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Inleiding
De Opstand tegen Spanje en de gevolgen voor de katholieke kerk in de Noordelijke
Nederlanden: verbod van de katholieke eredienst en confiscatie van geestelijke goederen
(kerken, kloosters en geestelijke instellingen), ca. 1580. De katholieke kerk ging ondergronds.
In de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën heerste gewetensvrijheid, maar geen
godsdienstvrijheid.
De oprichting van de Hollandse Missie als reactie van de Heilige Stoel in Rome op de situatie
in de Noordelijke Nederlanden. Het ambt van apostolisch vicaris. De apostolisch vicaris stond
aan het hoofd van de Hollandse Missie. Sasbout Vosmeer (1592-1614) en Philippus Rovenius
(1614-1651). De paus benoemde Vosmeer in 1592 als eerste apostolisch vicaris van de
Nederlandse kerkprovincie. Vosmeer ontving van de paus een zogeheten gedelegeerde macht;
hij beschikte niet over de bij bisschoppen gebruikelijke „potestas ordinaria“. Zijn gezag was
dus niet gelijkwaardig aan dat van een bisschop. In 1602 werd Vosmeer tot titulairaartsbisschop van Philippi benoemd. Deze verheffing ging echter niet gepaard met een
uitbreiding van competenties.
Tegen een verheffing van Vosmeer tot aartsbisschop van Utrecht had zich de regering te
Brussel verzet, vooral aartshertog Albert van Oostenrijk. De aartshertog had een persoonlijke
aversie tegen Vosmeer. Bovendien vreesde hij dat een verheffing van Vosmeer ten koste van
de nuntius in Brussel zou gaan.
Het beperkte gezag dat Vosmeer als apostolisch vicaris genoot, leidde in de Hollandse Missie
tot conflicten: 1) competentiegeschillen tussen Vosmeer en het kapittel van Haarlem. Het
kapittel beschouwde zich na de dood van bisschop Godfried van Mierlo in 1587 als wettig
bestuursorgaan van het bisdom Haarlem; 2) conflicten tussen seculieren (wereldgeestelijken)
en regulieren (ordesgeestelijken). Bij deze conflicten speelde de vraag, in hoeverre de
regulieren autonoom waren ten opzichte van de apostolisch vicaris, een centrale rol. In 1624
sloot de apostolisch vicaris Rovenius een overeenkomst met de regulieren, de Concordia.
Deze verzoening zou maar korte tijd standhouden.
In 1639 werd Fabio Chigi tot nuntius in Keulen benoemd. Hij kreeg het toezicht over de
Hollandse Missie (tot 1639 een taak van de nuntius in Brussel). Rome verwachtte dat dit
besluit positieve gevolgen voor de situatie van de katholieken in de Noordelijke Nederlanden
zou hebben. Keulen gold als een neutrale standplaats in tegenstelling tot het vijandige Brussel.
Bovendien hoopte men in Rome dat Chigi een vrede tussen regulieren en seculieren zou
weten te bewerkstelligen.
De verschillende schijven: De apostolisch vicaris stond aan het hoofd van de Hollandse
Missie. Boven hem stond de nuntius in Brussel (vanaf 1639 de nuntius in Keulen). De nuntius
was op zijn beurt ondergeschikt aan de Congregatio de Propaganda Fide te Rome, die
verantwoordelijk was voor aangelegenheden met betrekking tot de missie.

In de Noordelijke Nederlanden woonden in het midden van de zeventiende eeuw ca. 750.000
katholieken (450.000 in de gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën en
300.000 in de zogeheten Generaliteitslanden) op een totale bevolking van 1,6 miljoen mensen.
Het aandeel van de katholieken lag bij 47%.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd de Nederlandse kerkprovincie verscheurd
door geschillen omtrent het jansenisme. Het jansenisme was een stroming binnen de
katholieke kerk die de nadruk legde op strenge levenstucht en innerlijke vroomheid.
Het Haarlemse kapittel
In 1559 vond een reorganisatie van de Nederlandse kerkprovincie plaats. In de Noordelijke
Nederlanden ontstonden het aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Haarlem, Deventer,
Leeuwarden, Groningen en Middelburg. Door de nieuwe indeling werd de invloed van
buitenlandse kerkvorsten (bijvoorbeeld de aartsbisschop van Keulen) uitgeschakeld.
In Haarlem werd de Bavokerk de kathedraal van het nieuwe bisdom. In 1571 ontstond het
Haarlems kapittel. De Opstand tegen Spanje zou alle plannen om een kerkelijke reorganisatie
tot stand te brengen evenwel tenietdoen. Op 22 januari 1577 werd de Satisfactie van Haarlem
ondertekend. De stad Haarlem schaarde zich aan de zijde van de Opstand door prins Willem
van Oranje als stadhouder van Holland te accepteren. Op zijn beurt garandeerde de prins de
godsdienstvrijheid der katholieken in Haarlem. De „Haarlemse Noon“ maakte een jaar later
een bloedig einde aan deze regeling. Op 29 mei 1578 bestormden protestantse soldaten in
Haarlem de Bavokerk en verwondden verschillende priesters. Bisschop Godfried van Mierlo
vluchtte samen met een deel van het kapittel uit Haarlem. Voortaan was de Bavokerk een
protestantse kerk.
Op 1 januari 1579 hieven de Staten van Holland het bisdom Haarlem op. Op 24 april 1581
liet de Haarlemse magistraat beslag leggen op de geestelijke goederen van de katholieke kerk
in de stad. De autoriteiten dwongen de kanunniken die zich nog in Haarlem bevonden om hun
medewerking te verlenen bij het opmaken van een inventaris van deze goederen. Als
compensatie voor hun verlies zouden zij jaarlijks een alimentatie ontvangen.
Tegen deze maatregelen verzetten zich de katholieke burgers in Haarlem. Op hun verzoek
vervaardigde Dirck Volckertszoon Coornhert in 1581 een verzoekschrift aan Willem van
Oranje om op te treden tegen de schendingen van de Satisfactie van Haarlem: Requeste der
Catholijcken tot Haerlem … Aen myn Heere den Prince van Orangien Stadt-houder van
Hollandt. Onder druk van de Haarlemse magistraat trokken de burgers hun rekest in. Voor
Coornhert waren de gebeurtenissen in Haarlem aanleiding om zijn beroemde traktaat over
tolerantie, Synodus van de Conscientien vryheyt, te schrijven.
Bisschop Godfried van Mierlo stierf in 1587. Het Haarlems kapittel dat als „capitulum sede
vacante“ (kapittel met vacante bisschopszetel) in functie was gebleven, koos de kanunnik
Willem Coopal tot vicaris-generaal van het bisdom Haarlem. Gezamenlijk zouden de vicarisgeneraal en het kapittel het bisdom besturen. Toen Sasbout Vosmeer in 1592 tot apostolisch
vicaris werd benoemd, pochte het kapittel op zijn autonomie en weigerde diens gezag met
betrekking tot het bisdom Haarlem te accepteren.
De schuilkerk Sint Bernardus van de Hoek in de buurt van de Bakenessergracht werd de
nieuwe kathedraal van het Haarlems kapittel. Hier bevond zich ook het centrum van de
Haarlemse klopjes, de zogeheten Maagden van den Hoek. Hun organisatie was door Nicolaas
Wiggers Cousebant opgebouwd. In de eerste helft van de zeventiende eeuw steeg hun aantal
tot ca. 300 vrouwen. Zij speelden een centrale rol wat betreft de pastorale werkzaamheden in

het bisdom. De naam klopjes refereert wellicht aan hun ongehuwde status. De vergaderingen
van het kapittel vonden plaats in de pastorie van Sint Bernardus van de Hoek.
In 1599 verdronk Coopal in de Beemster. Sasbout Vosmeer maakte van de situatie gebruik om
de benoeming van Albert Eggius als nieuwe vicaris-generaal van het bisdom Haarlem door te
drijven. Eggius was sinds 1589 lid van het kapittel en gold als een aanhanger van Vosmeer.
Zijn benoeming vond plaats op 4 januari 1601 en genoot de steun van de nuntius in Brussel.
Zij verscherpte de tegenstellingen binnen het kapittel. Vosmeer en Eggius waren voorstanders
van een harde, compromisloze lijn tegenover de protestantse overheden. De andere leden van
het kapittel opteerden daarentegen voor een politiek van terughoudende samenwerking met de
autoriteiten, zij kozen dus voor een meer pragmatische benadering.
Het conflict tussen het Haarlems kapittel en de apostolisch vicaris over de wederzijdse
bevoegdheden zou pas in 1616 worden opgelost. Op 14 juli 1616 sloot de apostolisch vicaris
Rovenius een Concordia amicabilis met het Haarlems kapittel. Haarlem erkende het gezag
van de apostolisch vicaris in het bisdom. Op zijn beurt erkende Rovenius de bestuurlijke
autonomie van het kapittel in de bisdommen Haarlem, Leeuwarden en Groningen.
Op 29 maart 1602 werd Eggius in Amsterdam gearresteerd. De aanklacht luidde dat hij de
titel van vicaris-generaal van het bisdom Haarlem voerde, ofschoon het bisdom in 1579 door
de Staten van Holland was opgeheven. Het proces tegen Eggius vond plaats voor het Hof van
Holland in Den Haag. Op 30 augustus 1604 werd het vonnis geveld: Eggius werd levenslang
uit de provincie Holland verbannen en moest een boete van 3000 gulden betalen. Na zijn
vrijlating ging hij naar Keulen, waar hij in de volgende jaren meewerkte aan de opleiding van
Nederlandse priesters. Toen hij in 1610 stierf, liet hij een bedrag van 16.000 gulden voor de
bouw van een Nederlands priesterseminarie in Keulen na.
Heeft het Haarlems kapittel de hand gehad in de arrestatie van Eggius door de overheid over
hem te informeren? Voor deze gewaagde veronderstelling ontbreken bewijzen. Al te bedroefd
was men evenwel niet over diens arrestatie. Zaffius, de proost van het kapittel, verklaarde
omonwonden dat de verbanning van Eggius de onafhankelijkheid van het bisdom Haarlem ten
opzichte van de apostolisch vicaris had gered.
Omstreeks 1620 woonden in Haarlem 40.000 mensen. Ongeveer 12% van de bevolking was
katholiek (4800 personen), 20% gereformeerd en 14% dopers. Opmerkelijk aan deze cijfers is
het grote aantal inwoners dat kerkelijk niet gebonden was.
Leonardus Marius (1588 Goes – 1652 Amsterdam)
In 1639 verscheen van de hand van de katholieke priester Leonardus Marius het boekje
Amstelredams eer ende opcomen over het Mirakel van Amsterdam uit het jaar 1345. Volgens
Marius is het Mirakel verantwoordelijk voor de ontplooiing van Amsterdam als handelsstad
alsmede voor de welvaart. De Amsterdamse katholieken mogen derhalve trots zijn op deze
traditie. Marius beoogde met zijn traktaat de katholieken van Amsterdam een hart onder de
riem te steken en tegelijkertijd de viering van de eucharistie tot het middelpunt van de
katholieke spiritualiteit in de Noordelijke Nederlanden te maken.
In 1599 was Marius door zijn ouders naar Amsterdam gestuurd om op de school van Albert
Eggius tot priester te worden opgeleid. Van Eggius ontving hij de naam die aan zijn herkomst
uit Zeeland herinnert. Na de benoeming van Eggius tot vicaris-generaal van het bisdom
Haarlem verhuisde de school naar Haarlem. Diens arrestatie in 1602 betekende het einde van

de school. Vosmeer bracht Marius en de andere scholieren naar Keulen, waar zij hun studie
aan het Collegium Hollandicum konden voortzetten. Dit instituut, in 1602 door Vosmeer
opgericht, was nog geen volwaardig priesterseminarie. Marius combineerde zijn opleiding aan
het Collegium Hollandicum met een studie aan de Keulse universiteit. In 1610 werd hij tot
priester gewijd.
Marius werd in 1613 de eerste president van Alticollense (Hoge Heuvel) in Keulen.
Alticollense kon dankzij een legaat van Eggius worden gebouwd en had als doel de opleiding
van Nederlandse priesters voor de Hollandse Missie. Het Haarlems kapittel was nauw
betrokken bij de totstandkoming en nam ook zitting in het bestuur. Maximaal 40 studenten
konden hier worden opgeleid. Volgens de Haarlemmers was deze capaciteit onvoldoende. Na
enkele jaren trokken zij zich terug uit Alticollense en bouwden in Leuven een eigen
opleidingsinstituut voor de bisdommen Haarlem, Leeuwarden en Groningen: Pulcheria.
Vanwege problemen met zijn gezondheid legde Marius in 1626 zijn functie als president van
Alticollense neer en keerde naar Nederland terug. In 1629 werd hij lid van het Haarlems
kapittel. Het kapittel koos hem op 8 juli 1630 tot vicaris-generaal van het bisdom Haarlem.
Hij had nu de leiding over de bisdommen Haarlem, Leeuwarden en Groningen. Een jaar later
werd hij proost van het Haarlems kapittel en pastoor van het Begijnhof in Amsterdam. De
samenwerking met de apostolisch vicaris Rovenius en de Keulse nuntius Fabio Chigi was
uitstekend.
In deze jaren staken opnieuw conflicten tussen regulieren en seculieren de kop op. Marius
moest meermaals ingrijpen. Zijn optreden in de zogeheten Enkhuizen-affaire (1632) leidde tot
aantijgingen wegens dronkenschap en ongeoorloofde omgang met vrouwen, die hij evenwel
wist te ontkrachten. In 1643 moest Marius voor een commissie van de Staten van Holland
verschijnen. De commissie wilde weten welke functies hij als katholiek geestelijke
uitoefende. De Amsterdamse magistraat diende een officieel protest in tegen deze
ondervraging als zijnde in strijd met de stedelijke autonomie. Het verhoor had voor Marius
geen verdere gevolgen.
Met de dichter Joost van den Vondel was Marius persoonlijk bevriend. Diens bekering tot de
katholieke geloofsleer was het werk van Marius.

