakeld. 
Goslick jongerna, die sinds 1464 heer 
en meester in de stad was , verdreef in 
1474 samen met Douwe Sjaerda van 
Franeker met geweld die broeders die 
niet tot aanpassing bereid waren, en 
die men 'gaudenten' of 'conventuelen' 
noemt. 

Tot slot kan nog gemeld worden dat 
deze gauden ten zich nog in 1487 en 
1488 in Friesland manifesteerden en er 
wellicht ook op bedeltocht waren. Op 
een landdag wordt dan namelijk tegen 
hen gewaarschuwd. Het was een laat
ste stuiptrekking van de niet-hervorm
de broeders. Sindsdien behoorde het 
Bolswarder klooster weer tot de meest 
populaire conventen voor het opdra
gen van particuliere dodenmissen en 
het verzorgen van een laatste rust
plaats. Ter illustratie zij n tal van vele 
testamenten aan te halen, maar dat 
zou te ver voeren. Hier kan volstaan 
worden met een kort citaat uit de laat
ste wil van vrouwe Lutke Harinxma 
van Sneek die in 1527 zo bezorgd was 
over de pijnigingen die haar ziel in 
het vagevuur te wachten stond dat zij 
geld opzij liet leggen voor het doen 

van 500 dodenmissen die .. . terstondt 

nae haar doot met haeste en sonder 

vertreek ... foer myn ziel ... zouden 
moeten worden gelezen. 17 Zij wilde die 
laten opdragen bij de windesheimers 
van Thabor, de inmiddels ook her
vormde dominicanen van 
Leeuwarden, de kruisheren van Sneek, 
én de minderbroeders van 
Leeuwarden en Bolsward. Daarmee 
had het convent van Bolsward zich 
weer in de rij van betrouwbare 'hier
namaalsverzekeringsmaa tscha ppij en ' 
van Friesland weten te voegen . De 
broeders werden elk apart aan de 
armoedegelofte gehouden. Aalmoezen 
en legaten werden opnieuw aan het 
collectief geschonken , zo blijkt ui t bij
voorbeeld het testament van de Sneker 
burgemeester Goedsfrundt Goslix, die 
in 1523 de minderbroeders te 
Bolsward een ... tonne koyts (= luxe 
biersoort) ende een loepen weyts (= een 
grote zak graan) tot cleyn broet 

besprak.18 

Veel van de genoemde conventen 
beleefden daarom in de jaren tussen 
1475 en 1525 een tweede bloei , waar
door ze ook hun gebouwen konden 
uitbreiden en verfraaien. De Grote of 
jakobijner kerk te Leeuwarden kreeg 
toen haar ruime afm etingen, en de 
franciscaner observanten van 
Leeuwarden bleken kort na 1500 zelfs 
in staat een verhuizing naar een com
pleet nieuw klooster binnen de stad te 
financieren. Het bouwhistorisch 
onderzoek in Bolsward heeft tot dus-
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Afbeelding van de Broerekerk met dakruiter en een ooievaarsnest op het dak. Hier is de zuidzijde van het kerkgebouw getekend. Rond de kerk 
staan bomen maar geen gebouwen meer von het klooster. Afbeelding uit Schotanus' Beschrijvinghe van de Heerlijckheijdt Frieslandt uit 1664. 

ver geen spectaculaire uitbreidingen 
uit die tijd aan het licht gebracht, al 
lijken in de jaren na 1475 wel verbete
ringen aan het koor en het dak te zij n 
doorgevoerd. 19 Aangenomen kan wor
den dat er de nodige middelen 
beschikbaar waren voor een goede 

conservering van de bestaande gebou
wen. Getuige de overgeleverde testa
menten was er animo genoeg om op 
het Broerekerkhofbegraven en in de 
gebeden van de broeders opgenomen 
te worden. Verder zullen ook de relie
ken van het H. Kruis bezoekers naar de 

kerk hebben gelokt. Fokel Gerlefs 
weduwe, de moeder van Grote Pier, 
maakt er in haar laatste wil van 1525 
melding van.20 
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• De Reforma tie
periode 

Tegen 1530 liep die tweede bloeiperio
de voor het Broereklooster op haar 
eind, net als voor de andere Friese con
venten. De interesse voor kloosterlijke 
heilsbemiddeling begon te dalen ter
wijl ook het aantal intredes sterk 
afnam, met name in de mannenkloos
ters. Het lijdt geen twijfel dat een en 
ander samenhangt met de verbreiding 
van reformatorische en erasmiaanse 
ideeën. Wanneer het besef veld wint 
dat gebeden voor de overledenen wei
nig zin hebben omdat God in zijn 
Almacht alleen over hun lot beslist, 
zakt langzaam maar zeker het funda
ment onder het kloosterwezen weg. 
'Het minste druppel bloed van 
Christus' was genoeg voor de redding 
van de ziel; en de plicht tot het opdra
gen van dodenmissen jaagt de schame
le gemeente maar op kosten, zo werd 
geredeneerd, niet alleen door prote
stanten maar ook door trouwe katho
lieken. Die ontwikkeling is goed te vol
gen in de vrome clausules van 
testamenten.21 Daarin treffen we 
steeds minder schenkingen, zielenmis
bestellingen en begraafopdrachten ten 
gunste van kloosters. Men spendeerde 
zijn gaven liever aan charitatieve doe
len. Dat was ook in Bolsward het 
geval, waar het gasthuis steeds meer 
schenkingen trok en in 1553 een com
pleet nieuw weeshuis werd gesticht. 
Begrafenissen bij de broeders lijken 
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zich beperkt te hebben tot die families 
die er vanouds hun graf al hadden, 
zoals de ]ongema's. Idtsck Sythie 
Harinxma dr wilde er bijvoorbeeld 
begraven worden aan de zijde van 
haar man Godschalck ]ongema. Ook 
de bekende Nanne Reins en zijn vrouw 
Hid kwamen er in een familiegraf te 
liggen, bij Hids vader Hero ]elbets. 
Overigens stelde het echtpaar als 
tegenprestatie nog wel een betrekke
lijk royaal geldbedrag beschikbaar van 
tweemaal 100 rijnsgulden voor de 
reparatie van het dak van de kerk en 
het convent! 

Die schenkingen konden echter niet 
het grote verlies aan inkomsten com-

penseren dat het Broereklooster in 
deze tijd leed. De monniken vervielen 
tot armoede omdat er geen missen 
meer besteld werden en bedelen wei
nig meer opleverde. De broeders wer
den van deur naar deur gejaagd 
omdat het publiek hen in toenemende 
mate als profiteurs beschouwde die er 
beter aan deden de kost met werken te 
verdienen. In 1556 vroegen de francis
canen van Bolsward daarom aan 
koning Philips II verlof om naar een 
ander klooster te mogen trekken.22 

Het werd hun niet toegestaan. 
Besloten werd om van elders nieuwe 
broeders naar het klooster te zenden. 
En verder kreeg de rentmeester van 
Friesland opdracht geld beschikbaar te 

Houtsnijwerk op de enige bewaard gebleven koorbank van de 8roerekerk uit de tijd van de 
minderbroeders. Rechts zichtbaar de drie jongelingen die in de vuuroven zijn geworpen. 



stellen voor de nodige reparaties aan 
het klooster. De reden voor dit over
heidsingr ij pen was dat de regering in 
Brussel de minderbroeder kloosters als 
bolwerken tegen de opkomende kette
rij zag en ze dus zoveel mogelijk pro
beerde te steunen. Wat dan als vanzelf 
de antipathie tegen hen bij de plaatse

lijke bevolking versterkte. 

Het begin van het einde23 van het 
Broereklooster kan gedateerd worden 
op augustus 1572, toen de prinsgezin
de troepen of geuzen onder leiding 
van Diederi k van Bronkhorst en jan 
Bonga zich meester maakten van de 
Zuidwesth oek, Sneek en Bolsward. Een 
deel van hen werd in het klooster 
gehuisvest, met als gevolg dat er van 
de inboedel niet veel overbleef. 
Uiteraard was de kloosterkerk tevoren 
al door hen van beelden en andere 
'papistische' elementen ontdaan. Op 
31 augustus kon een zekere jan jansz 
er de eerste hervormde preek in 
Bolsward houden. Heel lang duurde 
het geuzenbewind niet, omdat de 
opstandelingen op 23 november de 
vlucht moesten nemen voor de 
Spaanse en Waalse troepen van de 
nieuwe stadhouder, kolonel Cas par de 
Robles. De katholieke eredienst werd 

hersteld. Mogelijk zijn toen ook enkele 
van de gevluchte minderbroeders weer 
naar hun gehavende convent terugge
keerd. Ze zu llen in de volgende jaren 
geprobeerd hebben het kloosterleven 
weer op gang te brengen. De vooruit
zichten waren echter bij gebrek aan 

roepingen en sponsors zo ongunstig 
dat de ordeleiding besloot het klooster 
af te stoten. Een gegadigde voor het 
gebouwencomplex werd gevonden in 
de windesheimer gemeenschap van 
het Haskerconvent, wier klooster bij 
Haskerdijken in 1572 eveneens door 
de geuzen verwoest was. Op 13 juli 
1575 werd een contract met hen geslo
ten , met toestemming van onder meer 
frater Matthias Brouwershaven, pro
vinciaal der minderbroeders, en 
Cunerus Petri, de nieuwe bisschop van 
Leeuwarden. Als tegenprestatie moes
ten de Hasker koorheren een 'aalmoes ' 

van 600 carolus guldens geven aan het 
minderbroedersklooster te 
Leeuwarden. 

Het lijkt er echter op dat het Hasker 
convent vanwege de onrust der tijden 
niet werkelijk zijn intrek in Bolsward 
heeft kunnen nemen. In november 
1576 sloegen de troepen van De Robles 
aan het muiten en sloot Friesland zich 
aan bij de Pacificatie van Gent. De 
nieuwe stadhouder Rennenberg moest 
de protestantiserenden in Friesland 
meer ruimte toestaan. Meteen na de 
ondertekening van de Religievrede van 
14 augustus 1578 ging het stadsbe
stuur van Bolsward ertoe over de leeg
staande Broerekerk aan de gerefor

meerden toe te wijzen. Dat leidde tot 
grote spanningen in de stad, maar de 
hervormingsgezinden bleken er in de 
meerderheid. Zij slaagden er in 1579 
in zowel het college van burgemees
ters en schepenen als de gezworen 

gemeente volledig te domineren. Toen 
na het zogenoemde verraad van 
Rennenberg eind 1579 de calvinisten 
in Leeuwarden en in de Staten van 
Friesland de macht grepen was ook in 
Bolsward de positie van het hervorm

de stadsbestuur definitief veilig 
gesteld. De Maartenskerk werd van 
haar katholieke inventaris ontdaan en 
geschikt gemaakt voor de gereformeer
de eredienst, wat tegelijkertijd inhield 
dat in de Broerekerk geen preken 
meer gehouden werden; het gebouw 
werd lange tijd gebruikt als paarden
stal. Half februari 1580 werd de rest 
van het kloostercomplex door soldaten 
in brand gestoken en vernield. Steen 
en puin van het klooster en de kloos
termuur werden nog datzelfde jaar op 
last van het Hof van Friesland voor een 
som van 513 carolus gulden verkocht 
aan het dijksbestuur van de Vijf 
Deelen voor de versterking van de zee

wering tussen Harlingen en Makkum. 
Het was de bedoeling van het stadsbe
stuur dat ook de stenen van de kloos
terkerk uiteindelijk voor dat doel zou

den worden gebruikt. Maar de afbraak 
kon tegen worden gehouden door 
johannes Herema, gedeputeerde staat 
en lid van het stadsbestuur. Hij wist te 
bewerken dat zijn mederaadsleden op 
hun besluit terugkwamen en de kerk 
lieten restaureren voor gebruik door 
de Hervormde Gemeente. Zo was niet 
het klooster maar dan toch wel de 
kerk als erfgoed voor het nageslacht 
gered. 
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