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Grafstenen en rouwborden in context. Religie en cultuur in  
Cornjum en Leeuwarden ten tijde van Gorlaeus

Wiebe Bergsma

Voor Martin Engels

Summary
In this article some new light is shed on the religious and intellectual background 
of the ‘enigmatic’ David Gorlaeus in order to give a better understanding of 
Gorlaeus’ works in the intellectual landscape of the early seventeenth century. 
The recentely published Diarium written by the historiographus Frisiae 
Bernardus Furmerius (1542-1616) gives useful information about the intellectual 
and cultural life in Friesland’s capital Leeuwarden. The first part of this article 
makes clear that the villagers in the small village Cornjum (19 farms) near 
Leeuwarden could make a choice between different churches or religious groups: 
the public and thus priviliged Reformed church (as a member or sympathizer), 
the clandestine Roman church or meetings of the Mennonites. Gorlaeus’ family 
belonged to the Reformed church, although Gorlaeus himself at the end of his 
short life got Arminian sympathies.  Due to lack of sources concerning Gorlaeus’ 
life it is nevertheless clear that his work was – surely, but how? – influenced by 
the reformed schoolmaster and his family and visitors at the local manor house, 
Martena-state, in his village Cornjum and the cultural ‘hotspots’ in Leeuwarden: 
the important Latin school, the church ministers (Johannes Bogerman), the 
lawyers at the Court (Johannes Saeckma) and some educated members of the 
Frisian States, the visitors at the Nasau court of the stadtholder William Louis, 
influential members of the town patriciate and some Privatgelehrte at their manor 
houses. Alba amicorum, networks of correspondents and academic friendships 
of dozen of citizens document that Leeuwarden in combination with Franeker 
university was an important part of the international respublica litteraria. There 
was even more ‘academic life’ than in Groningen before the foundation of the 
university there (1614).

‘Etiamsi omnes contra sentirent, veritas defendenda; 
ac de praeceptore judicandum uti de maximo inimico. 

Haec tibi perpetuo lex esto.’
David Gorlaeus, 1610.
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Inleiding
In de kerk van Cornjum ten noorden van Leeuwarden hangen drie rouw-
borden met de trits gebod, geloof en gebed. Zij werden in 1602 en 1608 
geschonken door de ouders van de jong gestorven David Gorlaeus, David 
van Goorle sr. en zijn adellijke vrouw Swob van Martena, woonachtig 
op het op een steenworp afstand gelegen slot, beter bekend als de Mar-
tenastate. Het bord met het gebed is geplaatst binnen zuilen met een 
kroonlijst, waarop later de familiewapens van Sjuck van Burmania en 
Catharina Entens zijn aangebracht.1 Zowel de jong overleden geleerde 
als diens ouders liggen begraven in deze kerk. Op de rand van Gorlaeus’ 
graf staat: ‘Anno 1612 den 27 Aprilis is gestorven den welgeleerden en 
zeer verstandighen jonghelinck David van Goorle, alhier begraven’. In 
de hoeken zijn vier symbolische koppen afgebeeld van een jongeling, een 
grijsaard, een ongelukskop en een doodshoofd. Onder het in de Bataafse 
Tijd weggebikte familiewapen staat een Latijns vers in zesvoetige jam-
ben.2 De kwalificatie ‘welgeleerd’ heeft Gorlaeus te danken aan twee pos-
tuum gepubliceerde boeken, Exercitationes philosophicae van 352 pagina’s 
(1620) en het 76 pagina’s tellend Idea physicae (1651). 
Waarom liggen ‘de botten’ van de ouders en de jonge student in de theo-
logie Gorlaeus in de kerk van Cornjum en waarom hangen de rouwbor-
den van de protestantse familie Gorlaeus in deze kerk? Dit zijn weliswaar  

1 Regn. Steensma, Het Friese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal 
(Leeuwarden/Ljouwert 1995), p. 90. Zie voor deze Burmania nt 51.

 Voor het geven van commentaar op dit artikel dank ik behalve de redactie: Hanno 
Brand, Klaas van Berkel, Philippus Breuker, Bernhard van Haersma Buma, Gerda 
Huisman, Mirjam Hulzebosch, Dirk van Miert, Nicolette Mout, Meindert Schroor, 
Sybren Sybrandy, Piter van Tuinen, Oebele Vries en Gerben Wierda.

 In dit omvangrijke artikel en in de noten noem ik om drie redenen bewust veel na-
men en bied ik geregeld biografische informatie, uiteraard niet om aan te tonen dat 
Leeuwarden c.a. de Parnassus vormde van de toenmalige geleerde wereld - quod non. 
Ten eerste om ‘the context of discovery’ van Gorlaeus’ werk enig reliëf te geven. Ten 
tweede om aan te tonen dat Leeuwarden en de omliggende dorpen geen geïsoleerde 
plaatsen waren in de Republiek (der Letteren), mede ten gevolge van de aanwezigheid 
van de Franeker universiteit, waar vele Leeuwarders op tal van niveaus een relatie 
mee onderhielden. Vandaar ook de uitvoerige behandeling van Furmerius en zijn 
dagboek. Ten derde wil ik een bijdrage leveren aan de cultuurgeschiedenis van Fries-
land, waartoe Zijlstra met zijn prosopografische studie over het curriculum studiorum 
van Friezen, Groningers en Ommelanders een belangrijke impuls heeft gegeven. S. 
Zijlstra, Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad 
en Lande ca. 1380-1650 (Leeuwarden 1996). Zie ook de ‘Verantwoording’ van Hilde de 
Ridder-Symoens en A.H. Huussen xiii-xiv. 

2 Davidis Gorlaei Ultrajectini, Idea Physicae (1651) met vertalingen in het Nederlands en 
Fries, ed. F.A.H. Peeters (Tilburg 1986), p. 138. 
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eenvoudige vragen, maar helemaal zonder betekenis zijn zij niet, want 
de antwoorden geven enig inzicht in de kerk van Cornjum – en Friesland 
– tijdens het leven van David jr. Met die vragen bevind ik mij overigens 
in niet onaardig gezelschap, want ook Gorlaeus’ biografie in context be-
gint met een beschrijving van de graftombe, terwijl enkele jaren geleden 
eveneens een studie verschenen is over de reis van de botten van Descar-
tes van Stockholm naar Parijs.3 Een eventuele natuurwetenschappelijke 
analyse van de botten zal niet leiden tot een beter begrip van de beide 
geschriften van Gorlaeus en dus moet de historicus die filosofische boe-
ken in de biografische en culturele context van hun ontstaan plaatsen. 
Ook in Friesland hadden de gereformeerden na de politieke coup van 
1580 het monopolie op de publieke uitoefening van de religie. De gere-
formeerde kerk stond onder toezicht van de machtige, soevereine Sta-
ten en in de steden van de magistraat. De rouwborden in de kerk van 
Cornjum vormen niet alleen een uiting van adellijke distinctie en zelf-
representatie, maar tonen ook de macht van de grootgrondbezitters in 
de kerk: zij benoemden de predikanten op het platteland. De teksten op 
de drie rouwborden met de Tien Geboden uit het Oude Testament, het 
Onze Vader uit het Nieuwe Testament en het Credo weerspiegelen het al-
gemeen christelijk geloof. Over de uitleg van de Bijbel verschilden chris-
tenen ook in Friesland sterk van mening. De politiek besliste mede over 
de uitleg die in de publieke kerk kon worden gehoord, d.w.z. dat de pre-
dikanten mede benoemd en betaald werden via de lokale machthebbers 
en dat het Leeuwarder stadsbestuur onder meer de lengte van de preek 
bepaalde. Gedeputeerde Staten hadden ook in Friesland de beslissende 
stem bij het beslechten van de talrijke theologische meningsverschil-
len op de Franeker universiteit. Katholieken, doopsgezinden en andere 
godsdienstige dissidenten konden hun uitleg van de ware variant van 
het Christendom geven en aanhoren in publiek niet als kerk te herken-
nen schuilkerken en vermaningen.
Katholieken en doopsgezinden waren in feite tweederangsburgers. Niet-
temin konden Friezen evenals Hollanders tijdens de Republiek naast de 
publieke kerk kiezen uit tal van varianten van het christendom die in 
de maatschappij een gedoogde positie innamen. De Van Goorle’s en de 

3 Christoph Lüthy, David Gorlaeus (1591-1612). An Enigmatic Figure in the History of Philos-
ophy and Science (Amsterdam 2012). Russell Shorto, Descartes’ Bones. A Skeletal History of 
the Conf lict between Faith and Reason (New York 2008).
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Martena’s kozen voor de gereformeerde variant ten koste van grote per-
soonlijke offers. David Gorlaeus zelf kwam in Leiden onder de invloed 
van de opvattingen van Jacobus Arminius en zijn volgelingen, die de leer 
van de dubbele predestinatie ontkende, en Conradus Vorstius, die was 
aangeklaagd omdat hij de leer van de Drie-eenheid zou hebben ontkend. 
De opvolging van de theoloog Arminius in 1610 door Conradus Vorstius 
had grote nationale en zelfs internationale theologische en politieke ge-
volgen, die in Franeker en Leeuwarden goed voelbaar waren. 
Door de vraag te beantwoorden wie in het sterfjaar van David van Goorle, 
in 1612, mogelijk in de gereformeerde kerk van Cornjum kunnen hebben 
gezeten – en daarbij ongetwijfeld wel eens naar de rouwborden hebben 
gekeken – krijgen we een goede indruk van de religieuze pluriformiteit 
in Friesland omstreeks 1600. Hoe was de kerkelijke situatie in 1594, toen 
David van Goorle, zijn vrouw en hun zoontje, Martenastate kwamen be-
wonen? Ik geef een beschrijving van de mogelijke kerkgangers in Corn-
jum, onder wie mogelijk de jonge David Gorlaeus. Deze laatste zin met 
tweemaal ‘mogelijk’ maakt duidelijk dat ik slechts het kerkelijke, met 
name protestantse, en culturele decor kan schetsen van het leven van 
de jonge Gorlaeus te Cornjum en Leeuwarden, zonder dat hijzelf een 
zichtbare rol speelt. 
Van 1594 tot zijn inschrijving in 1606 aan de universiteit van Franeker 
woonde Gorlaeus in Cornjum en Leeuwarden, zonder verder sporen in 
de archieven te hebben nagelaten.4 Gorlaeus’ leven werd niet alleen geo-
grafisch, maar ook in cultureel opzicht steeds groter: lager onderwijs van 
een gereformeerde schoolmeester in Cornjum, via de toegangspoort tot 
de Republiek der Letteren leerling van de Latijnse school in Leeuwarden 
met verplichte kerkgang in de Grote Kerk in 1606 naar de Franeker uni-
versiteit, waar hij colleges kreeg van hoogleraren die de gereformeerde 
belijdenissen moesten ondertekenen, en vanaf 1611 student in de theolo-
gie in Leiden, culminerend in twee boeken waarin de micro- en macro-
cosmos op elkaar werden betrokken.5 Door zijn uitzonderlijke vroegrijpe  

4 Vgl. Lüthy, David Gorlaeus, pp. 69-71 over Gorlaeus’ jeugd.
5 Van de Franeker studenten die in het eerste kwart van de zeventiende eeuw een 

tweede universiteit bezochten, liet de grootste groep zich inschrijven aan de Leidse 
universiteit. Zie voor de aantallen J.A.H. Bots en W.Th.M. Frijhoff, ‘De studentenpo-
pulaties van de Franeker academie: een kwantitatief onderzoek (1585-1811)’, in: G.Th. 
Jensma, F.R.H. Smit en F. Westra, red., Universiteit te Franeker 1585-1811. Bijdragen tot de 
geschiedenis van de Friese hogeschool (Leeuwarden 1985), pp. 56-72, i.h.b. p. 59.
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begaafdheid was Gorlaeus als Erasmus een homo pro se, maar de gang van 
een dorpsschooltje via de Latijnse school te Leeuwarden naar de Frane-
ker academie was niet ongebruikelijk. Zo kan dit verhaal via de ‘kapstok-
methode’ zonder kapstok toch een wijdere strekking hebben.6 
De opbouw van dit artikel volgt de ‘levensloop’ van Gorlaeus tot zijn in-
schrijving aan de Franeker universiteit in 1606: na een korte beschrij-
ving van de historische context geef ik ten eerste een beschrijving van 
de godsdienstige verhoudingen in het dorp Cornjum en de plaats van 
Gorlaeus’ familie in de gereformeerde kerk, ten tweede een beschrijving 
van de godsdienstige situatie in Leeuwarden en de Latijnse school al-
daar, ten derde typeer ik de Republiek der Letteren in Frieslands hoofd- 
en hofstad en ten vierde verbind ik aan deze beschrijvingen een meer 
algemene beschouwing.
Het is voor een wijsgeer gemakkelijker om de zoveelste crisis in de fi-
losofie in de zeventiende-eeuwse Republiek te signaleren of te constru-
eren dan voor een historicus door gebrek aan bronnen de meest een-
voudige vragen te beantwoorden over het kerkelijke en culturele leven 
in Leeuwarden en omgeving en de plaats van de afwezige Gorlaeus in 
die wereld. De historicus rest in het geval Gorlaeus slechts de omweg 
als methode.7 De omweg die ik deels heb gekozen is het in het Latijn 
geschreven diarium van de door de Gedeputeerde Staten aangestelde 
landsgeschiedschrijver Bernardus Furmerius (1542-1616), die we als een 
exponent van een oorlogsgeneratie kunnen beschouwen.8 Na een mis-
lukte poging om hoogleraar in Franeker te worden, was Furmerius in 
1597 maar historiographus Phrisiae geworden, zonder zich voordien ook 
maar op enigerlei wijze als geschiedschrijver te hebben geprofileerd. 

6 K. van Berkel, Renaissance der cultuurwetenschap (Leiden 1986), p. 86.
7 Carlo Ginzburg, Omweg als methode. Essays over verborgen geschiedenis, kunst en maat-

schappelijke herinnering (Nijmegen 1986) en Arjen Dijkstra, Between Academics and Idiots. 
A Cultural History of Mathematics in the Dutch Province of Friesland (1600-1700) (Diss. Uni-
versiteit Twente 2012), p. 20.

8 Diarium Furmerii. Dagboek van Bernardus Gerbrandi Furmerius 1603-1615. Landsgeschied-
schrijver van Friesland, inleiding, editie en vertaling D.W. Kok, annotatie Onno Hel-
linga (Leeuwarden 2006). In de noten zeer veel archivalische verwijzingen. In 2006 
verscheen een ander in, gemaniëreerd, Latijn geschreven diarium: Het geheime dag-
boek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 1589-1594, ed., Jan van den Broek (As-
sen 2006). De term oorlogsgeneratie is ontleend aan Henk van Nierop, ‘De Groninger 
burgeroorlog. Naar aanleiding van de publicatie van het geheim dagboek van Johan 
Julsing’, in: Historisch Jaarboek Groningen (2006), pp.41-46, alhier 43 e.v.
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Was die benoeming wellicht meer gebaseerd op het meervoud dan het  
enkelvoud van het woord kennis? Friesland heeft tijdens de Republiek 
vijftien landsgeschiedschrijvers gekend, van wie slechts vier, allen Leeu-
warders, hun ereambt serieus hebben genomen, onder wie Furmerius.9 
Evenals zijn voorganger als landsgeschiedschrijver, de rooms-kathieke 
geleerde Suffridus Petrus (1527-1597), werd Furmerius geacht de oudheid 
van het Friese volk te beschrijven en de roem van zijn vaderland te ver-
dedigen. De Gedeputeerden bepaalden dus mede de inhoud van de ge-
schiedschrijving.
Deze in Leeuwarden geboren en gestorven patriciër volgde onderwijs aan 
een soort particuliere Latijnse school in zijn geboorteplaats, studeerde 
rechten in Bazel en werd na de komst van Alva een balling, onder meer in 
Duisburg en Kleef. Furmerius leefde als lief hebber van de bonae litterae 
tussen de coulissen van de Republiek der Letteren. Furmerius’ publica-
ties als landsgeschiedschrijver werden in de geleerdenwereld op de voet 
gevolgd, en niet altijd tot grote tevredenheid, zoals blijkt uit brieven van 
de Utrechtenaar Arnoldus Buchelius (1565-1641).10 Furmerius’ dagboek 
geeft een levendige indruk van het politieke, culturele en kerkelijke le-
ven in Leeuwarden in de jaren 1603-1616. De schrijver is een seismograaf 
ook van de internationale politieke en militaire trillingen die jaar in jaar 
uit de Friese politiek (belastingen!) bepaalden. Als voormalig balling en 
militair, met twee zoons in het Staatse leger, registreert hij de soms ook 
in Leeuwarden voelbare, zinderende spanning van de oorlog: sterfgeval-
len, begrafenissen, geruchten, angst voor invallen, blijde inkomsten van 
de stadhouder, Landdagen. De Opstand was ook merkbaar in het leven 
van Davids vader, oom Abraham Gorlaeus en zijn grootvader van moe-
derszijde Doecke van Martena.11 Opstand en Reformatie zijn nauw met 
die levens verweven.

9 Suffridus Petrus (1590-1597), Bernardus Furmerius (1597-1616), Pierius Winsemius 
(1616-1644) en Simon Abbes Gabbema (1646-1688). De laatste heeft een zeer omvang-
rijke briefcollectie verzameld en deels afgeschreven en uitgegeven. Zie http://home.
wanadoo.nl/mpaginae/ s.v. Zie voor de collectie van ongeveer 2.000 geleerdenbrieven 
ook Wiebe Bergsma, ‘Brievesamling Gabbema’, in: Jacob van Sluis, red., PBF. De Pro-
vinsjale Biblioteek fan Fryslân, 150 jaar geschiedenis in collecties (Leeuwarden 2002), pp. 
71-74.

10 Zie bijv. Sandra Langereis, Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: 
Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius (Hilversum 2001), p. 98.

11 Zie de bijdrage van Gerben Wierda in deze bundel.
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Bernardus Furmerius had tijdens zijn ballingschap de veelzijdige lite-
rator en foxterrier in naam van de godsdienstige verdraagzaamheid D.V. 
Coornhert (1522-1590) en de geograaf én spiritualist Gerardus Mercator 
(1512-1594) ontmoet. In de jaren negentig leverde hij een gedicht voor de 
beroemde atlas van Mercator, die de sterren had beschreven en de wereld 
in kaart had gebracht.12 Hij publiceerde in 1575 bij Plantijn in Antwerpen 
een Latijnse emblematabundel, schreef in opdracht van en betaald door 
de Gedeputeerde Staten van Friesland geschiedwerken en strijdschriften 
(voorzover geen synoniemen) en gaf teksten uit van de veertiende-eeuwse 
kroniekschrijver Johannes de Beka.13 Hij schreef of werkte mee aan een 
tiental Latijnse boeken en daarmee nam hij een promille van de produc-
tie van boeken en pamfletten voor zijn rekening die tijdens de Tachtig-
jarige Oorlog werden gepubliceerd.14 
Geleerden waanden zich vaak op Olympische hoogte, maar Furmerius 
schreef ‘ex museo meo’ ook over gewone stervelingen. In het begin van 
zijn dagboek komt een citaat voor uit Horatius, ‘Odi profanum vulgus et 
arceo’ (ik haat het gewone volk, en zwijg), maar in zijn dagboek beschrijft 
Furmerius voorvallen uit het dagelijkse leven in de Friese hoofdstad, en 
het wel en wee van de politieke, juridische en wetenschappelijke elite 
én het gewone volk in de herbergen of op straat, met af en toe een aar-
dig inkijkje in het hof van de stadhouder.15 De namen van in Furmerius’ 
ogen geleerde Friezen worden geregeld genoemd evenals sterfjaren van 
vermaarde professoren, onder wie van J.J. Scaliger.16 Een brief van Lei-
dens paradepaardje Justus Lipsius nam Furmerius als een exemplum op.17 

12 Nicholas Crane, Mercator. The Man Who Mapped The Planet (New York 2003), p. 320.
13 De rerum usu et abusu, waarbij hij mogelijk een Nederlandse Vorlage van Coornhert tot 

zijn beschikking had. H. Puhlmann, Ethik in Wort und Bild. Dirck Volckertszoon Coornhert 
und das moralisierende Emblembuch De rerum usu et abusu (Antwerpen 1575) (München 2007).

14 Het aantal boeken van 10.000 genoemd in H. Dunthorne, ‘Anglo-Dutch publishing 
during the eighty years’ war (1568-1648)’, in: L. Hellinga, e.a., red., The Bookshop of the 
World. The role of the Low Countries in the book-trade 1473-1941 (Houten 2001), p. 109.

15 Diarium Furmerii, p. 5 en nt 5.
16 Diarium Furmerii, p. 117.
17 Diarium Furmerii, p. 33.

Wiebe Bergsma



113

Uit Furmerius’ dagboek blijkt dat berichten uit de gehele toenmalige 
wereld doordrongen in Friesland. Met name de Engelse koning Jacobus 
I, partijganger in de arminiaanse twisten, wordt vaak genoemd. Feeste-
lijke gebeurtenissen in koninklijke huizen werden ook in Leeuwarden 
met klokgelui, vuurwerk en geschut geregeld gevierd. Furmerius was op-
merkelijk goed in het aanwijzen van theologische nuances.18

De teruggetrokken Furmerius had een fijne neus voor academische 
nieuwtjes en professorale stoelendansen en weet tal van aardige trekjes 
te schetsen van mensen die ook in Gorlaeus’ leven een rol hebben ge-
speeld. Furmerius verzamelde zijn informatie op vele manieren: in de 
kerk, op straat, in de herberg en op de markt. Vrienden en verwanten 
schreven hem brieven. Kooplieden en schippers, herauten en trompet-
ters, zijn zoons en geleerden brachten nieuwtjes en vooral ook veel ge-
ruchten over.19 Als landsgeschiedschrijver had hij toegang tot het archief 
en de bibliotheek van de Staten, waarvoor hijzelf ook stukken verza-
melde. Alleen al het dagboek van de enigszins enigmatische Furmerius 
maakt duidelijk dat de grietenij Leeuwarderadeel en Leeuwarden geen 
kerkelijk en cultureel geïsoleerde contreien waren verstoken van het we-
reldnieuws.20 

18 Zie voor de godsdienstige context Wiebe Bergsma, ‘Bogermans voorbeeld? De be-
keerde sociniaan Jacobus Lautenbach’, in: Doopsgezinde Bijdragen 30 (2004), pp. 72-102. 

19 Zie Diarium Furmerii, p. 19.
20 Het adjectief enigmatisch in relatie met Furmerius gebruik ik om vier redenen: 1. 

Hij schrijft vaak over de gereformeerde avondmaalsvieringen in Leeuwarden, terwijl 
zijn naam niet voorkomt op de lidmatenlijst van de gereformeerde kerk. 2. Ondanks 
zijn geleerde netwerk zijn er amper brieven van hem bewaard gebleven. 3. Ondanks 
intensieve naspeuringen valt er over hem in de archieven weinig te vinden. 4. Ik ver-
moed na intensieve studie van zijn leven en werk dat hij licht mensenschuw was, 
wellicht vanwege zijn karakter of omdat hij door de enorme invloed van de historisch 
uiterst actieve rector van de Latijnse school te Groningen Ubbo Emmius in binnen- 
en buitenland als geschiedschrijver was gediskwalificeerd. Zie ook het met veel em-
pathie geschreven artikel van D.W. Kok, ‘Een late roeping. Het leven van de historicus 
Furmerius’, in: De Vrije Fries 78 (1996) pp. 55-66. Over Furmerius’ geschiedwerk E.H. 
Waterbolk, Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese 
geschiedschrijving in de zestiende en zeventiende eeuw (Groningen/Djakarta 1952).

 Over Furmerius als geschied- en dagboekschrijver, zijn plaats in de respublica litteraria 
en de manier waarop hij zijn bronnen en nieuws verzamelde hoop ik t.z.t. een kleine 
studie te publiceren.
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Af b. 1.  De landsgeschiedschrijver Pierius Winsemius (1586-1644) nam in 1622 
in zijn kroniek en geschiedenis van Friesland ook een beschrijving op 
van de elf Friese steden en dertig grietenijen. In zijn beschrijving van 
zijn geboorteplaats Leeuwarden roemt hij ook de Latijnse school, de rol 
van zijn vader en memoreert hij de Friese contacten van de humanist 
Desiderius Erasmus met enkele Friese geleerden: ‘De schole heeft 
in voortyden ende voor dat de andere steden ende vlecken openinge 
vanden selve gedaen hebben/seer floreerd ende in achtinge geweest/
in welcke oock onsen vader (welcke wy om vaderlijcke gedachtenisse 
noemen) Hayo Pierius VVinsemius etlijcke ende dartich jaren zijnen 
dienst ghedaen heeft/daerom oock dese stadt onse gheboort-plaetse is/
die oock in voortyden vele geleerde mannen uytghegeven heeft/ende 
eenighe besonder die den wijdtberoemden Erasmo, ende onder keyser 
Carel de vijfde van dien name/den werelt bekent geweest zijn. Als oock 
onder andere mede geweest is Hajo Hermanni [Hompen], aen dewelcke 
de wijdtberoemde Erasmus verscheydene brieven geschreven heeft/ge-
lijck hy oock aen den heere Hajo van Camminga vry ende erff-heer van 
Amelandt ghedaen heeft/welcke inden Jare 1559 [is 1566] onnoselijcken 
omghecomen is. Dese is oock gheweest van uytnemende gheleertheyt/
ende soude een licht gheworden zijn/van sijn gheboorteplaetse/welcke 
dese stadt Leeuwarden, als oock van de afcompste des geslachtes van 
Camminga gheweest is’. En dan vervolgt de landsgeschiedschrijver met 
het zingen van Leeuwardens lof. (Foto: Museum Martena, Franeker)
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Cornjum: historische context
De Reformatie in Friesland had uiteindelijk eenzelfde uitkomst als in 
Holland en Zeeland eerder (1572) en in Groningen de Ommelanden (1594) 
en Drenthe (1598) later.21 In 1580 kregen de gereformeerden de macht en 
kwam er een einde aan de katholieke rituelen, kloosters werden gesloten, 
de kerken werden slechts opengesteld voor de gereformeerden, reguliere 
en seculiere geestelijken moesten hun godsdienstige activiteiten staken 
en werden in principe zo snel mogelijk opgevolgd door meestal gehuwde 
en bij voorkeur academisch gevormde predikanten. De goederen van de 
kloosters werden gesequestreerd. Ambten stonden in principe alleen 
open voor lidmaten en lief hebbers van de gereformeerde religie. Ten be-
hoeve van de opleiding van de gereformeerde predikanten van de kerk 
werd in 1585 de universiteit te Franeker opgericht. Het lager onderwijs 
was zeker op het platteland op gereformeerde grondslag. Het ius patrona-
tus, het patronaatsrecht bleef intact, d.w.z. dat het benoemingsrecht van 
de predikanten niet bij de kerkenraad, maar bij de grondbezitters be-
rustte. De publieke kerk kwam meer en meer onder toezicht te staan van 
de Staten van Friesland, weerspiegeld in het taalgebruik van de scriba 
van de Friese synodes.22

Latijns grafschrift David Gorlaeus in de kerk te Cornjum

HONORI ET MEMORIAE ORNATISSIMI JUVENIS DAVIDIS 
GORLAEI

Heic est sepultus ille flos juventutis
Gorlaeus, ipso in vere raptus aetatis,
Ad summa surgens orsa laudis antiquae.
Mors quae nihil sublime fert diurnare
Terris ademit debitum decus coelo,
Nam terra tanti non erat capax doni.
Praelustris illa mens et aura coelestis
Exuta vinclis atque corporis mole

21 Voorzover niet anders vermeld zijn de gegevens over de kerkgeschiedenis van Corn-
jum ontleend aan W. Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het 
gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650 (Hilversum/Leeuwarden 1999), reg., 
s.v. 

22 Zie de manier waarop in 1600 de commissarissen-politiek ter synode worden begroet 
J. Reitsma en S.D. van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de 
noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, I, (Groningen 1897), p. 111.
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Coelum petivit, unde duxerat semen.
Ibique natum patre cernit aeterno,
Qui morte crimen expiavit humanum,
Mundi sequester Christus et dator pacis.
Haec est salus, hic est apex boni summi,
Quo nostra mens vovere nil potest maius.

Hier ligt de bloem der jongelingschap begraven: Gorlaeus, in 
de lente zelve des levens weggerukt, terwijl hij streefde naar de 
hoogste ondernemingen, (waarin) klassieke roem (te behalen 
valt). De dood, die aan niets verhevens een langdurig bestaan 
gedoogt, nam hem weg van de aarde, (daar hij) een sieraad 
(was), dat in de hemel thuis behoorde: immers de aarde kon 
een zo grote gave niet omvatten. Die luisterrijke ziel en die 
hemelse geest zocht, ontslagen van de boeien en de last van 
het lichaam, de hemel, vanwaar zij haar zaad had ontvangen. 
Daar aanschouwt zij de Zoon van de eeuwige Vader, die door 
Zijn dood de zonde van het mensdom heeft geboet: Christus, 
wereldrechter en schenker van de vrede. Hij is (ons) heil, het 
toppunt van het hoogste goed, het grootste, wat onze ziel kan 
wensen.23

Wat gebeurde er in het dorpje Cornjum, dat negentien stemdragende 
boerderijen telde?24 Voor 1580 waren er in het dorp twee priesters; bo-
vendien was er nog een prebende.25 In een fiscale bron uit 1578 weten we 
dat 23 dorpelingen werden aangeslagen, waarbij Gorlaeus’ oom Jan van 
Martena met twaalf en de pastoor en de vicaris met zes carolus guldens 

23 Dichter en steenhouwer niet bekend. Tekst en vertaling in Gorlaeus, Idea Physicae (zie 
nt 2). 

24 Zie voor de gebeurtenissen in de dorpen van Leeuwarderadeel Bergsma, Gideons-
bende, pp. 463-469. De kerkenraadsarchieven van Cornjum zijn van later datum. Vgl. 
bijlage 13 in: id. Gideonsbende, p. 560. Zie voor de relatieve groei in welstand van de 
boeren in Leeuwarderadeel tijdens Gorlaeus’ leven Jan de Vries, ‘Van zelfvoorziening 
naar markt. Friese boeren en hun consumptie, 1550-1750’, in: Anton Schuurman, Jan 
de Vries en Ad van der Woude, red., Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen van 1550 
tot 1850 (Amsterdam 1997), pp. 81-120.

25 Friesland telde ongeveer 360 parochies. In de grotere dorpen was naast een pastoor 
vaak een vicaris of jongerpriester werkzaam. Een prebendaris was zonder zielzorg 
(cura animarum) verbonden aan een particuliere of collectieve misfundatie. Zijlstra, 
Geleerde Friesland, 63. Ter vergelijking: in Stad en Lande waren in 1595 ca. 125 kerken. 
Ibid., p. 109.
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tot de drie hoogstaangeslagenen behoorden.26 De priesters vervulden 
hun gebruikelijke taken, lazen de mis en verrichtten tegen betaling me-
moriecultussen. Epo van Martena’s testament uit 1542 geeft een indruk 
van het katholieke leven in Leeuwarden en omliggende plaatsen. Hij laat 
dertig gouden guldens en onder meer een ton Hamburger bier na aan de 
‘predicaren kercke binnen Lewarden’ waar hij een begraafplaats omtrent 
zijn stoel begeert. Ook de kerk van Cornjum bedenkt hij in zijn laatste 
wil: de pastoor krijgt drie en de vicaris Ghielt Dowe zoen twee gouden 
guldens. Aan Doecke van Martena liet hij ‘Martena staten te Cornium, 
mit huyss, hoff, hoernleger, eer ende feer, vry ende te vorndeel voeruuth 
over te geven, etc.’ na.27 In 1543 rustten op Martenastate vier eeuwige de-
len, d.w.z. memorieverplichtingen.28

In Cornjum valt geen kakofonie te beluisteren van critici van de mis 
of van priesters met kinderen of van doopsgezinden die de kinderdoop 
verwierpen. In Cornjum was geen kritische pastoor als Gellius Faber de 
Bouma in Jelsum, die in 1536 de wijk nam naar Oost-Friesland en aldaar 
predikant in Norden werd. Dat wil niet zeggen dat de inwoners van het 
dorp onwetend hoefden te zijn over het optreden van Luther. Want de 
raadsheer Kempo van Martena uit Cornjum werd in 1521 met Sybrand 
Roorda afgevaardigd naar de beroemde Rijksdag in Worms, alwaar ze 
Karel V en Maarten Luther te zien kregen. Zij kwamen weliswaar voor de 
handhaving en het herstel van hun privileges, maar waren ook getuige 
van de disputen tussen de ‘pauschelyken’ en de sympathisanten van Lu-
ther.29 

26 P.L.G. van der Meer, ‘Registers fan de Personele Ymposysje út 1578’, in: id., J.A. Mol en 
P. Nieuwland, ed., Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne 
tiid (Leeuwarden 1993), pp. 155-395, 176-177.

27 G. Verhoeven en J.A. Mol, ed., Friese testamenten tot 1550 (Ljouwert/Leeuwarden 1994), 
pp. 379-382. Zie verder voor zijn broers de nummers 144 en 168 en s.v. Kornjum. Zie 
voor het landbezit- en gebruik in Cornjum ook Johannes A. Mol m.m.v. Jaep Dijkstra, 
eds., Leuwerderadeel’s aenbrengh gemaect int jaer 1540 (Leeuwarden 1989), pp. 148-154.

28 P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners (Hilversum 2009), 
CD-rom, s.v. Cornjum.

29 D.J. van der Meer, Boerderijenboek Hennaarderadeel 1511-1698. Archivalische gegevens over 
de stemdragende boerderijen, hun eigenaren en gebruikers in de twaalf dorpen van de grietenij 
Hennaarderadeel (Leeuwarden 2004), p. 297. Kempo van Martena (ca. 1487-1538) werd 
na zijn studies in Orléans, Leuven en Bologna raadsheer in het Friese hof (1515-1538). 
In 1515 werd het huis te Cornjum van dit heerschap door de Geldersen verwoest. O. 
Vries, e.a., De Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het 
Hof van Friesland, 1599-1811 (Hilversum 1999), p. 204. Zijn oom Hessel van Martena 
(geb. ca. 1460 in Cornjum) stierf tijdens een pelgrimstocht in 1517 op Rhodos. Ibid., 
pp. 184-185.
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Met de komst van de hertog van Alva vond de eerste waarneembare breuk 
met de katholieke kerk in Cornjum plaats: in 1567 vluchtte de vicaris Jo-
hannes Rouckesz. naar de herberg der verdrukten Emden.30 Hij werd 
gereformeerd predikant in Cillaarshoek, Geertruidenberg, Dordrecht, 
Ridderkerk en Sneek (1581-1599). In 1584 memoreerde de theoloog Gel-
lius Snecanus achtereenvolgens met dankbaarheid de welwillendheid 
van voorname, vaak adellijke lieden, die hem tijdens zijn ballingschap 
hadden gesteund: Johannes Rouckesz. en Doecko van Martena, beiden 
uit Cornjum, Wybe van Grovestins, Upco van Burmania, Sixtus van 
Botnia, Orck van Doyem, Sibrandus Vomelius, Hessel Aysma en enkele 
Eysinga’s.31 In 1569, na de af kondiging van het plakkaat van het Hof van 
Friesland waarin de kerkgang verplicht werd gesteld, vertrokken 26 pro-
testanten of protestantiserenden uit de grietenij Leeuwarderadeel.32 
Na de coup van 1580 vluchtten vele geestelijken uit Friesland, onder wie 
de prebendaris van Cornjum, Bonifacius Corvinus, die sacristijn werd in 
het Ommelander Loppersum. Bij de inspectie van de kerkelijke goede-
ren en bezittingen van de kerk door Jan van Martena (overleden in 1584) 
duikt een zoon van een priester op. Sommige plaatsen in Friesland, met 
name in de arme Friese Wouden, hebben lang op een predikant moeten 
wachten. Dat gold dus niet voor Cornjum, waar in 1580 reeds ds. Ruar-
dus Acronius optrad. In Cornjum wordt in 1590 Jetze Siercks als school-
meester genoemd. Hij is vermoedelijk de meester van onze David van 
Goorle geweest. Na de invoering van de hervorming en het verbod op 
de katholieke eredienst is alles wat aan ‘Rome’ herinnerde uit de kerk 
van Cornjum verdwenen. De benodigdheden voor de bediening van ze-
ven sacramenten verdwenen, de kerkmuren werden wit geschilderd en 
een priester ging in ballingschap (een van de 34 katholieken die in 1580 
Leeuwarderadeel verlieten). Een inventarisator van de kerkelijke bezit-
tingen tekende over Cornjum onder meer op: ‘Klenodien: twee sijlveren 
vergulden kelken, de een wecht 40 loot, de ander 26 loot, twee silveren 

30 Zie Andrew Pettegree, Emden and the Dutch Revolt. Exile and the Development of Reformed 
Protestantism (Oxford 1992), pp. 252 e.v. een opsomming van 240 boeken die in deze 
Oost-Friese stad in de jaren 1554-1585 werden gedrukt. 

31 W. Bergsma, ‘Kerk en staat in Friesland na 1580’, in: J. Frieswijk, e.a., red., Fryslân, staat 
en macht. Bijdragen aan het historische congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998 (Hilver-
sum/Leeuwarden 1999), pp. 158-172, 163 nt 14. De politicus Hessel Aysma had in de 
jaren vijftig college gevolgd bij Sebastiaan Castellio in Bazel. Onno Hellinga, ‘Hessel 
Aysma en de Opstand in Friesland, 1577-1587’, in: J. Frieswijk, e.a., red., Fryslân, staat 
en macht 1450-1650. Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998 
(Hilversum/Leeuwarden 1999), pp. 126-139, aldaar p. 127.

32 J.J. Woltjer, Friesland in hervormingstijd (Leiden 1962), p. 207.
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vergulden plattelen (= schotels voor de hosties), wegen 15 loot mijn een 
ferndeell, een cijborie swaer 26 loot, seven mesken kandelars, een mes-
ken lavoir’.33 
De hoofdrolspelers van de gereformeerde kerk in Cornjum, die tevens 
de continuïteit en discontinuïteit van de Reformatie duidelijk maken, 
komen we tegen in enkele posten in de jaren 1603-1607 in het kerkreken-
boek van dit dorp in verband met de reparatie van het dak en de toren 
van de kerk en de instructie van de schoolmeester, die onder meer is on-
dertekend door de lokale machthebbers Doecke van Martena, David van 
Goorle sr. en ds. Arnoldus Tebbingh.34 Deze uit Westfalen af komstige 
predikant was op zijn beurt voor zijn benoeming weer af hankelijk van 
de grondbezitters. Ds. Tebbingh zou naar Harlingen vertrekken, een niet 
ongebruikelijk gang voor een dorpspredikant. Niet alleen de plaatselijke 
machthebbers waren verantwoordelijk voor het kerkgebouw, maar ook 
de voedsterheren, de Gedeputeerde Staten. De glasmaker Doede Juckes 
kreeg in 1597 55 pond voor een raam dat de Gedeputeerden aan de kerk te 
Cornjum hadden geschonken.35

Omstreeks 1600 zal een deel van de bevolking nog een afwachtende hou-
ding hebben aangenomen ten opzichte van de publieke kerk. Er waren 
naast neutralisten vooral katholieken die hun heil bij een missiepater 
zochten of doopsgezinden die een lekeprediker als voorganger hadden.36

33 J. Reitsma, Oostergo. Register van Geestelijke Opkomsten van Oostergo, volgens de opgave 
daarvan dit kwartier gedaan aan de Commissarissen der Staten van Friesland in 1580-1581 
(Leeuwarden 1888), p. 55. Uit de beschrijving van deze opkomsten blijkt ook dat de 
kerkvoogden zorg droegen voor de armenzorg: ‘Twee pondematen oudtlandt gebru-
ken arme lieden om niet. Twee huissteden oick by armen gebruckt werden’. Ibid., p. 54. 
Zie over de opkomsten in Oostergo ook het leven van de balling te Emden Onno Hel-
linga, ‘Sybout Aysma (Bitgum ca. 1534 - Wurdum 1604). Geus, ûntfanger en politikus’, 
in: It Beaken 59 (1997), pp. 92-109 en Regnerus Steensma, ‘Katholieke kerkschatten in 
Oostergo rond 1580’, in: De Vrije Fries 85 (2005), pp. 129-159.

34 F.M. Jaeger, ‘Over David van Goorle als Atomist, en Over het Geslacht van Goorle in 
Noord-Nederland’, in: Oud-Holland 36 (1918), pp. 205-242, hier 218.

35 Anny Bokkinga, Extraordinaris Betalingen aan geleerden, boekdrukkers, boden, klerken en 
machtslieden I 1592-1611 (z.j. z.pl.), p. 81.

36 Zie voor katholieken bijv. Gerrit Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat in Friesland. Ge-
rard Carbonel als missiepater in Leeuwarden en omgeving (1613-1627)’, in: Eddy Put, 
Marie Juliette Marinus en Hans Storme, red., Geloven in het verleden. Studies over het 
godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet (Leuven 1996), pp. 
345-360. 
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Kerkgangers in soorten 

1. Lidmaten
We weten niet hoeveel inwoners van Cornjum op een zondag in de kerk 
zaten en waarom de dorpelingen naar de kerk gingen. De kerkgang was 
niet verplicht. De gereformeerde kerk was een avondmaalsgemeenschap 
die zuiver werd gehouden door de kerkelijke tucht. Lidmaatschap van 
die kerk was duur, niet in financiële zin, maar in theologisch opzicht.37 
Lidmaten die op volwassen leeftijd professie van hun geloof hadden ge-
daan vormden de eerste categorie kerkgangers. De lidmatenlijsten van 
de gereformeerde kerk in het dorp beginnen in de jaren dertig van de 
zeventiende eeuw. Vijf harde gegevens over het aantal lidmaten in de ze-
ventiende eeuw hebben we tot onze beschikking: driemaal 46, eenmaal 
39 en eenmaal 43 lidmaten. Bevolkingscijfers hebben we niet. Pas in 1751 
kunnen we het getal van 189 dorpelingen verbinden met het aantal van 
48 lidmaten. Vergelijking met alle overige steden en dorpen rechtvaar-
digt de conclusie dat er in 1612 slechts een kleine minderheid van de be-
volking van Cornjum op volwassen leeftijd was toegetreden tot de gere-
formeerde kerk. Het precieze aantal lidmaten van Leeuwarden kunnen 
we alleen in 1581 vaststellen: 678 personen, 263 mannen en 415 vrouwen, 
op een geschatte bevolking van 8.500.38 

2. Lief hebbers
De tweede categorie werd gevormd door de lief hebbers van de gerefor-
meerde religie.39 De gereformeerde kerk kende lief hebbers die wel naar 
de kerk gingen, hun kinderen lieten dopen en de door de overheid geor-
ganiseerde bededagen bezochten, maar niet deelnamen aan het avond-
maal en dus niet onder de kerkelijke tucht vielen. Zij konden wel de 
niet-kerkelijke functie van kerkvoogd vervullen, maar geen lid van de 
kerkenraad zijn. Die lief hebbers of fautores overtroffen lange tijd het 
aantal belijdende leden.40

37 A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen. Het ‘kopergeld’ van de Gouden Eeuw (Am-
sterdam 1991), p. 299.

38 Bergsma, Gideonsbende, p. 111.
39 Dit onderscheid is door het standaardwerk van A.Th. van Deursen, Bavianen en Slijk-

geuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt (Assen 1974) ingeburgerd 
geraakt in de geschiedschrijving van de Republiek.

40 Bergsma, Gideonsbende, pp. 184 e.v.
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3. Vrouwen
Reeds vanaf 1588 hield Swob van Martena zich ook op in Den Haag. In 
1591 was zij er samen met de Friese bestuurder dr. Orck van Doyem en 
de Franeker hoogleraar Eilardus Reinalda.41 Ook al vertoefde Swob in 
de hoogste kringen, vrouwen speelden in de vroegmoderne tijd amper 
een rol in het publieke en wetenschappelijke leven. Een derde verschil 
in kerkgangers maken die lidmatenregisters eveneens duidelijk: ook in 
Cornjum en in Leeuwarden vormden de vrouwen de meerderheid op de 
lidmatenlijsten. Dat de naam van Swob van Martena is verbonden aan 
de rouwborden heeft uiteraard niet te maken met haar eventueel deugd-
zaam leven, trouwe kerkgang of schenkingen aan de diaconie, maar met 
haar maatschappelijke positie: zij was een Mártena, geen dochter van 
een anonieme boer. 

4. Predikanten
Met het noemen van de naam van de eerste predikant Acronius zijn we 
aangeland bij de vierde categorie kerkgangers: de bij voorkeur acade-
misch gevormde predikanten die vanaf de kansel hun gehoor toespra-
ken en de doop aan velen bedienden en brood en avondmaalswijn uit-
deelden aan weinigen. 
In het protestantiseringsproces in Friesland voor en na de coup van de 
gereformeerden in 1580 valt een dozijn patronen aan te wijzen.42 Eén 
daarvan is dat de eerste predikanten in Friesland eerst in de steden 
en vervolgens op het platteland werden benoemd en dat vervolgens de 
dorpspredikanten op hun beurt weer naar een stad wilden vertrekken. 
De gemeente Cornjum heeft tot de dood van Gorlaeus in 1612 vijf pre-
dikanten gehad: de bekendste was Ruardus Acronius (1580, 1590-1599). 
Theodorus Harco, een voormalig geestelijke uit Koudum, die balling 
in Emden was geweest, stond van 1585-1590 in Cornjum. Hij werd op-
gevolgd door Arnoldus Tebbingh uit Osnabrück (1600-1610). Hij had in 
Franeker gestudeerd. In 1593 schreef hij in het album amicorum van Da-
niël Johannis Snecanus (1580-1655), een zoon van de in 1567 uit Cornjum  

41 Zie de bijdrage van G. Wierda in deze bundel. Orck van Doyem was in 1566 in Heidel-
berg geïmmatriculeerd. Vries, Heeren, p. 276.

42 Uitgewerkt in Bergsma, Gideonsbende, pp. 242 e.v.
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gevluchte priester: ‘verbi divini apud Corneiumensis minister anno 1601 5  
Calend. Majas’.43 Hij vertrok in 1610 naar Harlingen. Thomas Thomasz., 
die uit Blija kwam, stond hier in de jaren 1610-1612. Zijn plaats werd 
ingenomen door een Oostfries die in 1593 in Franeker had gestudeerd, 
Henricus Ostelanus (1612-1617). Hij had eerder in de combinatie Ach-
lum/Hitzum, Akkrum en Stiens gestaan, en bleef tot zijn dood in 1617 
in Cornjum.
Ruardus Acronius was een man van het eerste uur en hij speelde een 
belangrijke rol in de opbouw van de gereformeerde kerk in Friesland en 
Holland en schreef bovendien tal van geschriften.44 In de jaren negen-
tig was hij zelfs door bemiddeling van Willem Lodewijk in dienst van 
de Friese Staten. In Leeuwarden raakte hij in conflict met zijn collega 
Ysbrand Balck (Trabius), die ooit voorganger in Antwerpen was geweest, 
en met Antonius Nicolai. Helaas voor de historicus besloot de synode 
in 1592 alle ‘schriften en monumenten’ te verbranden om ‘die memorije 
van dien’ uit te wissen.45 Acronius was een man die evenals zijn naam- en 
ambtgenoot Johannes Acronius te Groningen de grenzen van de gerefor-
meerde kerk goed af bakende en actief de doopsgezinden en later de re-
monstranten bestreed. De Groningse predikant wilde in samenwerking 
met Ubbo Emmius zelfs aan doopsgezinden het erfrecht ontzeggen.46 
In de vroegmoderne tijd is ongeveer 8% van de predikanten in Fries-
land onder de kerkelijke tucht gevallen, vaak door alcoholmisbruik of 
intieme omgang met de dienstmaagd (of een combinatie van beide). In 
de grietenij Leeuwarderadeel waren in het begin tal van ongeregeldhe-
den. Namens de classis Leeuwarden waren op de synode van 1583 slechts 
twee predikanten aanwezig zonder ouderlingen. Een van die predikan-
ten werd in 1588 na een bezoek aan een herberg in Leeuwarden op weg 
naar zijn standplaats, Deinum, doodgeslagen.47 In 1589 kwam pas de eer-
ste predikant in de combinatie Finkum en Hijum. In 1599 benoemde 

43 Hierin ook inscripties van Arminius, tal van predikanten en uiteraard Franeker 
professoren. In 1618 te Sneek als rector en predikant afgezet wegens arminiaanse 
sympathieën. M.H.H. Engels, ‘Daniël Johannis Snecanus. Amesius, Bouwet Douwes, 
Contribuanten album amicorum’, http://mpaginae.atspace.com/domesticusE.htm 
(opgehaald 2-3-2012).

44 Zie het lemma over hem door D. Nauta in: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van 
het Nederlandse Protestantisme II (Kampen 1983), pp. 13-15.

45 Reitsma en Van Veen, Acta, p. 71.
46 Zie bijv. W. Bergsma, ‘Het godsdienstig wereldbeeld van Ubbo Emmius’, in: W.J. Kup-

pers, red., Ubbo Emmius. Een Oostfries geleerde in Groningen/Ubbo Emmius. Ein Ostfriesi-
scher Gelehrter in Groningen (Groningen/Emden 1994), pp. 106-129.

47 Bergsma, Gideonsbende, pp. 491-492.
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deze combinatie de later bekend geworden Festus Hommius, die tijdens 
zijn studie een huisgenoot was geweest van de eveneens bekende en be-
ruchte Franeker hoogleraar Sibrandus Lubbertus. De secretaris echter 
van Gedeputeerde Staten, Eco Isbrandi, evenals Hommius af komstig 
uit Jelsum, zorgde ervoor dat Hommius een lucratievere benoeming in 
Dokkum kreeg.48 Ook Cornjum had problemen met een predikant van 
de eerste lichting. Een van die eerste predikanten van Cornjum was ds. 
Theodorus Harconius, Harkens. Hij was prebendaris te Brantgum ge-
weest en ging na de komst van Alva als balling naar Oost-Friesland. Hij 
had grote traktementsproblemen die op het niveau van de Staten van 
Friesland moesten worden behandeld. 

5. Grondbezitters
Door zijn huwelijk met de adellijke Swob van Martena was David van 
Goorle grondbezitter in het dorp geworden. Daardoor werd hij een deel 
van de vijfde categorie kerkgangers: de machthebbers ten plattelande. 
Ook tijdens het ancien régime betekende in Friesland grondbezit niet al-
leen een stem in de staat, maar ook in de kerk. Hiermee raken we aan 
de macht en het patronaatsrecht, het ius patronatus. De Martena’s en de 
Van Goorle’s behoorden daardoor tot de bestuurlijke elite van de provin-
cie Friesland. David sr. en zijn vrouw Swob van Martena kwamen niet 
onbesproken in het dorp wonen: hun zoontje David werd wel erg snel 
na de huwelijksvoltrekking geboren en er zou sprake zijn geweest van fi-
nanciële malversatie, twee publieke zonden die lidmaten ernstig werden 
aangerekend.49 Zelfs een gerucht van knoeierij kon in de gereformeerde 
kerk al leiden tot af houding van het Avondmaal. Zou de plaatselijke pre-
dikant zijn schaapjes hierover hebben aangesproken? 
In Cornjum berustte de roem van Van Goorle sr. vooral op die van zijn 
vrouw Swob van Martena en haar huis. Haar voorouders waren nauw 
betrokken bij de stichting van de kerk en bij de stichting van een jon-
gerleen in het dorp in 1482, haar vader was de beroemde vrijheidsstrij-
der en geus Doecke van Martena wiens naam is gekoppeld aan die van 

48 De gecombineerde gemeente Hempens en Teerns kreeg eerst, na veel aandrang van 
Gedeputeerde Staten, in 1606 een eigen predikant, ds. Gellius Arundeus, af komstig 
uit Gent. Isbrandi was ouderling in Stiens. Reitsma en Van Veen, Acta, reg., s.v.

49 Jaeger, ‘Over David van Goorle’, pp. 213-215 en Lüthy, David Gorlaeus, pp. 64-67.
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Willem van Oranje.50 Na de coup van 1580 woonde hij op het blokhuis in 
Harlingen. Hij bekleedde voor en na de Opstand hoge politieke posten 
in de Republiek.51 Doecke van Martena was ook een man die wij tot de 
getalsmatig zeer kleine en sociaal doorgaans geprivilegieerde Republiek 
der Letteren kunnen rekenen. Op het blokhuis in Harlingen liet hij als 
gereformeerd man Engelse rederijkers optreden en zelf was hij actief als 
dichter van Latijnse poëzie (hij schreef een gedicht in het album amicorum 
van Janus Dousa).52 In zijn dagboek gaf Bernardus Furmerius een korte 
typering Martena: ‘Doeke van Martena, een man van meer dan 80 jaar, 
is gestorven, een doorluchtige en buitengewoon beroemde held – heros 
inclytus et mire magnificus –, een uitmuntend dichter en uitblinkend in 

50 L.J. van Apeldoorn, De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling 
van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 (2 dln.; Leeuwarden 1915) I, 
pp. 96-98. In het jaar 1572 was hij een van de belangrijkste medestanders van Willem 
van Oranje. Nadat de onder leiding van Doecke van Martena op instigatie van Wil-
lem van Oranje voorgenomen verovering van Leeuwarden was mislukt, week Martena 
uit naar Enkhuizen. Daar schreef hij in dichtvorm een Latijnse brief aan Julius van 
Dekema. Deze brief werd in grote getale in druk verspreid en maakte deel uit van het 
propaganda-offensief van de Opstand. Onno Hellinga en Tom Sandijck, ‘Dekema 
Oudhof te Huizum, landgoed of luchtkasteel’, in: Tusken Potmarge en Jokse. Bydragen ta 
de Skiednis fan it Sudertrimdiel V (2002), pp. 29-64, aldaar p. 34.

51 Over deze Martena zie: Hellinga, ‘Doecke Martena’. Van 1595 tot 1599 was hij lid van 
Gedeputeerde Staten en van 1580 tot zijn dood in 1605 was hij hopman van een com-
pagnie. Ibid., p. 50. Martena, Karel Roorda en de schwenckfeldiaan Aggaeus van Alba-
da werden in 1580 in Spaanse kringen als de boosaardigste mensen van geheel Europa 
beschouwd. Bergsma, Gideonsbende, p. 83 nt 195. Doecke van Martena’s dochter Bauck 
van Martena was tweemaal getrouwd met een kapitein in het Staatse leger: Evert 
Barthold Entens van Mentheda en Juw van Harinxma, de latere grietman van Wym-
britseradeel; zij volgden elkaar op als luitenant in de compagnie van hun schoonva-
der. Ibid., 51. Bauck was blijkens een grafschrift de laatste der Martena’s. Hessel de 
Walle, Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland 1280-1811 (Franeker z.j.), p. 
145: ‘Anno 1629 de … is gesturve een dochterken va de … er … Siuk van Burmannia 
ende … duegdr … Catarina Enten solt 14 weecke sy is genoemt geweest Bauck na haer 
bestemoeder Bauck van Martna geslachte en hebben wij … Siuck va Burmannia en … 
Catarina Entens onse tegenwoordig jonckste zoon inde kerck Doecke Martna doen 
doopen: restauratie van het uitgesturvene Martna geslachte’.

52 Janus Dousa en Martena hadden elkaar in 1583 in Antwerpen ontmoet. Martena 
schreef het gedicht ‘voor de in geleerdheid en adel zeer vooraanstaande man Janus 
Dousa, Heer van Noodwijk, enz’. Chris L. Heesakkers, ed., Een netwerk aan de basis van 
de Leidse universiteit. Het liber amicorum van Janus Dousa (2 dln.; Leiden 2000); Latijnse 
tekst met Nederlandse vertaling, pp. 435-437. In 1603 zond Furmerius zijn vertogen 
tegen Dousa naar de in Jelsum woonachtige secretaris van de Staten, Eco Isbrandi. 
Diarium Furmerii, p. 11.
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verstand’.53 Deze Martena werd in de Galileërkerk in de Friese hoofdstad 
begraven. Te zijner gedachtenis werd in de kerk te Cornjum in 1624 een 
klok met zijn naam opgehangen.
Door zijn huwelijk met Swob werd Van Goorle sr. een man van gewicht 
in het dorp: hij benoemde de plaatselijke predikant en de schoolmeester, 
die vaak tevens voorzanger en koster was. Ook droeg Gorlaeus zorg voor 
het salaris van beide functionarissen en daarmee hield hij de publieke 
kerk in stand, materieel en immaterieel, omdat ook de schoolmeesters 
in Cornjum de Heidelbergse Catechismus moesten onderwijzen aan alle 
kinderen van het dorp, dus ook die van katholieken en doopsgezinden. 
In het in 1612 opgemaakte testament van Gorlaeus sr. komen Henricus 
Ostelanus, ‘dienaer des godtlijcken woordts tot Cornium’ en Petrus Pe-
treus, ‘schooldienaer aldaer’ voor als getuigen.54

6. Andere gelovigen: katholieken
De katholieken vormen een zesde categorie kerkgangers. In het jaar van 
de komst van de familie Gorlaeus naar Cornjum, 1594, werd het leven 
voor katholieken die een clandestiene eredienst wilden bezoeken in het 
Friese gewest ernstig bemoeilijkt. In een plakkaat werd iedere uitoefe-
ning van de katholieke eredienst verboden. De eigenaar die een mis in 
zijn huis toestond werd met honderd gouden Friese rijders beboet en 
de priester uit de provincie gebannen. Alle aanwezigen werden gestraft 
met het verlies van hun opperste kleed en een boete van 25 goudstukken. 
Zij die pensioenen genoten van de Staten verspeelden hun pensie. De 
opbrengst van de boetes zou worden verdeeld onder de aanbrenger, de 
armen en de officier ter plaatse. Enkele jaren later mochten grietmannen 
priesters en conventikels zelfs buiten hun eigen jurisdictie opsporen en 
de clandestien aanwezigen veroordelen. Nalatige grietmannen werden 
met vijftig gouden rijders beboet.55 Hoewel het Leeuwarder stadsbestuur 
in de jaren 1600-1610 vaker tegen de doopsgezinden optrad dan tegen 

53 Diarium Furmerii, p. 51. Aan Martena stuurde Furmerius een jaar eerder drie geschriften 
toe: ‘Ik heb mijn drie verhandelingen tegen de praatjesmaker/historicus uit Holland 
[Janus Dousa] ter lezing gegeven aan de heer Doeke van Martena enzovoort’, Ibid., p. 33. 

54 Historisch Centrum Leeuwarden, Familiearchief Martena, inv.nr. 84.
55 Dit plakkaat is onder meer vermeld in de nog altijd leesbare studie van J. Reitsma, 

Honderd jaren uit de Geschiedenis der Hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland (Leeu-
warden 1876), pp. 263-264, 267. Maatregelen tegen katholieken in Bergsma, Gideonsben-
de, p. 199 nt 281. Zie voor de positie van katholieken in de Republiek Charles H. Parker, 
Faith on the Margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age (Cambridge, MA 
2008) en voor Friesland H. Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van noordelijk Oostergo. 
Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek 1580-1795 (Assen 1967).
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de katholieken, konden de stedelingen die trouw aan de moederkerk 
waren gebleven rekenen op tegenstand. Zo ontvingen Rieurd Dirxz. en 
de wachtmeesters ieder twaalf carolusguldens uit de stadskas en de ko-
ren- en turfdragers ieder zes gulden ‘ten respecte haerder diensten, in de 
Kersdagen verleden gedaen, int verstoren der pauselijke ceremoniën’.56

Uiteraard hielden de katholieken en doopsgezinden veiligheidshalve 
vaak geen administratie bij van hun leden. Hun aantal kennen wij niet. 
De meest veilige conclusie is die van Woltjer: ondanks hun geprivile-
gieerde positie vormden de gereformeerden een minderheid tussen de 
minderheden van katholieken en doopsgezinden (in Friesland vormden 
de dopers omstreeks 1600 mogelijk een kwart van de bevolking).57 Ook 
doopsgezinden en katholieken gingen op gewone zondagen wel eens naar 
de kerk, want daar werden allerlei wereldse zaken als proclamaties, boel-
goeden, plakkaten en ordonnanties afgekondigd (kerkgang om nieuws). 
Ik reken hen daarom ook tot de potentiële bezoekers van de dorpskerk.

7. Doopsgezinden
In de zestiende eeuw werd geen inwoner van het dorp Cornjum, anders 
dan in het nabijgelegen Jelsum, om het leven gebracht vanwege sympa-
thie voor de wederdopers.58 Het is niet bekend of er in de zestiende eeuw 
in Cornjum een doopsgezinde gemeente tot stand is gekomen, maar 
toen David en zijn vrouw Swob er zich vestigden, waren er wel doopsge-
zinden.59 Onze kennis over die sterk verdeelde volgelingen van Menno 
Simons kennen we uit geschriften van de eerste predikant van Corn-
jum, Ruardus Acronius.60 Hij was aanvankelijk priester in dit dorp, werd 
lid van de gideonsbende van de gereformeerden in een tijd van vervol-

56 H. Spanninga en H.M. Mensonide, ‘”De saeck van Leeuwarden is so cleyn niet te 
achten”, Geloof en politiek in Leeuwarden in de jaren 1608-1617’, Leeuwarder historische 
reeks II (1990), pp.66-175, aldaar pp.147-148

57 Zie J.J. Woltjer, ‘De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving’, in: De 
zeventiende eeuw 10 (1994), pp. 3-23.

58 Met tal van anderen werden Reyn Beentezoen (op het schavot) en Rieme Douwedoch-
ter (verdronken) in 1535 in Leeuwarden ter dood gebracht vanwege hun deelname aan 
het beleg van Oldeklooster. A.F. Mellink, Documenta Anabaptistica Neerlandica I Fries-
land en Groningen (1530-1550) (Leiden 1975), pp. 38-39. 

59 In de jaren 1550-1580 ontstond in Wirdum een doopsgezinde gemeente. De doperse 
zendeling Leenaert Bouwens doopte in deze periode 31 mensen. Tussen 1580-1600 
is eveneens een doopsgezinde gemeente in Stiens ontstaan, waar Leenaert Bouwens 
tussen 1551-1553 een persoon doopte. In Finkum en Hijum is tussen 1580-1600 ook een 
doperse gemeente gevormd.

60 Zie voor Menno’s volk in Friesland S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden. 
Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675 (Leeuwarden 2000). 
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ging, stond sinds 1572 als gereformeerd predikant in Franeker, Wijdenes 
en Alkmaar, werd reeds in 1580 in Cornjum predikant, uitgeleend aan 
Leeuwarden, en stond vervolgens opnieuw in Cornjum (1590). 
Van 16 augustus tot 17 november 1596 vond in de Galileërkerk tussen ds. 
Ruardus Acronius en de doopsgezinde vermaner Pieter van Ceulen in 155 
sessies van tweemaal twee uur een godsdienstdispuut plaats. De vergade-
ringen werden voorgezeten door de leden van Gedeputeerde Staten Dou-
we van Sytzama en dr. Aede van Eysinga, dr. Rombertus van Uylenburgh, 
burgemeester van Leeuwarden en dr. Pieter Jansz., schepen van deze 
stad.61 Godsdienstgesprekken waren landszaken in de Republiek.62 In de 
voorgaande jaren had Acronius van zijn formele recht gebruik gemaakt 
om een bijeenkomst van doopsgezinden in een particuliere woning zo-
wel in Leeuwarden als in Cornjum te verstoren. Ongevraagd onderbrak 
hij de lekeprediker tijdens diens preek en begon te redetwisten, maar 
niemand wilde naar de gereformeerde predikant luisteren en alle volge-
lingen van Menno liepen gewoon weg.63 In 1594 verstoorde hij ten huize 
van Jelmer Simons in Cornjum de godsdienstoefening, waar de Leeu-
warder bierbrouwer Isbrand Isbrandesz. het woord voerde. Volgens het 
uitvoerige verslag van deze godsdienstgesprekken voerde Acronius deze 
polemiek om twee redenen. Ten eerste was er sprake van concurrentie 
tussen de talrijke doopsgezinden en het geringe aantal lidmaten van de 
gereformeerde kerk. Ten tweede wilde hij als ‘getrouw pastoor en herder’ 
van zijn dorp niet worden beschuldigd van slapheid.64 In de bijeenkomst 

61 Zie voor Douwe van Sytzama Diarium Furmerii, p. 210 nt 438; voor Eysinga en Uylen-
burgh nt 31 en nt 135 in dit artikel; voor dr Petrus Jans (Runia) Christien Boomsma, 
‘Het Leeuwarder stadsbestuur van 1586 tot 1795’, in: Leeuwarder Historische Reeks 6 
(1997), pp. 267-296, 275.

62 Marianne Roobol, Landszaken. De godsdienstgesprekken tussen gereformeerde predikanten 
en D.V. Coornhert onder leiding van de Staten van Holland (1577-1583) (Diss. Universiteit 
van Amsterdam 2005).

63 S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland (Leeuwarden 1839), p. 131 
e.v. en de belangrijke bron Protocol Dat is/De gantsche handelinge des gesprecx ghehouden 
tot Leeuwarden in Vrieslandt, etc. in 1598 bij Aegideus Radeaus in Franeker gedrukt. Zie 
ook: Spanninga en Mensonides, “Saeck”, pp. 68 e.v.

64 ‘Tis alsoo, als Ruardus Acronius tot een Dienaer des Woorts Gods is beroepen ghe-
weest binnen Cornium, dat de Wederdoopers merckelijcke wtbreken ende vertoonin-
gen, met predicken ende leeren ghedaen hebben, noodigende tot de selfde verma-
ninghe eenighe van sijn dorp, ten eynde deselve door der selvighe leer zouden mogen 
tot hen getrocken worden. Alwaeromme de ghemelde Ruardus Acronius ten eynde 
hy hem selven eenen ghetrouwen pastoor ende herder zoude moghen bewijsen, ende 
gheen inghsetene sijns dorps by faute syner slappicheyt soude moghen verdruck wor-
den’. Protocol, p. 9. 

Grafstenen en rouwborden in context. Religie en cultuur in Cornjum en Leeuwarden ten tijde van Gorlaeus



128

van de doopsgezinden werd hij naar eigen zeggen smadelijk ontvangen, 
zoals blijkt uit zijn eigen woorden, gesproken in de aanwezigheid van de 
Hoge Heren die als gereformeerden uiteraard op zijn hand waren:

Ende op dat ghy dese nootsakelijcheyt beter ende volcomender 
sult connen verstaen, so staen ick Ruardus alhier in uwer 
aller teghenwoordicheyt ende presentere te bewysen dat dese 
mannen den grondt van onse eeuwige salicheit omstooten 
so vele in hun is, ende den welstant der politique regeringe 
verkeeren. Na welcken sonder meer audientie te geven, het 
gantsche volc opgesprongen is: ende ter deuren met haer 
predicanten of dienaren wtloopende, het vuylste ende het 
archste ghesproken hebben op synen persoon, totdat hy alleen 
staende is ghebleven, so dat hy heeft moeten, sonder te comen 
tot sijn voornemen, naer huys gaen. Nae desen ist ghebeurt 
dat de selfde wederdooperen hen in sijn dorp vervoeghet 
hebben, om vermaninghe te doen ende houwelijcsche saken 
te vervoorderen, alwaeromme de gemelde Ruardus, volgende 
sijn ampt, by hem hebbende eenige eerlicke huysluyden sijns 
dorps, hem ten selfden huyse getransporteert heeft binnen 
den selven dorpe, begerende als voren met den vermaner 
vande religions saken te spreken. Ende is deselfde Ruardus ter 
selver plaetsen in ghelijcker manieren smadelijck ontfanghen, 
ende verstooten gheworden, als blijckt wt sekere acte in druck 
wtgegaen ende aldus luydende …65 

In deze acte lezen we dat vijf inwoners van Cornjum, te weten Albert Si-
monsz., Boete Albertsz., Meyle Jeronymusz., J. Sijnckz. en Dyrck Claesz., 
met ds. Acronius naar het huis gaan van Jelmer Simonsz, waar de men-
nonieten hun bijeenkomsten hielden. Zij vonden de deuren gesloten, 
klopten herhaaldelijk aan en werden uiteindelijk door Jelmer via het 
achterhuis binnengelaten, waar ze vervolgens in het voorhuis een verga-
dering van de doopsgezinden aantroffen. Op deze boerderij werd door 
de Leeuwarder voorganger Isbrant ‘vermaninghe ghedaen ende houwe-
lijcsche vervoeginghe ghecelebreert’. Toen Acronius zijn komst wilde 
rechtvaardigen ‘is hem sulckes door Jelmer ende andere, die wt de ver-
gaderinghe ende andersins in quamen, met allerley smadighe woorden  
van buyckdienaer ende andersins, hier te lanck te verhalen, ghewey-
ghert’. Jelmer wilde niet luisteren naar de gereformeerde predikant en 

65 Protocol, pp. 9-10.
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vond zijn binnendringen in hun bijeenkomst een vorm van geweld.66 
Acronius wendde zich vervolgens tot Gedeputeerde Staten om de be-
schuldiging van ‘buikdienaar’ te mogen weerleggen, waarop de disputen 
werden voortgezet op een formeler niveau.
Dit levensechte tafereeltje maakt duidelijk dat er in het dorp Cornjum 
doopsgezinden waren, wier bijeenkomsten rechtens door de gerefor-
meerde predikant en andere dorpelingen mochten worden verstoord. De 
doopsgezinden, die onbetaalde vermaners als voorgangers hadden, kri-
tiseerden de gereformeerde predikanten ook omdat zij een niet onaardig 
inkomen genoten. Acronius kreeg 200 gulden voor zijn bereidheid om 
de doopsgezinde pluriformiteit te verminderen, terwijl de Leeuwarder 
Jan Mattheu maar liefst 122 pond en 8 stuivers van de Gedeputeerden 
kreeg voor de huisvesting van de predikanten. Het hoeft niet te verba-
zen dat de doopsgezinden de gereformeerde predikanten verweten dat 
zij hun werk slechts pecuniae causa deden. Zelfs in de kringen van de 
gereformeerde kerk werd deze predikant Acronius, althans volgens de 
negentiende-eeuwse doopsgezinde geschiedschrijver Blaupot ten Cate, 
beschouwd als heethoofdig, twistzoekend en onverdraagzaam met een 
onrustig hart.67 Edelen als de Martena’s hoeven wij niet te verwachten in 
een doperse vermaning rond 1600. In het zeventiende-eeuwse Friesland 
is slechts de naam van één adellijke doopsgezinde bekend.68 
Deze verschillende categorieën gelovigen kon Gorlaeus in grotere getale 
en in sociaal opzicht pluriformere samenstelling in Leeuwarden aan-
treffen, waar de religieuze pluriformiteit groter was dan in Cornjum.

Van Cornjum naar Leeuwarden
Leeuwarden was, toen het jongetje Gorlaeus hier naar de Latijnse school 
ging, geen academiestad, maar wel de hoofd- en hofstad van Friesland, 
die het bevolkingsaantal zag toenemen van ongeveer 4.500 in 1511 tot on-
geveer 15.000 omstreeks 1650. Leeuwarden had geen belangrijke plaats 
in het internationale handelsverkeer, maar fungeerde vooral als markt-
stad met een centrumfunctie voor het omliggende platteland.69 Hier 
kwamen de (Gedeputeerde) Staten bijeen, hier was het hoogste rechts- 

66 Protocol, pp. 10 e.v.
67 Geschiedenis, p. 131. 
68 Blaupot ten Cate, Geschiedenis, p. 167. Het betreft Bave van Roorda, die later katholiek 

zou worden. Spanninga, Gulden vrijheid, p. 164 nt 14.
69 Harm Nijboer, ‘Leeuwarden tussen middeleeuwen en moderne tijd. Verkeersnetwer-

ken, stedelijke systemen en economische ontwikkeling, ca. 1500-ca. 1800’, in: Leeu-
warder Historische Reeks 5 (1995), pp. 39-89, aldaar p. 39.
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college, het Hof van Friesland en het kleine stadhouderlijke hof waar 
Willem Lodewijk geregeld resideerde.70 
Gorlaeus was hoogstwaarschijnlijk leerling van de Latijnse school die 
destijds onder leiding stond van de geleerde Johannes Fungerus, die we 
in 1581 terugvinden als lidmaat van de gereformeerde kerk te Leeuwar-
den en later als ouderling op de synode namens de classis Bolsward. 
De idealen van de gereformeerden in Cornjum en de Friese hoofdstad 
waren natuurlijk dezelfde.71 Wanneer de landsgeschiedschrijver Pierius 
Winsemius in 1622 een beschrijving geeft van Leeuwarden roemt hij 
niet alleen geleerde mannen uit zijn geboorteplaats als Hayo van Cam-
mingha, die met Erasmus had gecorrespondeerd, maar ook de bloeien-
de gereformeerde kerk, de predikanten en de ouderlingen, ‘die daerom 
oock opsicht hebben, soo op de leere als leven ende wandel, ende na de 
maniere van andere schandalen ende mishandelinghen straffen ende 
censureeren, doch met voorgaende vermaninghe’.72 

Geloven in veelvoud
Nadat begin 1580 de katholieke eredienst ook in Leeuwarden werd afge-
schaft, weken in dat jaar 139 personen uit, onder wie 19 geestelijken, 27 
personen die aan het Hof waren verbonden en 24 edelen. De katholieke 
deurwaarder Hector de Paeuw werd bij de Oldehoofster kerk doodgesla-
gen.73 Zo kon in Leeuwarden worden begonnen met de opbouw van de pu-
blieke kerk. Ook in deze stad hadden de gereformeerden het monopolie 
op de publieke uitoefening van hun godsdienst. De Grote of Jacobijner-
kerk en de Galileërkerk, die door de stad werden beheerd, werden onder-
houden uit fondsen die vanouds bestemd waren voor de instandhouding 
van de kerkgebouwen, de zgn. kerkegoederen. De magistraat benoemde 
mede de predikanten, betaalde hun salaris en dat van de voorzangers en 
de organisten uit soortgelijke fondsen, de zgn. pastoriegoederen. 

70 Zie voor een globale beschrijving van Leeuwarden Goffe Jensma, ‘Het theater ‘Leeu-
warden’, in: René Kunst, eindred., Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (Fra-
neker 1999), pp. 202-227. De auteur beschrijft met welversneden pen de drie stedelijke 
podia van de Brol en de Waag (culturele en economische centra), de podia Tweebaks-
markt en de Turfmarkt (politiek en rechtspraak) en het podium van het stadhouder-
lijk hof. Een letterlijk toneelpodium kende Leeuwarden ten tijde van Gorlaeus niet. 
De auteur heeft evenwel een vierde podium vergeten, namelijk dat van de grote stads-
kerken, waar wekelijks honderden mensen bijeenkwamen. 

71 Bergsma, Gideonsbende, p. 84; als ouderling in Bolsward afgevaardigd naar de synode 
in 1588 te Bolsward. Reitsma en Van Veen, Acta, p. 33. 

72 Bergsma, Gideonsbende, p. 57.
73 Bergsma, Gideonsbende, p. 451.
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De heren van de magistraat, met eigen banken in de kerk, bepaalden 
het aantal en de duur van de kerkdiensten. ‘Meestal at de kerkeraad 
(waarin vaak meerdere stadsbestuurders zitting hadden) de magistraat 
uit de hand’. Tijdens Gorlaeus’ verblijf in de stad werd ook de magis-
traat streng calvinistisch, wat kan blijken uit zijn succesvolle pogingen 
in 1603-1604 om met behulp van Maurits, de Staten-Generaal en Willem 
Lodewijk Johannes Bogerman te beroepen.74 Stadhouder Willem Lode-
wijk was een steunpilaar van de gereformeerde kerk in Leeuwarden. In 
januari 1585 nam hij ‘mit veele van zijn familie’ in Leeuwarden deel aan 
het Avondmaal.75

Ook de Friese publieke kerk stond onder toezicht en was sterk af han-
kelijk van de overheden, zoals op te maken is uit de notulen van de 
synode die in 1605 te Leeuwarden plaats vond, onder het toeziend oog 
van de commissarissen-politiek.76 Ditmaal werd de vergadering bijge-
woond door de Gedeputeerden Kempo Suffridi Wiarda en Epo Jacobs 
Juckema, voormalig burgemeester van Franeker en later afgevaardigde 
naar de Staten-Generaal.77 Bogerman werd een jaar na zijn benoeming 
al tot voorzitter van de vergadering gekozen, terwijl de Sneker predikant 
Florentinus Johannis tot scriba werd benoemd.78 De classis Leeuwarden 
werd naast Bogerman vertegenwoordigd door ds. Henricus Hinckena, 
een van de weinige adellijke predikanten, en ‘mijnheer Zwartzenbergh 
ende mijnheer Johannes Saekama als ouderlinghen’.79 Het gebruik van 
‘mijnheer’ geeft al aan dat ook deze ouderlingen tot de elite van de Friese 
maatschappij behoorden. Johannes Saeckma (1572-1636) was raadsheer in 
het Hof van Friesland en was een zeer belangrijk man voor en achter de 
coulissen van het Franeker academische toneel. Vleiend werd hij wel door 

74 Hotso Spanninga, ‘Om de vrije magistraatsbestelling. Machtsverhoudingen en poli-
tiek in Leeuwarden’, in: Kunst, Leeuwarden, pp. 128-158, i.h.b. pp. 136-138, cit. p. 137.

75 J.J. Kalma, Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis 
(Drachten/Leeuwarden 1987), p. 34.

76 Reitsma en Van Veen, Acta, pp. 145-160.
77 Diarium Furmerii, p. 182 nt 130 en 132. Wiarda komen we later tegen als ouderling op de 

synode namens de classis Leeuwarderadeel.
78 De Leeuwarder Florentinus Johannis Culenburgh, student (alumnus) te Franeker 

stond van 1603-1634 te Sneek. Bergsma, Gideonsbende, p. 484.
79 H. Brugmans en F. Wachter, Briefwechsel des Ubbo Emmius (2 dln.; Aurich 1911-’s-Gra-

venhage 1923), I, p. 24 nt. 3. Hinckena was een verwant van Ubbo Emmius.
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zijn dichtende vrienden de Hercules Musarum genoemd.80 George Wolf-
gang, baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg was lid van Gede-
puteerde Staten en werd later afgevaardigde naar de Staten-Generaal.81 
Deze baron verscheen echter niet op de synodevergadering. Wanneer hij 
zijn afwezigheid niet met voldoende redenen kan omkleden, moet hij 
worden beboet (‘ende afgenomen de breucke vant pontgroot’) en door de 
classis worden gecensureerd. Dat laatste is zeker niet gebeurd, want ook 
de Friese gereformeerden pasten de censuur soms wel met aanziens des 
persoons toe.82

Een belangrijke bron waarin op levendige wijze de godsdienstige plu-
riformiteit in Leeuwarden ten tijde van Gorlaeus’ jonge jaren wordt be-
schreven en van ingehouden commentaar voorzien, vormt dus het reeds 
vaker aangehaalde dagboek van Furmerius.83 Dat bevat, zoals reeds ver-
meld, ook sprekende voorbeelden van politieke kuiperijen op de Friese, 
soms Poolse Landdagen en academische do-ut-des-tafereeltjes.84 Enkele 
voorbeelden in het jaar 1605 geven een indruk van het godsdienstig 
leven in Leeuwarden en van enkele opvattingen van Furmerius zelf.  

80 Zie de vele publicaties van M.H.H. Engels op zijn website http://home.wanadoo.nl/
mpaginae/ (opgehaald 2-3-2012). Deze goed doorzoekbare website over Friese huma-
nisten en geleerden bevat een schat aan bronnenuitgaven, doorgaans met vertaling, 
boekenlijsten uit boedelinventarissen en tal van naamlijsten. Samenhangende be-
schouwingen over het geleerde en academische leven vormen niet de doelstelling van 
de bewerker. De pagina bevat tevens de prachtige bron voor de civitas academica rond 
1600, namelijk Saeckma’s complete en rijk geannoteerde geleerdencorrespondentie. 
Gepubliceerd als Brieven aan de curator van de universiteit van Franeker Johannes Saeckma 
(1572-1636) (2 dln.; Leeuwarden 1995). Saeckma die ook met Apollo en Mercurius werd 
vergeleken, kreeg de titel van Hercules der Muzen van de geleerde stadssecretaris van 
Bolsward Sibrandus Siccama. Ibidem, I, p. 15. Geliefd werkwoord in de brieven van 
hoogleraren en would be professoren aan de jurist is efficere. Ibidem, II, p. 23 alwaar 
voorbeelden van patronage. In de 43 brieven van Schotanus aan Saeckma wordt om de 
haverklap geciteerd uit de Adagia van Erasmus.

81 Diarium Furmerii, p. 200 nt 344.
82 In 1607 schrijft Furmerius: ‘De predikant heeft meegedeeld dat iemand van het 

Avondmaal geweerd moest worden, op diens verzoek, zonder zijn naam te noemen. 
Sommigen dachten dat het burgemeester Jurrien Hendrix [van der Leij] was, anderen 
Roussel, raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof, wegens dronkenschap’. Diarium 
Furmerii, p. 103. Zie voor de selectieve toepassing van de tucht het baanbrekende arti-
kel van Judith Pollmann, ‘Off the Record: Problems in the Quantification of Calvinist 
Church Discipline’, in: Sixteenth Century Journal XXXIII (2002), pp. 423-438. 

83 Zie voor zijn leven en werk en oudere literatuur de inleiding in Diarium Furmerii,  
pp. vi-xi.

84 Zie voor de politieke kuiperijen Hotso Spanninga, Gulden Vrijheid?, p. 121 e.v. met 
enkele mooie citaten uit Furmerius’ dagboek.
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Na vermelding van een avondmaalsviering schrijft Furmerius dat hij 
zijn 63ste geboortedag heeft gevierd, ‘die de geleerden de kritieke leeftijd 
noemen, omdat ik die te boven gekomen zou zijn. God zegene wat er rest 
van mijn leven naar zijn goedgunstigheid tot heil van mijn ziel’.85 De 
rooms-katholieke advocaat voor het Hof van Friesland, dr. Theodorus 
Tiara, vertelde Furmerius dat men omstreeks elf uur had gezien dat 
de maan boven het Landschapshuis een bloedig kruis droeg. Een oude 
man, Gale Wybes alias Doctor Gale, werd ‘wegens duivelbannerijen ver-
oordeeld en te Leeuwarden een uur aan de kaak voor iedereen te kijk ge-
zet’.86 Een poosje later wordt de ‘paapse priester’ Hermannus Bartholdi 
van Groningen betrapt, terwijl hij de mis opdroeg bij Fedde Goities aan 
huis. Hij werd naar de toren van het Leeuwarder stadhuis gebracht en 
gevangengezet. Vele burgers die bij de zaak betrokken waren hebben een 
geldboete gekregen zoals het plakkaat voorschreef. De priester werd naar 
de gevangenis (het Blokhuis) overgebracht. De heiligenbeelden, misge-
waden en missalen werden in het openbaar op het terrein van het Hof 
van Friesland verbrand op bevel van de magistraat van Leeuwarden.87 
De in Keulen opgeleide priester werd veroordeeld tot een boete van 100 
gouden Friese rijders, betaling van de proceskosten en voor eeuwig uit 
Friesland verbannen.88 Verontwaardiging over de publieke verbranding 
van de reliquiae papistarum klinkt niet door in Furmerius’ beschrijving.89 
In Furmerius’ dagboek zien we Bogerman een aantal malen optreden als 
stadspredikant. In februari 1604 hield Bogerman zijn eerste preek, over 
een gedeelte uit Matt. 13, waarin het Koninkrijk Gods wordt vergeleken 
met een koopman die mooie parels zoekt en na afloop liet hij zingen uit 
psalm 122. Een jaar later opende hij als vooraanstaand stadspredikant de 
Landdag van de Staten van Friesland. Wanneer in 1607 dr. Gellius Jon-
gestal wordt benoemd tot lid van Gedeputeerde Staten gaat het gerucht 
(‘dicitur’) dat Johannes Bogerman hem heeft aanbevolen. Het begin van 
het Twaalfjarig Bestand in 1609 in de Friese hoofdstad werd met klokge-

85 Diarium Furmerii, p. 57 met informatieve noot over het climacterium.
86 Diarium Furmerii, p. 43. 
87 Diarium Furmerii, pp. 51-53. Zie ook Spanninga en Mensonides, ‘Saeck’, pp. 147-148.
88 Diarium Furmerii, 190 nt 232. Op 15 juli 1603 werd dr. Jacobus Bouritius veroordeeld tot 

het betalen van 25 Friese rijders, omdat hij ten huize van Wybrand van Aytta, advocaat 
voor het Hof, een mis had bijgewoond. Onno Hellinga en Paul N. Noomen, ‘Genealo-
gia Ayttana’, in: Genealogysk Jierboek (2011), pp. 127-306, 149.

89 Boedelinventarissen bieden af en toe een ook relevante informatie over de katholie-
ken. In de periode 1590-1620 vinden we in negen van de 24 inventarissen van bakkers 
katholieke parafernalia. Harm Nijboer, De fatsoenering van het bestaan. Consumptie in 
Leeuwarden tijdens de Gouden Eeuw (Diss. Rijksuniversiteit Groningen 2007), p. 140 nt 35.
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lui, kanonschoten, vuren en een bidstond gevierd. Johannes Bogerman 
opende wederom de Landdag met gebed.90

Kerk en overheden waren niet altijd geneigd elkaar de hand te geven, 
zoals Bogerman in Leeuwarden zou ondervinden. In Leeuwarden waren 
namelijk ook tal van heterodoxe lieden of stief kinderen van het chris-
tendom te vinden, onder wie de eerste volgelingen van de Italiaanse an-
titrinitariër Faustus Socinus. Dankzij het dagboek van Furmerius weten 
wij dat in het krijgsgerecht, waar ook Furmerius lid van was, sympathie-
en waren voor de unitarische opvattingen van Socinus. Tot deze ketters 
behoorde onder meer Jacobus Lautenbach, die van het avondmaal werd 
geweerd: ‘[10-2-1605]. Het Avondmaal is gevierd. Jacobus Lautenbach is 
in het openbaar van het Avondmaal geweerd, omdat hij de ketterij van de 
man uit Samosata verdedigde’.91 In dat krijgsgerecht treffen we als pre-
sident ook dr. Laurentius de Veno aan, wiens bruiloft te Dokkum door 
Furmerius in 1605 werd bijgewoond.92 Deze De Veno was een broer van 
de Franeker hoogleraar Henricus de Veno, die in het leven van de jonge 
Gorlaeus een belangrijke rol heeft gespeeld.93 Ook Abel Curiander, die 
getrouwd was met een dochter van de Franeker coryfee Johannes Dru-
sius, was lid van dit krijgsgerecht.94

90 Deze mooie gegevens zijn te vinden in Diarium Furmerii, pp. 23, 41, 85 en 117-119.
91 Diarium Furmerii, p. 43. Furmerius verwijst naar de afwijkende incarnatieleer van de 

derde-eeuwse theoloog Paulus van Samosata.
92 Diarium Furmerii, Ibid.: ‘De graaf van Nassau [Willem Lodewijk] heeft met het col-

lege van Gedeputeerden in plaats van Jacobus Lautenbach dr. Laurentius de Veno als 
president van het krijgsgerecht benoemd en hem twee bijzitters toegevoegd, dr. Eiso 
Lycklama en dr. Martinus Martinides, die door het lot uit zes gegadigden aangewe-
zen zijn’.

93 Lüthy, David Gorlaeus, pp. 71-95 en passim.
94 Diarium Furmerii, p. 43. Van de vermaarde uit Vlaanderen af komstige oriëntalist 

Drusius zijn meer dan 2.000 brieven verloren gegaan! M.H.H. Engels, ‘Het vergulde 
kistje van Drusius’. MpaginaE. Aldaar een lijstje uit 1616 met 146 correspondenten 
van Drusius. Deze correspondentie is beschreven en deels verwerkt in P. Korteweg, 
De nieuwtestamentische commentaren van Johannes Drusius (1550-1616) (Melissant 2006). 
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De antitrinitariër Faustus Socinus bracht een felle pennenstrijd teweeg 
waarin Conradus Vorstius (1569-1622) een belangrijke rol speelde.95 Te-
gen diens benoeming tot opvolger van Arminius in Leiden heeft Acro-
nius, toen in dienst van de gereformeerde kerk in Schiedam, zich in ge-
schrift krachtig verzet. Belangrijk in dit verband is dat Lautenbach, die 
zich met zijn socinianisme (atheïsme voor de meeste tijdgenoten) niet al-
leen buiten de kerkelijke gemeenschap plaatste, maar ook maatschappe-
lijk gezien een buitenstaander werd, niettemin hulp heeft gekregen van 
de Friese stadhouder Willem Lodewijk om te kunnen ontsnappen naar 
de heerlijkheid Ameland. Die heerlijkheid was destijds, ook in Europees 
perspectief gezien, een uitzonderlijk verdraagzaam eiland.96 
Katholieken, doopsgezinden en godsdienstige dissidenten bepaalden 
niet de publieke ruimten van Leeuwarden, dat waren de vele honderden, 
lidmaten en lief hebbers, die in tal van diensten op zondag en door de 
week de twee Leeuwarder stadskerken bezochten, onder wie vele leden 
van de Staten en Gedeputeerde Staten, de leden van het Hof van Friesland 
(altijd gereformeerd), hoogwaardigheidsbekleders als de Friese stadhou-
der, de school- en weeskinderen, etc. De avondmaalsviering moet zes 
maal per jaar voor veel Leeuwarders een belangrijk moment zijn ge-
weest. Die zin zou de eerste vaste predikant van Leeuwarden, Paschasius 
Baers, niet hebben onderschreven. In 1600 liet hij namelijk bij Aegidius 
Radaeus een bundel preken verschijnen over de voorbereiding van het 
Avondmaal. In Leeuwarden zag hij drie categorieën avondmaalsgangers. 
Ten eerste de atheïsten die geen geloof hebben. Ten tweede de christenen 
die niet van harte geloven; zij zijn als katholieken die eenmaal ’s jaars 
naar de biecht gaan. Ten derde de lauwe christenen die geen vurig geloof 
bezitten. Wie onwaardig aanzit aan het Avondmaal, zal het lot treffen 

95 Zie Aart de Groot, ‘Wie leert ons theologiseren? Overpeinzingen bij het graf van Vor-
stius in Friedrichstadt aan de Eider’, in: Mirjam de Baar en Mathilde van Dijk, red., 
Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme. Opstellen aangeboden aan prof.dr. 
E.H. Cossee bij zijn afscheid als hoogleraar (Hilversum 2009), pp. 111-121. In Leiden ver-
keerde Gorlaeus in de kring rond Vorstius en Arminius. Gorlaeus’ oom Abraham 
Gorlaeus was bevriend met Petrus Bertius en Vorstius. Jaeger, ‘Over David van Goor-
le’, pp. 220-221. Niet alleen in de brandhaard Leiden volgde men de ontwikkelingen 
rond Vorstius’ benoeming, maar eveneens in Leeuwarden. In juli 1611 noteerde Fur-
merius in zijn dagboek: ‘De Leeuwarder predikanten hebben een geschrift uitgege-
ven tegen het boekje over de licht van een christenmens, dat te Franeker uitgegeven 
was door een anonieme auteur. In hun geschrift hebben zij [Conradus] Vorstius en 
de socinianen in het Nederlands terecht gewezen. Vorstius heeft erop geantwoord’. 
Diarium Furmerii, pp. 143-145. 

96 Diarium Furmerii, p. 45.
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van de bevolking van Bet-Semes, beschreven in 1 Sam. 6:19.97 Tijdens zijn 
jaren in Leeuwarden kon Gorlaeus nog niet deelnemen aan dit sacra-
ment, maar hij heeft een grote verscheidenheid aan katholieken, gere-
formeerden – ook toen al verdeeld –, en doopsgezinden (zeer verdeeld) en 
een baaierd aan heterodoxe lieden kunnen ontmoeten. Het had gekund, 
maar enige zekerheid hebben we niet. In Friesland waren slechts weinig 
arminianen, al werd er in Franeker onder leiding van Lubbertus druk 
gedebatteerd over de predestinatie.98 Niet alle theologen waren zo sterk 
geneigd tot polemiseren als Lubbertus, wiens vele strijdschriften een 
voorbeeld vormen van Verdächtigungshermeneutik.99 Een van de latere lei-
ders van de remonstranten, Simon Episcopius, schreef in december 1609 
vanuit Franeker naar het thuisfront over een ‘conversatie met een schip-
per’, die hem aansprak ‘soms in de Academie, somtijts opt ijs, somstijts 
op straat, … soo van de Praedestinatie als vande voldoeninghe Christi 
en van de erfsonde, (van de Drievuldicheyt wil hij niet spreecken)’.100 De 
volgelingen van Arminius kon de student theologie volop in Leiden ont-
moeten, waar zij in de voormalige predikant van Cornjum, Acronius, en 
Bogerman van Leeuwarden een tegenstander vonden. 
 
Republiek der Letteren
Gorlaeus’ grootvader Doecke van Martena bewoonde drie huizen. Ten 
eerste de state in Cornjum, ‘het heerlijcke Stamhuys-huys van het seer 
old en ende treffelijck gheslachte van Martena’, zoals de landsgeschied-

97 Bergsma, Gideonsbende, pp. 303-304 met verwijzingen naar titels en literatuur. Zeven-
tig inwoners van de stad Bet-Semes stierven, omdat zij naar de ark van JHWH hadden 
gekeken.

98 Lüthy, David Gorlaeus, p. 80 e.v.
99 De Franeker hoogleraar in de theologie Martinus Lydius (overleden in 1601) schreef 

een Apologia pro Erasmo, opposita calumniis eorum, qui ipsum Arrianismi accusant [1585], dat 
pas in het begin van de 18e eeuw werd gedrukt. Zie http://home.wanadoo.nl/mpagi-
nae/ (opgehaald 2-3-2012), s.v.; Zie voor de term Verdächtigungshermeneutik bijvoorbeeld 
M.R. Wielema, ‘Ongeloof en atheïsme in vroegmodern Europa’, in: Tijdschrift voor  
Geschiedenis 114 (2001), pp. 332-353, 333.

100 A.H. Haentjes, Simon Episcopius als Apologeet van het Remonstrantisme in zijn leven en 
werken geschetst (Leiden 1899), pp. 14-15.
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schrijver Pierius Winsemius in 1622 dat huis noemde.101 Ten tweede was 
Martena eigenaar van het Martenahuis in Leeuwarden. Ten derde be-
woonde hij gedurende jaren het drosthuis in Harlingen, waar het een 
komen en gaan was van belangrijke heren, onder wie Willem van Oranje, 
en waar zelfs – in het huis van een gereformeerde – reizende rederijkers-
gezelschappen optraden.102 De jurist, dichter, landsgeschiedschrijver en 
hoogleraar in de welsprekendheid Pierius Winsemius noemde in zijn be-
schrijving (1622) van het Friese platteland en de steden niet alleen het voor-
treffelijke geslacht der Martena’s, maar ook kopstukken die hij van belang 
vond voor de Friese geleerdheid en cultuur: Viglius van Aytta, geboren in 
Leeuwarderadeel.103 In Leeuwarden wijst hij op twee geleerden die met 
Erasmus hadden gecorrespondeerd, de bekende kaart van Leeuwarden 
vervaardigd door ‘den constrijcken ingenieur ende vermaerden Geome-
ter Johan Zems van Franeker gheboortich’ en de bloei van de Latijnse 
school in Leeuwarden, waar hij zelf les had gehad en zijn vader dertig 
jaar les had gegeven. Belangrijk is ook dat Winsemius wijst op gekwali-
ficeerde juristen in de stad.104 In Lemsterland noemt hij Menso Poppius, 
die met Calvijn had gecorrespondeerd, en de katholieke geschiedschrij-
ver Martinus Hamconius (1550-1620). Franeker is natuurlijk beroemd in 
de gehele wereld dankzij de universiteit. Dokkum kan zich beroemen op 
Gemma Frisius, mathematicus en medicus en lid van het Gulden Vlies. 
Bij de beschrijving van Stavoren kon natuurlijk niet ‘den wijtberoem-
den hoochgheleerden Joachimus Hopperus door zijn fame en boecken  

101 P. Winsemius, Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant (Franeker 1622), be-
schrijving aan het slot van de veertien dorpen tellende grietenij Leeuwarderadeel, ‘de 
voortreffelijckste/voorstemmende ende meest contribuerende grietenije van Ooster-
goo’. Pierius Winsemius had aan de Latijnse school te Leeuwarden onderwijs geno-
ten, studeerde in Franeker bij Arcerius, Adama en De Veno, in Leiden en vervolgens 
aan enkele buitenlandse universiteiten, zoals Helmstadt, Erfort en Jena; hield zich op 
in Zweden; werd van de Franeker universiteit verwijderd en promoveerde in 1611 te 
Caen. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijksathenaum te Franeker, II,1 (Leeu-
warden 1889), p. 151 e.v. 

102 Zie Onno Hellinga, ‘Doecke Martena (1527-1605) en it blokhûs fan Harns’, in: De Vrije 
Fries 83 (2003), pp. 47-74. 

103 De lof van Viglius vinden we geregeld in de zestiende eeuw. De Leeuwarder burge-
meesterszoon Else Mellinga, vurig katholiek, die in 1590 een belangrijk boek bij 
Radaeus publiceerde over het boekhouden, schreef een Laus Frisiae (Antwerpen 1573; 
oplage 12 exemplaren) met een verheerlijking van de dorpen rond Leeuwarden en 
Viglius van Aytta in het bijzonder. NNBW, X, pp. 603-604.

104 Dr. Jacob Bouritius, Dr. Everardus Boner en dr. Joachimus Lamberti. Dr. Everardus 
Boner (overleden in 1639) studeerde rechten in Franeker en Heidelberg; 1610 advocaat 
in Leeuwarden; later onder meer schepen van Leeuwarden en raadsheer in het Hof; 
zwager van Johannes Saeckma. Vries, Heeren, p. 280. 
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vermaert’ ontbreken. In de grietenij Opsterland noemt Winsemius 
Wijnterp, ‘alwaer geboren is den seer geleerden Stephanus Sylvius, waer 
Suffridus Petri in zijn boeck van de gheleerde mannen van Vrieslant seer 
loffelijck mentie maeckt’. In IJlst roemt hij de geleerdheid van Ausonius 
Popma, ook al volgens Winsemius in de gehele wereld bekend door zijn 
geschriften.105 In academisch opzicht zijn voor Winsemius de Franeker 
universiteit en de Latijnse school te Leeuwarden van essentieel belang, 
twee instellingen die ook de jonge Gorlaeus heeft bezocht.
De gebruikelijke weg naar de universiteit liep voor een jongen via een 
Latijnse school, waar het leren van de lingua franca der geleerden een 
belangrijk doel was. Met deze overgang van Gorlaeus van Cornjum naar 
Leeuwarden werd ook de Republiek der Letteren, ook wel in de geleer-
dentaal de ordo literarum universus genoemd, kwantitatief en kwalitatief 
omvangrijker.106 Uiteraard was ook in de periode 1585-1620 het grootste 
deel van de studentenpopulatie uit de Friese steden aan de Franeker uni-
versiteit af komstig uit Leeuwarden.107 Tot die kleine groep van geprivi-
legieerde studiosi, behoorden zijn eigen familie op de state en andere be-
woners van stinzen in de grietenij Leeuwarderadeel, de predikanten, de 
docenten aan de Latijnse school, de raadsheren die waren verbonden aan 
het Hof van Friesland en de leden van de (Gedeputeerde) Staten, de be-
zoekers van het hof van Willem Lodewijk, een door Gedeputeerde Staten 
betaalde geschiedschrijver als Furmerius uit het Leeuwarder patriciaat 
die, als in Holland, de roem en eer van het vaderland moest beschrijven 
en een enkele Privatgelehrter; zeg maar de intellectuele elite die de Latijn-
se zesvoetige jamben kon begrijpen die op de grafsteen van Gorlaeus in 
de kerk van Cornjum zijn gebeiteld. Uit Furmerius’ dagboek blijkt soms 
dat kooplieden een belangrijke rol speelden in het intellectuele verkeer, 
transport en verkoop van boeken, begeleiding van studenten naar het 

105 Winsemius, Chronique, beschrijving van steden en grietenijen.
106 Zie voor het aandeel van Friezen omstreeks 1600 aan de respublica litteraria de home-

page van M.H.H. Engels: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/ (opgehaald 4-5-2013). 
Op deze website is ook de door S. Zijlstra aangelegde database te vinden die als bijlage 
was toegevoegd aan diens studie Het geleerde Friesland. 

107 Zijlstra, Geleerde Friesland, p. 49.

Wiebe Bergsma



139

buitenland en als leveranciers van nieuws in een tijd zonder kranten.108 
Laten we deze geletterde gremia eens nader bekijken. 

Stinzen en hun bewoners
Tot die intellectuele elite in de grietenij Leeuwarderadeel behoorden 
naast de Martena’s en enkele leden van de familie Gorlaeus de Burma-
nia’s die in Stiens een state bewoonden en de Donia’s, die in het naast 
Cornjum gelegen dorp Jelsum op Hinnemastate woonden. De Mar-
tenastate kwam in het bezit van de grietman van Wymbritseraeel Sjuck 
van Burmania, wiens wapen te vinden is op het rouwbord in de kerk 
van Cornjum. Furmerius begint zijn dagboek in 1603 met het huwelijk 
van Georgius van Burmania met Luts van Dekema, een dochter van een 
raadsheer: ‘Zij heeft een welgevormd lichaam en een fraaie gestalte, 
maar is van gezicht niet zo knap’.109 Deze George, een zoon van de gere-
formeerde balling en bekend schrijver van een genealogie van de Friese 
adel, Upcke van Burmania, wordt doorgaans gekoppeld aan een ver-
zameling Friestalige spreekwoorden.110 Hij leefde als een bemiddelde, 
ambteloze Fries op zijn state.111 

108 In 1604 vertelde de Leeuwarder koopman Johannes Bernardes na zijn terugkeer uit 
Frankfort aan Fumerius een en ander over de bisschop van Paderborn die de naleving 
van de besluiten van het Concilie van Trente wilde invoeren. Uit de bijgevoegde an-
notatie blijkt dat deze koopman reeds in 1595 de Buchmesse bezocht. Op 19 feb. 1596 
wordt ‘Joanni Bernaerdi coopman ordonnantie gepasseert van 75 pond, om die weder 
te bekeren aen Christophoro Pezelio, dienaer des woorts tot Bremen, voor dat hij 
seecker boeck d’heeren Gedeputeerden gedediceert heeft’. Dezelfde koopman bege-
leidde in 1605 Hessel van Vervou, de zoon van Frederik van Vervou, hofmeester van 
de stadhouder, tot Frankfort tijdens zijn peregrinatio academica, die hem naar Genève 
zou voeren. Diarium Furmerii, p. 23 en p. 184 nt 147. 

109 Diarium Furmerii, p. 3.
110 Zie voor deze Burmania’s onder meer F.J. van der Kuip. De Burmania-sprekwurden. 

Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen (Ljouwert/Leeuwarden 
2003), pp. 75-85.

111 De vader van Georgius, Upcke van Burmania (overleden in 1615), was een van de eer-
sten van zijn familie die was overgegaan naar de gereformeerde kerk. Door Alva ver-
bannen, ging hij in ballingschap; na de omwenteling van 1580 tal van politieke func-
ties. Hij is de auteur van een omvangrrijk genealogisch handschrift: Frisicae nobilitatis 
genealogia. Georgius’ broer Douwe stierf tijdens zijn studiereis te Orléans op 22-jarige 
leeftijd. P.N. Noomen. ‘De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burma-
nia. VIII Burmania, te Birdingaterp, te Hitsum en Gratinga’, in: Genealogisch Jierboek 
(2000), pp. 128-154. 
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Af b. 2.  Martenastate te Cornjum in 1899, vlak voor de af braak. In 1583 schreef 

de grootvader van David Gorlaeus, Doecke van Martena, te Antwerpen 

in het album amicorum van de beroemde Hollandse humanist Janus 

Dousa de vogende dichtregels in het Latijn: U verzoek dat onze rechter-

hand deze bladzijde besmeurt, / Dousa? Het zal gebeuren om uwent-

wille; hier hebt u het. / Door mij wordt hiermee geen lof, geen grote eer 

gezocht: / De eer en de hoogste lof behoort God. / Mij bevalt het door 

het groene dal te dwalen en lelies / Te plukken; laat wie vleugels heeft, 

de hoogten zoeken. / Als deugd zijn metgezel is, is hij die stamt / Uit 

een eenvoudig huis niet minder edel, / Dan hij die af komstig is van een 

reusachtig kasteel / En zelf gedegenereerd, met glimmend gezicht op-

schept over zijn geslacht. Zie nt 52. (Foto: Fries Museum, Leeuwarden)

Keimpe van Donia (1554-1622), grietman van Leeuwarderadeel (1594-
1616), zou in 1616 tot raadsheer worden benoemd, was ouderling op de 
Friese synodes en was een van de oprichters van de Franeker universi-
teit. Hij werkte als Gedeputeerde mee aan het Twaalfjarig Bestand. In 
1611 werd hij door de Staten van Friesland naar Holland afgevaardigd 
om te waarschuwen tegen de gevaren van het socinianisme.112 Een van 
zijn elf kinderen was Ernst Harinxma van Donia, die in Padua rechten 
studeerde; hij zou zijn vader opvolgen als grietman van Leeuwardera-
deel. Hij was in 1605 begonnen een ‘calender ofte dootboeck’ aan te leg-
gen, waarin hij het verscheiden van vele prominenten uit Friesland en 
geheel Europa heeft bijgehouden, uit heden en verleden, vaak inclusief 

112 Vries, Heeren, pp. 277-279.
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epitafen, en uiteraard met de overlijdensdata van de twee belangrijkste 
zestiende-eeuwse humanisten uit de Nederlanden, Desiderius Erasmus 
en de coryfee van de Leidse universiteit J.J. Scaliger en de ouders van 
David Gorlaeus en van zijn grootmoeder Catharina van Oenema. Ook 
de levens en werken van hervormers en geleerden waren in de grietenij 
Leeuwarderadeel dus bij enkelen bekend.113 

De kerk: de predikanten 
Van de vier stadspredikanten was Johannes Bogerman, de zoon van een 
balling in Oost-Friesland en gereformeerd predikant, de belangrijkste 
tijdens Gorlaeus’ verblijf in Leeuwarden.114 Hij had les gehad op de La-
tijnse school te Bolsward onder leiding van Fungerus, studeerde op ’s 
lands kosten aan vele buitenlandse universiteiten, onder meer in Cam-
bridge en Oxford, en werd verplicht predikant in Friesland. Tijdens zijn 
predikantschap in Leeuwarden tot zijn benoeming tot hoogleraar in 
Franeker in 1633 was Bogerman een van de meest gezaghebbende pre-
dikanten in de Republiek. Hoewel hij een grote bibliotheek had (meer 
dan duizend boeken) publiceerde hijzelf betrekkelijk weinig. ‘De goden 
hadden Bogerman’, althans volgens Vondel, ‘den blixem betrout’, en hij-
zelf beschouwde zich als een wachter op de muren van Sion. Hij bestreed 
in de ogen van godsdienstige dissidenten in schrille bewoordingen 
alles wat afweek van wat hij als de ware variant van het gereformeerd 
protestantisme beschouwde. De kerk van God werd volgens Bogerman, 
zo schreef hij in 1608, bedreigd door de drek van atheïsten, monster-
lijke ketters, goddeloze lasteraars, spotters, libertijnen, huichelaars, 
‘montchristenen’ en, bijzondere trawanten van de duivel, de volgelingen 

113 Calender ofte Dootboeck, waerin ghementioneert wort van yttelijcke Friesche Edelluyden ende 
Jufferen, oock andere treffelijcke persoenen, die zeedert den jaere 1409 [tot huyden] daer [ver-
storven s]ijn. Hodie mihi. Cras tibi moriendum est omnibus. http://home.wanadoo.nl/m.
bourgonjen/EHVD/kerkkalender.htm (opgehaald 23-9-2013). Donia bezocht tijdens 
zijn studie- en plezierreis onder meer Hamburg, Wittenberg, Praag, Wenen, Floren-
ce, Constantinopel, Bourgos, Lissabon, Orléans, Genève, Bazel, Heidelberg, Brussel, 
Antwerpen. 1605: 11 Sept. ‘Doeco Martena ende Trijn Unama sijn wijff, in Galeyster-
kerck’. ‘1612: ‘19 Octob. Sterff David Goorle tot Cornium den 26 begr’. 1613: ’27 Sept. 
Swob Martna, tot Cornium begraven; die huysvrouwe van David Goorle ende Doco 
Martna ende Katrijn Unama dochter’. Verder memoreert hij Albertuz Crantzius, Jo-
hannes Reuchlin, Kempo van Martena, Maarten Luther, Karel V, Philippus Melanch-
ton, Johannes Calvijn, Justus Jonas, Petrus Ramus, Willem van Oranje, Sixtus van 
Hemmema (schrijver van een boek tegen het gebruik van horoscopen), en tal van 
meest hooggeplaatste Friezen.

114 Zie voor Bogerman de paragraaf ‘De hamer der arminianen: Johannes Bogerman’, in: 
Bergsma, Gideonsbende, pp. 268-277.
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van Ignatius van Loyola. De jezuïeten preken armoede, maar nemen de 
armen hun bezittingen af en in kloosters vullen ze hun buiken. Deze 
schorpioenen, adders, vadermoordenaars en brandstichters worden vol-
gens Bogerman door de koning van Spanje als missiepaters naar de Lage 
Landen gestuurd als verspieders en verraders. In zijn Sneker tijd had 
hij in 1601 met zijn collega Goswinus Geldorpius een boek van Calvijns 
opvolger Theodorus Beza vertaald, waarin werd gepleit voor het terecht-
stellen van ketters.115 Niettemin was ook Leeuwarden een godsdienstig 
pluriforme stad, ondanks de soms scherpe plakkaten van de provinciale 
en stedelijke overheid.116 
Bogerman was overigens niet de enige geleerde predikant. Ook predikan-
ten die gewoon hun werk deden en niet publiceerden, hadden tijdens hun 
studie in Franeker geprofiteerd van een van de belangrijkste vruchten 
van het humanisme: de editie van Erasmus van het Nieuwe Testament, 
die we op zeer veel boekenlijsten aantreffen in de boedelinventarissen.117

De Latijnse school
Gorlaeus’ grootvader Doecke van Martena bezat als vermeld ook een 
stins in Leeuwarden.118 We mogen aannemen dat Gorlaeus voordat hij 
in 1606 in Franeker als student werd ingeschreven les heeft gehad op de 
Latijnse school en mogelijk bij zijn grootvader heeft gelogeerd. Aan deze 
school hadden de latere hoogleraren Auletius, Sixtus Arcerius, De Veno, 
de gebroeders Winsemius en Hachtingius en de rector Fungerus les ge-

115 Ook de Sneker predikant Geldorpius had tijdens zijn peregrinatio academica Genève 
bezocht en een album amicorum bijgehouden. Zie Bouke Slofstra, ‘About Gosuinus 
Geldorpius, his album amicorum and his correspondence’, in: Lias 22 (1995), pp. 29-
86. 

116 Zie. In het Diarium Furmerii in 1608: ‘Nadat het stadsbestuur van Leeuwarden de door 
Jan Jacobsz onderrichte wederdopers eerder al had aangemaand heeft de magistraat 
te gehoorzamen en uit hun midden evenals de andere burgers wachtposten aan te wij-
zen, maar als zij weerspannig blijven, gelast hen de stad en haar grondgebied binnen 
drie dagen te verlaten’. Ruim een maand later: ‘Zaterdag 6 augustus. Te Leeuwarden 
is een verordening bekend gemaakt die iedere godsdienstoefening van wederdopers 
of papisten verbiedt. Dit is besloten in naam van de Staten en de volmachten van het 
land’, p. 111.

117 Zie nt 127.
118 Beschrijving in W. Eekhoff, Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden van den vroeg-

sten tijd tot den jare 1846 I (Leeuwarden 1846), pp. 192-193.
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had.119 Deze schola Leovardiana stond aan de top van de pyramide van de 
Latijnse scholen in Friesland, zoals blijkt uit het aantal leerlingen dat 
doorstroomde naar de Franeker universiteit.120 Door de brede versprei-
ding van deze scholen, met uitzondering van de armere Friese Wouden, 
waren zij belangrijk voor het intellectuele peil van Friesland.121 We we-
ten in concreto weinig over het leven op deze Latijnse school, die als 
humanistisch ideaal de Pietas Erudita kende. De jongens spraken in en 
buiten school Latijn en het gebruik van de lingua vernacula was tegen ken-
ners van het Latijn verboden. Verder weten we dat in de periode 1600-
1609 86 leerlingen van deze school een academische studie volgden.122 In 
1606 kregen achttien kinderen een pensie uit de kloosteropkomsten, van 
wie 10 een academisch vervolg kozen.123 In 1608 werd aan deze Latijnse 
school de zuiderling Jaques Vredeman aangesteld als muziekleraar en 
voorzanger in de Grote Kerk.124

Tijdens Gorlaeus’ verblijf stond deze school onder leiding van de reeds 
genoemde Johannes Fungerus (1546-1612), die Furmerius overigens niet 
noemt. Hij had medicijnen en rechten in Leuven en in Keulen gestudeerd 
bij Suffridus Petrus. In 1579 werd hij advocaat bij het Hof van Friesland, in 
1584 werd hij rector van de Latijnse school in Bolsward en in 1588 werd hij 
in dezelfde functie benoemd te Leeuwarden. De trilinguïst Fungerus was 
een ontwikkeld man, lief hebber van het werk van Erasmus (33 boeken in 
zijn bibliotheek van de Rotterdamse humanist), neolatijns dichter en au-
teur van tal van werken, onder meer over de opvoeding van jongens, des-
tijds bij Plantijn gedrukt: De puerorum disciplina et recta educatione.125 In 1585 

119 Sybrand M.M. Galama, Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker, 1585-1811 
(Franeker, 1954),, p. 77, p. 86. Verder Raphael Clingbijl, Marcus Lycklama à Nijeholt, 
Henricus Rhala, Hector Bouritius (bewonderaar van Casaubon) en de curator Gellius 
Hillema. Bogerman had in Bolsward op de Latijnse school gezeten tijdens Fungerus’ 
rectoraat. Boeles, Hoogeschool, pp. 77, 78, 108, 114, 4, 142.

120 Piter van Tuinen, ‘Pallas en Mercurius. De Latijnse scholen van Franeker en Harlin-
gen in de zeventiende eeuw’, in: Jos. M.M. Hermans, e.a., red., De Franeker universiteits-
bibliotheek in de zeventiende eeuw. Beleid en belang van een academiebibliotheek (Hilversum 
2007), pp. 171-191, i.h.b. p. 175.

121 ‘Ze droegen zorg voor de opleiding van nieuwe leiders in kerk, bestuur en recht-
spraak, maar ook voor het cultureel kapitaal van de veel grotere (verborgen) categorie 
schooljongens die niet naar de Academie gingen’. Ibid., p. 174.

122 Van Tuinen, ‘Pallas en Mercurius’, p. 171.
123 Zijlstra, Geleerde Friesland, p. 266. 
124 R. Visscher, ‘Iets over het Muziekleven te Leeuwarden in het begin der 17e eeuw’, in:  

De Vrije Fries 28 (1928) pp. 17-33, aldaar p. 17.
125 Zie voor de betekenis van Fungerus o.m. Jensma, e.a., red., Universiteit te Franeker,  

reg., s.v.
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publiceerde hij bij de drukker Plantijn te Leiden een bundel poëzie Sylva 
Carminum, waarin hij gedichten opnam op vele Friezen. Voor Fungerus, 
zelf lidmaat in Leeuwarden geworden in 1581, speelde de verdeeldheid der 
confessies in zijn ars poetica geen rol, want hij wijdde zijn gedichten aan 
katholieken, gereformeerden en de ‘coryfee van de schwenckfeldianen’,  
voormalig raadsheer in het Friese Hof, Aggaeus van Albada en diens  
schwenckfeldiaanse vriend Douwe van Burmania.126 Bij zijn overlijden 
bleek Fungerus een zeer omvangrijke bibliotheek te bezitten.127 Er valt geen 
rechtstreekse verbinding te leggen tussen deze rector en Gorlaeus, maar  
ik maak toch maar een prozaïsche opmerking: de studiosus Fungerus zal 
toch wel eens zijn getalenteerde leerling thuis hebben uitgenodigd en zo 
af en toe eens een boek hebben laten zien of uitgeleend? 

Hof van Friesland
De katholieke in Leeuwarden geboren landsgeschiedschrijver Suffridus 
Petrus is onder meer de auteur van een encyclopedisch boek met 165 
Friese ‘schrijvers’, De Scriptoribus Frisiae (Keulen 1593), waarin hij ook een 
plaatsje inruimde voor Keimpo van Martena uit Cornjum.128 Ook ver-
werkte hij een lange brief die hij in de jaren zeventig had geschreven 
aan de geleerde Utrechtse humanist Willem Canter (1542-1575) in diens 
indrukwekkend geleerde biografie in De Scriptoribus Frisiae. De brief, be-
doeld om Canter naar Leeuwarden te halen, is één lofzang op zijn ge-

126 Bergsma, Gideonsbende, pp. 325-326. Zie ook G.A. Wumkes, ‘De “Sylva Carminum” fen 
Dr. Joannes Fungeri’, in: id., Paden fen Fryslân Samle opstellen I oant 1800 (Bolsward 
1932), pp. 162-169. In 1607 werd hij ingeschreven als student in het album studioso-
rum van de Franeker universiteit. Zie voor de invloed van het schwenckfeldianisme 
en de invloed van de ideeën over verdraagzaamheid via de geschriften van Castellio in 
Friesland Wiebe Bergsma, Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman 
en strijder voor verdraagzaamheid (Meppel 1983). Over de invloed van het spiritualisme 
in de Nederlanden M.G.K. van Veen, Vermaninghe ende raet voor de Nederlanden. De 
receptie van Sebastian Castellio’s geschriften in de Nederlanden tot 1618 (Amsterdam 2012). 

127 M.H.H. Engels, ‘De bibliotheek van rector Johannes Fungeri veilingcatalogus 1613’, 
in: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/, s.v. (opgehaald 5-5-2-13). Fungerus werd op-
gevolgd door Edo Neuhusius uit Steinfort. Aangezien er twijfels waren over diens 
rechtzinnigheid werd tot ‘opperste rector’ de uit Brugge af komstige Nicolaus Mule-
rius benoemd tegen het zeer hoge salaris van 950 gulden per jaar en een vrije woning. 
Deze benoeming was mede te danken aan de invloed van Johannes Bogerman. Djoeke 
van Netten, Nicolaus Mulerius (1564-1630). Een geleerde uit Groningen in de discussies van 
zijn tijd (Groningen 2010), p. 22. 

128 De Scriptoribus Frisiae (2e druk; Franeker 1699), pp. 145-148. In opdracht van de Staten 
schreef hij Annael ofte Landboeck. Zie over Suffridus’ werk ook F. Postma, ‘Friese intel-
lectuelen en patronage in de zestiende eeuw’, in: Philologia Phrisica 1984 (Leeuwarden 
1986), pp. 113-130.
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boorteplaats: gunstige ligging, minder onderhevig aan de pest, gunstige 
aanvoerwegen van levensmiddelen en boeken (uit Frankfort), vele gestu-
deerde mannen en geleerde leden van het Hof van Friesland, opbloeien-
de studiën als in de tijd van de Druïdentempel, en gewis, ‘niet kan ont-
kend worden, dat Leeuwarders vanwege het gewestelijke Hof en omgang 
met mensen uit het buitenland, die er elders niet zijn, beschaafder zijn 
dan de overigen, en de omgang zelf, al ingeworteld in aanhoudend ver-
keer met geletterde en gestudeerde lieden, bereikte die graad, dat zij zich 
aan deze gemakkelijk aanpasten’. Suffridus voegt hier nog aan toe dat 
er van oudsher zich een zeer grote menigte van edelen in Leeuwarden 
heeft opgehouden.129 Evenals Suffridus Petrus bezongen ook Hollandse 
schrijvers de steden in hun gewest.130 
Suffridus Petrus was evenals Furmerius jurist. Juristen waren in het 
vijftiende-eeuwse Italië en het zestiende-eeuwse Frankrijk vaak de lief-
hebbers van studia humanitatis. Dat geldt ook voor het zestiende- en vroeg 
zeventiende-eeuwse Friesland: Viglius van Aytta, Joachim Hopperus, 
Aggaeus van Albada en de vele andere namen genoemd in dit artikel 
bevestigen dit patroon.131 Vele leden van de Friese Gedeputeerde Staten 
en de maatschappelijk hooggeplaatste leden van het Hof van Friesland 
maakten eveneens deel uit van de respublica literaria.132 Sommige van die 
Friese juristen hadden ook een internationale carrière aan verschillen-
de universiteiten: Suffridus Petrus was hoogleraar in Erfort, Leuven en 
Keulen, Julius van Beyma doceerde, voor zijn benoeming tot raadsheer 
in het Hof van Friesland, in Wittenberg, Leiden en Franeker en een be-
langrijk man als Petreius Tiara had in Dowaai (contra-reformatorisch), 
Leiden en Franeker gedoceerd.133 Wanneer Canter destijds naar Leeuwar-

129 E.H. Waterbolk, ‘Hoe is de fantastische geschiedschrijving in Friesland ontvangen?’, 
in: It Beaken 56 (1994) pp. 124-145, cit. p. 129. In zijn biografie van Canter somt Suf-
fridus op retorische wijze met een mengeling van feit en fictie wel een dozijn ar-
gumenten op waarom Canter destijd naar Leeuwarden had moeten afreizen. In De 
Scriptoribus Frisiae noemt Suffridus bijna dertig, meest Friese personen die hem aan 
boeken en historisch materiaal hebben geholpen. W. Bergsma, ‘Suffridus Petrus als 
landshistorieschrijver’, in: It Beaken 56 (1994) pp. 80-123, pp. 109-110. 

130 Maarten Prak, Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek (2e druk; Amsterdam 2012), 
pp. 227 e.v.

131 Zie ook W.J. Bouwsma, ‘Lawyers in Early Modern Culture’, in: id., A Usable Past. Essays 
in European Cultural History (Berkeley/Los Angelos 1990), pp. 129-153.

132 Op 22 juni 1603 noteerde Furmerius in zijn dagboek: ‘Tijdens mijn afwezigheid zijn 
vele geleerde en vermaarde mannen gestorven, onder wie Frans van Eysinga en dr. 
Baerte Idzaerda, raadsheren in het Provinciale Hof. Wybrand van Aytta, doctor in de 
beide rechten, is binnen 24 uur gestorven’. Diarium Furmerii, p. 11. 

133 Zijlstra, Geleerde Friesland, p. 272.
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den zou zijn vertrokken zou hij er volgens Suffridus Petrus ‘uitstekende 
filosofen, medici, rechtsgeleerden en theologen gevonden hebben; door 
gesprekken met hen en door hun bibliotheken had hij gesteund kunnen 
worden. En omdat het Provinciaal Hof hier was, waren er samen met de 
President de Raadsheren en met de Raadsleden de advocaten, zowel in 
aantal velen als ook in elk soort wetenschap zeer ontwikkeld; vanwege 
deze schittering die er van hen uitging heeft Gerard Geldenhauer uit 
Nijmegen deze stad geroemd.’134 Ook al husselt Suffridus de tijden door 
elkaar en moeten we met zijn constatering enige fantasie en humanisti-
sche roemzucht verdisconteren, geheel bezijden de waarheid waren zijn 
opmerkingen over de betekenis van dit Hof niet. De zeven raadsheren die 
in 1597, het jaar van Furmerius’ aanstelling als landsgeschiedschrijver, 
werden benoemd, vormen een niet onaardig bewijs van Suffridus’ met 
trots gememoreerde geleerdheid van de Friese raadsheren.135 In de jaren 
1577-1612 werden maar liefst 136 advocaten ingeschreven bij het Hof van 
Friesland, van wie de grote meerderheid de doctorstitel had behaald.136  

134 Aangehaald in Waterbolk, ‘Fantastische geschiedschrijving’, p. 130.
135 Ernst van Harinxma, student te Leiden; deed pas in 1626 belijdenis in Leeuwarden; 

als raadsheer opgevolgd door zijn zoon Homme; in 1619 commissaris-politiek op de 
Synode van Dordrecht 1619. Dr. Rombertus Uylenburgh, studeerde en promoveerde 
in Heidelberg; in 1584 afgevaardigde ter Staten-Generaal en getuige van de moord 
op Willem van Oranje; dochter Saskia zou later met Rembrandt trouwen. Dr. Gellius 
Hillema, studeerde in Leiden, Orléans en in Denemarken; vanaf 1605 curator van de 
Franeker Academie. Dr. Suffridus Hania, student te Franeker, een der eerste leerlin-
gen van Henricus Schotanus. Mr. Benne Meynsma, studeerde in Franeker, Herborn, 
Helmstedt. In 1612 beschreef Furmerius, met een gevoel voor understatement geko-
zen ‘alioqui’ (overigens), het overlijden van deze Bacchus-vriend: ‘Mr. Benne Mein-
sma, een man met een zeer groot verstand, maar ook een berucht drinker, overigens 
raadsheer in het Provinciale Hof van Friesland, is, nadat hij de vorige dag gezwolgen 
had van de wijn, ’s morgens vroeg dood in zijn bed gevonden’. Diarium Furmerii, p. 
147. Dr. Laelius Lycklama, zoon van een raadsheer, student in Franeker. Julius van 
Beyma, leerling van de beroemde St. Maartensschool te Groningen; studie in Leuven 
en promotie in Orléans; hoogleraar in Wittenberg, Leiden en Franeker. In 1597 wilde 
Leiden hem terug als hoogleraar en Franeker probeerde benoeming tot raadsheer te 
verhinderen. Margreet J.A.M. Ahsmann, Collegia en colleges. Juridisch onderwijs aan de 
Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren (Groningen 1990) pp. 75-81 en 
Vries, Heeren, pp. 263-270. Alleen Van Beyma niet in Furmerius’ dagboek genoemd 
(Van Beyma was in 1598 overleden). Uylenburgh was ouderling te Leeuwarden, Hania 
in Dokkum en Leeuwarden. Reitsma en Van Veen. Acta, reg., s.v.

136 Zie de lijst van advocaten op http://home.wanadoo.nl/mpaginae/ (opgehaald 23-9-2013). 
Veel van deze juristen kunnen we m.i. wel rekenen tot de Republiek der Letteren.
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In Stad en Lande ontbrak een Hof als in Friesland, waardoor ook het 
aantal advocaten in dat gewest beduidend geringer was.137

Het hof van Willem Lodewijk
De stadhouder Willem Lodewijk (1560-1620) en zijn hof komen geregeld 
voor in Furmerius’ dagboek. Wanneer Willem Lodewijk verbleef aan dit 
kleine hof of aan zijn hof in Groningen, nodigde hij adviseurs, militai-
ren, familieleden, geleerden en mensen van aanzien uit voor een convi-
vium. Bij die sobere maaltijden waren voor kortere of langere tijd onder 
meer aanwezig Hugo de Groot, Ubbo Emmius, Sixtus Arcerius, uiteraard 
de hofmeester en chroniqueur Frederik van Vervou, een militair stra-
teeg als Johan van den Corput, Willem Lodewijks adviseur en tevens ge-
schiedschrijver Everard van Reyd, Janus Dousa met drie van zijn zoons 
en verwanten van de stadhouder als Lodewijk Günther, Ernst Casimir en 
Frederik Hendrik.138 Ubbo Emmius streefde naar waarheid, althans zijn 
waarheid, en in zijn grafrede en tevens biografie van Willem Lodewijk kon 
hij, mede gelet op het genre, uiteraard de hagiografie niet omzeilen.139 Aan 
dit stadhouderlijke hof ging Willem Lodewijk volgens Ubbo Emmius 
graag om met vrienden van de ware godsdienst, bevorderde hij geloofs-
genoten tot ‘eervolle openbare ambten of zag erop toe dat dit gebeurde’ 
en voerde hij gesprekken met lief hebbers van de schone letteren en ge-
leerdheid.140 Onder meer Everard van Reyd (1550-1602) bemiddelde – vaak 
via Hieronymus Commelin in Heidleberg en de rijke koopman Daniel 
van der Meulen – bij het verkrijgen van boeken uit Frankfort en Venetië.
Furmerius volgde de militaire verrichtingen van Willem Lodewijk nauw-
lettend, waarbij zijn zoons Bernard en Gerbrand hem via brieven geregeld 
op de hoogte hielden. Friezen probeerden uiteraard ook uit eigen belang 
toegang tot de stadhouder te krijgen, die betrokken was bij de verdeling 
van winstgevende ambten. Ubbo Emmius had geregeld omgang met de 

137 Zijlstra, Geleerde Friesland, p. 220. ‘Wat was de Leeuwarder balie vruchtbaar in profes-
soren!’. Boeles, Hoogeschool, p. 114. Zie met name M.H.H. Engels, ‘Advocaten bij het 
(Provinciaal Gerechts) Hof van Friesland’, http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Advo-
caten/advostrt.htm (opgehaald 23-9-2013).

138 Zie voor de intellectuele context en de bezoekers van dit stadhouderlijk hof E.H. Wa-
terbolk, ‘Met Willem Lodewijk aan tafel’, in: idem, Verspreide opstellen (Amsterdam 
1981), pp. 296-315, id. Omtrekkende bewegingen (Hilversum 1995), W. Bergsma, ‘Wil-
lem Lodewijk en het Leeuwarder hof leven’, in It Beaken 60 (1998), pp. 191-256, id., 
Gideonsbende, pp. 263-268 en ook Heesakkers, ‘Generum’, p. 87.

139 Zie E.H. Waterbolk, ‘Van grafrede naar biografie’, in Ubbo Emmius, Willem Lodewijk, 
graaf van Nassau (1560-1620). Stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, vert. P. 
Schoonbeeg (Hilversum 1993), pp. 9-27.

140 Ubbo Emmius, Willem Lodewijk, p. 191. 
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stadhouder, die eens, op een paard gezeten, zijn hoed af nam voor Em-
mius.141 In 1610 schreef Furmerius dat hij samen met de doctoren in de 
medicijnen, de uit Brugge afkomstige Nicolaus Mulerius (1564-1630) en de 
Leeuwarder politicus Johannes Wilhelmi Velsius (ca. 1530-1600) met graaf 
Willem Lodewijk had gegeten.142

Afb. 3.  De stadhouder van Friesland, Willem Lodewijk, geschilderd door Michiel 
Jansz. van Mierevelt. Aan het hof van de stadhouder van Friesland, Wil-
lem Lodewijk (1560-1620), verbleven tal van geleerde lieden. Furmerius 
maakt in zijn dagboek tweemaal melding van zijn eigen bezoeken aan 
het hof, eenmaal vruchteloos. In 1603 zal hij met enige verbittering in zijn 
dagboek hebben geschreven: ‘Ik heb om twee uur ’s middags graaf Willem 
[Lodewijk] te spreken gevraagd, maar hij heeft mij door zijn secretaris [Ja-
cob Junius] laten antwoorden, dat het hem niet schikte en mij laten weten 
dat ik aan zijn maaltijd moest komen, dan zou ik vrije toegang hebben. 
Een bediende had mij echter al eerder gezegd dat hij zat te schalen met ka-
pitein [Giovanni Susarte de] Fonseca, door wie ik mij had laten aandienen’. 
In 1610 werd hij wel toegelaten tot een convivium aan het kleine Leeuwar-
der hof: ‘Ik heb voor de laatste keer met graaf Willem [Lodewijk] gegeten, 
samen met [Nicolaus] Mulerius en [Wilhelmus] Velsius, doctoren in de 
medicijnen’. Diarium Furmerii, 7 en 131. (Foto: Rijksmuseum, Amsterdam)

141 Waterbolk, Twee eeuwen, p. 79.
142 Diarium Furmerii, p. 131. Mulerius was in genoemd jaar rector van de Latijnse school in 

Leeuwarden. 
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Furmerius had dus slechts een incidenteel contact met de stadhouder, 
want tot de kring van militaire en persoonlijke adviseurs als Van Reyd en 
Vervou heeft hij niet behoord. In tegenstelling tot de hofmeester Rege-
mortes, Van Reyd en Van de Corput heeft Willem Lodewijk – aan wiens hof 
‘ars’ en ‘mars’ samenkwamen – Furmerius niet gevraagd militaire teksten 
uit de Oudheid te vertalen of te bestuderen.143 Evenmin heeft Furmerius’ 
lidmaatschap van het Krijgsgerecht, vaak een goede start voor een juridi-
sche carrière, hem een blijvende omgang met de stadhouder opgeleverd.144 
Kennis werd omstreeks 1600 niet alleen deels via mondelinge overdracht 
aan Latijnse scholen en de Franeker universiteit verspreid, maar ook via 
boeken en brieven (ook met de functie van recensie) via netwerken van 
drukkers, boekverkopers, vrienden en kennissen.

Boeken
Boedelinventarissen tonen klip en klaar aan dat onder de academici 
de modernste boeken van de meest uiteenlopende wijsgeren, beoefe-
naren van de natuurwetenschap, theologen en medici bekend waren, 
slechts een fractie uiteraard van de 350.000 verschillende titels die in 
Europa tot 1600 werden gedrukt.145 Die boeken werden in Franeker en 
Leeuwarden gedrukt, konden er worden gekocht en werden ook gele-
zen. De rusticus eruditus Jorrit Hania te Roordahuizum had in Rostock 
en Leuven gestudeerd. Deze herenboer kocht in 1580 29 boeken van 
de Dominicanen in Leeuwarden. Op de veiling van zijn bibliotheek in 
1581 te Leeuwarden was Ruardus Acronius een van de kopers. Hania’s 
boedelinventaris bevat een van de weinige vermeldingen van Coper-
nicus’ De revolutionibus in Friesland in de zestiende eeuw.146 De zuider-
ling Aegidius Radaeus, ooit de compagnon van Chr. Plantijn in Antwer-

143 Zie Waterbolk voor de combinatie van Ars en Mars aan het Leeuwarder hof E.H. Wa-
terbolk, ‘Heeft de hogeschool te Franeker een stamboom?’, in: id., Omtrekkende be-
wegingen’, pp. 146-159, pp. 156 e.v. en id., ‘Vormende krachten bij de oprichting der 
hogeschool te Franeker’, in Jensma, e.a., red., pp. 40-55.

144 Zijlstra, Geleerde Friesland, p. 240.
145 Zie voor een beschrijving van het Friese boekenbezit de op instigatie van Ph.H. Breu-

ker aangelegde verzameling boedelinventarissen Ph.H. Breuker, ‘Boekbezit in Fries-
land tot ca. 1810. Prolegomena bij een onderzoek aan de Fryske Akademy’, in: Batavia 
Academica  9 (1991), pp. 17-24 en Nijboer, Fatsoenering, pp. 50-53. Zie daarnaast H.W. de 
Kooker en B. van Selm, Boekcultuur in de Lage Landen 1500-1800. Bibliografie van publika-
ties over particulier boekenbezit in Noord- en Zuid-Nederland, verschenen voor 1991 (Utrecht 
1993); het getal 350.000 komt uit Andrew Pettegree, The Book in the Renaissance (New 
Haven/Londen 2010) pp. xv-xvi.

146 Ph.H. Breuker, Friese cultuur in de jonge Republiek. Een historisch interpretatiekader (Lei-
den 1991), p. 19 nt 12. 

Grafstenen en rouwborden in context. Religie en cultuur in Cornjum en Leeuwarden ten tijde van Gorlaeus



150

pen, bouwde als Franeker drukker gestaag aan een redelijk omvangrijk 
fonds.147 Genoemde boekenproductie verbleekt bij die van Leiden en 
Amsterdam. De bibliotheekcatalogus van Franeker uit 1601 toont het 
overwicht van Erasmus aan en maakt ook duidelijk dat tal van humanis-
tica, waaronder werk van de Piccolomini’s, Pico della Mirandola, twee 
boeken van de ook door Gorlaeus genoemde Scaliger, vier boeken van 
Petrus Ramus, Gemma Frisius, Copernicus, Rembertus Dodonaeus, 
Gerardus Mercator, Paracelsus, en vele anderen ook door gereformeer-
den in Franeker werden bestudeerd, of althans aangeschaft.148 Eens te 
meer wordt dit duidelijk uit de veilinglijst van de boeken in 1606 van de 
Franeker hoogleraar in de medicijnen, de Leeuwarder Alardus Auletius. 
Op die veiling te Franeker kocht ‘David Gorlaeus met Veno wonende’, 
onder meer boeken van de praeceptor Germaniae Philippus Melanch-
ton. Op deze bijzondere veiling – er is een catalogus bewaard met de 
namen van kopers en de prijzen van boeken – werd naast vele boeken  
van Erasmus een exemplaar van Rudolf Agricola’s hoofdwerk De inven-
tione dialectica gekocht door zowel een Leeuwarder student als door een 
boekverkoper.149

 

147 Zie voor zijn leven, drukkerswerkzaamheden en fonds Sybren Sybrandy, Libben en 
wurk fan Aegidius Radaeus, de earste printer fan de akademy te Frjentsjer (Leeuwarden 2005). 
Uiteraard gaf de academiedrukker ook vele werken uit van de Franeker hoogleraren, 
maar daarnaast publiceerde hij ook boeken en edities van J.J. Scaliger, C. Kilianus, 
Marnix van Sint Aldegonde, Theodorus Beza, P. Merula, en bijv. een Nederlandse 
vertaling van Lipsius’ Politica in 1590. Radaeus, die mede door de Franeker hoogleraar 
Drusius naar Franeker werd gehaald, drukte maar liefst 33 titels van Drusius. Ibid., 
p. 14. Radaeus had eveneens goede contacten op de Frankforter Buchmesse, want hij 
bracht in de periode 1586-1610 vijftien bezoeken aan deze bibliopolis. Id., ‘Academie-
drukkers van de Franeker universiteit’, in: Jos. M.M. Hermans, e.a., red., De Franeker 
universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw. Beleid en belang van een academiebibliotheek 
(Hilversum 2007) pp. 121-133, aldaar p. 128. 

148 J. van Sluis, De academiebibliotheek te Franeker anno 1601. De oudste catalogus ingeleid en 
opnieuw uitgegeven (Franeker 2011). In deze catalogus worden 5 of meer titels genoemd 
van Aristoteles, Augustinus, Calvijn, Cicero, Dodonaeus, Drusius, Erasmus, Henri 
Estienne, Euclides, Oronce Finé, Leonhart Fuchs, Galenus, Gemma Frisius, Conrad 
Gesner, Paolo Giovio, Hippocrates, Paracelsus, Plato, Beatus Rhenanus. Zie voor de 
academische leescultuur ook Dijkstra, Between Academics and Idiots, p. 21.

149 Zie de mooie veilingslijst met vermelding van kopers, hun woonplaats en prijzen van 
boeken van deze Leeuwarder Auletius in M.H.H. Engels, ‘Auletius. Advies, Biogra-
fie en Collectie’, http://mpaginae.atspace.com/Auletiustxtimg.htm (opgehaald 23-
09-2013). De student heette Gerlacus Buma Leowardiensis, jur. Hij kocht verder een 
juridisch werk van Tjallingh van Eysinga en van Budaeus. De Leeuwarder Henricus 
Joannis Rhala kocht een exemplaar van een werk van Bartholomaeus Keckermann. 
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Bezit van boeken leidt uiteraard niet tot originele publicaties, waarmee 
de betekenis van die boedelinventarissen wordt gerelativeerd. Want wat 
schreven de genoemden zelf? Raadsheren als Hillema, Saeckma, Herba-
jus en Van den Sande hebben zelf boeken geschreven of werkten mee aan 
provinciale ordonnanties. Omvangrijk is de reeks publicaties niet, maar 
niettemin hebben Johan van den Sande, Henricus Schotanus, Marcus 
Lycklama à Nijeholt en de Leeuwarders Hector Bouritius en Timaeus 
Faber een bijdrage geleverd, aan de rechtswetenschap in de Noordelijke 
Nederlanden, wat niet wordt beweerd van Mello Brunsema die voor de 
oprichting van de Groningse universiteit colleges rechten gaf in Gro-
ningen.150 De Leeuwarder medicus Johannes Wilhelmi Velsius was een 
erudiet man, trilinguïst en beoefenaar van de astronomie. Hij was onder 
meer rector van de Latijnse school in Leeuwarden (1566-1575) en verder 
vooral als arts werkzaam. Aan hem worden tal van boeken toegeschreven 
die echter niet bewaard zijn gebleven. Uit zijn boedelinventaris blijkt dat 
hij een enorme bibliotheek had, met maar liefst vier boeken van Hiero-
nymus Cardanus (1501-1576), wiens werk ook een rol speelt in de beschou-
wingen van Gorlaeus, vele bijbels (edities van het Nieuwe Testament 
in onder meer Engels, Syrisch en Italiaans), Ramus, de gedichten van  
Julius Caesar Scaliger, Melanchton, Suffridus Petrus, Calvijns Institutie, 
tien werken van Cicero, acht titels van Erasmus, Franck, vele Italiaanse 
schrijvers, etc.151 

 Vgl. Lüthy, David Gorlaeus, p. 37, p. 140. De Groningse student rechten Joannes Serapius 
kocht vier muziekboeken, twee geschriften van Furmerius en de Colloquia van Eras-
mus. De latere landshistoricus Pierius Winsemius kocht onder meer esoterisch werk 
van Hermes Trismegistus. De Prof. Pandectarum Marcus Lycklama kocht o.a. een globe 
van Mercator met een ophangring, een lessenaar en boeken van Cicero, Herodotus, 
Philips van Leiden, Conradus Gesner, Hieronymus Cardanus en de Poemata Scaligeri. 

150 R. Feenstra, ‘De Franeker juridische faculteit in nationaal en internationaal perspec-
tief. Inleidende beschouwingen gevolgd door een studie over juridische onderwijsli-
teratuur sinds het midden van de zeventiende eeuw’, in Jensma, e.a., red., Universiteit 
te Franeker, pp. 289-304, aldaar pp. 290-291; voor Brunsma zie: Oratio pro nova juridi-
cae facultatis Groninganae instituta praelectione habita ad vi Julij A.S. MDXCVI a Mellaeo 
Brunsema Juris Utriusque Doctore et Professore, de tekst van het handschrift in facsimile 
uitgegeven met een inleiding van T.J. Veen en een vertaling van F. Akkerman, T.J. 
Veen en A.G. Westerbrink (Groningen 1967), p. xix.

151 M.H.H. Engels, ‘Velsius of Velsen/Velzen’, http://home.wanadoo.nl/m.bourgonjen/
Velsius/001bioJWV.htm (opgehaald 23-09-2013), met een alfabetische lijst van alle na-
gelaten boeken. Ook in Suffridus Petrus, Scriptoribus Frisiae, pp. 465-467.
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In zijn boeken noemt Gorlaeus alleen Duns Scotus en het werk van Julius 
Caesar Scaliger. Hij werd op 23 april 1611 ingeschreven als student theo-
logie in Leiden. Bijna een jaar eerder (25-6-1610) schreef hij in het album 
amicorum van zijn studiegenoot Engelbert Egidius van Engelen onder 
meer het motto dat boven dit artikel is geplaatst: ook al houdt iedereen 
er een tegenovergestelde mening op na, de waarheid moet worden verde-
digd en over de eigen leermeester moet eveneens geoordeeld worden al 
was hij de grootste vijand.152 De openingszin van dit zelf bewuste proza 
bevat een citaat uit de gedichten van Julius Caesar Scaliger.153 In histo-
risch opzicht is het niet onaardig te vermelden dat zowel de Leeuwarder 
arts Velsius als de jonge Gorlaeus deze gedichten van een van Erasmus’ 
tegenstrevers hebben gekend.
 
Briefverkeer
Alleen al de briefwisselingen van de raadsheer Saeckma en ds Boger-
man, beiden te Leeuwarden, en van de Franeker hoogleraar theologie 
Sibrandus Lubbertus leggen een regionaal, nationaal en internationaal 
geleerdennetwerk bloot.154 De omvang van die briefwisseling moeten 
we wel in perspectief zien: de correspondentie van Lipsius bijvoorbeeld 
omvatte ruim 4.300 brieven, meer dan van de drie genoemden samen.155 
Zoals de Franeker hoogleraar Grieks Johannes Arcerius het middelpunt 
vormde van acht studenten en deze getalenteerde jonge lieden kon voor-
bereiden op hun plaats in de wetenschap en de maatschapij, zo was ook  

152 Jaeger, ‘Over David van Goorle’, p. 206, p. 219.
153 Lüthy, David Gorlaeus, pp. 99-101.
154 Zie voor Bogermans briefwisseling H. Edema van der Tuuk, Johannes Bogerman (Gro-

ningen 1868) en voor Lubbertus het ook voor de Alltagsgeschichte van geleerden rijke, 
mede op basis van ongeveer 1.000 brieven gebaseerde, proefschrift van C. van der 
Woude, Sibrandus Lubbertus. Leven en werken in het bijzonder naar zijn correspondentie 
(Kampen 1963). De Franeker hoogleraar schrijft af en toe over de manier waarop hij 
zijn boeken onder meer uit Frankfort bemachtigde, zijn vriendschappen met theolo-
gen die met hem van mening verschilden, kuiperij, jalousie de métier, behandeling van 
enge ziekten, etc.

155 M.E.H.N. Mout, ‘Zielsrust en wijsheid onder een lichte sluier van bescheidenheid. 
De uitgave van de briefwisseling van Justus Lipsius (1547-1606)’, in: Bijdragen en Me-
dedelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 122 (2007), pp. 161-180. In de ze-
ventiende eeuw schreef Constantijn Huygens 18.000 particuliere brieven. J.A.H.G.M. 
Bots, Republiek der Letteren. Ideaal en werkelijkheid (Amsterdam 1977), p. 11. 
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Saeckma tijdens zijn studie rechten in Franeker (1588-1594) de magneet 
van een groep van ongeveer twaalf studenten in de rechten die de dicht-
kunst beoefenden, elkaar soms brieven schreven en een enkeling later 
een rol zou spelen in de wetenschap: Sibrandus Siccama (chronologie en 
Oudfries recht,) Rudolphus Wicheringe (speelde een rol bij een van de 
oudste vermeldingen van de telescoop) en Marcus Lycklama (hoogleraar 
rechten in Franeker).156 Na de Friese academie, die Saeckma dankzij een 
studiebeurs van Gedeputeerde Staten kon bezoeken, bezocht hij de uni-
versiteiten van Heidelberg en Bazel, waar hij in 1595 in de rechten pro-
moveerde. Vervolgens bezocht hij Genève vooral om Frans te leren. Bij 
zijn vertrek uit Beza’s Genève kreeg hij een aanbevelingsbrief mee voor 
Lipsius van de geleerde Casaubon. 
Saeckma, dichter van Latijnse en Griekse verzen en lief hebber van het 
Hebreeuws, correspondeerde niet alleen met Franeker hoogleraren, 
maar ook met buitenlandse coryfeeën, onder wie de zoon van hugenoot-
se ballingen Isaac Casaubon (Genève 1559-Londen 1614), die Saeckma 
in Genève had ontmoet. De in 1572 geboren Johannes Saeckma schrijft 
in 1596 vanuit Leeuwarden, uiteraard raptim (humanisten hebben vaak 
‘haast’), aan de grote filoloog Casaubon dat hij heeft gehoord dat deze 
Genève verlaten heeft. Drie Friese studenten bezorgen de brief, verge-
zeld van een brief van de hoogleraar Hebreeuws in Franeker, Johannes 
Drusius, bij Casaubon in Montpellier. Volgens Saeckma wordt Casau-
bons werk door velen in Friesland bewonderd, hoewel ze hem niet van 
aangezicht kennen. Die verklaring wordt volgens het humanistische re-
ciprociteitsbeginsel – amicus en cliens zijn nog vaak synoniemen in de 
zestiende eeuw – natuurlijk gevolgd door het verzoek om een goed woord 
voor de studenten te doen.157 Inhoudelijk gaat de brief verder in op een 
commentaar van Casaubon op het werk van Suetonius, dat Saeckma op  

156 G.Th. Jensma, ‘Uit het huis van Arcerius. Acht ‘artes’-studenten en hun opvattin-
gen over wetenschap en maatschappij, 1589-1639)’, in Jensma, e.a., red., Universiteit 
te Franeker, pp. 452-469; Dijkstra, Between Academics and Idiots, p. 124; M.H.H. Engels, 
‘Saeck ma, Siccama, Van Beveren, Baardt en de Friese spreekwoorden’, http://home. 
wanadoo.nl/mpaginae/PontanusSiccama/Siccama_correspondentie.htm (opgehaald 
23-09-2013).

157 E.H. Waterbolk, Rond Viglius van Aytta. Enige brieven van zijn hand en enige opstellen 
(Ljouwert/Leeuwarden 1980), p. 61. 
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de Frankforter Buchmesse had aangeschaft.158 Een brief als deze maakt al 
veel duidelijk over het intellectuele verkeer tussen deze bijzondere Friese 
raadsheer en zijn plaats als patroon in de geleerde wereld: Saeckma als 
de patronus van vele Friese studenten en hijzelf als de cliënt van de grote 
geleerde Casaubon. Discussies over Hebreeuwse teksten voerde Casau-
bon met een echte geleerde als Drusius.159 
In 1612 heeft ‘onze Drusius’ een brief van Casaubon aan Saeckma la-
ten zien, waarin Saeckma na zoveel jaren de groeten krijgt van Casau-
bon. Saeckma was niet slechts blij met dit teken van vriendschap, maar 
sprong zelfs op van vreugde. Saeckma schrijft Casaubon dat hij verder 
niet zoveel te schrijven heeft, behalve dat hij negen jaar eerder raadsheer 
was geworden in het Hof van Friesland. Daardoor heeft hij het te druk 
– fraaie humanistische topos – om zelfs maar een ogenblik te besteden 
aan de schone letteren (‘ut ad humaniores et elegantiores istas literas vix, 
ac ne vix quidem, unquam oculos referre liceat’). In april 1613 heeft Sae-
ckma een brief van Casaubon (van 21 februari 1613!) ontvangen. Dit teken 
van genegenheid heeft Saeckma aan enkele vrienden laten zien. Hij kon 
echter pas in februari 1614 een brief terugsturen én vanwege het geringe 
aantal bodes naar Engeland én vanwege een ernstige epidemische ziekte, 
die zijn familie gedurende enkele maanden teisterde. De gereformeerde 
Saeckma kan het niet nalaten om in dit epistolaire onderonsje de katho-
lieke Lipsius een hak te zetten – in overigens glashelder Latijn.160 

158 M.H.H. Engels, ‘Niet eerder uitgegeven brieven (1596-1614) van Johannes Saeckma 
aan zijn leermeester Isaacus Casaubonus’, in: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Ca-
saubon/corrjsic.htm (opgehaald 23-09-2013) ‘Nam cum superioribus nundinis Fran-
cofurtensibus nullas scripsissem, iam per leges amicitiae nostrae (siquidem ego ami-
cus, et non potius cliens, tuus dici merear) diutius cessare aut morari mihi non licere 
videbatur’. 

159 Anthony Grafton en Joanna Weinberg, met Alastair Hamilton, “I have always loved the 
Holy Tongue”. Isaac Casaubon, the Jews, and a Forgotten Chapter in Renaissance Scholarship 
(Cambridge Mass./Londen 2011) reg., s.v. 

160 Zie noot 158. 
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Af b. 4.  Op de lijkstatie van de stadhouder Ernst Casimir, in 1632 gesneuveld 

bij Roermond, staan de beide raadsheren Johannes Saeckma (links) 

en Johan van den Sande naast elkaar afgebeeld. In 1634 gedrukt bij 

de bekende Leeuwarder drukker Claude Fonteyne. De bekende Friese 

jurist Marcus Lycklama à Nijeholt schreef in 1594 voorafgaand aan 

de studiereis van Johannes Saeckma naar Heidelberg, Bazel (waar hij 

zou promoveren) en Genève een vleiend afscheidsgedicht aan zijn grote 

vriend: ‘Niet alleen door je vertrek worden je vrienden bedroefd, treuri-

ger is de schare der negen (muzen) door jouw vertrek. Zie hier Themis, 

de te vereren godin van de gerechtigheid, treurt, en Apollo zingt niet, 

maar spreekt treurverzen. Niet alleen Themis en Phoebus Apollo 

betreuren dat jij weg bent, maar ook de geleerde jeugd, de studenten. Jij 

was hun leidsman die hen via kruispunten de weg wees naar de heilige 

bergtoppen. Phoebus werpt de lier weg, Friese beschermgodinnen leg 

de bloemenkransen neer. Hoe ernstig zal de school de geleerde leerling 

missen, geleerder dan wie niemand anders was of zal zijn. Hij heeft im-

mers geput uit de Romeinse en Griekse bronnen en hij heeft bestudeerd 

al wat Justinianus heeft’. Etc. Etc. Lycklama was zijn lessen Latijn 

(en dus ook de retorica) aan de Latijnse school te Leeuwarden nog niet 

vergeten. Latijnse tekst met vertaling op de website van M.H.H. Engels, 

s.v. ‘Neolatijnse gelegenheidsgedichten’, in paragraaf briefverkeer.  

(Foto: Rijksmuseum Amsterdam) 
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Tijdens zijn studententijd in Heidelberg, waar Saeckma zelf als bacca-
laureus eerstejaars studenten rechten onderwees, had hij ook de geleerde 
Janus Gruterus (1560-1627), hoogleraar geschiedenis, ontmoet. Na terug-
keer in Leeuwarden bleef hij jarenlang een briefwisseling met Gruterus 
onderhouden, die een inkijk verschaft in de geleerdenwereld, ook al zijn 
alleen de brieven van Gruterus bewaard gebleven: Saeckma bemiddelde 
bij een poging om Gruterus in Franeker te benoemen (maar deze bedong 
een te hoog salaris (1400 gulden)), academische nieuwtjes, benoemingen, 
de lage dunk van Gruterus van Suffridus Petrus, de Frankforter boe-
kenmarkt, commentaar op het werk van Plautus, Gruterus’ vraag aan 
Saeckma om plakkaten en pamfletten over de Nederlandse geschiede-
nis te kopen, Friese spreekwoorden, de Heidelbergse drukker Hierony-
mus Commelin en vele andere beslommeringen.161 Vooral de groeten die 
Saeckma moet overbrengen aan allerlei Friezen tonen het academische 
netwerk van Gruterus in Friesland: Aede en Tjalling van Eysinga, de ge-
broeders Harinxma, Sibrandus Siccama als auteur van een historisch 
werk, Julius van Botnia, Taco van Aysma, Georgius Wiarda, de hoogle-
raren Lycklama, Drusius, Arcerius, Ubbo Emmius, en vele anderen. Een 
litanie over de hedendaagse barbarij mag niet ontbreken en dus stemt 
Gruterus in met Saeckma’s klachten, niet aan tijd en plaats gebonden, 
over de bedreiging van de letteren, omdat de bestuurders geen geleerden 
zijn en dat mensen alleen nog om den brode studeren en niet voor de 
muzen: ‘Omnes student pani, nemo musis ac gratiis’.162

Saeckma zou na zijn benoeming als raadsheer in het Hof van Friesland 
tot zijn dood toe een invloedrijk man zijn bij de verdeling van allerhande 
baantjes. Hij had in zijn huis een kamer voor de klerken van het Hof, 
terwijl er ook persoonlijk werk was te verrichten. De Franeker hoogle-
raar Lollius Adama wist zijn zoon Ype tot klerk benoemd te krijgen en 
Augustinus Adama had bijvoorbeeld zijn hoogleraarschap eveneens te 
danken aan Saeckma – en hij was niet de enige.163 

Vriendschap
De alba amicorum kunnen we niet alleen afdoen als veredelde ‘poesie-
albums’ van kinderen nu, want die academische vriendenboeken maken 
de relaties van de buiten en binnen de provincie studerende Friese jeune 
dorée en de voedsterlingen van het land duidelijk. De in 1604 overleden 

161 Op de Frankforter boekenmarkt had Metius in 1608 mogelijk zijn telescoop laten 
zien. Dijkstra, Between Academics and Idiots, 121 e.v.

162 Engels, Briefwisseling, I, pp. 92 e.v., cit. p. 111.
163 Engels, ‘Saeckma’.
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Homme van Harinxma krijgt bijvoorbeeld van Furmerius een niet on-
aardige typering in zijn dagboek: ‘Homme van Harinxma, die een kwaal 
had aan zijn scheenbeen, is plotseling gestorven. Hij was een jonge man 
met een goede ontwikkeling, maar op een kwaadaardige manier sarcas-
tisch’.164 Toen hij met zijn broer Ernst in 1580 naar Leiden vertrok, kreeg 
hij van zijn ouders een met blanco bladen doorschoten exemplaar mee 
van Neuwe Livische Figuren dat als vriendenboek dienst zou gaan doen. 
Homme verzamelde niet alleen inscripties van (adellijke) medestu-
denten maar ook van Leidse geleerden als Justus Lipsius, Bonaventura 
Vulcanius, Gerardus Bontius en de rechtsgeleerde Hugo Donellus. Op-
vallende intekenaren zijn verder de academiedrukker Christoffel Plan-
tijn en Janus Gruterus. De beroemde Gruterus voegde er ook nog eens 
een Nederlands sonnet aan toe waarin hun onderlinge verbondenheid 
centraal stond. Homme en Ernst op hun beurt schreven weer in het al-
bum van Gruterus. De Leeuwarder medicus Johannes Wilhelmi Velsius 
plaatste al in 1589 een schematisch overzicht van de stand der planeten 
en sterrenbeelden in het album, dat verder werd getekend door Willem 
Lodewijk, Ernst Casimir en Lodewijk Gunther van Nassau.165 
De vele inscripties in de alba en de vele brieven die de Friese studenten 
nationaal en internationaal uitwisselden, stonden vaak in het teken van 
het cultiveren van de humaniora, de bonae litterae. Ook de Friese acade-
mici meenden ondanks hun gereformeerde levensovertuiging toch wel 
net een beetje beter te zijn dan zij die niet hun klassieken kenden en zich 
niet in het Latijn konden uitdrukken. De Bolswarder stadssecretaris Si-
brandus Siccama (1571-1622) schreef in mei 1616 aan zijn collega jurist 
Rhala in Leeuwarden: ‘Ach verbonden toch meer mensen naar uw voor-
beeld met de studie van het recht oefeningen in de stijl van geschiedenis 
en kritiek, dan zou de studie van de jeugd van onze provincie er beter 
voorstaan, die nu merendeels nauwelijks van de tuchtroede ontslagen 
staatszaken en Hof van Friesland binnenvalt. Maar gij laat ons voor de 
toekomst op beter hopen, gij, geëerde Rhala, Hector Bouritius en Pier 
Winsemius, wij die die niet vuile en volkse maar koninklijke en door de 
grootste juristen platgetreden weg naar de tempel van roem en eer met 
grote schrede gaan’!166

 

164 Diarium Furmerii, p. 21.
165 Kees Thomassen, ‘Een schat hervonden. De collectie alba amicorum van de familie 

Van Harinxma’, in Yme Kuiper en id., in: Banden van vriendschap. De collectie alba ami-
corum Van Harinxma thoe Slooten (Franeker 2001), pp. 55-153, aldaar pp. 73-76.

166 Engels, ‘Saeckma’. Ook de Friese geleerden beschouwden zich dus als pars melior gene-
ris humani als destijds de Romeinse aristocraten.
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Leeuwarder cultuur in perspectief
Deze Friese academici behoorden tot de per definitie internationale 
geleerdenwereld, zoals dus bleek uit hun soms omvangrijke boedelin-
ventarissen, briefwisselingen en alba amicorum.167 In die wereld van 
geleerden werden confessionele geschillen vaak overwonnen, waarbij 
deelname aan kerkdiensten van verschillende religieuze denominaties 
nu eens uit principiële overwegingen werd gemaakt, zoals in het geval 
van Lipsius, of dan weer uit meer pragmatische overwegingen.168 De uit 
Leeuwarden af komstige Henricus de Veno was, voor hij hoogleraar in 
de wijsbegeerte in Franeker werd, naar Rome gereisd en in 1597 door 
de inquisitie opgepakt. Tijdens zijn verhoor in Rome vertelde hij dat 
hij gaandeweg zijn protestantse geloof had verloren. In 1598 werd De 
Veno officieel rooms-katholiek. Dit Romeinse avontuur, De Veno zat in  

167 Zie bijv. Engels’ website http://home.wanadoo.nl/mpaginae/, s.v. voor een overzicht 
van de Friese alba en de inscripties (opgehaald 23-09-2013).

168 Zie Bergsma, Gideonsbende, p. 320 e.v. en id., ‘Een geleerde en zijn tuin. Over de vriend-
schap tussen Lubbertus en Vulcanius’, in: De zeventiende eeuw 20 (2004), pp. 96-122. 
Hierop had ook Ginzburg, Omweg als methode al eerder gewezen. Hij citeert uit een 
brief van Conradus Vorstius aan Isaäc Casaubon: ‘Wij moeten vooral de intellectuelen 
een zekere vrijheid van onderzoek en ook van een afwijkende mening toestaan anders 
zullen we de schijn wekken dat wij de langzame opmars van de waarheid belemme-
ren’ (p. 171). De verbazing over de inscriptie van een katholieke geleerde dame te mid-
den van ‘stern Calvinist divines’ in het vriendenboek van Gorlaeus’ vriend Engelbert 
Egidius in Leiden is dan ook niet op zijn plaats. Lüthy, David Gorlaeus, p. 182 nt 171. Zie 
voor de confessie-overstijgende Republiek der Letteren ook J.L. Price, Dutch Culture in 
the Golden Age (Londen 2011), pp. 159 e.v. In zijn testament uit 1592 bepaalde Oldenbar-
nevelt bijvoorbeeld dat zijn zoons na een cursus in de artesfaculteit van Leiden moes-
ten studeren aan vijf katholieke, vier protestantse en twee neutrale universiteiten. 
Zijlstra, Geleerde Friesland, pp. 32-33; Nicolette Mouts betoog over Lipisius’ religieuze 
positiebepaling is overtuigend: ‘Faked Conversions? The Case of Justus Lipsius (1547-
1606)’, in: Maria-Cristina Pitassi en Daniela Solfaroli, red., Les modes de la conversion 
confessionnelle à l’époque moderne (Florence 2010), pp. 87-109. Jacobus Bouritius, in 1577 
als eerste ingeschreven in de orde van advocaten bij het Hof van Friesland, gaf in 
1610 aan zijn zeventienjarige zoon bij zijn vertrek naar de Zuidelijke Nederlanden als 
advies mee om in de katholieke kerken en bij kerkelijke plechtigheden aldaar geen 
verdenking te geven van zijn geloof en nooit met iemand over zijn geloof te twisten. 
Mocht iemand hem vragen naar zijn geloof dan moest hij antwoorden dat hij voor 
jurist studeerde en niet voor theoloog, dat hij geloofde in de geest van de heiligen 
en kerkvaders en dat de overheid hem had verboden over zijn geloof te redetwisten. 
Deze twee mooie voorbeelden van nicodemisme in M.H.H. Engels, ‘Twee brieven van 
Jacobus Bouricius met betrekking tot de peregrinatio academica (1610-1612) van zijn 
zoon Hector’, http://home.wanadoo.nl/mpaginae/HectorB/peregrHB.htm (opgehaald 
23-09-2013). Deze Bouritiussen waren lange tijd nog katholiek. 
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dezelfde tijd in de gevangenis met niemand minder dan Giordano Bru-
no, heeft De Veno later in Franeker verzwegen.169

Schrijvend over de vele geleerde juristen in Leeuwarden concludeerde 
de in Dokkum geboren koningsgezinde en katholieke Cornelius Kempius 
(ca. 1520-1589), dat deze stad ‘een stapelplaats van zeer geleerde mannen’ 
was.170 De opvatting dat uitzonderlijk veel studenten naar het buitenland 
gingen, blijkt op een onjuiste voorstelling te berusten.171 
Met gevoel voor humanistische overdrijving wekken schrijvers als Suffri-
dus Petrus wel eens de indruk dat Leeuwarden een centrum van geleerd-
heid was met vele Friezen van Olympische allure; volgens Ubbo Emmius 
kenden veel boeren aan het einde van de zestiende eeuw Latijn en zelfs 
Grieks.172 Geleerden overdreven graag door andere geleerden met figuren 
uit de klassieke oudheid te vergelijken. De raadsheer Johannes Saeckma 
was algauw de Hercules der Muzen, Apollo, Astraea, Themis of Mercuri-
us.173 Lof kon onder professoren met grote ego’s en niet minder bij kandi-
daten die bij een hoogleraarsbenoeming waren gepasseerd snel om slaan 
in blaam en dan werd iemand met de bewoner van de berg Corycus verge-
leken (een spion of verrader).174 Alle verwijten die humanisten in het begin 
van de zestiende eeuw in Italië werden gemaakt vinden we in het Friese 
wereldje van de geletterden terug: hartstocht, ijdelheid, eigenzinnigheid, 
zelfvergoding, ontucht, ketterij, ‘atheisme’, welsprekendheid zonder over-
tuiging, pedanterie in taalgebruik, etc., etc.175 
Over de waarde van dergelijke kwalificaties valt te twisten, maar Leeuwar-
den, met vlakbij Franeker als de tweede universiteitsstad van de Republiek, 
was wel een stad waar het wereldgebeuren doordrong, boeken te koop wa-
ren en op kleine schaal werden gedrukt, waar het kleine stadhouderlijke 
hof werd gefrequenteerd door geleerde lieden en waar de raadsheren van 

169 Lüthy, David Gorlaeus, pp. 75 e.v.
170 Cornelius Kempius, De origine, sitv, qvalitate et qvantitate Frisiae, et rebus gestis a Frisiis 

olim praeclarè gestis (Keulen 1588), p. 126. Over Kempius Suffridus Petrus, De Scriptoribus 
Frisiae, pp. 223-225 en Waterbolk, Twee eeuwen, passim.

171 Op basis van prosopografisch onderzoek concludeert S. Zijlstra, Geleerde Friesland, pp. 
285 e.v. dat gerekend naar de aantallen de uitzonderlijke geleerdheid van de Friezen 
op een mythe blijkt te berusten.

172 H. Feenstra en H.H. Oudman, Een vergeten plattelandselite. Eigenerfden in het Groninger 
Westerkwartier van de vijftiende tot de zeventiende eeuw (Ljouwert/Leeuwarden 2004), p. 
112. Zie ook Bergsma, Gideonsbende, pp. 59 e.v.

173 Engels, Brieven, II, p. 37.
174 Ibid., p. 23.
175 In het beroemde hoofdstuk ‘Sturz der Humanisten im 16. Jahrhundert’, in Jacob 

Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch, (1860) ed. Walter Goetz, 
(Stuttgart 1958), p. 255.
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het Hof van Friesland zetelden en een Latijnse school was van voldoende 
niveau ter voorbereiding op een academische vervolgopleiding. Die voor-
name raadsheren waren gereformeerd én moesten een graad in de rechten 
bezitten, althans voor zo ver zij niet van adel waren.176 De helft van de leden 
van Gedeputeerde Staten had een academische studie gevolgd.177 Suffridus 
Petrus nam in zijn overzicht van Friese schrijvers (1593) in de zestiende 
eeuw vijftig geleerde mannen uit Westerlauwers Friesland op, waarbij hij 
zelfs maat wist te houden door zichzelf, Karel Roorda en Aggaeus van Al-
bada niet te vermelden. Uit de stad Groningen en de Ommelanden ver-
meldde hij slechts zeven namen, onder wie natuurlijk Groningens roem in 
de zestiende-eeuw eeuw Regnerus Praedinius, de rector van de vermaarde 
St. Maartensschool.178 De vele namen die ik heb vermeld in dit opstel ma-
ken duidelijk dat de wereld van wetenschap, kerk en cultuur internationaal 
geörienteerd was: ballingen, immigranten uit Vlaanderen – de familie 
Gorlaeus, de landsdrukker Radaeus, de Franeker hoogleraar Drusius – en 
Oost-Friesland, de studiereizen van enkele rijke Friezen en af en toe beurs-
studenten, geleerde netwerken en de vele contacten van predikanten met 
ambtgenoten in binnen- en buitenland. 
Ook zonder uitgebreide argumentatie kunnen we veilig concluderen dat 
Leeuwarden natuurlijk niet te vergelijken valt met Amsterdam, dat veel 
meer inwoners telde dan Leeuwarden.179 Geen enkele provinciale hoofd-
stad kan de vergelijking met Amsterdam of Leiden doorstaan.180 Het peil 
van de grote drie uit de ‘tien jaren’ van Robert Fruin, Marnix, Coornhert 

176 Vries, Heeren, p. 123.
177 Zijlstra, Geleerde Friesland, p. 169.
178 Postma, ‘Friese intellectuelen’. Vier van de hoogleraren van het eerste uur, allen ver-

meld in mijn verhaal, waren leerling van deze school geweest: Henricus Schotanus, 
Lollius Adama, Johannes Arcerius en Julius van Beyma. F. Postma, ‘Regnerus Praedi-
nius (ca 1510-1559), zijn school en zijn invloed’, in: Archief voor de geschiedenis van de ka-
tholieke kerk in Nederland 32 (1990) pp. 153-181, aldaar p. 179 nt 129. In Diarium Furmerii, 
p. 87 vertelt Furmerius een verhaal dat hem eens is verteld dat deze beroemde rector 
uit een onwettige verbintenis was geboren.

179 Tijdens de Republiek bedroeg het bevolkingscijfer van Friesland altijd minder dan 
10% van de gehele Unie. J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwik-
kelingen van 1500 tot 1800 (2 dln.; Leeuwarden 1973) II, p. 413.

180 Friesland bijvoorbeeld verbleekt bij het aandeel van Amsterdam in de wereld van 
het boek. De Amsterdamse boekproductie was in de zeventiende eeuw de grootste 
van Europa. Ongeveer 10% van alles wat in Europa werd gedrukt was af komstig uit 
Amsterdam. Paul Dijstelberge en Piet Verkruijsse. ‘Een schitterend moeras. Boek en 
wereld in de zeventiende eeuw’, in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 17 (2010), 
pp. 141-170, aldaar p. 143. 
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en Spieghel, wordt in het noorden niet gehaald.181 In Holland dienden zich 
in de jaren 1600-1610 een aantal jongeren aan die de literatuur zouden 
wijzigen, onder wie Hooft, Brederode, Coster, Heinsius, Scriverius, Gro-
tius, Vondel en anderen, waar Friesland ook na de komst van Starter in 
1614 naar Leeuwarden weinig tegenover kon stellen.182 Gereformeerden 
hadden weinig op met toneel. In vergelijking met de omvangrijke rede-
rijkerskamers in het westen stelden de rondreizende rederijkers die af en 
toe in Friesland opduiken weinig voor, ook al werd er weer meer toneel 
gespeeld dan in Groningen.183 De schilderkunst moest nog wachten op de 
komst van de doopsgezinde schilder Lambert Jacobs, er werd volop in het 
Latijn gedicht en het collegium musicorum onder leiding van de uit Antwer-
pen afkomstige Jaques Vredeman genoot een goede reputatie.184 Dansen 
werd door gereformeerden niet op prijs gesteld en dus werden in 1604 door 
het stadsbestuur van Leeuwarden ‘de dansscholen en het tappen vóór de 

181 Robert Fruin, Tien jaren uit de Tachtigjarige Oorlog 1588-1598 (Utrecht/Antwerpen 1959), 
p. 213.

182 René van Stipriaan, Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Re-
publiek (circa 1550-1800), p. 40. Heldere beschouwing over ‘het meest geletterde land 
ter wereld’ Prak, Gouden Eeuw, pp. 241 e.v.; Zie voor de letterkunde in Friesland J.H. 
Brouwer, Jan Jansz. Starter (Assen 1940), pp. 12 e.v.

183 Zie Arjan van Dixhoorn, Lustige geesten. Rederijkers en hun kamers in het publieke leven van 
de noordelijke Nederlanden in de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw (diss. Vrije Uni-
versiteit Amsterdam 2004), pp. 67-98. In 1619 werd de enkele jaren eerder door Starter 
opgerichte rederijkskamer Och mochter rijsen! door het Leeuwarder stadsbestuur en 
Gedeputeerde Saten verboden in verband met het spelen van katholiek geachte stuk-
ken. Ph.H. Breuker, ‘De godstsjintich-politike ûndergong fan de Ljouwerter rederi-
kerskeamer yn 1619’, in: N.R. Århammar, e.a., red., Miscellanea Frisica, in nije bondel 
Fryske stúdzjes, een nieuwe bundel Friese studies, a new collection of Frisian studies (Assen 
1984), pp. 411-422.

184 Omstreeks 1600 was in Leeuwarden slechts een handvol schilders actief, van wie de 
meesten uit het zuiden kwamen. Piet Bakker, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Fries-
land en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw (Diss. Universiteit van Amsterdam 
2008), p. 30 e.v.; Jaques Vredeman schreef in zijn bekende boek Isagoge Musicae, op-
gedragen aan het Leeuwarder stadsbestuur en dr. Johannes de Veno, curator van de 
Latijnse school: ‘seer lange jaren heb ik het collegium musicorum hier onderhouden, 
onder veel treffelijcke Edele personen, Doctoren en Borgeren, die haar hebben van 
mij laten institueeren ende noch dagelijcks worden geerudieert’. R. Visser, ‘Iets over 
Muzieleven te Leeuwarden in het begin der 17e eeuw’, in: De Vrije Fries, 28 (1928), pp. 
17-33, aldaar p. 18. Tot hen behoorden ook dr. Johannes Wilhelmi Velsius, die ook 
blijkens zijn boedelinventaris muziekboeken en -instrumenten naliet. Zie nt 151. 

Grafstenen en rouwborden in context. Religie en cultuur in Cornjum en Leeuwarden ten tijde van Gorlaeus



162

predicatie’ verboden, al was die maatregel niet specifiek gereformeerd.185 
Het ‘Frisia non cantat’ gold voor deze periode eerder de provincie Gro-
ningen: Praedinius noch Emmius waren dichterlijke geesten. Friezen en 
Groningers hadden over het algemeen weinig sympathie voor de toneel-
kunst.186 Een enkele predikant dichtte een (Friestalig) bruiloftslied, maar 
kon daarbij niet op sympathie van zijn collega’s rekenen.187 Evenmin was 
de Franeker universiteit (en de in 1614 gestichte Groninger universiteit) 
het knooppunt van de internationale geleerdenwereld zoals Leiden dat 
was, met in het nabij gelegen Den Haag een internationaal stadhouder-
lijk hof dat vele mogelijkheden tot patronage bood.188 Doorgaans was het 
aantal studenten te Leiden vier maal hoger dan in Franeker.189 Wellicht is 
de kortst mogelijke typering van de Friese Republiek der Letteren: Win-
semius werd de Friese Barlaeus genoemd, Barlaeus niet de Hollandse 
Winsemius.190 Het overlijden van de Leidse geleerde Scaliger werd wel in 
Friesland, maar Furmerius’ dood niet in Leiden opgemerkt. Niet J.J. Sca-
liger nam een vleiende dedicatiebrief van de Bolswarder stadssecretaris 

185 Visscher, ‘Muziekleven’, p. 24; Wiebe Bergsma, ‘Breuk, verscheidenheid en verkette-
ring: Bavianen en slijkgeuzen’, in: Fred van Lieburg en Joke Roelevink, red., Een gere-
formeerde jongen. Arie Theodorus van Deursen (1931-2011) (Amsterdam 2011) pp. 195-202, 
aldaar p. 197.

186 Een overzicht van het noordelijk humanisme in Groningen tussen 1469 en het sterf-
jaar van Ubbo Emmius biedt F. Akkerman, ‘Onderwijs en geleerdheid in Groningen 
tussen 1469 en 1614’, in: G.A. van Gemert, J. Schuller tot Peursum-Meijer en A.J. Van-
derjagt, red., ‘Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken’. Groningse geleerden 1614-
1989’ (Hilversum 1989), pp. 13-29. De blik is in dit artikel niet gericht op het gebied ten 
westen van de Lauwers. Zie verder de congresbundel Northern Humanism in European 
Context, 1469-1625. From the ‘Adwert Academy’ to Ubbo Emmius, o.r.v. F. Akkerman, A.J. 
Vanderjagt en A.H. van der Laan (Leiden/Boston/Keulen 1999).

187 Woutir en Tialle, J.H. Brouwer, ed., (Bolsward 1939), p. 41. Op de synodes werd herhaal-
delijk geklaagd over komedies en bruilofstliederen.

188 K. van Berkel, ‘Het onderwijs in de wiskunde in Franeker in vergelijkend perspectief ’, 
in: It Beaken XLVII (1985), pp. 214-235, aldaar p. 229.

189 S. Zijlstra, ‘De universiteiten van Leiden en Franeker’, in: Ph.H Breuker en A. Janse, 
Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding (Zutphen 
1997), pp. 164-172, aldaar p. 167.

190 Piter van Tuinen, ‘‘Nostrae senectutis novitas’. Pier Winsemius oer it bedjer fan de 
Eloquentia’, in: Speculum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker, o.r.v. Rolf 
H. Bremmer, Lammert G. Jansma en Piet Visser (Leeuwarden/Leiden 2001), pp. 117-
126, aldaar p. 119. 
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Sibrandus Siccama op, zoals omgekeerd wel het geval was.191 De meeste 
geleerden waren eerder receptief dan creatief. Hun inspiratie konden zij 
soms putten uit Cicero en Seneca en in hun eigen tijd uit het werk van Lip-
sius, Scaliger en Erasmus.192 De Friezen onderstreepten hun eigen beteke-
nis graag door te wijzen op hun contacten in de internationale wereld der 
geleerden; andersom was dat doorgaans minder het geval. Daarmee deden 
zij mutatis mutandis hetzelfde als hedendaagse universiteitsbestuurders 
die graag de indruk wekken dat Harvard en Yale in de provincies Utrecht 
en Zuid-Holland liggen.
Een vergelijking van Leeuwarden met Groningen is zinvoller, te meer 
ook daar die de dynamiek van verschuivende culturele zwaartepunten 
laat zien. In het vijftiende-eeuwse Friesland kunnen we geen geleerden 
als Rudolphus Agricola Phrisius en Wessel Gansfort en hun op de studie 
der letteren gerichte vriendenkringen (klooster Aduard) vinden.193 In de 
loop van de zestiende eeuw heeft Groningen die voorsprong op Wester-
lauwers Friesland, ondanks de enorme bloei van de Latijnse school onder 
leiding van Regnerus Praedinius in het midden van die eeuw, verloren. De 
relatieve voorsprong van de twee-eenheid Franeker-Leeuwarden ging in 
de loop van de achttiende eeuw verloren, want omstreeks 1800 was Gro-
ningen in intellectueel en cultureel opzicht de meerdere van Friesland. In 
Groningen viel – met of zonder Ubbo Emmius – tijdens Gorlaeus’ leven 
vóór de nogal late stichting van de universiteit in 1614 op intellectueel ge-
bied vermoedelijk minder te beleven en was mogelijk het intellectuele en 
culturele elan minder groot dan in Leeuwarden. De cultuur in Gronin-
gen in de zeventiende eeuw is getypeerd als geïsoleerd, provincialistisch, 
calvinistisch en dus zichzelf veel beperkingen opleggend, niet gevarieerd, 
niet bijzonder oorspronkelijk en zelden van niveau. De Groningse univer-

191 Sibrandus Siccama, De veteri anno Romano Romuli et Numae Popili antitheses (Kampen 
1599). Aan de Varro van zijn tijd schreef Siccama dat hij twee jaar eerder in Leiden bij 
Scaliger op bezoek was geweest ‘om geen andere reden dan om te genieten van uw 
doorluchtig gezelschap en gesprekken. Daarbij ben ik zo dankbaar, dat gij mij niet 
alleen tot uw heilige orakelspreuken toelaat, maar me ook diep in de persoonlijke 
schatkamers van uw oudheidkundige aantekeningen steekt, en moed en raad geeft 
om mijn Romeinse feest- en gedenkdagen te voltooien’. M.H.H. Engels, ‘Siccama  
aan Scaliger, 1599’, http://home.wanadoo.nl/m.bourgonjen/Scaliger/Siccama1599.htm  
(opgehaald 23-09-2013). Van en aan Scaliger zijn 1.670 brieven bewaard gebleven.

192 P. van Tuinen, ‘A Deo haec est vocatio (Fan God komt dit berop)’, in: It Beaken 44 (1982), 
pp. 97-116, aldaar p. 109.

193 F. Akkerman en A.J. Vanderjagt, red., Rodolphus Agricola Phrisius 1444-1485. Proceedings 
of the International Conference at the University of Groningen 28-30 October 1985 (Leiden etc. 
1988) en F. Akkerman, G.C. Huisman en A.J. Vanderjagt, red., Wessel Gansfort (1419-
1489) and Northern Humanism (Leiden/New York/Keulen 1993).
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siteit was bedoeld als een dam tegen het arminianisme.194 Deze typering 
van het Groningse isolement door A.Th. van Deursen is zowel onjuist als 
anachronistisch. Ook de Stadjers en de Ommelanders wisten wat er in de 
wereld te koop was. Stad en Lande moeten niet met Amsterdam of Hol-
land worden vergeleken, maar met steden als Bremen, Emden en Munster. 
Bovendien was de Groningse universiteit zeker niet geïsoleerd en onder-
maats. Aan de kwalificatie ‘isolement’ is later het adjectief ‘getemperd’ toe-
gevoegd, zonder dat de auteur daar echter veel tegenwicht biedt. De uit het 
Oldambt afkomstige burgemeester van Groningen Johan Huninga, die 
eerder hoogleraar was geweest in ‘Groningen in Vrieslandt’ in onder meer 
rechten en wijsbegeerte, gaf in 1638 een beschrijving van de stad: ‘weinig 
muzen, maar veel geografie’.195 Het boekenbezit en de belezenheid van de 
Ommelander adel in de Nieuwe Tijd is wel omschreven als ‘een snufje ge-
schiedenis en wat praktische werken’ [...] ‘Er is weinig reden aan te nemen 
dat een en ander bij de regenten in de stad Groningen en de sub-elites veel 
anders was’.196

194 A.Th. van Deursen, ‘Cultuur in het isolement’, in: W.J. Formsma, e.a., red., Historie van 
Groningen. Stad en Land (2e druk; Groningen 1981), pp. 389-422. Over de oprichting van 
de universiteit te Groningen in het kader van de bestrijding van de arminianen zie 
ook Henk van den Belt, ‘Kan een mens wel zeker zijn?’Een moderne vraag in een disputatie 
van Herman Ravensperger (1586-1625) (Groningen 2013), p. 12.

195 Meindert Schroor, ‘Heroriëntatie op de Unie’, in: M.G.J. Duyvendak, e.a., red., Ge-
schiedenis van Groningen II (Zwolle 2008) pp. 153-209, aldaar pp. 157 e.v.

196 Hidde Feenstra, Spinnen in het web. Groningse regenten in relatie tot het omringende plat-
teland tijdens de Republiek (Assen 2007), pp. 193-194. Helaas weten we weinig over de 
Groningse regenten omstreeks 1600, zelfs niet over een kopstuk als Joachim Alting 
of de stadssyndicus Pancratius van Castricum, een vriend van Furmerius. Joachim 
Alting (1556-1625), zoon van de stadssecretaris Egbertus Alting, had in Heidelberg 
en Genève gestudeerd; werd burgemeester na de Reductie; belangrijk promotor van 
de Groninger universiteit. Een cultureel groepsportret van de 113 personen die in de 
periode 1594-1606 een functie in de magistraat of de gezworen meente bekleedden en 
van de gestudeerde Stadjers, is gewenst. Van de 44 personen die in de jaren 1594-1606 
raadsheer, burgemeester of hoofdman waren geweest, waren 30 ex-ballingen. Zie R.H. 
Alma en M.D. Peterzon, ‘Het stadsbestuur rondom de Reductie’, in: P.Th.F.M. Boek-
holt, e.a., red., Rondom de Reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594-1994 (Assen 
1994), pp. 88-97, aldaar p. 94. http://syllabus.ub.rug.nl/catalogus/bibliotheek/1-5.htm 
(opgehaald 9-3-2013).
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Ook al beschikte Ubbo Emmius (1547-1625) over een internationaal epis-
tolair netwerk197 en bracht hij als rector de Latijnse school na de Reduc-
tie in 1594 weer tot leven,198 er viel in cultureel opzicht in Leeuwarden, 
mede door de relatie van Leeuwarders met de Franeker academie, gewoon 
meer te beleven, ook al overtrof Groningen Leeuwarden in inwonertal.199 
Als druk bezet rector van de beroemde St. Maartensschool kon Emmius 
in 1608 niet verhinderen dat Leeuwarden Mulerius uit Groningen weg-
kocht voor het zeer hoge salaris van 950 gulden voor een functie van op-
perrector in Leeuwarden.200 Emmius was daarnaast, in tegenstelling tot 
de moeizaame werkwijze van Furmerius, uiterst productief als historicus, 
die met bijtend sarcasme de verrichtingen van Suffridus Petrus en Fume- 
rius in Leeuwarden als landsgeschiedschrijvers volgde en kritiseerde in 
binnen- en buitenland.201 De beschuldiging van luiheid en Oblomovisme 
avant-la-lettre aan het adres van Furmerius zijn nog wel Emmius’ minste 
verwijten. Op basis van de in dit opstel vermelde namen en de terloops 
getoonde verschillen en overeenkomsten tussen Groningen en Leeuwar-
den, noem ik vijf aandachtspunten om dit verschil duidelijk te maken 
en deels te verklaren. Ten eerste moest Groningen na een lange periode 
van een vreselijke oorlog (1580-1594) zich zien te herstellen. De periode 
rond 1600 was ‘een arme tijd’; de stad had bijvoorbeeld meer armen dan 
Leeuwarden.202 In de tweede plaats, al drong het wereldnieuws ook in  

197 De briefwisseling van Emmius omvat 476 bewaard gebleven brieven met 91 correspon-
denten; de meeste brieven, 76, schreef hij aan of ontving hij van Sibrandus Lubbertus. 
Bianca van der Aa, Amplitudinis tuae observans ofwel de briefwisseling tussen Ubbo Emmius 
(1547-1625) en zijn goede vriend Johann Witten (doctoraalscriptie Neolatijn, Griekse en La-
tijnse Talen en Culturen, Rijksuniversiteit Groningen 1997), p. 9. In een herdenkings-
boek van de Groningse universiteit uit 1654 worden als vrienden van Ubbo Emmius 
genoemd: Frederik en Abel Coenders, Eggerik Phebens, Everard van Reyd, Menso 
Alting in Emden (zijn beste vriend), de Emder syndicus Johannes Alting, Sibrandus 
Lubbertus en Gellius Hillema en Johannes Saeckma, ‘de twee coryfeeën van de Staten 
van Friesland’ en de stadhouder Willem Lodewijk (voor wie Ubbo Emmius een Nestor 
was). Effigies & Vitae Professorum Academiae Groninganae & Omlandiae. Facsimile van de in 
1654 verschenen uitgave met een Nederlandse vertaling. Tot stand gekomen op initiatief van de 
stichting Groninger Universiteitsfonds (Groningen 1968) pp. 46-47; Ned. vert., pp. 22-23. 

198 Zie voor Emmius de hierboven eerder genoemde bundel onder redactie van Kuppers 
en Zweder von Martels, ‘Groningse Latijnse school’.

199 Zijlstra, Geleerde Friesland, p. 15.
200 Zie nt 127.
201 Emmius had in juni 1600 en in juni 1601 een brief gestuurd aan de beroemde Parijse 

geleerde Jacques Auguste de Thou. Eerst op 1 september 1604 beantwoordt Thuanus de 
brieven, waarin hij zijn sympathie betuigt met Emmius die de historische fabels van 
Suffridus Petrus en Bernardus Furmerius bestrijdt. Briefwechsel, I, nrs 127, 146 en 174.

202 Hidde Feenstra in paragraaf ‘Getemperd isolement’, in Schroor, ‘Oriëntatie’, p. 204.
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Groningen door, was de stad veel minder dan Friesland georiënteerd 
op Holland. De politieke referentiepunten lagen vanouds in het Duitse 
Rijk.203 In de derde plaats ontbeerde Groningen een provinciaal gerechts-
hof met vaak uitstekend opgeleide raadsheren die zich nauw verbonden 
voelden met de universiteit. Hierdoor was er ook veel minder emplooi voor 
advocaten, te meer daar in de Ommelanden nog tot de Bataafse Tijd het 
oude Friese recht werd gesproken. In de vierde plaats valt de cultuur rond 
het hof van de stadhouder Willem Lodewijk in Leeuwarden, waar Willem 
Lodewijks vrouw Anna in de Grote Kerk lag begraven, veel duidelijker aan 
te wijzen dan in Groningen. In de vijfde plaats waren de drukkersactivitei-
ten in Groningen en de verspreiding van boeken veel minder omvangrijk. 
In 1585 was in Friesland een academiedrukker benoemd: Aegidius Ra-
daeus.204 Na de Reductie van Groningen in 1594 werd de nieuwe kerkorde 
gedrukt in Franeker, het programma voor de Latijnse school in Bremen 
en het Ommelander Landrecht te Amsterdam.205 Eerst in 1596, rijkelijk 
laat na steden als Emden, Franeker en Leeuwarden, kreeg Groningen 
zijn eerste echte boekdrukker.206 

Een décor zonder hoofdrolspeler
Vele jongens als Gorlaeus leerden lezen, schrijven en rekenen op een 
dorpsschooltje rond Leeuwarden van een gereformeerde schoolmeester, 
die de kinderen tevens in de Heidelbergse Catechismus onderwees.207 Een 
beperkt aantal van die dorpskinderen kon in de Friese hoofdstad onderwijs 

203 Feenstra, Spinnen, p. 263 e.v. over de relatie tussen Groningen en ‘Holland’.
204 De vaak geciteerde klacht van Ubbo Emmius uit 1598 over de beperkte mogelijkheden 

om in Groningen goede boeken te verkrijgen (Briefwechsel I brief nr. 78) was niet ge-
heel terecht. In de zestiende eeuw waren in Groningen minstens 23 boekhandelaren 
actief. Willem G. Doornbos, ‘’Bibliothecae’ in Groningen’, in: Stad en Lande 21 (2012), 
pp. 34-39, aldaar p. 35. Uit niets blijkt in die jaren dat de Groningse autoriteiten de 
afwezigheid van een drukker als een gemis ervoeren. Zweder von Martels, ‘De Gro-
ninger Latijnse school aan de beginperiode van de universiteit. Beschouwingen naar 
aanleiding van vier Declemationes scholasticae uit de jaren 1619, 1620 en 1621’, in: A.H. 
Huussen, red., Onderwijs en onderzoek: studie en wetenschap aan de academie van Gronin-
gen in de 17e en 18e eeuw (Hilversum 2003) pp. 9-30, aldaar p. 12. 

205 F.R.H. Smit, ‘Het boekbedrijf en de Universiteit te Groningen’, in: J. Kingma en 
F.R.H. Smit, Groninger academisch drukwerk. ‘De letters sullen goet ende bequaem sijn …’ 
(Bedum 1989), p. 9.

206 Harry van der Laan, Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in 
Groningen tot het einde van de negentiende eeuw (Assen 2005), p. 401 nt 1.

207 Cijfers over de alf betiseringsgraad zijn voor Friesland niet bekend. In het dorp Mie-
dum werd omstreeks 1600 een rekest door 21 dorpelingen opgesteld; 12 konden hun 
eigen naam niet schrijven. Bergsma, Gideonsbende, p. 62 nt 52.
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volgen op de Latijnse school, die onder leiding stond van een bij voorkeur 
gepromoveerde rector, die tevens verplicht was de kinderen mee te nemen 
naar de Grote Kerk waar zij een eigen bank hadden. Uit meer geprivilegi-
eerde kringen kon vervolgens een beperkt aantal leerlingen doorstromen 
naar een academische vervolgopleiding, die meestal begon én eindigde aan 
de academie in Franeker. In dat patroon past ook het leven van Gorlaeus. 
Na zijn inschrijving in 1606 aan de Franeker universiteit begon Gorlaeus’ 
studentenleven af te wijken van de overige studiosi. In de eerste plaats was 
hij niet in Friesland geboren: hij werd ingeschreven als ‘David Gorlaeus, 
(Ultrajectinus), phil’.208 In de tweede plaats bezocht hij na Franeker nog een 
tweede universiteit, in zijn geval ’s lands oudste academie in Leiden.209 In 
de derde plaats was voor hem de universiteit niet alleen een voorbereiding 
op een maatschappelijke loopbaan, want hij schreef twee geleerde boeken 
in plaats van zich slechts te kunnen beroepen op een gedrukte (oefen)dis-
putatie. In de vierde plaats verschilde hij van zijn medestudenten omdat 
hij op jonge leeftijd reeds, ondanks of dankzij de universiteit, behoorde 
tot de werkelijk hoogbegaafden in de civitas academica. In een klein boekje 
noemde in 1610 de onstuimige student in de rechten Frederik Stelling-
werff zijn goede vriend David Gorlaeus eruditissimus iuvenis.210

Waarom de botten van de wijsgeer Gorlaeus in de Cornjumer kerk liggen 
en de rouwborden hier in de kerk hangen, zal duidelijk zijn. De graf-
schriften en de rouwborden zijn een bescheiden Friese vorm van kerk-
decoratie. Zij passen in een algemeen Europees patroon van culturele 
patronage, conspicuous consumption of spendere largamente.211 In het kerk-
interieur wordt de betekenis weerspiegeld van nationale helden, vor-
sten, stadhouders en hoogwaardigheidsbekleders en in het geval van  

208 S.J. Fockema Andreae en Th.J. Meijer, Album studiosorum academiae Franekerensis (1585-
1811, 1816-1844) I Naamlijst der studenten (Franeker z.j.), p. 38.

209 Zie voor aantallen en percentages Zijlstra, Geleerde Friesland, pp. 22 e.v.
210 S. Galama, Het Wijsgerig Onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811 (Franeker 

1954) pp. 82-83. Invectieven werden door deze Stellingwerff niet geschuwd. Hij sprak 
van de slaven van ‘de paus’ Aristoteles, ‘fumosarum opinionum Pontifex ille’ en ‘Me-
taphysicorum Papa’. Ibid., p. 83.

211 Peter Burke, Venice and Amsterdam. A study of seventeenth-century élites (Londen 1974), 
pp. 84 e.v.
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Cornjum van de lokale machthebbers, onder wie de Martena’s en de  
Burmania’s.212 
In de Grote Kerk te Leeuwarden werden al in 1581 geschilderde Bijbel-
teksten aangebracht en wandborden met dezelfde teksten als te Corn-
jum. Voor de mannen werden banken ingericht; vrouwen namen stoelen 
mee naar de kerk. Na het overlijden van Anna, de vrouw van stadhouder 
Willem Lodewijk, was de kerk de begraafplaats van de Nassaus. Aan de 
muren van het koor hingen wapenborden, houten lansen met vaandels, 
banieren en wapenuitrustingen, waaronder helmen, zwaarden en bevel-
staven. Vrij snel ook kwamen er gedistingeerde banken voor de leden 
van de stadhouderlijke familie, de bestuurlijke en rechterlijke colleges 
en de stadsbestuurders. Vaste banken waren er ook voor de docenten van 
de Latijnse school, de brandmeesters, de predikantsvrouwen en de wees-
meesters. In 1608 werd er een speciale galerij gemaakt voor leerlingen 
van de Latijnse school die verplicht naar de kerkdienst gingen.213 
Als historicus ga ik ervan uit dat wij meer zijn dan ons brein. Via moder-
ne onderzoekstechnieken valt mogelijk het DNA van David van Goorle 
en Swob van Martena te achterhalen. Maar levert dat iets op? Veel ver-
klaard heb ik niet, maar dat hoeft ook niet, is zelfs in het geval van de 
raadselachtige Gorlaeus niet echt mogelijk.214 Ik kan geen directe relatie 
leggen tussen de beide geschriften van Gorlaeus en het dorp Cornjum 
waar Gorlaeus naar school ging bij meester Jetze en de rector van de La-
tijnse school Fungerus in Leeuwarden. Hij heeft geen autobiografische 
verhalen geschreven over zijn ‘geboortedefect’ zoals destijds Erasmus of 
hierover gefantaseerd, zoals de geleerde die Gorlaeus in zijn geschrift 
met name noemde, Julius Caesar Scaliger (overleden in 1558), noch heeft 
hij veel sporen nagelaten in de archieven. Verdere speculaties hebben 
dan ook geen zin. Wie kan het uitzonderlijke genie Hugo Grotius, die 
nooit aan een universiteit heeft gedoceerd, verklaren? Want stel – in-
dachtig het al lang gevoerde debat over nature of nurture – dat we wel een 
omvangrijke briefwisseling, een egodocument, vele getuigenissen van 
tijdgenoten over Gorlaeus’ leven en werk en een prachtige boedelinven-
taris van zijn bibliotheek tot onze beschikking hadden, dan nog konden 

212 Zie de grafschriften in De Walle, Friezen, pp. 143 e.v. Over de kerkgang van de leerlin-
gen op de Latijnse school zie Trivialivm Scholarvm in vrbibvs Leovardiana, Doccvmana, 
Bolsvardiana, Snecana, Harlingana, Franekerana, institvendarvm ratio (Franeker 1588), B2. 
Deze Ratio voor de zes grotere Friese Latijnse scholen is wel de eerste geslaagde po-
ging in de Noordelijke Nederlanden genoemd om tot een gemeenschappelijk leer-
plan te komen. Van Tuinen, ‘Pallas en Mercurius’, pp. 176-177.

213 Bergsma, Gideonsbende, pp. 157-158.
214 Zie de titel van de studie van Lüthy (nt 3).
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we niet verklaren waarom iemand op twintigjarige leeftijd twee belang-
rijke wijsgerige werken wist te schrijven. Niettemin kan iedere bijdrage 
aan de biografische context van de jonge en in de wetenschapsgeschie-
denis nog te weinig bekende Gorlaeus welkom zijn. Volgens Burckhardt 
werd de geschiedenis bepaald door de staat, de cultuur en de godsdienst, 
maar ook hij besefte dat die drie niet alles verklaren, zoals blijkt uit zijn 
dictum: ‘Die Grösse ist ein Mysterium’.215 

i

215 J. Burckhardt, Über das Studium der Geschichte, ed. Peter Ganz (München 1982) 378.
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