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DE PROOSDIJ VAN WESTFRIESLAND. 

INLEIDING. 

Zoodra wij het bestaan van de proosdij van West

friesland vernemen, ligt zij meteen ook voor ons in heel 

haar omvang, vlak als het polderland tusschen de tal

rijke dijken; overzichtelijk als de zee, de uitgestrekte, 

bij noordenwind en zonnegloed. Wij bemerken dan hare 

hiërarchische structuur reeds volledig afgewerkt en vast

gefundeerd als de koggen, voor eeuwen georganiseerd 

tegen de Noormannen. 

Hoe dit alles is tot stand gekomen? 
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Is de proosdij gegroeid uit de schenking van Medem

blik en hare kapellen door bisschop Gondebald aan het 

domkapittel m r r r8? 1) De oorkonde is meermalen 

afgedrukt en soms is daarbij op het verband gezinspeeld. 1) 

Eenmaal heeft een oude commentator (1473) het zelfs 

als zeker voorgesteld. 8) 

Mogelijk echter is ook nog, dat zij in het leven is 

geroepen bij afzonderlijke acte van incorporatie, ge

sanctionneerd door den Paus. 4) 

Geen enkel document evenwel biedt rechtstreeks het 

antwoord op onze vraag. 

V oorloopig verzoek ik daarom het feit te willen aan-

1) Het document is opgenomen in het Liber donationum fol. 45 (Cat. 
bisschoppeli;k archief No, 43 , rijksarchief Utrecht); in het Liber cate

natus van het kapittel van Oudmunster te Utrecht fol. 98 vso. (Cat. 
arehief Oudmumttr o. 1, rijksarchief Utrecht) in de coll. Buchell B, 
fol. 7 (!nv. Ha1tdsc/iriftm No. 294 van het rijksarchief te Utrecht); en 

een copie'met commentaar uit 1473 in het archief Oud Bissch, Clti·ezy I, 

No. 29, rijksarchief Utrecht . Dit laatste stuk is gedrukt in Mr. J. C. G, 
Joosting: De proosdij van Westfriesland blz. 21-23 (Oud-vaderlandsche 

rechtsbronnen, 2e reeks, XXI) - in het vervolg aangehaald als: Joosting, 

2) Zoo bijv. in het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht No. 291: 
"Waarschijnlijk staat deze opsomming van de rechten der proosdij in 

Westfriesland in verband met de schenking van de kerk van Medemblik 

aan <len Dom. (Zie No. 288). Vandaar, dat we het - die schenkings

akte -- in of na 1118 plaatsen. Bisschop Gondebold is gestorven u27. 

Klaarblijkelijk is deze lij st eerst opgeteekend na 1127, omdat bisschop 

Gondebold vermeld wordt met het praedicaat "pie memorie". 

3) Zie den bovengenoemden commentaar opgeteekend in 1473. 

4) In een memorie aan het hof te Mechelen betoogt het domkapittel 

plm. 1472: Primo exponetur ... qualiter ... Godebaldus •.. ante tre
centos annos pie donavit ecclesie Traiectensi antedicte jurisdictionem 

prepositure Westfresie in augmentum prebendarnm ... ac eandem per 

sedem apostolicam incorporari et confirmari procura vit. Arehief van 

het Domkapittel - in het vervolg aangehaald als: Dom. - 142 
Joosting 290. 
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vaarden, zooals het wordt opengelegd in de weinige zinnen, 

opgeteekend in het Liber camere, 't Camerboeck. 1) 

§ I. 

De macht van het domkapittel. 

De macht, waarover het domkapittel ten opzichte ,·an 

W estfriesland beschikte, laat zich aldus weerge\'en : 

"De volledige bisschoppelijke rechtsmacht en alles wat 

tot de rechtsmacht behoort , berust, voor zoover het be

treft Westfriesland, bij het domkapittel. " 2) 

Het kan misschien zijn nut hebben in herinnering te 

1) Het Liber Camere - 't Camerboeck - dateerde ui t de eerste helf: 

van de I 3e eeuw en bevatte tal van bepalingen O\"Cr he beheer è.er 
kapittel goederen en het leven der kan unniken. Toen dit boek ee ee-w 

later zeer ernstig was verouderd wensch.e de èe'·en van e~ àom'·a î·:e · 
Henric van Jutfaes, een nieuwe rnlle<lige codinca ie en dr og bij bij 

Mr. Hugo W st inc aan op de samenstelling daan-an. In 1 342 rnltooide 

W stinc zijn tractaat ons bekend als: "Het rechtsboek van den Dom 
van Utrecht." \Vstinc putte zijn gegevens voor een groot deel uit het 

oude Liber ca '' ere . 
Beide werken zijn in het :officieele exemplaar van het Liber camere 

in één deel samengebonden, wat oorzaak is geweest, dat be .-erk .-an 

Wstinc ook wel met den naam Camerboeck wordt aangeduid . Zie: Het 

rechts boek enz., uitgegeven door S. Muller Fz., Oude "Vader land che 

rechtsbronnen, 1ste reeks XVIII, blz. XVIII-XXl.ea Im·eatari van 

het Archief van het kapittel ten Dom blz. : 18. De op de proo dij be

trekking hebbend eplaatsen komen daarin voor op blz. 16-17, 30. 46-4 7, 
97- 98, 138-139 1 238 en 266. F. v. Mieris: Groot Charterboek, 
III, 13, ontleent zij n uittreksels aan : Rubrice statutorum et privitegio
rum ecclesie traiectensis p. 5 Ms. J'oosting, 23-27. ontleent dezeh·e aan 

het afschrift in Libri rubri van het domkapittel. Dom. 5 D. I fol. 36-37. 
Zie ook : Oorkondenboek van htt sticht Utncltt No. 29 r. \'erder zij n 

ze gedrukt bij Drakenborch, Aanhangsel op de kerkelijke oudheden, 

445-447, die steunde op een extract van notaris Petrus Hasert, d.d. 

30 Sept. 1459. 
Ik heb tevens gebruikt een gelijkluidend authentiek uittreksel van notaris 

G. Beyer d.d . 13 Juli 1509. Dom. charters Ie afd. 2193, welk stuk 
hierachter als bijlage is afgedrukt. 

2) Jnrisdictio omnimoda episcopalis et ea, que sunt jurisdictionis, per
tinent ad capitulum nostrum per terram Westfris!e, Dom. charters It afd. 

2 I 93 ; Joosting 24 . • 
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brengen, dat de macht van den bisschop in twee of drie 

. deelen wordt gescheiden. 

Op de eerste plaats onderscheidt men de potestas 

ordinis, krachtens welke de bisschop de door Christus 

ingestelde Sacramenten en de door de kerk ingevoerde 

Sacramentaliën heeft toe te dienen. 

Verschillende van deze heilige handelingen werden 

reeds vroegtijdig door de prie er- ui geoefend, als het 

H. :\Ii offer opdragen, het toedienen \·an acramenten 

n.l. Doopsel, H. acrament de Altaar , de Biecht, het 

H. Oliesel en de inzegening van het huwelijk - de iura 

ordinis communia. - De oorspronkelijke hooge afkomst 

van deze rechten wordt gedemonstreerd vooral door de 

bindings- en ontbindingsbevoegdheid, wijl de bisschop 

dat recht voor bepaalde gevallen aan zich kan houden 

- reservatio casuum. - T egenover deze rechten staan 

de iura ordinis propria, de iura pontificalia, eveneens 

onder bepaalde omstandigheden delegeerbaar, maar voor 

de toediening van het H. Vormsel, van de lagere wijdingen, 

voor de consecratie van kerken en derzelver reconci

liatie, voor wijding van heilige vaten enz. is minstens 

vereischte, dat de gedelegeerde zij, een met pauselijke 

volmachten voorziene priester. T enslotte wordt voor 

het verrichten van de overige heilige handelingen, als 

het toedienen der hoogere wijdingen, het verrichten 

der degradatie, de wijding der H. H. Oliën en het 

Chrisma de bisschoppelijke consecratie gevorderd. 

Een tweede onderdeel van de bisschoppelijke macht 

is de potestas magisterii, het leeraarsambt, ook wel 

gerekend tot de potestas iurisdictionis, de rechtsmacht 

in uitgebreiden zin. Dit leeraarsambt, dat den bisschoppen 

als opvolgers van hen tot wie Christus weleer sprak : 
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"Gaat en onderwijst alle volken", bijzonder ter harte 

moet gaan, kunnen deze echter onmogelijk volledig 

voor hun diocees vervullen. Daarom valt hieronder te 

begrijpen de bevoegdheid, om andere personen met 

het volbrengen van die verantwoordelijke taak te bela ten. 

Deze beide deelen van de bisschoppelijke macht kon

den niet worden overgedragen op het domkapittel, 'n 

college. Nu zullen wij straks zien in hoeverre de bi-

schop, die deze macht krachtens zijn verkiezing over 

het algemeen vrij kan uitoefenen, niettemin voor \\'e t

friesland in dat opzicht ernstig gebonden wa . 

Voor overdracht kwam echter wel in aanmer zilli,.,. he 

derde gedeelte, de po te ta iuri -dictioni-, de be-tuur -

macht, de rechtsmacht die de bi chop in den ruimsten 

zin bezit in zijn diocee· . De be,·oegdheden hieraan ont

leend, mogen al niet van zoo verheven aard zijn, omvangrijk 

zijn zij echter wel. Immers het omvat alles wat behoort tot 

de wetgevende macht, de uitvoerende en rechterlijke macht. 

Op grond van de wetgevende macht kan de bisschop 

de voorschriften uitvaardigen, die hij noodig oordeelt 

en waartoe hij de bevoegdheid bezit; in bisschoppelijke 

wetten kan hij dispenseeren en op dezelve privilegiën 

uitdeelen. 

Onder de uitvoerende macht ressorteert het uitvoeren 

van de kerkelijke wetten in het algemeen; contact brengen 

tusschen de diocesanen en de hoogere kerkelijke overheid; 

het beleggen van diocesane synoden; het houden van 

toezicht op kerkelijke personen en inrichtingen; op de 

geestelijke en tijdelijke belangen van het diocees. Met 

name strekt zich het toezicht ook uit op de naleving 

van de plichten door hen, die met de uitoefening van 

van het leeraarsambt zijn belast bijv. prediking, kate-



chismusonderricht, godsdienstoefeningen enz.; 

tucht onder geestelijken zoowel als leeken; 

onderricht en de opvoeding van hen, die zich 

op de 

op het 

tot den 

geestelijken staat voorbereiden en op het beheer der 

kerkelijke goederen. 

Op grond van deze uitvoerende macht kunnen door 

den bisschop ook worden verstrekt litterae dimissoriales, 

brieven waarbij aan een anderen bisschop de bevoegdheid 

wordt overgedragen om een persoon te wijden. 1) Krach

tens die zelfde macht kan hij kerkelijke beneficiën ka

noniek oprichten, wijzigen en opheffen; gee telijken met 

kerkelijke beneficiën bekleeden en eventueele verwisseling 

goedkeuren, geestelijke ambten instellen, wijzigen en 

opheffen ; betalingen vaststellen, noodzakelijk tot dekking 

van de kosten gevorderd voor een behoorlijk bestuur 

van het diocees. 

T enslotte de rechterlijke macht. Tot de uitoefening 

daarvan behoort de rechtspraak in kwesties, die be

trekking hebben op de innerlijke verhouding van den 

mensch tot God, het geweten-forum internum-; en in ge

schillen rakende de uiterlijke orde en daardoor het 

openbaar welzijn der Kerk-forum externum-; verder in 

zaken, die zoowel de Kerk als de burgerlijke maatschappij 

raken-causae mixtae-en dat, indien zij ontstaan tusschen 

geestelijken onderling, geestelijken en leeken, zoowel als 

tusschen leeken onder elkander. Zij is ofwel eene vrijwil

lige, - voluntaria -, ofwel eene noodzakelijke -, necessaria -. 

De vrijwillige heeft meer betrekking op buitengerechtelijke 

vaststelling van rechtsverhoudingen, op administratief 

gebied, op het uitvaardigen van oorkonden. De jurisdictio 

1) A. Ptf'alhone": Das kirchliche Gesetzbuch, S. 337. 
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necessaria wordt nog weer onderverdeeld in contentiosa, 

- civielproces -, en criminalis-strafproces - 1). 

Het was deze bestuursmacht, deze rechtsmacht, pote tas 

iurisdictionis, die · van den bisschop van Utrecht was 

overgegaan op het domkapittel. Krachtens die overdracht 

was het domkapittel van Utrecht, qua college, du 

ordinarius loci van W estfriesland; steunende op den in 

den aanhef geciteerden rechtsregel, bezat het de be

voegdheid om in die gouw op te treden in de plaats van 

den bisschop van Utrecht en om aldaar alles te ver

richten, wat behoorde tot het hierboven laat t om-chre\·en 

gedeelte van de bisschoppelijke macht. 

Zoo uitvoerig als ik deze daar heb ui•ge--ippe·d. wordt 

ze echter in geen enkel tuk weergege,·en. 

Voor het kapittel worden in 't Camerboeck de rechten 

niet nader gespecificeerd. In verschillende oorkonden 

wordt nu eens het eene, dan weer het andere onderdeel 

van de rechtsmacht belicht. Het meest uitvoerig ge

schiedt dit wel in een rechtsgeleerd advies uit I 5 2 r, 

waarin o.a. wordt vermeld: "Weet dan, dat genoemde 

heeren, deken en kapittel, over genoemde geestelijken, 

over de kerken en kloosters en over het volk in dat 

deel van Friesland, bezitten de volledige en algeheele 

kerkelijke rechtsmacht om kennis te nemen van, alsmede 

te beslissen en vonnis te vellen in alle zaken, van welken 

aard ook, alsmede om die zaken in welke een vonnis 

is gevallen, door de justitie tot uitvoering te brengen. 

Zij bezitten de bevoegdheid om aldaar landdekens te 

stellen, om kerken, kloosters en andere gewijde plaatsen 

te visiteeren, om aangaande misdaden en uitspattingen 

een onderzoek in te stellen, da.arvan kennis te nemen 

1) A. Perathoner: Das kirchliche Gesetzbuch, S, 520. 



en deze te bestraffen zonder tegenspraak, verzoek of 

toestemming van den bisschop der streek, noch van 

iemand anders, wie ook, en verder om in het algemeen 

of in het bijzonder alles te doen en uit te oefenen, wat 

een bisschop in zïn diocees ten opzichte van zijn gees

telijkheid vermag te doen· Ja zelfs, wat meer is, zij kun

nen een bi chop, ook zelf een vreemde, naar West

friesland zenden om kerken en andere daartoe bestemde 

plaat en te wijden en litterae dimi soriae uitdeelen zonder 

verlof of toestemming van den bisschop; Dit alles in 

die mate, dat de bisschop van het diocees zich in niets 

heeft in te laten met de voornoemde gee telijkheid." 1) 

Het beste middel echter om na te gaan of de door 

mij gegeven omschrijving van de potestas iurisdictionis 

te ruim is opgevat, is dezelve te toetsen aan de praktijk. 

Men gelieve echter te bedenken, dat niet ieder genoemd 

onderdeel door het domkapittel in toepassing is ge

bracht. Ik heb hierbij b.v. het oog op het geven van 

voorschriften voor de opleiding van geestelijken. Een 

Westfriesch college of een speciale school voor West-

1) Unde sciendum est, quod dicti domini decanus et capitulum habent 

in dicto clero ecclesiis cenobiia et populo in eadem parte Ffrisie existentibus 

plenam et omnimodam jurisdictionem ecclesiasticam cognoscendi decer
nendi et judicandi de quibusvis causis. judicata mediantejusticia exequendi, 

decanos rurales ibidem constituendi, ecclesias cenobia et alia loca eccle
siastica visitandi, de criminibus et excessibus inquirendi cognoscendi et 
puniendi sine contradictione requisitione aut consensu episcopi loci aut 

alterius cuiuscumque,' et generaliter omnia et singula faciendi et exer~ 
cendi, que episcopus in sua diocesi et clero facere possit et valeat. Ymmo 

quad magis est unum episcopum etiam extraneum mittere possunt ad 

dictum locum pro ecclesiis aliisque piis locis conservandis benedicendis 
ac litteras dimissorias concedere sine licentia seu consensu episcopi. . 

Adeo et in tantnm, quad episcopus diocesanus se de nullo intromittere 

potest et valet de clero predicto, Dom. 147; Joosting. 53. 
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friezen was er in die dagen niet. Van andere handelingen 

zijn de overgebleven bewijzen nog zeldzamer dan steenen 

_met spijkerschrift. Dit geldt vooral voor de litterae 

.dimissoriae. De wijding zelf viel buiten de competentie 

van het domkapittel, daarom bleef de bisschop de 

bevoegdheid bezitten om W estfriezen tot priester te 

wijden. Hij kon dit doen zelfs tegen den zin van het 

domkapittel en hij bleef in het bezit van de bevoegd

heid om aan de daarvoor in aanmerking komende 

.personen brieven te verschaffen om zich door een anderen 

bisschop te laten wijden. 

Doch wijl deze laatste handelingen oo.- teunde::i op de 

uitvoerende macht en zoo tot de bes uur ·mac behoorden 

bezat het domkapittel een 500rtgelij ·e be ·oegdheid. 1) 

Onder de talrijke -tukken op \Ye tfriesland betrekking 

hebbende, kon ik er !echts één ontdekken. 2) 

In zeer ruime mate zijn daartegenover voorhanden 

bewijzen voor de uitoefening van de rechterlijke macht, 

Procedures van allerlei aard en vorm zijn er gevoerd! 

Geschillen over de meest uiteenloopende zaken zijn bij 

de kerkelijke rechtbank in W estfriesland aanhangig 

gemaakt! Alle kanonieke straffen vinden wij daarbij 

toegepast! 

Van de kanonieke oprichting van een beneficie vinden 

wij op z Augustus I 498 een voorbeeld in de bevestiging 

van de oprichting eener kapelanie in het klooster St. 

Marie te Medemblik door zekere Focula Reyneri, gepro

feste zuster aldaar. 3) Met een beneficie werd 17 Augustus 

1) Dom. charters It afd. 2 I 93 ; J oosting 26. 
1) Dom. c/r.arters Ie afd. 2659* . 
.3) Dom. acta 1. 10 AO. 1498. 
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1499 bekleed Jacobus Henrici, door den graaf van 

Holland gepresenteerd voor de pastorie van Hauwert: 1) 

Jure devoluto, wegens het niet tijdig \'OOrzien door den 

werkelijken collator, schonk het domkapi el op 9 Octo

ber I 5 r 8 de kerk van Enkhuizen aan den kanunnik 

Bernardus van Haarlem.~) En waar George \·an Egmond, 

bisschop van trecht, op r r December r 5 50 zijnerzijds 

goedkeurde de \·erw· seling ·an hunne parochiën tusschen 

Gerardu Ramp \'an Oudorp en Andreas Cornelii van 

Nieuwkerk voor die parochie, als \•allende onder zijn ju

risdictie, daar had het domkapittel de permutatio goed 

te keuren voor Oudorp, omdat deze plaats tot W est

friesland behoorde. 3) 

Zijn wetgevende macht uitte het domkapittel o.m. 

door voor te schrijven op 2 r September r 506, dat de 

deken van W estfriesland of een door hem aangewezen 

geestelijke eenmaal per jaar de biecht moest hooren 

van de vrouwelijke kl9osterlingen,4) door het vaststellen 

van synodale statuten van r 8 Juni r 5 r o 5) en door de 

bepaling van 7 Januari r 5 59. Bij deze laatste werd, 

- gelet op de misbruiken en besmetting met ketterij, 

waardoor de heilige officiën en bedieningen werden 

bespot, de goederen der kerken, gilden en broeder

schappen werden geroofd en de inkomsten werden be

steed op een wijze, die in het geheel niet overeen kwam 

met de bedoeling der stichters - gelast , dat alle verant

woordelijke personen een maal per jaar rekening moesten 

1) Dom. acta 1.10 A0 • 1499 . 
~)Dom. acta 1.12 A0• 151 8. 
3) Dom. charters Ie afd. 2893. 
4) Dom. acta 1. 10 AO. 1506 . 
')Dom. 5, I fol. 32 vo. -35 ; Joosti11g 501.506 ; B ifdr. v . H . 

dl. XXVI, 107-114 
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doen aan den deken. Hierbij werd verder ook nog 

bepaald, dat alle kosters van hunne wettige aan telling 

moesten doen blijken en mede hun behoorlijken levens

wandel bewijzen en bovendien voldoende borgstellen voor 

de zorgvuldige bewaring van de kerkelijke goederen, 

op straffe van ontheffing uit het ambt. 1) 

De W estfriesche synode werd op bepaalde tijden, 

feria tertia post S. Odulphi, Dinsdag na I 2 Juni, gehou

den overeenkomstig door het domkapittel vastgestelde 

voorschriften. Het liet deze, althans in lateren tijd, bij

wonen door een paar kanunniken uit zijn midden, daartoe 

jaarlijks aangewezen. 2) 

Voor het instellen van geestelijke ambten zou kunnen 

worden gewezen op dat van proost en van deken. Beide 

titularissen waren in hun ambtelijk bestaan geheel af

hankelijk \·an het domkapittel. Hun ambt kon door 

hetzeh•e worden gewijzigd of zelfs opgeheven. :Nu was 

er in regelmatige tijden natuurlijk geen sprake \'an op

heffing, maar wel kan worden geconstateerd het gelijk

tijdig optreden van meer dan één deken in \Yestfries

land bijv. tusschen de jaren 1490 en r 500. 3) Dit rnnd 

zijn oorzaak niet ,in bestuursgeschillen, maar was gegrond 

op maatregelen van bestuur. 

Een voor W estfriesland zeer interessant \'Oor beeld 

van benoeming van biechtvaders heb ik kunnen \·inden. 

Het betreft de Augustijnen van Enkhuizen, van welk kloos-

1) Do111. charters Ie afd. 3087. 
2) Dom. charters Ie afd. 3.p4. 
3) 19 October 1490 Johannes Ade et Petrus Symonis acceperunt e. 

dominis decano et capitulo ecdesie Traiectensis in firmam arrendam 

prepositure Westfrisie jurisdictionem ad unum vz. presentem annum 

Remigiis 1490-149 I. Dom. acta I. 9. 
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ter inclusief de bewoners vrijwel 1) niets meer is bekend. 

Op r April I 503 stond het domkapittel toe aan ge

noe,md klooster, dat het gedurende drie dagen van de 

Goede Week zes priesters aldaar mocht laten biecht 

hooren. En op II December I 503 werd door hetzelfde 

kapittel aan de Augustijnen te Enkhuizen toegestaan 

om den aflaat, aan de orde verleend door Innocentius IV, 

gedurende drie jaren te prediken op de daarvoor aan

gewezen dagen en om behalve hun eigen biechtvaders 

nog I 2 wereldgeestelijken af te vaardigen om biecht te 

hooren en te absolveeren, ook in de gewone voorbe

houden gevallen. 2) 

De verwijzing naar aflaten wekt de gedachte, dat het 

verleenen van aflaten door het domkapittel plaats vond, 

wijl het verleenen van aflaten meer te beschouwen is 

als een akt van kerkelijke jurisdictie, dan wel als een 

uitvloeisel van de potestas ordinis. 8) 

Voor zoo ver bekend ontvingen de W estfriezen de 

aflaten echter van hem die als bisschop optrad. 

Zoo verleende Jacobus, bisschop van Zuden, die op 

5 Augustus I 3 I 4 de . kerk met een altaar wijdde te 

Bovenkarspel, aan de bezoekers van de kerk op den 

verjaardag van de wijding van de kerk een aflaat van een 

1) Over de Augustijnen van Enkhuizen schreef wijlen E.A.Rijken
berg in de Bij dr. v. H" XXXVI, 439-443. 

~) Dom. acta 1. 10. Hier wordt verwezen naar de bulle "Quoniam ut 
ait" van 26 April 1244. Later , in 1514, is evenwel aangetoond, dat 
<leze bulle onecht was, cfr. Dr. N. Paulus : Geschichte des A blasses im 
Mittelalter, III, S. 267. 

3) Tractatw de indulgentiis, ed. 4a Mechliniae 1926 p. 14. Deze 
meening is niet steeds gevolgd. Zie hier over bijv. Gerson in het antwoord 
van Wessel Gansfort, 1419-1489, dd. 20 Sept. aan deken Hoek van 
.Naaldwijk P. Fredericq. C.orpus documentorum sacratissimarum indul
·~entiarum Neerlandicarum p. 363. 
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jaar en een karena en op den verjaardag van de wijding 

van het altaar 40 dagen aflaat, mits zij rouwmoedig ge

biecht hadden. 1) 

Verder verleende op 9 Juli 1476 Godefridus, bisschop 

van Triocali, abt van het St. Clemensklooster te Iborch, 

nabij Osnabrück, commendatarius van het domkapittel 

te Utrecht en van Everardus Zoudenbalch, proost van 

W estfriesland, een aflaat van 40 dagen aan St. Pietersdal 

te Hoorn, terwijl hij daarover nadere bepalingen gaf met 

betrekking tot het altaar, dat hij ter eere van St. Bartholo

eusm en al de apostelen in de convent~kerk aldaar had 

gewijd. ~) 

Een voorbeeld van belas · rrh Iincr i de precarie. 

In overoude tijden, al de nieuwbenoemde proost van 

W estfriesland zich naar zijn gewest begaf en zich door 

de geestelijken aldaar als hun hoofd liet huldigen, gaven 

deze hem ieder eenige gave, bijwijze van blijde inkomste, 

pro jocundo adventu. Dit ontaardde in den beginne in 

een vaste taxe aan den proost te voldoen en ten 

slotte werd het gedegradeerd tot een heffing, welke het 

domkapittel ter dekking van zijn uitgaven om de twaalf 

jaar liet invorderen. 3) 

Wat de consecratiën betreft, deze konden, zooals ge

zegd, niet door het domkapittel worden verricht . Het 

hield daarop echter wel het oog. Zoo werden de vier 

kerkmeesters van de parochiekerk te Hoorn en de vier 

1) .Dom. 161, Karena werd genoemd een doÓ.r den bisschop of klooster

overste voor grootere zonden opgelegde 40 daagschen boetetijd, gedu
rende welken de boeteling een strenge vasten moest onderhouden en 

bovendien nog andere straffen had te ondergaan. Herders Kirchen

lexikon, i . v . Carena . 

2) Hoorn, No. 792R. 885. 
3) Dom. 147. 
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kerkmeesters van 0. L. Vrouwe-kerk aldaar door het 

domkapittel in l 5 l 5 gedagvaard, wijl zij geweigerd had

den te doen wijden eenige particulieren outaren ende 

percelen ofte stucken van transsen ende ommegangen, 

niettegenstaande, dat zij toch wel voornemens waren 

deze outaren, transsen ende ommegangen te doen wijden 

als ze voltooid zouden zijn. De kerkmeesters verweerden 

zich met de mededeeling, dat zij zulks achterwege lieten 

om de groote onkosten aan stuksgewijze wijding ver

bonden. 1) Een gedeelte van de stipendia voor het ver

richten der heilige handelingen verschuldigd, was bestemd 

voor den bisschop, die op uitnoodiging van het dom

kapittel naar Westfriesland kwam om daar de pontifi

calia te verrichten. Overigens liet het domkapittel zich 

ook niet onbetuigd. 2) 

Onder het houden van toezicht in het algemeen valt 

te rangschikken de inhibitiebrief door het domkapittel 

op 22 April l 501 uitgevaardigd, ter instantie van den 

procureur fiscaal tegen de kerkmeesters van Binnenwijzend 

wegens vervreemding van een stuk land door een priester 

voor zijn jaargetijde gelegateerd. 8) 

Daartoe behoort ook de opdracht op l 3 Februari 

1562 verstrekt aan Joannes van der Vecht, domdeken, 

en Cornelius van Nyenrode, kanunnik, om in de proosdij 

van Westfriesland te visiteeren kerken, conventen, kloos

en andere heilige plaatsen, en zich goed op de hoogte 

te stellen van het bestuur der pastoors en zielzorgers, 

hen te ondervragen en dwalingen, ergernis, slechte en 

1) Dom, 195. 
')Dom. 271 A0• 1569. 
3) Dom. 1, 10. 



dom ·de volledige rechtsmacht bezaten over land en 

en volk van W estfriesland. 

Nog op één punt wil ik slechts wijzen. 

Dat bezit van die geestelijke rechtsmacht, het feit 

dus, dat het domkápittel de ordinarius was van West

friesland, . kwam onder symbolieken vorm nog tot uiting 

in de uitdeeling der heilige Oliën en het Chrisma. De 

wijding geschiedt door den bisschop of diens vicatis

generaal ih pontificalibus en de geestelijkheid erkent met 

het in ontvangst nemen den uitdeeler' als ordinarius. 1) 

In den tijd voor de reformatie ontving de geestelijk

heid van W estfriesland deze heilige Oliën uit handen 

vàn het domkapittel, dat jaarlijks een bode met dezelven 

naar Westfriesland zond en in de hoofdplaatsen van de 

verschillende landkapittelen ') kwamen de geestelijken 

deze kostbare gave in ontvangst nemen, daardoor de 

maëht van het domkapittel erkennende. 

§ 2. 

De verhouding tot den bisschop. 

Al kan uit het vorenstaande vrijwel worden afgeleid, 

hoe de verhouding was van Westfriesland ten opzichte 

1) Een klassiek voorbeeld hiervan is het optreden van den Vic. Ap. 
Theodorus de Cock. Deze, de Hollandsche Zending sinds 1703 van uit 
zijn ballingsootd besturende, tràchtte een verzoening met het kapittel 
van Haarlem tot stand te brengen. Hiertoe stunJ hij o. m. toe dat drie 
leden van het Haarlemsche· kapittel de bevoegdheid zouden erlangen om 
de heilige Oliën uit te deelen. De Visscher stemde toe, Coetenburg aar
zelde en De Swaen weigerde de heilige Olien bij De Cock aan te vragen 
en aldus een bewijs van de erkenning van diens waardigheid te geven. 
J. J. de Graaf, Het Oud-Kapittel van Haarlem tijdens het Jansenistische 
schisma, Bifdr. v. H., XXIV 122. 

') Dom. 142; Joo1ting- 301 ; juncto Dom, cltarttr1 Ie a/d. 2615; Joo1-
ting- 223. In de rekening van den grootkameraar komt met verschillende 
onderbrekingen de navolgende post voor: Item thesaurario nostro pro 
hostiis et sacramento Westfrisie XXXIII S. Zie bijv. Dom . 231 AO 1400 e.v. 
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van den bisschop van Utrecht, zoo verdient het toch 

wel aanbeveling deze eenigermate toe te lichten, aangezien 

er toch altijd nog handelingen te verrichten vielen, welke 

het domkapittel niet kon uitvoeren en er 1bovendien ook 

nog bisschoppelijke bevoegdheden waren, welke niet op 

het domkapittel .waren overgegaan. 

Allereerst treft ons ook in deze opzichten weer het 

volledige bezit van vVestfriesland door het domkapittel. 

Dit was zoo volkomen, dat het domkapittel voor de 

uitoefening van hetgeen des bisschops was, wat derhalve 

tot de potestas ordinis behoorde, een anderen bisschop 

dan den bisschop van Utrecht naar Westfriesland kon 

laten komen, als hij maar katholiek was. 1) 

Slechts enkele voorbeelden van dergelijke gevallen 

zijn bewaard gebleven. 

Zoo wist ik, dat in I 569 een bisschop in Grootebroek 

was geweest tot het verrichten van wijdingen. 

' In de rekening, welke burgemeester Heertgen Willems 

over Mei I 569 tot Mei I 5 70 deed, - dat zulk een 

rekening er nog is, is op zich reeds iets bijzonders -, 

komen een paar posten voor, die op eene dusdanige ge

beurtenis wijzen. 

"Noch geven den VII Juny VII k. g. tot den biscop 

om te renoveeren die kerckhove." 

Verder blijkt nog uit de wijnrekening aan Mr. Karst 

voldaan, dat de bisschop verblijf gehouden heeft in 't 

clooster, het Sint Elisabettenconvent, en aldaar behoor

lijk onthaald is. Wie de bisschop is geweest, die in 

Grootebroek en allicht ook elders wijdingen beeft ver

richt, staat aldaar echter niet beschreven. Het antwoord 

1) Dom, charters 1e afd. 2193; Joo1ting- 25. Zie Bijlage. 
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echter vond ik in het volgende citaat uit de rekeningen 

van de domfabriek. 

"Item voer een sylveren beker mijn E. Heere die 

bisschop van Groeningen gesconken tot een propijne dat 

hij van mijn E. Heeren van den Doems wegen in West

friesland gevaceert heeft in consecratione et reconciliatione 

altarium et cimeteriorum t samen aan sylver fatsoen 

ende anders. LVI g. XI s." 1) 

Het is dus Joannes Knijff geweest, die de heilige 

wijdingen alhier heeft verricht en hij heeft dien tocht 

ondernomen . op verzoek van het domkapittel. 

Als bewijs dat ook de bisschop van Utrecht deze 

bevoegdheid bezat kan niet worden aangehaald, dat in 

143 5 Martinus de Blanda, bisschop van Majo, vicaris

generaal van Walramus de Moirsa, Walraven van Meurs, 

naar Hoorn kwam om daar in de conventen van St. Marie 

en St. Cecilia verschillende wijdingen te verrichten, al 

ware hij ook al door van Meurs gezonden. 2) In die 

dagen toch maakte de geheele Roomsche kerk een crisis 

door. In Utrecht handhaafde zich Rudolf van Diepholt 

als bisschop, gesteund door een deel van het domkapittel. 

Walraven van Meurs, de tegen-bisschop, zwierf met 

het overige gedeelte rond. Tengevolge van het over

lijden van Andreas van Schoerle sloeg een identieke 

verwarring en soortgelijk schisma over op W estfriesland 

in den vorm van een dubbele proostbenoeming. Abnor

maal was het, dat Van Meurs, als bisschop een proost 

benoemde; even abnormaal, dat hij een wijbisschop 

naar W estfriesland zond. De conclusie in I 5 z I gemaakt, 

dat de bisschop van het diocees zich met de zaken van 
1) Dom. 271, A0• 1569. 
2) Hoorn, Nos 826 en 805; R. 331 en 332. 
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W estfriesland niet had in te laten, en met deszelfs 

geestelijken niets had uitstaan, quod episcopus diocesanus 

se de nullo intromittere potest et valet de clero predicto, 1) 

is dan ook volmaakt in overeenstemming met de feiten. 

Nu zijn er op iederen regel uitzonderingen en zoo is 

dat ook hier het geval. 

Zonder toestemming van den bisschop van Utrecht 

was het niet geoorloofd in W estfriesland met bisschoppe

lijke praal te celebreêren; ') vervolgens stond het den 

bisschop van Utrecht vrij aan inboorlingen uit de proosdij 

van W estfriesland de heilige wijdingen toe te dienen ot 

de bevoegdheid daartoe aan anderen over te dragen. S) 

En tenslotte moest worden toegestaan, dat in de 

jurisdictie van W estfriesland werden ten uitvoer gelegd 

de vonnissen van excommunicatie, suspensie en interdict 

door den bisschop van Utrecht uitgesproken. Ook 

1) Dom. 147; Joosting 53. 

2) Aldus meen ik, dat moet wordan verstaan ,,Excepto quod non licet 
ibi ordines celebrari sine consensu episcopi. Dom. charters Ie Afd. 2193; 
Joosting 26. " In het Rechtsboek van den Dom toch komt onder XV-2, 
De officiis peragendis per episcopum meermalen voor de ui tdrukking 
"ordinem habere", zoo bijv. trinum, quinarium, septenarium of plenum 
ordinem habebit, telkens met bijvoeging van "tam in processione quam 
in missa'' of alleen van "ad missam." Zij blijkt betrekking te hebben op 
de staatsie waarmede de bisschop op de verschillende foesten celebreert. 
Verder volgt bij Wstinc eene "Descriptio ordinis episcopi in die Paschae, 
prout in Libere Camere continetur" ingeleid met "De solemnitatilrns 
quando episcopus celebrat." Omtrent deze termen verklaart Sejourné in 
!'Ordinaire de S. M:i.rtin d'Utrerht p. 69. Il comporte uue assistance 

de 3, 5 ou 7 diacres et autant de sous·diacres et d'acolytes; c'est ceque 
l'on appelle l'ordre ternaire, quinaire, on septéuaire. Et l'ordre varie, non 
pas d'après Ie caractère populaire de la fête, mais selon sa dignitt! liturgi
que. L 'ordre plénier est réservé aux 4 grandes faites : Noel, P:tques, 
Pentcóte et Dédicace. 

') Dom. charters xe afd. 2193; Joosting 26. Zie Bijlag:i. 
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moesten daar in acht worden genomen de besluiten 

van de provinciale en diocesane synode. 1) 

Hoe men in de praktijk hier tegenover stond, zal 

een voorbeeld duidelijk maken. 

Den 27sten November I 548 verscheen voor de pre

laten en kapittelen van de vijf godshuizen binnen Utrecht, 

verzameld in de groote kapittelzaal ten dom, Jacobus 

Uuyten Eng, als vicarius van den bisschop van Utrecht. 

Hij zette daar uiteen, hoe door den aartsbisschop van 

Keulen aan zijn suffragaan te Utrecht verschillende 

brieven waren gezonden, behelzende de aankondiging 

van eene provinciale synode, de opdracht een diocesane 

bijeen te roepen, alsmede eenige andere brieven, 

houdende aanwijzing omtrent hervormingen van den 

geestelijken stand. De heeren vroegen eene copie van 

de stukken, teneinde daarover in eigen boezem te be

raadslagen. Twee dagen later kwamen zij weer bijeen 

en verklaarden zich zonder meer bereid om mede te 

werken zoowel aan de hervorming als aan de bijeen

roeping der synode. Om de zaak zoo goed mogelijk te 

dienen, werden uit elk kapittel twee heeren aangewezen 

voor het verrichten van de voorbereidende werkzaam

heden. Den eersten December waren de afgevaardigden 

het eens over de volgende punten. De beschrijvingsbrief 

voor de synode zou overeenkomen wat vorm betreft 

met dien van den metropolitaan ; aan de name'n der 

waardigheden en personen zouden echter worden toe

gevoegd de proosdij van Westfriesland, die van St, 

Salvator en van St, Jan. De synode zou tegen 12 Februari 

1) Prepositus eciam sentencias excommunicacionis suspensionis et inter

dicti et alia statuta provincialia et synodalia episcopi Traiectensis tenetur 

admittere et observare. Dom. cha1·ters ie afd. 2193; Joosting 26. 
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worden uitgeschreven. De brieven zouden verstrekt 

worden aan de aartsdiakenen om deze aan hunne land

dekens uit te reiken en aan de andere kapittelen en 

kloosters, mits de bisschop of zijn vicaris gelijke brieven 

zoude zenden aan de exempte kapittels en kloosters. 

De vicaris zou de minuut der brieven ontwerpen onder 

goedkeuring van den bisschop en de vijf kapittelen. In 
de bijeenkomst van de vijf d.d. 4 December werden de 

ontwerpen goedgekeurd. Een gevolg hiervan was de 

bijeenkomst van de titularissen ten dom op 4 Januari 

I 5 49. Capitulo per juramentum cum denario indicto 

werden gelezen voor de vergaderde heeren, de brieven 

door den · bisschop uitgevaardigd met betrekking tot de 

te houden synode alsook die rakende de hervorming. 

Besloten werd, dat zij dezelve zouden doorgeven ook 

aan de proosdij van W estfriesland, maar niet op naam 

van den bisschop, doch op die van het domkapittel, 

indachtig, dat de proosdij exempt was en dat de voor

noemde heerenaldaar bezaten en uitoefenden de episcopalia. 

Wat de hervorming van den geestelijken stand betrof 

hierover beraadslaagden de vijf kapittelen r r Januari 

r 549. Elk kapittel zou de bevelen betreffende het con

cubinaat der geestelijken aan zijn eigen onderdanen 

_ bekend maken op eigen naam en op dien van den 

bisschop, gelet op het feit, dat de bisschop geen rechts

streeksche jurisdictie in deze kerken had, maar zoo hij 

er eenige zoude hebben, dan zou hij die met de ge

zamelijke kerken hebben en anders niet 1). Het mandaat be-

1) •• , quod idem reverendissimus non habet in easdem ecclesias 
immediatam iurisdictionem sed si quam haberet, eam cum iis ecclesiis 
coniunctim et non alias haberet .. , . Dom. acta 1. 16, fol. 86 r. 
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treffende de strenge handhaving van het celibaat werd 

-18 Januari gepubliceerd. 

Wat de diocesane synode betreft, verschenen op 14 

Februari 1 549 voor vice-deken en kapittel ten dom de 

eerwaarde heeren Mr. Martinus Pietersz, pastoor te 

Hoorn, Baltasar Platander, pastoor te Enkhuizen en 

Petrus Foppensz., vicaris in de kerk te Hoorn als 

afgevaardigden van de geestelijken aan W estfriesland. 

Zij maakten dat college erop attent, dat de gees

telijken van W estfriesland krachtens rechten, die zij 

steeds sedert overoude tijden hadden bezeten, nooit 

konden worden opgeroepen om buiten W estfriesland eene 

synode te houden. 

Niettegenstaande dat, waren zij door gen:iemde heeren 

uitgenoodigd ter bijwoning van deze eigenaardige en 

ongebruikelijke synode, uitgeschreven op instigatie van 

de keizerlijke majesteit en den bisschop van Utrecht en 

te houden in de kathedraal te Utrecht ter uitroeiing der 

helaas ingeslopen misbruiken. 

Nu verklaarden zij zich gaarne bereid om daaraan 

mede te werken, maar op voorwaarde, dat geen hunner 

privilegiën hierdoor zou worden geschonden, noch ook 

een hunner rechten zou worden verzwakt, want het zou 

toch een groote onrechtvaardigheid zijn, indien onder 

voorwendsel van herstel van den godsdienst en uitroeiing 

der ketterijen en verbetering der misstanden !hunne 

rechten zouden worden verkort. Tenslotte verzochten zij 

de inwilliging van hun verlangen op schrift, zij mochten 

dit later eens noodig hebben en anders kon het zijn 

diensten bewijzen aan het nageslacht. 

Het domkapittel voldeed in alle opzichten aan het 

verzoek van de afgevaardigden. Voorzichtigheidshalve 



lieten vicedeken en kapittel het betrokken protest door 

hunne afgevaardigden beteekenen aan den Bisschop van 

Utrecht en aan de ter :kerkvergadering verzamelde va

ders, teneinde. op deze wijze de belangen van West

friesland en hunne belangen veilig te stellen. 

In zeker opzicht deed het domkapittel hetzelfde bij 

de provinciale synode te Keulen. Als gezant werd aan

gewezen Stephanus Rumelaar, kanunnik van St. Salvator. 

Aan den pander van de geestelijke :Subsidiën Jan Seger

man werd 50 gulden voorschot verzocht en van Adrianus 

van Renesse werd 50 gulden geleend op een "sylver 

vergulde coppe." Nu kon Rumelaar op Keulen aantrekken. 

Op 5 April r 549 deponeerde hij aldaar een protestatie-, 

ter bescherming van alle rechten van de kerken te 

Utrecht in verband met de vaststelling der statuta 

provincialia. 

Eerst nadat deze op 4 Mei r 549 waren onderzocht en 

geen conflicten met hunne rechten bleken te bevatten, 

werden zij eenparig goedgekeurd. Daarna werd op r6 

Mei d. a. v. besloten dezelve met die van de diocesane 

synode op cantate eerstkomen, - vierde Zondag na 

Paschen, - in het bisdom Utrecht af te kondigen. 1) 

Uit dit overzicht blijkt hoe weinig directen invloed 

de bisschop van Utrecht in Westfriesland rechtens had'. 

In werkelijkheid kan gezegd worden, dat de bisschoppen 

van Utrecht zich over het algemeen ook inderdaad met 

de bijzondere zaken van de proosdij niet bezig hielden. 

Een kleine reserve dient wel te ~worden gemaakt, 

want het zou wel wonder zijn als zulk een uitzonderlijke 

toestand nimmer aanleiding had gegeven tot misvattingen- . 

1) Dom. Acta I . I6 fol. 81-104. 



Maar het aantal malen, dat het domkapittel voor zijn 

rechten moest opkomen tegen den bisschop van Utrecht 

is werkelijk te tellen. 

In 1470 benoemde bisschop David van Bourgondië, 

door verkeerde voorstellingen misleid - hij verklaarde 

dit zelf - voor W estfriesland een proost. Ware hij 

echter juist onderricht geweest, zoo bekende hij ridderlijk, 

hij zou zich met de zaken van de proosdij in het minst 

niet ingelaten hebben. 1) 

Diezelfde bisschop was zoo bezorgd voor het welzijn 

van deze zich buiten zijn schaapstal zoo welbehagelijk 

voelende kudde, dat hij zich in 1483 nog eens liet ver

leiden tot een poging om hier wat meer zeggingskracht 

te krijgen, thans door een deken te benoemen. Doch 

ook nu moest hij erkennen, dat hij misgetast had. In 

de bestaande vacature was tijdig genoeg voorzien, zoodat 

bisschop David de gedane benoeming weer moest her

roepen. ') 

Van buitengewoon gevaarlijken aard was een poging 

om van de geestelijken van W estfriesland in te vorderen 

een liefdegave ten behoeve van den bisschop van Utrecht. 

De geestelijken van het bisdom Utrecht, die in het 

bezit waren van een beneficie, waren gehouden om 

telkens als een nieuwe bisschop bezit nam van den zetel 

van Utrecht, aan dezen, [bij wijze van joyeuse entrée, 

blijde inkomst, een bepaald bedrag te schenken, ook 

nog wel caritativum subsidium genoemd. 

Van deze liefdegave, later gedegenereerd tot belasting, 

1) Fatemur ... quod, si de hoc fuissemus certi~res, nos de prepositura 
huiusmodi minime intromissemus... Dom. cliarters 3e afd. 2071 

J'oosting 28 5 . 
~) IJom. 5, I fol. I 73 verso; Joosting 358. 



waren de exempte geestelijken zelfs in vele gevallen 

niet vrijgesteld. Met W estfriesland evenwel was di:t wel 

het geval. l) Voor zoover bekend. hebben de geestelijken 

van W estfriesland zich in verband met deze gave nimmer 

met de verwisseling van de bischoppen bezig gehouden. 

Het zal nu onder het episcopaat van Gijsbertus van 

Brederode zijn geweest, dat een poging in het werk 

werd gesteld, om hierin verandering te brengen. Althans 

werd onder diens bestuur, omstreeks 1462, getracht deze 

belasting ook in We&tfrieslancl te innen. Als collector 

was door den bisschop aangesteld een zekeren doctor 

:in de geneeskunde meester The.odoácus Groll, wiens 

naam echter ook voorkomt op de kanunnikenlijsten uit 

-die dagen. Deze begaf zich naar Westfriesland en ver

voegde zich tot boven aangegeven doeleinde bij de ver

"Schillende geestelijken aldaar. Met de grootste verbazing 

werd meester Grol! door de geestelijken ontvangen en de 

een na den ander gaf hem te kennen, dat door hen nog 

nimmer was bijgedragen in een caritativum subsidi'L!m 

voor den bisschop. 

Groll liet evenwel niet af, doch drong met alle hem ten 

.dienste staande middelen aan op betaling. De bedreigde 

geestelijkheid van Westfrieslandkwam terstond bijeen en 

ging van de haar gestelde vordering in beroep bij den paus.') 

Het domkapittel liet zich, gelijk te verwachten was in 

·dezen strijd niet onbetlJigd. Blijvende nadeelige gevolgen 

heeft deze aanval op het bezit van het domkapittel 

niet gehad. 

1) Het aartsdiakenaat van de St. Salvator droeg eveneens niet bij. 

Nam archidiaconus ecclesie sancti S?luatoris Traiectensis non he.bet 
maiorem prerogativam quam ceteri archidiaconi Traiectenses, nisi quod 

,sui non contribuunt episcopo in caritalivo subsidio, Dom. 147; Joosting 57. 
1) JJom. I 51 ; Joosti?tff 57. 

5 
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Prijzenswaardig in de juiste lijn lag het optreden van 

bisschop Philips van Bourgondië in I 5 19. Tusschen het 

domkapittel en het stadsbestuur van Hoorn was een 

uitermate hoog loopend geschil onts aan over het weg

halen door het stadsbestuur van Hoorn \·an een mis

dadiger uit de emuniteit van de Krui broeder in St. Pie

tersdal. D e hardnekkigheid, waarmede de beide partijen 

verklaarden gelijk e hebben, ·erhinderde iedere over

eenstemming. Ge,·allen bes ·--ingen, ge,·elde vonnissen, 

bedreigde geweldmaatregelen en toegepaste canonieke 

straffen hadden geen effect meer. In dezen uitermate 

precairen toestand bood bisschop Philips zich aan als 

bemiddelaar. Hoorn weigerde echter om hem ;te aan

vaarden, waarop de bisschop zijn aanbod nog eens her

haalde. 1) 

Verder is daar nog een oorkonde betreffende de at

schaffing van een aantal kerkelijke feestdagen in West

friesland in I 524. Hiervan zijn twee exemplaren bekend, 

waarvan één 2) is uitgevaardigd door het domkapittel 

met den proost van \ Ve tfriesland, terwijl er ook nog 

een exemplaar in omloop schijnt te zijn geweest, waarbij 

bisschop Henricus van Beieren prijkt voor deken en 

kapittel ten dom en den proost. Het laat zich niet be" 

oordeelen of de bisschop zich hier tegen den zin van het 

1) Dom. 38 en 152 ; Joosting 188, 191 en 192 . 
Z) Dom. chartres 3e afd. 2153. Het betrekkelijke stuk heeft Joosting 

253, ontleend aan E.v.d .Hoof, Handvesten van Drechterland 65 en 
vergeleken met J. Spruyt, De historie van Westfriesland (Archief .Alk
maar, No. 60 VII hlz . 87). Beide stukken dragen aan het hoofd 29 

November 1524 en in de dateeringsformule XXIV. 

Op grond hiervan stelt Joosting boven het stuk 24 November 1524. 
Wijl het exemplaar van het domkapittel op 29 November is uitgevaar
digd, vermoed ik, dat de fout zit in de afschrijving der dateeringsforrnule. 

cm dat het opschrift de oorspronkelijke juiste datum aanwijst. 



domkapittel [met deze zaak heeft bezig gehouden. Het 

domkapittel moest wel een weinig op zijn qui vive zijn 

met dezen hoogwaardigheidsbekleeder. Immer :op r 5 
Februari I 528 vaardigde deze een oorkonde uit, waann 

hij niets meer of minder vaststelde, dan dat de proo dij 

vroeger wel aan het domkapittel had behoord, doch nu 

wettig aan hem gekomen was! Hij benoemde een proo·t 1 . 

en gelastte aan allen de door hem benoemden titularis 

te gehoorzamen. Maar ook bisschop Henricus had geen 

succes. Het domkapittel wist zijn rechten de eeuwen 

door tegenover de bisschoppen van Gtrecht e hand-

haven. Dit komt nog zeer sterk naar \·oren de :=ci 
van de oprichting der nieuwe b. domme ·~ach·ens èe b e 

"Super uni versas, ' dd. r 2 _lei r 5 59 ,·an Pau Paulus IV. 

Toen werd \Ye frie land ondergebracht bij het bisdom 

Haarlem. 
Bij de bulle ,Ex commissi'' dd. r r Maart r 561 werden 

aan het domkapittel van Utrecht toegewezen 300 gouden 

ducaten voor het verlies van de inkomsten, voortvloeiende 

uit de uitoefening van de jurisdictie over \ Ve tfrie land. ll) 

1) . . quod nos preposituram Westfrisie , jamdudum ad decanum et 
capitulum ecc\esie nostre Traiectensis spectan tem, ad nos legittime de. 
volutam, dilecto nobis in christo Francisco Zonck eiusdem ecclesie nost re 

Traiectensis canonico, officiali nostro, pure et simpliciter propter Deum 
cum omnibus juribus et pertinenciis suis con tulimus et conferirnus sibique 
providimus et teno(e presentium providemus de eadem, ipsum in tituentes 
in eandem et investientes principaliter de eadem. J)(Jm. charters Ie afd. 

2512 : Joosting 306. 
' ) De Tabula c?lToicologica, Bijdr. v . H ., blz . z , plaatst deze bulle in 

het jaar 1560, Bruggeman, Inventaris van de archieven b ij he t metro
politaan kapittel van Utrecht van de Roomsch katholieke kerk der Oud 

bisschoppelijke Clerezie, blz. 16, schrijft 1560/6 1. B 1'om, Archivalia in 
Italia, I , No. 397 ; Brom-Ifensen , Romeinsche bronnen voor den ker

kelijk-staatkundigeu toestand der Nederlanden, No, 87 en H ensen, de 
twee eerste bisschoppen ven Haarlem, blz. 301 datecren dezelve op 

II Maart 1561. Deze datum is de juiste. De datecringsformule luidt 
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Toen nu de betaling uitbleef handhaafde het domkapittel 

zijn oude rechten angstvallig . Zoo vond ik op een kladje 

uit dien tijd aangeteekend : "Item in alle wegen remedie 

te zoucken ne Episcopus H aerlemen-i e ingerat in 

jurisdictionem etc. H et had hierin ucce- ot r S 7 r . 1) 

E n dit zoo Yolkomen, dat Haar em' - eer te bisschop 

Nicolaas van _ -ieuwland zich zei - al ,-erzoeker tot het 

domkapittel moe- wenden. Hi: deed dit op 3 Juni r 562. 

Het domkapittel had ,-erordend, dat op int Odulphus~ 

dag, 12 Juni, alle pastoor- van de juri dictie te H oorn 

moesten verschijnen. Eveneens had he voorgeschreven, 

dat de pastoors den residentieplicht moesten in acht 

nemen. Nicolaas van Nieuwland juichtte dit toe, doch 

v erzocht een uitzondering te willen maken voor Mr. Ni

colaas van Castricum, pastoor van Schagen, die voor 

den bisschop de taak van pastoor der kathedrale kerk 

vervulde, vices nost ras pastorales in ecclesia Harlemensi 

gerens. Als vicecureit celebreerde hij de Hoogmis bij de 

-plechtige intocht van van Iieuwland op r F ebruari r 562. 2) 

D eze dienst bij den bisschop nam hem ten zeerste in 

beslag en bovendien geraakte hij al op leeftijd, zoodat 

Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis domin ice mille

simo quingentesimo sexagesimo quin to Idus Uartii pontifi catus nostri anno 

secundo. Dom, cltarters I e afd. 3268. Pius I V werd gekozen 25 De

cember 1559. I 1 Maart 1561 viel dus in zijn tweede regeeringsjaar. De 
-officieele datum luidt echter II Maart 1560, aangezien die Paus den 

Maria Boodscbapsstijl volgde- Calendarium historico - christiannm medii 

.et novi aevi vonA. J. Wtidmbach. - Het jaartal 1565 in Dr. K . Heeri"ga. 
Inventaris van het archief van het kapittel ten Dom, blz. 325, n° 2601, 
berust op een drnkfou t. 

1) Godfried van Mierlo, de tweede b isschop van Haarlem, nam plechtig 

bezit van de proosdij op 17 Juli 15 7 I . Bisschoppelijk oud-arch , H aa"
ltm, copieboek I p . 36 I en 362 . 

') A. Hensm : De twee eerste bisschoppen van Haarlem in de zestiende 

-eeuw, blz. 40. 

,. 
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het hem niet mogelijk was persoonlijk de kerk van Schagen 

te besturen. Hij liet dit over aan een goeden vicecureit. 

De bisschop verzocht het domkapittel in deze een 

welwillende houding aan te nemen door aan Mr. ~icolaas 

de prebende te laten, tot een andere pastoor zou worden 

benoemd, wat in uitzicht werd gesteld. De bi chop 

zou zich hierdoor ten zeerste verplicht gevoelen tot 

wederdienst ten opzichte van het domkapittel, ut manus 

manum fricare queat. 1) 

Uit de voorgaande beschouwingen blijkt wel, dat de 

bisschop van Utrecht zich met de z:i. ken van de proosdij 

niet had in te laten. Een overeen ·om,·. ,.eJ ·e Rudolf 

van Diepholt, als bi chop van • rech in 143 loot 

met Philips van Bour~ ndië betreffende het geestelijk 

bestuur van Holland, Zeeland en Friesland, kon daarom 

niet van kracht worden voor Westfriesland en werd 

daarom ook niet erkend door het domkapittel van 

·trecht. ') 

Ook volgt uit het vorenstaande wel, dat ik niet te 

veel zeide met mijn mededeeling, dat de bisschoppen 

van Utrecht zich zoo goed als niet met de bijzondere 

proosdij aangelegenheden hebben bezig gehouden. 

Er is dan ook inderdaad geen sprake van overdrijving, 

wanneer wordt beweerd, dat sinds menschenheugenis en 

van nog vroeger tijden de geestelijken van W estfries

land vrij waren van de bisschoppelijke jurisdictie; dat 

de bisschop volledig afstand gedaan had van die juris

dictie zonder ook maar iets daarvan aan zich te houden; 

3) Dom . 150. 
1) Dom. charters, 1e afd. 2615; Joosting 225. 
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dat hij zich met het beheer daarvan m geen enkel op

zicht had ingelaten. 1) 
Terecht kon het domkapittel er op wijzen dat andere 

hoogwaardigheidsbekleeders zulk een uitgestrekte en om-

vangrijke rechtsmacht niet bezaten. Hieruit vloeide 

voort, dat, waar aan het kapittel groote voorrechten 

waren ten deel gevallen, op d -ze f- chouders ook zwaar

dere la ten dru1..1:en. s 

Om dezen met ucces he hoofd te kunnen bieden 

bela tte het domkapittel over het algemeen een bepaalden 

persoon met de uitoefening van de recht macht over 

W estfriesland. Deze persoon werd proo t genoemd 4) 

en zijn jurisdictie als ook het gebied, waarover hij het 

geestelijk bewind voerde, de proosdij van W estfriesland. 

1) -licet ipsi et singuli presbyteri et clerici curati et vicecurati vicarii 

et altariste tam spirituales quam seculares prefate nostre prepositure, a 
decem viginti triginta annis supra ac citra ac a tanto tempore ac per 

tantum tempus de cuius initio seu 'ontrario memoria hominum non 
existit, a jurisdictione omnimoda reverendi in Christo patris domini epis

copi Traiectensis fuerint . et sint liberi et absoluti episcopalemque dicte 
nostre prepositure jurisdictionem idem dominus episcopus totam et tota· 

liter liberam et absolutam resignavit, ita quod ipse dominus episcopus 
a tempore predicto citra nunquam se de aliqua amminis tratione juris

dictionis neque supposita ipsius prepositure intromiserit nee precarias 

nee subsidia charitativa a suppositis eiusdem exegerit et levaverit. D 1m1. 

I 5 l ; Joosting 3 7 • 
2) Alii vero prelati non habent tam latam et amplam j urisdictionem. 

Dom. 147; Joosting 55, en: Ergo plus juris habent quam ceteri pre

lati. Dom. 147; Joosting 54 . 
3) Insuper quia non solum maiori funguntur prerogativa sed etiam 

maiori onere, postquam ut in facto supponitur episcopns in dictos dominos 
transtulit omnimodam jurisdictionem una cum omni onere et commodo 

episcopali, ita et in tantum quod penes se nichill retinuerit sed omnia 

a se tam que sunt oneris quam commodi abdicaverit et in dictos dominos 

transtulerit . .• Dom. 147 ; Joosting 55. 
4) Et talis officialis capituli prepositus Westfrisie appellatur, JJom . 

dzarte1·s l• afd 2193; Joosting 24, 



§ 3· 

De Proost van W estfriesland. 

Naar het Liber camere te oordeelen vervulde het 

domkapittel door het aanstellen van een proost de ver

langens van bisschop Gondebald en dan deed het dit 

.met een nauwgezetheid en een piëteit aJ- god het diens 

uitersten wil. 

Genoemde bisschop, zoo heet het daar. !'af dit aan de 

kerk van St. Maarten, in het belang van de proo-dij 

van West-Friesland, op deze \·oorwaa: e. da~ de fun

~eerende deken en het kapittel aJdaa- ee roo.s: moesten 

kiezen en aan hem overdrage de zo- ·oo: die proo-dij 

met alle bisschoppel( ·e ree ~en, i- ~e oe "enen in ge

noemde proo d(, zonder da daarvoor een speciale be

vestiging van den bi- chop noodig was. 1) Al was nu de 

uitoefening ,-an de jurisdictie door een proost reeds zoo 

vroegtijdig zulk een vaste regel geworden, dat de samen

steller van het Liber camere er daardoor toe werd 

gebracht, om deze consuetudo als een reeds door bissschop 

Gondebald uitgevaardigd mandaat op te teekenen, toch 

wist het het domkapittel zeer goed, dat dit geen bindend 

voorschrift was. 

Zijdelings blijkt dit uit de bewoordingen van het Liber 

camere, waarin voor alles is vastgelegd, dat de juris

dictie is overgedragen op het domkapittel. 

Voor dat van de verplichte verkiezing van een proost 

sprake is, wordt een heel wat mildere en minder be

velende uitdrukking gebezigd n.l. dat het kapittel de 

uitoefening van de jurisdictie gewoon was op te dragen 

1) Dom, charttrs 1e afá. 2193; Joosting 24, Zie Bijlage, 
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aan een van zijn geprebendeerde medekanunniken voor 

diens leven of tijdelijk, gelijk aan hetzelve behaagde.1) 

R echtstreeks blijkt het uit een extrac uit het Liber 

càmere, gelicht door notaris G. Beyer. "Het kapittel 

oefent de jurisdictie Of zelf uit öf zi; draag deze tijdelijk 

of voor het leven over aan een ander, gelijk het zelf 

verkiest" . 

Recht tree ·- ook b i~ .~ die op ·a ma nog uit ver

schîllende -tukken. Zoo ·erdedi de he domkapittel zich 

in I 5 2 I op de volgende wijze. De bi_ chop heeft met 

onze geestelijken niets uitstaan, alleen wij hebben daar 

de volledige rechtsmacht, welke wij öf zelf k'llnnen uit· 

oefenen Of door een ander kunnen laten behartigen. 8) 

Hiermede stelde het zich op het standpunt, dat het 

reeds in I 35 I had ingenomen, toen het aan den op

gedrongen proost Giselbertus van Rer..en te kennen gaf, 

dat de jurisdictie over W estfriesland behoorde aan het 

domkapittel, hetwelk deze öf zelf uitoefende öf overdroeg 

op een van hun geprebendeerde kanunniken. 4) 

Veelvuldig kwam de uitoefening door het domkapittel 

qua college, dus per se, niet voor. In regelmatige tijds-

1) •. cuius jurisdictionis exercitium capitulum nostrum committere eon

S\levit uni ex canonicis nostris prebendatis ad vitam vel ad tP.mpus, prout 

sibi placuerit. Dom. c!iarters re afd. 2193; J oosting 24. 
') Item folio tricesimo Rubrica: nQuid sit faciendum expirata com

missione" videlicet : 

Prepositura Westfrisie vacare non potest quia capituli est jurisdictio 
et capitulum jurisdictionem per se exerceat vel alteri committat ad tempus 

vel in perpetuum prout velit, Dom. eharttrs, Je afd. 2193. 
3) In primis, quia episcopus in nullo se intromittere potest quoad dictum 

clerum, sed dicti domini solum et insoliàum habent in dicto loco plenam 
et omnimodam jurisdictionem ecclesiasticam aliaque j ura ad episcopum 

loci pertinentia ibidem per se ali umve seu alios eorundem nominibus 

faciunt et exercent; Dom. 147; Joosting 54. 
4) D om . charters, Ie afd. 334 ; Joosting 234 . 



omstandigheden is het voor zoover bekend niet voor

gekomen en slechts een enkele maal bij geschillen. 

Om een voorbeeld te noemen was in I 3 SI de proo dij 

van W estfriesland door den Paus opgedragen aan 

Giselbertus van Renen. Hij presenteerde zijn perkamen en 

aan het domkapittel, doch dit weigerde een door den 

Paus aangewezen persoon te accepteeren. 

In zeer beleefde termen, die evenwel aan duidelijkheid 

niets te wenschen overlieten, antwoordde het: "Heer 

Giselbertus, wij zijn bevoegd om de recht macht zelf 

uit te oefenen, want zij behoort ons toe. Di- i · dan 

ook wel geschied, maar ook kunnen -i: deze ·e over

dragen aan een onzer kannuniken die in he- bezi -• ·an een 

prebende en dit is - uitzondering daargelaten - onze ge

woonte." 1) 

Nu i er uit den tijd van het geschil tusschen Van 

Renen en het domkapittel nog een oorkonde bekend n.l. 

van I 5 December I 3 56 9) waarbij het domkapittel den 

geestelijken van Westfriesland gelast om den door het

zelve benoemden deken van W estfriesland, Bartholomeus 

van Stryen, pastoor van Bodegraven, als zoodanig te 

aanvaarden en zulks niettegenstaande het verzet van 

Van Renen. Verder is er nog een suppliek van Van 

Renen ten gunste van zijn geëxcommuniceerden deken 

Florencius. 3) 

In beide stukken wordt als predicaat voor Van Renen 

1) Domine Ghiselberte, quia jurisdiccio per terram Westfrisie ad ca
pitulum nostrum pertinet et eiusclem jurisdiccionis excercicium vel per 

se exercere solet vel uni ex canon icis prebendatis dictum capitulum co

mittere consuevit ad vitam vel ad tempus prout sibi placuerit, et talis 

prepositus appellatur. Dom. cha,-ters, re afd. 334; Joosting 234. 

') Dom, S, I fol. 99 ; Joosting 31 l-312. 
3) Dom. charteYs, re ajd. 419, 
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aangegeven canonicus of concanonicus noster, onze 

kanunnik of onze medekanunnik. Van proost is dus geen 

sprake; trouwens hij was ook niet door het kapittel 

erkend. Wijl nu verder evenmin van een proo t wordt 

gewaagd in die stukken, - hetgeen o ·erigens toch wel 

regel was - zoo komt het mij al- zeker voor, dat in 

die jaren het domkapi el, al- co ege, de rechtsmacht 

over \v e tfrie -land zelf ui oefende. 

Veilig mogen wij du- aannemen, dat he domkapittel, 

en dit alleen, de volledige rech -mach o\·er \Ye tfriesland 

bezat, zonder absoluut bindende ,·erplich ing. om de uit

oefening van die rechtsmacht aan een ander over te 

dragen, maar ook, dat het de bevoegdheid bezat - en 

ook dit weer alleen en met uitsluiting van alle anderen -

om de uitoefening der jurisdictie over te dragen aan 

een bepaald persoon en dat het in deze niemand behoefde 

te ontvangen, die gezonden was door den graaf van 

Holland, den bisschop van Utrecht, of zelfs door den 

Paus. Hierin lag een wezenlijk verschil met prebenden 

en kanonikaten, op welke zulk een servituut wel drukte. 

Het was bij de keuze van den persoon niet gebonden 

aan een bepaalde waardigheid. Aan n'importe welken 

geestelijke ook, clerico simplici, mocht het opdragen 

de zware lasten, die het bestuur van zulk een omvang

rijk gebied met zich medebrachten. 

Laat ik verklaren, dat mij geen voorbeeld bekend is, 

dat het domkapittel hiertoe is overgegaan. 
Gebruikelijk was het om daarvoor een kanunnik te nemen 

en in den tijd van het Liber camere, was het er dan 

gewoonlijk nog een, die nog geen stemrecht in het 

kapittel had, quamvis non capitularis. Iedere kanunnik, 

mits in het bezit van een prebende, kon tenslotte in 
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aanmerking komen voor de uitoefening van geestelijke 

rechtsmacht over W estfriesland. 

Met hoeveel ambten of waardigheden men ook was 

voorzien, hoeveel verplichtingen men ook eigenlijk in 

allen ernst te vervullen had, toch kon de opperste zorg 

voor het zielenheil der Westfriezen er altijd nog bij. 1) 

In de lijst van proosten van Westfriesland zijn op 

dit punt zeer sprekende voorbeelden te vinden. 

Aan het verlies van kanonikaat en prebende was 

somtijds mede verbonden het ophouden van de be

voegdheid om de jurisdictie over W estfriesland uit te 

oefenen, zulks echter alleen op grond van een door het 

domkapittel in het leven geroepen maatregel van orde. 

Petrus Milet bijv. werd 29 September 1459 benoemd 

tot proost, quamdiu canonicus prebendatus extiterit in 

ecclesia nostra Traiectensi, 2) dus zoolang hij gepreben

deerd kanunnik zoude zijn in de kerk te Utrecht. Evenzoo 

zijn voorganger Philippus van Wassenaer. Deze werd 

op 30 Juni 1450 wel benoemd voor zes jaren, maar in 

de belofte, welke hij met het domkapittel tegen zijn 

aanstelling uitwisselde, verklaarde hij, zich met de 

proosdij of derzelver beheer niet meer te zullen inlaten 

noch onder welk voorwendsel ook, op dezelve eenige 

rechten te zullen laten gelden, indien het geval zich zou 

voordoen, dat hij binnen die zes jaar zoude ophouden 

geprebendeerd kanunnik ten dom te zijn. 3) 

1) Et potest eommitti per capitulnm prepositnra hee, immo officialitas, 
elerieo simplici ad tempus, si vellent. Capitnlum tarnen haetenus uni 
canonico prebendato hoc eommittere eonsnevit, quamvis non capitulari; 
et ideo nee euram habet nee dignitatem nee impedit quem a quocunque 
bcneficio vel dignitate alia. Dom. charters xe afd. 2193; Joosting 25.26 

~) Dom. 5 1 fol. 8; vso; Joosting 277. 
1) Dom. S I fol. 8 5 en verso ; Joosfing 2 7 4. 



Geheel m deze lijn heette het daarom bij den dood 

van Mr. Petrus ::\Iilet: " \Vijl derhalve voornoemde 

meester Petrus :.\Iile door den dood onlangs heeft 

opgehouden prebendaa~ ·anunnik te zijn in onze kerk 

en dientengevolge onz aan hem opgedragen lastgeving is 

beëindigd . .. .'' 1 

Deze in beg· :e' o wi:feld facu ltatieve voorwaarde, 

werd ens.o-.:e op o d v n het regelmatig gebruik, 

een dwinriende. Zoo ·erdedi,,.de zich het domkapittel 

voor het hof \·an :.\Ieche en egenO\·er Antonius Hanneron, 

die zich in de proosdij van \\'e- frie land wilde dringen, 

met het argument: "Aan hem kan de juri dictie over 

W estfr iesland niet worden opgedragen, wijl hij geen 

kanunnik is in de kerk te Utrecht." 2) 

Afgescheiden van het kanonikaat was het kapittel 

toch geheel vrij in de bepaling van den duur der uit

oefening van het ambt. Reeds in het Liber camere 

komt voor, dat de benoeming kon zij n voor het leven 

of tijdelijk, zooals het kapittel goeddacht. 3) W e zagen 

reeds, dat Phillippus van \Nassenaer werd benoemd 

voor zes jaren. In de aanstelling van Everardus Zoudenbalch 

dd. 4 December 1469 staat, dat hij benoemd werd tot 

wederopzeggens toe, usque ad nostram revocationem. ' ) 

Toen tengevolge van het 14-jarig bestuur van E. 

Zoudenbalch de herinnering aangaande het benoemings

recht dreigde verloren te gaan en daaruit allerlei on-
1) Cum itaque prefatus magister Petrus Milet jam dudum per mortem 

in eccles ia nostra, canonicus desi it esse prebendatus et ex eo commissio 

nostra huiusmodi experavit. Dom. 5 I fol. r9 en verso. Drakm borch 448. 
2) cui huiusmodi prepositura nequit committi neque conîerri, cum 

non si t canonicus T raiec tensis . Dom. 142; 'Joosting 292. 
3 ) ad vi tam vel ad tempus prout sibi placuerit, Dom, charte rs i e 

afd. 2193 ; Joosting 24. 
4) Dom, 5, I fo. 19 en verso ; Drakenborch 448. 
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aangenaamheden voortvloeiden, maakte het domkapittel 

eerst met recht gebruik van zijn bevoegdheid en toonde 

voor het eerst in de praktijk, dat het den proost kon 

vervangen wanneer het wilde; dat hij willekeurig door 

het kapittel kon worden afgezet, ad nu urn capi uli 

amovobilis. 1) Het kapittel benoemde -ind-dien een proo t 

voor een jaar, althans voor een zeer ~orten tijd. !) 

Ter erkenning van deze volkomen ona· ·e ijkheid \·an 

het domkapittel, was de proost verplic • een ·aarlijk che 

premie te betalen. H et kapittel :e de ·en deze de 

voorwaarden en aan den gekozene e: ·ri; dezeh·e 

al of niet te aanvaarden. Uit de o · r en bescheiden 

blijkt, dat de sommen in de r -~ e~ aan ·eran-

deringen zijn onderhe\·ig ewee- zoowel in werkelijkheid 

als in de omrekening in de munt, waann de rekening 

te Utrecht werd opgemaakt. 

Ik kom hierop uitvoeriger terug en wil daarom vol

staan met een paar mededeelingen. 

Jacobus van Bentheim stelde zekerheid voor de be

taling van een jaarlijksche pensie van acht pond oude 

Utrechtsche denariën. 3) 

Franciscus, cardinalis Monopolitanus, verklaarde jaar

lijks 26 gouden Florentijnen schuldig te zijn.') In 1396 

werden er echter maar 13 betaald, met de mededeeling, 

dat bij zijn leven l 3 guldens van Florence zouden 

1) Dom. charters u afd. 1280 ; J oosting 258. en Dom 142; 

Joosting 293. 
2) e quis preposituram hanc tamquam per obitum alicuius prepositi 

vacantem impeteret ordinarunt et decernerent personam dicti prepositi 
saepius mutari pront etiam pluribus peractis temporibus fecerint. Dom. 
147, in de akte van 14 Juni 1502. 

3) Dom. cltarters re afd. 25; Jooiting 23 r. 
4) Dom. 4 I fol. 49 ; Joosting 246. 



worden betaald en dat daarna de pen ie 26 gelijke 

guldens zou bedragen. 1) 

Dit bedrag bleef gehandhaafd tot Pe ru :\Iilet in het 

rustig bezit van de proosdij kwam. Hi; had beloofd als 

dan 20 gouden Engelsche nobel e zu' en betalen, 2) 

Blijkens de rekening van den groo~ ·ameraar moet dit 

in 1462 zijn ge chied, wa -in -die ·ord dit bedrag 

in dien rekening veran woord. • 

D eze pen-ie had nog een andere be ee ·eni . 

Aan de uitoefening \·an de jur--dictie over West

friesland waren verschillende inkom ten oï emolumenten 

verbonden. Met de lasten waren ook de Ju ten aan het 

kapittel overgegaan. 4) Zulks overeenkomstig den ouden 

recht:;regel, dat van nature de lusten hem volgen, wien 

de lasten drukken, secundum naturam est commoda 

cuiusque rei eum sequi quem sequuntur incommoda. In 

beginsel kwamen dus de inkomsten ten goede van het 

domkapittel en dit had over deze de vrije beschikking. 

Wijl dit nu de bevoegdheid tot het uitoefenen van de 

rechtsmacht overdroeg aan den proost, was het niet 

meer dan billijk, dat het aan dezen titularis een deel 

van de lusten liet. Trouwens ik vermoed, dat het dom

kapittel wel geen sollicitanten voor de betrekking van 

proost had kunnen krijgen, indien het dit ambt niet op 

zulk een wijze aantrekkelijk had gemaakt. Daarbij kon 

het zoover gaan als het zelf wilde. Dit beginsel was in 

het Liber camere uitdrukkelijk vastgelegd door de be-

1) Item a proposito Westfrisiae ad vitam domini cardinalis Monopolitani 

XIII florenos de Florencia et post vitam eius solventur XXVI fl . de 

Florencia . Dom. 231 Ao. 1396. 
:) Dom. 5 I fol . 88 verso-89 ; Joosting 283. 
3) Dom. 231 Ao. 1462. 
4) Una cum omni onere et commodo episcopali. Dom. 147; J oosting 55. 
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paling, dat de proost overeenkomstig de onderling ge

sloten overeenkomst uit de emolumenten verantwoorden 

moest aan het domkapittel. 1) 

Ook verder werd dit verdedigd ,.En het kapittel draagt 

deze jurisdictie over aan een z(ner g-eprebendeerde ka

nunniken. Deze geeft van de inkom en en voordeelen 

uit de jurisdictie voortvloeiende aan he~ . ·api e eene 

jaarlijksche pensie ofwel het kapitte be' o d zich de -

zelfs vruchten voor en verdeelt 

kanunniken en de proost van 

dan uit deze inkomsten een dee 

overige kanunniken. 2) 

Gewoonlijk echter werd aa.:: 

onder de 

d on vangt 

aa."l dat der 

dee der 

inkomsten gelaten, anderen moe-- h ·· ·erantwoorden 

en hij ontving daar ·an een bepaald gedeelte. In oudere 

aanstellingen van eenige beperking geen sprake. 

Fortigariu van Piacenza genoot omnimodam disposicionem 

proventuurn, de volledige beschikking over de revenuen. 3) 

De commissie voor Everardus Zoudenbalch in 1469 is 

het eerste voorbeeld, dat een weinig wordt ingebonden, 

in dit opzicht. Hij' moest desgevraagd, rekening en ver

antwoording afleggen, indien hij van den deken of andere 

onderdanen der proosdij baten mocht ontvangen. 4) 

IJ Ad ipsum pertinel ex emolumentis jurisdictionis Frisie juxta con
vencionem factam inter eum et capitulum capitulo respondere. Dovi. 

d•arters Ie afd. 2193; Joosting 26. 
2) Et capitulum semper confert jurisdictionem huiusmodi uni ex 

canonicis suis prebendatis, qui ex proventibus et obvencionibus prove
nientibus ex jurisdictione dat capitulo certam pensionem annuam vel 
capitulum reservat sibi fructus huiusmodi prepositure et distribuit illos 
equali ter inter canonicos, et prepositus Westfrisie ex hiusmodi fructibus 
habet porcionem sicut ceteri canonici, Dom, 142 ; Joosting 293, 

3) Dom. charters lt afd. l 307; Joosttng 264. 
4) Salvo tarnen quod si per dictum dominum Everardum prepositum 

ab eisdem decano seu decanis aliisque dicti nostre prepositure subditis . 
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Voor het genot van deze revenuen echter moest de 

proost dan de jaarlijksche pacht betalen, waarvan het 

bedrag bij de aanstelling werd overeengekomen. Dit is 

ook reeds vastgelegd in de oud te bron, het Liber 

camere door de mededeeling "en ui de inkom ten uit 

genoemde proo dij is hij gewoon een pe .-ie te betalen, 

gelijk hem bij zijn aan telling i- opge e!!à. 1 Het wordt 

tegen Gi elbertu Yan Renen u··o-espee dom het karakter 

van het proo·t chap e accen·ueere 2 e3 e\·enzoo in de 

memorie aan het Hof te _ Iechele . zoo ·ui • genoemd 3). 

De gelden uit de proosdij komende moe- en ter hand 

gesteld worden aan den grootkameraar. • 

Op het niet nakomen der verplichting stond auto

matisch vervallen verklaring van de verleende commissie. 

Dit erkenden Philippus van Wassenaer en anderen door 

onderteekening eener officieele verklaring bij de aan

vaarding hunner commissie.') 

T enslotte nog de bevoegdheid. 

Vanzelfsprekend is nu wel, dat het domkapittel ook 

vigore huiusmodi nostre commissionis aliqua emolumenta recipi contingat, 
nobis, totiens q uotiens ad id per nos requisitus fuerit, computum et rationem 
faciet rationabiles, fideles et legales. Dom. 5 I fol. 19 en verso 
Joosting 278, noot 6-6 

1) Et ex emolumentis ipsius jurisdictionis pensionem capitulo solvere 
consuevit, prout in commissione ei injunctum fuerit. Dom. charte1·s 1e af", 
2193; Joosting 24. 

~) et ex emolimentis ipsius jurisdiccionis pensionem capitulo solvere 
..consuevit talis, quantum in commissione ei fuerit injunctum. nom. 
charters Ie afd. 334; Joosting 234. 

3) Dom I 42; Joosting 293. 
&) Liber camere, folio 101. Rubrica: de hiis que canonicis et cho 

risocio per capitulum ministrantur. 
Camerarius noster maior hec bona recepit .. • Item q t10d provenit de 

,9 urisdictione Frisie. Dom. charters, Ie afd. 2193. 

5) Dom. 5 fol. 85 en verso, 86 verso-87 verso; Joosting 275 en 281. 
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niet meer macht behoefde over te dragen, dan het, in 

het belang van een goed bestuur dezer landstreek, 

wenschelijk achtte. Ook kon het rnststellen, dat de 

proost in bijzonder gewichtige zaken, bij\·. huwelijks

kwesties, geen beslissing mocht nemen zonder het ge

voelen van het domkappittel te hebben inge' ·onnen. 

Ook in dit opzicht heeft het domkapi tel een zeer 

willekeurig gebruik gemaaJ...'t van de macht, w ke het 

in dit opzicht bezat. 

Door een eed verbond zich de proo-L eno\·er het 

domkapittel, dat hij de hem opge. e :aak naar be

hooren zou behartigen, de :aar.( ·:;che pen ie op tijd 

betalen en de oude ree en an a ·en, uitoefenen en 

verdedigen. Dat h" ie- daarvan zou vervreemden en 

ware dit geschi 

er naar ~ zi 

te br a en. ·) 

n zwoer hij, met alle middelen 

-.-re ·en om het vervreemde weer terug 

Dan'· zij deze veelzijdige belichting van de bevoegd

hed "! ran het domkapittel in verband met het proost

-~h p, zal het ieder duidelijk zijn, dat de proost van 

\ ·e tfriesland niet anders was, dan een ambtenaar en 

dan nog wel een ambtenaar zonder eenige rechtspositie. 

Dit karakter van het proostschap kan niet te sterk 

naar voren worden gebracht. Het doen uitoefenen van 

de rechtsmacht door een proost is talrijke malen aan

leiding geweest tot het ontstaan van conflicten. Deze 

geschillen zouden belangrijk minder zijn geweest, indien 

men een zuivere voorstelling hadde gehad van de_n 

aard van het ambt. Toch was uitdrukkelijk genoeg in 

het Liber camere aangegeven: "de proost van West-

1) Dom. charters Ie afd. 2193 ; Joosting 27. Zie Bijlage. 
6 
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friesland is niet anders dan de beambte van het dom

kapittel in Westfriesland" 1), nadat eerder al eens was 

verklaard: en zulk een beambte wordt proost ge

noemd." 2) 

Veel minder aanleiding tot \·erwarrin~ zou er echter 

geweest zijn indien men dezen i 

genoemd en de juri dictie maar 

den naam \'an proosdi~. 

ari- niet proost hadde 

·e~ be tempeld had met 

\Yant men noemde he ·e ee proosdij, eene prepo-

situra, maar in werkelïkheid was het dat niet, evenmm 

als de titel van proost recht van be taan had. 

Aan mij komt echter de eer niet toe zulk een scherp

zinnige ontdekking te hebben gedaan. Men wist in Utrecht 

zelf reeds zeer goed en voelde, dat in dat misverstand 

de oorzaak van veel verdriet en narigheid was gelegen. 

Maar de titulatuur was nu eenmaal ingeburgerd en 

handhaafde zich niettegenstaande tal van protesten. 

De commentator van 1473, vroeger reeds een paar 

maal aangehaald, maakt het ons al bijzonder duidelijk. 

"Zij, aan wie men zulk een opdracht verstrekt, worden 

proosten genoemd, hoewel ten onrechte, want zij zijn 

naar willekeur afzetbaar door hunne overheid. En de 

commissie wordt eveneens ten onrechte proosdij genoemd, 

wijl deze maar van tijdelijken aard is." 8) 

Een ofticialatus foraneus, een land-ambt, wordt het 

1) Prepositus Westfri sie non est al iud quam officialis capituli nostri 
per Frisiam. IJom. charters Ie afd. 21 93 ; Joosting 25. 

2) Et talis officialis capituli prepositus appellatur. Dom. charters 
Il afd. 2193; Joosting 24. 

3) Et hii, quibus talia comittuntur, vocantur prepositi licet, abu!rivc, 
quia sunt nisi officiati si ve commissarii ad nutum superiorum suorum 
amovibiles, Et commissiones tales vocantur prepositure eciam abusive 
quia tantum sunt temporales. Archief Oud Bissdiofpelijke Clere'li.y, 
I, No. 29, rijksarch. Utrecht; Joosting 23 . 

" 



elders genoemd en ten overvloede wordt er dan ook 

nog de bemerking bij gemaakt, dat de naam proost 

verkeerd is. 1
) 

Over het karakter van het ambt sprekende, zegt het 

Liber camere: "en dit ambt is geen altijddurend ambt," $) 

en zulks terecht, wijl het domkapittel, zooals reed her

haaldelijk is gezegd, zelf de jurisdictie kon uitoefenen 

exercere per se. Het kon dit ambt opheffen of ook laten 

voortbestaan, geheel naar willekeur. 

Ook was het geen beneficium. 

Want in zijn wezen voldeed het ambt ,.an proo- , e~ 

aan de omschrijving, die de canoni·•en •aa e be~e·- m 

geven, noch ook aan die ,.an de -· eo 

Immers, met het af reden ,·an een proo ble,·en de 

aan hem toegelegde inkom- en nie be·chikbaar. 

Of ander- aezegd de proost genoot geen inkom·ten 

krach•e - he proo tschap, doch krachtens een willeke rige 

be.: ·,-ing ,·an het domkapittel. Reed eerder och heb 

i - aangetoond, dat het aan het domkapittel aeheel Hij-

ond om van de inkomsten aan de ui oefening der 

juri dictie verbonden, zooveel aan den proo t af te taan 

al het zelf wenschte beschikbaar te tellen. De proost 

IJ Item quod jurisdictionem ipsam, que est sicnt officialatns foranens 

et abusive prepositura vocatur ... Dom. 142, J oosting 29 I. 

2) E t'tale officium non est officium perpetuum. Dom. charttrs It afd. 

2193 ; Joosting 24. 
3) Canonistae definiunt: Beneficium Ecclesiasticum e t jus perpetuum 

percipiendi fructus ex bonis Ecclesiasticis ratione spiritualis Officii Per

sonae Ecclesiasticae auctoritate Ecclesiae constitutum. Theologi definiun t: 
Jus perpetuum in Ecclesia ministrandi auctoritate Episcopi constitutum 

cum anuexo atque inseparabili jure percipiendi fructus Ecclesiasticos. 
Lucius Ftrraris, Prompta bibliotheca i.v. Beneficium. Zie hierover ook 

D. G.R .Hora Siccama. De geestelijke en kerkelijke goederen onder het 

canonieke, het gereformeerde en het neutrale recht, I. blz 10 e.v. 



bezat ook geen fundatiebrieven van de proo dij op grond 

van welke hij zijn inkomsten kon reclameeren, doch 

slechts een acte van aanstelling, geredigeerd geheel 

overeenkomstig de verlangens van he domkapittel. Aan 

het vereischte van een beneficie on bra - du op de 

·eerste plaats, dat er geen ,·aste in.-oms en aan waren 

verbonden en YerYolgen he d urza.rnt h.--a.ra\...1:er, de 

perpetuitas .. Ie rech moch daa~ m e L iber camere 

verklaren, dat he gee be e -cium was. 

H et voegt daaraan in een adem · oe, dat het ook 

geen waardigheid was. 1) 

In feite waren er geen vaste rechten aan verbonden, 

ook al staat er nog zoo uitdrukkelijk, dat bisschop 

Gondebald wilde, dat de uitoefening van de geheele 

jurisdictie, curam ipsius prepositure cum omnibus juribus 

episcopalibus, aan den proost zou worden opgedragen. 

Krachtens den aard van zijn ambt kon de proost aHeen 

d ie rechten uitoefenen, welke het kapittel wenschelijk 

achtte om tijdelijk uit de handen te geven. 

H et proostschap over W estfriesland was dus niet 

aitijddurend. Ook was het geen beneficie, noch ook een 

waardigheid. Daarom kon dan ook het Liber camere, 

wanneer het proostschap werd opgedragen aan een van 

de geprebendeerde kanunniken, die nog geen stemrecht 

in het kapittel had, verklaren, dat hij geen waardigheid 

bezat en dat het bezit der proosdij iemand in geenen 

deele belette om een beneficie of welke waardigheid ook 

te aanvaarden. 2) 

1) Et tale officium nun est officium perpetuum, neque beneficium 
neque dignitas in ecclesia nostra. D om, charters u afd. 21·93: Joosting 24, 

3) Capitulum tarnen hactenus uni canooico prcbendato huc <:omittere 
-consuevit quamvis non capitulari , et ideo nee curam habet nee dignitatem. 



Kort en goed gezegd het proostschap van \ Vestfries

was een louter dienstbetrekking, ministerium nudum, een 

ambt van het kapittel, officium capituli. 1) 

Zoo wordt het ambt in verschillende kwestie-, die het 

domkappitel dienaangaande had, herhaalde malen e

teekend. Het volledig benoemingsrecht of de aan telling 

van een nieuwe beambte of proost behoort bij het dom

kapittel echter niet bij wijze van beneficie of waardig

heid, wijl het geen waardigheid is, noch ook een altïd

durend ambt, maar bij wijze van ambtenaar. afzetbaar 

naar willekeur gelijk de overige ambtenaren ·an de bi·-

schoppen en van anderen, die ~ 

Zoo luide het in Lt-93 en ·er 

:c:ie . ebben. -

•oen 

Giselbertus van Renen aa:: den Pau · verzekerde, dat ;er 

in de kerk \·an, C·n:ch: een ze ·ere eeuwigdurende proosdij 

be tond, enaam de proosdij van\ estfr iesland, een ambt, 

waarn zielzorg was verbonden, of beheer van kerke

za ·en, hetwelk de geheele rechtsmacht in had over 

\\-e tfriesland, gaf hij daarmede een omschrijving, 

die allerminst overeen kwam met het werkelijk karakter der 

proo dij . Het domkapittel stelde tegenover die gevaarlijke 

beweringen dan ook heel scherp, dat er in de kerk van 

nee impedit quem a quocumque beneficio vel dignitate alia ; Dom. 
charters I e afd. 2193 ; Joosting 25-26. Hoe de schrijver hier kan ver
klaren dat de met de proosdij begiftigde geen curam habet, geen ziel

zor" heeft, is mij niet duidelijk, wijl curata sunt quae habent annexam 

cnram animarum. Deze is kort gezegd tweevoudig in foro externo" et 
in foro interno de rechtspraak voor de rechtbank en in den biechtstoel. 

1) nee est beneficium neque officium in ecclesia nostra, sed ministerium 

nndum et officium capituli. Dom. charten Ie afd. 2193 ; Joosting 26. 
:) ... plcna disposicio sive ordinacio novi officialis seu prcpositi ad capi

tulum pertinct non per modum beneficii vel dignitatis, cum nee sit be· 
ncficium nee dignitas nee eciam officium perpetuum, sed per moclum 

officii revocabilis ad nntum sicut ceteri officialatus episcoporurn et aliorum 

habencinm jurisdictionem. Dom. 142 ; Joosti11g 293. 
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Utrecht nimmer zulk een proosdij had be taan en ook 

nu :niet bestond en, dat de algeheele geestelijke rechtsmacht 

over dat gebied, alsmede de uitoefening daan·an, inclusief de 

emolumenten aan die uitoefening verbonden, enkel en 

alleen aan het domkapittel hadden toèbehoord en nog 

daarbij berustten en dat de baten ten goede 

de gemeenschappelijke tafel. 1) 

- 1.·amen aan 

E en ieder zal begri~pen, da deze dé-ieering voor 

het domkapi el nie- ·aarde bezat. 

Integendeel, het w 

belang het oor-pron ·e _ 

en de proo dij ,·an 

alleen zoolang da 

et grootste 

- . ~oo tschap 

a\·en. Immers 

b ee - he geheel onder 

on[].K<rn11·-,""e beru ten, zonder eenige de macht ,·an 

medezeggi "'~C 

gemaah had 

inderdaad een bene -cie 

Indien toch aannemelijk 

dat de proosdij bijv. 

zou deze ook werke-

lijk zijn gebonden gewee:- aa èe ca onieke wetten op 

een beneficie van toepas-i .. " . - Dan zou het domkapittel 

1) ••• cum .. . inter .. . Ghiselbertum e· iam · ~o asserentem q uod in ipsa 
ecclesia Traiecten~i consisteret quedam pc •ua prepo itura appellata 

prepositura Westfrisie officium curatcm 'C admini-tratio ecclesiastica 
habens omnimodam juris1lictionem eccle-iasti 'tl per terminos West

frisie ... et decanum et capituium .. Yerum assereate- .. nullam talem 

preposituram in dicta ecclesia eorum umqnam extitisse nee adhuc existere 

ac jurisdictionem omaimodam spiritualem per ipsos terminos v\'estfrisie 
et exercitium ipsum, commodaque et emolomenta exinde provenientia 
solum et in solidum ad capitu lum ecclesie predicte spectavisse et spectare, 

eaque de mensa commnni dicti capituli extitisse et existere ... Dom. 140; 

Joosting 243-244. 
~ i Summus Pontifex habet pleaariam Potestatem conferendi omnia 

Beneficia Ecclesiastica totius mundi. Papa cum est Ordinarius Ordinari

orum habens concurrentem potestatem cum omnibus Ecclesiae. praelatis. 
Et primitns omnia beniticia solus Papa conferebat et licet pos tea. . . in 

partem solicitudinis vocaverit Episcopos iisque Beneficia suarum Diocesium 



hebben moeten toegeven aan eene provisie, verleend 

tengevolge van de reservatie van het eerste beneficie, 

waarop de begunstigde aanspraak wenschte te maken. 

Dit was niet denkbeeldig. Philips heer van Frie land, 

verklaarde op 5 Mei 1449 "Want onse heilige vader die 

paeux Nicolaz die vijffte by zijnen apostoliken brie\·en 

heefft gegeven . . . den bisscop van Doornick . . . an 

hem te nemen tot zijnre ghifften an zekere getal ,-an 

persoonen dairtoe nut die wy zouden willen nomen ... tot 

zulcken getale van kercliken beneficien we ende onde

onser heerlichhede ende protectie, off die hebbe o= dat 

die kercken off plaetsen, dair zi: " 

ende heffen jaerlycx in on-er ,-o--::. 

vruchten renten off ,-e ·allen." 6 _ 

Philips mr. Pit: er _ · e . rrenoemt tot den cani-ien ende 

pro\·enden d"!!ni ei en per-onait cepen admini- racien offt 

officie ·aa der cathedralkercke \"an \-trecht." Hieraan 

had de bi chop Yan Doornik ,-oldaan, confereerende 

P"eter _ Iilet voor het eerst openvallende pro\"ende enz. 

Op grond hiervan verklaarde de geconfereerde : "dat bij 

craffte van den voirs. brieve ende proces dairup gemaect 

hij geaenvairt ende geaccepteert heefft die provende ende 

oic die proofstie van W estfriesland in der voirn. kercke van 

\ trecht vachierende bij den overlyden van wijlen meister 

Ghijsbrecht van Rietuelt die overleet deser werelt den 

I x ten dach van Nouembre lest verleden, van welker 

proof: tiën die rechten incommingen proffijten ende 

communicaverit, sibi tarnen reservav it ut semper penes se major et superior 
Potestas remanc-ret. Lucius Fei-raris, Prompta bibliotheca i.v. Beneficium. 
Voor de historische ontwikkeling van deze gedachtengang, zie Dr. 
H insc!tius, System des Katholischen Kirchenrechts II! § I 44. 
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vervallen gelegen zijn ondet ons ende in onsen landèfi 

ende heerlicheden als wy verstaen." 1) 

Zulke moeilijkheden had het meer. Dank zij de zuivere 

hamlhaving van zijn s.tandpurtt, kon het evenwel aan 

tltitge1ijK:e pogingen steeds den pas afsnijden, niet alleen 

oMt een omslachtige bewijsvoering, dat de collatie, pr.o

visiei deputatie, ordinatie en welke andere di po itie over de 

ptoosdij van W estfriesland ook steeds had behoord bij 

het domkapittel eh nog daarbij behoorde, 2) doch ook met 

het kerrtachtige en alles terzijde tellende antwoord, dat 

de proosdij nimmer kon openvallen, nunquam vacare 

potest, Immers het was een rechtsmacht van het kapittel 

êh zoolatlg dat bestond, kón dezelve nooit zonder be

voegde uitoefenaar zijn, want al gaf het de uitoefening 

van dezelve tijdelijk uit handen, de rechtsmacht bleef 

bij het domkappittel berustten, en de uitoefening van 

tle bevoegdheid keerde automatisch bij dat kapittel terug; 

wodra de proost door welke oorzaak ook ophield de 

wettige bezitter daarvan te zijn. 

Deze meening is de conclusie van al hetgeen hie raan 

is vooraf gegaan en vindt haar bevestiging in het auterr

tieke extract van notaris Gerardus Beyer dd. I 3 Juli I 509. 

Deze heeft van fo. 30, Rubriek: vVat te doen als de 

commissi·e afloopt? ovetgenomen: "De proosdij van West

Ftiesla nd kan niet openstaan, wijl het eene jurisdictie 

is van het kapittel." 1) 

1) Hoorn, No. 700, R, 476 ; Joosting 268. 
2) Licet collacio provisio deputacio ordinacio ac quevis alia disposicio 

prepositure . . . \\' estfrisie . . , ad dominos decanum et capitulum 

ecclesie Maioris Traiectensis spectaverit . . . Dom. charters Ie afd. 

2078 ; Joosting 287. 
'3) Item fo . tricesimo Rubrica; "Quid sit faciendum ex pi rata commis

sione" videlicet ; Prepositura Westfrisie vaèare non potest quia capituli 

est jurisdic'.io .. Dom. charters , i e afd. 2193. 
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Het zelfde standpunt is verdedigd m 1472. "Men kan 

nooit zeggen, dat de jurisdictie openstaat, wijl het eene 

jurisdictie is van het kapittel, dat nimmer terft of

schoon de beambte of proost van het kapittel die deze 

jurisdictie uit naam van het kapittel uitoefent, wel kan 

sterven ~) . In dat geval behoort de beschikking o\·er 

de proosdij en de aanstelling van een nieuwen ambtenaar 

of proost met het volste recht tot het kapittel. 1) 

Kon de jurisdictie niet vacare, dan ' erd zij ook niet 

beheerscht door de wetten der devolutie die in toe

passing kwamen, wanneer er sprake was 

in het vergeven van een benefc·e. 

Van deze redeneerinrr maa;,.'te om- reek 

1472 handig gebrui ·, •oen he zi=n rech en had te ver

dedigen tege Da id 'an Bourgondië, bisschop van 

U rech. 

..• Ia.ar 

Philip- \·an Bourgondië, heer van Friesland. 

t duidelijk blijke, dat de proosdij van West-

fri d 'et is vervallen aan den heer van Utrecht, 

noch ook aan eenig ander, daarom dient op de eerste 

plaa aan den hertog of diens parlement te worden uit· 

eengezet, dat, gelijk boven is gezegd, de voornoemde 

juri dictie over W estfriesland is eene jurisdictie van h et 

kapittel ten D om, dat nimmer .sterft, en alzoo, wijl de 

juri dictie nimmer vacant is , kan ook .aan niemand het 

recht vervallen om haar te vergeven." 2) V erder vervolgt 

1) Item quad jurisdictio predicta nnnqnam censetur vacare, quia est 

nunquam jurisdictio capituli quad nunqnam moritur, licet officialis sive pre
positus capitul i qui illam jurisdictionem nomin e capituli excerce t mori

atur; et eo casu disposicio et ordinacio novi prepositi sive officialis 

ad capitulum pleno jure spectat. D om . 142 ; J oo.r ting 29 1. 

~) Sed ut liquide constare possit jus conferencli hanc preposituram 

non fuisse devolntnm ad dominum Traiectensum seu a:c\ quemcunque 



het nog zich te weer stellende: "In dusdanige willekeurig 

ophef bare ambten is er geen plaats voor devolutierecht, 

hoe lang zij ook open zouden staan. De aartsbisschop 

immers kan jure devoluto toch geen officiaal van zijn suffra

gaan aanstellen? Metterdaad kunnen !zij, die zulke ambten 

onder zich hebben, hun eigen jurisdictie zelf uitoefenen. 1) 

Even te voren heb ik er reeds op gewezen, dat het 

domkapittel ten aanzien van het overdragen van de 

macht aan den proost geheel vrij was. Het kon zich 

ook in dit opzicht volkomen als heer en meester be

schouwen. Vandaar dat het gewenscht is na te gaan, 

welke bevoegdheden in werkelijkheid zijn overgedragen. 

Het Liber camere, zoo zou men kunnen opwerpen, 

heeft hierin al zeer kort en duidelijk uitspraak gedaan. 

Daarin immers werd vastgelegd, dat deken en kapittel 

in W estfriesland een proost moesten benoemen en aan 

hem opdragen de zorg voor de proosdij en hem aldaar 

laten uitoefenen heel de bisschoppelijke rechtsmacht. 2) 

Bij wijze van explicatie werd daaraan toegevoegd, dat 

de proost overeenkomstig rechten en gebruiken, gees

telijken en leeken aldaar zou kunnen terecht wijzen. 

Eens in de 7 jaar, en dit naarmate hij het zelf noodig 

of nuttig zou oordeelen, was het den fungeerenden proost 

geoorloofd een bisschop naar W estfriesland te voeren, 

alium, est primo domino <luci sen eins parlamento exponendum, quod 
u t supra dictum est jurisdictio predicta Westfrisie est jurisdictio capituli 

ecclesie Traiectensis, quod nunquam moritur, et sic cum nunquam vacat 
jurisdictio ad nullum potest devolvi jus conferendi eam. Dom, 142; · 

Joosting 292-293. 
') et in istis officiis ad nutuni amovibilibus non habet locum jus dP.

volutum quanmmcunque vacaverit, quia archiepiscopus non potest ord inare 

jure devoluto officialem su ffraganei ymmo illi quorum sunt talia officia 

possunt met exercere propriam jurisdictionem. Dom, 142; Joosting 293. 
3) Dom. charters, Ie afd. 2193; Joosting 24. 



om daar de episcopalia te verrichten. Deze bisschop 

behoeft niet te zijn de bisschop van Utrecht. Elke 

bisschop kon hiervoor in aanmerking komen, mits hij 

maar katholiek was. De stipendia, verschuldigd voor 

het verrichten der heilige handelingen, werden door 

beiden gedeeld. 

Wijdingsbrieven verleenen behoorde tot de jurisdictie 

en ergo bij den proost. Tweemaal in de zeven jaar 

mocht de proost door Westfriesland trekken om op de 

verschillende seendstoelen, van Oudorp tot Medemblik, 

de seendbare feiten te beoordeelen, dezelve met boeten 

en breuken te straffen en kwijtschelding te verleenen 

van bedreven misdaden. Hij kon absolutie of verminde

ring verleenen van de canonieke sententiën, zelfs in 

de gevallen aan den bisschop voorbehouden en in dit 

opzicht had hij werkelijk grooter bevoegdheid, dan de 

andere aartsdiakenen. 

Voor zoover hierop uitzonderingen waren, zijn deze 

reeds bij de bevoegdheden van het domkapittel be

handeld. Vanzelfsprekend gelden deze minstens ook 

voor den proost, aangezien niemand kan geven wat hij 

niet bezit. 

In dit licht bezien schreef het Liber camere voor, 

· dat de proost de algeheele rechtsmacht zou bezitten, en 

zulks zonder dat ook maar eene enkele uitzondering 

zou worden geduld. 1) 

In dien geest schijnt dan ook de machtsdelegatie aan 

den proost wel te zijn uitgevoerd. Hierbij werd geen 

gebruik gemaakt van een uitvoerig formulier, waarin 

alle rechten nauwkeurig werden opgesomd, neen, zonder 

1) Dom. charters Ie afd. 2193; Joosting 26. Zie Bijlage. 
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meer werd verklaard: "Wij vertrouwen door dezen 

toe de proosdij van Westfriesland en derzelver rechts

macht met alle rechten en hetgeen verder daartoe be

hoort; WIJ dragen U op om onze plaats volledig in te 

nemen, totdat wij deze weer aan ons willen trekken." 1) 

Zoo sober en zoo alles omvattend was gesteld de op

dracht der proosdij aan Theodericus van W assenaer, 

proost van St. Jan te Utrecht op 8 September 1438. 

Het is de oudste, welke wij bezitten, doch even be

knopt schijnen mij die van zijn voorgangers te zijn 

geredigeerd. Voor Fortigarius van Piacenza leid ik dit 

af uit de mededeeling, die het domkapittel aangaande 

de wederzijdsche relatie doet in de voornoemde com

missie aan Theodericus van Was se nae r. Deze toch is 

gesteld m de zelfde woorden als voor Wassenaer ge

bezigd. 2) 

Dan is er nog een acte van aanstelling, die nog een 

paar jaar ouder is n.l. van 24 April 1435· Het is de 

brief, waarbij Gysbertus van Rietveld door het vage

bondeerende gedeelte van het domkapittel werd aangesteld 

tot proost in W estfriesland. De akte is dus niet authentiek, 

1) Quare de vestra circumspeccionis providencia confisi vobis domino 

Tbeoderico de Wasseuaer dictam preposituram vVestfrisisie et eins juris
diccionem cum omnibus juribus pertinenciis suis contulimus et conferimus 

per presentes, vobis vices nostras omnimodas committentes donec eas ad 
nos duxerimus revocandas; salva uobis et capitulo nostro annua pe.nsione 
ex eadem prepositura sol vi solita et consueta. Dom. charters Ie afd· 1307; 

Joosting 26 5 • 
2) "Cuius quidem prepositure regimen eiusq ue jurisrliccionem neen on 

amministracionem et omnimodam dispo;;icionem proventuum et jurisdic

cionis per terram Westfrisie predictam novissime commisimus nomine 
nostro gubernanclam ac vices nostras omnimodas in premissis, donec eas 
ad nos duxerimus revocandas venerabili domino Fortigario de Placenza 

tune concanonico nostro Traiec tensi ..• Dom. char ters It afd. 1307: 

Joosting 264. 
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daarom heb ik ze niet op de eerste plaats vermeld, 

maar bruikbaar is ze toch wel, aangezien mag worden 

aangenomen, dat de dissidenten in zeden en gebruiken 

het resideerende domkapittel toch wo veel mogelijk 

hebben nagevolgd. Ook hier wordt zonder breede uit

eenzetting de proosdij van W estfriesland met alle rechten 

en al hetgeen daartoe behoorde, cum omnibus juribus 

et pertinenciis, overgedragen op een proost. 1) 

In dezen term heeft men dan zonder meer te zien 

de mededeeling, dat het Liber camere den grondslag 

vormde voor de rechten van den proost en ook voor 

zijn verhouding tot het domkapittel. Deze meening wordt 

bevestigd op de eerste plaats door den eed, welken de 

proost bij het in ontvangst nemen van zijne commissie 

aflegde in handen van het kapittel. Deze eed, in het 

Liber camere vermeld, verwijst wat de pensie betreft 

naar de commissie van het kapittel, ten aanzien van het 

bestuur echter is er van geen akte van aanstelling sprake, 

<loch wordt er enkel en alleen verwezen naar de rechten 

en oude gewoonten.~) Deze nu waren vastgesteld in het 

Liber camere zelf. Werd in den eed het Liber camere 

slecht middellijk aangeduid, in de beloften door de 

benoemde titularissen aan het domkapittel gedaan wordt 

het bewuste rechtsboek met name genoemd. Zoo bijv. 

in die van Philippus van Wassenaar d.d.30 Juni 1450 8) 

en van Petrus Milet op 29 September 1459· 4) 

In de beide hier genoemde beloftenbrieven zijn de 

bepalingen van het Liber camere niet alleen tot grond-

1) Dom. 141; Joosting 250. 

~) Dom. charters If afd. 1293; Joosting 27. 
3) Dom. 5 I fol. 85 en verso; Joosting 274. 
4) Dom, 5 I fol. 86 verso-87 verso; Joosting 279, 
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slag van het bestuur genomen, doch wordt ook verwe

zen naar de commissie. Nu is deze van Philippus van 

Wassenaer niet aanwezig, doch die van Petrus Milet 

wel 1) en dan blijkt, dat die verwijzing terecht geschiedde, 

aangezien wij hier niet meer hebben de in een paar 

woorden vervatte, alles inhoudende overdracht. Die oude 

gewoonte heeft blijkbaar niet voldaan. De kernachtige 

volzin is vervangen door een lange aaneenschakeling van 

rechten en bevoegdheden, die gezamenlijk toch niet de 

macht bij het Liber camere gegeven kunnen over

schrijden. 

Dit zou echter geen aanleiding behoeven te ZlJn om 

de commissie speciaal te vermelden, maar wel het feit, 

dat de bevoegdheid van den proost werd beperkt ten 

aanzien van het vellen van eindvonnissen in huwelijks

zaken. 2) 

Een soortgelijke uiteenzetting wordt aangetroffen in 

de aanstelling van Everardus Zoudenbalch op 4 December 

1469. 1) In deze wordt de voorgaande reserve gehand

haafd en op finantieel terrein een weinig ingebonden. 

Afgescheiden hiervan kan men toch veilig verklaren, 

dat wij het tot en met deze titularissen te doen hebben 

met proosten van Westfriesland, aan welke alle macht, 

gelijk dat in het Camerboeck was omschreven werd 

overgedragen. 

Ter controleering volgt hier de uiteenzetting van de 

rechten, zooals deze is gegeven in de aanstelling van 

Petrus Milet. 

1) Dom. 5 I fol. 86 verso-87 verso ; Drakmhorch 43 7-439; Joosting 

276.279. 
2) Dom. 5 I fol. 86 verso-87 verso; Joosting 278. 
3) Dom. 5 I fol. 91 en verso; Drakmborch 448-450; Joosting 276-279. 
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Aan Petrus Milet werd dan op de eerste plaats ge

geven, de meest uitvoerige en absoluut vrije bevoegdheid 

om kennis te nemen van geschillen van allerlei aard 

tusschen alle personen, zoowel natuurlijke als rechts

personen. Hij mocht daarin beslissen en het gevelde vonnis 

ten uitvoer leggen. 

Vervolgens werd aan hem overgedragen het recht 

om personen en plaatsen te visiteeren, om te prediken 

en den seend te houden. 

Dan de macht om zoowel krachtens zijn ambt, als op 

verzoek van partijen een onderzoek in te stellen naar 

alle misdrijven, vergrijpen, overtredingen en nalatigheden, 

welke ook en door welke natuurlijke of rechtspersoon 

ook begaan, met de verdere gevolgen daaruit voort

vloeiende. Ook kon hij boeten en straffen opleggen. 

Personen, gemeenschappen en communiteiten, kerken, 

parochiën en plaatsen met vonnissen van excommunicatie, 

suspensie en interdict en andere canonieke straffen be

dreigen en deze inderdaad ook toepassen en gevoegelijk 

ook de opgelegde straffen kwijtschelden, schorsen, ver

zachten en opheffen. 

Wat degenen betrof, die heimelijk met elkander een 

huwelijk sloten, dus zonder de vereischte geboden te 

laten gaan, moest hij terecht wijzen, als ook degenen, 

die daarbij betrokken waren. Hij kon ze ook weer ont

slaan van de excommunicatie, die ZIJ dientengevolge 

hadden beloopen. 

Verder de kerkelijke personen, wier slechtheid en 

weerspannigheid, "waarmede wij zijn geweten bezwaren'', 

dit zou vorderen te arresteeren, gevankelijk weg te 

voeren en m het gevang te slaan, en uit den kerker 

los te laten. 



Testamenten en uiterste wilsbeschikkingen van priesters, 

geestelijken en andere onderdanen, mocht hij bevestigen 

en goedkeuren. 

Geestelijken en priesters, voor welk beneficie of 

kerkelijk officie, met of zonder zielzorg, ook voor ge

dragen, te examineeren en hen, indien zij geschikt bleken, 

nadat de vereischte proclamaties waren voorafgegaan, 

te institueeren en te invistieeren; de ongeschikten 

af te wijzen, de afwezenden verlof te verleenen en 

plaatsvervangers toe te laten. 

Tenslotte alles in het algemeen en in het bijzonder 

te doen wat noodzakelijk zou zijn en wat krachtens 

recht en gewoonte geacht werd tot de proosdij en tot 

de bevoegdheid van den proost te behooren, 

Eindelijk was aan Petrus Milet toegestaan een of meer 

dekens aan te stellen, die in alles dezelfde bevoegdheid 

zouden hebben als hiervoor is uiteengezet. 1) 

1) .•• Dantes et concedentes ipsi Magistro Petro plenam generale!Jl 
et liberam potestatem et. mandatum speciale inter clericos et laicos 
universitates communitates et collegia de beneficialibus criminalilrns civili
bus et mixtis pecuniarum nee non matrimonialibus et aliis quibuscumque 
causis, ad nos et preposituram nostram predictam spectantibus cognos
cendi, diffiniendi et exequendi; ecclesias personas et loca ibidem visi
tandi, predicandi, synodos excercendi, super quibuscumque criminibus 

<:ttlpis et delictis ac negligenciis quorumcumque personarum seu commu
nitatum aut universitatum ibidem ex officio vel ad partiu!ll instanciam 
inquirendi corrigendi et diffiniendi; mulctas et penas infligendi, in personas 
universitates communitates ecclesias parrochias et loca excommunicacionis 
suspensionis et interdicti sentencias, et penas alias canonicas fulminandi et 
infligendi et per ipsum inflictas et fulminatas absolvendi suspendendi 
relaxandi et tollendi; nee non matrim'>nia clamdestine contrahentes et 
interressentes eisdem corrigendi et ab excommuuicacionis sentencia, quam 
propter ea inciderunt, absol vendi; nee non clericos et ecclesiasticas per
sonas, quorum protervitas el rebellio hoc exegerit, super quo suam con~ 
scienciam oneramus, capiendi captivandi et incarcerandi et a carcere r~ 
laxandi; testamentaque ultimas voluntates presLyterorum clericorum et 
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Ziedaar een omschrijving van de bevoegdheden ver

eend aan Petrus Milet. 

Aan zijn opvolger E. Zoudenbalch werden 4 Dec. 

1469 ongeveer gelijkluidende bevoegdheden verleend. 

Alleen werd er een clausule aan toegevoegd bevattende 

de verplichting om, indien de proost van zijn deken of 

dekens en andere onderdanen uit de proosdij op grond 

van deze commissie eenige inkomsten zou genieten, dan 

moest hij daarvan eerlijk rekening en verantwoording 

doen, zoo vaak als het domkapittel dit zou verlangen. 1) 

Tegenover de akte van aanstelling bevattende de rechten 

van den proost, gaf deze aan het domkappittel zijn be

loften omtrent het nakomen van zijn plichten. Als voor

beeld neem ik die, welke op 30 Juni 1450 werden afgelegd 

door Phillippus van Wassenaer. ') 

Hij beloofde: 

I. Het bestuur over de proosdij van W estfriesland 

te zullen voeren volgens de bepalingen van het Liber 

camere en de hem verstrekte commissie; 

de rechten van de proosdij op eigen kosten te hand-

aliorum subditorum in dicta prepositura Westfrisie confirmandi et ap

probandi; et in super quoscumque clericos seu presbyteros arl quecumque 
beneficia seu officia ecclesiastica cum cura vel sine cura, eciam si cs.
nonicatus et prebende forent, presentatos examinandi illosque, si ydonei 

reperti fuerint, premissis debitis proclamacionibus instituendi et investiendi, 

inhabiles refutandi, cum ab sentibus asuis beneficiis dispensandi, officia
tiones concedendi; et generaliter omnia alia et singnla faciendi et exer

cendi; que in premissis et circa ea necessaria fuerint seu quomodolibet 
oportuna, et que ad dictam nostram preposituram \'Vestfrisie, et ad 
eius prepositum pro tempore de jure vel consuetudine pertinere dino-

scuntur. Dom. 5 I fol. 85 verso-86 verso; Joosting 277.278. 
1) Dom. 5 I fol. 19 en verso; Joosting 278. 

2) D om. 5 I fol. 85 en verso; Joosti11g 273-725. 
7 



haven en te herkrijgen, indien zij onverhoopt mochten 

verloren gaan; 

de 'Zes jaren verstTcl<en zijnde niets meer met het 

bestuur en beheer der proosdij te doen te zullen hebben. 

2. Eene jaarlijksche pensie te betalen van 26 gouden 

Florentijnen. 

3. De pr-00sdij noch het bovengenoemde beheer nimmer, 

ook maar in het minst, te zullen wijzig-en, noch af

stand daarvan te doen ten behoeve van een ander, 

noch dezelve van de kerk van Utrecht te vervreemden. 

4. Ophoudende kanunnik prebendaat te zijn in de kerk 

te Utrecht -zal hij zich ook onder geen voorwendsel 

meer met de proosdij inlaten. 

5. Schade of nadeel uit deze benoeming voortvloeiende 

voor het kapittel of afzonderlijke personen op eig:en 

kosten te zullen herstellen. 

6. Overeenkomstig vermogen te zullen zorgdragen, dat 

de census door de kerken van Westfriesland ver

schuldigd geheel binnen komt. 

7. Zich onder geen voorwendsel van welken aard 

ook meer met de proosdij in te laten, indien de hem 

verstrekte commissie kwam te vervallen, door het 

niet voldoen der jaarlijksche pensie voor St. Maarten, 

of door het niet naleven van een of ander overeen

gekomen artikel. 

Deze beloften werden tenslotte met een eed bekrachtigd. 

Mutatis mutandis bevatten de beloften van Petrus Milet 

dezelfde bepalingen. Onder 3 was daaraan noch toe

gevoegd: Hij zou niet dulden, dat de proosdij bezwaard 

werd, noch deze zelf bezwaren door eenige pensie, groot 

of klein, behalve de reeds genoemde. 
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Hij zou er niet naar streven, dat de proosdij of de 

commissie zelve zou worden geïncorporeerd bij zijn 

prebende :op apostolisch gezag, noch ook, dit geschied 

zijnde, uit eigen beweging daarvan gebruik maken. Bij 

niet nakomen zou hij verbeuren rooo Rijnsguldens boete. 1) 

Overeenkomstig de zeer ruime bevoegdheden aan den 

proost van W estfriesland overgedragen, zien wij dezen 

dan ook wel optreden, maar toch niet in die mate als 

men van zulk een plenipotentiarius zou mogen ver~achten. 

Zoo hebben wij op dagteekening van 31 Januari 1398 

van Franciscus, cardinaal van St. Susanna een privilegie, 

geschonken aan de inwoners van Enkhuizen, krachtens 

hetwelk deze nimmer buiten de immuniteit hunner 

parochiekerken mochten worden gedagvaard, een recht 

dat zeer zorgvuldig gehandhaafd werd, ook door de 

andere Westfriesche plaatsen, die dit later verwierven.') 

Zoo verleende Andreas van Schoerle op 1 October 

1406 verschillende voorrechten aan de geestelijken van 

Westfriesland, voorrechten, die later door verschillende 

proosten werden vernieuwd en uitgebreid. 3) Philippus 

van Wassenaer begunstigde de tertiarissen in West

fri esl~nd op 4 November 1454 en 24 April 1462. 4) 

Petrus Mil et gaf aan de geestelijken van W estfriesland 

de absolutio ad cautelam van de tegen hen uitgesproken 

kerkelijke censuren, hiertoe veroordeeld, wijl zij weigerden 

den bisschop van Utrecht een caritativum subsidium 

te betalen. 6) 

1) Dom . 5 I fol. 85 ver~o-86 verso; Joosting 276-279. 
: ) Oud·Architf E nkhuizen 467; Joosting 79. 
3) Dom. 151 fol. 1 en 2 verso; Joosting 27-30. 
4) Hoorn, No. 777, Reg. 585 en No. 777 Reg. 675: Joosting 33-36, 
5) Dom. 151 fql. 3 verso; Joosting 37-40. . 
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Maar zooals gezegd, zij zijn er toch niet in d ie mate, 

als men zou mogen verwachten en wanneer wij ons niet 

te veel op den grond blijven bewegen, zoodat wij door 

de hoornen het bosch niet kunnen zien, doch hooger 

stijgende een blik over het geheel werpen, dan komen 

wij ook noodzakelijker wijze tot de gevolgtrekking, dat 

het proostschap niet is geweest, wat men uit het breed

voerig omschrijven der volmachten zou mogen ver

wachten; wat het overeenkomstig de plechtige belofte 

aan het domkapittel afgelegd had moeten zijn. 

Hoe het aanvankelijk bij de instelling van het ambt 

geweest is, kan bij gebrek aan documenten niet worden 

nagegaan, doch voor zoover gegevens ter beschikking 

staan, blijkt ons helaas, dat de proost van Westfriesland · 

nimmer zijn taak heeft opgevat zooals dat voor West

friesland noodzakelijk was. 
Nimmer toch blijkt het, dat de betrokken geestelijke 

het proostschap begeerde, om in een leven vol ver

diensten het katholicisme in die landstreek ongerept te 

bewaren en hooger op te voeren ; om zelf te midden 

der diocesanen een voorbeeldig leven leidende, de 

geestelijken en geloovigen steeds aan te sporen tot 

gestrenge naleving van de geboden van God en zijn 

H. Kerk. Van dat alles bespeuren wij niets en het 

domkapittel is door de benoeming van verschillende 

proosten zelf mede hieraan schuldig. Immers toen het 

den kardinaal der Kerk, Franciscus, tot proost benoemde, 

kon het toen veronderstellen, dat deze al zijn zorg aan 

W estfriesland zou wij den? Het was toch niet denkbaar, 

dat hij de zielzorg over W estfriesland naar behooren 

kon behartigen, vanuit de Eeuwige Stad? En toch be

noemde het hem. 
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Hoe moest Fortigarius van Piacenza, raadsheer, eerste 

·apelaan en aalmoezenier van Philips van Bourgondië, 

die bovendien nog enkele waardigheden bezat, zijn 

plichten als proost naar behooren vervullen ? 

Kon men van Petrus Milet, secretaris van Philips van 

Bourgondië, proost van Aire, proost van St. Pancratius 

te Leiden, verwachten, dat hij zich zou gaan begraven 

in W estfriesland, om zich met hart en ziel te wijden 

aan de belangen van het volk, welks geestelijke leids

man hij geworden was? Zoo zou ik door kunnen gaan, 

heel de lange rij van proos;ten af, doch van allen, den 

een meer en den ander minder, blijkt duidelijk dat zij 

het proostschap niet hebben begeerd om de gees

telijke leiding over W estfriesland te bezitten. Zelfs 

kan dit niet beweerd worden van Philips van Wassenaer, 

den eenigen proost, die gedurende zijn ambtsduur ge

regeld verblijf heeft gehouden in Westfriesland. 1) Immers, 

wanneer het voor dezen niet noodzakelijk zou zijn geweest 

om te verhinderen dat Petrus Milet, die zijn oom, 

Theodericus van Wassenaer, het leven als proost al 

onmogelijk had gemaakt, vasten voet in Westfriesland 

kreeg, waarom zou hij dan een uitzondering hebben ge

maakt op de reeks voor hem en na hem. 

Het geheele terrein overziende, kan ik niet anders 

·erklaren, dan dat de inkomsten aan het bezit van de 

proosdij verbonden, de onedele drijfveer zijn geweest om 

dit ambt te bemachtigen. De nieuwbenoemde proost 

rok naar Hoorn, om zich daar door de geestelijkheid 

van \Vestfriesland te laten huldigen, en tegelijkertijd m 

1) :'\aar zijn woning is genoemd de Proostensteeg, die langs dezel ve 

liep. Vdius, chronyck van Hoern. p. 42. 
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ontvangst te nemen de joyeuse entrée, die blijkens 

testament van Theodericus van W assenaer nog wel een 

goede honderd nobels bedroeg. 1) Verder liet hij zich over 

het algemeen in W estfriesland niet meer zien. Wanneer 

men soms zijn toestemming noodzakelijk noodig had 

of gaarne wilde hebben, dan moest men hem hier of 

daar in binnen- en buitenland trachten op te sporen. 

De belangstelling van den proost beperkte zich verder 

tot het incasseeren van de verschillende rechten, leges 

en zegelrechten, enz. Wat het overige aanbelangt, er 

was maar één clausule in de commissie waar men nog 

oog voor had en dat was de bevoegdheid om een of 

meer dekens aan te stellen in W estfriesland. Hiervan werd 

dankbaar gebruikt gemaakt, om aan dezen alle lasten over 

te dragen, zoodat de proost zelf daar verder geen zorg 

over had, tenzij het domkapittel hem er eens attent op 

maakte, dat het daar in Westfriesland den verkeerden 

kant uitging. 

In de inkomsten uit de uitoefening der jurisdictie 

voortvloeiende, bestond heel de aantrekkelijkheid van de 

proosdij van Westfriesland. Daarom ontstonden hevige 

twisten; daarom werden langdurige en kostbare processen 

gevoerd; daarom bracht men twist en tweedracht onder 

de geestelijken van vVestfriesland; daarom bracht men 

het volk door excommunicatiën en interdicten tot ver

twijfeling ! Voor het domkapittel kan natuurlijk nog 

vergoelijkend aangevoerd worden de plicht om zijn 

rechten te verdedigen, maar het is de vraag of het dat met 

dezelfde attentheid zou hebben gedaan als er geen 

finantieele voordeelen aan verbonden waren geweest. 

1) Dom. charters 3e af d. 2097. 
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Zoo was dus het proostschap feeds vroegtijdig een 

sinecure met behoorlijke emolumenten, zonder dat men 

dit eigenlijk volgens de akten van aanstelling en de be

palingen der beloften zou mogen veronderstellen. Het 

domkapittel was zich dit wel bewust en naarmate de 

lasten, die het met de proostbenoemingen ondervond 

grooter werden, voerde het dit onbeteekenende karakter 

scherper door. De eerste symptomen hiervan meen ik 

te kunnen ontdekken in een tijdperk van langdurigen 

strijd tusschen proosten en tegenproosten, 1435-1475 . 

De veranderingen treden onmerkbaar op en worden niet 

gesanctionneerd door speciale besluiten. Zoo werkte de 

lange ambtsduur van den proost fataal op het geheugen 

van verschillende personen, die af en toe iets met de 

benoeming te maken hadden, die zelf een benoeming 

begeerden, of gaarne iemand wenschten benoemd te zien. 

Dit verdoezelde het levendige bewustzijn, dat het Dom

kapittel de eenige gerechtigde was tot het doen eener 

benoeming. 

Na Everardus Zoudenbalch 1469-1483 werd de ambts

duur steeds sterker ingekrompen. Na Herbernus van 

van Minden 1483- 1491 volgde Johannes van Drakenborch 

1491-1492, Gerlachus van der Donck 1493-1494, Antonius 

Pott 1495-1498, Gerlachus van der Donck 1499-1500, 

Gerardus Therherenthove l 501-1502 enz. Deze maat

regel had zeer uiteenloopende gevolgen, allen evenwel in 

gelijke mate funest voor het proostschap als zoodanig. 

De mogelijkheid om een leidende rol te spelen, werd 

hierdoor geheel buitengesloten. De teekenen van zelfstan

dig optreden, die toch nog wel voorkwamen, bleven in het 

vervolg vrijwel geheel uit. In stukken van ondergeschikte 

beteekenis als bijv. die, welke betrekking hadden op het 



verleenen van institutiën en op wijzigingen enz. van 

vicarieën trad de proost alleen op; anders was het 

geregeld: "Deken en kapittel ten dom alsmede N. 

proost van Westfriesland." Sterk kwam dit ook uit bij 

de benoeming van dekens. Ieder proost benoemde zijn 

eigen officiaal of deken en iedere strijd tusschen proost 

en tegen proost kwam zoo doende in W estfriesland tot 

uiting in een dubbel aantal dekens. De aanstellingen 

van den deken hadden in later tijd evenwel denzelfden 

langen aanhef van deken en kapittel met proost. 

Een ander gevolg niet minder fnuikend voor het 

proostschap was, dat de geestelijken in W estfriesland 

weinig gediend waren van die herhaalde proostwisselingen 

en zulks met het oog op de blijde inkomsten, die zij 

gewoon waren den nieuwen titularis te offeren. Verzet 

volgde te beginnen met de benoeming van Everardus 

Zoudenbalch. Het eindigde met een overeenkomst tusschen 

de strijdende partijen, waarbij werd verklaard, dat de 

joyeuse entrée in het vervolg aan het domkapittel moest 

worden voldaan en wel op regelmatig terugkeerende 

termijnen. Overeengekomen werd 12 jaren. Hiermede 

werd aan de aantrekkelijkheid van het proostschap 

de meest fatale slag toegebracht. 

Op deze wijze nam het proostschap zichtbaar in be

teekenis af. Van uitvoerige detailleering der bevoegd

heden in lange commissiebrieven is geen sprake meer. 

De laatst bekende is van Everardus Zoudenbalch en 

opmerking verdient het, dat met dezen het proostenlijstje 

van Broek een einde neemt. Een paar malen nog geeft 

een beknopte aanteekening in de protocollen van de 

kapittelvergaderingen nog te kennen, dat er een ver-
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, · eling heeft plaats gehad. Na I 49 I wordt in deze 

a j:en echter ook geen melding meer gemaakt van eenige 

proostbenoeming. Sindsdien is alleen nog uit het feit, 

dat een proost een enkele maal wordt genoemd in eene 

oorkonde door deken en kapittel ten dom uitgevaar

digd en op Westfriesland betrekking hebbende, den 

ambtsduur te benaderen van een m functie geweest 

zijnden proost. 

Ik zeg, een enkele maal, want hoewel de vermelding 

van den proost geregeld behoorde te geschieden 1s 

de naam niettemin herhaalde malen weggelaten. 

Naarmate de factor proost werd uitgeschakeld, trad 

naar voren de deken van W estfriesland. De ruimte die 

ontstond door het verdwijnen van den proost - in figuur

lijken zin genomen - werd aangevuld door den deken 

en het kapittel totdat zij elkander raakten. Dit contact 

was van dien aard, dat de verschillende firiantieele ver

plichtingen, die eertijds in werkelijkheid op den proost 

rustten, en die voor de vervulling ervan ook werkelijk werd 

aangesproken, geheel en al op den deken overgingen. Ik 

kom op deze finantieele verplichtingen uitvoeriger terug 

en wil hier volstaan met er op te wijzen, dat de jaar

lijksche pensie, oorspronkelijk de tastbare erkenning van 

het oppergezag van het domkapittel over den proost; de 

eenige finantieele verplichting op welker niet-nakoming, 

verval van betrekking stond, sinds I 469 werd opgevorderd 

van den deken, zonder dat de proost daarvoor verant

woordelijk bleek te zijn. Zoo ging het met alles. Niet 

de proost van Westfriesland gaf licentie tot afkondi

ging in Westfriesland van de aflaatbul van Pans Leo X 
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van I 5 I 7, maar de deken Arnoldus van Bouchorst. 1) Tiet 

de proost van Westfriesland woonde de jaarlijksche 

synode van de geestelijken te Hoorn bij, doch een paar 

afgevaardigden van het domkapittel. Niet de proost toog 

er op uit om verschillende kwestie's te onderzoeken, maar 

een paar commissarissen, door het domkapittel van 

Utrecht aangewezen. 

Zoo was "de proost van W estfriesland'' niet meer 

dan een leege titel, die niemand meer vermocht te trek

keu, die geen enkele bekoorlijkheid meer bezat, het was 

de schijn slechts van de machtspositie door het Liber 

camere opgbouwd. 

De proost van W estfriesland, die krachtens zijn 

bevoegdheden bisschop van W estfriesland had moeten 

ztJn was in werkelijkheid niet meer dan een aanflui

ting. 

Grooteb'Yoek. P. NOORDELOOS. 

1) Dom. charters Ie afd. 2399. 
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BIJLAGE. 

13 Juli 1509. Dom. charters, 1° afd. 2193. 

Officialis curie Traiectensis judex ordinarius ad universorum 
noticiam deducimus et deduci volimus per presentes quad nos 
ex libro camere ecclesie Traiectensis auctentico coram nobis 
exhibito et producto per notarium nostrum infrascriptum "sta
tuta sive puncta de prepositura Westfrisie nostre" mentionem 
facientia, copiari et extrahi fecimus tenorem qui sequitur con
tinentia. 

In primis folio octavo in secundo latere rubrica de prepo
situra Westfrisie videlicet: 

Jurisdictfo ornnimoda episcopalis et ea que sunt jurisdictionis, 
pertinent ad capitulum nostrum per terram Westfrisie Traiec
tensis diocesis, cuius jurisdictionis exercitium capitulum nostrum 
committere consuevit uni ex canonicis nostris prebendatis ad 
vitam vel ad tempus prout sibi placuit, et talis officialis ca 
pituli prepositus Westfrisie appellatur, et istud non est offi
cium perpetuum neque beneficium neque dignitas in ecclesia 
nostra et ex emolumentis ipsius jurisdictionis pensionem ca
pitulo solvere consuevit quantum in commissioni ei injunctum 
fuerit. 

Et hoc ita scriptum reperitur: Hee sunt jura prepositure 
Westfrisie in ecclesia nostra Traiectensi. 

In primis Godeboldus quond;i.m pie memorie episcopus 
Trajectensis dedit ecclesie Traiectensi et preposito Westfri sie 
et ad opus ipsius prepositure et ad onera ipsius sustinenda 
jurisdictionem spiritualem liberam et absolutam perpetuis tem
poribus exercendam per terram Westfrisie . 

Item hoc dedit dictus episcopus ecclesie beati Martini ad 
huiusmodi prepositure Westfrisie opus sub ea forma quad 
decanus et capitulum eligere pro tempore deberent prepositum 
ibidem et eidem curam ipsius prepositure conferre cum om
nibus juribus episcopalibus exercendis in prepositura eadem 
absque alia confirmatione episcopali. 

Item quod prepositus Westfrisie existens pro tempore pos
set clericos et laicos ibidem corrigere, modis de jure debitis et 
consuetis. 
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Item quod posst:t in septennio bis sua exercere synodalia 
mulctas t>t penas suscipere et ab.;olvere ddinquentes. 

Item rl ictus dominus episco pus con tulit et con cessit preposito 
inibi pro tempore existenti porestatem secum ducendi qnolibet 
septennio dum si l.Ji pl aceret et sibi visum foret expedire ad 
eandem preposituram episcopum unum catholicum ad ea que 
sunt ordinis et consecration is exercenda et eundem rerlucere 
et emolirnenta exincle provenientia cum eodem episcopo sic 
ducto µe rcipere. 

I tem quod hec om nia et singula per dictam preposituram 
sunt observata a tempore cuius memoria non habetur pacifice 
et quiete. 

Item folio tricesimo Rubrica: "Quicl sit faci endum expirata 
commissione" videlicet: 

Prepositura 'vVestfr isie vacare non potest qu ia capi tuli est 
jur isdictio et capitulum jurisdictionem per se exerceat vel alteri 
committat ad tempus vel in perpetuum prout velit. 

Item fol io qui nqnagesimo secundo Rubrica: " De offi cio pre
posi ti Westfrisi e'' vi f. elicet : 

P repositus Westfri sie aliu <l non est quam officiali s capituli 
nostri per Frisiam et posset com mitti per capitulum prepositu · 
ra hec, ymo officialitas, clerico simplici ad tempus si vellent. 
Capitulum tarnen hactenus uni canonico prebenclato hoc com
mittere consuevit, quamvis non capitulari et ideo nee curam 
habet, nee dign itat ern, nee impedit quem a quocumq ue be
neficio vel dignitate alia nee est beneficium neque officium in 
ecclesia nostra sed ministeriurn nudum et official is capitul i . 

Ad ipsum pertinet ex emolimentis juris<lictionis Frisie juxta 
convention em inter ipsum et capitulu m habitam capftulo res
pondere. Et ad ipsum pertinet per terram illam libere omnem 
jurisdictionem episcopalem et ea que sunt juri sdi ctionis exercere 
nullo excepto. 

Potest etiam et debet quolibet septennio aliquem episcopum 
pro hii s que sunt ordinis episcopalis per illam terrarn im pen· 
dendis sine reqnisitione vel consensu episcopi nostri in vitare. 
Excepto quod non licet ibidem ordines celebrari sine consensu 
episcopi, sec! nee episcopo ibi<lem licet ordines celebrare sine 
concensu prepositi . 

Prepositus etiam clericis i11 dicta terra Frisie benefi ciatis 
potest literas dimissorias ad ordines dare, quia hoc iuri sdic-



tionis est. Episcopus etiam Traiectensis invito preposito potest 
clericos illius patrie ordinare et literas dimissorias concedere. 

Prepositus etiam sententias · excommunicationis suspensionis 
et interdicti et alia statuta provincialia et synodalia episcopi 
Traiectensis tenetur admittere et observare. Et ipse prepo
situs ab huiusrnodi sententiis canonicis in casibus episcopalibus 
habet absolvere et relaxare et quoad hoc maiorem habet 
auctoritatem quam alii archidiaconi qui quoad hoc plus non 
habent quam docuerint ex consueturline prescripsisse. 

Prepositus sive capitulurn nostrurn habet jurisdictionem epis
copalem omnirnodarn ex donatione. 

Item folio septuagesi rno quarto Rubrica: "De juramentis", 
videlicet: 

Juramentum quad prestat prepositus Frisie capitulo nostro 
in rece ptione commissionis sue: 

Juro ad hec sancta Dei evangelia quad prepositure Westfrisie 
officium michi per capitulurn meum Traiectense commissum 
fideli ter excercebo pensionem michi a capitulo injunctam debitis 
terminis singulis annis exsolvam jura quoque res et pertinentias 
ipsius secundum jura et antiquas consuetudines conservabo 
ministrabo et defendam. Et quod ipsius res et pertinentias 
predictas non distraham neque alienabo, distracta quoque et 
alienata pro passe et nosse recuperabo. 

Siç me Deus adjuvet et hec sancta Dei evangelia. 
Item folio centesimo primo Rubrica "De hiis que canonicis 

et chorisociis per capitulum ministrantnr" viclelicet: 
Camerarius noster maior hec bona recipit: Primo a preposito 

nostro accipit denarios mensuales et denarios convivii. 
Item quod provenit de decem mansis in eycheren etc. 
Item quod provenit de jurisdictione Frisie etc. 
Item folio centesimo quadragesirno octavo Rubrica "De 

consecratione ecclesie et altarium" videlicet: 
Prepositns Westfrisie potest quemcurnque episcopum infra 

terminos Frisie invitare et ecclesias et altaria co11secrari ::-e
conciliari et confirmari facere per eundem sine Jicentia epis
copi Traiectensis. 

Et quoniam presens extractum sive copiam punctorum sive 
statutorum predictorurn invenimus cum originali libro camere 
ecclesie predicte Traiectensis ad literam concordare idcirco 
presentes literas nostras testimoniales per dictum notarium 
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Nostrum infra scriptum exende fieri et sigilli officialatus 
curée Traiectensis fecinius opensione communiri. 

Datis et actis anno a Nativitate Domini millesirno quin 
gentesirno nono die vero veneris tertia decima rnensis Julii. 

Extractum subscriptum et collationatum de quo supra 
per me Ge Beyer notarinrn et concordat cum originali 
teste rnanu propria subscripta. 

G. BEVER, notarius. 
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