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WOORD VOORAF 

Waar de hoofdweg Almelo—Nordhorn en de secundaire weg 
Zenderen—Tubbergen elkaar ontmoeten en over een korte af
stand samengaan ligt de kern van de parochie Albergen, een 
buurtschap der Twentse gemeente Tubbergen. Deze kern heet 
in de volksmond „Het Klooster" en is de plek waar eens het 
St. Antoniusconvent lag. 
De geschiedenis van dit religieuze en economische centrum zal 
misschien ook anderen interesseren, nu hopelijk binnen afzien
bare tijd, een nieuw convent zal verrijzen op en nabij „Mon-
nikenbrake", de plaats waar eens de eenvoudige broeders van 
Albergen hun schapen hoedden en hun bijen hielden. Dit nieuwe 
convent zal dan de terugkeer betekenen in Nederland van de 
kartuizers, die hier in vroegere eeuwen een aantal kloosters 
hebben gehad en van wie invloed is uitgegaan op het leven van 
Geert Groóte, wiens levensregel ook in het klooster St. Antonius 
te Albergen werd gevolgd. 

Bij de afsluiting van deze studie is het mij een behoefte dank te 
betuigen aan allen, die hebben bijgedragen tot het tot stand 
komen van dit proefschrift. Bijzondere dank ben ik verschul
digd aan Dr. G. J. ter Kuile, rijksarchivaris in de provincie 
Overijsel te Zwolle, aan de heer A. L. Hulshoff te Enschede en 
aan ambtenaressen en ambtenaren van archieven en bibliothe
ken, die mij steeds met grote voorkomendheid ter wille waren. 
Tenslotte dank ik de „Stichting Edwina van Heek" te Enschede 
en het „Dr. van Gilsfonds" te Roermond voor hun financiële 
steun. 
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LIJST VAN DE BRONNEN 
EN DE VOORNAAMSTE GERAADPLEEGDE LITERATUUR 

Α. GESCHREVEN BRONNEN. 

Kijksarchief Zwolle. 

Archief klooster Albergen. 
Inventaris. J. A. ten Cate, Het archief van vergadering en con
vent te Albergen (Zwolle 1950). 

Inv. 1. Registrimi Johannis de Lochern, Prioris monasterii in Al
bergen sive Annales verum in Transisalania maxime et Gelria 
Annis 1520—1525 gestarum.1 

Inv. 2. Chartularium Albergense sive Codex traditionum et Privi-
legiorum, aliorumque Instrumentorum, Monasterii sive Con-
ventus Canonicorum Regularium in Albergen in Twenthia. 

Inv. 3. Liber Monasterii Sancti Anthonii ordinis Canonicorum Re
gularium in Twenthia. 

Inv. 3a. Omslag met stukken, die in het Liber Monasterii lagen. 
Inv. 4. Copieën van Verscheidenheden uit Albergen en elders. 

Overgeschreven na 1501,1 dl.2 

Inv. 30. Processtukken over de exemptie van Alberger klooster
goederen 1533—1565,1 pak. 

Inv. 31. Rapport der broeders en conventualen van Albergen over 
de schade, die hun klooster in de jaren 1572 en 1573 heeft ge
leden, 1 quatern. 3 

Statenarchief van Overijsel. 

no. 2455. Verpondinghe van de Twenthe 1601. Aanreikenonge van 
die grote der beseieden und beseyeder landerien in den ge
richte van Othmarsheim van buerschop tot buerschop apart 
und bijsonder bij den gerichte beschreven. 

Tio. 3082—3111. Rekeningen van de rentmeesters van Sipculo en 
Albergen. 26 banden, 3 delen en één omslag. 1603 en vlgg. 

no. 3032 en vlgg. Register van verkoop van domeingoederen, res
sorterende onder het landrentambt Salland. 

no. 3080. Taxatie van de materialen van de kerk te Sipculo en Al
bergen enz., ingevolge resolutie van den 1 January 1718. 

1 Uitgegeven door V.O.R.G. in Albergensia 19—372. 
2 Vroeger hs. 152; in 1946 door de Kon. Akad. v. Wetenschappen 

te A'dam aan het R.A. te Zwolle geschonken. Zie over dit hs. 
Arch. A.U. 64 (1940) 50—54. 

» Zie bijlage VIII. 
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no. 348—690. Resoluties van Gedeputeerden en Ridderschap en 
Sleden, o.a. no. 420, Resolutie van Gedeputeerden van 26 mei 
1721. 

Rechterlijke Archieven. 

no. 2065 A . Protocol van cessien, transporten, verzettingen. testa
menten landgericht Oldenzaal. 

Marke- en kerspelarchieven. 

no. 44—48. Marken-boek der dry Schigtigen Marken Mander, 
Geesteren unde Vass^ in den Gerichte und Carspel van Oth-
marssen. 

Privilégia capituli nostri.4 

Schoemaker, Andries, Korte beschreyving van Over Issel, der 
selver steeden, dorpen, vlekken, buurten en Gastelen, alle des-
selfs verbeeldingen, naar het leeven geteekend, door C. Pronk 
en anderen, met veel moeyte bijeen versaameld door Andries 
Schoemaker z.j. 2 din. 

Archief Oudheidkamer Oldenzaal. 

Inventaris: Formsma, W. J., De archivalia van de Oldenzaal-
sohe Oudheidkamer. Oldenzaal 1940. 

Gemeente-archief Ootmarsum. 

Inventaris: Formsma, W. J., Het oud-archief der gemeente 
Ootmarsum. Assen 1943. 

4 In 1956 aangekocht van het Klein Seminarie te Apeldoorn. In dit 
hs. bevinden zich 85 privileges. 
p. 1—240 bevatten 76 paus. bullen, privileges van bisschoppen, 
van paus. legaten en concilies en andere stukken betreffende de 
Congregatie van Windesheim; 
p. 241—256 geven 9 privileges alleen voor Albergen bestemd. 
Een afschrift van dit hs. bevindt zich als hs. 352 in de K.B. te 
's-Gravenhage en werd indertijd onder toezicht van Prof. Mr. P. 
Bondam afgeschreven. 
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В. GEDRUKTE BRONNEN EN DE VOORNAAMSTE GERAAD
PLEEGDE WERKEN. 

Acquoy, J. G. R., Gerardi Magni Epistolae XIV. (diss. Leiden) 
Amsterdam 1857. 

Acquoy, J. G. R., De kroniek van het fraterhuis te Zwolle. Eene 
bijdrage tot de kennis van het inwendige leven der Frater-
huizen. Versi, en Meded. der Kon. Akad. v. Wetensch., afd. 
Letterk., 2e г., dl. IX, Amsterdam 1880. 

Acquoy, J. G. R., Het klooster te Windesheim en zijn invloed. 
Utrecht 1875—1880, 3 d b . 

Albergensia, Stukken betrekkelijk het klooster Albergen, uitgeg. 
door V.O.R.G. Zwolle 1878. 

Archivalia, Archivalia uit het klooster te Albergen. Arch. A.U. 64 
(1940) 50—96. 

Axters, Steph., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, 
dl. III, De Moderne Devotie 1380—1550, Antwerpen 1956. 

Beer, K. C. L. M. de, Studie over de spiritualiteit van Geert 
Groóte. Brussel-Nijmegen 1938. 

Bemolt van Loghum Slaterus, A. J., Het klooster Frenswegen. 
(diss. A'dam) Arnhem 1938. 

Bocop, Arent toe, Kronijk. H. G. Cod. Diplom. 2e serie, 61. 5 
(1860). 

Bondam, P., Verzameling van onuitgegeevene stukken, tot op
heldering der Vaderlandsche Historie. Utrecht 1779—1781, 
5 din. 

Borne, Fid. v. d., Geert Groóte en de Moderne Devotie in de ge
schiedenis van het middeleeuwse ordewezen. Stud. Cath. XVI 
(1940) 3 9 7 ^ 1 4 ; XVII (1941) 120—133; 197—209; XVIII 
(1942) 19—40; 203—224. 

Bosscha, P., Eene zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Over
ijssel. Ον. Alm. 1844 205—214. 

Bouman, P. J., Van Renaissance tot wereldoorlog. Een cultuur-
sociologische studie. A'dam 5 1955. 

Bruyn, A. G. de, Het schatregister van Twenthe te Oldenzaal. 
V.M.O.R.G. 35 (1918) 68—95. 

Burgmeyer, J. J., Van den lersten beghinne desses huses ende 
der vergadderinghe der priesteren ende clerken toe Alberghen. 
Kerkelijk Nederland, jaarboekje voor Catholijken 1847, 47—56. 

Busch, Joannes·, Chronicon Windeshemense und Liber de refor-
matione monasteriorum. Herausgegeben von der hist. Comm. 
d. Prov. Sachsen. Bd. 19. Bearb. von Karl. Grube. Halle 1886. 
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Bussemaker, С. H. Th., Geschiedenis van Overijssel, gedurende 
het eerste stadhouderlose tydperk. 's-Gravenhage 1888—1889, 
2 d b . 

Cate, J. Α. ten, Het archief van vergadering en convent te Al-
bergen. 1950 (getijpt ex. Rijksarchief Zwolle). 

Cate, J. A. ten, De geschiedenis van de kloosterkerk te Albergen. 
Arch. A.U. 69 (1950) 81—91. 

Coccius, G., Zie Molhuysen. 
Dedem, A. Baron van, Register van Charters en Bescheiden be

rustende bij de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch 
Regt en Geschiedenis te Zwolle, uitgeg. door V.O.R.G. Kam
pen 1913. 

Delprat, G. H. M., Verhandeling over de Broederschap van G. 
Groóte, en over de invloed der Fraterhuizen op de wetenschap-
pelijken en godsdienstigen toestand, voornamelijk van de 
Nederlanden, na de veertiende eeuw. Arnhem2 1856. 

Delprat, G. H. M., Verslag omtrent eenige handschriften in de 
Koninklijke Haagsche Boekery berustende, meest betrekkelijk 
de Fraterhuizen en derzelver eersten stichter Geert Groóte. 
N.A.K.G. VI (1835) 275 ν.ν. 

Dingeldein, W. Η., Acht eeuwen Stift Weerselo. Enschede 1951. 
Dingeldein, W. H., Mededeelingen over het geslacht Boningerhof. 

V.M.O.R.G. 62 (1947) 72—118. 
Döhmann, K., Das Totenbuch des Klosters Frenswegen. Mit Anm. 

und 2 Beilagen. V.M.O.R.G. 37 (1920) 17—85. 
Doominck, J. I. van, Bijdrage tot de geschiedenis van Twenthe, 

1581—1608. Büdr. gesch. ν. Ov. IV 89—111. 
Doominck, J. I. van, Overijssel onder Karel V. Gekend uit re

gesten op officieele registers en daarbij behoorende acten. 
Deventer 1889. 

Doominck, J. I. van, Toestand van Overijssel in het jaar 1580. 
V.M.O.R G. 45 (1880) 8—14. 

Doominck, J. I. van, Todrekenkundige lijst van stukken, welke 
thans nog het oud-archief der gemeente Oldenzaal uitmaken. 
Zwolle 1874. 

Doominck, J . I. van, Vijanden en vrienden van Spanje. Bijdr. 
gesch. v. Ov. IV 167—181. 

Doominck, J. en J. I. van, Tijdrekenkundig register op het Oud-
Provinciaal Archief van Overijssel. Zwolle 1857—1875, 7 din. 

Doominck, J. I. van, en J. Nanninga Uittendijk, Bijdragen tot de 
Geschiedenis van Overijssel. Zwolle 1874—1907, 14 din. 

Dumbar, G., Analecta seu Vetera aliquot scripta medita. Daven-
triae 1719—1722, 3 voi. 

Dumbar, G., Hedendaagsche Historie of de Tegenwoordige Staat 
van alle volkeren; Behelsende de Beschryving der Vereenigde 
Nederlanden, En wel in 't bijzonder van Overyssel. A'dam — 
Leiden — Dordt en Harlingen. 1781—1803, 4 din. 
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INLEIDING 

De 14e eeuw — Geert Groóte — 
De Broeders van het gemene leven — De Moderne Devotie — 

De Congregatie van Windesheim. 

Voor een goed begrip van de gang van zaken bij het ontstaan 
van het fraturhuis te Albergen en van zijn latere aansluiting bij 
de Congregatie van Windesheim, lijkt het ons gewenst vooraf 
iets van Geert Groóle, van zijn tijd en van zijn invloed op het 
geestelijk leven der Middeleeuwen mee te delen. 

14e eeuw. 

In de 14e eeuw, de eeuw van Geert Groóte, waren de toestan
den, zowel op godsdienstig als op maatschappelijk gebied, zeer 
verward. De invloed van de adel verminderde, de macht van de 
burgerij nam toe en de verwarring in de Westerse wereld be
reikte een hoogtepunt. 
In Holland stonden de Hoeken en Kabeljauwen tegenover el
kaar, in Gelderland de Heeckeren en Bronkhorsten, terwijl de 
partijen in Utrecht en Friesland respectievelijk de namen droe
gen van Lichtenbergers en Guntelingen, van Schieringers en 
Vetkopers. In Vlaanderen ging de strijd, die daar wel iets an
ders lag dan in de Noordelijke Nederlanden, tussen Leliaerts 
en Klauwaerts. De slagen van Kortrijk (de Guldensporenslag 
1302), van Crecy (1346) en Maupertuis (1356) bewezen, dat de 
feodale taktiek verouderd was. De West-Europese samenleving 
kraakte in haar voegen. 
Oorspronkelijk waren de edelen oppermachtig, in hun sterke 
sloten waren ze niet te overwinnen. Door de uitvinding van het 
buskruit werd deze situatie anders en door z'n veel grotere 
getalsterkte zegevierde tenslotte de burgerij. 
De geestelijkheid, feitelijk buiten en boven de partijen staande, 
koos plaatselijk toch partij en de keuze was verschillend, geen 
wonder overigens. De lagere geestelijken, voortgekomen uit 
het volk en temidden er van levend, kozen de partij van dat 
volk, terwijl de hogere geestelijkheid, vaak zelf van adel, zich 
dikwijls bij de partij der edelen aansloot. 
„A la guerre comme à la guerre"; in oorlogstijd worden de 
zeden ruwer, de mensen worden onverschilliger en diefstal, roof 
of moord worden niet geteld. Zo was het in de 14e eeuw bij 
edelman en burger en mag men de geschriften uit die tijd ge 
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loven, dan waren ook de geestelijken niet vrij van smetten. E r 
waren monniken, die in de morgenstond hun pij verwisselden 
voor de wapenrok en met lange zwaarden gewapend als ridders 
u i t reden. 1 

Men schildert ons de geestelijkheid van die dagen in sombere 
kleuren. Dier van Muiden verklaart in zijn „Scriptum de ma-
gistro Gherardo Grote" over de kloosterlingen, dat er wei
nigen volgens de kloosterregels leefden 2 en Jacobus de Voecht 
schrijft zelfs, dat er in de diocesen Utrecht, Keulen en Munster 
en in de omliggende gebieden geen zuster- of monnikenklooster 
was, waarin de tucht en de observantie van de regel van kracht 
waren, ja zelfs in geheel Duitsland, zegt hij, werden slechts wei
nige kloosters, behalve die der kartuizers, gevonden, die goed 
leefden. 3 

Velen namen deze en dergelijke uitspraken over, zonder zich 
voldoende te realiseren dat de auteurs ervan, vaak niet tem-
porain, er misschien belang bij hadden om de toestand zo zwart 
te schilderen. 
Als een van de oorzaken van dit geestelijk verval heeft men de 
ruineuse kracht van de Zwarte Dood aangemerkt. De ziekte, 
vanuit het Oosten n a a r West Europa doorgedrongen, zou, ook 
in ons land, steden, dorpen en kloosters hebben ontvolkt. De 
sterfte onder de monniken zou de oversten voor grote moeilijk
heden hebben geplaatst; een gedecimeerde kloosterbevolking 
immers kan de nodige werkzaamheden niet of slechts ten dele 
verrichten. Men concludeerde derhalve, dat de oversten allerlei 
maatregelen namen om h u n convent weer op peil te krijgen. 
Om hierin gemakkelijker te slagen, werden de eisen voor de 
toelating verzacht, met als noodlottig gevolg, dat er personen 
werden aangenomen, die minder geschikt waren voor het 
kloosterleven en met wie fouten de kloosterpoort binnenslopen. 
Welke de oorzaken van de verslapping van de kloostertucht in 
ons land mogen zijn geweest, duidelijk is wel, dat de Zwarte 
Dood hierop geen grote invloed kan hebben uitgeoefend. De 
ziekte heeft, behalve in de noordelijkste gewesten, in Neder
land geen grote ontvolking veroorzaakt. 4 Nadelig voor het 

1 W. Moll, Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer 
vaderen in de 15e eeuw. A'dam 1854, dl. I, 8. 

г Dumbar, Analecta I, 32. 
3 Narratio 2—3; Post, Kerkelijke Geschiedenis van Nederland in 

de M.E., I, 332 e.v. 
4 H. van Werveke, De Zwarte Dood in de zuidelijke Nederlanden 

(1349—1351). Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Aca
demie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van 
België. XII, 3 (1950) 21. 
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godsdienstig en kerkelijk leven in ons land was wel de boven
genoemde partijstrijd. Deze verruwde de zeden en deed haat, 
nijd en wraakzucht ontstaan. 
Ook onder de seculiere geestelijkheid heersten misstanden. Op 
geregelde tijden b.v. wees de kerkelijke overheid de geeste
lijken op het niet voldoende onderhouden van het celibaat en 
nog in 1375 vaardigde de toenmalige bisschop van Utrecht, 
Arnold van Hoorn, een decreet uit, waarin hij alle pastoors en 
kapelaans, die bijzitten hadden, beval deze weg te zenden. On
der de kanunniken trof men eveneens focaristen aan. Verschil
lende adellijke en aanzienlijke personen maakten deel uit van 
de kapittels, niet omdat zij zich geroepen voelden tot de geeste
lijke stand, maar aangelokt door de inkomsten hieraan ver
bonden. Zij lieten zich dan ook niet tot priester wijden en ont
vingen slechts de lagere wijdingen, maar deze stelden hen niet 
vrij van de verplichting tot celibaat. 
Ook Geert Groóte trachtte meermalen beneficien te verkrijgen 
en verwierf tenslotte, zoals we aanstonds zullen zien, twee 
prebenden en canonicaten. 

Geert Groóte. 

De Broeders van het Gemene Leven en van de Congregatie van 
Windesheim ontstonden uit een beweging, die zijn oorsprong 
vond in de religieuze arbeid van Geert Groóte. 
Deze werd geboren te Deventer in 1340 en was het enigst kind 
van Wemerus Groóte en Heylwigis van der Basseler. Zijn vader 
was schepen van deze handelsstad en volgens de biografen van 
G. Groóte zeer gefortuneerd. Op jeugdige leeftijd werd Geert 
wees, daar zijn ouders beiden werden aangetast door de ge
vreesde pestziekte en stierven. 
Dank zij de geldelijke middelen, welke zijn ouders hun zoon 
nalieten, kon Groóte, na het onderricht aan de kapittelschool 
te Deventer, zijn studie aan de universiteit te Parijs voortzet
ten. Hier volgde hij de studie der Artes of Vrije Kunsten en be
haalde in 1358 zijn magister artium. Ondanks zijn jeugdige 
leeftijd studeerde hij er ook rechten, medicijnen en theologie 
en Dier van Muiden schrijft, dat volgens Salvarvilla, Geert 
Groóte „in omnibus scientiis, liberalibus, naturalibus, mora-
libus, civilibus, canonicis et theologicis nulli secundus esset in 
orbe". 5 Over de vraag of hij nog elders gestudeerd heeft, be-

5 Dumbar, Analecta I, 2; zie ook: Chron. Wind. 265; Th. à Kempis, 
Vita magistri G. M. 84; Arch. A.U. 27 (1901) 410; hs. Frensw. 31. 
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Staat verschil van mening; volgens Horn zou hij ook colleges 
gelopen hebben te Keulen en Praag, m a a r dit wordt niet alge
meen aanvaard. 6 

Door tussenkomst van de Paus t rachtte hij in zijn studenten
tijd allerlei beneficien te verkrijgen. Zo reisde hij in 1366 naar 
het pauselijk hof te Avignon,7 m a a r voorlopig zonder resultaat. 
Hoewel hem wel een aantal beneficien werden toegezegd, 8 

verwierf hij tenslotte slechts een canonicaat en prebende in de 
Mariakerk te Aken (1370) en in de Domkerk te Utrecht ( 1371 ).9 

Van de opbrengst hiervan kon hij dus niet, zoals wel eens wordt 
beweerd, rijkelijk leven, m a a r hij bekostigde zijn uitgaven 
grotendeels uit eigen inkomsten. 

Over zijn levenswijze in Parijs wordt ook zeer verschillend ge
oordeeld. Het Frensweger handschrift zegt : „Ну ghenck cyerlic 
ghecledet пае ydelheit der wer l t " en in Geert Grootes brieven 
lezen wij : „Sub omni ligno frondoso et in omni colle sublimi 
fomicatus sum". 1 0 De opvatting van verscheidene van zijn bio
grafen, dat hij een werelds leven zou hebben geleid, verwijst 
professor Post naar het rijk der fabels, 1 1 en de Beer conclu
deert, dat wij waarschijnlijk het dichtst bij de waarheid zijn, 
wanneer we aannemen, dat hij in de tijd vóór zijn bekering een 
niet onbemiddeld student was met wetenschappelijke aspiraties 
en wereldse ambities, zonder dat men daarbij behoeft te den
ken aan een monster van boosheid.1 2 

Omstreeks 1374 kwam er een grote verandering in zijn levens
houding. Dier van Muiden verhaalt, dat Geert Groóte door een 
ernstige ziekte werd overvallen en dat hij , zijn leven in gevaar 
achtend, de parochiegeestelijke aan zijn bed riep. Deze wei
gerde hem de Laatste H. Sacramenten toe te dienen, wanneer 
hij niet eerst zijn boeken over de magie verbrandde. Dit wees 
Geert Groóte af, maar spoedig daarop tot een ander inzicht ge
komen, gaf hij opdracht deze werken op de Brink te doen ver
branden. 
Na zijn genezing begon hij een nieuw leven.13 Hij deed afstand 

« Horn, Vita magistri G.M. 334; Th. à Kempis, Vita magistri G.M. 
36; Post, De Moderne Devotie, 11. 

7 Hyma. The Christian Renaissance, 9; Post, Geert Groóte in de 
pauselijke oorkonden, 41. 

K Post, De Moderne Devotie, 11. 
9 Dumbar, Analecta I, 3; hs. Frensw. 3. 

, 0 Mulder, Gerardi Magni Epistolae, 105—106; hs. Frensw. 2. 
n Post, De Moderne Devotie, 12. 
12 De Beer, Studie over de spiritualiteit van G. Groóte, 17. 
«» Dumbar, Analecta I, 2; Stud. Cath. 17 (1941) 310—311; 21 (1946) 

88—92. 
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van zijn twee beneficien en stelde zijn huis te Deventer gedeel
telijk ter beschikking „voor joncvrouwen, die daarin willen 
komen wonen om God en om God beter te dienen met ootmoed 
en boetvaardigheid". Zelf bewoonde hij de rest van het huis, 
hetgeen er op wijst, dat hij niet van plan was in een klooster te 
gaan.1 4 Wel trok hij zich enige jaren, tussen 1374 en 1379, uit 
de wereld terug in het kartuizerklooster Munnikhuizen bij Am-
hem, om zich aldaar op zijn levensdoel te bezinnen. In deze 
jaren van afzondering viel zijn besluit om te gaan preken; hij 
verliet het klooster en liet zich tot diaken wijden.15 

Volgens Busch verkreeg hij daarna van Bisschop Frederik van 
Wevelinckho\ en het recht om in zijn diocees te preken 1 β en 
begon hij aldus de taak, die hem zijn historische betekenis zou 
schenken. Een boeteprediker was in de middeleeuwen geen 
ongewone verschijning, maar Geert Groóte was een prediker 
van meer dan gewoon formaat. Hij wees zijn toehoorders op 
hun fouten en spaarde niemand, leek noch geestelijke, en maak
te zich hierdoor naast vele vrienden ook een groot aantal 
vijanden. Laatstgenoemden bevonden zich vooral onder de 
geestelijkheid, en deze bewerkte, dat in 1383 een algemeen 
preekverbod werd uitgevaardigd voor allen, die de priester
wijding niet hadden ontvangen. Deze maatregel was duidelijk 
tegen Geert Groóte gericht, want de andere personen, die ondei 
dit verbod vielen, kregen spoedig speciale toestemming om 
weer te preken. Een poging te Utrecht en zelfs een beroep op 
Paus Urbanus VI om dit recht ook te herkrijgen hadden voor 
Geert Groóte geen resultaat, misschien ook doordat hij spoedig 
daarop stierf.17 

Volgens Thomas à Kempis en Jacobus de Voecht zou hij nog 
één keer, in strijd dus met het verbod, in Zwolle hebben ge
preekt. Professor Post acht dil echter zeer onwaarschijnlijk, 
omdat zijn vijanden, in dat geval, zeker deze flagrante tegen
stelling tussen Geert Grootes woorden en daden zouden hebben 
uitgebuit en hiervan vernemen we niets.18 

14 Dumbar, КегкеЩк en Wereltlyk Deventer I, 548—549. 
15 Volgens Dier v. Muiden verbleef hij daar vijf jaar (Analecta I, 

5), volgens de Voecht eindigde deze afzondering in 1377, toen hij 
tot diaken werd gewijd (Narratio 4—5). 
Th. à Kempis zegt: „Tribus autem annis lectioni en orationi 
vacavit antequam praedicare inciperet (Vita 46). 

10 Chron. Wind. 252; hs. Frensw. 7. 
17 Dumbar, Analecta I, 6; Th. à Kempis, Vita magistri G.M., 

109—114; Arch. A.U. 27 (1901) 417—18; idem 28 (1902) 6; 
Mulder, Gerardi Magni Epistolae, 214—217; 223—224. 

18 Post, De Moderne Devotie, 23; v. Ginniken, 344—347. 
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Groóte stierf in 1384 op 44-jarige leeftijd aan de pest en werd 
in de Mariakerk te Deventer begraven ; zijn werk bleef echter, 
zoals we zullen zien. 

Broeders van het Gemene Leven. 

In de laatste jaren van zijn leven kwam Geert Groóte regel
matig samen met godvrezende mannnen, van wie wij Johannes 
Brinckerinck, Johannes Gronde en Florens Radewijns noemen. 
Laatstgenoemde werd in 1350 te Leerdam geboren, studeerde 
te Praag, waar hij zijn magisterstitel behaalde en verwierf ver
volgens een kanunniken-prebende te Utrecht. 
Diep onder de indruk gekomen van een preek van Geert Groóte 
ruilde hij zijn kanunniken-prebende te Utrecht voor de St. 
Paulusvicarie te Deventer om aldus steeds in Grootes omgeving 
te kunnen zijn. 
Toen Groóte langzamerhand het getal zijner leerlingen zag toe
nemen, spoorde hij deze aan om ter onderlinge stichting in een 
huis samen te komen. Zij, die bij elkaar wensten te blijven, zou
den door handenarbeid in hun levensonderhoud moeten voor
zien en een gemeenschap vormen.19 Florens Radewijns stelde 
zijn huis voor hen beschikbaar en daar leefden zij voortaan 
onder hetzelfde dak in vrijwillige armoede, maar zonder 
kloostergeloften, en zij waren allen een voorbeeld van gods
vrucht en strenge levenswandel. In gemeenschap van goederen 
leefden zij aanvankelijk niet, zegt Dier van Muiden, want Flo
rens Radewijns beheerde in de eerste tijd de gelden van zijn 
huisgenoten, maar toen hij zag, dat zij geheel tot God bekeerd 
waren en geen eigen wil meer hadden, voegde hij het geld bij
een tot een gemeenschappelijk bezit. Vanaf dat ogenblik leef
den zij dus in gemeenschap van goederen.20 

Wanneer men precies ging samenwonen is volgens professor 
Post moeilijk na te gaan, maar volgens hem was dit vóór 1381, 
omdat in een brief van Geert Groóte aan Hendrik van Gouda, 2I 

die men in dat jaar plaatst, reeds sprake is van samenwonen en 
van een gemeenschappelijke kas.22 Volgens de Voecht was er 
tijdens het leven van Groóte ook in Zwolle reeds een huis, waar 
men gemeenschappelijk leefde.2Я Horn daarentegen zegt : „Vi-
tam tarnen communem discipuli eius post mortem illius (G. 

1 9 v. d. Wansem 55. 
2 0 Dumbar, Analecta I, 13; hs. Frensw. 12, 37. 
2i Mulder, Gerardi Magni Epistolae, 65—71. 
22 Post, De Moderne Devotie, 30—31. 
2 3 Narratio 7—8. 
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Groóte) de Consilio et beneplacito ipsius inceperunt".2 4 

Het wezenlijke, het samenwonen, het gemeenschappelijk bezit 
en een eenhoofdige leiding bestond dus waarschijnlijk reeds 
onder Geert Groóte, maar een volmaakt gemeenschappelijk 
leven werd pas een feit, toen Florens Radewijns zijn broeders 
een regel gaf, die in 1391 waarschijnlijk op schrift werd ge
steld. 25 

De broeders hadden aanvankelijk geen eigen naam ; men noem
de hen wel broeders van het gemene leven (fratres vitae com
munis ) . Daar zij uit vrije wil hadden besloten het nederig leven 
van Christus na te volgen, heetten zij ook wel fratres bonae 
voluntatis of naar hun hoofdbedekking fratres cuculiati. Hun 
kleding was grauw en bestond uit een toga, een tunica en een 
caputium. Deze kleding was waarschijnlijk van een bepaalde 
snit, daar Dier van Muiden, wanneer hij over de kleding 
spreekt, zegt : „ luxta modum devotorum". 2 6 

Terwijl de energieke, ondernemende Groóte er op ui t t rok en 
overal predikte, nam Florens Radewijns de jonge klerken en 
priesters onder zijn hoede, die Groóte door zijn woord en voor
beeld tot navolging had opgewekt. Het was begrijpelijk dat, 
toen Geert Groóte in 1384 stierf, zijn t rouwe leerling en helper 
Florens Radewijns hem opvolgde en onder deze werd de ge
meenschap georganiseerd. 27 

Moderne Devotie. 

Het ligt voor de hand, dat de broeders de idealen van Geert 
Groóte naar best vermogen trachtten te verwezenlijken. Dit 
t rachten kreeg de naam van Moderne Devotie en de broeders 
werden moderne devoten geheten. Het moderne van hun stre
ven lag niet hierin, dat zij iets nieuws nastreefden, ze wilden 
naar het oude terug, ze wilden het gemeenschappelijke leven 
der apostelen herstellen,28 en omdat juist dit apostolische leven 
in de tweede helft der veertiende eeuw een treurige tijd door
maakte, was hun streven in die tijd iets nieuws. 
Het ontstaan der Moderne Devotie sproot dus voort uit de 
praktische, godsdienstige behoefte naar een intenser gods
dienstig leven, zowel van geestelijken als van leken. In zoverre 

24 Hom, Vita magistri G.M., 362. 
25 De Beer, Studie over de spiritualiteit bij G. Groóte, 29—30 

noot 43. 
2« Dumbar, Analecta I, 25; Alb. 8. 
27 ν. d. Wansem 62—74. 
2 8 Narratio 1; Th. à Kempis, Chron. M. Agnetis, 486. 
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behoort deze stichting dan ook in de rij der vele hervormings
pogingen der 13e en 14e eeuw. Men heeft in de moderne devoten 
wel eens voorlopers van de protestantse Hervorming gezien. 
Hoewel dit reeds door velen is weerlegd, vonden wij in het 
boek van de Groningse hoogleraar Dr. P. J. Bouman „Van 
renaissance tot wereldoorlog", aangaande de Moderne Devotie : 
„Wij zien haar als een vorm van individualistisch katholicisme 
op de lange weg van Aquino naar Luther".2 9 Wij zullen op dit 
thema niet verder ingaan, maar met de schrijver van de „Ge
schiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden" constateren, 
dat de boodschap van de Moderne Devotie geenszins als een 
voorbode is te beschouwen van de boodschap, die later van 
Wittenberg is uitgegaan.3 0 

Tijdens zijn laatste levensjaren schijnt Geert Groóte over de 
stichting van een werkelijk klooster te hebben gedacht, maar 
door zijn vroegtijdige dood werd hij verhinderd dit plan te ver
wezenlijken. Zijn leerlingen o.l.v. Florens Radewijns hebben 
kort na zijn dood dit plan ten uitvoer gebracht en bouwden te 
Windesheim een klooster. Deze stichting had een tweeledig 
doel. Aan de ene kant konden zij, die zich meer tot het klooster
leven dan tot dat der broeders aangetrokken gevoelden, daar 
een plaats vinden,3 1 anderzijds zouden deze regulieren de vrije 
broedergenootschappen kunnen beschermen tegen vijandelijke 
aantijgingen. 32 

Reeds Geert Groóte had de broeders te Deventer in bescher
ming moeten nemen tegen verdenking van ketterij en over
treding der kerkelijke wetten 33 en Gerard Zerbolt van Zutphen 
verdedigde hen in zijn „Super modo vivendi", waarin hij de 
argumenten van zijn tegenstanders wist te ontzenuwen. 34 

In 1401 kregen zij van Frederik van Blankenheim, bisschop van 
Utrecht, goedkeuring van hun broederschap. De bisschop gaf 
de broeders toestemming om samen te wonen, gemeenschap
pelijk hun maaltijden te gebruiken en hun eigendommen en 
inkomsten tot gemeenschappelijk bezit te maken. Van nu af 
aan konden de broeders derhalve bij aanvallen op hun gemeen
schap rekenen op bisschoppelijke steun. 
Toch zetten de tegenstanders de strijd voort en toen de domi
nicaner monnik Grabow in een geschrift fel zich tegen de broe-

29 Bouman, Van Renaissance tot Wereldoorlog, 41. 
30 Axters III, 415. 
31 Chron. Wind. 264; hs. Frensw. 252; Hom, Vita magistri G.M., 362. 
32 Dumbar, Analecta I, 13; hs. Frensw. 27, 252; v. d. Wansem 79. 
33 Chron. Wind. 256—259. 
34 J. van Rooij, Gerard Zerbolt van Zutphen, Nijmegen 1936, 35. 
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ders keerde, klaagden deze hem bij Frederik van Blankenheim 
aan. Het concilie van Constanz beschuldigde Grabow van ket
terse ideeën en dwong hem zijn beschuldigingen te herroepen Ρ 
Met het tot stand komen van het klooster te Windesheim was 
aan Geert Grootes wens voldaan, maar men bouwde verder. 
Opvallend is dat, terwijl men bij de stichting van fraterhuizen 
het doen van de eerste stap meestal aan personen buiten de 
broederschap overliet, men bij de stichting der kloosters het 
initiatief in eigen handen hield. In 1392, vijf jaar na de stich
ting van Windesheim, ging men over tot het oprichten van twee 
nieuwe kloosters, Mariënbom bij Arnhem en Nieuwlicht te 
Hoorn, die vanuit Windesheim en Deventer werden bevolkt. 
Het huis te Deventer was een soort vóór-noviciaat, want hier 
kregen de toekomstige kloosterlingen hun eerste opleiding in 
het religieuse leven.36 

Congregatie van Windesheini. 

Om vertrouwd te geraken met de levenswijze en gebruiken van 
de reguliere kanunniken had Florens Radewijns, nog vóór hun 
inkleding, zes broeders naar het klooster Eemsteyn in de buurt 
van Dordrecht gezonden. Tussen dit klooster en Windesheim 
met zijn twee dochterkloosters bleef een nauw en vriendschap
pelijk contact, dat in 1394 of 1395 uitgroeide tot een samen
gaan. Men besloot n.l. een kloostervereniging te stichten, die 
door Paus Bonifacius IX op 16 mei 1395 in zijn bulle „lis quae 
pro divini" werd goedgekeurd.37 Deze vereniging, de Congre
gatie of het Kapittel van Windesheim genoemd, had aanvanke
lijk geen statuten en daarom zond men enige kanunniken naar 
Parijs. Zij bestudeerden aldaar de regels van de abdijen van 
Saint Victor en Saint Geneviève en in 1402 kwamen de statuten 
tot stand, die de congregatie een bijna volmaakte vorm gaven 
en, kleine wijzigingen daargelaten, steeds gehandhaafd bleven. 
De Congregatie breidde zich snel uit, aanvankelijk vooral in de 
Noordelijke Nederlanden, maar door de aansluiting van de 
Kapittels van Groenendaal en van Neuss, resp. in 1412 en 1430 
kreeg zij ook vaste voet in de Zuidelijke Nederlanden en Duits
land. In laatstgenoemd jaar telde zij 38 mannen- en 8 vrouwen
kloosters, in 1464 waren het er reeds 82, SB en in ± 1500 was op 

M Axters III, 322—329. 
^ Post, De Moderne Devotie, 115; v. d. Wansem 82. 
37 Privilegia capituli nostri no. 1; Chron. Wind. 309; hs. Frensw. 

98—99; Acquoy III, bijlage VIII, 303. 
я я Acquoy II, 52. 
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drie na het getal 100 bereikt.39 

Hiermede had zij haar hoogtepunt bereikt. Spoedig kwam er 
onder invloed van de Reformatie en de oorlogen een terugslag 
en nieuwe kloosters werden bijna niet meer geïncorporeerd. In 
de tweede helft van de 16e eeuw en de eerste vijftig jaren van 
de 17e sloten zich nog slechts twee mannen- en drie vrouwen
kloosters aan.40 

De politieke veranderingen in de Noordelijke Nederlanden had 
een opheffing der kloosters ten gevolge en de bezittingen en 
inkomsten der monniken kwamen aan de gewestelijke kas. In 
1580—81 werd Windesheim opgeheven, maar elders waar de 
katholieken zich wisten te handhaven, z.a. in de Zuidelijke 
Nederlanden, het Rijnland en Westfalen, wisten de Windeshei-
mers, alsmede de broeders tot aan de Franse Revolutie hun 
bestaan te rekken. 
Enkele schamele resten van de eenmaal zo machtige organisatie 
bleven over, peinzend misschien over het eclatant verleden. 

39 Acquoy II, 55. 
40 Acquoy II, 59. 
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HOOFDSTUK I 

De stichting van het fraterhuis en zijn ontwikkeling 
tot 1447. 

In dezelfde tijd, waarin in de uitgestrekte moerassen bij 
Hardenberg het klooster Sipculo verrees (1406) en korte tijd 
nadat even over de Duitse grens bij Nordhorn Mariënwald 
(Frenswegen) ontstond (1394), kwamen enige vrome leke-
broeders naar Albergen, een buurtschap in de gemeente Tub-
bergen. Deze broeders kwamen in opdracht van Gerard Scadde 
van Calcar, rector van de broedergemeenschap te Zwolle en 
oud-leerling van Florens Radewijns. Op een kleine hofstede al
daar, Hoberghen geheten, wensten zij een nieuwe gemeenschap 
van de Moderne Devotie te stichten, daartoe in staat gesteld 
door een schenking van de eigenaars. 
Wanneer wij Dumbars Tegenwoordige Staat openslaan, dan 
lezen wij daar over het huis te Albergen : „Het klooster van Al
bergen zal ons niet veel papier kosten, dewijl men er weinig 
melding van vindt buiten hetgeen Lindebom heeft nagelaten". ' 
Delprat toont zich evenmin enthousiast : hij schrijft in zijn Ver
handeling over de Broederschap van Geert Groóte : „Van Oot-
marsum weet men slechts, dat het aan den H. Antonius toe
gewijd was en zonder eenigen merkbaren dienst aan de letteren 
bewezen te hebben, ten jare 1447, in een gewoon klooster ver
anderd werd".2 

Inderdaad toonde het huis te Albergen in de eerste jaren van 
zijn bestaan geen grote levenskracht. Mogelijk was de eerste 
opzet te klein en te armoedig en de landelijke omgeving en 
geïsoleerde ligging niet bevorderlijk voor een snelle groei, zeer 
zeker waren de omstandigheden gunstiger voor een klooster 
dan voor een fraterhuis. 
Het erve Hoberghen, gelegen in de marke Albergen, behoorde 
aanvankelijk aan de heren van Borculo, die het in leen hadden 
gegeven aan Albert Wonder, burger van de stad Oldenzaal. Deze 
laatste ontsloeg op 28 december 1333 Hetzel toe Hoberghehuis, 
diens vrouw en ook diens zoon uit alle horigheid tegen een be
taling van 24 pond penningen, met het recht om het huis als te 
voren te blijven pachten en bewonen.3 Onder de wederzijdse 
erfgenamen werd deze verhouding bestendigd en ze bleef dit 
1 Dumbar, Tegenw. Staat II, 93. 
2 Delprat, Verhandeling over de Broederschap van G. Groóte, 146. 
3 Reg. 2; Cart. p. 19. 
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zelfs toen Gysbrecht van Bronckhorst, Heer tot Borculo, in 
1395 het Schultenhuis ( = Hoberghen) te Albergen tot dusver 
„met al zijn toebehoren" leenhorig aan de heerschap van Bor
culo in het hof te Tubbergen, maakte tot een edel, vrij goed 
vanwege de diensten hem door Johan Wonder en Claas van 
Overhagen bewezen.4 

Het erf was echter bezwaard door tienden, die voor een deel in 
het bezit waren van Hendrik van Solms, Heer van Ottenstein, 
met wie Johan Wonder nu in onderhandeling trad om er zich 
van te bevrijden. Deze besprekingen verliepen succesvol. Hen
drik deed afstand van zijn grove en smalle tienden en kreeg 
hiervoor terug de grove en smalle tienden uit een erf te Lomre-
haer onder Enschede, Overmatinc geheten,5 welke Johan Won
der hem afstond. Kort daarop werd Hoberghen verpacht aan 
Albert Schulte, afstammeling van de vroegere horige Hetzel 
toe Hoberghehuis, zoals blijkt uit een aantekening in de marge 
van het Chartularium.6 Deze Schulte kreeg het erf in eeuwig
durende pacht voor vier mud goede winterrogge, benevens de 
betaling van de tienden, die nog op het erf lagen.7 

Enige tijd vroeger woonde in het nabijgelegen Almelo een telg 
uit het aanzienlijke geslacht der Heeckeren : Everard van Eza 
of Eze ; hij was een vermaard geneesheer en als Meester Evert 
van Almelo wijd en zijd bekend. Na de dood van zijn vrouw 
besloot Eza naar Deventer te gaan met de bedoeling te spreken 
met Geert Groóte, om hem van zijn „dwalingen" te genezen, 
een bewijs, dat hij het met Grootes streven niet eens was. De 
zaak viel echter anders uit dan hij had verwacht, en in plaats 
van Geert Groóte te bekeren werd hij zelf zodanig beïnvloed, 
dat hij zich bij Grootes beweging aansloot, enige tijd in het 
fraterhuis te Deventer verbleef en priester werd. Als pastoor 
keerde hij naar Almelo terug, maar de gedachte aan de tijd, in 
Deventer doorgebracht, liet hem niet los en hij besloot te pro
beren om ook in Twente een gemeenschap te stichten, waar
voor hij te Almelo enkele broeders bij zich in huis nam. Nader
hand werd hij een der stichters van het beroemde klooster 
Mariënwald te Frenswegen, dat zich bij de Congregatie van 
Windesheim aansloot en vanwaar later de inlijving en her
vorming van vele kloosters tot ver in Duitsland zou uitgaan. 8 

4 Inv. 64; Lib. Mon. fol. 14. 
5 6 jan. 1399; Inv. 67; Lib. Mon. fol. 14. 
β Cart. p. 14. 
τ 16 okt, 1403; Inv. 65; Lib. Mon. fol. 14. 
s Th à Kempis, Chron. M. Agnetis, 496—500; hs. Frensw. 149—152; 

155—156. 
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Zijn opvolger in Almelo, Johan Hilbinc, schijnt het plan van 
Eza weer te hebben opgevat, want in verband met de overgave 
van het huis Hoberghen aan de broeders te Zwolle lezen we : 
„Hijr af was een bedriver her iohan hilbinc kerker wilneer to 
almelo na her evert van de ese. ende na bichtvader der susteren 
to almelo, dat deze twe broder dit erve overgeven den frater-
huijs to zwolle".9 Slechts in dit ene hs. wordt Johan Hilbinc 
als tussenpersoon genoemd, de andere hss. laten het initiatief 
uitgaan van de gebroeders Schulte, zonder van tussenpersonen 
te spreken.10 Toch lijkt dit gegeven wel betrouwbaar, het is 
immers moeilijk aan te nemen, dat deze eenvoudige arme en 
onontwikkelde boeren, woonachtig in een afgelegen streek van 
Twente, zonder meer naar Zwolle zouden zijn gegaan om hun 
plan aan Gerard van Calcar voor te leggen. Zonder twijfel was 
deze laatste hun totaal onbekend, terwijl de situatie zó was, 
dat de boeren van Albergen waarschijnlijk wel eens in Almelo 
gingen biechten en dat de gebroeders Schulte aldus contact 
kregen met pastoor Hilbinc, die aangaande de broederhuizen 
goed georiënteerd was. Het bedoelde hs. lijkt ook in zijn geheel 
betrouwbaar en goed op de hoogte, want we treffen er een 
aantal gegevens in aan, die door de charters van het Alberger 
kloosterarchief worden bevestigd. 

We mogen dus aannemen, dat de gebroeders Schulte door be
middeling van pastoor Johan Hilbinc te Almelo aan het frater-
huis te Zwolle het aanbod deden om hun erf af te staan voor 
de stichting van een fraterhuis der Broeders van het Gemene 
Leven. Dit Zwolse fraterhuis had Meynold van Windesheim in 
1394 laten bouwen en na onderhandelingen met Florens Rade-
wijns was Gerard Scadde van Calcar in 1396 als eerste rector 
aangesteld.11 Deze rector nu besloot, na overleg met zijn mede
broeders, het aanbod uit Albergen te aanvaarden. We zien dus 
ook hier, dat de broeders niet het initiatief namen tot de stich
ting, maar dat dit, evenals elders, uitging van personen buiten 
de broederschap. 
„Op Zaterdag na Sunte Katherinendach (28 nov.) 1405" werd 
in aanwezigheid van Hughe van Versene, rechtgezworen richter 

9 Cop. ν. Versch. fol. 8; Alb. 376. 
10 Het Frensweger handschrift zegt hierover: „Desse twe broders 

uut den inghevene der godliker voersichticheit ontfengen ene 
begheerte, dat op der stede oere wonynghe ende oers erves moch
te ghestichtet werden ene vergadderinghe van devoten personen, 
die daer Gode dienen mochten ende leven te samen in enen 
ghemenen gueden levene" (233). 

11 hs. Frensw. 191. 
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van de bisschop van Utrecht te Ootmarsum, het huis te „Ho-
berghen" op Gerard van Calcar en Peter Hovesche, ten behoeve 
van de vergadering van het klerkenhuis te Zwolle getranspor
teerd. 12 In deze akte verklaren de gebroeders, dat zij hun eri 
hebben verkocht en de koopsom ontvangen, onder voorwaarde 
echter, dat Johan Wonder of diens erfgenamen een jaarlijkse 
uitkering van vier mud goede winterrogge ontvangen en aan 
de tiendheer de tienden worden betaald. Hoe groot de koopsom 
WEIS vinden we noch in de akte, noch elders vermeld, maar in 
elk geval blijkt, dat Albert en Hessel Schulte hun erf niet heb
ben geschonken, maar verkocht.13 Om welke reden de ver
koopsom niet is genoemd, is moeilijk te achterhalen maar het 
staat wel vast, dat deze som niet groot geweest is, anders zou
den de fraters, die zelf niet rijk waren, zeker voor het aanbod 
hebben bedankt. Ook iets anders wijst in die richting : we zagen 
hiervoor dat de gebroeders Schulte het erf in eeuwigdvirende 
pacht hadden voor vier mud winterrogge en de betaling der 
tienden. Dit bedrag zal dus ongeveer de werkelijke huurwaarde 
van het erf geweest zijn. De broeders uit Zwolle moesten na de 
overname dezelfde pacht aan rogge en tienden betalen, waaruit 
gevoeglijk kan worden afgeleid, dat ze zeker niet genegen zijn 
geweest daarnaast nog een aanmerkelijk bedrag voor de over
name te doteren. Het lijkt ons waarschijnlijk, dat de fraters het 
erf in eeuwigdurende pacht hebben verworven en de koopsom 
alleen betrekking heeft gehad op boerenvoortvaring en on
roerende goederen, mogelijk vermeerderd met een zekere good
will voor de vrijwillige afstand, alles tezamen tot een enigszins 
redelijk bedrag voor vrije kost en inwoning der beide broers in 
het te stichten huis en onder de bij de fraters gebruikelijke 
voorwaarden. Hiervoor zal misschien ter bijeenkomst wel een 
geldsom genoemd zijn, maar dit bedrag is, om welke reden dan 

12 Inv. 65; Reg. 41; Narratio 482. 
In Inv. 30, pak processtukken over de jaren 1533—1565 vinden we 
een korte beschrijving over: „Dat fundament van dat cloester 
tot Alberghen", waar vermeld: „Bij dessen voim. byscops tijden 
(Frederik van Blankenheim) is dat closter van Albergen ge
sticht . . daer dat closter opghetimmert is, ghenaempt Hoberghen. 
Anno Duzent 400 en 3, dat nu gheleden is data op dessen voer 
130 jaar". Het jaartal is foutief, het is waarschijnlijk verkeerd 
gekopieerd. 

13 Inv. 65: Also vor eyne summe gheldes de ons bij den zelven heren 
gherde (van Kalker) unde peter (Hovesche) voirz. van der voirz. 
verghadderinghe weghene to goder tijt witlic al ende wal an 
reeden ghetoelden betaelt is de leste penning myt den eersten. 
Daer uns do wal anghenoghende und altoes wal anghenoghen sal. 
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ook, niet schriftelijk vastgelegd. Overigens schijnt het niet ver
melden van een koopsom in die dagen wel meer voor te komen, 
we vinden het ook bij de aankoop van de curtís Eynolding, de 
plaats waar Frenswegen werd gest icht . l i 

Door deze transactie was Gerard Scadde van Calcar in het be
zit gekomen van een plaats voor een nieuwe stichting. Aan
vankelijk waren de inkomsten zeer gering, het erf was klein en 
de bodem was schraal. Johannes van Lochem schrijft meer dan 
honderd jaar later in zijn dagboek : „In sterili quippe fundo 
habitantes, nisi alibi pro ovibus bobusque saginandis feratiores 
campos haberemus, certe miseri essemus". 1 5 

Wanneer kwamen de broeders naar Albergen? We lezen hier
over : „In 1406 beghinnende op iaersavent"1 0 zond de rector 
van het klerkenhuis te Zwolle de eerste broeders naar Albergen. 
De vraag rijst nu, kwamen de broeders op Oudejaarsavond 
1405 of 1406. 

Hierover zijn de lezingen verschillend. Lindebom zegt : „Anno 
igitur Domini 1406 miserunt legationem ad D. Gerardum Cal-
kar tune Rectorem in Zwollis desiderium suum illi panden-
tes" . 1 7 Dit moet abuis zijn, want als de afvaardiging van de 
gebroeders Schulte pas in 1406 naar Zwolle ging om haar ver
langen kenbaar te maken, dan is het onmogelijk, dat het huis 
te Hoberghen reeds op 28 nov. 1405 werd getransporteerd, zo
als we hiervoor zagen. 
Het handschrift in de Bourgondische Bibliotheek te Brussel 1 Ч 

zegt over de komst der eerste broeders : „Anno Domini 
MCCC CVI incepto venerunt viri ad arentem et ignotam terram 
tanquam oves sine p a s t o r e " Het plaatst dus het begin van de 
stichting in de aanvang van 1406. 
Een kleine 15de eeuwse k r o n i e k 1 9 zegt over de stichtings
datum : „Mille quadragintos et sex d u m scripsimus annos. Ex-
titit incepta domus Alberghen". Ook hier dus geen nauwkeurige 
datering, m a a r in de marge werd aan annos toegevoegd 
„S(cilicet) Circumcisionis Domini" dus rond Nieuwjaar 1406, 
waardoor het geheel duidelijker spreekt en de datum dus on
geveer met die van het hs. in de Bourgondische Bibliotheek 
overeenkomt. 
De Narrat io van de Voecht kunnen we hier buiten beschouwing 

1 4 hs. Frensw. 157. 
« Alb. 349. 
1 6 Cop. v. Versch. fol. 8. 
1 7 Lindebom 428. 
« Alb. 3. 
1 9 Zie bijlage III. 
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laten, uit alles blijkt, dat hetgeen hij over Albergen schrijft 
slechts een compendium is van het Bourgondische hs. ; 2 0 daar
bij geeft hij meermalen onnauwkeurigheden over Albergen; 
volgens hem komen rector en broeders tegelijk aan en ook zijn 
uiteenzetting over Henricus ter Weteringhe is niet geheel juist, 
zoals we nog zullen zien. 
Het Frensweger hs. bevat enkele gegevens, die toegevoegd aan 
de hiervoorafgaande een oplossing kunnen geven voor deze 
chronologische moeilijkheid. Weliswaar noemt ook dit hand
schrift 1406 als het jaar van aankomst van een aantal broeders, 
maar het voegt er een gegeven aan toe, dat we elders niet von
den. Het zegt: „Ende mit dessen (de klerk Henricus ter Wete
ringhe) sende hie oec enen eerberen lekebroeder uut sijnen huse 
ghehieten Arnt ten Broke. Desse solden besien die voerscreven 
stede, ende bestaen daer een nye hues der vergadderinghe, als 
sie oec deden". Enige regels verder lezen we : „Ende want 
desse voerbenomede personen daer ghesent weren omme dye 
voerscreven stede te besien ende antenemen ende niet om daer 
te wonen, soe worden dar somighe andere leken ghesent die 
guetwillich weren om daer toe wonen". 2 1 

Wij menen uit het bovenstaande te mogen besluiten, dat enige 
tijd vóór november 1405 hel aanbod der gebroeders Schulte 
werd gedaan. Na onderling overleg besloot men Henricus ter 
Weteringhe en Arend ten Broek naar Albergen te sturen om 
aldaar de situatie op te nemen. Na hun advies ingewonnen te 
hebben legde men de transactie notarieel vast en zond men 
Johan Apenhuls,2 2 Ludeman van Amersfoort, Amoldus van 
Brabant en Hermannus Vollenhove naar Albergen. Kort daarop 
keerden de twee eerstgenoemden naar Zwolle terug, terwijl 
enige tijd later Evert Schroder, Arent Koek, Theodericus Kuyck 
en Johannes ReckeHnchusen de Alberger gemeenschap kwamen 
versterken.2 3 

Aanvankelijk moest de nieuwe gemeenschap het zonder rector 
stellen, want pas anderhalf jaar later (2 juli 1407) werd Henrik 
Wet ter , 2 i procurator van het Zwolse klerkenhuis, tot rector 
20 Narratio 33—34. De Voecht's beschryving van het klerkenhuis 

te Albergen is voornamelijk een verzameling karakterbe
schrijvingen van de eerste bewoners. 

21 hs. Frensw. 233. 
22 Apenhuls is waarschijnlijk Appelhülsen, ten Z.W. van Munster 

gelegen. 
23 Zie bijlage Г . Johan Apenhuls was een broer van Evert Schro

der en Arent Koek. Evert was scroeder, d.i. kleermaker, en 
Arent kok en timmerman in het fraterhuis (Inv. 16). 

24 Alb. 4; hs. Frensw. 236. 
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benoemd. Hij was in 1377 te Marck in West Duitsland geboren 
en dus ongeveer dertig jaar oud, toen hij zijn functie aan
vaardde. Als jongeling was hij naar Zwolle gekomen om daar 
te s tuderen; de school aldaar stond bekend als een „bonum et 
solemne studium part iculare", een goede en roemruchte parti
culiere school, zoals Prof. Post zegt. 25 Terwijl hij zich ijverig 
op de studie toelegde kwam hij in contact met Gerard Scadde 
van Calcar en zijn broeders, wier ingetogen levenswandel grote 
indruk op hem maakte. Zij wezen Henrik Wetter er op, dat het 
nadelig was voor zijn zieleheil, dat hij, zo jong, reeds in het 
bezit was van een pastoorsbeneficie. Deze waarschuwing maak
te diepe indruk op hem en hij deed afstand van de prebende 
„magis volens minus egere, quam cum periculo plurima pos-
sidere".2 e Hij sloot zich bij de broeders aan en werd niet lang 
daarna hun procurator . 
In 1407 ontving hij de H. Priesterwijding en spoedig daarop 
vertrok hij naar Albergen om de broeders aldaar tot leidsman 
te zijn. Aardig is het te vermelden, dat hij door onbekendheid 
met de wegen en met de ligging van het huis, inplaats van op 
zijn bestemming aan te komen, arriveerde in het klooster 
Frenswegen, dat toen al bij de Congregatie van Windesheim 
was aangesloten. Na een kort oponthoud aldaar, vertrok hij 
naar Albergen, waar hij met grote vreugde werd ontvangen. 
Zijn eerste indruk zal niet erg gunstig geweest zijn en zal door 
het bezoek aan Mariënwald nog in ongunstig zin zijn beïnvloed, 
want : „In den beddingen ende yn den anderen rietscappen 
die daer weren en sach men niet dan grote armode ende 
snodicheit".2 7 

De behuizing was zeer eenvoudig, men woonde op de boerderij 
van de gebroeders Schulte, men sliep op stro, huisraad was er 
bijkans niet, serviesgoed evenmin en steeds was er gebrek aan 
meel en spijs en het bier was dun . 2 e Vlees en eieren waren 
alleen bestemd voor zieken en gasten. Ondanks alles werd er 
hard gewerkt, met medewerking en onder leiding van hun ener
gieke rector zwoegden de broeders van 's morgens vroeg tot 
's avonds laat en niemand zonderde zich af. Gezamenlijk ver
richtte men de nodige werkzaamheden zowel binnens- alsook 
buitenshuis, waar vaak onder zeer primitieve omstandigheden 

2;i Post, School en onderwijs in Nederland, 95. 
20 Alb. 4; Het Frensweger hs. spreekt ook over een beneficie, dat 

hij van zijn vrienden zou hebben gekregen (236). 
27 Alb. 3 en 4; hs. Frensw. 236. 
2« Alb. 4. 
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geploegd, gezaaid, gemaaid en geoogst werd. Ook vertoefden in 
het huis Albert en Hessel (Wessel) Schulte, die tot aan hun 
dood daar verbleven en zich in gehoorzaamheid aan de regels 
van het huis onderwierpen; „Desse twe voersz. brueders als 
Hessel ende Albert bleven in desser steden wonende ende ghe-
likeden hem in eten ende dryncken ende in cledynghe ende 
ongheven (overgeheven) hem mit ter steden ende dienden Gode 
in ghehoersamheit hent totten eynde oers levens". 2* 
Aangaande de eerste bewoners van het huis, die we hiervoor 
reeds noemden, geven het Frensweger en het Bourgondische 
handschrift alsook de Narratio van Jacobus de Voecht enkele 
gegevens. De eerste klerk, die naar Albergen kwam, Henricus 
ter Weteringhe was Zwollenaar van geboorte. Reeds als jonge
ling was hij godvrezend, teruggetrokken en eenvoudig en ook 
op latere leeftijd gaf hij de voorkeur aan de eenzaamheid. Het 
liefst t rok hij zich terug in zijn cel, om daar, afgezonderd van 
de wereld, te studeren, te mediteren of te schrijven. In woord 
en daad was hij steeds een voorbeeld voor zijn medebroeders 
en zonder klagen verdroeg hij in Albergen het armoedig leven 
en de moeilijkheden van het werk. Hoe lang hij de eerste keer 
in Albergen is geweest, weten we niet zeker, want wij zagen, 
dat : „Henricus ter Weteringhe en Amt ten Broke ghesent weren 
omme dye voerscreven stede te besien ende antenemen ende 
niet om daer te wonen".3 0 Later keerde hij naar Albergen terug 
en stierf aldaar „in nidulo suo in senectute bona" . 3 1 

Bij Jacobus de Voecht lezen we over hem : „Qui ( G. Scadde ) 
misit aliquos l á y e o s . . . . . cum honesto quodam elenco, qui 
dicitur Henricus ter Weteringhe de Suollis, qui simplex et 
innocens post aliquot annos obiit ibidem".3 2 Dit is echter in 
strijd met de feiten, want Henricus was geen frater meer, doch 
priester en hij verliet Albergen om pas op gevorderde leeftijd 
terug te keren. Dat hij er stierf is juist, maar zijn einde kwam 
pas na vele jaren. Meermalen vinden wij zijn naam in officiële 
stukken, zoals in 1420, toen het erve Hoberghen met al zijn 
rechten, inkomsten en toebehoren door het huis te Zwolle aan 
de broeders van Albergen werd overgedragen, alsook in 1432, 
1434 en 1437.33 Uit alles blijkt, dat hij een buitengewone per
soonlijkheid was. Het handschrift vermeld talrijke gebeurtenis-

29 Kerk. Ned. 1847, 49; zie ook Alb. 2 en hs. Frensw. 233. 
30 Zie boven blz. 34. 
s» Alb. 1 en 2, 11 en 12. 
32 Narratio 33. 
33 Narratio 483; Lib. Mon. fol. 15; Inv. 19 en 159; Reg. 134,140,155. 
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sen uit zijn leven en voegt er aan toe : „Hic putatur nunquam 
peccasse mortaliter".3 4 Een der eerste lekebroeders, die van
uit Zwolle naar Albergen werd gezonden, was Johannes Apen-
huls. Hij was stevig gebouwd en sterk, en leek uiterlijk nogal 
ruw, maar in wezen was hij zeer eenvoudig en hij bezat een 
vurige geest. Hij droeg met vreugde zijn aandeel bij om de 
moeilijkheden, waarmee men te kampen had, te overwinnen en 
werkte en zwoegde hard voor het algemeen belang.3 5 Een 
zelfde figuur was Ludeman van Amersfoort.3e Voordat hij 
naar Albergen ging was hij gewoon O.L. Heer in zijn gebeden 
te vragen hem uit te zenden naar een afgelegen plaats en naar 
een huis van zeer arme broeders, hij wilde zijn Heer graag 
dienen in eenzaamheid en in de grootste armoede, Albergen 
was dus juist, wat hij verlangde. Hij was voor allen een voor
beeld van godsvrucht en plichtsbetrachting, iedereen, die met 
hem in aanraking kwam, stond verbaasd over zijn engelachtige 
gesprekken en ondervond de invloed van zijn heilig leven. Toen 
het huis zich uitbreidde benoemde de rector hem tot magister 
colonum of bouwmeester, een functie die hij, ondanks zijn ont
wikkeling, met vreugde accepteerde en waarin hij de stoot gaf 
tot een verhoogde opbrengst der landerijen. Hij was het ook, 
die in de allermoeilijkste tijd, toen de broeders wegens de kri
tieke economische toestand op het punt stonden het klooster 
te verlaten, de situatie redde. 

Een belangrijke persoonlijkheid uit de eerste jaren was ook 
Arnold ten Broek, vaak van Broeckhusen genoemd. 3 7 Hij was 
de tiende of elfde broeder, die in het klerkenhuis te Zwolle werd 
opgenomen, een stevige, forse en krachtige figuur, tevens een 
man van grote deugden. Hij was goed ontwikkeld en bezat voor 
een leek een buitengewone kennis van de H. Schrift en een grote 
belangstelling daarvoor. Hij heeft niet alleen te Albergen, maar 
ook te Hulsbergen pioniersarbeid verricht en keerde na afloop 
hiervan naar Zwolle terug, waar hij verder bleef. Hij bracht 
vele uren door met het schrijven van boeken in het nederlands 
en velen kwamen hem bezoeken om raad te vragen. „Hij deed 
dit," zegt de Voecht, „op een wijze, zoals priesters en klerken 
dat doen." Verder zegt dezelfde schrijver : „Toen zijn ogen door 
ouderdom verzwakten en hij derhalve niet meer kon schrijven, 
nam hij de zorg over moestuin en bongerd op zich en vlocht 

a* Alb. 12. 
«s Alb. 2; hs. Frensw. 233. 
»e Alb. 2; hs. Frensw. 234, 246. 
π Alb. 3. 
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hij manden". Zolang hij kon woonde hij de gemeenschappelijke 
oefeningen bij en verscheen hij in de refter, maar toen dit niet 
meer mogelijk was, was hij op feestdagen aanwezig om de 
broeders goede wenken te geven en om hen aan te sporen trouw 
de regels te onderhouden. Op 19 december 1451 of 1452 over
leed hij tengevolge van een val.38 

De Frensweger kroniek noemt ook de lekebroeder Arend, af
komstig uit Brabant, die jarenlang de schapen van het huis 
hoedde en daarom in de handschriften Arend Scheper wordt 
genoemd. Graag onderhield deze zich met z'n medebroeders en 
met mensen uit de omgeving om hen tot deugdzaamheid aan te 
sporen en zo zegt de kroniekschrijver : „Hie leerde den kinderen 
op ten velde die bij hem quemen dat Pater noster, Ave Maria, 
Credo en andere corte ghebedekens, myt groeter begheerten 
ende vuericheit. Hie leet in den beghinne ende in der iersten 
groten armoeden vele onghemackes vervuldelike mitten an
deren broders ñachíes ende daghes, ende hie was vuerich ende 
bereit tot allen dynghen, die hie пае ghewoenten des huses, 
ofte uut doen bieten des oversten doen solde". 3 9 

Een handige helper kreeg de gemeenschap in de persoon van 
de klerk Theodericus Kuyck, die met open armen werd ont
vangen. Hij was tevoren leerling geweest van de school te Zwol
le, maar in Albergen bekleedde hij de meest ondergeschikte 
functies, hij was er slager, bierbrouwer, bakker, kok en tuin
man en alles ging hem even vlot af. Kon hij zich, ondanks zijn 
vele bezigheden, een ogenblik vrij maken, dan hielp hij mee 
aan de werkzaamheden op het land, nimmer was hem iets te 
veel en door zijn goed humeur monterde hij iedereen op. Hij 
was nederig in voorspoed, maar sterk in tijden van tegenslag 
en bij alle broeders zeer bemind. Na 25 jaar lang de meest uit
eenlopende bezigheden te hebben verricht, werd hij op middel
bare leeftijd nog priester gewijd en vertrok hij als zodanig naar 
Oldenzaal om daar de prior van het zusterklooster te assisteren. 
Veertig jaar lang was hij de geestelijke leider der zusters en hij 
stierf er hoog bejaard in geur van heiligheid.40 

Nog twee broeders werden tot priester gewijd, het waren Jo
hannes van Vollenhove, die tot de eerst aangekomenen be
hoorde en Johannes van Reckelinchusen uit de tweede groep. 
Zij verlieten het fraterhuis om elders een geestelijke bediening 
te aanvaarden ; de eerste werd „kerker to Kuenre", de andere 

8 8 Narratio 96—97. 
SB hs. Frensw. 235. 
4 0 Alb. 6; hs. Frensw. 238—240. 
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„rectoer der Susteren to Elten".4 1 

Uit het voorgaande blijkt, dat er tussen de bewoners van het 
fraterhuis, voor zover ze tot de eigenlijke leden der broeder
schap behoorden een gradueel verschil was. We kunnen onder
scheiden : 

I. De presbyteri, da t waren zij, die de H. Priesterwijding 
hadden ontvangen. Vaak werden zij Heer genoemd, ter 
onderscheiding van anderen, die geen priester waren. 

II . De clerici oí klerken, die wel tot de geestelijke stand be
hoorden, maar niet tot priester waren gewijd. 

III . De fratres layci of lekebroeders, die zich in hoofdzaak 
bezig hielden met de werkzaamheden in huis en op het 
land, die dus landbouwers waren of handwerkslieden. 

Deze drie vormden de eigenlijke broederschap. 

IV. De familiares. Strikt genomen maakten dezen geen deel 
uit van de broederschap. Ze woonden in het huis, waar 
zij zich hadden ingekocht onder tegenprestatie van geld, 
arbeid of goederen ( commensales ) en waren gehoorzaam
heid verplicht aan de rector. Tot de familiares rekende 
men ook de personen, die door bijzondere verdiensten 
jegens het huis in de gebedsbroederschap 42 waren op
genomen maar meestal elders woonden. 

We willen hier opmerken, dat de opzet van de stichting te Al-
bergen vanaf het begin geheel anders was dan b.v. te Deventer 
of Zwolle. Onder de bewoners van laatstgenoemde huizen kan 
men aanstonds reeds twee groepen van personen onderschei
den. Een groep voor wie schrijven een waardevolle tijds
besteding was en een eindere groep, die zich bezig hield met 
apostolaatswerk. Het streven van de broeders was, zich bij 
voorkeur in de steden te vestigen,43 om aldus, zelf levend in 
de wereld, door woord en voorbeeld anderen tot God te bren
gen. Ook hadden de huizen te Deventer en Zwolle en zeer vele 
later gestichte gemeenschappen een convict of kosthuis, waar 
de broeders aan scholieren leiding gaven. „Indien de kerk her
vormd moet worden, kan dit niet gemakkelijker gebeuren, dan 
door hen, die in hun jeugd door jeugdoefeningen hun karakter 
gevormd hebben".4 4 Zo ging er van de broeders een vormende 

41 Bijlage IV; hs. Frensw. 229; L. Gies, Elten, Land und Leute 
Kleve 1951, 259—260. 

42 Post, Kerk. verhoudingen in Nederland voor de Reformatie van 
± 1500 tot i t 1580, 385; Narratio CLXXXIX—CXCI. 

« Arch. A.U. II, 259. 
44 Dumbar, Analecta I, 184. 
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kracht uit tot verheffing van het zedelijk peil van de toenmalige 
maatschappij in het algemeen en van de geestelijkheid in het 
bijzonder.4 5 

In Albergen lezen we nergens van een convict. Ook in de privi-
legebrieven, waarin de rector van Albergen volmachten krijgt 
om in zijn huis biecht te horen aan priesters, klerken, com
mensalen, familiares en gasten, worden de scholieren niet ge
noemd. 46 De reden hiervan zal wel de eenzame ligging zijn. 
Men beperke zich derhalve in Albergen tot zelfheiliging; men 
woonde samen zonder zich door eeuwige geloften te binden en 
t racht te elkaar door woord en voorbeeld tot grotere vroomheid 
te brengen. Om in het levensonderhoud te voorzien schreef 
men ook wel boeken af, maar voornamelijk hield men zich 
bezig met landbouw en veeteelt. 

Het waren dus eenvoudige, arme boeren en wevers, bezield met 
heilige ijver voor hun geestelijk welzijn, die daarnaast al hun 
krachten inzetten om de economische bloei van het huis te be
vorderen. Wat het laatste betreft hadden zij aanvankelijk wei
nig succes. De kleine en elk gerief missende behuizing, daarbij 
de onvruchtbaarheid van de bodem, die door gebrek aan mest, 
gevolg van te weinig vee, moeilijk was te verbeteren, bracht de 
broeders tot moedeloosheid. In het derde jaar van de stichting 
werd de situatie zo kritiek, dat de moedeloosheid tot wanhoop 
dreigde over te gaan, de rector riep het convent bijeen en men 
besloot het huis op te geven en te vertrekken. Plannen werden 
gemaakt om naar Hulsbergen te gaan in de hoop daar vrucht
baarder akkers aan te treffen, waar men dus onder gunstiger 
omstandigheden zou kunnen werken.4 7 

Hoe hachelijk de situatie was, blijkt uit de volgende aanhaling : 
„Ende als dese gude man heer Henrick Weter mit synen brue-
ders ald'drie jaer ghelevet hadden in groter armoden worden 
sy v'slaeghen ende cleynmoedich van groter armoeden ende ge
breck oere noetdurften. Want sy waeren twee iaer achter een 
dat sy des vastens niet en hadden to etene dat leven hadde ont-
fanghen". Maar „God die alle dynghe te voeren wael ordynet 
eer dattet geschiet en wolde des niet l iden".4 8 Hij wees op het 
laatste moment de broeders de weg, waarlangs zij uit het moe
ras van moeilijkheden zouden geraken. 
Ludeman van Amersfoort ging, in opdracht van rector Henrik 

45 Acquoy, De Kroniek van het Fraterhuis te Zwolle, 36. 
46 Privilegia capituli nostri no. 78, 80, 81. 
*i Alb. 5; hs. Frensw. 237. 
4» Kerk. Ned. 1847, 50; hs. Frensw. 237. 
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Wetter, met een medebroeder naar Oldenzaal, waar hij aan
klopte bij Sweder Hombert inc, kanunnik van St. Plechelmus, 
„die zeer lief hadde die broders, recht oftet sijns selves kijnder 
hadden gheweest".4 9 Hem legde hij alle zorgen en moeilijk
heden van het convent bloot, er bij voegend dat men voor
nemens was heen te gaan. Het was voor Sweder geen onbekend 
geluid wat hij beluisterde, want iets dergelijks had hij niet lang 
geleden ook gehoord van de fraters van Sipculo en hij had hun 
bij die gelegenheid financiële steun verleend en ook een aantal 
goederen geschonken. Ook nu werd de kanunnik door mede
lijden bewogen en hij gaf Ludeman terstond 100 goudguldens; 
het klooster was gered. Kort daarop schonk hij bij testamen
taire beschikking 58 goudguldens, terwijl ook de deken van 
St. Plechelmus, mede onder de indruk van de ellende der broe
ders, 20 oude schilden schonk om de revenuen te kopen van 
een stuk land, waarop later de kerk zou verrijzen. Voor de di
recte bouw van een kapel schonk hij bovendien vier gouden 
rijnse guldens en voor het installeren ervan een oud graduaal, 
een bijbel en vele andere benodigdheden. 50 Tot nu toe hadden 
de broeders nog geen kapel. Ook de buurtschap Albergen had 
geen kerk, maar wel was hier een kapel, vanuit Ootmarsum be
diend, waarin op bepaalde dagen van het jaar godsdienstige 
plechtigheden werden gehouden. Over deze laatste kapel zegt 
Hat t ink het volgende: „In 1371 wendde de rector van de 
parochiekerk te Ootmarsum zich tot Jan van Vemeburg, bis
schop van Utrecht, met de mededeling, dat hij aan zijn parochi
anen in Albergen toestemming had verleend om aldaar een ka
pel met al taar op te richten. Als reden voor dit verlof gaf hij 
op, dat deze gelovigen zeer ver van de parochiekerk woonden 
en dat de streek onveilig werd gemaakt door rovers. Opdat de 
parochianen, wanneer zij in moeilijke omstandigheden ver
keerden en behoefte hadden aan troost en steun, deze van de 
kerk zouden kunnen ontvangen, deed hij een dringend beroep 
op de bisschop de vestiging van de kapel goed te keuren, het
geen ook geschiedde". 5I De broeders schijnen echter van deze 
kapel geen gebruik te hebben gemaakt. Ze gingen de eerste 
tijd naar Tubbergen, waar eveneens een kapel, onder de pa
rochie Ootmarsum horend, was gesticht. Hier werd elke zondag 

19 hs. Frensw. 237. 
·''̂ ,, Alb. 5. Vlgs. het Frensweger hs. (238) kregen de broeders de 

4 gouden r. gids. en de boeken ook van Sw. Hombertinc. 
« Hattink, Buurbank. V.M.O.R.G. 21 (1901) 7—8, (afstand Al

bergen—Ootmarsum ± 9 km). 
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door een kapelaan van Ootmarsum en twee- of driemaal per 
week door een vicaris de H. Mis gelezen.52 De voettocht naar 
Tubbergen ( ± 4 km) was in die tijd niet ongewoon en men kon 
er meermalen per week de H. Mis bijwonen, maar een bezwaar 
was het toch om zo ver van huis mis te moeten horen. 
Toen de eerste rector kwam, was dit bezwaar opgeheven. Hen-
rik Wetter droeg voortaan op een altaarsteen de H. Mis op in 
de „bedekamer" en verrichtte daar ook andere kerkelijke 
plechtigheden, waarbij tevens de boeren der buurtschap wer
den toegelaten. Het voorrecht om in hun huis een altaarsteen 
te hebben hadden de broeders te Zwolle in 1406 gekregen van 
Paus Innocentius VII en het gold ook voor de eventueel nog op 
te richten huizen.53 

Toen de financiële omstandigheden het toelieten begon men 
aan de bouw van een eigen klerkenhuis. Dit was nodig om te
gemoet te komen aan het nijpende ruimtegebrek. Op uitdruk
kelijk verlangen van de rector werd dit nieuwe gebouw zeer 
eenvoudig en sober opgezet ; gelijkvloers bevonden zich o.a. de 
keuken-refter, waar priesters, klerken en lekebroeders gemeen
schappelijk hun maaltijden gebruikten, een leeskamer en daar
naast waarschijnlijk nog enkele kleine kamertjes bestemd voor 
rector en procurator. Op de eerste verdieping bevond zich een 
grote kamer, die dienst deed als kapel, benevens enige cellen 
voor priesters, klerken en lekebroeders.54 Zoals we reeds za
gen behartigde rector Henrik op uitstekende wijze de tijdelijke 
belangen van zijn broeders, waarbij de ervaringen, tijdens z'n 
procuratorschap te Zwolle opgedaan, hem goed te pas kwamen. 
Groter was zijn zorg voor hun geestelijke belangen. Hij onder
richtte hen en ging hen voor in deugden en vrome levenswandel, 
hen wijzend op het stipt onderhouden der tucht en hen ver
manend om anderen en elkaar tot meerdere devotie en hogere 
volmaaktheid aan te sporen. Geen wonder dan ook, dat de 
bedekamer als geïmproviseerde kapel en de latere kamer op 
de eerste verdieping hem niet bevredigden. De vrome man 
wilde als centrum voor het geestelijk leven en van de eredienst 
een waardig godshuis. 
Bij het streven hiernaar ondervond hij veel medewerking 
van de toenmalige pastoor van Ootmarsum, Wynand van 

52 Röring, Kerk. en Wereldl. Twente I, 129. 
53 Bijlage IV; Privilegia capituli nostri no. 10. 
•"", Alb. 15; hs. Frensw. 247—248. Want doe der tijt wast een re-

venter voer leken ende clereke, ende over die halve maeltijt las 
men iatijn ende die ander helfte duesch om de leken. 
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Twicklo, 5 5 die de broeders een warm hart toedroeg. Tegen een 
kleine vergoeding van І г lood zilver per jaar kregen de fraters 
op 27 september 1413 van hem verlof om een kapel te bouwen, 
hierin een altaar op te richten, elkaar biecht te horen en een 
eigen begraafplaats aan te leggen. •,0 De toestemming van Wy-
nand van Twicklo werd spoedig daarna, op 12 oktober van het
zelfde jaar, door Frederik van Blankenheim, bisschop van 
Utrecht, bevestigd. Deze voegde er echter de bepaling aan toe, 
dat het erf Hoberghen nimmer van de kapel en het altaar ge
scheiden mocht worden, m a a r moest dienen tot onderhoud van 
de priesters, die in de kapel de H. Mis opdroegen. 5 7 Hierdoor 
moest dus zonder twijfel worden voorkomen, dat de kapel een 
parochiekerk werd, die iura stolae accepteerde en aan leken 
geestelijke hulp verleende. 

Het j aar daarop verleende de priorin van het klooster te Weer-
selo, Gostouwe van Gladbeke, aan Henrik Wetter toestemming 
om nogmaals een of twee altaren in de kerk te laten wijden. 5 8 

Op 27 september 1414 verklaarde Herman van Twicklo de 
O u d e , 5 9 met toestemming van de proost van Oldenzaal, dat 
ook hij aan rector en broeders vergunning gaf om nogmaals 
één of twee altaren te laten consacreren „boven orlef" door zijn 
zoon juist een jaar tevoren gegeven, omdat het te lastig was, 
dat steeds twee of drie priesters op één altaar moesten wachten 
om de H. Mis te lezen. 60 De onderpastoor Johan van Ahues 
sloot zich bij deze beslissing aan en gaf op 30 september even
eens zijn goedkeuring. 61 

Het moet een grote dag geweest zijn voor het fraterhuis en 

5;i W. van Twicklo was afkomstig van de bekende havezathe 
Twickel onder Delden, hij was1 proost van St. Plechelmus te 
Oldenzaal en als zodanig archidiaconus van Twente. 

•"'" Reg. 58; Lib. Mon. fol. 7; Cart. p. 9. 
«7 Lib. Mon. fol. 7; Cart. p. 9. 
™ 26 sept. 1414; Reg. 63; Cart. p. 11. Bisschop Dirck ν. Utrecht 

bevestigde in 1207 een schenking van Godfried, bisschop v. 
Utrecht, waarbij deze de kerk van Ootmarsum aan het klooster 
te Weerselo schonk, aan welke schenking voor dit klooster grote 
voordelen verbonden waren. Misschien staat de toestemming 
van de priorin van Weerselo aan Henrik Wetter met dit collatie-
recht in verband. We lezen hieromtrent nog: „Op vier hoogtij
dagen trokken de zusters naar Ootmarsum, zongen er het officie, 
woonden de H. Mis bij en ontvingen de geofferde gelden en 
keerden daarna terug naar Weerselo". V.M.O.R.G. 64 (1949) 
13—14. 

s» In 1393 ambtman van Twenthe; Lib. Mon. fol. 76. 
9 0 Reg. 64; Cart. p. 11. 
0 1 Reg. 65; Cart. p. 11. 
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vooral voor zijn eminente rector, toen op Allerzielen 1414 de 
wijbisschop van het bisdom, Matthias, bisschop van Bidua, 
naar Albergen kwam om het nieuwe godshuis, de altaren en 
het kerkhof te wijden. Als een bijzonderheid vinden we ver
meld, dat hij bij die gelegenheid aan alle begunstigers van de 
kapel een aflaat van veertig dagen schonk. e 2 

Nu de hartewens van Henrik Wetter om een eigen kerk te be
zitten, hoe eenvoudig dan ook : „Haer kercke was van leem 
ende holte ende myt stroe ghedecket en seer snoede", 0 3 was 
verwezenlijkt, legde hij er zich op toe om een andere, maar nu 
materiële, kwestie tot oplossing te brengen. Indertijd was het 
erve Hoberghen door de gebroeders Schulte overgedragen aan 
Gerard Calcar en de klerken te Zwolle en als gevolg van deze 
overdracht was de stichting te Albergen dus volledig afhankelijk 
van het Zwolse klerkenhuis. De winsten die men te Albergen 
maakte , moesten aan de procura tor van dat klerkenhuis wor
den afgedragen : ,Alse die procurator der clerekhuys to Zwolle 
plach te nemen dat sie overwonnen dat verdroet her hinric 
ende vercreget van her gerde Kalker ende den anderen broderen 
to swolle dat sie dit erve hoberge her hinric ende den anderen 
broderen to albergen overgeven mit al tobehoer tot oers selves 
behoef een vergaderinge bi sich te sijn". e4 

De inkomsten waren weliswaar niet groot, het klerkenhuis te 
Zwolle zal dus niet veel gekregen hebben, maar op die manier 
werkend kwam men nooit tot het vormen van een reserve en 
dat moest toch de bedoeling zijn, vooral nu het bezit geleidelijk 
groeide. 

Zo kochten de broeders voor de honderd goudguldens, die zij 
van Sweder Hombert inc hadden gekregen, het erve Nijenhues 05 

en kregen zij een weg door de naast hun huis gelegen kater
stede de Dan.0 0 In 1411 droegen Esseken Wigboldes en zijn 
vrouw Styne hun erf het Laer over aan Henrik W e t t e r β 7 en in 

6 2 Reg. 66; Lib. Mon. fol. 7; Joh. Busch vertelt van de inhaligheid 
en geldzucht van deze wijbisschop en noemt hem „simoniacus". 
Bekend is ook zijn houding bij de inwijding van de kapel en het 
altaar te Hulsbergen in 1413. Hij weigerde de tien rijnse guldens, 
die de broeders hem in hun armoede slechts· konden geven en 
vertrok woedend, zonder een wijbrief af te geven (Chron. Wind. 
327). 

«» Kerk. Ned. 1847, 51; hs. Frensw. 259. 
0 4 Bijlage IV. 
0 5 Inv. 75; Lib. Mon. fol. 16. 
8 0 Inv. 66; Lib. Mon. fol. 191; Op dit ogenblik heet de hoge grond 

achter de Alberger kerk nog „de Dan". 
«7 Inv. 70; Lib. Mon. fol. 21 en 22. 
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1413 werd bij uiterste wilsbeschikking van wijlen Mense 
Ber thom, vicaris te Almelo, aan rector en gemene broeders 
van Albergen het erve Geerdink overgegeven, onder voorbe
houd, dat het vruchtgebruik voor het leven kwam aan erflaters 
nicht Sophia en dat het klooster te Weerselo en de kerk en 
vicarie te Borne ieder jaar één mud winterrogge zouden ont
vangen. 08 

In 1412 hadden zij alle grove en smalle tienden verworven over 
de erven Albertinck en Gheerdinc te Tubbergen en Geesteren,69 

terwijl op 17 juni 1416 van Zweder Mulert van Laghe de tien
den werden gekocht over de erven Geerdink, Zuidhof en Nycn-
hof,7n welke tienden aanvankelijk leenroerig waren aan het 
Sticht, maar die door Frederik, bisschop van Utrecht, vrij eigen 
waren gemaakt tot nut van zijn kerk en verbetering van zijn 
lenen.71 In datzelfde jaar 1416 kochten de broeders ook de 
tienden over het erf Hoberghen van Hendrik van Solms, 7 2 ter
wijl in 1420 de „Meestersche en de gemeene susteren" van het 
Bagijnenhuis te Oldenzaal verklaarden aan Henrik Wetter en 
zijn broeders erfelijk te maken de verpachtingsrechten van 
vier mud goede winterrogge, Almelose maat , uit Hoberghen, 
die zij twee jaren tevoren van Johan Wonder hadden gekocht.7 a 

Tussen het bezoek van Ludeman van Amersfoort aan Oldenzaal 
en deze laatste transactie met de zusters van de Plechelmusstad 
vertonen de kloosterbezittingen dus een stijgende lijn. Volgens 
het Bourgondisch handschrift was rector Henrik over het alge
meen huiverig om veel landerijen of bezittingen aan te kopen ; 
hij was bang, dat door overvloed de tucht zou verslappen en 
ook, dat een grootgrondbezit de haat en afgunst der omwonen
de boeren zou opwekken. Hij was gewoon te zeggen : „Si emeri-
mus multos redditus expellent nos vicini nostri de patr ia", Ί * 
en daarbij : waren zij als broeders van het gemene leven geen 
volgelingen van de heiligen die de Heer gediend hadden in 
honger en dorst, in koude en naaktheid, in arbeid en ver
moeienis, in waken en vasten, in gebeden en heilige over
wegingen, in veelvuldige vervolging en verguizing? 7 5 

De kwestie met Zwolle werd op 15 november 1420 geregeld. Op 

«» Inv. 44; Lib. Mon. fol. 30. 
«9 Inv. 127. 
^ Inv. 45; Lib. Mon. fol. 24v. 
7 1 Reg. 72; Lib. Mon. fol. 25 en 25v. 
7 2 Inv. 67; Lib. Mon. fol. 15 en 15v. 
7 S Reg. 93; Cart. p. 12 en 13. 
'* Alb. 15. 
^ Th. à Kempis, De navolging van Christus. Boek I, Hoofdst. 18. 
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die dag stonden Theodericus van Herxen, Gerardus van Calcar 
en Hermannus ter Maet, presbiteri, provisores van het klerken-
huis te Zwolle ten overstaan van notaris Henricus ter Linden, 
vrijwillig aan Henricus Wetter en Henricus ter Weleringhe, 
priesters, Johannes Reckelinchusen en Theodericus Kuyt, kler
ken en de overige priesters en klerken „in communi insimul 
Domino Deo in humilitatis spiritu servientibus" het erf Ho-
berghen af met al zijn rechten, inkomsten en toebehoren. 7 Π 

Zodoende was het huis te Albergen van n u af zelfstandig en 
konden de inkomsten ten eigen bate worden aangewend. 
Uit het jaar 1420 dateren ook de oudste akten, die bewaard ge
bleven zijn en waarin de bewoners van het huis te Albergen hun 
bezittingen aan de vergadering afstaan of verklaren, dat hun 
erfgenamen, na hun dood, geen aanspraak kunnen maken op 
vergoeding vanwege de diensten door hen aan het huis be
wezen. Zij betuigen hierin, dat zij vrijwillig in het huis zijn ge
komen om God te dienen in gehoorzaamheid tegen geen andere 
beloning dan kost en kleding. Wanneer zij het huis zou
den willen verlaten, zouden zij slechts h u n kleren mogen mee
nemen. 7 7 

Op\'allend is het, dat er in de eerste jaren nadat het huis zelf
standig is geworden, weinig of niets is verworven, noch door 
koop, noch door erfenis of schenking. Zouden de broeders op 
hun lauweren zijn gaan rusten of was de afkeer van meer bezit 
bij de rector zo groot geworden, dat deze het hele huis be
heerste? Noch het een noch het ander was het geval, m a a r de 
omstandigheden, politieke en godsdienstige moeilijkheden, wa
ren de oorzaken van deze sti lstand in de ontwikkeling van het 
bezit. 

In 1417 plunderde en brandschatte Everwijn van Guterswijk, 
neef van de graaf van Bentheim, geheel Twente en beroofde de 
bewoners van Ootmarsum en omstreken van hun vee en ander 
roerend goed. 7 8 In de twintiger jaren lezen wij, dat zodra in 
het voorjaar „die wegen begonnen te drogen ende dat men den 
lande te voet ende te paerde gebruyken mochte" , van alle kan
ten rovers, misdadigers, avonturiers en bedelaars 't land over
stroomden „also dat die arme luden aan beyden seyden die op 

7» Inv. 65; Lib. Mon. fol. 15. 
7 7 Inv. 16,18; Reg. 86 t/m 90. Een grote verzameling van dergelijke 

verklaringen vinden wij in het kloosterarchief uit de periode 
1420—1512, maar ze is niet volledig. 

7 8 v. Hattum, Gesch. ν. Zwolle, 324; Dumbar, Kerkelijk en Werelt-
lijk Deventer II, 64. 
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te palen van den lande woonden, seere verderft w e r d e n " . 7 9 

Nog groter werd de verwarring, toen in 1423 Frederik van 
Blankenheim, bisschop van Utrecht, stierf. Bij de keuze van de 
nieuwe bisschop verkreeg Rudolf van Diepholt, na veel moeite, 
een meerderheid van stemmen, maar de H. Stoel weigerde de 
keuze te bekrachtigen. Als opvolger van Frederik van Blanken
heim benoemde de paus in 1425 Zweder van Kuilenburg, die 
door het Kapittel en de Staten werd erkend. 8 0 Het Oversticht 
was reeds op deze pauselijke beslissing vooruit gelopen en had 
in 1424 de zijde van Rudolf van Diepholt gekozen en kastelen 
en sloten te zijner beschikking gesteld. β 1 Daarom werden in 
1426 „alle inwoonders van Over-Yssel edel en onedel, geestelick 
en wereldlick geexcommuniceert, ende voorts uit absolute 
macht van wegen den Paus alle geestelicken verboden enigen 
Godes ofte Kerckendienst te doen in die steden ofte landen van 
Over-Yssel, soo lange sij Diepholt voor haer Ruwaert hielden". 8 2 

De Staten van Overijsel gingen hiertegen in beroep te Rome, 
m a a r intussen „vertogen vele van die Geestelickheid, die niet 
gesint waren tegent bevel des Paus te doen, uit die landen ende 
steden, verlatende haer beneficien". β 3 Een aantal bleeft echter 
ter plaatse, m a a r weigerde kerkelijke diensten te verrichten. 
Ridderschap en Steden van Overijsel, aanhangers van de postu
laat, eisten van de geestelijken zich niet te houden aan het 
pauselijk interdict. Het is begrijpelijk, dat deze priesters en 
ook de broeders te Albergen hierdoor in moeilijkheden moesten 
komen, hoewel de fraters in een uitzonderlijke positie verkeer
den, daar zij, volgens het privilege van 1406 ook in tijden van 
interdict de H. Mis mochten lezen, m a a r enkel met gesloten 
deuren en zonder klokgelui. " 

In opdracht van Rudolf van Diepholt kwam dan ook spoedig 
de drost van Twente naar Albergen en hij beval Henrik Wetter 
zich niet te houden aan het interdict „mer dat hie voert an son
der myddel solde synghen in der kereke ende die missen ende 
ander godesdienst solde mit openen doeren voer den ghemenen 
volke doen openbaerlicke ende laten doen". Deze weigerde reso-

'" Iedereen, die Twente kent, weet, dat zelfs nu nog in de winter 
en in het vroege voorjaar verscheidene wegen onder water kun
nen staan. 

s " J. de Hullu 24; hs. Frensw. 224; Post, Geschiedenis der Utrecht-
sche bisschopsverkiezing, 136—147 

8 1 Post, Geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezing, 137. 
*•' Nagge I, 241; J. de Hullu, Bijdrage H, 110; hs. Frensw. 224, 248. 
«3 Nagge I, 242; J. de Hullu 55—56, 78. 
8 4 Privilegia capituli nostri no. 10; hs. Frensw. 248—249. 
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luut dit bevel op te volgen en voegde er aan toe te zullen blijven 
weigeren „al weert oeck dat hie my te snede in soe cleyne 
stucken aise dobbels tene" . 8 5 

Waarschijnlijk hebben de broeders na deze stringente weige
ring wel krachtige maatregelen tegen het huis gevreesd, maar 
hiertoe is het schijnbaar niet gekomen, we lezen er in elk geval 
niet van. Wel merkt de kroniekschrijver op, dat, toen de drost 
van Twente de boodschap van de rector aan de postulaat over
bracht, deze zei : „lek en wil niet dat hie daer omme sal 
s terven." 8 e 

Terwijl de broeders van Deventer en Zwolle in 1426 tijdelijk in 
ballingschap gingen en dit voorbeeld gevolgd werd door de 
reguliere kanunniken van Windesheim, Bethlehem, St. Ag-
nietenberg e.a., 8 7 vernemen we bij het huis te Albergen niets 
van een dergelijke uittocht. 

De burgeroorlog bleef echter woeden, n a m zelfs nog in ver
bittering toe, toen de hertog van Gelre er zich ook in mengde. 
Deze was een aanhanger van Zweder van Kuilenburg en stond 
dus aan de wettige zijde. Dat het Oversticht de andere zijde 
hield, was voor Gelre een motief om in 1427 Overijsel en Drente 
binnen te vallen „welke hij jammerlick verdorf ende ver
woeste". 8 8 Van deze plunderingen leed ook Albergen in hevige 
mate 8 9 en het is begrijpelijk, dat er in een dergelijke benarde 
tijd van vooruitgang geen sprake kon zijn. Toen op 3 maar t 
1431 Paus Eugenius IV, Martinus V opvolgde, kwam er enige 
ontspanning. De nieuwe Paus t rad dadelijk bemiddelend op. 
Interdict, excommunicatie en suspensie werden in 1432 opge
heven en de ballingen keerden, enige uitzonderingen daarge
laten, naar huis of klooster terug. Ook in Albergen zal een zucht 
van verlichting zijn geslaakt, toen de moeilijkheden tot het ver
leden behoorden. Helemaal rustig werd het echter nog niet. 
Paus Eugenius IV benoemde Rudolf van Diepholt tot bisschop 
van Utrecht en diens tegenstander Zweder van Kuilenburg tot 
bisschop van Caesarea i.p.i., m a a r het concilie van Bazel aan 

8 5 hs. Frensw. 249; vergelijk Alb. 15. 
8 6 hs. Frensw. 249; vergelijk Alb. 15. 
8 7 Post, Kerkgeschiedenis' van Nederland in de Middeleeuwen II, 

9 e.V.; hs. Frensw. 225—228. 
8 8 Nagge I, 244; Dumbar, Analecta II, 177—178. 
8 9 hs. Frensw. 249; In den tijden hadden nochtans die broders 

groei lyden, ende by пае onverdrachlic verdreet, ghelijkerwiis 
als oec ander devote ende ghiestlike personen hadden, want sie 
niet en hielden myt den ghemenen lant ende steden thegen den 
pawes ende sijn interdict ende ban. 
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wie Zweder de zaak voorlegde handhaafde deze laatste .9 0 Nu 
vroeg Rudolf van Diepholt herziening aan, maar voordat het 
concilie aan deze herziening was begonnen, stierf Zweder van 
Kuilenburg. 
Zeer waarschijnlijk hebben de broeders van Albergen van de 
verdere strijd weinig last ondervonden, want in de dertiger en 
veertiger jaren der vijftiende eeuw ging het uitstekend. De be
zittingen van het huis breidden zich door aankopen en sehen 
kingen uit en de broeders kregen ook buiten Albergen vaste 
voet. 
In 1429 kocht Henrik Wetter de grove en smalle tienden uit de 
erven Hilbing en Zandhuis te Albergen91 en drie jaren later 
verwierf hij van Ludeken ten Toerne, ter nagedachtenis van 
zijn vrouw, zoon en andere overleden familieleden een volle 
waar uit het erf ten Oeldenhuus in de Lut te . 9 2 Ongeveer in 
dezelfde tijd schonken de raadslieden van het H. Geestgasthuis 
te Oldenzaal een erf rente van één mud rogge per jaar 93 en 
werden de grove en smalle tienden over Noordhof te Albergen *4 

verkregen. Naast een aantal erven, die we later zullen noemen, 
verwierf Henrik Wetter in 1437 vijf morgen land 9S en zijn op
volger in 1440 nogmaals 21 morgen land in het land van Masten
broek. 9e Op deze stukken weideland zullen we in de volgende 
eeuw de ossen aantreffen van het klooster ; de financiële zorgen 
waren voorbij, de tijd van welvaart b rak aan. 
Vooruitgang boekte het huis ook op kerkelijk gebied. Op 8 mei 
1436 breidde de pastoor van Ootmarsum Wynand van Twicklo 
de voorrechten van de vergadering opnieuw uit . Tegen betaling 
van een half lood zilver per jaar mochten de klerken nu ook 
geestelijke bijstand verlenen aan de in het huis aanwezige gas
ten, 97 welk recht op Nieuwjaarsdag 1437 door Rudolf van 
Diepholt werd bekrachtigd. 98 Dat een dergelijk recht werd 
verleend, geaccepteerd en bekrachtigd, wijst er op dat in het 

00 Post, Geschiedenis d. Utr. bisschopverk., 158—168. 
Vl Inv. 59; Lib. Mon. fol. 20v en 21 (Gekocht voor 125 overlandse 

rijnse guldens). 
92 Inv. 143; Lib. Mon. fol. 84. Zie ook hoofdstuk IV. 
оя Reg. 132; Cart. p. 26. 
0 4 Reg. 135; Lib. Mon. fol. 25 en 26. 
915 Inv. 159; Lib. Mon. fol. 144; Waar genoteerd: Valent annuatim 

XXV floren. Emimus quodlibet jugerum pro XC scutis antiquis. 
βΒ Inv. 158; Lib. Mon. fol. 145 en 145v. Gekocht voor 1000 rijnse 

guldens. De jaarlijkse opbrengst van deze stukken, genaamd 
Sontsbeke en Boelmans Putte, was 43 dito guldens. 

9 7 Reg. 153; Lib. Mon. fol. 9V en 10; Privilegia capituli nostri no. 80. 
9 8 Reg. 154; Lib. Mon. fol. 10; Privilegia capituli nostri no. 81. 
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huis reeds regelmatig gasten verbleven. De bijdrage van een 
half lood zilver werd in 1440 door Wynand v. Twicklo verlaagd 
tot één rijnse gulden " en bij de bevestiging voegde de bisschop 
er aan toe, dat klerken, die het huis verlieten, een boete zouden 
betalen van 25 gulden, tenzij zij voornemens waren in een an
dere kloostergemeenschap in te treden.1 0 0 Deze bepaling en ook 
die van 1420, aangaande de aanspraken op vergoeding voor be
wezen diensten na de dood van een broeder door diens erf
genamen, zouden er op kunnen duiden, dat het huis ten aanzien 
van die aanspraken en vertrekkende broeders inderdaad on
aangename ervaringen had. 

In de loop van 1437, misschien begin 1438, deed Henrik Wetter 
afstand van zijn waardigheid als rector. Dertig jaar lang had 
hij het huis bes tuurd en in de moeilijkste periode leiding ge
geven, nu kon hij , wegens z'n gevorderde leeftijd, deze moei
lijke taak niet meer aan en hij wenste er van ontslagen te wor
den. Onder zijn rectoraat was het huis van de grond af opge
bouwd. Hij had het initiatief genomen tot de bouw van het 
eerste klerkenhuis, dat naast de oude boerderij , die nog steeds 
dienst deed als verblijf voor lekebroeders en commensalen, 
was opgetrokken ; hij had het eenvoudige kerkje laten bouwen, 
dat het geheel completeerde, en alles met een brede gracht doen 
omgeven.101 Daarnaast had hij schenkingen voor de gemeen
schap geaccepteerd, transacties gesloten, z'n klerken en leke
broeders in materiële en geestelijke moeilijkheden bijgestaan 
en dat alles ter ere Gods als een goede devoot. 
Gezien het feit, dat hij nog ongeveer dertig jaren leefde moeten 
we aannemen, dat hij lichamelijk nog niet versleten was, maar 
dat hij zijn laatste jaren meer teruggetrokken wilde leven om 
zich te wijden aan gebed en meditatie, waarvoor hem, door 
zijn drukke bezigheden, vaak onvoldoende tijd was overge
bleven. Albergen verlaten deed hij niet, tot aan zijn dood bleef 
hij in het huis, waar geen werk hem te gering was ; hij weefde 
linnen, schilde eiken en reinigde de bast voor de leerlooiers en 
voelde zich de minste van allen.102 Op 22 februari 1466 over
leed hij , bijna negentig jaar oud en men begroef hem in het 

09 Reg. 183; Lib. Mon. fol. 8; Privilegia capituli nostri no. 77. 
1,1,1 Reg. 175; Lib. Mon. fol. 8; Privilegia capituli nostri no. 78. 
"»ι Lib. Mon. fol. 191. 
1 0 2 hs. Frensw. 250. Hij was gewoon te zeggen: „Ick en sal nummer 

vrolic sterven ten sy dat ick ijrst daer to come dat ie verduide
lijken ende myt vredeliken herten kan liden dat ick en doet 
ghehieten werde ende voer nicht gheachtet werde". 
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koor van de kerk aan de epistelzijde. Later, toen een nieuwe 
kerk was gebouwd, werd zijn stoffelijk overschot daarheen over
gebracht en wederom voor het hoofdaltaar bijgezet „Opdat men 
sijnre n u m m e r en solde vergheten ende sijnre leren ende exem
pelen sijnrer doghentliker ende oetmoedeliker wanderinghe, 
daer hie dat hues mede begonnen ende fundiert h a d d e " . 1 0 3 

Het ledenaantal der Alberger gemeenschap was in de loop der 
jaren sterk toegenomen. Uit akten van 1434 blijkt, dat in dat 
jaar minstens elf lekebroeders op het kerkhof te Albergen bij 
uiterste wilsbeschikking al h u n bezittingen aan het huis ver
maakten en aldaar „puerlic om Godes willen gheherberghet 
sijn tot hoeren wedersegghen t o e " . 1 0 4 De werkzaamheden van 
de broeders namen door de vergroting der bezittingen en van 
het gebouwencomplex wel toe, maar essentieel bleven ze de
zelfde. Landbouw, veeteelt en de daarbij komende bezigheden, 
huiselijke arbeid en daarnaast het overschrijven van boeken 
waren en bleven het gewone werk. Het godsdienstig leven stond 
op hoog peil, hetgeen wel blijkt uit het feit, dat verschillende 
broeders in de loop der jaren tot priester werden gewijd. Een 
aantal van hen werd tot rector aangesteld en zij brachten de 
kloosters, waar zij kwamen, meer of minder in contact met Al
bergen. Gedurende de laatste maanden van zijn rectoraat vroeg 
men aan Henrik Wetter nog een rector voor St. Janscamp bui
ten Vollenhove; de broeders van dit klooster hadden na de 
dood van h u n rector Albert Griet aan het Zwols klerkenhuis 
een nieuwe leider gevraagd en vandaar werd de aanvrage aan 
Albergen doorgegeven. In 1437 ging Thomas van Gueterswyck 
uit Westfalen, priester te Albergen, naar St. Janscamp. We 
lezen aangaande deze priester, de derde van St. Janscamp, dat 
onder zijn bes tuur het aantal broeders zeer toenam, dat hij 
zijn kloosterlingen aanspoorde tot deugdbetrachting en strenge 
zelfverloochening, en dat vele nonnenkloosters een biechtvader 
ui t St. Janscamp wensten. Na het klooster 38 jaar bestuurd te 
hebben, stierf hij de 24ste februari 1475 en hij kreeg een laatste 
rustplaats in het koor voor het altaar „Sub saxo corpus, spiri
tus ante Deum est". In het Necrologium van St. Janscamp 
wordt hij genoemd : Generaal-minister der orde van St. Fran-
ciscus van Poenitentie. 1 0 r , Hoewel Thomas van Gueterswyck, 

к- hs. Frensw. 252; Alb. 17. 
к·4 Inv. 16; Reg. 142, 143. 
U)'i J. L. v. Slee, Mededeelingen aangaande het klooster St. Jans

kamp van de Derde Orde van St. Franciscus buiten Vollenhove. 
V.M.O.R.G. 26 (1910) 31-47. 
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die als reorganisator te St. Janscamp zijn sporen verdiende, 
de Broeders van het Gemene Leven verliet om de regel van 
St. Franciscus te volgen, siert hij door zijn grote persoonlijk
heid niet alleen de Derde Orde, maar is ook hij een parel aan 
de kroon van de Moderne Devotie in het algemeen en van Al
bergen in het bijzonder. 
We zagen, dat Henrik Wetter de leiding van het huis had neer
gelegd en dat hij nu in dezelfde gemeenschap ondergeschikte 
arbeid verrichtte. Zijn opvolger als rector was Godfried Scher
ping, een Deventenaar van geboorte, die gedurende de korte 
tijd, dat hij de leiding had, de vergadering voorspoedig bestuur
de. Op zijn initiatief begon men met de uitbreiding der ge
bouwen: er verrees een aparte smederij , waar broeder smid 
nieuwe gereedschappen kon maken en de oude herstellen. Een 
nieuwe grote refter werd gebouwd en de keuken in een af
zonderlijke ruimte ondergebracht. De verbouwing van de 
ziekenzaal tot gastenverblijf vormt opnieuw een bewijs van de 
belangrijkheid van Albergen als gastencentrum. Gelegen aan 
een grote verkeersweg, konden vreemdelingen en reizigers 
er overnachten en ook gasten, die langer onderdak verlangden, 
genoten tegen betaling gastvrijheid, konden geestelijke bijstand 
verkrijgen 10e en op het kerkhof worden begraven.107 Inplaats 
van de oude ziekenzaal bouwde men een geheel nieuwe en 
richtte deze in. 

Godfried Scherping kocht of kreeg een zestal erven en enige 
stukken land en verwierf voor het huis een aantal grove en 
smalle tienden en een aantal jaarrenten bovendien.108 Deze 
energieke en diep godsdienstige man verliet Albergen en ging 
naar Trier om aldaar in te treden bij de benedictijnen.109 

De derde rector werd Reinier van Texel, ook Deventenaar van 
geboorte. Onder Henrik Wetter was hij enige tijd procurator 
te Albergen en daarna rector bij de zusters te Hasselt. Hij had 
het huis reeds vele belangrijke diensten bewezen en nam nu 

10« Zie boven blz. 49. 
io? Geerdink, Eenige bijdragen tot de geschiedenis van het archi-

diaconaat en aartspriesterschap Twenthe, 247. 
ios D e erven Roelving, Hofhuijs en Heerding te Wierden, Her

gelding te Albergen, de katerstede Hackhuys te Fleringen en 
Vryling te Vasse; 21 morgen land te Mastenbroek en twee stuk
ken land uit de erven Henreking en Borgherdinc te Albergen, 
Smeding Venemaat aldaar en in Wierden het Altijngstuck. 

109 Alb. 17. Als reden van zijn vertrek geeft het hs. Frensw.: „Hie 
gheng in sinte Benedictus oerde uut scrupel, want hem duchte 
in sijnrer consciencien recht offt hie eer tij des by hem selven 
ghelovet hadde in ene oerde te ghane" (249—250). 
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doelbewust de leiding van de gemeenschap op zich. 
In deze tijd bleek ook, dat de bisschop van Utrecht het con
vent van Albergen goed gezind was, want op 11 november 1445 
nam Rudolf van Diepholt de priesters en klerken van het huis 
onder zijn bijzondere bescherming en stelde hun goederen, die 
ter Nyenbrugge (Nieuwebrug) in het kerspel Ommen, te land 
of te water passeerden, vrij van tol. u o Toen de bisschop enige 
tijd later op het kasteel Laghe vertoefde, boden de broeders 
hem als afkoopsom en tevens als bewijs van erkentelijkheid 
een nieuw missaal aan,111 waaruit we mogen besluiten, dat 
men zich in Albergen niet alleen met het kopiëren, maar ook 
met het verluchten van boeken bezig hield. 
„Nae den dat die vergadderinghe deer preisteren ende klercken 
myt vele gueden lekenbroederen, die van selighen heren Hen-
ricke den ijrsten pater mitter godliker hulpe wal bestaen ende 
ghefundiert was aldus scheen yn gueden voertganghe te wesen, 
soe gheschiedet naemaels yn den XLVII. iare van den anbe-
ghynne, dat sie creghen een inval ende ghedachten ( tis te hopen 
dattet uut Godes inspreken quam) als dattet nutter wer ende 
Gode behageliker ene oerde ende regule an te nemen op dat sie 
te vaster yn stanthafticheyt ende yn enen gueden levene ende 
state ghevestet mochten werden, ende yn tyden als hem noet af 
lyden an queme, dat sie te bet raet ende bescherminge mochten 
crighen ende soeken an den ghenen daer sie hem onder ghe-
gheven ende mede verbonden hadden, ende alremeest op dat 
die wertlike hant ghene macht offt ghebot over hem en solde 
hebben moghen".112 

Reeds lang was duidelijk geworden, dat de broeders naar een 
volmaakter kloosterleven verlangden. In het derde jaar van 
zijn rectoraat nam Reinier van Texel dan ook het initiatief om 
de opinie van zijn broeders te peilen en op St. Polycarpusdag 
(26 januari) zette een ieder zijn mening op papier. Eenstemmig 
was men van oordeel, dat men zich bij de regulieren moest aan
sluiten „al en weren sie daer niet alle nutte toe, somighe want 
sie daer toe oelt toe weren, somighe te kranc van hovede, 
somighe om oer sonderlinhe ghebrec".11S Ook Henrik Wetter, 
de stichter van het huis, juichte deze overgang t o e . ш 

110 Inv. 5. Zie hoofdstuk Г . 
111 Inv. 5; Privilegia capituli nostri no. 85. 
1 1 2 hs. Frensw. 252. 
1 1 3 hs. Frensw. 253. 
114 hs. Frensw. 251, 253. Dat behagede hem seer wal, ende als hie 

selven plach te segghen, soe hadde hie daer langhe te voren en 
voelen van dat sie noch naemaels solden reguliers warden. 

53 



Na deze beslissing begaf de rector zich naar Rudolf van Diep-
holt en verkreeg van hem toestemming om het habijt der regu
lieren aan te nemen. Hij gaf Reinier van Texel een brief, gericht 
aan de prior van Windesheim, met het verzoek, dat deze de in
kleding zou verrichten. 
Hiermede zijn we aan het einde gekomen van Albergens ge
schiedenis als stichting van de Broeders van het Gemene Leven. 
Het moge dan waar zijn, dat aan die vier decennia geen enkele 
wetenschappelijke herinnering verbonden is,115 het ideaal der 
fraterhuizen, de zuiverheid van harte, heeft het huis steeds 
hooggehouden en de nederigheid beoefend. Hierom kunnen we 
zeggen, dat het huis te Albergen aan zijn bedoeling heeft be
antwoord en dat het als een gaaf geheel naar de congregatie 
van Windesheim overging. 

us Delprat, Verhandeling over de broederschap van G. Groóte, 165. 
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HOOFDSTUK II 

De aansluiting bij Windesheim. 
Een periode van bloei. 

De overgang tot de regulieren werd op 4 mei 1447 een feit ' en 
bij besluit van 24 juni keurde Rudolf van Diepholt de aanslui
ting goed.2 Hij schonk het jongste lid van Windesheim bij 
deze gelegenheid dezelfde rechten en vrijheden als het moeder
klooster, welke privilegiën later door Paus Pius II werden be
krachtigd. s Alle rechten, vrijheden en privilegiën van vóór de 
overgang bleven mede behouden, zodat het er tezamen een 
respectabel aantal waren. 
In opdracht van Willem Vornken, prior van Windesheim, ging 
Johannes van Coesfeld naar Albergen en kleedde in het kapittel-
huis aldaar negen nieuwe leden in. Zeven van hen, waaronder 
Reinier van Texel en Gerard van Ubach, die beide later prior 
van het klooster zouden worden, deden hun professie, terwijl 
twee klerken eerst een proefjaar zouden doormaken. Henrik 
Wetter, Rippertus Grotenbrueck, Theodericus Kuyck en enige 
klerken traden niet toe om reeds genoemde redenen. Ook vin
den we vermeld, dat Evert van Oeden, afkomstig uit het Luikse 
en priester te Albergen met toestemming van de gemeenschap 
het huis verliet, daar hij zich niet aan een kloosterregel wenste 
te binden.4 Enkele jaren te voren 5 had hij al zijn roerende en 
onroerende goederen aan het huis geschonken en ook later 
bleef hij dit gedenken. In 1487, dus veertig jaar na zijn vertrek, 
schonk hij het klooster nog een patrimonium, wel een bewijs, 
dat het huis hem steeds lief was gebleven. In hun antwoord
brief betuigen de kloosterlingen hem hun dank en tevens hun 
erkentelijkheid voor al hetgeen zij van hem mochten ontvan
gen, Door deze en andere giften, schrijven zij, was het klooster, 
in tijdelijke goederen „harde seer wal verbetert". 6 

Op de eerstvolgende vergadering van het Generaal Kapittel in 

1 hs. Frensw. 193, 252—253. 
2 Inv. 30; Privilegia capi tuli nostri no. 79. 
3 Reg. 362; Lib. Mon. fol. 11; Privilegia capituli nostri no. 82 

(lOmrt 1462). 
4 Lib. Mon. fol. 199: Want hie dan seer langhe iaren van ons is 

gheweest ende bij onsen consent van ons ghescheden om dat hie 
die orden niet draghen en muchte de wij doe annamen. 

s 31 maart 1443; Inv. 18; Reg. 190. 
β Lib. Mon. fol. 199. 
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1448, werd het huis geïncorporeerd 7 en werd een prior aan
gewezen om de leiding van het convent op zich te nemen. 8 

Deze pr ior was Walramus van Meurs, geboren te Gustorf, Kreis 
Grevenbroick (Duits land) . Hij had gestudeerd aan de universi
teit te Keulen β en was in 1426 door Henricus Loder te Frens-
wegen ingekleed. In dit klooster had hij alle belangrijke func
ties vervuld ; hij was er achtereenvolgens procurator, pr ior en 
suppr ior , 1 0 zodat hij èn door zijn wetenschappelijke ontwik
keling èn door zijn praktische scholing zeker de juiste man op 
de juiste plaats moest worden geacht. 

Reinier, de vroegere rector en ook na de overgang tot aan de 
incorporatie tijdelijk met de leiding van het convent belast, 
werd nu weer procurator en was als zodanig de rechterhand 
van de prior. 
Ingrijpende veranderingen, behalve in juridische zin, heeft de 
overgang naar Windesheim in het dagelijkse leven te Albergen 
niet te weeg gebracht. De broeders waren reeds, wat hun levens
houding betreft, van een kloosterlijke geest bezield. Zij vulden 
hun dagen met bidden en overwegingen, met studie en handen
arbeid en bezaten dezelfde vorm van ascese als de Windeshei-
mers. In hun consuetudines, die zij van Zwolle hadden over
genomen was ook het koorgebed voorgeschreven aan priesters 
en aan klerken.1 1 Door hun aansluiting bij Windesheim wer
den zij nu ook in de strikte zin van het woord kloosterlingen. 
Als broeders waren zij dit niet, omdat zij niet de eeuwige ge
loften hadden afgelegd. Het essentiële in deze overgang was 
dus het afleggen van de eeuwige geloften, die de Windesheimers 
beschouwden als het fundament waarop het kloosterleven 
steunde. 

Walramus van Meurs, de voortreffelijke leerling van Henricus 
Loder, maakte zich in de korte tijd, dat hij in Albergen de lei
ding had vooral verdienstelijk voor het geestelijk heil zijner 
kloosterlingen en hij t racht te zijn medebroeders een hoge op
vatting bij te brengen van het kloosterleven. Om uiterlijkheden 
bekommerde hij zich weinig en voor tijdelijke aangelegenheden 
toonde hij evenmin belangstelling. Bij voorkeur verbleef hij in 
zijn cel, waar hij zijn tijd doorbracht met bidden en mediteren. 

7 Van der Woude, Acta Cap. Wind. 45. 
8 hs. Frensw. 254. 
9 Keussen, Matrikelen der Universität K ö b , Band I, Rekt. 132, 11. 

Hier blijkt, dat hij in het wintersemester 1421/22 te Keulen werd 
ingeschreven en op 14 mei 1423 aldaar zyn baccalauriaat behaalde. 

« Löffler, 113, 132; hs. Frensw. 257. 
11 Narratio 242; Ned. Historiebladen I (1938) 304—335. 
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Zijn confraters was hij in woord en daad een voorbeeld en ook 
bij de mensen buiten het convent stond hij hoog aangeschreven 
en hij werd door hen als een heilige beschouwd. 
In eten en drinken was hij zeer matig en in zijn kleding onder
scheidde hij zich in geen enkel opzicht van zijn medebroeders. 
Steeds was hij opgewekt en blij, en wist hen die in moeilijk
heden hun har t bij hem uitstortten, met enkele woorden op te 
beuren en te kalmeren. Zeer moeilijk viel het hem de klooster-
of lekebroeders, die in strijd met de regels gehandeld hadden, 
terecht te wijzen, en de Frensweger kroniekschrijver zegt, dat 
wanneer het mogelijk was : „Soe toende hie somtijt eynrehande 
droeflich ghelaet uut welken die broeders mer yn oeren herten 
gheslagen worden dan van den worden der scheldinghe". 1 2 

Op 5 juni 1449 verleende bisschop Rudolf van Dicpholt aan 
Walramus toestemming o m het hoofdaltaar en de twee kleine 
altaren in de kloosterkapel af te breken en n a a r een meer ge
schikte plaats over te brengen. 1 3 De toestand van de kapel ver
eiste reeds lang dringend verbetering. Het godshuis was nog 
steeds het eenvoudige gebouwtje, indertijd door Henrik Wetter 
opgetrokken uit hout en leem en met stro bedekt. Het was 
echter niet voor Walramus weggelegd de plannen tot verbete
ring van de kapel tot uitvoering te brengen, hij moest dit aan 
zijn opvolger overlaten. 

Geheel opgaande in geestelijke beschouwingen bemoeide hij 
zich weinig met het tijdelijk welzijn van het convent en liet 
Reinier van Texel de vrije hand om datgene te doen, wat deze 
voor de gemeenschap economisch verantwoord v o n d . 1 4 

Het vertrek van deze procurator, die in 1449 als pr ior de lei
ding op zich nam van het klooster Silo in Oost Friesland, dreig
de dan ook nadelig te worden voor het convent. Er kwam een 
stilstand in het economisch leven, weinig landerijen werden in 
die tijd aangekocht of door schenking verworven en de broe
ders begonnen zich over deze gang van zaken zorgen te maken. 
In 1450 legden ze deze zorgen voor aan Johannes Naaldwijk, 
prior te Windesheim, en Henricus van Deventer, prior van het 
klooster van St. Agnietenberg, die „пае ghewoenten" het 
klooster kwamen visiteren. 
„Ende want pater Walramus wal bekende dattet mit hem an
ders wolde comen ende dat des conventes voelen ende sijn niet 
vast op hem en stonden, soe was hie oec te willigher dat ampt 

1 2 hs. Frensw. 256. 
'3 Lib. Mon. fol. 10. 
1 » hs. Frensw. 255 256. 
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aver te gheven, ummers hie screef enen breef mit sijns selves 
hant an den prior van Wyndesem, daer hie ynne begheerde 
absolucie van der priorscap dat syne grote doechde ende oet-
modicheit w a s " . 1 5 De prior werd van zijn ambt ontheven en 
men koos een nieuwe in zijn plaats. Walramus van Meurs ver
liet Albergen en keerde naar zijn oorspronkelijke standplaats 
Frenswegen terug. Achttien jaar later verliet hij dit convent 
voor de laatste maal om zich naar Diepenveen te begeven, waar 
hij als rector van het bekende vrouwenklooster aldaar zijn 
laatste dagen sleet. Op 19 april 1474 stierf hij daar op hoge 
ouderdom en werd in de kloosterkapel begraven. 1 β 

Reinier van Texel keerde uit Silo terug en n a m de leiding van 
het convent weer op zich ; de gemeenschap had hem eenstem
mig tot pr ior gekozen. Aanstonds begon hij met de reparat ie 
der verschillende gebouwen en al spoedig bleek, dat het een 
werk van jaren zou worden. 1 7 Ook een nieuwe kloosterkerk 
moest er komen, want behalve dat de bestaande kerk in een 
slechte toestand verkeerde, dreigde zij ook te klein te worden 
voor de sterk groeiende gemeenschap. Derhalve riep hij zijn 
medebroeders in het kapittelhuis bijeen en men besloot een 
stenen kerk te bouwen „Ende als sy die manyer van wytheit, 
langheit ende hoecheit wysten", 1 8 berekende hij hoeveel ste
nen, kalk, hout, leien en spijkers er nodig zouden zijn. In 1458 
begon men met het bakken van stenen, waarvoor de leemachtige 
bodem ter plaatse ten dele de benodigde grondstoffen verschaf
te. Na drie j a a r van harde arbeid had men duizenden stenen 
gevormd en gebakken en ook een gedeelte van de overige be
nodigde materialen, als „holt, kalck, leyen ende negelen" bijeen
gebracht. In 1461 ving de eigenlijke bouw van het godshuis 
aan. De juiste afmetingen van de kerk vinden we vermeld bij de 
taxatie van de kerk van Albergen, ingevolge een resolutie van 
1 januar i 1718.1 β Daar lezen wij : „De kerk wegens haar groóte 
is in haar vierkant in het rond bemuur t 438 voedt, hoog 42 voet. 
De muuren bent dik 2 à 3 voet". Het gebouw bevatte behalve het 
hoofdaltaar tien zijaltaren,20 een bewijs, dat de kloosterge-

15 hs. Frensw. 257. Volgens dit hs. werd op 2 nov. 1450 Reinier v. 
Texel gekozen, maar elders (Inv. 20) vinden wij bij de opname 
van acht nieuwe leden op 17 mei 1450 Reinier van Texel reeds 
als prior genoemd. 

ie hs. Frensw. 257; Löffler 113; Lindebom 163. 
17 In 1453 waren alle reparaties nog niet voltooid. 
« Kerk. Nederl. 1847, 51; hs. Frensw. 259. 
i» Zie bijlage IX. 
20 Lib. Mon. fol. 10 en 11; Privilegia capituli nostri no. 83. 

58 



meenschap in die jaren reeds een grote omvang had aange 
nomen. Hoe groot het aantal priesters, klerken en lekebroeders 
was is niet nauwkeurig vast te stellen, daar de akten, volgens 
welke de bewoners van het convent hun roerende en onroeren
de goederen aan de gemeenschap overdragen of verklaren, dat 
hun verwanten eventueel geen aanspraak kunnen doen gelden 
op vergoeding van hun diensten aan huis of klooster bewezen, 
onvolledig zijn.S1 Uit de aanwezige akten mag men conclu
deren, dat minstens 5 priesters, 13 klerken en 26 lekebroeders 
tussen 1420 en 1447 afstand doen van hun rechten 2 2 en in de ja
ren 1447—1472 worden 2 klerken en 28 lekebroeders vermeld. ^ 
Het hoogtepunt van Reinier's prioraat moet wel geweest zijn 
de inwijding van de nieuwe kloosterkerk en het kerkhof op 
28 juni 1471 door Goswinus, bisschop van Hieropolis en vicaris-
generaal van bisschop David van Bourgondië.2 4 

Hel hoofdaltaar werd toegewijd aan de Moeder Gods, St. An
tonius en St. Johannes de Evangelist. De vijf altaren, geplaatst 
in de zuidzijde van de kerk resp. aan de H. Maagd; St. Johan
nes de Doper en de H. Aartsengel Michael; St. Stephanus en 
St. Laurentius ; St. Martinus en St. Nicolaas ; St. Catharina en 
St. Agnes. In de noordzijde van het gebouw stonden eveneens 
vijf altaren, die onder de hoede werden gesteld van de navol
gende heiligen : St. Antonius-Abt ; 25 St. Petrus en Paulus ; St. 
Augustinus, St. Gregorius, St. Ambrosius en St. Jheronimus; 
Maria Magdalena en het laatste altaar aan St. Ursula en haar 
gezellinnen. 26 

Op verzoek van de prior verleende de bisschop bij deze inwij
ding een aflaat van vijf dagen aan hem die zijn medebroeders 
uit liefde zou bijstaan of waarschuwen, aan hem die als hij ver
maand werd, zich voor zijn vermaner zou verootmoedigen, aan 
degene die zonder verontschuldigingen bij het capitulum cul-

21 Op folio 206 van het Liber Monasterii staat b.v. vermeld, dat 
Theodoricus Mengering de Brommen op 21 juli 1469 door het 
convent met zijn goederen als klerk ontslagen is uit het convent 
en hij zijn akte van resignatie heeft teruggekregen. In de akten 
wordt hij nergens genoemd. 

22 Inv. 16 en 18. 
25 Inv. 20 en 21. 
-'* hs. Frensw. 260; Reg. 404; Lib. Mon. fol. 10; Privilegia capituli 

nostri no. 83. 
85 In 1480 werd St. Bendictus toegevoegd aan het altaar van St. 

Antonius. Lib. Mon., 'η blad toegevoegd tussen de folio's 10 en 11. 
2 6 Privilegia capituli nostri no. 83, 249—253. In 1520 wordt bij de 

opname van lekebroeders ook een altaar genoemd, aan de marte
laar St. Vitalis toegewijd (Alb. 231). 
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parum zijn schuld zou belijden, die een hard woord zonder 
tegenspreken geduldig zou dragen, die nederig vergiffenis zou 
vragen, een daad van gehoorzaamheid zou verrichten of het al
gemeen welzijn der broeders zou bevorderen. 27 

Bij de inwijding en in gebruikname van de kerk vertoefden 
zeer vele genodigden en belangstellenden binnen de klooster-
gracht. Men schatte hun aantal op ruim 4000 en allen zaten 
mede aan de feestdis aan. Na afloop, zo verhaalt het Bourgon
dische hs., was er nog een grote hoeveelheid spijs en drank 
over, terwijl men aanvankelijk, bij het zien van zo'n grote 
menigte, bevreesd was niet voldoende te hebben.2a Naar deze 
nieuwe kloosterkerk werd ook het stoffelijk overschot van 
Henrik Wetter, de eerste rector, overgebracht en opnieuw, voor 
het hoofdaltaar, aan de epistelzijde, bijgezet.29 

Vermeldenswaard is een annotatie in het Liber Monasterii van 
18 juni 1470, waar wordt vermeld, dat de bisschop van Utrecht 
aan prior en convent toestemming verleent om de oude kerk af 
te breken en door een nieuw en groter gebouw te vervangen.:,u 

Wij moeten deze goedkeuring slechts als een formaliteit be
schouwen, daar de nieuwe kerk op dat tijdstip bijna klaar was. 
Op hetzelfde folio van het Liber Monasterii, alsmede in de Pri
vilegia 31 lezen we, dat kort na de inwijding, n.l. op 7 septem
ber, bovengenoemde bisschop opnieuw in Albergen vertoefde 
en er o.a. drie kruisbeelden, één Mariabeeld, één beeld van St. 
Augustinus en drie beelden van St. Antonius wijdde. 
De Windesheimse congregatie verwierf in deze tijd van pausen 
en bisschoppen vele privilegiën. Het aantal voorrechten werd 
op de duur zo groot, dat de Windesheimers besloten de toepas
sing van al deze priviligiën te beperken.32 Op 22 januari 1460 
schonk Paus Pius II de kloosters van Windesheim een groot 
aantal voorrechten, die later door Paus Sixtus IV nog aan
merkelijk werden uitgebreid : o.a. werd het aan bisschoppen 
verboden, zich op enerlei wijze in te laten met de visitatie der 
kloosters van deze congregatie.*3 Op 29 juni 1461 had de bis-

27 Privilegia capituli nostri no. 83. 
28 Alb. 18. 
29 Alb. 17; hs. Frensw. 252. 
за Lib. Mon. fol. 10; Reg. 397. 
31 Privilegia capituli nostri no. 83. 
32 Privilegia capituli nostri no. 64. In een bulle van 11 april 1487 

gaf Paus Innocentius VIII b.v. alle privilegiën, die de augustijnen, 
benedictijnen, cisterciens'ers en kartuizers hadden, ook aan de 
Congreg. v. Windesheim (Priv. 66—69). 

33 Privilegia capituli nostri no. 46, 50 en 56 (17 juli 1477). 
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schop van Utrecht voor zich zelf en zijn opvolgers reeds af
stand gedaan van het recht van visitatie, correctie en reforma
tie, voor zoverre het de Congregatie van Windesheim betrof . Л і 

Hoewel het grote aantal privileges voor Albergen vele geeste
lijke voordelen opleverde, bleeft Reinier toch steeds bezorgd 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van het convent. „Hie 
was sorchvoldich op sijne ondersaten, ende leerde ende onder-
wisede sie myt worden ende myl exempelen te wanderen den 
rechten wech der warachtiger dogheden daer men mede moch
te comen ten ewyghen leven". 3 5 Dikwijls vermaande hij zijn 
broeders en spoorde hen aan, dat zij zich zelf vooral zouden 
Ieren kennen. Hij hield hun, zegt de kroniekschrijver, de woor
den van St. Isidorus voor ogen : „Die hem selven niet en kennet 
ende syne consciencie daghelix niet en ondersoeket, myt wat 
ghebreken sie belastet is, ende off hie voertgae in doegheden, 
off verwonnen werde van synen passien, desse mensche is ghe-
lijc enen vermaelden beeide, dat niet en siet, noch hoert, noch 
en voelet. Dusdanen menschen hebben oere oghen dicke 
scharplic op ander menschen, ende merken haeste oer ghe
breken, ende ordelen dwaeslike oere naesten, van hem selven 
en weten sie niet q u a d e s " . 3 e 

Er was rust en orde in het convent en door zijn grote kennis 
was Reinier de vraagbaak van een ieder. Toen hij zich bij de 
vergadering te Albergen aansloot, was zijn kennis zeer gering 
gweest, m a a r hij had zich deze eigen gemaakt in de stilte van 
zijn cel. Daar had hij zich met har t en ziel op de studie toe
gelegd en had zich o.a. een grote kennis van de H. Schrift ver
worven. 
Door zijn tactvol optreden was hij geliefd bij z'n confraters, 
die zonder vrees met h u n moeilijkheden bij hem kwamen. 
Gezien was hij ook bij de wereldlijke overheid en met zijn 
diplomatieke gaven viel het hem meestal niet moeilijk van deze 
datgene te verkrijgen, wat hij voor zijn gemeenschap nodig 
achtte. Indien nodig, kon hij van een niets ontziende hardheid 
en gestrengheid zijn, waar het de godsdienstige of economische 
belangen van het convent betrof. Naast de geestelijke belangen, 
bleef hij ook voor de tijdelijke belangen van het huis een open 
oog houden. 

u Privilegia capituli nostri no. 48 en 56. In 1520 dreigden hierover 
moeilijkheden te ontstaan tussen bisschon Philips van Bour-
gondië en het klooster te Albergen (Alb. 56). 

M hs. Frensw. 258. 
36 hs. Frensw. 258. 
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Het klooster n a m in die tijd op economisch gebied een hoge 
vlucht, hoewel niet te ontkennen valt, dat het ook te kampen 
had met grote moeilijkheden. In de jaren 1450—1453 werden 
deze streken ernstig door de pest geteisterd en we lezen, dat 
1454 een rampzalig jaar was, daar de oogst door zware slag
regens grotendeels verloren ging. 3 7 Maar „in korten tijden пае 
dat hie was pr ior gheworden begonde hie erve, renthen, en ten-
den te copen, ende dede dat hues myt sijnre vroetheit ende 
cloecheit voertgaen yn tijtliken g u e d e " . 3 8 De materiele voor
uitgang blijkt ook uit het zeer onoverzichtelijke chartular ium ; 
later werd dit vervangen door het Liber Monasteri!, waarin de 
charters betreffende landerijen, tienden en jaarrenten in topo
grafische volgorde zijn gekopieerd. Kort na zijn keuze kocht 
Reinier voor 610 rijnse guldens de grove en smalle tienden over 
de erven Dierking, Smeding, Borgherding, Hoenlo en Goirkate 
te Albergen en het erve Volenbroeck te D u l r e , 3 9 alsmede op 
1 december 1450 voor een niet nader aangeduide som, een jaar
rente van vijf gouden rijnse guldens uit de erven Groothuis te 
Hertme, Bentering in Berghuizen en Benning in M a n r e . i 0 Kort 
tevoren had hij ook de halve grove tiende over het erf Roder-
ding te Deurningen verworven. 4 1 

Hadden de broeders, zoals we reeds zagen, in 1445, onder zijn 
rectoraat, vrijstelling gekregen van de tol te Nyenbrugge, in 
1453 wist hij van Johan, heer van Almelo, ook de weggelden te 
Wierden en Almelerveen te kopen, zodat het convent in het ver
volg geen weggeld meer behoefde te betalen van de daar pas
serende kloostergoederen. 4 2 

Op 17 m a a r t 1450 had zijn voorganger het erf Leferding te 
Reutum met het erf Hilbolding te Albergen geruild, dat aan de 
Commanderie van Ootmarsum toebehoorde 4 3 en twee weken 
later het erf Hilbing verworven, 4 4 m a a r zeer waarschijnlijk 
was het onder Reinier van Texel's prioraat, dat men inging op 
een aanbod van Herman Pesye en van deze voor 170 gulden het 
erf Smeding k o c h t . 4 5 Voor de aanzienlijke som van 1286 gul-

3 7 Dumbar, Tegenw. Staat I, 129—130. 
3(1 Kerk. Ned. 1847, 51; hs. Frensw. 259. 
s» Inv. 41; Lib. Mon. fol. 29 (18 mei 1450). 
4 0 Cart. p. 81. 
« Lib. Mon. fol. 87. 
« Inv. 10 (30 april 1453). 
4 3 Inv. 43 en 61; Lib. Mon. fol. 193. Om orber verbeteringhe ende 

ghelegenheit onses cloesters. 
4 4 Inv. 60. 
4 5 Inv. 81 (30 oktober 1450). 
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den voegde Reinier in 1455 de erven Lodewich te Albergen, 
Vosseshaer te Geesteren en Rengering, Grote en Luttike Getkate 
te Almelo aan het kloosterbezit t o e , 4 e en op 10 november 1467 
verkreeg hij van Roelof van Bevervoorde, genoemd in de lijst 
der weldoeners van het klooster, een grote gift in de vorm van 
enige stukken land. 4 7 Bovendien verwierf het klooster de koop-
brieven van de erven Zendering in Wierden en Tuding in En
ter. 4 8 Het Liber Monasterii vermeldt op folio 148, hoe broeder 
Herman van Bremen, regulier kanunnik te Albergen, in 1468, 
ten behoeve van dit convent, beleend werd met het Bagijnen-
goed en in de volgende jaren kwam men nog in het bezit van 
R o b b e n h a e r 4 9 en J o r d i n g . 5 0 Gedurende zijn bes tuur verwierf 
Reinier door aankoop of schenking uit meer dan 20 erven de 
tienden en bovendien een aantal j aar renten. 5 1 Een groot aan
tal kleine giften kwam nog binnen. In 1451 droeg Willem 
Lubbertsz. op zijn zoon Herman, regulier te Albergen, een rente 
van 16 gulden en twee renten van resp. 2Уг en twee m u d rog
g e 5 2 over en op 23 november 1461 deed Johan Puysen te Al
bergen, met toestemming van de prior, afstand van zijn vader
en moederlijk erfdeel in ruil voor de grove en smalle tienden 
over het erf Zalleking te Zenderen, een rente van vier m u d rog
ge over het erf Bartolding te Apenhusen en na de dood van zijn 
moeder 100 rijnse guldens, binnen een jaar na h a a r dood te 
beta len. 5 3 

Met deze giften kwamen echter ook de moeilijkheden. Familie
leden konden zich meermalen niet met de dotaties verenigen 
en t rachtten de transacties ongedaan te maken. Elders lezen 
we ook, dat het convent gedane beloften of verplichtingen niet 
altijd wenste na te komen. Zo ontstond er in 1460 een geschil 
tussen de prior en een zekere Rudolphus van Twicklo, schepen 
van de stad Deventer, over elf m u d rogge uit de erven Grote 
en Luttike Getkate. Op 4 april 1462 werd dit proces afgewikkeld 

*e Inv. 71, 88 en Lib. Mon. fol. 99. 
4 7 Zie hoofdstuk Г . 
« Inv. 182; Reg. 375. 
4,1 Inv. 89 en 90. In 1457 had de prior en convent dit erf te Almelo 

reeds van de Heer van Almelo gekregen, als onderpand voor een 
aflossing van een rente van 11 mud rogge uit de beide Getkaten. 

5 0 Inv. 136 (28 februari 1472). 
5 1 Voor de erven Lodewich, Vosseshaer, ter Maet, Smeding, Groot 

en Luttike Getkate, Rengering en Zwaferding betaalde de prior 
1892 rijnse guldens, en voor de tienden uit ongeveer twintig 
erven 1791 rijnse guldens. 

52 Inv. 178; Reg. 264. 
s» Inv. 170; Reg. 351. 
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en werd bepaald, dat het convent van Albergen in het vervolg 
jaarlijks aan de procurator van de St. Antoniusbroederschap 
van de St. Nicolaaskerk te Deventer, vijf mud rogge zou ver
strekken en dat de broederschap deze zou aanwenden ten be
hoeve van de armen aldaar.54 

In opdracht van de priors van Windesheim en St. Agnietenberg 
moest het convent in 1469 volgens de tot nu toe ongeschokt ge
volgde, prijzenswaardige gewoonte jaarlijks aan de pastoor en 
de kerspel kerk te Ootmarsum uit elk der navolgende, aan het 
klooster behorende, erven Hoberghen, Nijenhuis, Zandhuis, Hil-
bing, het Laer en Dankate weer een half mud miskoren betalen, 
een verplichting welke sinds enige jaren achterwege was ge
bleven. 5S Tenslotte lezen we, dat in 1476 Gerard van Ubach de 
prior van het convent te Aken machtigde om namens hem en 
het convent te Albergen op te treden tegen Clawes Koenen te 
Herle, inzake het erfdeel, dat hem van zijn moeder was aan-
bestorven.5e 

Kort na Pasen 1472 legde Reinier van Texel zijn ambt neer, daar 
hij van oordeel was, dat hij niet langer die zware last kon 
dragen. Het convent koos op 30 april een nieuwe leider in de 
persoon van Gerard van Ubach. Hij was de vijfde broeder, die 
in 1447 te Albergen was ingekleed en geboortig uit het land 
van Gulik.57 Hij volgde zowel op godsdienstig als materieel 
gebied de voetsporen van zijn voorganger en evenals deze bleek 
hij een man van grote gaven. Hij bezat een diep godsdienstig 
gemoed en zijn deugden bleken niet alleen uit zijn woorden, 
maar ook uit zijn daden ; er ging van hem een grote kracht uit 
en het viel hem niet moeilijk om de goede geest die te Albergen 
heerste, te bestendigen. 
Vooral door zijn economische instelling namen de inkomsten 
van het klooster steeds meer toe, maar daarnaast gaf hij met 
milde hand aan allen die in nood verkeerden. De klooster-
gebouwen werden onder zijn bestuur uitgebreid. Hij gaf op
dracht om een trans naast de kerk te bouwen, benevens een 
nieuw kapittelhuis en een refter en op zijn initiatief verrees 
ook een nieuwe korenschuur. 
In een belangrijke behoefte werd voorzien door het verrijzen 
van een windmolen voor het malen van het graan. Tot nu toe 

« Inv. 85; Reg. 353. 
85 Inv. 8; Reg. 393; R. E. Hattink, Het Miskoom in Twenthe. Bijdr. 

gesch. v. Ov. X, 169—170. 
59 Lib. Mon. fol. 209; Reg. 419. 
« hs. Frensw. 260; Kerk. Ned. 1847, 52. 
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had het convent zich moeten behelpen met een eenvoudige 
paardemolen. In 1479 pachtte Gerard van Ubach van Johan 
van Bevervoorde diens molen voor tien mud rogge per jaar, 
met de verplichting dat de pachtheer zijn eigen granen koste
loos op de molen mocht laten malen. Het onderhoud van de 
molen kwam volledig ten koste van het convent en dit was ook 
verplicht deze weer op te bouwen, zo het gebouw door bliksem
inslag of andere natuurelementen zou worden verwoest. Johan 
van Bevervoorde zou de molen mogen inlossen na afloop van 
de pachttermijn ( 16 jaar), maar dan tegen betaling van 50 gul
den, omdat, zoals in de overeenkomst stond, de molen bij de 
overdracht in een slechte toestand verkeerde.5 β 

Drie jaar tevoren had het convent van Herman van Kemenade 
voor 770 rijnse guldens het voor de poorten van het klooster 
gelegen goed Kemenade gekocht en bisschop David van Bour-
gondië had dit erf van leenroerigheid bevrijd in ruil voor het 
erf Mensing in Geesteren.59 In hetzelfde jaar 1476 verwierven 
de kloosterlingen het erf Wilghering te Eisen 60 en een stuk 
land van wijlen Arnoldus Wonder op de Luttiken Esch bij 
Oldenzaal.el 

Het goederenbezit bleef zich in gunstige zin ontwikkelen, regel
matig werden erven en tienden aangekocht of verkregen. De in
komsten hieruit besteedde men ten dele tot verbetering van de 
gebouwen, ten dele voor weldadige doeleinden zoals bijdragen 
aan gasthuizen en brooduitdelingen aan armen en behoeftigen.02 

Ook het aantal leden van de kloostergemeenschap nam gestaag 
toe. Gedurende Ubach's prioraat traden niet minder dan 35 per
sonen als klerk of lekebroeder in.03 Op 19 juli 1480 vertoefde 
Godfried van Tricóle, wijbisschop van Utrecht te Albergen om 
het vergrote kerkhof in te wijden en gaf de bisschop toestem
ming om St. Benedictus als medepatroon van het St. Antonius
altaar aan te nemen.e* 
Rond 1490 begonnen zich echter donkere wolken samen te trek
ken boven en rond het convent. Hadden in 1485 een zwaar on-

«« Lib. Mon. fol. 35—36. 
09 Inv. 68; Leenreg. David ν. Bourg, fol. 112. 
β 0 Inv. 117 (17 februari) ; Reg. 417. In Liber Mon. fol. 120 in marge 

genoteerd: Emimus pro 7 modus siliginis armuis, quos Delsa 
Grothues donavit nobis et pro 112 ren. aur. Deze rentebrief had 
het huis in 1419 gekregen (Inv. 166). 

β» Inv. 165; Reg. 238. 
«г Zie hoofdstuk Π, 67; III, 98—101. 
«» Inv. 21; Reg. 391, 410, 477, 526, 577, 595, 636. 
0 4 Lib. Mon. blad tussen fol. 10 en 11; Privilegia capituli nostri 

no. 84. 
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weer en zuiderstormen grote vernielingen in Twente aangericht 
en waren de jaren 1485 en 1486 door grote regenval rampzalig 
geweest voor landbouw en veeteelt, de jaren 1490 en volgende 
waren nog meer rampspoedig. Zouden we een dagboek bezitten 
over deze jaren, zoals over de jaren 1520 en volgende, dan zou 
dit een bijna eentonig verhaal geven van plundering en ver
woesting, van strijd en afpersing. Het geringe aantal gegevens, 
waarover wij kunnen beschikken uit een kroniekje uit deze 
tijd, is echter voldoende om ons duidelijk te maken, dat het 
klooster met dezelfde moeilijkheden te kampen had en dezelfde 
lotgevallen beleefde als het overige Twente. 
Vijandelijke troepen vielen herhaaldelijk Twente binnen, plun
derden en brandschatten het land en ontzagen niemand en 
niets : „Opten selven dag als dese den Bisschop en sijne onder 
saten hadden ontsegt namentlick den 20 September (1490), sijn 
sij mit ruleren en knegten in 't lant van Over-Yssel gevallen, 
aldaar gemoort, gebrant, gebrantschat, ende dat gantse land 
verwoest ende geplondert, beesten ende alles wat sij bekomen 
konden dat hebben sij mitgenomen, ende al degene die sij niet 
dood en sloegen hebben sij gevanglick uit den lande gevoert". 05 

Dit korte tafreel uit de strijd van Hendrik van Wisch met de 
bisschop van Utrecht schildert ons voldoende, hoe verschrik
kelijk de toestand was. 

De bisschop riep Ridderschap en Steden bijeen en men besloot 
ruiters en voetknechten daar te stationneren, waar dit het beste 
zou zijn. Ter bestrijding van de onkosten zouden de bisschop 
en de steden Deventer, Zwolle en Kampen, elk duizend gulden 
bijdragen.6 e De zwakke financiële positie dwong eerstgenoem
de omstreeks St. Maarten 1490 honderd gouden rijnse guldens 
van het convent te Albergen te lenen. Hij beloofde deze binnen 
één jaar terug te geven of bij verzuim het klooster schadeloos 
te stellen.e7 Meer dan drie jaar moesten de kanunniken wach
ten op de teruggave (16 december 1493); als schadeloosstelling 
kregen zij niemendal, zij zagen hiervan zonder meer af.08 

De jaren 1492 en 1493 waren ook moeilijk. De na tuur werkte 
niet mee ; er viel veel regen en de zomer was te koud. Een over
stroming van de IJsel deed de opbrengst in het Mastenbroek, 
waar het Antoniusklooster vruchtbare weiden bezat, groten
deels verloren gaan. Over het algemeen kwam de korenoogst 

es Nagge I, 313. 
66 Nagge I, 314. 
«7 Inv. 27 (10 november 1490) ; Reg. 574. 
<•« Reg. 608; Cart. p. 153. 
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veel te laat en vochtig in de schuren en het hooi bleef als on
bruikbaar in de nat te weiden liggen. Terwijl de broeders van 
het klooster omstreeks Allerheiligen nog hun rogge moesten 
zaaien, waren de meeste boeren in de omtrek hiertoe niet meer 
in de gelegenheid. Zij zaaiden weinig of geen koren en een groot 
aantal pachters van kloosterhoeven kon zijn pacht niet vol
doen en ook de jaarrenten kwamen slechts ten dele binnen. 
Grote armoede ontstond alom en er kwam een nijpend gebrek 
aan rogge, tarwe, gerst, boter en andere produktcn. Ongekend 
hoge prijzen werden er in 1492 betaald voor de eerste levens
behoeften — een vat boter kostte op een gegeven ogenblik 13 of 
meer rijnse guldens en een mud koren twee tot drie dito gul
dens — en alsof dit alles nog niet genoeg was, brak er een be
smettelijke ziekte uit onder het vee, waardoor een groot aantal 
paarden, varkens en kleinvee stierf. 6e De kloosters te Windes
heim, Agnietenberg en Frenswegen schonken ieder dagelijks 
meer dan een mud rogge aan brood weg, terwijl ook de paters 
te Albergen zoveel mogelijk de nood trachtten te lenigen van 
hen die aan de kloosterpoort hun hulp kwamen inroepen. 
Bovendien moest het klooster te Albergen, evenals dat te 
Frenswegen en te Weerselo, de Commanderie te Ootmarsum 
en zelfs het Geert Groóte huis te Deventer, met voedsel en 
drank te hulp komen aan de burgers van Oldenzaal, wier stad 
door vuur grondig was verwoest.7 0 

Toen men deze rampen ongeveer te boven was, brak in 1495 de 
„Heische Brandt ofte Sint Antonisvuur" uit, een epidemische 
en venijnige huidziekte, die in Twente een groot aantal slacht
offers maakte . Hoeveel schade deze ziekte, alsook de regel
matige plundertochten Albergen berokkenden, blijkt uit een 
verzoek van Leo Danckonis „broder des Cloesters ende ordens 
des groten heren sancti Anthonii En generael procurator ende 
bewaerer des cloesters en ordens voerscr". Hij riep alle vor
sten, hertogen, graven, ridders, knapen en alle geestelijke en 
wereldlijke personen op „dat sie dat voerscr. Cloester ende 
Convent van Alberghen en oer lijff, guet, hove, erve, besit ende 
allent dat hem toebehoert so waer ende in wat steden die dat 
hebben. In oeren noeden willen beschudden ende beschermen 
een ytlic пае synre macht ende mogentheyt voer ghewelt ende 
onrecht voer roeff, heerbrant hinder en schade. Op dat god 
ende die grote levende heylant ende Marschalc sunte Anthonius 

6 9 Inv. 4, Сор. ν. Versch. fol. 2. 
7 0 Inv. 4, Сор. ν. Versch. fol. 2. In de volksmond Helmichsbrand 

genoemd. 
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oer sielen ende lichamen will behoden ende bewaren voer alle 
bladeren ende pestilentie voer die amplike plaghen des hel-
lesche brandes ghehieten sunte Anthonius vuer. Ende voer al 
ongheval an oeren litmaten sienlic en onsienlic".7 1 

In 1498 begon de strijd tussen de bisschop van Utrecht Frede-
i ik van Baden en Hendrik van Wisch opnieuw, weer werd er 
„geplondert en gebrantschat" ,7 2 totdat de bisschop en de 
Overijselse steden zich met de hertog van Gelre verbonden en 
de heer van Wisch bij Deventer versloegen.7S Ook het volgende 
jaar bleef de strijd voortduren, nu tussen de bisschop en de 
hertog van Kleef, waarbij de bisschop om steun verzocht 
(23 juli 1499) aan Ridderschap en Steden van Overijsel, welke 
laatste een schatting uitschreven, zowel op wereldlijke als op 
geestelijke goederen.74 Albergen zal ook zijn aandeel hebben 
geleverd, hoewel we daarover geen nadere gegevens vonden. 
De hernieuwde invallen van vijandelijke troepen, gepaard gaan
de met grote verwoestingen, zijn hoge ouderdom en ziekte, dit 
alles droeg er toe bij, dat Gerard van Ubach, de voortreffelijke 
en beminde leidsman van het convent zich genoodzaakt zag 
zijn prioraat neer te leggen. In 1499 werd hij uit zijn ambt ont
heven en stierf te Albergen, ongeveer 85 jaar oud. 7 5 

Van zijn opvolger Johannes van Xanten, de vierde prior van 
het convent, vinden we slechts weinig vermeld. Een tijdlang 
was hij koster in het klooster te Albergen. Waarschijnlijk in 
1492 verliet hij zijn klooster en ging naar Aken, waar hij zeven 
jaar lang supprior was. Toen het convent te Albergen hem na 
het terugtreden van Gerard van Ubach tot prior koos, keerde 
hij naar Albergen terug. Deze keuze bleek minder gelukkig, 
want de nieuwe prior was steeds ziekelijk en slecht ter been 
„waer omme hi dat convent niet volghen conde". Op verzoek 
van zijn confraters vroeg hij dan ook, waarschijnlijk in 1504, 
ontslag.7 e 

De zware last van het pr ioraat drukte de volgende jaren op de 
schouders van Johannes van Utrecht, die eerst twee jaar te
voren de H. Priesterwijding had ontvangen. Hij was een vroom 
en kundig leider en, toegerust met grote diplomatieke gaven, 

71 Inv. 9; Reg. 625 (23 oktober 1495). 
72 Moonen 64; v. Hattum, Geschiedenis der stad Zwolle II, 68. 
73 Nagge I, 334. 
7* Nagge I, 337—338. 
" Kerk. Ned. 1847, 52. 
70 Kerk. Ned. 1847, 53. In 1504 vinden we Joh. v. X. nog meerdere 

malen vermeld, terwijl zijn opvolger Joh. v. Utrecht op 21 janu
ari 1505 als prior wordt aangeduid. 
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wist hij enige moeilijke kwesties voor het convent tot een goed 
einde te brengen. Hij was bemind bij zijn confraters, bij de 
bevolking en bij de militaire overheid, " en dit laatste kwam 
hem zeer van pas in deze tijd van strijd en twist tussen de 
Utrechtse bisschop en de hertog van Gelre, waarvan het kloos
ter meermalen de gevolgen had ondervonden en nog zou onder
vinden. 
In 1510 bracht Karel van Gelre, o.a. wegens de naar zijn mening 
onrechtvaardige ter doodbrenging van enige Gelderse mili
tairen te Kampen, een groot leger op de been tegen de bisschop 
van Utrecht. Na een mislukte aanval op Deventer maakte hij 
zich meester van geheel Twente. Deze tocht door Twente en 
vooral het beleg en de verovering van Oldenzaal vinden wij in 
het dagboek van Johannes van Lochern beschreven.78 Hoe af
schuwelijk men in deze stad huis hield vertelt o.a. ook Bemar-
dus Wittius in zijn Historia Westphaliae. Na de verovering van 
de stad, zegt deze Liesbomer monnik, gaf Karel de stad over 
aan zijn soldaten ter plundering. Deze brachten vele burgers 
om het leven en martelden anderen op een afgrijslijke manier 
om hun geld af te persen. De geestelijken werden de stad uit
gedreven en men sloeg de hand aan de gewijde vaten. De sol
daten, gehuld in priesterkleren, offerden, samen met hun bij
zitten, uit deze vaten aan Bacchus. Zij dreven de spot met alles 
wat heilig was en hadden de kanunniken, voor hun verdrijving 
uit de stad, van hun bovenkleding beroofd, zodat deze in koor
hemden en andere gewijde kleding door de provincie zwierven. 
Om hieraan een einde te maken bracht Frederik van Baden, 
gesteund door de steden Deventer, Zwolle en Kampen, een 
leger bijeen en na veelvuldige gevechten en grote verliezen 
ging de stad op 16 augustus weer in bisschoppelijke handen 
over. 7 β 

Het onderhoud van deze troepen kostte opnieuw veel geld en 
weer moesten er schattingen worden uitgeschreven, die door 
de drie steden zouden worden voorgeschoten, maar die tenslotte 
voor een groot deel door de kloosters werden betaald. Het ka
pittel van Oldenzaal, het klooster te Albergen, het Stift te Weer-
selo en de zusters te Almelo verschaften op verzoek van Johan 
van Twickelo, drost van Twente, Adriaan van Reede en Johan 
van Welvelde „voor de steden en het gemeene lant van Twente 

7 7 Kerk. Ned. 1847, 53; AJb. 94. 
7R Alb. 71—79. 
7I) Wittius, Historia antiqua occidentalis Saxoniae, seu nunc West

phaliae, 626—628. 
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de penningen (hoewel te Munster opgenomen80) ter somme 
van 3100 guldens, waer mede de twee hondert mannen, onder 
hunnen hooftman Hans Beek ter Stadtbewaeringe binnen 
Oldenzael van den Bisschop gelaeten van hunne achterstallige 
soldije voldaen zijn, en uit de stadt verhuist".81 Deze bisschop
pelijke troepen waren in de stad gelegerd, nadat de vijand deze 
bij verdrag had verlaten. 
Door gemeenschappelijke krachtsinspanning gelukte het het 
Gelderse gevaar voor een tijdje te keren en Twente te bevrijden, 
maar geheel bezworen was het niet, want ook de volgende ja
ren waren nog zwaar en moeilijk. Geregeld werd het land ge
plunderd, zware schattingen, zowel van Gelderse als van Mun-
sterse en bisschoppelijke troepen, putten het land uit en in 1515 
opereerde in Twente de Zwarte Hoop, een groep vrijbuiters, 
vroeger in dienst van de hertog van Saksen. Deze groep hield 
zich tijdelijk in deze streken op „ende bedorven lant en 
luden".62 

Toen in 1517 Philippus van Bourgondië bisschop Frederik van 
Baden opvolgde, hernieuwde Karel van Gelre, een gezworen 
vijand der Bourgondiërs, na een korte onderbreking, zijn in
vallen in Twente en werd dit gebied een voorwerp van her
nieuwde plundering, moord en brandschatting. Vooral de 
kloosters hadden het zwaar te verduren, doordat zij herhaalde
lijk door de troepen werden bezocht, die nu eens alle eetbare 
waar opmaakten of meenamen, dan weer slechts tegen zware 
schattingen genegen waren een plundering na te laten. In het 
convent te Albergen, dat niet meer berekend was op dergelijke 
grote afgiften van levensmiddelen — zijn pachters konden hun 
verplichtingen niet altijd voldoende nakomen — begon het ge
brek zo nu en dan zijn intrede te doen. 
Behalve deze moeilijkheden waren er ook nog andere, waarvan 
de oplossing veel tijd van prior Johannes van Utrecht opeiste. 
Zo wist hij een reeds decennia durende twist tussen het klooster 
en de heer van Almelo tot een gunstige oplossing te brengen. 
Deze kwestie ging over het recht van Jan van Rechteren, heer 
van Almelo om toevoer en afvoer van het water voor zijn mo
lens, naar eigen goeddunken te regelen. Reeds in 1470 had het 
convent van de heer van Almelo het recht gekocht op de zomer-

80 Enige pers-onen w.o. de prior van Albergen waren hiervoor naar 
Munster gegaan, omdat de kloosters niet over het vereiste geld 
beschikten. 

81 Moonen 72. 
i2 Nagge I, 395; Dumbar, Analecta II, 465. 
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waterstand, zodat de monniken in de zomer, d.i. van mei tot 
september de schutten binnen en buiten Almelo naar eigen in
zicht hoger of lager mochten stellen, hetgeen van groot belang 
was voor de landerijen van het klooster aan de grenzen van de 
heerlijkheid. In processtukken van die tijd verklaren niet al
leen het klooster te Albergen, m a a r ook de buurlieden van Dui
der, Saasveld, Albergen en Zenderen zich bezwaard en be
nadeeld door het onrechtmatig opstuwen van het zomerwater 
door het huis Almelo. De heer van Rechteren had het belang 
hebbende en hierin rechtbezittende convent van Albergen nooit 
in de gelegenheid gesteld zijn rechten uit te oefenen en had dit 
zelfs tegengewerkt. Op 10 november 1496 deed de officiaal van 
de proost van de St. Plechelmuskerk te Oldenzaal en van de 
aartsdiaken van Twente uitspraaak ten gunste van het convent 
en de heer van Almelo werd verplicht „om die waterleidingen 
voor de dienstpligtigheid van het zomerwater voor den moolen 
ce Almelo op te stoppen, op te houden, en op te stuwen, op bij
zondere en gezette tyden — in de stukken, over (deese) zaak af-
zonderlyk vermeld — te moeten openzetten of om het geld, voor 
dusdanig eene openzetting verstrekt en betaald, weerom te 
moeten geven en weer uyt te keeren" . 8 3 Jan was nog in het
zelfde j a a r hiertegen in beroep gegaan bij de Heilige Stoel en 
zodoende was de zaak tijdelijk opgeschort. Op 9 mei 1506 werd 
de zaak opgelost en moest de heer van Almelo, onder druk van 
een eventuele banvloek, zich onderwerpen. De proceskosten 
kwamen eveneens ten zijne laste. u 

Minder gelukkig voor de monniken was echter de afloop van 
een twist tussen het convent en de heren van Bevervoorde tot 
Wernes en Weemselo. Laatstgenoemden waren als heren van 
Weemselo erfholtrichters van de marke Albergen en op h u n 
visrechten hadden de kanunniken blijkbaar meermalen inbreuk 
gemaakt. Deze kwestie werd uiteindelijk (1517) in de minne 
geschikt, en prior, supprior en procurator „sampt unse Mijt-
heren" verklaarden, dat zij, evenals h u n meiers en horigen geen 
recht bezaten om in het Alberger broek te vissen. 8 5 Twee jaar 
later wist de prior ook een kwestie met Geert van Bevervoorde 
over het gebruik van een stuk land in het Alberger broek, ach
ter „Hilbinc's maete" , op te lossen. De kloosterlingen mochten 
in het vervolg van dit stuk gebruik maken op voorwaarde, dat 

в з Inv. 14; Bijdr. t. gesch. ν. Ov. I, 318—323. 
8 4 Inv. 14; Bijdr. t. gesch. v. Ov. I, 324. 
4 5 Inv. 14; Reg. 672, 716. Stukken van 1517 en 1579 waren vroeger 

ook aanwezig in het archief van Huize Heringhave. 
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zij geen viskorven of iels anders, hinderlijk voor water of vis, 
plaatsten in het water, dat er doorstroomde.8 0 

De prior „thymmerde bij synen tyden den peerdemoelen ende 
den convente haer secrete. Hi versettede die rechter cloester 
poerte ende nam sy uut die noert syde ende settede sy in die 
west syde van den cloester daer groet orber van ghecomen 
is". 8 7 Wat de reden van deze verplaatsing was, wordt niet ver
meld. Wanneer we een kaart uit die tijd bekijken zien we, dat 
aan de westzijde van het grote kloostercomplex de oude ver
keersweg Deventer—Hamburg liep. 't Is mogelijk, dat de poort 
aan de westzijde hierop beter aansloot, vandaar het grote nut 
der verandering, waarover gesproken wordt, 't Kan ook zijn, 
dat deze poort het verkeer van en naar de landerijen verge
makkelijkte. 

De weidegronden, waar het convent jaarlijks het grootste ge
deelte van zijn hooi voor het vee oogstte, lagen in het Alberger-
broek, maar daar deze gebieden bij regenachtig weer voort
durend onder water stonden en derhalve van geen nut waren, 
werd op initiatief van de prior aldaar een wind-watermolen 
gebouwd, die het overtollige water wegpompte. De boeren, 
wier weiden ook in dit broekland lagen en dus mede profiteer
den, droegen ook bij in het onderhoud van de molen, waarover 
een lekebroeder werd aangesteld.88 Ook lezen wij, dat „hi or-
dyneerde dat men op kermvsse dach gheen vreemde lude ten 
ethene noeden en soude behalven een wenych gueder erbere 
priesteren ende guede lude. Want het was hier voermaels in 
ghebroeken dat vele lude hier omtrent ons wonende mannen 
ende knechten vrouwe ende meechden myt groter onschemel-
heit hier to kermesse quamen niet om haer aflaet te verdyenen 
mer si quaemen meer omme haeren bueck mit coste ende 
drancke te vullen. Dat ons op grote onlede ende schaede 
quam". Op zijn initiatief werd ook de gewoonte ingevoerd, dat 
de lekebroeders 's zondags na de vesper een tocht maakten 
rond het kerkhof en daar baden voor de gelovige zielen. 8 9 

Ondanks de epidemische ziekte van 1495 en de invallen der Gel
derse troepen, die de Alberger gemeenschap herhaaldelijk voor 
allerlei problemen plaatste, verkeerde het convent nog in een 
redelijke welstand. In 1508 kocht het van Dyrick Keteler en echt
genote het erve Lentfording, zijn bewoners alsmede de twee 

s» Inv. 14; Bijdr. gesch. ν. Ov. I, 329. 
«' Kerk. Ned. 1847, 53. 
8 8 Alb. 102—105. 
8» Kerk. Ned. 1847, 53—54. 
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waren 9 0 en leende het aan Willem Nordynck 500 rijnse guldens 
tot aankoop van een huis te Deventer. Dit huis was gelegen in 
de Papensiraat , naast dat der zusters van het Bueskenshuys. 
Indien genoemd bedrag niet binnen één jaar werd terugbetaald, 
zou het huis aan prior en convent van Albergen toevallen. a i 

Op 29 november 1509 verwierf het convent het erve Hergelding 
in Albergen voor 190 postulaatguldens. Het Kapittel van St. 
Pieter, dat uit dit erf jaarlijks aan pacht 2 oude tornschen, 
7 schepel rogge en 7 schepel gerst trok, bleef deze pacht ook 
na de wisseling van bezitter behouden.9 2 In 1514 werden huis 
en waar van Johan Kemering te Ootmarsum aangekocht 9 3 en 
tenslotte ging in 1519 het erve Colthof aan het klooster over.0 4 

Ofschoon in 1510 en volgende jaren nog enkele tienden en jaar-
renten werden verkregen en er in 1511 en 1512 nog respectieve
lijk zes en twee lekebroeders intraden, 9 5 was de tijd van ex
pansie voorbij en werd de toekomst somber. 
In 1510 moest door stad en kerspel Ootmarsum aan de Gelder
sen een brandschatt ing worden betaald van 2024 gulden om 
plundering te voorkomen 9 6 en op 5 januari 1511 verkocht het 
klooster te Albergen, tezamen met het convent te Weerselo en 
het zusterhuis te Almelo, een rente van 25 gouden enkele, zware 
overlandse rijnse guldens voor 500 dergelijke guldens uit de 
erven Henreking, Lentfording en Mensing aan Hermannus Ree
ders te Munster. Omtrent dezelfde tijd verkochten deken en ka
pittel van St. Plechelmus te Oldenzaal en de conventen te Al
bergen en Weerselo nog drie andere renten van 25 gouden over
landse rijnse guldens om de bisschoppelijke troepen, die, zoals 
we reeds zagen, binnen Oldenzaal lagen, hun soldij te kunnen 
betalen.9 7 Uit het Liber Monasterii blijkt tevens, dat het kloos
ter te Albergen 140 gulden schuldig was aan Johan ten Thye en 
echtgenote.9 8 

Dat de Alberger kloosterlingen, in deze tijd, meermalen te kam-

»o Inv. 121; Reg. 654, 655. 
91 Inv. 94; Reg. 656. Op 5 juni 1548 wordt dit huis in eeuwige erf

pacht afgestaan aan de zusters van het Bueskenshuys onder 
voorbehoud van гц logies aan prior en conventuelen van Al
bergen (v. H. en v. R., Oudheden en gestichten v. h. bisdom 
v. Deventer I, 309—312). 

»2 Inv. 55; Reg. 658, 711. 
8 3 Inv. 168; Reg. 669. 
9 1 Inv. 36. 
»s Inv. 21; Reg. 665, 666. 
9 0 Snuif, Verzamelde bijdragen, 318. 
9 7 Inv. 56 en 66; Reg. 660—663. 
9 8 Lib. Mon. fol. 192. 
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pen hadden met financiële moeilijkheden, blijkt mede uit het 
Registrum van Johannes van Lochern. Op 10 februari 1522 riep 
deze prior de kloosterlingen bijeen en gaf in deze bijeenkomst 
een verklaring over een moeilijkheid, die er tussen het convent 
en de bueren van Albergen bestond. In de tijd dat hij nog pro
curator was, waarschijnlijk omstreeks 1516, had hij van de 
buerkapel te Albergen 36 gulden geleend, daar hij op een ge
geven ogenblik in geldnood zat. Dit was zonder voorkennis aan 
zijn medebroeders gebeurd, en zo zegt hij : „Mij overkwam, wat 
verscheidene landgoedbestuurders in die tijd overkwam, n.l. ik 
had geldgebrek, daar het klooster dagelijks bezwaard werd 
door gasten en kooplui en ook door rondzwervende troepen 
soldaten, voor wie wij het grootste deel van onze voedings
middelen moesten besteden". Daar de inkomsten op dat ogen
blik niet voldoende waren om deze lasten te dragen, had hij 
zich gedwongen gezien een lening te sluiten, ten einde aan 
levensmiddelen te komen. Van deze lening was geen deugdelijk 
contract opgemaakt en zodoende had zijn opvolger, toen Johan
nes van Lochern als prior naar Stralen vertrok, geweigerd om 
de jaarlijkse rente te voldoen en eveneens om aan de provi-
soren van de buerkapel de hoofdsom terug te betalen. Deze zaak 
bleef hangende — de provisoren wilden het klooster er niet 
steeds over lastig vallen — totdat Johannes van Lochern, in
tussen uit Stralen teruggekeerd, deze kwestie aan het convent 
ter oplossing voorlegde. De vergadering weigerde echter de 
rente te betalen en gaf de raad alleen de hoofdsom terug te 
geven, hetgeen ook geschiedde. " Johannes van Utrecht, dag 
en nacht vol zorgen en in de weer voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van zijn confraters, kon vaak niet voldoende tijd be
steden aan zijn eigen geestelijk leven en verzocht derhalve in 
1520 ontheffing uit zijn ambt.100 

Zeer zware jaren braken nu aan voor het klooster en voor zijn 
nieuwe prior Johannes van Lochern. Opmerkelijk is in dit ver
band een oorkonde van 10 november 1519, beginnende met de 
woorden: „Wij Johannes van Lochern, prior ende ghemeyne 
convent van Sunte-Anthonys-berg toe Albergen",101 waarin 
deze verklaren aan Hadewich ten Lippinchave een lijfrente van 
41/2 mud rogge schuldig te zijn uit het erf Oding te Eisen. Hoe 
deze chronologische vergissing is ontstaan is onverklaarbaar, 
daar uit een brief van 25 april 1520 blijkt, dat Johannes van 

oe Alb. 204, 205. 
то Kerk. Nederl. 1847, 54. 
i«1 Inv. 110; Reg. 674. 
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Utrecht eerst op 13 april 1520 door de visitatoren op zijn ver
zoek van het prioraat werd ontheven en dat Johannes van 
Lochern, aan wie deze brief gericht was, de volgende donderdag 
met 23 van de 24 stemmen tot prior is gekozen.102 Ook prior 
Johannes schrijft in zijn dagboek, dat hij rond Pinksteren 1520 
naar Albergen terugkeerde, na twee jaar lang aan het hoofd te 
hebben gestaan van het klooster 't Zand, nabij Stralen.103 Voor 
zijn vertrek daarheen was hij negen jaar procurator en een jaar 
supprior te Albergen geweest. 

i»2 Inv. 25; Reg. 678. 
"» Alb. 19. 
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HOOFDSTUK III 

Het godsdienstig en wetenschappelijk leven, de kunst. 

Hoewel de geschiedenis van het klooster te Albergen uit de 
aard der zaak een bijdrage is tol de historie van de vroomheid, 
vinden we aangaande deze vroomheid toch betrekkelijk weinig 
vermeld. In de kronieken en oorkonden die ons over het leven 
der kloosterlingen inlichten, vinden we een menigte gegevens 
aangaande stichting, ontwikkeling en bloei dier klooster
gemeenschap, maar grotendeels hebben deze betrekking op de 
materiële gang van zaken. Het is echter mogelijk tussen al de 
feiten van stoffelijke aard zoveel geestelijke steentjes te ver
zamelen, dat we het gebouw van het geestelijke leven tenminste 
enigermate kunnen reconstrueren. 
In het huis te Albergen, eerst een stichting van de Broeders van 
het Gemene Leven en later een klooster van de Reguliere Ka
nunniken van de Congregatie van Windesheim, vond men de 
dragers van de Moderne Devotie, van dat geestelijk reveil, het
welk door Geert Groóte in woord en geschrift was gepropa
geerd en dat het eerst in de huizen te Deventer en te Zwolle 
was gevolgd. Hier kopieerden en schreven de klerken met ijver 
boeken voor eredienst en studie, terwijl de lekebroeders het 
land bewerkten, schoenen maakten en repareerden of laken 
weefden en aldus het levensonderhoud voor de gemeenschap 
verdienden. De geest van Geert Groóte leefde in deze huizen en 
zonder twijfel zal Groóte gedurende de tijd, dat hij niet mocht 
preken, de broeders te Deventer persoonlijk met z'n vaderlijke 
zorg hebben omgeven en hen met raad en daad hebben bij
gestaan. 1 

Albergen was, zoals we reeds weten, een stichting van hel 
klerkenhuis te Zwolle en we mogen aannemen, dat de broeders 
er aanvankelijk in grote lijnen de gewoonten volgden, zoals 
deze in het moederhuis werden onderhouden. Dit laatste im
mers was hun een voorbeeld in alles ; het contact ermee was, 
vooral in het begin, vrij innig ; broeders kwamen en gingen van 
en naar Zwolle en gedurende de eerste 15 jaren werd vandaar 
toezicht gehouden op het doen en laten van de bewoners van 
het nieuwe huis, dat ook z'n overschotten aan het moederhuis 
moest afdragen. Waarschijnlijk kregen de eerste, naar Albergen 
gezonden, broeders uit Zwolle een afschrift van de statuten 

1 Post, De Moderne Devotie, 32. 

76 



mee, wat meestal het geval was bij nieuwe stichtingen en als 
gevolg hiervan zal het geestelijk leven te Albergen in het begin 
een spiegelbeeld geweest zijn van dat in het klerkenhuis. Al 
spoedig zullen de omstandigheden, in beide huizen zo verschil
lend, hun invloed hebben doen gelden zowel op het materiële 
als op het geestelijke leven en zullen, als gevolg hiervan, de 
huizen enigszins uit elkaar gegroeid zijn. Het huis Hoberghen 
verloor geleidelijk het cachet van een fraterhuis. De samen
leving aldaar begon steeds meer op een kloostergemeenschap te 
gelijken, wat, gezien de afgelegen ligging, geen wonder was. Ver 
van de woelige wereld konden de broeders zich hier geheel wij
den aan gebed en arbeid ; de eenzaamheid werd hun lief, werd 
voor velen van hen een behoefte, zodat ze steeds meer werden 
gedreven in de richting van het contemplatieve kloosterleven. 
Op basis van vrijwilligheid, maar van vrijheid tevens, dus niet 
gebonden door beloften, leidden de broeders een gemeenschap
pelijk leven „viventes in communi sub dormitorio et refectorio 
ас obedientia unius praepos i t i " . 2 Men woonde samen, werkte 
samen, at en dronk gemeenschappelijk en droeg als de kas het 
toeliet, dezelfde kleren. Hun doel was om ieder voor zich en 
allen te samen te werken aan de verbetering van hun gods
dienstig leven, het zoeken n a a r God (vita devota) en het op
gaan in God (vita contemplat iva) . 3 Om dit doel te bereiken, 
hadden zij zich uit de wereld teruggetrokken en brachten ze hun 
tijd door met bidden en mediteren, met werken en studeren. 
Hoewel aan het kloosterleven van de Broeders van het Gemene 
Leven een essentieel deel, de gelofte, ontbrak, was het toch ge
baseerd op een normaal kloosterprogram. Om te kunnen be
slissen of het geestelijk leven te Albergen al of niet bloeide, 
dienen we uit te maken, hoe de broeders en na 1447 de kanun
niken in h u n dagelijkse doening h u n streven naar volmaakt
heid, overeenkomstig dit program, tot uiting brachten. 
Allereerst zullen we ons daarvoor hebben af te vragen : Wat is 
onder een kloosterlijk levensprogram te verstaan? In het kort 
zouden we hierop kunnen antwoorden : het is een doelbewust 
streven naar volmaaktheid, n a a r een groeien in heiligheid ; God 
immers heeft de kloosterling geroepen om in hem de volkomen
heid uit te beelden van het christelijk leven, dat Hij de mens in 

2 O. Meijer, Die Brüder des gemeinsamen Lebens in Würtenberg 
(diss. Tübingen) 1913, 4. 

3 Hirsche, К., Die Brüder des gemeinsamen Lebens; in: Real. 
Encyclopädie für protest. Theologie und Kirche. Leipzig 1878, 
II, 725. 
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het H. Doopsel heeft geschonken. Wil de monnik aan Gods be
doeling beantwoorden, dan moet hij zich iedere dag opnieuw 
inspannen om een heilig mens te worden. Iedere dag opnieuw 
moet hij het verband zien tussen de middelen ter volmaking en 
de volmaaktheid zelf. Ziet hij dit niet meer, dan wordt zijn 
leven een sleurlevcn met het logisch gevolg, dat hij een deel dier 
middelen opzij schuift, ze niet meer aanwendt en daardoor een 
mindere religieuse volmaaktheid bereikt.4 De kloosterling 
leeft niet voor zich zelf en niet voor anderen, hij leeft enkel vóór 
God en in God. Tussen hem en de wereld is een muur opgetrok 
ken, hij heeft huis en haard, ouders, familieleden, vrienden en 
kennissen verlaten om God te volgen. Wiens bezit hij is ge
worden. Ook de priester-religieus, als priester geroepen tot 
middelaar tussen God en de mensen, is als religieus ver
geestelijkt, levend in de onmiddellijke nabijheid van zijn Schep
per. We zouden kunnen zeggen : de kloosterling is de mens ten 
teken gesteld, ten teken van heiligheid. 
Het één worden met God ontstaat door de liefde : „God is lief
de en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem" 
(Jo. 4 : 16). In deze liefde bestaat derhalve de volmaaktheid, 
die de mens kan nastreven positief door het onderhouden der 
geboden, die alle vervat zijn in het ene gebod der liefde, de kern 
van de christelijke volmaaktheid, en negatief door het vermij 
den van de doodzonde, omdat deze lijnrecht tegen de liefde in
druist en haar wegneemt. De drie grote hindernissen, waarop 
de christen bij zijn opgang naar de volmaaktheid telkens stuit 
en die door St. Jan zijn aangeduid als de begeerlijkheid der 
ogen, de begeerlijkheid des vieses en de hovaardij des levens, 
moet de kloosterling overwinnen door het onderhouden van de 
evangelische raden vrijwillige armoede, zuiverheid en gehoor
zaamheid die de grondslagen vormen van de kloosterlijke staat 
In de praktijk komt het hierop neer, dat hij de kloosterregel 
nakomt, de ordesconstitutie volgt en de voorschriften, hem 
vanwege zijn overheid gegeven, getrouw naleeft. 
Voordat we conclusies trekken aangaande het al of niet vol
doen aan deze praktische eisen, lijkt het ons gewenst eens na te 
gaan, wat men bij de Broeders van het Gemene Leven en bij de 
Windesheimers deed om in de gemeenschap een goede geest te 
verkrijgen en te behouden. 
Juist in de tijd van Geert Groóte haperde er bij verschillende 
kloosterorden nogal iets aan die geest; door de grote invloed 

4 Zie: Dr. C. v. Lierde, De Katholieke Kerk. Uitgave N.V. Zonne
wende, Kortryk en Het Spectrum Utrecht, z.j. deel II, 698 e.v. 
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van adel en rijke burgerij waren in talrijke kloosters gemeen
schappelijk leven en bezit doorbroken en was dit kloosterbezit 
verdeeld in prebenden, zoals dit reeds in de tiende eeuw met de 
kapittelgoederen was geschied. Overtreding van de plicht der 
armoede en het verbreken van de clausuur waren hiervan hel 
gevolg. Anderzijds kwam in de kloosters, waar de rijkdom niet 
was doorgedrongen, een ander euvel voor. Hier waren de 
kloosterlingen, om financieel het hoofd boven water te kunnen 
houden, genoodzaakt van de novicen een soort intredegeld, dos 
genaamd, te vragen. Zowel het een als het ander was door de 
Vader van de Moderne Devotie in krachtige termen bestreden, 5 

het laatste had hij zelfs simonie genoemd, zodat we wel mogen 
aannemen, dat zijn volgelingen er zich over het algemeen niet 
aan hebben bezondigd. 

In elke gemeenschap, ook die van een klooster, waar men prijs 
stelt op een harmonische samenleving, zal het noodzakelijk 
zijn, dat men aan alle personen, die tot deze gemeenschap wil
len toetreden, bepaalde eisen stelt, dat men dus selectie toepast. 
Albergen heeft hierop geen uitzondering gemaakt. 
Oorspronkelijk bestonden er voor deze selectie geen vaste nor
men. Bij de Broeders van het Gemene Leven konden ze uit de 
aard der zaak minder streng zijn. Hier was immers geen sprake 
van aansluiting bij een kloosterorde, evenmin van bindende ge
loften. Men kon, als men wilde, steeds terug en de gemeenschap 
had het recht ongewenste personen weg te zenden. Men eiste 
dan ook alleen het voornemen om de drie kloostergeloften, de 
evangelische raden, goed te onderhouden, zolang men deel uit
maakte van de gemeenschap. Ook een goede gezondheid werd 
zeer op prijs gesteld, vandaar de vraag aan de nieuwelingen of 
ze goed konden eten en of ze niet aan slapeloosheid leden. 
Bij de Windesheimers waren in de constitutiones verschillende 
eisen vastgesteld, die men aan de nieuwelingen bij hun opname 
moest stellen. De grootste voorzichtigheid en zorgvuldigheid 
was voorgeschreven; vóór alles achtte men het nodig, dat de 
novicen van goede zeden waren, dat ze zachtmoedig en handel
baar waren en zich gewillig onderwierpen aan vermaning en 
straf. Niemand mocht worden aangenomen, omdat hij van 
voorname familie was, niemand ook om rijkdom of om andere 
wereldse redenen; β jongemannen beneden achttien ( later vijf
tien) jaar werden niet opgenomen, evenmin twee volle broers 
of een vader en zoon als niet drie vierde der stemgerechtigde 

5 Post, Dfe Moderne Devotie, 15—16. 
fi Acquoy III, 251; hs. Frensw. 98. 
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leden de toelating goedkeurde en het Generaal Kapittel toe
stemming gaf. 7 Ook een onecht kind werd niet zonder deze 
toestemming toegelaten en had twee derde der stemmen nodig. 
Reeds vanaf het begin was het gewoonte, dat de nieuweling, in 
alle nederigheid voor de broeders neergeknield, aan deze ver
zocht Gods barmhartigheid over hem af te smeken, opdat hij 
tot de heilige staat waardig mochl worden bevonden. Had men 
iemands toelating goedgekeurd, dan hield men hem de statuten 
voor ; hij moest weten, waaraan hij zich had te houden ; schrik
te de strengheid daarvan hem niet af en bleef hij op toelating 
aandringen, dan onderzocht men of hij kon lezen en zingen, zo
dat hij bij dag en nacht z'n functie in het koor kon vervullen. 
De opname zelf geschiedde op de volgende manier. De persoon, 
die als novice wenste te worden toegelaten, verscheen op een 
afgesproken dag in het kapittelhuis en wierp zich neer voor de 
voeten van de prior. Deze vroeg : „Wat verlangt ge?". Het ant 
woord van de nieuweling was : „Ik begeer Gods barmhartig
heid en Uw medebroederschap". De prior gebood hem dan zich 
op de knieën voor hem te plaatsen en deed daarop, in tegen 
woordigheid van het gehele convent, de volgende vragen : „Hebt 
ge een klooster verlaten? Zijt ge een vrij man of hebt ge trouw 
beloofd aan een vrouw? Zijt ge door een gelofte gebonden? Be
zit ge verborgen kwalen? Hebt ge schulden? Zijt ge van echte 
geboorte? Kunt ge zingen?" De geknielde beantwoordde één 
voor één de hem gestelde vragen en waren deze antwoorden be
vredigend, dan hield de prior hem de moeilijkheden voor, die 
hij zou moeten overwinnen, zoals : het bedwingen van zijn eigen 
wil, het betrachten van de volkomen gehoorzaamheid, de on
aangenaamheden en ongemakken der congregatie, uiteindelijk 
de strengheid waarmede onwil en nalatigheid zouden worden 
gestraft.8 Tenslotte vroeg de prior hem, of hij voor het heil 
zijner ziel tot dit alles bereid was, zo ja, dat hij het dan in 
aller tegenwoordigheid openlijk zou verklaren. Gaf de geknielde 
hierop ten antwoord dat hij, alleen steunend op de liefde Gods 
en de gebeden der broeders, dit alles, zoveel mogelijk, zou ver
vullen, dan sprak de prior de volgende heilwens uit : „De Heer 
geve u dit alles te volbrengen, opdat gij tot het eeuwige leven 
moogt geraken". Als de nieuweling daarop zijn gevouwen han
den in die van de prior legde, sprak deze: „Wat God en ons 
betreft, wij nemen u aan en verlenen u onze broederschap. 
Voordat ge geprofest zult worden, kunt ge nog vrijelijk heen-

7 Acquoy I, 148—149. 
« Acquoy I, 149—150. 
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gaan, maar evenals het u is toegestaan te vertrekken, evenzo is 
het ons toegestaan u te verwijderen, indien uw omgang, wat 
God verhoede, ons niet mocht behagen". Nadat de prior dit ge
zegd had, stelde hij de dag vast, waarop de nieuweling moest 
terugkeren voor z'n inkleding als novice. 
Was deze dag aangebroken, dan kwamen even voor de hoogmis 
alle broeders in de sacristie bijeen en ook de a.s. novice was 
daar aanwezig. Onder het uitspreken van toepasselijke ge
beden, trok de prior de nieuweling zijn wereldlijke kleding uit 
en bekleedde hem met het kloostergewaad om zich daarna met 
de kloosterlingen naar het koor te begeven, de adspirant-novice 
alleen in de sacristie achterlatend. Onder de H. Mis keerden 
diaken en subdiaken naar deze plaats terug om de achterge
blevene op te halen, die met gevouwen handen, ingetogen achter 
hen voortschreed tot aan de voet van het altaar, waar hij eer
biedig neerknielde. 9 Bij het aanheffen van het Veni Creator 
werd de nieuweling in de gemeenschap opgenomen en z'n eer
ste verzoek aan elk der broeders was : „Bid voor mij, broeder". 
Gedurende de tijd van zijn noviciaat droeg de nieuweling het 
subtiel, een lang wit kledingstuk van meer of minder fijn lin
nen ,maar zonder mouwen, zulks ter onderscheiding van reeds 
geprofeste broeders ; ook mocht de novice geen almutium dra
gen, maar slechts een open caputium. In het koor en in de eet
zaal was hem de laagste plaats toegewezen. Na zijn inkleding 
moest de novice zijn geld aan de prior overdragen, die het voor-
hem bewaarde, maar zolang hij niet geprofest was, behield hij 
er de vrije beschikking over. 

Een der broeders werd hem tot leermeester (meister = ma
gister) aangewezen om hem te onderrichten in alles wat de 
kloosterorde betrof. Alles moest de nieuweling nog leren. Hij 
wist niet, hoc hij moest staan en gaan en hoe hij had te buigen. 
De oudere broeder onderwees hem, hoe hij z'n ogen moest 
neerslaan, hoe hij nu eens luid, dan weer zacht moest spreken 
en vooral, hoe hij zich nederig moest betonen in al zijn doen 
en laten. Ook lezen en zingen en alles wat hem als broeder te 
pas kwam bij de eredienst en in de omgang met superieuren en 
gelijken, was in dit onderwijs begrepen. Bij dit leren kreeg de 
novice ook de nodige vermaningen om toch vooral zijn wereld
se allures af te leggen, zich te beteren waar dit nodig was en 
om te belijden en te betreuren wat hij had misdaan. Vooral op 
dit laatste werd de nadruk gelegd. Niet alleen zijn fouten, maar 
ook al zijn hartsgeheimen moest hij de meister openbaren en 

» Acquoy I, 150. 
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hij moest hem z'n gehele zieleleven blootleggen, zodat deze in 
het hart van zijn leerling kon lezen als in een opengeslagen 
boek. Juist dit geheel open zijn voor z'n leraar was bevorderlijk 
voor de heiliging van de novice. ,0 Daarnaast moest hij leren 
om met vreugde te gehoorzamen in alles om aldus in Christus 
een nieuw mens te worden. Om dit te bereiken moest de novice 
zich zelf geheel vergeten en slechts in God leven, enerzijds in 
gebed, zelf beproeving en meditatie, maar anderzijds ook in 
handenarbeid in zijn cel en daarbuiten, zoals het hem zou wor
den bevolen. 
Was het proefjaar voorbij en hadden prior en convent de novice 
geschikt bevonden, dan werd deze op een bepaalde dag in het 
kapittelhuis geroepen. Weer wierp hij zich plat ter aarde neer 
en riep nederig de barmhartigheid van alle aanwezigen in. Nog
maals werd hem de volledige vrijheid gegeven om heen te gaan, 
indien hij dit wilde. Bleef hij echter bij zijn besluit, dan werd 
hem bevolen zich op de H. Communie voor te bereiden en om 
zijn gelofte eigenhandig op papier vast te leggen. Gedurende de 
H. Mis, waarin de professie plaats vond, werd de nieuweling 
van zijn novicenkleed ontdaan en werd hij gekleed met het ge
waad der reguliere kanunniken. In het latijn moest hij hierna 
met luide stem zijn gelofte voorlezen : „Ego, frater N., promitto 
Deo auxiliante perpetuara continenciam, carenciam propra, et 
obedienciam tibi, pater prior et successoribus tuis canonice 
instituendis secundum regulam beati Augustini et secundum 
constituciones capituli nostri generalis".11 

Hiermede was dan de novice als kloosterling in de gemeen
schap opgenomen en deed hij meteen afstand van elk werelds 
bezit. Zonder de toestemming van de prior kon hij nergens 
meer over beschikken, zelfs niet over zijn eigen persoon. 
Men ging in Windesheim bij de opname van novicen en klooster
lingen dus niet over ijs van één nacht en hetzelfde kan gezegd 
worden van alle bij Windesheim aangesloten kloosters ; al wa
ren er onderling kleine verschillen. Ook in Albergen was de 
selectie scherp, hetgeen wel blijkt uit navolgende gegevens, 
voorkomende in het Registrum.12 

In het jaar 1520, op de dag, waarop onze novicen Bemardus 
Delden en Gerardus Goor zich vrijwillig moesten onderwerpen, 
heb ik (Johannes van Lochern) hun bevolen om volgens de lof
waardige gewoonte van ons huis, alle broeders in hun cel te 

,n Acquoy I, 151—152. 
11 Acquoy I, 153, noot 1; zie ook: Chron. Wind. 285, 301, 315. 
12 Alb. 62—65. 
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bezoeken en ieder persoonlijk te vragen, of zij hen waardig 
achtten hun barmhartigheid te bewijzen en hen tot de professie 
toe te laten. Toen zij dit gedaan hadden, riep ik hen weer naar 
onze cel en gaf hun enkele aanmoedigingen. Ik vroeg hun op 
welke wijze ze over hun bezittingen wilden beschikken, waartoe 
ze vóór de professie nog de gelegenheid hadden, want na deze 
heeft, zonder toestemming van de prior, niemand meer macht 
over zijn zaken, zelfs niet over z'n eigen persoon. Als ze nog iets 
te verdelen hadden, moesten ze het dus voor de professie doen. 
Beiden antwoordden mij, dat zij niets te verdelen hadden, maar 
dat, indien hun nog iets zou ten deel vallen, dit dan aan dit 
klooster zou toekomen, tot nut van de broeders, die daar God 
dienden. Nadat zij mij dit antwoord hadden gegeven, zond ik 
hen weer naar hun cellen. De volgende dag riep ik de broeders 
in het kapittelhuis bijeen voor een kapittel en stelde hun op de 
eerste plaats de vraag, of zij bovengenoemde novicen tot de pro
fessie wilden toelaten. Nadat ik hun deze vraag had voorgelegd, 
antwoordden zij mij ieder op hun beurt als volgt : 

dat de genoemde novicen gedurende het jaar van hun noviciaat 
niet zo nederig waren geweest in hun doen en laten, als dit aan 
novicen betaamde ; 
dat zij niet spontaan uit eigen beweging hun fouten aan de 
meister hadden beleden en hem hun beproevingen niet vol
doende hadden medegedeeld ; 
dat zij niet voldoende beschroomd waren geweest in hun ant
woorden en evenmin genoegzaam verstorven in alles ; 
dat zij onvoldoende ijver hadden betoond in het tijdig komen 
naar het koor, de refter en naar andere plaatsen in het 
klooster. 

Nadat de broeders zich hadden beklaagd over deze en andere 
fouten der novicen, kwamen zij desondanks tamelijk eenstem
mig tot de beslissing hen tot de professie toe te laten, ver
zoekende dat de fouten hun voor ogen zouden worden gehou
den en dat zij zouden worden aangespoord hierin verbetering 
aan te brengen. 
Derhalve liet ik hen, in aanwezigheid der medebroeders, naar 
het kapittelhuis komen, niet tegelijk, maar ieder afzonderlijk: 
het eerst kwam Bernardus en daarna, nadat ik deze een en 
ander had voorgehouden, kwam Gerardus. Toen zij op de mal 
uitgestrekt lagen, zei ik tot ieder van hen: „Wat begeert gij 
broeder?" Elk antwoordde hierop: „Ik begeer Gods barm
hartigheid en uw medebroederschap". Toen zei ik tot elk van 
hen : „Knielt neer". Terwijl de novice geknield op de mat lag. 

83 



sprak ik hem aldus toe : „Broeder N. N., in het afgelopen jaar, 
uw proefjaar, hebt ge voldoende de strengheid van onze orde, 
van de kloosterlijke discipline en van de dagelijkse arbeid 
ondervonden; gij hebt ervaren, op welke wijze wij God behoren 
te dienen in veel nachtwaken, in vasten en ontberingen, in tal
rijke bezoeken aan het koor bij dag zowel als bij nacht, in het 
bewaren van het stilzwijgen, in aanhoudende versterving van 
onze neigingen, in nederige gehoorzaamheid en totale onder
werping aan onze superieuren en in algemene verzaking van 
ons zelf. Het is daarom noodzakelijk, dat gij uw krachten en 
uw wil beoordeelt en ze vergelijkt met de lasten der orde en 
daarna nauwkeurig en wijs onderzoekt of ge in staat zijt deze 
lasten te dragen : immers het is beter niet te beloven dan een 
gedane belofte niet na te komen. Indien ge derhalve van mening 
zijt, dat ge de lasten der orde niet kunt of niet wilt dragen, is 
het beter geen gelofte te doen, want ons zal op de man af wor
den gevraagd, op welke wijze wij de beloften die onze lippen 
hebben geformuleerd, zijn nagekomen en voor het niet na
komen er van zal ons een zware straf worden opgelegd. Voor 
minder vurige zielen schijnen misschien de dagelijkse oefe
ningen van de orde te zwaar, maar het is slechts schijn, want 
als de goede wil er is, zal zeker ook de genade van onze Heilige 
Verlosser mede aanwezig zijn, die elke last voor Zijn eer en 
voor het heil onzer ziel, dragelijk zal maken en licht. Begint 
derhalve gewillig en vrijwillig, wat ge u voor ogen gesteld hebt 
en weest onbevreesd, overtuigd, dat ge het grootst mogelijke 
loon zult ontvangen voor een middelmatige prestatie. Ge zult 
dan immers met de apostel kunnen zeggen: „De kwellingen 
van deze tijd zijn niet te vergelijken met de toekomstige glorie, 
die ons zal worden geopenbaard". Weet ook, dat ge voor de 
professie in vrijheid de gelegenheid hebt u terug te trekken, 
indien ge dit zoudt willen, maar dat ge niet meer zonder gevaar 
kunt heengaan, als ge door de band van de professie zult zijn 
gebonden." 

Toen ik dit en dergelijke dingen had gezegd, hield ik op en ieder 
op zijn beurt antwoordde: „Vertrouwende op de barmhartig
heid van God en de gebeden der medebroeders, hoop ik, dat ik 
dit alles met Gods hulp zal kunnen vervullen." Op dezelfde 
plaats en tijd voegde ik er aan toe : „Weet broeder Bemardus 
of Gerardus, dat u in volle vrijheid de gelegenheid wordt ge
geven uw zaken te regelen, ze te verdelen en weg te geven, maar 
wanneer ge eenmaal geprofest zijt, zal het u niet meer toege
staan zijn nog macht te hebben over uw zaken en zelfs niet over 
u zelf, zonder toestemming van de prior. Verdeelt derhalve tij-
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dig uw bezit en indien ge nog iets hebt te regelen, doe het nu, 
want straks is het u niet meer toegestaan." Toen zeiden beiden 
afzonderlijk : „Vader, niets begeer ik te regelen of weg te geven, 
maar als mij eens goederen door erfenis of op andere wijze 
mochten toevallen, dan verlang ik en wens ik, dat zij aan het 
klooster worden toegewezen tot nut van hen, die daarbinnen 
God dienen of zullen dienen." Hierna werd het kapittel gesloten 
en keerde ieder naar zijn werk terug. Beide novicen onderteken
den dit verslag als bewijs, dat alles gebeurd was, zoals werd 
beschreven. Gerardus Goor voegde aan het geheel de voor
waarde toe, dat, als zijn broers of zusters in behoeftige om
standigheden mochten komen, hun dan zou worden toegestaan 
van zijn erfenis gebruik te maken om in leven te blijven, maar 
niet meer. 
Uit het voorgaande mogen we wel concluderen, dat men zowel 
bij de Broeders van het Gemene Leven als bij de Congregatie 
van Windesheim de toetreding van minder geschikte elementen 
zoveel mogelijk trachtte te voorkomen. In latere jaren waren de 
omstandigheden soms van dien aard, dat men, noodgedwongen, 
wel eens minder streng selecteerde en personen opnam, die qua 
ontwikkeling, godsdienstigheid en roeping feitelijk te kort 
schoten. Dit was o.a. het geval in tijd van oorlog, als door het 
nauwe contact met de plunderende soldaten de zeden van de 
bevolking en ook die der kloosterlingen ruwer waren gewor
den, en tijdens de Hervorming, die de kloosters ontvolkte en het 
aantal roepingen verminderde. Elders vinden we hierover meer. 
Zoals we reeds zagen, moest ieder, die in de kloostergemeen
schap werd opgenomen, de regels nakomen, die voor deze g<* 
meenschap waren voorgeschreven. 
Wat de Broeders van het Gemene Leven betreft, deze hadden 
oorspronkelijk geen vaste regels voor de dagindeling. Geert 
Groóte zelf was de levende leidraad voor zijn volgelingen, en 
toen hij voortijdig overleed, kon men ook zonder gedetailleerde 
voorschriften nog gemakkelijk in zijn geest voortgaan. Vrij 
spoedig werd echter te Zwolle op de Nemelerberg, later St. 
Agnietenberg geheten, onder de blinde Johan van Ummen een 
soort dagorde opgesteld en werden bepaalde uren voor werken, 
bidden en rusten bestemd.13 Sommige broeders voegden hier
aan nog punten toe, waarnaar zij hun leven wilden richten. Tho
mas à Kempis bewaarde voor het nageslacht de punten die de 
koopman Johannes Kessel uit Brugge, later broeder-kok Johan-

13 Post, De Moderne Devotie, 31. 
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nes, zich als richtlijn noteerde.14 't Gevolg van die toevoegingen 
was, dat het leven in sommige gemeenschappen, o.a. in die van 
Deventer, wel erg moeilijk en streng werd, zelfs zo, dat verschil
lende jonge broeders als gevolg van ontberingen een vroege dood 
stierven.1 5 In Albergen lezen we van een dergelijke overdreven 
strengheid niet. De regel werd nauwkeurig gevolgd, maar er 
werd, voorzover de financiën het toelieten, voldoende en sma
kelijk gegeten. 
De dagindeling, die geleidelijk was ontstaan en die men zeer 
waarschijnlijk van Zwolle had overgenomen, zag er als volgt 
uit. Om half vier 's ochtends werd voor allen het teken gegeven 
om op te staan. De broeders verenigden zich dan voor het lezen 
of zingen van de metten en de priem. Na afloop hiervan begaf 
een ieder zich weer naar zijn cel, waar een uur werd doorge
bracht met het lezen van enkele passages uit de H. Schrift en 
het bidden van de terts en de sext. Door de week moesten allen 
om zes uur in de kapel aanwezig zijn voor het bijwonen of het 
lezen der H. Mis — des zondags bezocht men de Hoogmis — en 
daarna begon de dagelijkse arbeid. De priesters hielden zich 
twee, de broeders drie uur bezig met handenarbeid, de eersten 
mochten de tijd tussen negen en tien uur aan gebed en studie 
besteden. Na deze werkzaamheden ging ieder naar de refter 
voor het prandium, het eerste voedsel, dat genuttigd werd en 
daarna werd de noon gebeden. Was dit afgelopen, dan trad in 
het huis een korte rustpauze in. Om twaalf uur, in de veertig-
daagse vasten om één uur, ging men weer aan de arbeid en 
werkte dan de hele middag tot half zes, met om drie uur slechts 
een kleine onderbreking voor de vesper. Daarna gebruikte men 
het avondmaal en hierop volgden de completen. Na het bidden 
daarvan trok een ieder zich in zijn cel terug, waar hij nog enige 
tijd kon besteden aan schrijven, studeren of andere werkzaam
heden naar eigen goeddunken. Om acht uur werd het huis ge
sloten en t rad de nachtelijke stilte in. De bewoners besteedden 
dan nog enige ogenblikken aan gebed en gewetensonderzoek en 
om half negen ging ieder ter r u s t e . 1 β In het dormitorium, de 
refter en het orator ium werd een volkomen stilzwijgen in acht 
genomen ; in de overige vertrekken werd 's ochtends gedurende 
de tijd tot een half u u r na de H. Mis en 's avonds het halve u u r 
voor het slapengaan eveneens gezwegen. 1 7 Zeer streng was het 

1 4 Th. à Kempis', Opera omnia VII, 306—316; Post, De Moderne 
Devotie, 40—41. 

15 hs. Frensw. 58. 
1li Narratio 243—246; hs. Frensw. 245—250. 
»7 Narratio 270. 
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verboden een gesprek aan te knopen met gasten of met per
sonen die voor een bespreking met de prior of de procurator in 
het klooster vertoefden. 
We zien dus, dat de broeders voor elk uur van de dag hun 
bezigheden hadden, en uit de hierna volgende dagindeling van 
de kanunniken van Windesheim blijkt, dat het bij deze klooster
lingen al precies zo ging. 
Gewekt door klokgelui, stonden de koorheren te middernacht 
op voor de metten. Na het zingen van de psalmen werd er 'n uur 
doorgebracht met schrijven en na afloop hiervan ging men weer 
naar bed.18 's Winters en op hoge feestdagen stonden de mon
niken om ongeveer vijf uur op. Van Pasen tot de feestdag van 
Kruisverheffing (14 september) werden zij om half vijf gewekt 
voor de priem, die een kwartier later begon. Hierna kreeg men 
gelegenheid om te werken of om boeken af te schrijven en de 
priesters konden dan de H. Mis opdragen. Rond zeven uur werd 
voor de eerste keer geluid voor de terts en om half acht voor 
de tweede maal. Het halve uur, dat daar tussen lag, werd ge
bruikt voor het lezen van geestelijke lectuur, zoals de H. Schrift 
en de werken van Kerkvaders. Hetzelfde geschiedde tussen het 
eerste en tweede luiden voor de sext en vesper. Ongeveer om 
tien uur waren de godsdienstige oefeningen afgelopen; op 
vastendagen werd alles zo geregeld, dat de kerkelijke plechtig
heden om elf uur waren beëindigd en in de veertigdaagse vasten 
was zulks om twaalf uur het geval. Op vastendagen was de 
noon voor het prandium, op de overige dagen er na. Op de da
gen waarop men de cena gebruikte, werd het teken voor de 
vesper om drie uur gegeven, op vastendagen om half vier. Op 
deze laatste dagen bleef n.l. de cena achterwege en kwam hier
voor in de plaats de collatio, een avonddronk. Op de vigiliën 
vóór hoogtijdagen vond de vesper een uur vroeger plaats, op 
die van minder belangrijke feestdagen begon ze een half uur 
eerder. De tijd tussen het prandium en de cena, onderbroken 
door de vesper, werd aan handenarbeid besteed. Om half zes 
gebruikte men de cena of collatio en daarna begaf een ieder 
zich naar het koor voor de completen. Na beëindiging hiervan 
ging men naar het dormitorium waar nog enige tijd aan geeste
lijke beschouwingen werd besteed en om zeven uur moest ieder
een naar bed. Evenals bij de broeders werd in het dormitorium, 
de refter en het oratorium steeds een volkomen silentium in 
acht genomen; in de overige vertrekken moest vanaf de com
pleten tot na de priem of de terts van de volgende dag eveneens 

18 Chron. Wind. 84. 
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gezwegen worden. Van na de vesper tot aan het eerste teken 
voor de cena of de collatie, mocht men, behalve op de drie 
bovengenoemde plaatsen, overal spreken. in 

Uit deze dagindelingen blijkt voldoende, dat zowel bij de broe
ders als later bij de koorheren van Albergen geen enkel ogen
blik van de dag onbenut voorbijging en tevens, dat aan het 
godsdienstige leven een grote plaats was toebedeeld, zodat het 
„Ora et Labora" er inderdaad tot zijn recht kwam. Ieder wist 
van elk ogenblik van de dag, wat zijn werk was en meestal ver
toonden de werkzaamheden van allen grote overeenkomst, wat 
echter niet zeggen wil, dat elkeen bij ongeveer gelijke werk
zaamheden ook eenzelfde trap van heiligheid bereikte. Deze 
hangt immers niet af van die werkzaamheden, maar van de 
genade van God, van de intensiviteit der uitvoering en van de 
persoonlijke instelling van de werker. 
De dagindeling van de Windesheimers vertoonde in meer dan 
één opzicht overeenkomst met die der Broeders, wat geen won
der was, omdat beide takken waren van dezelfde stam ; van de 
Moderne Devotie, welke verwantschap, vooral in de eerste tijd, 
ook sterk werd gevoeld ; Deventer achtte zich niet meer dan 
Windesheim en Windesheim niet meer dan Deventer. In de 
eerste zestien jaren van Windesheim werd daar niemand als 
kanunnik aangenomen, die niet eerst door de broeders te De
venter of Zwolle opgeleid en geschikt bevonden was.20 Beider 
verbondenheid blijkt ook hieruit, dat ze aanvankelijk slechts 
één geestelijke leider hadden n.l. Florens Radewijns (tot 1400) 
en later Johan Vos (tot 1424). Busch getuigt ook van die ver
bondenheid als hij schrijft, dat de eerste Windesheimers en de 
Deventer broeders één hart en één ziel hadden in God. 21 

Tn latere jaren werd deze vroegere eenheid wel eens vergeten, 
vooral toen Windesheim een grote uitbreiding kreeg. Ook mo
gen we, ondanks de grote overeenkomst van de dagindeling niet 
vergeten, dat de Windesheimers kloosterlingen waren en de 
Broeders een vrije vereniging vormden, weliswaar met kerke
lijk karakter en kloosterachtige tucht, maar toch voor die da
gen zeer liberaal en eigenlijk vrijzinnig. 
In de beschrijving van de selectie, die werd toegepast, zowel 
bij de broeders als bij de koorheren, zagen we dat het verboden 
was persoonlijk bezit te hebben ; alles was van de gemeenschap, 
de enkeling was arm en niets bezittend. Hiermede komen wc 

19 Zie Acquoy I, 164—167; Alb. passim. 
20 Chron. Wind. 299. 
-4 Chron. Wind. 293. 
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dus aan een der evangelische raden n.l. die der vrijwillige ar
moede, welke van ieder afzonderlijk eiste, dat hij geen bezit 
had, maar ook van de gemeenschap verlangde, dat zij eenvoudig 
leefde. Hoe was het nu met die armoede in Albergen gesteld? 
Henrik Wetter, de eerste rector, trof bij zijn aankomst op Ho-
berghen de broeders in de diepste armoede aan ; het was niet 
direct vrijwillige armoede, maar een door nood, als gevolg van 
de ongunstige economische omstandigheden, ontstaan pau
perisme. Het Bourgondische hs. zegt over deze s i tuat ie : „Nee 
lectisternia nee utensilia ibidem congrua habebantur , sed in 
omnibus paupertas et vilitas resplenduerunt".2 2 Vanaf de eer
ste dag spoorde hij zijn broeders aan vooral nederig te zijn en 
de armoede uit liefde tot God blijmoedig te aanvaarden. 23 Hij 
liet het niet bij die aansporing, maar was metterdaad voor al
len het bezielend voorbeeld. Hij leidde een leven vol zelfver
loochening; het minste achtte hij voor zich goed genoeg; hij 
deed bij voorkeur het zwaarste en meest verachte werk, het 
z.g. „ootmoedige werk", waaronder men o.a. mestrijden, stal 
uitmesten, maaien, spitten, bakken, brouwen en dergelijke ver
stond. Hij ging armoedig gekleed en stelde zichzelf en zijn ge
meenschap als ideaal het in de praktijk navolgen van het een
voudige en armoedige leven van Christus. Overdaad en luxe 
werden geweerd, alles moest eenvoudig, zelfs armoedig zijn, 
en kleding, voedsel en meubilair moesten van die armoede ge
tuigen. Een oude vrouw uit Albergen vertelde ons aangaande 
de armoedige kledij een aardige anekdote, die ze in haar jeugd 
van haar grootmoeder had gehoord en die we hier weergeven, 
omdat ze de geest der broeders typeert. In het begin van hun 
verblijf in Albergen waren de broeders zo arm, dat iedereen 
met hen begaan was. Ze hadden niet eens allemaal het voorge
schreven kledingstuk. Verschillenden van hen droegen oude, 
vuile en opgelapte kleren, zodat ze er meer uitzagen als bede
laars dan als kloosterlingen. Degene die de mooiste kleren 
droeg, was de luilak van de dag en werd spottend „oonzen 
s laopkop" genoemd. Dat kwam zó : voor iedere broeder was 
een stel kleren aanwezig, hetzij een kloostergewaad of een 
boerenkostuum, maar niemand had twee kledingstukken, en 

22 Alb. 4. Het Frensweger hs. zegt: „Doe hie daer quam, wart hie 
lieflike ontfangen mer in groter armoden. Want als men segede 
en weren daer op die tijt niet mer dan twe eyer, die hem voer-
gheset weren ten etene in desser sijnre tocomst" (236). 

-я Henrick Wetter mynnede oec die hilghe armode in synen bro-
ders, ende was voerhoedich dat sie niet eyghens voer hem selven 
hebben en solden, dat niet ghemeyn en was (hs. Frensw. 243). 
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reserve was er ook niet. Ze sliepen allemaal in één kamer, waar 
ze 's avonds bij 't naar bed gaan de kleren bij elkaar legden en 
waar ze die 's morgens vroeg in 't donker of bij een spaarzaam 
lichtje weer aantrokken. Niemand had eigen kleren, er werd 
nooit van „mijn" kleren gesproken, maar steeds van de „onze" ; 
die 's morgens het eerst opstond, pakte een stel kleren en 
trachtte, aan de armoede getrouw, het slechtste te nemen. Zo 
bleef er voor de broeder, die het laatste opstond, het beste stel 
kleren over, waarmede zich deze laatkomer dan tevens tot „lui
lak van de dag" kleedde. Wat er waar is van dit verhaal, valt 
weliswaar niet meer te achterhalen, maar onmogelijk lijkt het 
ons niet, omdat juist twee zaken hierin op de voorgrond treden 
die kenmerkend zijn voor de broeders, n.l. gemeenschappelijk 
bezit tot zelfs in de kleding toe en verder de nederigheid, die 
zich uitte in het kiezen van de slechtste kleren. 
De eenvoud van Albergens eerste rector vinden we ook door 
het volgende gedemonstreerd: Op zekere dag was hij druk 
bezig met het uitmesten van dé stal, toen een vreemdeling het 
kloostererf opwandelde, naar hem toe kwam en vroeg : „Broe
der, kan ik de rector spreken?". „Zeker," antwoordde de aan
gesprokene, „wacht een ogenblik, ik zal hem voor U halen." 
Heengaande knapte hij zich vlug wat op en keerde daarna te
rug om de vreemde heer te woord te staan.24 In de latere ja
ren kwam er wel enige reactie tegen de onogelijke kleding der 
broeders. Men vond de oude en vuile kledingstukken niet pas
send voor een kloosterling, maar de rector en een groot deel der 
broeders trokken zich hiervan niets aan. Zij bleven zich kleden 
als voorheen en beriepen zich op Geert Groóte, die op latere 
leeftijd de heilige armoede had beoefend en ten zeerste had 
aangemoedigd.25 

In oude kleren en op klompen ging de rector meermalen naar 
Oldenzaal om aldaar bij geestelijke en wereldlijke gezagdragers 
bezoeken af te leggen. Zelfs verscheen hij aldus gekleed op het 
algemeen colloquium te Zwolle en eveneens bezocht hij zó zijn 
geboorteplaats om familiezaken te bespreken met zijn ver
wanten. „En door het sjofele van zijn kleren en de eenvoud 
(goedkoopheid), waardoor sommigen, zelfs geestelijken, bang 
zijn aan anderen te mishagen, werd hij door allen meer ver
eerd. En hij schroomde niet voor zaken van zijn huis op een 
oude kar te gaan in oude kleren. Hij zou zich meer geschaamd 
hebben over zijn voorbeeld, als hij zijn gewone nederigheid 

2* Alb. 11; hs. Frensw. 245. 
25 Dumbar, Analecta I, 3; hs. Frensw. 242—243. 
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onder een of ander voorwendsel had laten varen".2 6 

Naast deze grote, in onze ogen misschien zelfs ziekelijk over
dreven eenvoud in de kleding, vinden wij in het huis ook 
bij de voeding alle luxe geweerd, maar rector Wetter was geen 
voorstander van overdreven bezuiniging op het eten. Zijn me
ning was en hij sprak die ook uit, dat degene die hard moest 
werken, ook recht had op behoorlijk eten. In lang niet alle 
kloosters van die tijd was dit het geval ; van enkele vinden we 
vermeld, dat men daar niet volstond met het ter tafel brengen 
van grove en slecht bereide spijzen, maar dat men deze door 
toevoeging van bepaalde kruiden nog extra bitter en onsmake
lijk maakte, zodat het eten daar een penitentie werd. Weren-
bold van Utrecht, een begunstiger van het fraterhuis te Deven
ter, waarschuwde de broeders aldaar voor overdreven gestreng
heid op dit gebied, want een aantal broeders was er op jeugdige 
leeftijd gestorven als gevolg van te strenge ascese. Wetter ech
ter stond erop, dat het eten degelijk en smakelijk werd bereid 
en dat men een goede kan bier schonk. Hij zorgde voor goede 
koks en riep ze ter verantwoording als er iets aan het eten ha
perde. In Albergen bereikten vele broeders een hoge leeftijd.27 

In andere zaken was de rector wel ascetisch, hetgeen kan blij
ken uit het feit, dat hij ter zelfheiliging meermalen sliep met 
zijn hoofd op een houten hamer inplaats van op een kussen,2Θ 

maar dit was een geheel persoonlijke versterving die hij niet 
van de broeders vroeg. Onder deze broeders waren er ook die 
zonder daartoe aangespoord te zijn vrijwillig de armoede en de 
versterving zochten. Zo lezen we bijv. van Ludeman van Amers
foort, een ontwikkeld en begaafd frater, dat hij herhaalde ma
len bad om naar een arm en afgelegen klooster te worden ge
zonden om daar in armoede en nederigheid God te mogen die
nen. Toen hij naar Albergen werd gezonden, was aan dit ver
zoek ruimschoots voldaan. 
We zagen reeds, dat het de broeders verboden was iets als hun 
persoonlijk eigendom te beschouwen; wanneer dit voorkwam 
en een broeder op persoonlijk bezit betrapt, dan werd hij in de 
ogen van zijn confraters een „proprietarius" en werd hij ge
straft met zes maanden huisarrest. 
Het is aannemelijk, dat in de bloeitijd van het convent, bij de 

2 0 hs. Frensw. 242. Ende om dusdane oetmoedicheit in synre 
cledinge en was hie den wertliken menschen niet versmadelick, 
oft myn gheachtet. 

« Alb. 15. 
2 8 De schrjjver van het hs. Frenswegen zegt, dat hij het uit armoede 

deed „want hie ghenen polewe en hadde" (246). 
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toenemende rijkdom, de vrijwillige armoede wel eens moeilijk 
zal zijn geweest voor de enkeling, en eveneens dat de begeerlijk
heid der ogen, de zucht naar geld en goed, wel eens de leiding 
zal hebben beïnvloed ; de boerenafkomst van vele broeders zal 
dit in de hand hebben gewerkt. Bij de plattelandsbewoner im
mers vinden we voor en na een soort aangeboren zucht naar 
grondbezit, die zelfs zo ver kan gaan, dat hij zich gronden van 
een ander op ongeoorloofde wijze toeeigent, indien hij daar
toe kans ziet. We zouden niet graag beweren, dat de Alberger 
kloosterlingen aldus hebben gedacht en gehandeld, maar on
willekeurig zou een dergelijke wijze van denken invloed heb
ben kunnen uitoefenen op het doen en laten van een voor het 
merendeel uit de boerenstand afkomstige kloosterbevolking. 
Zeker is, dat de broeders van Albergen geen gronden afstonden 
of verkochten zonder noodzaak, maar van een mentaliteit, als 
hierboven geschetst, vinden we zelden iets. Wel kunnen we 
menigmaal een ander geluid beluisteren o.a. bij Johannes van 
Lochern, als hij in de moeilijke tijden van zijn prioraat bij 
plundering en brandschatting schrijft : „Maar God laat toe, dat 
ons een deel van ons overtollig bezit wordt ontnomen, opdat 
wij niet door de overvloed van wereldse bezittingen verweke
lijken en onze devotie niet verflauwt, maar dat wij versterkt 
door kwellingen, armoede en arbeid leren deze dingen te ver
smaden en ons verlangen geheel naar de hemel richten". Hier 
spreekt nog de echte geest van Windesheim. 
In latere jaren schijnt ook te Albergen wel eens tegen de ar
moede te zijn gezondigd. We lezen tenminste, dat de priors er 
tegen waarschuwen, maar of het een vermaning à priori of à 
posteriori was, is vaak moeilijk te achterhalen. Over het ge
heel genomen menen we toch wel te mogen aannemen, dat de 
vrijwillige armoede in het klooster te Albergen goed werd 
onderhouden, enkele uitzonderingen misschien daargelaten, die 
dan meteen de regel bevestigen. 
We zullen nu de tweede der evangelische raden onder de loep 
nemen en nagaan, hoe het met de vrijwillige zuiverheid in het 
Alberger convent was gesteld. De zuiverheid was de meest 
hooggeschatte deugd der devoten. Streng, rigoureus zelfs, was 
Geert Groóte opgetreden tegen de begeerlijkheid des vieses en 
tegen de naaste gelegenheid tot die zonde. Het was dus geen 
wonder, dat Henrik Wetter, uit Grootes school afkomstig, van
af het begin van zijn rectoraat alle moeite deed om deze deugd 
ook in zijn convent hoog te houden. Zonder toestemming van 
de rector was het aan geen enkele broeder geoorloofd om met 
iemand van de andere sekse te spreken ; die toestemming werd 
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niet licht gegeven en gebeurde dit wel, dan kon het gesprek nog 
alleen plaats vinden op een open plaats en in aanwezigheid van 
een of meerdere medebroeders. Bij de Windesheimers was het 
zelfs aan de prior niet toegestaan om anders, dan op een over
zichtelijke plaats, met een vrouw te spreken, uitgezonderd met 
zijn moeder. Aanvankelijk werden geen vrouwen binnen de 
kloostergracht toegelaten. Later was dit slechts toegestaan met 
toestemming van de prior, maar heel gemakkelijk gaf deze zijn 
fiat niet, omdat er zware straffen stonden op een al te gerede
lijk binnenlaten van het zwakke geslacht. Geschenken van 
vrouwen mochten niet worden aangenomen. Henrik Wetter, 
anders de zachtmoedigheid zelve, was, wat de zuiverheid aan
ging, geheel bezield met de geest van Geert Groóte. Hij zei tegen 
een zijner broeders, die van een kloosterzuster een z.g. „be
ginnen coeken" had aangenomen: „Maledicta sint omnia mu
ñera qui fratribus meis a mulieribus proveniunt et praecipue 
a soror ibus". 2 9 Broeders die tot „pater ende confessoer" van 
een zustershuis werden uitverkoren, beschouwden deze uitver
kiezing dikwijls niet als een eer, maar als een straf, om
dat ze twee dingen die hun lief waren, vaarwel moesten 
zeggen n.l. de gemeenschap en het gemeenschappelijk leven. 
Albergen heeft voor zoverre we kunnen nagaan priesters ge
zonden naar de zusters van Oldenzaal, Diepenveen, Arnhem en 
Bronope bij Kampen 30 en onderhield nauwe betrekkingen met 
de nonnen van het Bueskenshuys te Deventer, die te Almelo en 
te Schüttorf. 
Wanneer we de statuten naslaan, wordt ons de vrees voor de 
omgang met vrouwen verklaarbaar. De bepalingen voorkomen
de in het hoofdstuk „De Casti tate"3 1 ademen geheel de geest van 
Geert Groóte : „Wendt uw ogen af, opdat zij geen vrouwen en 
andere ijdele dingen zien; men moet niet aanschouwen, wat 
men niet mag begeren".3 2 Elders vinden we, dat een prior van 
het klooster Maria en de twaalf Apostelen te Utrecht zei : „Voor 
een kloosterling is er niets gevaarlijker dan het aanzien van 
een vrouw ; het is voor hem de deur der hel". 33 Later werd de 
verhouding ten opzichte van vrouwen wel wat anders, toen 
vrouwelijke dienstboden, horige meisjes of vrouwen, haar in
trede binnen de Alberger kloostergracht deden om de gasten-

29 Alb. 8; hs. Frensw. 243—244. 
30 Lib. Mon. fol. 3; Cop. v. Versch. fol. 3 en 7. 
31 Narratio 268. 
32 Mulder, Gerardi Magni Epistolae, 213. 
33 Acquoy II, 280. 
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verblijven voor de vrouwen in orde te houden en om daar te 
bedienen. Steeds echter blijven de waarschuwingen aanhouden 
om niet met deze vrouwen te spreken, ook niet door de tralies 
in de kerk, zoals we ergens lezen. Of we hieruit moeten conclu
deren, dat het spreken met leden van de andere kunne veel
vuldig voorkwam, menen we echter te mogen betwijfelen. Veel
eer mogen we uit die waarschuwingen opmaken, dat de prior 
over zijn ondergeschikten blijft waken, omdat het gevaar aan
wezig blijft, en een gewaarschuwd mens telt voor twee. 
Alles tezamen genomen, menen we te mogen concluderen, dat 
Albergen in de strijd tegen de zuiverheid inderdaad de goede 
strijd heeft gestreden; van excessen is in elk geval geen sprake. 
Nu rest ons nog de laatste der evangelische raden, de gehoor
zaamheid. Wat wij dienaangaande lezen wijst er op, dat ook in 
dit opzicht in Albergen de goede weg werd bewandeld. De broe
ders namen de raadgevingen van de rector en later van de prior 
ter harte. Ze gehoorzaamden zonder meer aan zijn bevelen en 
volgden de gewoonten van het huis ; de discipline was dus goed. 
Stipt hield ieder zich aan de regel, dat iedere broeder zonder 
onderscheid eens per week twee medebroeders bij zich uit
nodigde om hun zijn fouten mede te delen. S4 Er was zelfs een 
gezegde in omloop, dat luidde : „Cum cessaverit consuetudo di-
cere defectus invicem ex cantate peribit disciplina in Alber-
ghen".35 Merkte een broeder gebreken op bij een confrater, 
dan was het regel dat hij hem op deze fouten wees. Bemerkte 
de prior, dat iemand zich niet aan deze regel hield, dan werd 
hij gestraft, maar dit kwam weinig voor ; vroeg degene die op 
een tekortkoming was gewezen, vóór tafel geen vergiffenis, dan 
moest hij in het vervolg vóór de tafel eten, opdat hij daardoor 
vernederd zou worden en voortaan voor iets dergelijks zou op
passen. 3e Soms leidde deze discipline wel eens tot ziekelijke 
overdrijving. Men beschuldigde zich van fouten die men niet 
gemaakt had, of maakte zich schuldig aan kleine overtredingen, 
om maar iets te hebben, waarvoor men vergiffenis kon vragen 
en gestraft kon worden om hierdoor te voorkomen, dat men 
voor beter zou worden aangezien dan anderen die wel gezon
digd hadden. Dit vergiffenis vragen (veniam petere) gebeurde 
geknield onder het kussen van de grond.37 

Het Bourgondische en Frensweger hs. geven ons enkele voor-

«« Alb. 13. 
ss Alb. 13. 
36 Alb. 13; hs. Frensw. 258. 
f hs. Frensw. 241, 244. 
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beelden van de strenge tucht in het huis. Broeder Arnoldus 
brak eens een kruik in de refter; terstond begaf hij zich naar 
de rector, ontblootte zijn bovenlichaam, bood de rector een 
zweep aan en verzocht om straf voor z'n onvoorzichtigheid.3β 

Herhaalde malen ook snauwde Henrik Wetter broeder Lude-
man af, hoewel deze niets verkeerds had gedaan, alleen maar 
omdat hij meende, dat Ludemans verdiensten voor het hier
namaals hierdoor zouden worden vergroot. Ludeman verdedig
de zich dan niet, maar bekende nederig schuld, en beloofde zich 
in de toekomst te beteren en op z'n woorden te zullen letten.3 9 

Lichamelijke straffen, geseling bijv., paste rector Wetter niet 
toe. Indien de broeders fouten hadden gemaakt, geselde hij ze, 
zoals hij zelf zei, met de roede van zijn mond. 4 0 

Later, toen Henrik afstand had gedaan van zijn rectoraat, be
toonde hij zich eveneens zeer nederig. Zo gebeurde het eens, 
dat Henrik Wetter door zijn prior met een opdracht naar bui
ten werd gezonden, maar onderweg deze vergat. Hij keerde op 
zijn schreden terug en deelde het de prior mede. Deze onder
vroeg hem en verweet hem, dat hij onderweg z'n gedachte bij 
vleselijke dingen had gehad. Wetter bekende dit, kreeg een be
risping en werd naar de zusters gezonden die toevallig als 
gasten op het klooster aanwezig waren, om daar vergiffenis te 
vragen en zich te vernederen. Toen hij eens door de prior be
rispt, zich onschuldig voelde, ontkende hij toch niet, ging heen, 
onderzocht zijn geweten grondig en keerde terug. Hij maakte 
alles bekend, terwijl hij vergiffenis vroeg; 't is immers een 
eigenschap van vrome zielen ook daar bang te zijn voor schuld, 
waar geen schuld is. 4 1 

De gehoorzaamheid ging menigmaal zó ver, dat zij elk initiatief 
doodde en dat men niets deed of het moest bevolen zijn. Tho
mas à Kempis verhaalt hiervan, dat op de St. Agnietenberg 
onder het bestuur van de eerste rector, Johan van Ummen, nie
mand het waagde om een spijker in de muur te slaan of iets 
anders, hoe gering ook, te doen, indien het niet bevolen was.4 ï 

In de „Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis" 
vinden we nog een voorbeeld, hoe ver bij de Broeders van het 
Gemene Leven de gehoorzaamheid ging ; bij de dood van Gerrit 
van Loon, kok en gastmeester van het fraterhuis te Zwolle, zei 

»e Alb. 3. 
3 β Alb. 13; hs. Frensw. 246. 
4 0 Alb. 9; hs. Frensw. 238, 240. 
« Alb. 14. 
4 2 Th. à Kempis, Opera omnia VII, 346. 
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de rector Gerrit Scadde van Calcar aangaande de overledene : 
„Had ik hem geboden, zijn beide benen af te snijden, hij zou het 
terstond hebben gedaan".4S 

Over het algemeen betrachtten de kloosters der Windesheimer 
Congregatie in dit opzicht een meer wijze gematigdheid dan de 
fraterhuizen. Ook in het convent van Albergen was dit het ge
val. De gehoorzaamheid werd er als iets zeer voortreffelijks be
schouwd en hoewel excessen op dit gebied niet geheel ontbra
ken waren deze, voor zoverre valt na te gaan, zeldzaam. 
Resumerend menen wij te mogen concluderen, dat door de 
broeders en later door de koorheren van Albergen de evan
gelische raden zeer behoorlijk zijn onderhouden. 
Hoe het gesteld was met de beoefening der deugden zullen we 
nu trachten na te gaan. 
De deugd bij uitstek was de ootmoedigheid en wel opgevat in 
de ruimste zin van het woord. We moeten er onder verstaan : 
nederigheid, onderworpenheid, geringschatting van zich zelf, 
zelfverloochening, geduld en wereldverzaking. Ze demonstreer
de zich o.a. in het dragen van de meest eenvoudige kleren. Zo 
lezen we van Henrik Wetter, dat hij als rector kleren droeg, ge
maakt van een zeer ruw weefsel en een toog van „borkens 
grau" 44 met drie benen knopen en een dikke gordel. Zo sjofel 
was zijn dagelijkse kleding, dat hij, als hij uit hoofde van zijn 
ambt ergens heen moest, de cellen van zijn broeders afliep om 
een beter kledingstuk te lenen, om door het onverzorgde karak
ter van zijn kleding de hoge functionarissen niet te ergeren. En, 
als hij dan een toog van een andere broeder had gevonden die 
beter bij z'n ambt paste, dan gebruikte hij deze tot zijn terug
keer en liet zijn eigen toog in de cel van zijn medebroeder ach
ter, zodat deze hem zolang kon gebruiken. 45 Hij liep er dus bij 
als een bedelaar. De meest ondergeschikte werkzaamheden 
werden bij voorkeur verricht. We zagen de rector zelf al in de 
stal bezig en elke morgen, na de metten, trok hij met de koeien 
naar buiten om ze op de heide te hoeden. Wanneer het tijd werd 
dat hij de H. Mis moest opdragen, nam een broeder het van hem 
over, maar na de Dienst keerde hij naar zijn kudde terug, of
schoon het hoeden der koeien feitelijk het werk was van het 
lagere personeel en niet van de rector.4e Ondanks zijn leidende 

43 Narratio 41; hs. Frensw. 190—191. 
44 „borkens grau" is grijze stof van goedkope kwaliteit, afkomstig 

uit de Westfaalse plaats Borken, ten N.O. van Wesel gelegen. 
45 Alb. 8. 
40 hs. Frensw. 245. 
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positie in een tijd van armoede en gebrek, behield hij bij harde 
arbeid en tegenslagen zijn goed humeur en was hij steeds op
gewekt. 
Men dreef de ootmoedigheid zelfs zover, dat men alle mogelijke 
moeite deed om toch maar niet voor een hogere post te worden 
aangewezen. Men beweerde zonder reden, dat men ongeschikt 
of onbekwaam was, en ging zelfs nog verder, door te handelen 
alsof men niet wijs was om zodoende van een hogere post ver
schoond te blijven. Alleen uit gehoorzaamheid aanvaardde men 
tenslotte een hogere functie. 4 7 Henrik Wetter zei tot de broe
ders van het Florenshuis te Deventer, ter gelegenheid van een 
bijeenkomst aldaar met Theodoricus Herxen en Henricus Hus-
doiren, het volgende: „Dit schijnt mij de volmaakste verster
ving of verzaking toe, dat men wenst nietswaardig, geminacht 
en veracht te leven en te sterven εη geen prijs te willen stellen 
op roem". 4 8 

Bij Johannes van Lochern vinden we dezelfde ootmoedigheid 
en zelfverzaking in een latere periode van het klooster. Vele 
leidinggevende kloosterlingen achtten het slechtste goed ge
noeg voor zich zelf. Ze probeerden het zwaarste en meest ver
achte werk te doen om aldus het allermeeste aan de gemeen-
schan te geven en voor zich zelf het minste terug te vragen, en 
dit alles ter ere Gods. 
Wat de Goddelijke deugden betreft waren de broeders diep 
doordrongen van Paulus' woorden : Ze blijven bestaan, Geloof, 
Hoop en Liefde, drie in getal, maar de grootste daarvan is de 
Liefde. In de eerste beide deugden schoten de Albergers niet 
te kort, daar dit een kwestie is van het innerlijk leven, maar 
ook met vele voorbeelden is het te staven, dat in het klooster 
aldaar de liefde bloeide, de liefde tot God, tot Christus en z'n 
gebenedijde Moeder Maria, tot Christus' plaatsvervanger, de 
Paus en tenslotte tot de evenmens, bijzonder tot de medebroe
ders volgens de regel van St. Augustinus. Ze vergaten nooit 
Grootes woorden : „Begin in de naam des Heeren". Al hun ont
beringen en opofferingen geschiedden uit liefde tot God; da
gelijks overwogen ze het lijden van Christus, Die ze trachtten 
na te volgen ; hun Mariaverering blijkt wel uit het grote aantal 
conventen, naar Haar genoemd, de vele maria-altaren, maria-

4 7 Een monnik moet niet naar waardigheden of ambten streven. 
Als het hem door zijn superieuren wordt bevolen moet hij ge
hoorzamen en niet tegenstreven of weerstand bieden (Mulder, 
Gerardi Magni Epistolae, 57). 

4 8 Alb. 10. 
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beelden en schilderstukken die in de kerken en soms daar
buiten voorkwamen. 
De liefde tot de naaste vinden we in het Alberger convent al 
heel sterk. In geheel Twente en nog ver daarbuiten was de gast
vrijheid van het huis spreekwoordelijk. Niemand klopte tever
geefs aan de poort, als hij honger had of onderdak behoefde, 
en zelfs in de eerste moeilijke jaren vonden reeds regelmatig 
uitdelingen aan de armen plaats. Later, toen het klooster er 
financieel beter voorstond, ging er geen dag voorbij, zonder 
dat er vreemdelingen, reizigers en bedelaars aan de poort kwa
men om logies en voedsel, en allen vonden er een liefderijk ont
haal. Herhaaldelijk, zo lezen wij, kwam het voor, dat het con
vent door deze royale bedelingen zelf in financiële moeilijk
heden geraakte. 
De toeloop van vreemdelingen naar het klooster werd zo groot, 
dat reeds onder de tweede rector, Godfried Scherping, werd 
overgegaan tot de inrichting van een afzonderlijk gastenver
blijf, waarover een lekebroeder de leiding kreeg. Later werd 
deze afdeling nog uitgebreid en ondergebracht in een apart ge
bouw, waar ook de commensalen verbleven. Enige lekebroeders 
werden aangewezen om de gasten te bedienen en de verblijven 
in orde te houden. Tenslotte werden ook vrouwelijke gasten 
opgenomen in een afzonderlijke afdeling, waarin horige meisjes 
en vrouwen bedienden en de zaak in orde hielden. De grote toe
loop van gasten valt te verklaren uit het feit, dat het klooster 
niet ver lag van de grote handelsweg Amsterdam—Hamburg, 
die over Deventer en Ootmarsum liep. 
In het dagboek van Johannes van Lochern vinden we aange
tekend, dat het klooster drie maal per jaar een buitengewone 
uitdeling organiseerde en wel op de vierde zondag voor Pasen, 
op Maria-Hemelvaart en op de eerste zondag van de advent, 
welke uitdelingen voor een deel waarschijnlijk reeds dateerden 
uit de tijd van de eerste rector.4B Men schonk bij die uit
delingen brood, boter en vis, terwijl rond Kerstmis aan som
mige Alberger boeren nog vis werd uitgedeeld.50 Niet alleen in 
Albergen bedacht het klooster de armen, ook in Ootmarsum en 
in Rijssen werden door het convent uitdelingen georganiseerd. 
Om enig idee te krijgen van de hoeveelheid voedsel, die bij zo'n 
uitdeling nodig was, zij vermeld, dat in 1521 het aantal armen, 
dat zich op de z.g. paasuitdeling meldde, ruim 700 bedroeg.51 

« Alb. 174, 196. 
50 Alb. 173—174. 
зі Alb. 196. 
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Ze kregen dat keer echter geen boter, omdat deze kort te voren 
door in Almelo gelegerde soldaten was geroofd. Dit grote aan
tal was zonder twijfel een gevolg van de slechte politieke en 
economische situatie in Twente in het begin der 16e eeuw. Op 
Maria-Hemelvaart 1521 werd er in Albergen en Ootmarsum 
geen uitdeling gehouden wegens oorlogsomstandigheden, in de 
Advent van dat jaar wel, maar omdat het klooster geplunderd 
was, kon slechts een beperkte hoeveelheid ter beschikking wor
den gesteld.52 In 1523 was de toestand nog hopelozer. Door de 
slechte winter, waarin strenge vorst en regenbuien elkaar af
wisselden, was de oogst slecht en was er gebrek aan voedsel, 
terwijl ook de financiën uitgeput waren. Alleen het aantal ar
men, dat zich aan de kloosterpoort verdrong, werd steeds gro
ter. Toen in dat jaar plunderende soldaten de geringe voorraad 
voedsel nog wegroofden, besloot het convent eenstemmig om 
wegens gebrek aan middelen de uitdelingen te staken ;5 S in 
Ootmarsum en te Rijssen, waar hoofdzakelijk brood werd ge
geven, bleven ze doorgaan. 
Aangaande deze laatste uitdelingen vonden we volgende ge
gevens. In 1495 verklaren Burgemeesteren, Schepenen en de 
Raad van de stad Ootmarsum, dat zij van de prior van Albergen 
hebben ontvangen 210 goede gouden rijnse guldens (afkomstig 
uit de uiterste wilsbeschikking van wijlen Roelof van Bever
voorde) ten behoeve van de armen van hun gasthuis binnen de 
stad, alsmede een jaarrente van 14 mud goede winterrogge. Op 
ieder der vier hoogtijdagen zal daaruit een mud rogge worden 
verstrekt tot brood, alsmede een mud rogge tot bier voor de 
armen. Het overige zal dienen tot bijslag van kost, kleding en 
brandstof voor de armen.54 In 1483 kocht Gerard van Ubach 
(prior v. Alb.) van Evert van Lange, diens jaarrente van 7 mud 
goede winterrogge uit het halve erf Megheldinc te Rijssen voor 
105 gouden rijnse guldens ten behoeve der armen van het her
opgerichte H. Geest-gasthuis, op voorwaarde dat de prior van 
Albergen toezicht zou mogen houden op de verdeling. Zou het 
gasthuis door omstandigheden opnieuw worden opgeheven, dan 
zou deze jaarren te ten goede komen aan de armen voor de 
kloosterpoort te Albergen, of anders aan degenen die door de 

s« Alb. 196. 
53 A lb . 334. 
54 Inv. 190. In het Lib. Mon. fol. 169 wordt tevens vermeld, dat 

R. v. Bevervoorde by uiterste wilsbeschikking 120 dito gids. 
schonk aan de school te Ootmarsum tot onderhoud van een 
goede onderwijzer. Deze zou met toestemming van de prior van 
Alb. worden aangesteld en moest een ongehuwde klerk zijn. 
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prior zouden worden aangewezen.55 

Nog verschillende giften vinden we genoemd; enkele volgen 
hier. 
In 1448. Johan prior van Sipculo en Reynier, procurator van 
Albergen e.a. verklaren als executeurs-testamentair van wijlen 
Herman Bekker te constateren, dat het halve erf Notzel te 
Noorddeurningen zal komen aan het O.L. Vrouwen Gilde te 
Ootmarsum. De opbrengst van het halve erf zal worden ver
deeld onder de armen „half up den hilgen Styllen Vridach en 
half up sunte peters enn pauwelsdach". 5 e 

In 1465. Het convent van Albergen verkoopt aan Gerard van 
Texel te Deventer een jaarrente van acht mud winterrogge, wel
ke rente na z'n dood aan het klooster terugvalt, met de be
paling, dat twee mud zullen dienen tot z'n eeuwige memorie, de 
overige zes mud zullen worden verdeeld door het klooster en 
wel aan de armen die rond het klooster wonen, en aan pelgrims 
die, van alle kanten komend, dagelijks aan de kloosterpoort 
om voedsel vragen. 57 

In 1491 (St . Valenlinusdag). Herman Swafers en Herman Wul-
fers, Raadslieden van het Sacramentsgilde te Ootmarsum be
kennen ontvangen te hebben van de pr ior van het reguliere 
klooster te Albergen zestig gouden rijnse guldens ten behoeve 
van dat gilde en van de armen, met last om daarvan op de laat
ste werkdag vóór elke St. Jansavond een gehele deling van 
boter en brood onder de armen te doen, voor de ziel van een 
man en vrouw en voor diegenen, voor welke de prior het be
geert „bij verbeurte" van dat kapi taal . 5 8 

In 1521. Willem Ghetkate schenkt aan Albergen, waar zijn zoon 
priester was, z'n huis en huisraad en een jaarrente van zes mud 
rogge ten dele bestemd voor de kloosterlingen, die in dat huis 
tijdelijk vertoeven, ten dele uit te delen aan armen en reizigers.59 

Herhaaldelijk is ook sprake van giften in geld en natura, die 
het klooster schonk aan personen en instellingen, die tengevolge 
van brand of plundering alles hadden verloren. 
Uit deze gegevens blijkt, dat in het convent van Albergen de 
liefde bloeide voor de evenmens, vooral voor de armen onder 
hen. Men deelde rijkelijk mede van wat men bezat, spoorde 
anderen, die iets konden missen, tot geven aan, en belastte zich 

ss Inv. 92 en 107. 
58 Hattink, Register op het oud-archief van Ootmarsum, Reg. 79. 
57 Lib. Mon. fol. 205. 
se Inv. 28. 
s» Alb. 106—108. 
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met de distributie van wat dezen aan hun minder met aardse 
goederen gezegende medemensen toedachten. Alle brooduit
delingen in Twente behoren tot de historie, slechts één enkele 
heeft zich tot in onze tijd weten te handhaven n.l. de uitdeling 
in de Ageler es rond Pinksteren ; maar ook deze zal waarschijn 
lijk wel spoedig tot het verleden behoren, omdat zich geen ar
men meer melden, 't Zou misschien wel interessant zijn eens 
na te gaan, of er nog enig verband bestaat tussen deze recente 
brooduitdeling en die, welke vroeger door het St. Antonius-
convent in Ootmarsum werden georganiseerd. 
Tot slot zij nog vermeld, dat Windesheim en dus ook Albergen 
zich steeds aanhankelijk toonde tegenover de Paus en de door 
deze benoemde bisschoppen, en we zagen reeds, dat ze er de 
grootste opofferingen voor over hadden om deze aanhankelijk
heid te bewijzen. In Rome was men van deze trouw terdege op 
de hoogte en meerdere pausen schonken aan de kloosters der 
Congregatie vele en waardevolle privilegiën, terwijl ook de bis
schoppen hieraan nog vele voorrechten toevoegden.eo 

Het klooster Albergen had in de loop der jaren onder de emi
nente leiding van de priors Reinier van Texel, Gerard van Ubach 
en Johannes van Utrecht een hoge vlucht genomen. De gebou
wen waren uitgebreid, de bezittingen toegenomen en het leden
tal der gemeenschap was verveelvoudigd, maar door deze uit
breidingen kwamen ook de moeilijkheden. 
Werden aanvankelijk de werkzaamheden buiten de klooster
poort grotendeels door lekebroeders verricht, langzamerhand 
moesten voor deze arbeid leken worden ingeschakeld, zodat het 
contact der monniken met de buitenwereld groter werd, wat 
niet direct gunstig werkte op de kloosterdiscipline, zodat klei
nere en grotere fouten binnenslopen. In 1520 en volgende jaren 
klaagde de prior herhaaldelijk over het niet voldoende naleven 
van de kloosterregels; het silentium werd niet voldoende 
onderhouden en de ouderen gaven de jongeren hierin geen goed 
voorbeeld ; el zonder toestemming betrad men de cellen der 
confraters 62 en sprak men met vreemdelingen en gasten ; U3 

men liep te vroeg weg uit het koor e4 en maakte fouten bij het 
zingen.fi5 Meermalen moest er op worden gewezen, dat de broc

eo Privilegia capituli nostri passim. 
«ι Alb. 27, 37, 167, 180, 350. 
os Alb. 37. 
«3 Alb. 27, 180. 
«4 Alb. 350. 
«5 Alb. 25, 350. 
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ders geen eigen bezit mochten hebben, β β niets naar h u n cel 
mochten meenemen voor eigen gebruik e 7 en dat het volgens 
de statuten ten strengste verboden was o m sieraden van an
deren aan te n e m e n . 8 8 Elders spreekt de prior van tweespalt 
en groepi'esvorming onder de broeders, waardoor de rust werd 
verstoord en spanningen o p t r a d e n . β 9 Tenslotte spoorde hij zijn 
confraters aan om niet te laat te komen voor het koorgebed 7 0 

en verbood hij h u n om in de kerk door de tralies met de vrou
wen te spreken ; 7 1 wij horen hem verzuchten : „Considera o 
lector, quam aspera nos anno presenti disciplina fuimus cor-
repti e t c . " . 7 2 

Uit het bovenstaande blijkt wel, dat Albergen aan zijn strenge 
discipline van weleer niet t rouw is gebleven, al zijn het voor 
het grootste deel uiterlijkheden, waartegen gezondigd wordt. 
Gezien de Windesheimse mentaliteit, die sterk aan uiterlijk
heden hechtte, is deze teruggang zeer zeker van belang. 
Dat de goede kloosterlingen het ook aldus aanvoelden, volgt 
uit wat het Registrum ons mededeelt over Gerardus Stockum. 
Deze was zeventien jaar rector geweest in het zusterklooster 
Maria in Bethanië te Arnhem en keerde in 1521 naar Albergen 
terug. 79 Kort na zijn aankomst werd hij tot supprior benoemd 
en als zodanig t rachtte hij het godsdienstig leven in het convent 
weer op het peil te brengen van vóór 1504, toen hij uit Albergen 
was vertrokken. Het ging eenvoudig niet, de tegenwerking was 
zo groot, dat hij geheel gedesillusioneerd werd, buien van 
zwaarmoedigheid kreeg en reeds het jaar daarop stierf. 74 

Prior Johannes van Lochern wilde nu zelf de hand aan de ploeg 
slaan. In het colloquium van 1523 werden de zaken van het con
vent terdege besproken en werden, tot ieders bestwil, een aan
tal maatregelen genomen en verschillende vrijheden, in de loop 
der tijden verkregen of zonder meer genomen, herroepen. In do 
eerste plaats ging het weer over het bezit ; de oude toestand 
werd hersteld, de broeders moesten alles inleveren en het in
geleverde van een opschrift voorzien, zodat men kon nagaan, 
wie het toebehoorde ; de broeders mochten niet meer in zake-

«6 Alb. 166. 
«7 Alb. 25. 
«8 Alb. 37. 
β» Alb. 58, 88, 167, 284, 351. 
ίο Alb. 180, 230, 284. 
" Alb. 167. 
72 Alb. 191. 
7» Alb. 120—121. 
7< Alb. 270—271. 
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lijke aangelegenheden tussen leken bemiddelen; het verlof, dat 
sommige broeders hadden ontvangen om eventueel de cellen 
van confraters te betreden, werd ingetrokken en er werd een 
einde gemaakt aan de gewoonte om op feestdagen een broeder 
voor boodschappen buiten het klooster te zenden. In het ver
volg zouden alleen prior en procurator een broeder voor zaken 
mogen uitzenden.7S 

De vrijheden, die de broeders geleidelijk hadden verkregen, wa
ren voor een deel het gevolg van de demoraliserende invloed 
die de Gelderse en bisschoppelijke troepen door hun roven en 
plunderen op het kloosterleven uitoefenden. Het convent had 
door het voortdurende contact met deze ruwe soldaten veel van 
zijn beslotenheid verloren en vaak moesten de broeders dingen 
doen, die feitelijk buiten het kloosterlijk bestek vielen en waar
aan zij, bij een gewone gang van zaken, niet zouden hebben ge
dacht. 
De prior trachtte door zijn goede voorbeeld, door instructies, 
aansporingen, vermaningen en zo nodig door berispingen ver
vlakking te voorkomen. De geest was, over 't geheel genomen, 
nog goed, de visitatoren hadden over het algemeen geen klach
ten, maar de tucht was verslapt. We krijgen wel eens de indruk, 
dat Johannes van Lochern niet de kracht van handelen bezat 
die zijn voorgangers kenmerkte, dat hij de vastberadenheid 
miste die juist in die moeilijke en benarde tijden broodnodig 
was, en dat hij niet krachtdadig genoeg optrad tegen broeders 
die overtredingen begingen. Dat hij een zachtaardig man was, 
blijkt ook uit het voorzichtige oordeel dat hij uitsprak over het 
opkomende lutheranisme, dat kort daarop in Duitsland grote 
verliezen aan de Congregatie toebracht, zó zelfs, dat ongeveer 
een kwart eeuw later (1548), op dringend verzoek van de broe
ders uit de omgeving van Worms, besloten werd om uit de Bra
bantse kloosters allen die priester waren, naar de Duitse kloos
ters te sturen, die door het lutheranisme van hun bewoners 
waren beroofd en daardoor gevaar liepen in de handen van de 
wereldlijke overheden over te gaan.7 β 

De prior maakt in 1521 met enige woorden melding van het 
optreden van Luther. Hij merkt o.a. o p : „Sommigen houden 
hem voor een katholiek en roemen zijn geschriften, anderen 
beschouwen hem als een ketter en veroordelen zijn geschriften. 
Wat daarvan tenslotte het resultaat zal zijn weet ik niet, maar 
hij schrijft goed".7 7 In 1523 komt hij hierop terug en tekent 

""ÄlbT 351—352. 
76 Acquoy II, 148, noot 5. 
77 Alb. 126. 
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dan aan, dat er in Brabant aanhangers van Luther worden ver
volgd en tot de brandstapel veroordeeld. „Ik", gaat hij dan 
verder, „durf geen ongunstig oordeel over hem uit te spreken, 
daar Luther, naar de mening van vele brave mannen, vele be
wijzen van een waar geloof gegeven heeft, en laat derhalve het 
oordeel over aan de Goddelijke gerechtigheid. Ik verzoek de 
lezer echter voor hem te bidden, opdat de Allerhoogste hem 
mag doen terugkeren, als hij dwaalt, maar hem, ingeval hij de 
waarheid leert en schrijft, tot nut van velen mag beschermen 
tegen onrechtvaardige en smadelijke laster".76 

We zien dus, dat de geschriften van Maarten Luther al spoedig 
na het tijdstip waarop hij met de Kerk brak, in Albergen waren 
doorgedrongen. Men las ze daar, herlas ze misschien, maar 
daarbij bleef het waarschijnlijk. Van een openlijke overgang 
van Alberger kloosterlingen tot de hervormde godsdienst is 
nergens sprake, hoewel, gezien het schrijven van stadhouder 
Georg Schenk van Toutenburg in 1539, de mogelijkheid niet 
uitgesloten moet worden geacht.79 

Tot nu toe hebben we ons in dit hoofdstuk voornamelijk bezig 
gehouden met de middelen, door de Moderne Devotie aange
wend, tot opwekking en bevordering der vroomheid. Het in
wendige leven zelf zullen wij nu, maar dan op summiere wijze, 
de revue laten passeren. 
De Moderne Devotie hechtte veel waarde aan de meditatie. Op 
systematische en praktische wijze ging men bij de overweging 
te werk, elke dag een hoofdpunt. Zaterdags werd de zonde over
wogen, op zondag de hemel en zo achtereenvolgens de dood, 
Gods weldaden, het oordeel, de hel, en op vrijdag het lijden van 
Jezus, waaraan men ook op andere dagen aandacht moest 
schenken.80 Met kunstmatige middelen, zoals beelden en ver
gelijkingen, verschillend naar de ontwikkeling van de broeder, 
trachtte men de intensiteit van de overwegingen te verhogen. 
Zo vond broeder Helmichus, kok van het scholierenhuis te 
Zwolle, bij zijn meditatie over de hel steun bij het beeld van 
een verschrikkelijke duivel op de muur van zijn cel geschilderd, 
en om de gedachte aan de naderende dood beter op zich te 
laten inwerken, trachtte hij een hemd voor zich te laten maken 
van de huid van een gehangen misdadiger.81 We zullen niet in
gaan op al deze overwegingen, maar om enig idee te krijgen 

78 Alb. 346. 
79 Bijlage VII. 
80 Hyma, The Christian Renaissance, 442—443; Narratio 241—242. 
41 Narratio 75. 
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van zo'η meditatie willen we twee, geheel willekeurig gekozen 
dagoverwegingen : de dood en Jezus' lijden even nader be
schouwen. 
Bij de dood overwoog men het volgende.82 De dood komt op
eens, onverwacht als een dief in de nacht. Stelt u levendig voor 
ogen het ogenblik dat u gaat sterven. Denkt eens aan de ziekten 
die aan het sterven kunnen voorafgaan. Enerzijds goed, omdat 
men dan de tijd heeft om zich voor te bereiden, want wat zal 
het geweten onrustig zijn, als men geen tijd heeft gehad voor 
deze voorbereiding. Denkt aan de zonden die u bedreven hebt, 
en vooral aan de hartstochten die u niet of niet genoeg hebt 
bestreden. Hoe vurig zult u verlangen om nog één enkel uur te 
leven om uw zonden te biechten en te betreuren of om nog cén 
jaar hier beneden te mogen blijven om u te beteren. Het leven 
dat nu bijna voorbij is, lijkt een droom geweest te zijn. Het 
lichaam begint straks te verstijven. De duivels staan gereed om 
/ich van uw ziel meester te maken, als deze schuldig zal be
vonden worden naar het oordeel van de Eeuwige Rechter, voor 
Wie gij terstond na de dood moet verschijnen. Het dan uitge
sproken vonnis zal gelden voor de eeuwigheid en wordt niet 
lierroepcn. 

Bij het overdenken van Jezus' lijden moet u vooral hieraan den
ken, dat Christus God en Mens tegelijk is, dat hier dus een God
mens lijdt. Als u leest, dat Christus weende over de dood van 
Lazarus en over Jeruzalem, moet u vooral weten, dat het weer 
ile Godmens is Die weent, want dat een mens weent is niets bij
zonders. Bij alles wat Christus doet en zegt, moet u zich voor
stellen de „wijze waarop", hoe Christus zich gedroeg in Zijn 
gezegden en antwoorden in Zijn werken en lijden. Als u bijv. 
leest, dat Jezus voor Pilatus stond, dan moet u achtereenvolgens 
nagaan Zijn houding, Zijn manier van spreken, Zijn innerlijke 
gesteltenis, zoals die sprak uit Zijn uiterlijke gedragingen. Wat 
betreft „de reden waarom" moet u bedenken, dat ge zelf de 
oorzaak zijt, en met die gedachte voor ogen moet ge het lijden 
van de Verlosser overwegen. Bij deze overweging moet u zich 
voorstellen, dat Christus tot u zegt: „Dit heb Ik gedaan, opdat 
ge Mijn voetstappen zoudt drukken, opdat ge u zoudt vemede» 
ren, geduldig zoudt zijn, uw kruis opnemen en Mij navolgen, 
want de dienaar is niet beter dan zijn Heer".e3 

Uit de overwegingen van het lijden van Christus en andere pun
ten blijkt, dat het gebedsleven Christocentrisch was georiën-

8 ί J. van Rooy, Gerard Zerbolt van Zutphen, 105. 
"» J. van Rooy, Gerard Zerbolt van Zutphen, 108—109. 
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teerd, aan de Christus-devotie werd zeer grote aandacht be
steed. Christus is voor de devoten de centrale figuur, die zíj 
goed begrepen hebben, getuige de Navolging van Christus van 
Thomas à Kempis. Naast het gebed, ook met overweging, was 
het ontvangen van de sacramenten, vooral van Biecht en Eucha
ristie, een voorname plaats toebedeeld en was het Misoffer het 
hoogtepunt van de dag, wat ook blijkt uit de voorbereiding lot 
de H. Communie en uit hun huiver voor het priesterschap. Geert 
Groóte wenste zelfs voor een mutsje vol gouden florijnen geen 
nacht pastoor van Zwolle te zijn M en Florens Radewijns zou, 
volgens Gerard Stuerman, op zijn sterfbed hebben verklaard, 
dat hij het betreurde ooit de kelk te hebben aangeraakt.85 

Ook was de Mariadevotie bekend, schilder- en beeldhouwkunst 
bewijzen het en daarnaast was nog plaats voor kleine particu
liere devoties, maar ze kunnen volgens Melis van Buren in zijn 
testament, nooit opwegen tegen de gehoorzaamheid.8e 

De observantiën van de kloosters, tot de Congregatie van 
Windesheim behorende, waren niet voor alle in alle punten 
gelijk; meestal echter waren de verschillen gering, sommige 
echter waren van belang, zodat er een zekere deining ontstond. 
We noemen hier de clausuur op de wijze der kartuizers, die na 
1432 door een aantal conventen werd aanvaard, door andere 
niet. Toch hebben deze verschillen het eigene, dat de onder
scheiden koorherenkloosters verenigde, slechts weinig geschaad. 
De ascese — meer evenwichtig dan bij de broeders — de nederig
heid en de boetvaardigheid namen ook bij hen een grote plaats 
in. „Swijgen, wijken ende duken", was hun parool.87 De kern van 
het kloosterleven lag bij hen in het koorgebed en de meditatie. 
Geen enkele bezigheid, die van de procurator uitgezonderd, was 
voldoende belangrijk om van het koorgebed te worden vrij
gesteld en voor vergissingen waren sancties vastgesteld. Ook de 
meditatie was, zoals we zagen, voor hen van groot belang. In 
de eenzaamheid van de cel overwogen ze de kinderjaren, het 
lijden en de kruisdood van Christus. Deze Christusdevotie, 
waarvan de Mariaverering als het ware een verlengstuk uit
maakte, bleef gedurende lange tijd het voetstuk waarop de 
vroomheid rustte. Geen wonder, dat de plaats hunner medi
tatie, de cel, bij de Moderne Devoten in hoge ere stond. Ze ra
ken niet uitgepraat over de heerlijkheid van die plaats van af
zondering ; namen als „spreekkamer van de H. Geest", „kamer 

84 J. van Rooy, Gerard Zerbolt van Zutphen, 51. 
85 Axters III, 74. 
*e Dumbar, Analecta I, 59; Axters III, 75. 
87 Axters ΠΙ, 129; Arch. A.U. 28 (1902) 327, noot 2. 
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voor bezoeken van de engelen", zelfs „hemel" zijn geen zeld
zaamheid, een regulier van Groenendaal bezong de cel in dicht
maat: „De laude cellae" en in de Navolging van Thomas 
Hemerken vinden we eveneens de lof van de cel.88 

In de visioenen van de Windesheimers vinden we eveneens de 
uitdrukkelijke bevestiging van hun Christocentrisch denken. 
Hendrik Postekens in Frenswegen zag Christus met het kruis 
beladen, Mande ontmoette bij de kloosterpoort te Windesheim 
een schone jongeling, die op zijn vraag antwoordde: „Mijn 
naam is Lam, hier is het huis van Mijn Vader en hier wonen 
Mijn broeders, welke Ik kom bezoeken".89 

Bij de koorheren was ook de H. Hartdevotie bekend 90 en zoals 
we zagen ook de godsvrucht tot Onze Lieve Vrouw. Dagelijks 
baden zij het Kleine Officie van O.L. Vrouw en het meest ge
bruikte schietgebed onder alle omstandigheden was het Ave 
Maria.91 Vele kloosters droegen Haar naam en hadden een 
Maria-altaar en Hendrik Mande kent in zijn visioenen aan Maria 
een centrale plaats toe in zijn godsdienstige belangstelling.92 

De godsvrucht tot de H. Drieëenheid, hoewel minder groot dan 
die tot Gods Zoon, was evenmin onbekend. Bij Gerlach Peters 
vinden we, dat de godsvrucht tot Christus slechts een trede is 
bij de ODgang naar de Drieënige God.9S 

Windesheim heeft vanaf het begin een kloosterideaal gevolgd, 
dat niet door betoverende luister, maar vooral door de levens-
emst, waarvan het getuigt, diep heeft ingewerkt op de reli
gieuze atmosfeer van de Nederlanden der vijftiende eeuw en 
ook daarbuiten. 94 Het heeft de bemardijnse en franciscaanse 
spiritualiteit in het leven gehouden, ze verrijkt doorgegeven en 
aldus die vroomheid, d.w.z. de apostolische vroomheid, de ac
tieve en op het praktisch leven gerichte vroomheid voor het 
nageslacht bewaard. Albergen heeft hierin zijn aandeel bijge
dragen en al mogen we dit aandeel niet overschatten, het heeft 
toch door het zenden van geestelijke leiders naar onderschei
den zuster- en fraterhuizen, en van visitatoren naar kloosters in 
binnen- en buitenland de spiritualiteit der Moderne Devoten 
helpen verspreiden en bewaren. Ook zal het door zijn ligging 

88 Acquoy I, 158—160; Th. à Kempis, De navolging van Christus, 
Boek I, Hoofdst. 20. 

e» Löffler 44; Chron. Wind. 132. 
eo Chron. Wind. 195. 
ni hs Frensw. 235, 256. 
92 Chron. Wind. 126,195. In Albergen waren het hoofdaltaar en een 

der zijaltaren aan de H. Maagd gewijd, 
»s Axters III, 134. 
9< Axters III, 136. 
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aan een grote verkeersweg, met als gevolg een voortdurend ver
blijf van gasten, invloed hebben uitgeoefend op het geestelijke 
leven dier bezoekers en door deze weer op anderen. Tenslotte 
ondervonden de omwonende boeren, die de kerk konden be
zoeken, zeker die invloed. 
Hiermede menen we ons overzicht van het godsdienstig leven 
te kunnen besluiten om nu de wetenschap en de kunst enigszins 
nader te belichten. 
We zagen reeds, dat de eerste fraterheren zich, onder leiding 
van Florens Radewijns, dagelijks bezig hielden met het over
schrijven van boeken en brieven en de latere stichtingen, als
mede de aan de fraters verwante koorheren, bleven aan deze 
gewoonte getrouw, het werd voor hen, wat men wel eens „Om-
ritus scribendi" heeft genoemd. Geschiedde dit overschrijven 
oorspronkelijk om den brode, later werd het een soort mystiek 
van het scriptorium,e5 oorspronkelijk door de bedelmonniken 
beoefend, maar door dezen verlaten en nu door de fraters ge
rehabiliteerd. Het besef, dat het werkende leven in elke maat
schappij, ook in de kloostergemeenschap, de belangrijkste 
plicht was en daarbij de dwang om te zwijgen, het zich hoeden 
voor het spreken van ijdele woorden, drongen a.h.w. tot schrij
ven, men uitte zich met de pen en vond daarin enige compen
satie voor het stilzwijgen. 
Men stelde zijn eigen gedachten op schrift, maar vaak ook die 
van anderen, soms woordelijk weergegeven, soms in een bewer
king. Men vroeg niet, wie het gezegd had, maar interesseerde 
zich alleen voor wat er gezegd was.98 Vanaf het begin heeft de 
literaire belangstelling in de fraterhuizen gestaan in het teken 
van hun religieuze ideaal, vandaar dat hun boekenbezit was af
gestemd op praktische problemen en dit bezit bepaalde tevens 
wat wel en wat niet werd afgeschreven. 
Door het maken van kopieën, die gedeeltelijk voor het nage
slacht bewaard bleven, hebben zij dit een grote dienst bewezen. 
Van veel oorspronkelijke werken zouden we misschien niet 
eens meer weten, dat ze hadden bestaan, als er in de kloosters 
der Moderne Devoten geen afschriften van waren gemaakt. Dat 
deze afschriften soms hele reizen maakten kunnen we conclu
deren uit het feit, dat de Bollandisten voor de levensbeschrij
ving van de H. Lietphardus ( + 4-2-640) een uit Albergen af-

95 Axters III, 80; v. d. Wansem, Het ontstaan en de geschiedenis 
der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400, 65, 66, 102. 

98 J. L. Walch. Nw. Handboek der Ned. Letterk. Gesch. 's-Graven-
hage 1943, 28—29. 
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komstig manuscript gebruikten.97 

Nog ergens anders vinden we melding gemaakt van boeken uit 
Albergen. In de inventaris van losse stukken over het tijdperk 
1533—1565 troffen we een ontvangstbewijs aan, waarin Joan La-
tomus, prior van Maria ten Trone bij Grobbendonck in Braban t, 
verklaart, dat hij in 1565 van het convent te Albergen drie boe
ken heeft geleend. e8 

Een derde keer vinden we boeken uit Albergen genoemd en wel 
bij Geerdink, die verklaart: „Ik zag voor een paar jaren (om
standigheden des tijds verbieden mij den bezitter te noemen) 
eene voortrelfelijke verzameling van vele geschrevene en goed 
bewaarde boekwerken uit dit klooster (Sipculo) en van Al
bergen, geschreven tussen 1420 en 1467". " 
Tross zegt over het in zijn Frensweger kataloog onder nr. 9 
vermelde hs. getiteld Jo. Gersonis, VIII. tractatus varii : „Dieser 
herrliche gegen 250 Bi. enthaltende Pergamentcodex ist im 
Jahre 1467 von Gherard Reys geschrieben worden und gehörte 
ehemals dem Kloster Albergen 100 en Löffler noemt onder de 
boeken, die Frenswegen in 1463 aan het klooster Langenhorst 
schonk „unum antiphonarium scriptum in Albergen", waar
voor het klooster 18 rijnse gids. had betaald.101 

Dat Albergen in 1409 van de deken van St. Plechelmus een bij-
bel, een graduaal en nog enige andere boeken ten geschenke 
kreeg, vermeldden we reeds.102 Men was toen al in het bezit 
van de Homiliën van St. Gregorius, de Sermones van St. Ber-
n ardus van Clairvaux, de Collationes patrum van Cassianus en 
de Vitae patrum, een bloemlezing uit oude bundels levens-

97 Acta Sanctorum, Februari: Tome I, 492. 
98 Inv. 38; Ego f. Joan Latomus Prior in Throno Mariae prope 

Grobbendonck in Brabantia, fateor me aeeepisse a priore et con-
ventu de Albergen in Twentia tres istos libros compactas m as-
seribus in quarto et ŝ criptos his titulis, „De visitatione et refor-
matione monasteriorum in Saxonia per priorem Joh. Busch; 
De illustribus viris monasterii de Windesem; Origo devotionis in 
Alemania. Quos libros promitto praefacto conven tui bone fide 
restituere. In fidem et robur istic proprius nove et manu sub-
scripsi. Anno Dom. 1565 Mensis Augusti die secunda. Latomus. 

99 Geerdink, Eenige bijdragen tot de geschiedenis van het archi-
diaconaat en aartspriesterschap Twenthe, 415. 

""' Kon. Bibl. 's Hage. Hs. 133. G. 7, Catalogus der bibliotheek van 
het klooster Frenswegen door K. L. Ph. Tross, De bovengenoem
de Gherard Reys is zeer waarschijnlijk de in Inv. 20 genoemde 
Gherardus van Rees, een Keulse klerk die op 17 mei 1450 te 
Albergen intrad. 

i"» Löffler XXVII. 
",-, Hoofdstuk I, 41. 
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beschrijvingen van monniken.103 Vervolgens bezat men ook 
ccn aantal missalen, waaruit de H. Mis werd gelezen, terwijl de 
geschriften van de franciscaan David van Augsburg ook wel 
aanwezig zullen zijn geweest. Ze waren de studieboeken, die 
elke devoot, frater, zuster en koorheer, waren voorgeschreven. 
Aan deze geschriften „Profectus religiosorum" (voortgang der 
monniken) en „Speculum monachorum" (spiegel der mon
niken) ontleende Florens Radewijns de stof voor zijn „Trac-
talus de extirpatione vitiorum" en Gerard Zerbolt van Zutphen, 
die voor zijn beide werken „De reformatione virium animae" 
en „De spiritualibus ascensionibus".104 

Voor zover we kunnen nagaan zijn de kloosterlingen van Al-
bergen in hun intellectuele arbeid niet verder gekomen dan tot 
het opnemen van kennis: oorspronkelijk werk op ascetisch 
of theologisch gebied is ons van hun hand niet bekend. Uit 
de kloosterkroniek van Johannes van Lochern valt slechts te 
distilleren, dat men het afschrijven en verluchten van boeken 
en de studie als een verplichte en dagelijks terugkerende arbeid 
beschouwde. 
Albergen heeft dus boeken bezeten, maar hoeveel het er zijn 
geweest en welke, weten we, enkele titels uitgezonderd, helaas 
niet. Waar zijn deze werken, die eenmaal de librije van het 
klooster vulden, dan gebleven? Ook dat is momenteel niet te 
achterhalen. En masse zijn ze uiteindelijk niet aan de Staten 
overgegaan, want in dat geval zou er zeker melding van ge
maakt zijn. Zeer waarschijnlijk hebben de leken die, na het 
overlijden van de laatste prior, nog op het klooster woonden, 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om handschriften uit de 
bibliotheek mee te nemen om ze te verkopen of weg te geven, 
mogelijk om ze als curiosa te bewaren, en zijn er van deze langs 
allerlei omwegen in verschillende archieven en bibliotheken 
enkele terecht gekomen. Het merendeel zal echter in particu
liere bibliotheken verzeild zijn geraakt of op de zolders en in 
de bergkisten van omwonende boeren zijn geborgen en daarna 
geleidelijk geliquideerd.105 Mogen wij Geerdink geloven, dan 
zijn verschillende boeken uit Albergen tot in de 19de eeuw be-

103 Alb. 2. In den tyden hadden sie weynich boecke beyde in den 
latijn ende in duesch (hs. Frensw. 248). 

104 Post, De Moderne Devotie, 43; J. van Rooy, Gerard Zerbolt van 
Zutphen, 277. 

105 Zo werd ons verteld dat een oude meubelmaker, een vijftig jaai· 
geleden, het vuurtje onder zijn lijmpot dagelijks aanmaakte met 
een paar bladen van oude geschreven handschriften. 
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waard gebleven, mogelijk zijn ze er nog, maar we weten niet 
waar ze zich bevinden. 
De veronderstelling, dat een deel der handschriften een onder
dak zou gevonden hebben in het klooster te Frenswegen, bleek 
bij nader onderzoek onjuist. Men verkeerde in die mening, om
dat ook het archief daar tijdelijk bewaard is geweest. l o e Im
mers op 19 oktober 1613 was de rentmeester van het klooster 
Albergen naar Nordhom vertrokken en had aldaar in het 
klooster Marienwald bijeengezocht alle oude charters en be
scheiden, kortom het gehele oud-archief van het Alberger 
klooster, in totaal drie kisten vol. Hiermede was hij op 25 ok
tober in Albergen teruggekeerd.107 

Niet alleen heeft het klooster te Albergen boeken bezeten ; het 
heeft er ook vele gekopieerd en wel voor eigen gebruik in de 
kerk en voor aanvulling der bibliotheek, maar daarnaast ook 
voor anderen tegen betaling. Oorspronkelijk ontbrak aan die 
overgeschreven werken iedere opsmuk. Henrik Wetter, de eer
ste rector, beschouwde het bezit van rijkversierde, in leer met 
koperen of zilveren beslag gebonden boeken als zondige ijdel
heid. Later werden te Albergen boeken gekalligrafeerd en mooi 
verlucht, zodat men in 1445, als bewijs van dankbaarheid voor 
aan het huis geschonken gunsten, de bisschop van Utrecht 
een in het huis geschreven en met tekeningen versierd missaal 
kon aanbieden.1 β β Een van de grote figuren onder de verluch
ters, die de Congregatie van Windesheim heeft gekend, was 
Andreas van Diepenheim, priester en later prior van Albergen. 
In 1521 werd hij door de prior-superior Nicolaas van Harder
wijk naar Windesheim geroepen om aldaar de jongelieden in 
dit vak te onderrichten,1 0 9 wel een bewijs, dat Albergen 
op het gebied der kalligrafie en illustratie een goede naam had. 
Bij het vertrek van Andreas tekende de prior aan, dat dit heen
gaan naar Windesheim voor het klooster te Albergen een „gran
de incommodum" was en dat hij moeilijkheden verwachtte van 
de lastgevers, voor wie hij nog bezig was schrijfopdrachten uit 
te voeren, o.a. van het vrouwenklooster te Arnhem. Prior en 
librarius regelden het overschrijven. Zonder toestemming van 
de eerste mocht voor buitenstaanders niets worden geschreven 

юс Deze inlichting dank ik aan Dr. Ludwig Edel te Quensdorf, die 
een onderzoek te Straatsburg instelde. Ik betuig hem hiervoor 
т ц п welgemeende dank. 

1 0 7 ter Kuile, Twentsche Eigenheimers, 287; Archief Rentambt 
Sipc. en Alb. 1613—1614. 

»« Hoofdstuk I, 53. 
»»· Alb. 91—92. 
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of verlucht, terwijl de tweede toezicht hield op de kwaliteit en 
ook op de kwantiteit van het werk.110 

Ofschoon, zoals we boven zagen, het niet waarschijnlijk is, dat 
de in Albergen geschreven werken de wetenschap hebben ge
diend, hebben zij toch wel een heilzame invloed uitgeoefend. 
Zerbolt zegt: „Boeken prediken en onderwijzen beter dan wij 
het kunnen zeggen. Heilige boeken zijn een lichtbaken en een 
vertroosting voor onze zielen en de ware geneesmiddelen des 
levens, op onze pelgrimstocht kunnen we ze evenmin missen als 
de sacramenten der H. Kerk". m 

In tegenstelling met de broeders hielden de koorheren zich, be
halve met schrijven, ook bezig met het verluchten van boeken. 
Zij vonden het niet meer dan passend, dat de voor de kerk en 
het koor bestemde werken fraai werden uitgevoerd. Hun mis
salen en koorboeken waren dan ook vaak juwelen van illumi
neer- en miniatuurkunst. Zij beoefenden deze kunst niet om de 
kunst, niet tot genoegen van de kunstenaar, maar slechts tot 
meerdere eer van God. Hetzelfde was het geval met de schilder
en beeldhouwkunst. Men legde zich hierop toe met als enig 
doel de verfraaiing van het godshuis. Van Johan Vos getuigt 
Busch, dat deze het interieur van de kloosterkerk te Windcs-
heim opluisterde met afbeeldingen van de gekruisigde Christus, 
van de H. Maagd en van verschillende heiligen. U2 Van Albergen 
vinden we vermeld, dat toen de vader van broeder Albert van 
Zwolle op 14 juni 1520 naar het klooster te Albergen kwam en 
daar twee brieven afgaf, die de overeenkomst bevatten tussen 
hem en het convent aangaande de erfenis van zijn zoon, hij 
bovendien ƒ 60.— voor de versiering van de kerk schonk. Van 
dit geld besloot men boven het Maria-altaar een schilderij te 
laten aanbrengen.113 Eind 1520 krijgt de procurator van de 
prior opdracht om twee nieuwe gedraaide fakkels aan te schaf
fen, die zouden worden aangestoken bij de Consecratie.114 Ook 
weten wij, dat in 1663 voor de kerk nog een kruisbeeld stond, 
want in dat jaar besloten Ridderschap en Steden van Over-
i¡sel : „Dat mogen worden geremoveert het afgodisch Beelt ol 
Crusifix, staande voor de kerke van 't Clooster tot Albergen" en 
wordt de drost van Twente gemachtigd : „Ordre te stellen, dat 
dito ergemisse worden weggenomen".115 

"» Alb. 26, 31, 39, 350. 
111 J. van Rooy, Gerard Zerbolt van Zutphen, 34. 
"2 Chron. Wind. 332. 
"» Alb. 28—29. 
»4 Alb. 67. 
«s V.M.O.R.G. 31 (1915) 149. 

112 



Onder de tegenwoordige kerkschatten van de parochie Albergcn 
bevinden zich enige traai bewerkte kazuifels en een zeer goed 
gesneden Corpus Christi uit de 16e eeuw. Deze stukken maak-
Icn eens deel uit van het kloosterbezit. l le 

Van de kunstwerken, die kerk en klooster gesierd hebben, is 
dus weinig over. Waar zijn de, zonder twijfel mooi gebeeld
houwde, koorbanken gebleven, waar de overige beeldhouw
werken en schilderstukken, waar de cibories, de monstransen, 
de schellen en andere stukken van kerkelijke kunst? We welen 
liet niet en waarschijnlijk zullen we het nooit weten. 
1 lelzclfde hebben we gezegd van hun geschriften. Slechts enkele 
werken uit de Alberger librije zijn voor het nageslacht bewaard 
gebleven, zoals het Registrum van Johannes van Lochern, de Pri
vilegia capituli nostri, het Liber Monasterii, het Chartularium 
en een vijftiende eeuws handschrift117 met de regel van de 
Windesheimse vrouwenkloosters. Deze geven ons niet alleen 
een behoorlijk inzicht in het kloosterlijk doen en laten, maar 
vermelden tevens vele bijzonderheden over gebeurtenissen bui
ten het convent, die voor de hedendaagse historicus nog van 
belang zijn. 

We kunnen dit hoofdstuk besluiten met wat we hiervoor reeds 
zeiden: het grote werk van de Windesheimers ligt niet op 
wetenschappelijk en technisch gebied, maar in het herstellen, 
bewaren en doorgeven van de apostolische vroomheid. Zij wa
ren op aarde, maar het aardse deerde hun niet, ze wisten, dat 
ze hier waren om God te dienen en daardoor in de hemel 
te komen. Zij bewandelden doelbewust het smalle pad naar 
de eeuwige gelukzaligheid en waren doordrongen van de 
schriftuurlijke woorden : „Wat baat het de mens, wanneer hij de 
gehele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel?" 

" · Architekt Jans te Almelo bezit een beeld, dat zeer waarschynlyk 
ook eens aan het klooster toebehoorde. 

»" Athenaeum bibl. Deventer, hs. 101 D. 10; zie ook hs. 101 E. 11, 
aldaar. 
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HOOFDSTUK IV 

Het economisch leven. 

A. Het kloosterbezit. Zijn ontwikkeling. Hoogtepunt. 
Teruggang. 

Bij de beschrijving van het economisch leven der klooster
gemeenschap te Albergen zal het niet steeds mogelijk zijn iedere 
herhaling te vermijden. Enige reeds in ander verband vermelde 
gegevens, die het economisch leven van de gemeenschap raken, 
zullen we in dit hoofdstuk opnieuw genoemd vinden. 
Het kloosterarchief, waarin zich bescheiden bevinden over de 
jaren 1365—1583, is bij de opheffing door de Staten van Over-
ijsel in beslag genomen en grotendeels 1 overgegaan naar het 
archief van het rentambt Sipculo en Albergen en daardoor ten
slotte terechtgekomen in het rijksarchief van Overijsel.2 Door 
deze gelukkige omstandigheden is het nu nog mogelijk een in
druk te krijgen van de economische ontwikkeling van het 
Si. Antoniusklooster in de loop der jaren. 
Hoberghen bleek al spoedig niet te voldoen aan de minimum 
eisen, nodig om een stichting, hoe eenvoudig dan ook, te kun
nen handhaven. We zagen, dat de broeders na korte tijd op het 
punt stonden het huis te verlaten en dat alleen de financiële 
hulp van enkele vrienden dit op het laatste ogenblik wist te 
voorkomen.3 Bij partiële verdelingen van markegronden, die 
sedert de veertiende eeuw regelmatig plaats vonden, deelden 
de broeders immers nog niet mee en wegens gebrek aan geld 
konden zij evenmin hun grondbezit uitbreiden. De in de eerste 
periode verworven eigendommen waren dan ook afkomstig van 
schenkingen, door devote tijdgenoten bij hun leven of bij uiter-

1 Grotendeels, want in het Liber Monasteri! en het Chartularium 
komen afschriften voor van oorkonden, waarvan de originele 
blijkbaar verloren zijn gegaan Waarschijnlijk waren enkele er
van reeds verdwenen in de tijd, dat het Liber Monasterii nog 
werd bijgehouden, want meerdere malen treffen we in de marge 
aan: „vacat". 

2 In het Tijdrekenkundig register zijn de oorkonden van het Char
tularium en het Liber Monasteri! van vóór 1528 grotendeels· op
getekend. De charters van na 1528 zijn door Mr. J. van Doorninck 
op fiches beschreven. Bij de inventarisatie van het kloosterarchief 
in 1950 werd een nieuwe regentenlyst aangelegd door J. A. 
ten Cate. 

s Zie hoofdstuk I, 41. 
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ste wilsbeschikking aan de broeders vermaakt, en eerst toen 
zij na verloop van tijd financieel sterker stonden, konden zij 
overgaan tot aankoop van bezittingen. Op dezelfde wijze kreeg 
de gemeenschap de beschikking over jaarrenten, tienden en 
bepaalde voorrechten, zodat hun bezit geleidelijk groeide. Deze 
groei ging voort tot het begin van de zestiende eeuw, maar 
daarna is er nog slechts sporadisch sprake van aankooo of 
schenkingen. De oorzaak van de verminderde vrijgevigheid in 
die tijd moet ten dele gezocht worden in de bepalingen van 
hogerhand, die van mening was, dat de maatschappij een toe
name van goederen in de dode hand niet langer kon dragen. 
Eerst namen de stedelijke magistraten maatregelen, daarna het 
bestuur van het gewest en tenslotte de centrale regering.4 

Iets nieuws was dit ook weer niet, want reeds veel vroeger, al 
in het begin der 14de eeuw, vinden we dergelijke verbods
bepalingen in Holland, Zeeland en Friesland,5 maar pas in het 
begin der 16de eeuw horen we er van in Twente. In 1507 weid 
door de stad Ootmarsum een bepaling uitgevaardigd, waarbij 
het een ieder verboden werd om binnen een bepaalde grens 
rond de stad, land te verkopen aan kloosters;6 in 1518 ont
zegde Philips van Bourgondië, bisschop van Utrecht, aan de 
kloosters het recht om onroerende goederen aan te kopen en 
hieraan beantwoordden elders verboden aan leken om goede
ren aan kloosters te verkopen. Alleen verwerving door erfenis 
werd nog toegestaan, maar het erfrecht werd beperkt.7 

We maakten reeds kennis met de grote moeilijkheden van de 
eerste rector en zagen, hoe hij door Sweder Hombertinc werd 
geholpen en ook, hoe van het geschonken geld het erve Nyen-

4 Post, Kerkelijke verhoudinç'en in Nederland vóór de reformatie 
van ±- 1500 tot ± 1580, 197. 
De Man, Maatregelen do^r de middeleeuwsche overhpr'en ge
nomen ten opzichte van het oeconomisch leven der klooster
lingen en leden van congregaties, B.V.G.O., 5e serie VIII (1921) 
283—295. 

5 Post, Kerk. verhoudingen in Nederland vóór de reformatie van 
± 1500 tot ± 1580,197. 

" A. Telting, Stadregt van Ootmarsum, 12. 
7 Post, Kerk. verhoudmren, 197: Nagge I, 411; Winhoff, Lantrecht, 

93—94. Uit het archief van Albergen blijkt, dat men zich aan 
deze bepalingen niet streng hield (Inv. 50, 115, 150, 167). Een 
voorbeeld van een bisschoppelijk verbod vinden wij o.a. in het 
dagboek van Joh. v. Lochern (Alb. 136). Hier lezen wij, dat een 
poging van het convent om in de Lutte een boerderijtje te kopen 
mislukte, omdat: „Episcopus inhibuit religiosis emere perpetuas 
redditus". 
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hues werd gekocht. Het geschenk van de deken van het Olden-
zaalse kapittel, de overdracht van het erve het Laer en de 
erfenis van Heer Mense Berthom, alle reeds in het eerste hoofd
stuk vermeld,8 kwamen het huis goed te stade en brachten het 
over het dode punt heen, maar toch bleven de bezittingen nog 
betrekkelijk gering en waren zij onvoldoende om de jonge, in 
ledental toenemende, stichting tot bloei te brengen. Men leefde, 
maar een royaal leven was het niet en werd het ook niet in de 
eerste kwarteeuw; daarvoor was de bezitstoename te gering. 
Dit veranderde pas in de dertiger jaren, toen een zestal boer
derijen door koop en schenking werden verworven en de broe
ders met deze uitbreiding vaste voet kregen in Twente. 
In 1433 kochten zij het erve en goed Zandhuis van heer Egbert, 
graaf van Almelo 9 voor 204 Amoldus guldens en één Deventer 
postulaat gulden. Twee jaar later verkregen zij, onder zekere 
voorwaarden, van Evert Osthues, priester en kerkheer te Has
selt, diens huis, spijker met hofstede, alsmede een halve gaarde 
buiten de Steenpoort te Oldenzaal10 en voor een bepaalde som, 
het juiste bedrag wordt niet genoemd, aan „gouden Wilhelmus 
schilden, goede oude rijnse guldens, bisschop Frederik en 
Beyers guldens, alsmede Philippus schilden" de erven Dierking 
te Albergen, Leferding te Reu turn en de tienden over Groot 
Leting te Eisen.11 Zo groeide het aantal erven in de loon der 
jaren en in 1448, het jaar van de incorporatie bij Windesheim, 
konden de koorheren van Albergen reeds zeventien meer of 
minder grote boerderijen hun eigendom noemen, zodat hun 
grondbezit toen al een respectabele uitgestrektheid had, terwijl 
daarnaast een groeiend aantal tienden en jaarrenten hun eigen
dom waren geworden. 

Op de lijst van weldoeners 12 uit die tijd vinden we naast <le 
reeds genoemde namen nog verschillende andere vermeld. We 
noemen Ludolphus Wonder,13 de Heren van Beveren, Henriciis 
Hont, Johannes Douslegher, Jacobus van Ulsen en Johannes 
Boningerhof.14 Aan de laatste vooral en aan zijn nageslacht 

« Hoofdstuk I. 41, 44—45. 
» Inv. 78: Lib. Mon. fol. 18v en 19. 
ι« Inv. 161; Lib. Mon. fol. 76. 
"' Inv. 43. 
ι* Bijlage VI. 
" Zoon van Johan Wonder, in 1438 was hij diaken v. h. kapittel U* 

Oldenzaal. V.M.0 R.G. 62 (1947) 88—89. 
14 Joh. Boningerhof werd na de dood van zijn vrouw kanunnik te 

Oldenzaal, had een zoon Johannes, kerkheer te Steenwijkerwold 
en enige dochters. 
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dankte Albergen vele weldaden. Deze Boningerhof was kanun
nik van St. Plechelmus te Oldenzaal en een man van aanzien, 
kennis en grote invloed in het bisdom. Rudolf van Diepholt, 
elect confirmaat van Utrecht, droeg hem op 23 juli 1433 zclls 
het rentambt van Twente op . 1 5 Als rentmeester genoot hij de 
twijfelachtige eer om aan de landsheer, de bisschop, geld te 
mogen lenen, iets wat in die dagen heel gewoon was en waar
voor, zo nodig, drost- en rentambten in leen werden gegeven. 
In 1434 schreef de bisschop hem een schuldbekentenis van 
2000 rijnse guldens, welk bedrag de kerkvorst van hem had ge
leend ten behoeve van het Sticht voor „noetsaken" op het con
cilie van Bazel en andere zaken.10 Als garantie werd BoningerhoE 
in zijn rentambt bevestigd met de bepaling, dat de bisschop 
hem noch zijn erfgenamen, deze functie mocht ontnemen, voor
dat de genoemde som was terugbetaald.1 7 Hier is dus sprake 
van geld, dat de bisschop nodig had gehad op het concilie van 
Bazel in 1433, toen hij herziening had aangevraagd van de uit
spraak van dit concilie, in verband met de Utrechtse kwestie. u 

Over zijn werk als rentmeester weten we weinig. Alleen kunnen 
we constateren, dat hij het ambt niet lang heeft bekleed, want 
uit een oorkonde van 22 februari 1439 blijkt, dat toen reeds 
Zweder van Overhagen door de bisschop tot rentmeester was 
benoemd.1 9 

Na Boningerhofs dood 2 0 in 1448, stellen op 1 oktober van dat 
jaar Johannes Cock, kanunnik te Steenwijk, Johannes Bo
ningerhof, kerkheer te Steenwijkerwold en Jutte BoningerhoE 
als rechte handgetrouwen van wijlen Johan Boningerhof, aan 
de prior en het convent van Albergen ter hand de erfbrieven 
der renten, door de overledene bij testament aan het klooster 
vermaakt, te weten : 
a. Een rentebrief van vijf rijnse guldens ten laste van Johan 

van Asbeck en Beemt zijn zoon. 
b. Een brief van vijf rijnse guldens ten laste van Johan van 

Welevelt. 

1 5 W. H. Dingeldein, Mededelingen v. h. geslacht Boningerhof. 
V.M O R.G. fi2 (1947) 72—118; Cart. p. 60. 

, n Dingeldein 91. 
" Offic. Rud. fol. 141. 
1 8 Ypma. Het Generaal Kapittel van Sion, 43—44. 
ι» Tij dr. Rep. VI. 276; Offic. Rud. fol. 90. 
2 0 Löffler, Necrol. Frenswegen, 198 (sept. 18. 1448 obiit dom. Jo

hannes Boningerhof canonicus in Oldenseel singularis benefactor 
huius domus·). Het Necrol. St. Plechelmi te Oldenzaal noemt 
8 september 1448. 
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c. Een brief van zes rijnse guldens ten laste van Reynolt van 
Coevorden. 

d. Een brief van drie mud rogge ten laste van Ludeker Won
der, deken te Oldenzaal. 

e. Een brief van acht mud rogge ten laste van Steven Tappe. 
/. Een brief van zes mud rogge ten laste van Gheert die Reyger. 
g. Een brief van acht mud gerst ten laste van Egbert Lansing. 
h. Een brief van vijf schepel rogge, zeven schepel gerst en een 

vet varken ten laste van Reynolt van Coevorden. 
In totaal omvatte deze schenking dus een rente van : 16 rijnse 
guldens, 18 mud en een schepel rogge, negen mud en drie sche
pel gerst en een vet varken.2 1 

Niet alleen bij uiterste wilsbeschikking had Johannes Boninger-
hof het huis goed bedacht, maar ook bij zijn leven onderhield 
hij nauwe relaties met Albergen en meermalen gaf hij blijk van 
zijn welwillendheid jegens de broeders. Zo stichtte hij vooi 
zich zelf op 4 september 1438 een eeuwige memorie in het huis 
door dit te bedenken met de goederen, welke hij bij overdracht 
op 20 juni 1429 had verkregen van Herman van Peze.2 2 Een 
tweede overeave dateert van St. Tiburciusdag (11 augustus) 
1444, toen hii twee jaarrenten, respectievelijk groot tien mud 
gerst en zes rijnse guldens, gekocht van Zweder van Overhagen, 
overdroeg aan Heer Godert (Godfried) Scherping, priesters en 
klerken van het huis te Albergen.23 Een derde keer vinden we 
Johan Bonincerhof genoemd bij een schenking van 1447, toen 
hij, als voogd van zijn dochter Jutte, het eigendomsrecht van 
een jaarrente van 25 mud rogge overdroeg aan Heer Reinier 
van Texel, prior van het klooster.24 Deze renten waren afkomstig 
uit de erven Lasschehof en Steenhof in de buurtschap Volthe 
bij Oldenzaal en moesten aldaar jaarlijks tussen St. Maarten en 
Kerstmis worden geleverd. 

Johan Boningerhof de jongere, zoon van de hiervoorgenoemde, 
gaf ook bij verschillende gelegenheden blijk van zijn genegon-
heid voor de heren van Albergen en tevens voor die van Sipculo 

2 1 Inv. 163: Faximile bij: Bruemans en Oppermann, Atlas· der 
Nederl. Palaeo?raphie, plaat XI. 

2 2 Inv. 37; bestaande uit een jaarrente van іУг mud haver en de 
vrije en smalle t'enden uit het huis Ostertuen, behorende aan 
de Duitse Orde. Herman Peze kreeg het recht deze rente voor 
90 rijnse guldens· af te kopen, 't geen hij waarschijnlyk heeft ge
daan, daar de akte in het Chartularium is doorgestreept. 

z s Inv. 163. In het Lib. Mon. fol. 93 staat bij deze akte genoteerd: 
„Omnia redempta sunt diversis temporibus". 

2 4 Reg. 225; Cart. p. 72. 
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en Frenswegen. Hij was priester en kerkheer te Steenwijkerwold 
en schonk op 3 februari 1452 aan de kloosters hierboven zijn 
huis en erf bij de proostdij te Oldenzaal met de bepaling, dat 
deze schenking eerst aanvaard kon worden na de dood van 
Jutte Boningerhof, schenkers zuster, die het huis bewoonde. 
Tegelijkertijd schonk hij een jaarrente van acht Leuvense pen
ningen en wel twee uit elk der huizen van Heer Menso Koten, 
Johan van Besten, Gerard Hagenbeken en Wessel Bodeker: hij 
voegde er nog een tuin aan toe, maar het vruchtgebruik daar
van behield hij zelf.25 

Op 18 april 1471 maakte ook Jutte Boningerhof haar testament. 
Zij bepaalde hierin, dat na haar dood — zij stierf in 1481 — al 
haar bezittingen aan het convent van Albergen en het zuster
huis te Oldenzaal zouden worden toegewezen.2e 

In het Liber Monasterii (fol. 97 en 98) vinden we nog een vierde 
Boningerhof vermeld en wel Albert В., priester en vicaris van 
het altaar in de Zuidzijde van de kerk te Almelo. In 1495 ruilde 
hij een jaarrente van drie mud gerst uit het erf ten Krommen-
dijk in de heerlijkheid Almelo en een jaarrente van 12 gouden 
rijnse guldens met Gerard van Ubach en het convent van Al
bergen tegen een gezamenlijke jaarrente van vier mud roRge 
uit de halve hoeve van Geert Klasen te Vriezenveen, met de be
paling dat laatstgenoemde deze jaarrente eventueel kon af
kopen voor vijftig gouden rijnse guldens. 

Zo zien we, dat door de steun van verschillende begunsticers, 
eigendom en inkomen van het klooster zich steeds uitbreidden. 
Van groot belang was ook de genegenheid en als gevolg daar
van de hulp en steun van de bisschop van Utrecht, de lands
heer van het Oversticht, " welke genegenheid reeds dateerde 
vanaf de eerste jaren der stichting van het huis. Een bewijs 
van de vaderlijke gevoelens van de bisschop voor het huis 
te Albergen vonden we al in de toestemming tot het bouwen 
van een kapel in 1413 en in het „ius sepulturae", dat is het recht 
om een begraafplaats aan te leggen.28 Zeer duidelijk treden 
deze gevoelens naar voren in navolgend schrijven van 1445: 
„Wij Roedolf van Dyepholt bij der ghenaden gods bisschop 
Tutrecht doen kont allen luden dat wij die priesteren ende 
Clercken des huses to Alberghen in Twenthe gheleghen in den 
kerspel van Oetmersem myt oeren ghesinde ontfanghen onder 

«s Inv. 167; Reg. 268; Cart. p. 74 en 114. 
2« Inv. 164. 
2 7 Privilegia canituli nostri no. 78, 79, 81, 83 en 85. 
'β Zie hoofdstuk I, biz. 43, 49. 
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onse beschermynghe ende oer patroen ende beschermer willen 
wesen ende helpen ende raden hem ten besten, waer wy mo-
ghen. Ende willen sy myt oeren ghesinde ende oere nacome-
linghe holden in sulken gunsten ende vrijheiden aise van dienste 
beschwaringhe of last als onse voervadere voer ende wij пае 
heut op dése tijt toe gheholden hebben. Ende höre guede die ter 
Nyenbruggen gheleghen in den kerspel van Ommen to lande of 
to water doergaen maken wij voer ons ende onse nacomelinghe 
Bisscopen tot Utrecht van nu ende voert an vrij van allen tollen 
of wechgelde myt desen onsen teghenwordighen brieve. Sonder 
arghelist Bevelende ende ghebiedende onsen Amptluden Rich-
teren ende Tolneren ende dienren die nu sin of naemaels comen-
de werden ende enen ygeliken by sonder dat ghi die voers. 
priesteren ende Clerken ende oeren ghesinde in desen bistan-
dich behulpelic ende vorderlic sin alsoe dat sy hier en boven 
ende anders in oeren rechten en vrijheiden niet verkort noch 
beschwaert en werden".2e 

Al de reeds verkregen rechten liet de bisschop, bij de overgang 
naar de Congregatie van Windesheim, het convent behouden en 
daarboven kregen ze als gevolg van die overgang ook alle voor
rechten en vrijheden, die het moederklooster bezat. 30 Vanaf 
het jaar van aansluiting bij de reguliere kanunniken nam de 
stoffelijke welvaart snel toe. Schenkingen en aankooo van er
ven, landerijen en tienden; begiftiging met geestelijke privi
legiën door de bisschoppen, vooruitgang dus op elk gebied, 
maakten, dat het klooster te Albergen in de loop der 15de eeuw 
een belangrijk, zo niet het belangrijkste, economische en cul
turele centrum van Twente werd. 
Wanneer wij kennis nemen van al die giften en schenkingen, 
zijn we geneigd ons af te vragen: „Hoe was het mogelijk, 
dat de mensen van die tijd zo milddadig waren?" De 
schenkingsbrieven, die bewaard bleven, geven ons hierop het 
antwoord als wij lezen : „pro salute animarum nostrarum". De 
schenkers droegen dus bij hun leven reeds zorg, dat er na hun 
dood voor hun zieleheil zou worden gebeden. 
Soms gingen die weldoeners bij de zorg voor hun zieleheil zó 
ver, dat ze de grenzen der verstandigheid overschreden en zo
veel weggaven, dat ze zelf in armoede geraakten. We lezen o.a., 
dat Jutte Boningerhof, Johan's dochter, zoveel goederen weg
schonk, dat ze, ondanks haar vroegere rijkdom, op een gegeven 
ogenblik niet meer in staat bleek om in haar eigen onderhoud 

29 Privilegia capituli nostri no. 85. 
M Privilegia capituli nostri no. 79; Inv. 5. 
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te voorzien. Op zijn beurt trad toen het convent van Albergen 
als weldoener op en schonk aan de vroeger zo gulle geefster 
cen levenslange jaarrente van zes mud winterrogge, tien mud 
gerst en zestien goede rijnse guldens, terwijl het daar later nog
maals een lijfrente van vijf goede rijnse guldens aan toevoegde.31 

Op dezelfde pagina, waarop bovenstaande schenking aan Jutte 
Boningerhof in het Chartularium voorkomt, vinden we een an
dere overdracht, nu áán het convent. De edelman Hendrik van 
Solms, zijn echtgenote en hun dochters verklaren, dat zij 
om Gods wil en voor een hun betaalde som Henrik Wetter en 
de vergadering hebben bevrijd van de leenplicht en aldus het 
erve Hoberghen gemaakt hebben tot een edel eigen erf (21 juni 
1416). S2 

In 1465 vinden we vermeld, dat het convent aan Gerard van 
Texel te Deventer een jaarrente verkoopt van acht mud winter
rogge, welke rente na diens dood weer aan het klooster zal 
terugvallen, met de bepaling, dat twee mud hiervan zullen die
nen tot een eeuwige memorie voor zijn ziel. De overige zes mud 
moeten de kloosterlingen uitdelen aan degenen die Gerard van 
Texel daartoe zal aanwijzen, te weten de armen rondom het 
klooster en de pelgrims, die dagelijks aan de kloosterpoort 
kloppen. 
Wilde het convent zich van deze uitgifte ontlasten, dan moest 
het aan de rector van het „Heer Florenzhuis" en aan de biecht
vader van het huis van „Mr. Geert de Groete" 75 gouden rijnse 
guldens betalen, die dan voor de ziel van Gerard van Texel en 
voor wie hij dat verlangde, zouden worden besteed. 33 Even
eens tot heil zijner ziel schonk Herman van Lochern te Kuinre 
in 1455 aan prior en convent van Albergen een Hamburgs vat 
rode boter, jaarrente uit zijn goederen bij het „palus aggeratus" 
in het kerspel Blankenheim.34 

Een vorstelijke gift ontvingen de kloosterlingen in 1467 van 
Roelof van Bevervoorde. Deze edelman bedacht hen en de 
zusters te Oldenzaal met de stukken Wijderke, Huesler en 
Woltering in het kerspel Borne, op voorwaarde echter, dat uit 
de opbrengst dezer goederen, groot ongeveer 54 rijnse guldens 
per jaar, een vicarie of officium zou worden gesticht in de 
kerspelkerk te Ootmarsum, waar zijn ouders waren begraven. 
Kon dit laatste geen doorgang vinden, dan moest men op de 

« Inv. 164; Cart. p. 59 en 60. 
»2 Zie ook Inv. 67; Lib. Mon. fol. 15. 
33 Inv. 26. 
84 Cart. p. 105. 
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vier jaarlijkse hoogtijdagen daarvan brood en boter uitdelen 
aan de armen van Ootmarsum.3S We vinden inderdaad in de 
Acta Visitationis van Aegidius de Monte een vicarie te Oot
marsum genoemd waarover het Alberger klooster de collatie 
bezat. De bedienaar van deze vicarie was verplicht wekelijks 
drie H. Missen te lezen, in ruil voor een jaarlijkse beloning van 
35 mud rogge, vijf mud gerst, tien guldens en een woonhuis. 
Het eeuwige officium werd, volgens een oorkonde van 12 maart 
1477, door Roelof van Bevervoorde gesticht ten overstaan van 
Godert van Rede, ambtman en drost van Twente, voor het ziele
heil van de stichter zelf, van zijn grootouders, ouders, broers en 
zusters en van al degenen, die uit de stam van Bevervoorde ge
boren en gestorven waren. Tevens vinden wij aldaar aangaande 
deze vicarie nog vermeld, dat Roelof van Bevervoorde voor dit 
officium een huis te Ootmarsum beschikbaar stelde, samen
gesteld uit de Vrijthof- en heer Berendsstede, die aan de bis
schop van Utrecht elk 2 Leuvense penningen per jaar opbren
gen, een met 612 guldens te lossen rentebrief van 34 gulden per 
jnar ten laste van de kinderen van Roelofs broer Berent en een 
met 315 gulden te lossen rentebrief van 15 gulden per jaar ten 
laste van Hinric zaliger.3· Het officium werd door bisschop 
Oavid van Bourgondië op 25 augustus 1477 bevestigd.37 

Dat de erfgenamen het met de, in hun ogen overdreven, gulheid 
van de erflaters niet altijd eens waren, blijkt wel uit het feit, 
dat enige familieleden van Roelof van Bevervoorde, misschien 
omdat ze zich benadeeld achtten, trachtten diens testament 
betreffende de vicarie te Ootmarsum ongeldig te doen ver
klaren, hetgeen echter mislukte.38 

Aankopen en schenkingen deden dus in de eerste helft van 
de vijftiende eeuw het bezit aan erven en renten toenemen en 
we zullen zien, dat die vermeerdering in de tweede helft dier 
eeuw, onder de voortreffelijke leiding van de priors Reinier 
van Texel en Gerard van Ubach steeds doorgaat. Onder het 
bestuur van laatstgenoemde begon men waarschijnlijk ook 
met de aanleg van het Liber Monasterii, een gefolieerd werk 
met 200 perkamenten bladen en tien pagina's papier. Hierin 
treffen we onder meer aan een groot aantal kopieën van bis
schoppelijke oorkonden, een lijst van horigen en keunmedigen, 
vele gift-, koop- en pachtbrieven en een uittreksel uit de Twentse 

a·"· Reg. 375. 
311 Inv. 184; Lib. Mon. fol. 153—156 (12 maart 1477). 
37 Inv. 184. 
3» Inv. 190 (23 oktober 1493). 
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landbrief van 1365. Dit Liber Monasterii met zijn kopieën uit 
de jaren 1399—1569 vormt een zeer belangrijke bron voor de 
economische geschiedenis van het klooster. 
De giften in geld en de opbrengsten van pachten en tienden wer
den voor een deel aangewend om nieuwe landerijen en tienden 
aan te kopen. Vooral kochten de kloosterlingen, als ze daar
voor de kans kregen, de tienden en jaarrenten die de erven en 
landerijen bezwaarden welke reeds hun eigendom waren. Hun 
bedoeling was de lasten die op deze eigendommen rustten 
te verminderen en ze aldus vaster in eigen hand te krijgen. Dan 
pas konden ze er mee doen, wat ze wilden, hetgeen met een be
zwaard erf niet mogelijk was. We zouden hier dus kunnen spre
ken van rationalisatie. 
Door de voortdurende aankoop van erven en landerijen werd 
niet alleen het grondbezit groter, maar het begon zich uit te 
strekken over de gehele provincie; het spreidingsgebied werd 
groter, vooral in de tweede helft der 15de eeuw. In 1460 ver
wierf men het erve Zwaferding in Eisen, in 1468 het Bagijnen-
goed bij ZwolleS9 en enige jaren later voor 327 rijnse guldens 
het goed Oding in Eisen,40 alsmede in 1480 voor 292,5 rijnse 
guldens het erve Assing en de Hertgerstukken in dezelfde buurt
schap. 41 

Zo bleef de groei der kloosterbezittingen doorgaan en aan het 
einde der 15de eeuw was het convent eigenaar van ongeveer 
zestig erven, verscheidene losse stukken land, een groot aan
tal jaarrenten en tienden en van enige rechten en tolvrij-
heden. Van de rechten noemen we de wind-, water- en visrech
ten, die het klooster op verschillende plaatsen bezat en die 
soms processueel moesten worden gehandhaafd,42 van de tol-
vrijheden die bij Wierden4S en Nyenbrugge.44 

Langzamerhand was het klooster ook „principalis heres" of 
voornaamste gewaarde geworden in de buurtschap Albergen. 
Aanvankelijk waren de broeders niet deelgerechtigd in de mar
ke. Later bezaten ze vijf, daarna negen en tenslotte zelfs 114z 
van de drie en veertig waren van de marke Albergen. Wanneer 
we dan daarnaast lezen, dat het adellijk goed Weemselo slechts 

39 Inv. 111; Zwaferding gekocht voor 242 rijnse guldens. (Lib. Mon. 
fol. 148 en 149). Inv. 155; Bagijnengoed (Lib. Mon. tussen fol. 
148—149). 

40 Inv. 108. 
» Inv. 102. 
42 Inv. 14; Bijdr. gesch. v. Ov. I, 31&—391. 
« Inv. 10; Lib. Mon. fol. 103 en 103v. 
44 Inv. 5; Lib. Mon. fol. 103 en 103v. 
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vier waren bezat en Kemenade anderhalve waar, 4 5 dan wordt 
ons hieruit voldoende duidelijk, dat het klooster te Albergen 
een voornaam agrarisch middelpunt moet zijn geweest en daar
bij bezat het naast de waren in de eigen marke nog vele in 
andere buurtschaopen. Zo hadden de kloosterlingen o.a. medc-
zeggingschap in de marke Dulre,46 in de Almelermarke,47 waar 
ze sinds 1455 de erven Groot- en Luttike Getkate bezaten, ge
kocht van Heer Johan van Almelo ; in de Lutte bezaten zij twee 
waren op het erf Jordaning in 1486 voor 407,5 rijnse guldens 
verworven ; 4 8 daarnaast nog twee waren in Vieringen uit het 
erve Lentfording en in de z.g. Drieschicht (Manre, Vasse, 
Geesteren),4 9 benevens een waar in Ootmarsum,5 0 de Ham,•r'1 

Daerle5 2 en Halle.5 3 In een financieel verslag van Henric Puse, 
uit het begin der 16e eeuw, blii'kt tenslotte пот, dat het klooster 
ook een ledige waar bezat in Ghetelo (Duitsl.). 5 1 In totaal dus 
ongeveer een vijfentwintigtal waren. Aan de inkomsten die wc 
reeds noemden, kunnen we nog toevoegen de 10,5 goudguldens 
uit het Franckhuys bij Zwolle en de tienden uit de havenzathcii 
Weemselo, Kemenade en Heringhave (marke Vieringen), als
mede die uit het klooster te Osnabrück. 

Gedurende alle jaren die er na de aansluiting bii Windesheim 
verliepen, tot bijna 1500 toe, ging het met het klooster voor
spoedig, maar toen kwamen er andere tijden, welke wij kunnen 
beluisteren in het dagboek van Johannes van Lochern. Dit 
werkje, hoe interessant overigens, is vaak eentonig, omdat liet 

45 Mark°regt van Albergen 42, 43. 
«o Lib. Mon. fol. 87. 
47 Reg. 21 en 305; Lib. Mon. fol. 99v en 100. Een afschrift hiervan 

vinden wij ook in: J. Ph. de Monté Verloren, Grondbezit cu 
stane en, 107—109. 

48 Zie lijst erven. Markeregt van de Lutte, 6 en 7. In 1443 ver
kochten Egbert van Almelo en zijn vrouw aan Godert S^hsr-
ping een geheel vrije waar in de Lutte voor 77 riinse guldens 
(Inv 67) en in 1444 kocht de laatste van Griete van Warmelo een 
gehele halve waar voor 37 goede overlandse rijnse guldens (Inv. 
45), terwijl de broeders in 1432 reeds een volle waar van Lu-
deken ten Тоэгпе uit het erf ten Oldenhues ten ppschenke had
den gekregen (Inv. 143). Zie ook Markeregt van de Lutte, 6—8. 

4 9 Inv. 121; Marken boek der dry Schiptigen marken Mander, 
Geesleren unde Vasse, fol. 60,100 en 102. 

5 0 Inv 167. Door aankoop v. h. huis van Johan Kemerinck (in 1514) 
verwierf het convent nóg een waar te Ootmarsum (Inv. 168). 

« Lib. Mon. fol. 165. 
52 Lib. Mon. fol. 159. 
ss Lib. Mon. fol. 70. 
64 Alb. 207; Gekocht voor 40 gulden. 
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steeds weer beschrijft, hoe de kanunniken van Albergen in die 
jaren blootstonden aan plunderingen en afpersingen, symp
tomen van een naderende achteruitgang. 
De Gelderse hertog vond in een twist tussen de steden Zwolle 
en Kampen over de tol op de IJsel in 1521 aanleiding om zich 
in Overijselse zaken te mengen. Hij trok dit gewest binnen 
en plunderde ook Twente. Albergen schijnt de dans ontsnron-
gen te zijn, want Johannes van Lochern schrijft : „Nee fuit alî-
quis ex illis in nostro monasterio Deo en Sancto Anthonio nos 
protegentibus".55 De mededeling dat ze op deze tocht meer 
dan 30.000 gulden bijeenroofden, bewijst wel, dat ze op andere 
plaatsen geducht hebben huis gehouden. Werd Albergen niet 
direct getroffen, indirect ondervond het toch de nadelige ge
volgen van de oorlogshandelingen, want binnen een kort tijds
bestek moesten de kloosterlingen tot tweemaal toe 300 gulden 
opbrengen tot onderhoud van de bisschoppelijke troepen lc 
Oldenzaal5e en daarbij moesten zij honderd pond betalen aan 
de hertog van Gelder voor een vrijbrief. Deze brief van sauve
garde, die men met veel moeite en op voorspraak van „een 
vrouw van Heeckeren" had verkregen, moest duur worden be
taald, maar bleek uiteindelijk van weinig waarde, omdat de 
hertog zich niet aan zijn woord hield. Vermeldenswaard is 
tevens, dat de kloosterlingen niet alleen moesten betalen, 
maar dat ze ook nog de belofte moesten doen om de hertog en 
de zijnen in hun gebeden te gedenken. Dat zij dit laatste ook 
inderdaad deden, volgt uit wat de prior schrijft n.l., dat hij 
ondanks woordbreuk van de hertog de broeders herhaaldelijk 
aanspoorde hun vrome plicht te doen, maar, laat hij er op vol
gen : „Daar ik mijn geweten niet kan bezwaren, heb ik er aan 
toegevoegd, dat wij dat eigenlijk moeten doen, omdat Onze 
Vader voorschrijft : Bidt voor hen die U vervolgen en kwaad 
doen, en doet goed aan hen die U haten".57 

Als we het jaarverslag van de procurator over 1521 beluisteren, 
kunnen we niet verwachten daarin een opgewekte toon aan te 
treffen, na alles wat het klooster de laatste drie decennia had 
meegemaakt. Was het alleen bij het klooster gebleven, de mi
sère zou minder groot geweest zijn, maar ook zij die aan het 
convent hun jaarlijkse lasten, van welke aard ook, moesten af
dragen, waren door de oorlogshandelingen getroffen en daar-

es Aib. 145. 
50 Alb. 149, 189. Deze gelden werden geleend van het klooster te 

Langenhorst en te Coeafelt (Dsl). 
57 Alb. 138—140, 143. 
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door niet in staat hun verplichtingen na te komen, in elk geval 
niet volledig. Met veel grotere uitgaven naast sterke verminde
ring van de inkomsten was het voor de procurator niet doenlijk 
de balans van het klooster in evenwicht te houden, de finan
ciën raakten in de war. In bovengenoemd jaar waren de in
komsten, groot 826 gulden, weliswaar nagenoeg nog in even
wicht met de directe uitgaven, maar deze laatste waren van
zelfsprekend aan de lage kant, want het klooster zal zeker niet 
meer werk hebben laten verrichten dan absoluut nodig was, 
en zich op alles hebben bezuinigd. Wanneer we echter het te
goed van het klooster vergelijken met de schulden, zou er volgens 
het jaarverslag waarschijnlijk een tekort zijn, in elk geval geen 
batig saldo.58 De vooruitzichten waren dus somber : „Et plane 
mirum fuit quod tantum dispendiorum onus nostra potuerit 
ferre domus, cum sit in sterili fundata solo".59 Landbouw en 
veeteelt raakten in verval, aan de grondbewerking kon niet 
voldoende aandacht worden besteed, de werkzaamheden 
voor de afvloeiing van het water der laaggelegen graslanden 
moesten achterwege blijven. Men kon zich niet van huis be
geven, want overal lag het gevaar op de loer. Het vee kon 
men niet in de weiden laten grazen, vooral niet in de meer 
afgelegen graslanden, waar men het zou stelen. Als gevolg 
hiervan was het slachtvee kleiner in aantal dan anders en 
bovendien was het magerder. Indien men voedselvoorraden 
had, hield men ze elders verborgen, en de koeien en varkens, 
bestemd voor eigen slacht, werden over de grens gemest en 
geslacht.e0 

't Bleek, dat bisschop, ridderschap en steden onmachtig ston
den tegenover de voortdurende Gelderse invallen. In de over
tuiging, dat hij niet in staat was de soevereiniteit ovei 
Opper- en Nedersticht te handhaven, droeg bisschop Hendrik 
van Beieren het wereldlijk gezag over aan keizer Karel Vo1 

en ontsloeg op 11 februari 1528 Overijsel van de eed van trouw 
aan het Sticht. Karel V werd nu heer van dit gewest. Op 
8 maart 1528 werd het verdrag door de gecommitteerden van 
Twente geratificeerd.e2 Uitdrukkelijk werd echter bepaald, 
dat de bevolking in het bezit zou blijven van al zijn rechten, 

и Alb. 170. 
«· Alb. 153. 
β« Alb. 153, 168—170. 
6 1 Moonen 91; Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord 

Nederland in de 16e en 17e eeuw I, 204. 
в2 Nagge II, 111; Moonen 91. 
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privilegiën en bezittingen.63 Hiermede kwam dus een einde 
aan de wereldlijke macht der Utrechtse bisschoppen over Over-
ijsel en werd de grondslag gelegd tot een krachtiger, meer ge
regeld staatsbestel ook voor Twente. 
In de jaren die nu volgden, zal misschien de economische toe
stand van het klooster te Albergen verbeterd zijn. De om
standigheden werden beter, omdat er een rustiger tijd aanbrak. 
Helaas is het, bij gebrek aan gegevens, niet mogelijk iets over 
een opleving mede te delen, die, als ze er geweest is, zeker on
gunstig zal zijn beïnvloed door het teruglopen van het aantal 
kloosterlingen met als gevolg grotere uitgaven voor lekenperso
neel. e4 Juist omdat het eigen landbouwbedrijf zo'n belangrijke 
rol speelde in het kloosterbestel, was het voor het convent van 
grote betekenis de landbouwwerkzaamheden zoveel mogelijk 
door lekebroeders te kunnen laten doen; dit immers drukte 
het onkostencijfer. Landbouw, veeteelt, bosbouw, bijenteelt en 
alles, wat er mee in verband stond waren bronnen van in
komsten, waarvan we telkens melding gemaakt vinden o.a. bij 
de verkoop van granen, koeien, paarden en schapen. Deze laat
ste werden met de varkens en bijen al heel goedkoop gehouden, 
gezien de grote heidevelden en de uitgestrekte eiken- en beuken
bossen van die tijd. In het dagboek van Johannes van Lochern 
en ook in het markeboek van Albergen is herhaaldelijk sprake 
van de grote kudden schapen, waarover het convent beschikte. 
Dit is te begrijpen; we weten reeds, dat het klooster in zijn 
beste tijd 11 з waren in de marke had en op elke waar, dit werd 
in 1466 door de buerbank te Albergen bepaald, mochten maxi
maal 40 schapen worden gehouden,0ï wat later nog verhoogd 
werd tot 50. Een eenvoudige berekening leert ons dus, dat het 
convent er maximaal 575 mocht houden, maar we betwijfelen, 
of het die ooit heeft gehad. In 1490 waren het er veel minder; 
van dat jaar lezen we: „Het convent bezat op haar klooster 
340 schapen ; daarvan schoren zij 600 pond witte wol ; daarvan 
kregen zij „11 laeckewandel" ; elk laken 18 el lang, dat zijn 

03 Dumbar, Tegenwoordige Staat I, 200. De verdragsbrief zegt: 
„Datt Keyserlyke Majest. sijne erven ende naecomelingen sullen 
die Ridderschap, Landen ende Steden van Overijssel laeten blij
ven ende onderholden, in allen oiren Landtrechten, Stadtrechten, 
Leenrechten, Dyckrechten, ende in allen anderen oiren privi-
legyen, soe well vander Hanze, als anderen vrijheyden, posses-
syen ende usantyen, elck int Syne, die sy hebben enn daeraff 
sy tott hyertoe gebruickt hebben". 

M Inv. 30; bylage VII. 
65 Markeregt van Albergen 7. 
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200 el. Deze 200 el heeft het klooster jaarlijks nodig voor het 
maken van kleren".6 e Op de holting van 28 december 1555 vin
den we weer andere cijfers genoemd. Hier wordt als maximum 
voor het klooster een getal van 300 genoemd, hetgeen toen 
tweemaal zoveel was als aan Weemselo en driemaal zoveel als 
aan Kemenade werd toegestaan. Werden er bij telling meer 
aangetroffen, dan zouden deze verbeurd worden en blijven.07 

Van dit laatste vinden we in het markeboek eveneens een voor
beeld, dat betrekking heeft op het klooster. We lezen daar: 
„Dat die houemeister Roelff van Beverfoerdenn, milder ghe-
dachten, die Schaepe uth denn Cloesler tho Alberghe ghenomen 
heifft, dat zie ouer den taell, und jngesettener wilkoer jnholt 
der marcket Cedulen, gheholden hebben, пае marckt recht". 0 8 

De schapenhouderij, waaraan in de markeboeken telkenmale 
aandacht wordt geschonken, was in deze tijd zeer belangrijk. 
Zagen we reeds, dat de wol tot laken werd verwerkt voor de 
kleding der broeders, ook het vlees was van belang; er werd 
in die tijd veel vlees gegeten en tenslotte was ook de mest van 
deze dieren van groot nut. De mest der schapen, die 's nachts in 
de kooien waren verzameld, leverde, met zoden vermengd, аг 
vruchtbaarheid aan de Twentse rogge-essen. Zo belangrijk was 
deze mest, dat boeren, die zelf geen of weinig schapen hadden, 
alleen daarvoor tijdelijk schapen van anderen in verzorging 
namen. Voor de broeders zullen ook de huiden van belang ge
weest zijn. Deze waren bij uitstek geschikt voor kledingstukken 
en voor het vervaardigen van boekbanden. Reeds in de eerste 
bestaansperiode van het huis zijn we de „devoti textores" м 

tegengekomen en wordt er gesproken van een „scherhus".7 0 In 
1520 bezat het klooster twee broeders-schaapherders en in dat
zelfde jaar is er sprake van vergroting der schaapskooi.7 1 De 
werkzaamheden der schaapherders, der scheerders en spinners, 
die der wevers en kleermakers stonden allemaal meer of minder 
in verband met de schapenhouderij. In het Registrum vinden 
we al deze functionarissen genoemd. 

Het houden en fokken van runderen was eveneens van belang. 
Men hield dit vee voor de zuivel, voor het vlees en de huiden 
alsmede voor de mest, de ossen zullen als trekdieren zijn ge-

8 0 Kerk. Ned. 1847, 54. (Wekeliiks had men 40 mud rogge of 
mancksaet (gemengd zaad) nodig voor het vee). 

0 7 Markeregt van Albergen 36. 
e 8 Markeregt van Albergen 13—14. 
«» Alb. 5. 
7 0 Bijlage Г . 
η Alb. 21—23. 
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bruikt. In 1520 verkocht de procurator 13 vette koeien voor 
127 Philips guldens en slachtte men er 24 voor eigen gebruik. T'· 
Bij de aankoop van de erven Lodewich en Vosseshaer in 1455 
bedong het convent het recht om jaarlijks op elk dier beide 
erven 15 stuks rundvee van buiten aan te nemen, boven het vee 
der pachters ; een bewijs, dat het klooster ook door inscharing 
nog inkomsten wist te verwerven.7 3 In Mastenbroek, waar de 
vetweiden van enige kloosters en van de steden Kampen en 
Zwolle lagen, had ook Albergen een aantal graslanden voor 
vetmesterij en voor jongvee. In de Drieschicht hoedde een leke-
broeder voor het klooster met toestemming der markegenoten 
34 koeien, en dan nog bevonden zich in de omgeving van het 
klooster uitgestrekte weilanden. Dit laatste terrein was oor
spronkelijk één groot moeras, dat echter in de loop der jaren 
door de kloostergemeenschap was drooggelegd en in cultuur 
gebracht. Hiervoor was een wind-watermolen gebouwd, waar 
mede, onder toezicht der broeders, het water werd geloosd op 
een kanaal, dat door hen zelf was gegraven. Verschillende boe
ren uit de marke, die eveneens het water van hun landen door 
deze molen op het kanaal loosden, moesten hiervoor in meer
dere of mindere mate bijdragen in de financiële lasten.7 4 

Naast schapen en koeien vormden ook de varkens een belang
rijk onderdeel van het agrarisch bestel van het klooster, trou
wens van alle erven in de marke. Meermalen vinden we in het 
markeboek een kapverbod 7 5 van eike- en beukebomen ver
meld en bij de verpachting van erven wordt ook nadrukkelijk 
het onderhoud en de aanplant dezer bomen bevolen, alles met 
het doel om goedkoop varkens te kunnen mesten, al mogen we 
hierbij ook het belang van t immerhout niet uit het oog ver
liezen. 70 Hoe belangrijk de eikels waren, blijkt uit het reeds 
genoemde dagboek, waar meermalen sprake is van goede en 
slechte eikeljaren. In 1520 schrijft de p r io r : „Wij slachtten 
slechts 40 varkens, daar het voedsel (eikels) , waarmee zij ge
mest werden, schaars was" , 7 7 en in 1523: „Dit jaar was een 
goed eikeljaar, zodoende konden wij meer dan 50 varkens slach
ten, alleen gemest met eikels en 30, gemest met meel 7 8 maar 

" Alb. 49. 
73 Inv. 71; Lib. Mon. fol. 21, waar genoteerd: Lodewich 340 Ren. 

aur. en Vosseshaer 160 Ren. aur. 
74 Lib. Mon. fol. 35, 36; Alb. 102—105. 
75 Markeregt van Albergen 17, 41. 
70 Inv., Lib. Mon. en Cart, passim. 
77 Alb. 49. 
7S Alb. 347. 

129 



in 1521 lezen we: „Wegens gebrek aan eikels zijn wij ge
dwongen onze varkens elders vet te mesten". 7 9 Ondanks de 
gevaarlijke tijd en het slecht eikeljaar fokte het klooster in 
1521 nog 95 varkens voor eigen gebruik,яо maar toch klaagde 
de prior het volgend jaar over gebrek aan vlees. Waarschijnlijk 
hadden de benden van de hertog van Gelder zich een groot deel 
van de vleesvoorraad toegeëigend, 't Was toen een zware tijd.8I 

Hoewel ons geen nauwkeurige gegevens ten dienste staan 
mogen wij uit 't bovenstaande concluderen, dat het klooster 
een uitgebreide varkensstapel bezat. Naast de genoemde ge
tallen voor de slacht waren de varkens ook nodig om voor 
en na aan weldoeners te worden geschonken, en ook voor de 
handel werden ze gefokt.82 Over maxima, zoals bij de schapen, 
vinden wij in het Alberger markeboek niets bepaald, maar het 
was wel verboden „Swine sommer tidt ongekrampet, tho 
broecke edder felde tho driven, bij verlues eynen st. br. vannt 
stucke". в з 

Dat de broeders ook paarden bezaten is zeker, maar hoeveel 
vinden we nergens. Aangezien we elders op verschillende plaat
sen paardentractie genoemd vinden, is het aannemelijk, dat in 
de kloosterlandbouw het paard, naast de os, als trekdier werd 
gebruikt, vooral voor het vervoer van landbouwprodukten over 
grotere afstanden. Van rij- en koetspaarden vinden we zelden 
enige aanduiding, wel van paardehandel. 
De pluimveestapel zal zonder twijfel ook niet zonder belang 
geweest zijn. Reizigers en gasten, vooral de zieken, zullen een 
vers eitje hebben gewaardeerd; gebraden of gekookt zal het 
pluimvee hun dis hebben gesierd en gekookt zal het ook op de 
tafel der reguliere kanunniken niet hebben ontbroken. 
We kunnen besluiten met het noemen van de bijenhouderij, 
die de was leverde voor de kerkkaarsen en bij feestelijke ge
beurtenissen zonder twijfel de mede, een drank, door gisting 
uit gekruide honing bereid. 
Jammer genoeg ontbreken de gegevens, die nodig zijn om de 
juiste omvang van het kloosterbezit in zijn bloeiperiode vast 
te stellen. De kloosterrekeningen, welke ons op menig punt een 
beter inzicht zouden kunnen geven en die ook voor de beschrij
ving van het kloosterbezit van waarde zouden zijn, ontbreken 
ten enen male. 

79 Alb. 168. 
β« Alb. 169. 
si Zie hoofdstuk V, 153—158. 
^ Alb. 169, 261, 295. 
8:1 Markeregt van Albergen 20. 
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Wel bezitten we enkele jaarverslagen van de procurator van het 
convent over de jaren 1520—1523,β4 maar deze zijn te summier 
om hieruit conclusies te kunnen trekken. Uit het dagboek van 
Johannes van Lochern krijgen we — aan de hand van verzuch
tingen, die de prior regelmatig slaakt — de indruk, dat de ge
meenschap betere tijden heeft gekend, en dat ze uit haar 
corpusgoederen, jaarrenten, tienden, giften enz. vroeger ruim
schoots in haar onderhoud heeft kunnen voorzien. Rond 1500 
bezat het klooster de grove en (of) smalle tienden uit 65 erven 
en aan jaarrenten ontving het ongeveer 350 mud rogge, 18 mud 
gerst, 66 rijnse guldens en één varken, terwijl uit de kater
steden meer dan 100 mud rogge aan inkomsten werd verkregen. 
Welke inkomsten men genoot uit de overige verpachte erven, 
is niet te schatten. 
Ook het verpondingsregister van 160185 werpt geen voldoen
de licht op het grondbezit van het Antoniusklooster, omdat dit 
slechts de hoeven bevat in Twente gelegen, en bovendien waren, 
ook in dit gewest, reeds verschillende stukken verwoest, ver
kocht of op andere wijze in vreemde handen overgegaan. Wel 
staat er vermeld over Hoberghen ( kloostergoed), dat het in 1601 
„29 mud bouwland, 20 dachmall hoies, 14 koeweiden" en een 
hoeveelheid heidegrond omvatte. Hieruit blijkt, dat het con
vent in genoemd jaar ongeveer 35 hectare in cultuur gebrachte 
grond in gebruik had, om in eigen behoeften te voorzien. Uit 
andere gegevens in het register zien we, dat er in 1601 van de 
kloostererven 327 mud bouwland in cultuur was en aan gras
land 78 dachmall, 14 koeweiden en één schepel, tezamen een 
oppervlakte van ± 2261/2 hectare. в в Gezien het feit, dat deze 
oppervlakte onder ongeveer 30 erven ressorteerde, dus onge
veer onder de helft van de erven die eens tot het klooster be
hoorden, kunnen we geredelijk aannemen, dat het areaal van 
deze laatste ± 450 hectare heeft bedragen. 
Opgemerkt zij, dat het register alleen de in cultuur gebrachte 
gronden aangeeft. In de kloostercharters wordt herhaaldelijk 
vermeld, dat het convent een erf koopt, bestaande uit „terra 
arabilis", weide en woeste grond. De woeste gronden waren van 
groot belang, daar de dierlijke mest lang niet voldoende was 
voor akkerbemesting, vooral niet bij de op de Overijselse zand
gronden uitgeoefende eeuwige roggebouw. De voornaamste be-

*» Alb. 55, 170, 206, 267, 287, 317. 
8 5 Staten archief 2455. 
N,i 1 mud = 0.5322 h.a.; 1 dachmall = 1 koeweide = 0.5677 ha.; 

1 schepel = 14 mud. 
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mesting geschiedde met plaggen, op de heide en het broekland 
gestoken. Ook niet vermeld vinden we een aantal van de onge
veer 50 afzonderlijke stukken land, waarvan de drie stukken in 
Mastenbroek alleen al 29 morgen beslaan, zodat de totale 
oppervlakte in 1601 de 500 hectare wel zal hebben over
schreden. 
In enkele gevallen was het mogelijk een vergelijking te maken 
tussen de grootte van een erf in 1601 en die in de 15e of begin 
16e eeuw. Slechts één maal was de oppervlakte dezelfde, in de 
andere gevallen was het oude kloostererf groter, soms was het 
verschil opvallend. Ook blijkt, dat de pachten vroeger het drie
tot vijfvoudige waren in vergelijking met 1601 en dat de pach
ters tot huiswinning bepaalde bedragen in geld of in natura 
moesten afstaan. 
Uit deze en andere gegevens menen we te mogen concluderen, 
dat het totale kloosterbezit een aanzienlijk grotere oppervlakte 
heeft omvat dan hierboven is aangegeven. 
Van de inkomsten van de corpusgoederen, pachten, jaarrenten, 
tienden, giften en het overschrijven van boeken kon de gemeen
schap van 70—80 personen in rustige tijden ruimschoots leven, 
maar toen de moeilijke jaren aanbraken, jaren van oorlog, 
plunderingen en schattingen, werd de stichting eerst langzaam, 
maar spoedig sneller, geruïneerd en na een eeuw stond er niets 
meer dan wat naakte muren, rechtstaande als een imposante 
memorie aan een groots verleden. 

B. Het bestuur over de kloosterbezittingen. Lasten op de er
ven. Gegevens over inkomsten en uitgaven. 

De in de loop der jaren verworven landerijen vormden geen 
aaneengesloten geheel maar lagen verspreid over een groot deel 
van Overijsel, enkele zelfs daarbuiten. Een gedeelte dier lande
rijen vormde vaste erven, een ander deel bestond uit afzonder
lijk liggende stukken land. 
Van deze verspreide goederen was en bleef Albergen het cen
trale punt, waar de prior de leiding had, voor het financiële ge
deelte daarvan ontlast door de procurator, de econoom van het 
convent. Deze laatste ging over de inkomsten en uitgaven, hield 
hiervan aantekening en deed op het einde van het jaar van zijn 
beleid verantwoording aan de kloostergemeenschap. 
Het is te begrijpen, dat men het ambt van procurator zo veel 
mogelijk toevertrouwde aan een man, die deskundig was in 
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dergelijke zaken, omdat van zijn beleid het economisch be
stel van het convent voor een groot deel afhing. Van de 
functionarissen der gemeenschap had niemand invloed op 
het werk van de procurator, behalve de prior, de algemene 
leider. 
Wel had zijn werk raakpunten met dat van de ambtman, 
degene die belast was met het beheer der bezittingen die 
buiten de corpusgoederen vielen, dat is buiten de landerijen, 
bij het klooster zelf in gebruik. Prior, supprior, procurator en 
ambtman treffen we meermalen tezamen aan bij het ver
pachten van landerijen en het vrijkopen uit keurmedighcid. 
De ambtman moest zorgen, dat de pachters de verplich
tingen nakwamen, zoals die in de pachtcontracten waren vast
gelegd. 
De corpusgoederen werden in de eerste plaats bewerkt door de 
lekebroeders, díe beloftegetrouw voor de belangen van het 
klooster moesten opkomen. Tegen verstrekking van kost, kle
ding, woning en oppassing hadden zijn zich aan de tucht van 
het klooster onderworpen, maar bij ernstige overtreding tegen 
die tucht konden zij worden weggestuurd zonder enige ver
goeding voor verrichte arbeid. In 1520 woonden er 45 leke
broeders binnen de kloostergracht, waaronder we de volgende 
functionarissen aantreffen: rentmeester (ambtman), molenaar, 
ziekenoppasser, iemker, koeien-, varkens- en schapenhoeders, 
kleermaker, bakker, brouwer, portier, gastenmeester, schoen
maker, wagenmaker, bontwerker, olieslager, kok, paardeknecht 
en opzichter van het bouwhuis.87 Ook de namen der leke
broeders vinden we vermeld. Het is misschien wel interessant 
enige van die namen te noemen om hun grote overeenkomst met 
recente Twentse namen; hier volgen er enkele: Gheerlinck, 
Wesselinck, ter Haer, Wessels, Dijrickinck, Wibbolding, Role-
vinck, Camphues, Nijhues, Broechues, Borgerdinck en Assyng. 
Waren er niet voldoende lekebroeders, dan nam het klooster 
loonarbeiders in dienst om aldus de nodige werkzaamheden 
verricht te krijgen. Deze mercenarii waren voor een deel vaste 
arbeiders, gehuurd tegen een vooraf bepaald jaargeld, voor 
een ander deel werklieden, die, naar gelang van de werkzaam
heden, voor kortere of langere tijd waren aangenomen, seizoen
arbeiders dus of daggelders. Deze arbeiders waren in een apart 
gebouw ondergebracht, waarover een lekebroeder „Rector in 
domo coloniae" het toezicht uitoefende. In het drukke seizoen, 
de tijd van hooi- en roggeoogst, bij bijzondere jaarlijkse werk-

v Alb. 21 en 22. 
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zaamheden, het steken van turf en plaggen b.v. en ook bij oc
casionele verrichtingen, zoals het bakken van stenen en pannen 
als er gebouwd moest worden, werden deze losse arbeiders 
aangenomen. In het dagboek van prior Johannes van Lochern 
lezen we, dat het klooster van oudsher vier mercenarii had 
voor het steken van plaggen (brandplaggen en zoden voor mest-
menging) en dat de overige vier stekers lekebroeders waren, 
maar in 1522: „Magister culture multos agros jam colit, laijci 
autem fortiores certis erant deputati officiis, nee agriculture 
nisi pauci, et hü quidem pro senio jam ad opera minus abiles 
asscripti fuerant, ideirco tot (octo) mercenariis opus habe-
bamus".88 Deze dagloners kregen, behalve kost en inwoning 
twee stuivers loon per dag. Hoog was dit loon niet, maar als 
het aantal mercenarii erg groot. was. werden de uitgaven toch 
bezwaarlijk voor de kloosterkas. Dit blijkt b.v. uit het Re-
gistrum.8B 

De landerijen welke geen corpusgoederen waren, werden be
werkt door horige en keurmedige pachters,β β die ook de erven 
bewoonden. Iemand, die voor pachter van een kloostererf in 
aanmerking kwam, werd, als hij de pacht aanvaardde, horige. 
Hij moest zich halseigen maken aan het convent en was dus 
niet meer vrij. In sommige gevallen kon een horige zich vrij 
kopen, eventueel met zijn gezin of met een of meer leden daar
van. Hij kreeg dan een vrijbrief van de prior, maar hij moest 
daarvoor betalen. Soms kwam het voor, dat iemand zonder 
geldelijke vergoeding de vrijheid verkreeg, dus : „Puur om Gods 
wil" zoals dit heette; we lezen dit wel eens van horigen, die 
zich zeer verdienstelijk hadden gemaakt jegens het klooster, 
van gebrekkigen en van personen, die in een klooster wilden 
treden, dit laatste komt echter in de Alberger kronieken niet 
voor, wel in die van Sipculo en Frenswegen. 
Ouders kochten hun kinderen wel eens vrij, omdat deze dan 
gemakkelijker een huwelijk konden sluiten. Voor een klein 
bedrag aan geld en een kleine vergoeding voor de administra
tie D1 kregen die kinderen dan een vrijbrief of consent. Soms 
krijgen we echter de indruk, dat de vrij koping slechts een 

«« Alb. 216. 
«» Alb. 204. 
'•," Alb. 80, Si quidem paucissimi sunt in twenthia rustici qui non 

sint alicui domino aliqua servilitatis nota astricti E. contra vero 
in Zallandia servitutis huius onera inconsueta sunt. 

»' Lib. Mon. fol. 197, 198, 198\ 207 en 207v; Alb. 80, 84, 125—126, 
343—344. 
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formaliteit is. De bedragen zijn dan erg gering. De opvolger van 
de pachter, die vooraf door het klooster werd aangewezen, werd 
veelal van vrijkoping uitgesloten.e2 

Ruiling van horigen vond ook plaats,e3 vooral bij huwelijk. 
Wilde een jongeman, horige van het klooster, trouwen met een 
meisje op een erf niet horig aan het klooster, dan kon om het 
gemis van die jongeman te vergoeden een andere jongeman, 
afkomstig van dat laatste erf, of uit dezelfde horigheid, op een 
kloostergoed trouwen, zodat dit klooster zijn aantal horigen 
behield, er kwam dus een ruilhuwelijk tot stand. 
We zullen nu van vrijkoping en van ruiling enige geboekstaafde 
voorbeelden geven. 
In 1521 verkreeg de dochter van Albert Tavenhusz van het con
vent voor één Rudolphigulden een vrijbrief; voor twintig gul
den kocht Theodoricus Beeminck te Daerle in 1514 twee 
dochters vrij en spoedig daarop voor honderd gulden de 
rest van zijn gezin. Een der kinderen van Lambert Northende 
te Manre kon voor een gouden rijnse gulden,94 en een van 
Hendrik Ghetkoten voor een postulaatgulden95 worden vrij
gekocht. 
Van een ruiling (wessele) vinden we een voorbeeld in Inv. 23 
en navolgend voorbeeld staat in het Liber Monasterii (fol. 2), 
overgenomen uit het register van Rolof van Bevervoorde : „Item 
venvesselt Truden, echte-dochter Dirick Abinges bij den Essche 
t'Almeloe, die mij anghecomen was voer ene Wederwessele van 
Egberte van Almeloe. Daer weder voer ontfangen van Sueder 
van Voerst Ghesen echte-dochter Johans en fennen ten Colden-
hove by den Essche t'Almeloe ende trude hadde drie kyndcr 
eer ick sie verwesselde ; die bliven mij alle eyghen uutghesecht 
Johan die oldeste soen. Die hoert mijnen Heren van Utrecht 
und die ander twee kyndere horen mijn. Item dieselven Ghesen 
voirs. weder venvesselt ende daer weder voer ontfangen van 
den Cloester van Albergen Swenen echte-dochter Willems ende 
Swenen Rhengerinck inde kerspele van Almeloe Ende die Ghese 
voirs. had een kvnt eer ik sie verwesselde, ende dat sal mijn 
eyghen bliven ofte dat Cloester sal mij daer ene Wessele voer-
gheven. Ende dat knechtken hiet Dirck. Ende den Dirck heb 
ick den Cloester van Alberge to guede geschulden". 

n~ Lang niet alle horigen maakten gebruik van de gunstige voor
waarden om zich vrij te kopen. Zij verkeerden vaak in een 
gunstiger positie dan de гцеп (Alb. 373). 

•J» Inv. 133, 23; Reg. 474. 
·» Lib. Mon. fol. 200 en 200v; Alb. 81. 
w Lib. Mon. fol. 198. 
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Tot besluit vermelden we nog, dat bij het huwelijk van een vrij 
man met een horige vrouw, de kinderen horig werden, zij volg
den de status van de moeder. 90 

Het instituut van horigheid bleef in Twente heel lang bestaan. 
Het werd in de hand gewerkt door de onvruchtbaarheid van 
de bodem en door de geringe materiële en geestelijke vooruit
gang. Elders kon een horige, die zich in de stad vestigde aldaar 
het burgerrecht verkrijgen en werd dan vrij : „stadslucht maakt 
vrij", maar in Twente ging dit niet gemakkelijk.97 De bisschop 
van Utrecht was de bezitter van een zestal hoven in Twente, 
waaronder uitgestrekte bezittingen behoorden.Be Hij was ook 
de landsheer en gaf als zodanig aan de steden haar privileges. 
De rest van het grondgebied was in handen van machtige heren 
en van kloosters. Ging een horige naar de stad en werd hij daar 
vrij, dan verloor de bisschop zelf, de adel of een klooster een 
werkkracht. Het in groten getale vrij worden van horigen 
trachtten alle drie te voorkomen en de bisschop vooral had het 
in de hand om dit tegen te gaan, door de privileges zodanig 
vast te stellen, dat dit vrij worden moeilijk was. 
Oppervlakkig beschouwd lijkt het er enigszins op, dat de horige 
een minderwaardig mens was. Dit is echter niet juist. De juri
dische status van horige had met z'n sociale en economische 
status niets uit te staan; horigen waren heus niet slechts keu-
ters of armen, vaak het tegendeel. De geest der verlichting heeft 
op de horigheid een stempel van minderwaardigheid gedrukt, 
maar in werkelijkheid waren vaak de grootste en rijkste boeren 
horigen." Dit blijkt ook uit een andere aanhaling, die hier 
volgt : „De horige zijnerzijds had zo veelal het genot van een 
boerenplaats tegen onverhoogbare en gewoonlijk lage lasten 
voor de duur van zijn leven en de praktische zekerheid, dat zij 
in zijn familie blijven zou".100 

9n Monté Ver. Loren. Grondbezit en standen in het Oosten des 
lands vóór de feodalisering, 89 noot 13. 

i7 Massink, Horige rechten in Twente 30—31; zie blz. 134, noot 90. 
In 1528 kwamen de horige domeinen aan Karel V; bij de af
zwering van Philips II aan de Staten van Overijsel, die in 1662 
de „Ordre van Redress over 's Lands Domeinen in Twenthe" 
uitvaardigden; een supplement op de hofrechten van 1546 (Ra
cer, Overijsselsche Gedenkstukken IV, 237 e.V.). In 1798 werden 
de horige goederen Staatsdomeinen en zijn nadien — de laatste 
in ± 1835 — afgekocht (Overijssel 478). 

!,e Snuif, Kleine Bijdragen uit Twente. V.M.O.R.G. 29 (1913) 
94—103. 

99 Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning, 673—674. 
1"u Gosses en Japikse, Handboek, 120. 
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Veel erven werden voor het leven verpacht, soms zelfs in 
eeuwigdurende erfpacht, met recht van opvolging dus. Dit was 
voor de pachters voordelig, omdat de heer de pacht niet kon 
opslaan, hoewel er in de loop der jaren een waardevermindc 
ring van het geld optrad. Pachttermijnen van 7, 8, 9, 10 en 20 
jaar 101 kwamen echter ook voor. De pacht werd betaald in 
naturalia (rogge, haver, gerst, boekweit, vlas of boter) of in 
naturalia met geld er bij, zelden echter in geld alleen. Voor 
huiswïnning werd meestal geld of vee gevraagd.102 

Naast de pacht rustte op veel erven nog een andere last, die 
we reeds meermalen zagen n.l. de tienden, die weer verdeeld 
werden in grove (grote), smalle (kleine), slop (beschapen) en 
bloedtienden.10:ï Soms was de tiende bedoeld als pacht; in het 
pachtcontract van het erve Oding te Eisen van 1477, waarbij 
Henric Smeding dit erf voor negen jaar huurde, staat: „Ну sal 
die groeve en smalle tienden betalen".1 0 4 Hier en daar vinden 
we inplaats van de tiende, de derde, vierde of vijfde garve ge
noemd. Zo huurden Areni Smeding en echtgenote in 1476 van 
het convent het erve en goed Zandhuis, tegen de derde garve 
en de smalle tienden, een vat boter tot huiswïnning, alsmede 
lijftocht van zekere stukken land.105 De huurders waren con
tractueel verplicht tot onderhoud van „getymmer en vrucht". 
Meestal is de tiende geen pacht, maar bestaat als een blijvende 
last op het erf naast de pacht. Ze is te beschouwen als 'n soort 
hypotheekrente, vandaar dat men ze kan afkopen, verkopen, 
schenken, ruilen en verplaatsen. 

Op bepaalde dagen, contractueel vastgelegd, moesten de pach
ters de naturalia leveren in de spijker (graanschuur) van het 
klooster,10(! hetzij in Albergen, te Almelo „opt water," te Wier
den, te Eisen, binnen Deventer of op een andere, genoemde, 
plaats. Ze moesten dat doen met eigen paard en wagen of kon
den hun graan meegeven aan daarvoor aangewezen boeren, die 
aldus hand en spandiensten aan het klooster bewezen. Zo vin
den wij bij de verpachting van het erf Hersemole te Halle ver-

101 Inv. passim; Alb. 92; Lib. Mon. fol. 34 en 35; Cart. p. 92, 161, 
178 187 

,02 Alb'. 92;'lnv. 86; Cart. 84; Inv. 97: Reg. 585; Lib. Mon. fol. 198. 
юз D e grove tiende geheven van halmgewassen; de smalle tiende 

van de geringere veldvruchten; sloptiende, een vaste onver
anderlijke hoeveelheid graan, die in de herfst onder „het slop" 
op de deel in ontvangst werd genomen; bloedtiende van ganzen, 
kippen, kalveren en biggen. 

, M Inv. 108. 
'»s inv. 79; Lib. Mon. fol. 208; Reg. 425. 
'и inv., Lib. Mon. en Cart, passim. 

137 



meld : , en het zaad door het klooster gedorst van de garve, 
in het klooster zullen leveren met paard en wagen en een rede
lijke dienst doen, gelijk dat gewoonlijk is".107 Een bewijs van 
hand en spandiensten vonden we ook in de pachtcontracten der 
erven Groot Getkate, Dierking en Rengering, waar staat : „Oec 
solen sie ons jaerlix doen alle rechte herenpacht ene vole vracht 
in ende uyt to Deventer ofte to Swolle by den grese ende twee 
vrachten bijne landes daer ons desto done is myt vijf perde en 
mit waghe en mit sacken sonder daghen".108 

Met het betalen van de pacht en het afleveren ervan aan de 
spijker was de pachter nog niet klaar. Een menigte andere ver
plichtingen, die hij op zich moest nemen, zien we in de con
tracten vermeld. Vaak vinden we een verbod om hout te kap
pen, 100 vooral eike- en beukehout, en daarnaast de verplich
ting om jonge bomen aan te planten. Deze zorg voor de hout
stand is wel begrijpelijk in verband met de vraag naar timmer
hout en het belang voor de varkensteelt. Strenge bepalingen 
werden gemaakt om het kappen tegen te gaan. In 1548 stelde 
de marke Albergen zelfs boeten vast van ƒ 50.— voor eigen
geërfden en ƒ 25.— voor bueren „Angesehen de ghemeijne 
marcke bes anher, mijt holthouwen tho gründe verdomen, und 
voerwoestet is".110 In 1581 liet prior Lubbertus van Arnhem nog 
„vijfhondert teiligen in die Kemnae po ten" , m terwijl het 
klooster z'n ondergang nabij was. Voor en na kreeg de pachter 
toestemming om bomen te kappen voor vernieuwing en onder
houd der gebouwen, die hij volgens zijn pachtcontract „in 
goede raecke en daecke" moest houden. 

Evenmin als de boer van heden klaar is met het betalen van 
pacht of hypotheekrente, maar ook moet bijdragen in verschil
lende belastingen (o.a. grond-, waterschap-, personele en in
komstenbelasting; weg- en dijkrechten) zo was ook de middel
eeuwse pachter niet aan het einde van zijn lasten als hij de 
pachtheer had betaald, want ook van hem eiste de landsheer, 
hier de bisschop van Utrecht, een jaarlijkse bijdrage. Grotere 
bijdragen werden bij bijzondere gelegenheden gevorderd en 
werden schattingen genoemd. De schattingsregisters van 1475, 
1495 en 1499 zijn bewaard gebleven. Deze schattingen werden 
door de rentmeester van de bisschop met behulp van de rich-

»«n Inv. 137. 
ι«« Inv. 43, 87 en 88. 
1 0 9 Lib. Mon. fol. 200 en 200v. 
no Markeregt van Albernen 17. 
m Kerk. Nederl. 1847, 56. 

138 



ters 112 geïnd. Een bekend rentmeester uit die tijd was Roe-
dolph van Bevervoerde, lid van „De Scive",1 1 3 die vermoedelijk 
in Ootmarsum woonde. Dat deze rentmeester en zijn onder
geschikte richters zich ook door heffingen persoonlijk tracht
ten te bevoordelen, blijkt uit een klacht van 1477 114 en een be
paling in art . 4 van de Tweede Landbrief van bisschop David 
van Bourgondië van 1478.115 Indien de boer niet dadelijk kon 
betalen, werd hem uitstel verleend meestal tot mei of septem
ber ; liet hij de betalingstermijn voorbijgaan zonder iets van 
zich te laten horen, dan werd hij onherroepelijk gepand, d.w.z. 
er werd iets in beslag genomen. Sommige goederen waren vrij 
van schatting. We zouden kunnen noemen de erven van dienst-
lieden, bodegoederen1 1 6 en lijftochtgoederen. 
Hoe uit een oorspronkelijk vrije gift een verplichting kon 
groeien, leert ons een geval te Ootmarsum, waar de rentmeester 
een kreupele richter had, die, omdat hij niet kon lopen, een 
paard had aangeschaft. Hij klopte bij enkele boeren aan voor 
haver, die deze ook gaven, omdat ze de vrager moesten ontzien. 
De richter tekende de namen van de gevers aan met de gegeven 
hoeveelheden. Na enkele jaren kwam de richter te sterven en 
zijn opvolger eiste nu het beschreven kwantum op als ver
plichte bijdrage (r ichtershaver) . 1 1 7 

Het klooster zelf was vrij van schatting. Het was uit de leen-
plicht van het Sticht ontslagen, maar in moeilijke tijden moest 
het toch noodgedwongen schatting betalen of wel geld aan de 
bisschop lenen. 
Om enig idee te krijgen van wat een pachter aan de bisschop 
zoal moest opbrengen geven we hierbij, wat we aangaande 

112 Hulshoff, Schattingsregisler van Twente van 1475, VI. 
113 Hoogste rechtscollege door bisschop David van Bourgondië in 

1473 ingesteld. 
114 Soo klaegden die beschadigde huisluiden ende borgers van die 

kleine steden an den Bisschop over syne Amptluden, insonder
heit over Roelef van Bevervoorde Droste van Twente, des Bk'-
schops Raedt, ende Hofmeester, ende den Schulte van Hasselt, 
ende meer andere. Nagge I, 283—284. 

115 Oic en sullen onse ondersaten oft huyslude niet sculdich noch 
geholden wesen in enigenvys den dienren van onsen amptluden 
ende richteren enige garven oft saet te geven. In 1541 werd dit 
ook bepaald ten aanzien van pastoor, richter, onderrichter, 
koster e.a. Hulshoff, Het Schattingsregister van Twente van 
1475, VIII. 

nc' Sommige betaalden, andere niet. (Een bode was behudpzaam 
bij de panding). 

117 Röring, Kerkelijk en Wereldlijk Twente, II. 66. 
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het kloostergoed Geerdink in 1493 vonden aangetekend. Dit 
erve moest aan de rentmeester leveren: „Aan tynse 8 pen; 
1 schuitswijn, een bede van 30 st.; 1 bedeswijn, akerengeld 
(nihil hoc anno), 1 1 8 aan pacht en garfrogge 1 mud 2 spint aan 
pacht en garfgerst 1 mud 1 schepel en aan coppelgerst 1 cop-
pell.1 1 B Dat deze bisschoppelijke lasten de bevolking nu, maar 
ook vroeger, ontevreden maakten, laat zich begrijpen. Vele 
pachters hadden het niet breed. Vaak moesten zij, voor de be
taling van een klein bedrag, uitstel vragen, reserves hadden zij 
dus niet en daarbij liet de behandeling door de richters wel 
eens te wensen over. In Twente bleef het bij gezamenlijk in
dienen van bezwaren, maar in Salland kwam het tot een op
stand die in bloed gesmoord werd, terwijl in Drente het verzet 
zelfs uitgroeide tot een formele vrijheidsstrijd, die eindigde 
met de overwinning der boeren. In de 14e eeuw klaagde de 
bisschop : „De Drenten storen er zich niet meer aan of de goe
deren horig ziin ; zij kopen en verkopen ze alsof het hun eigen 
bezittinfiren zijn".1 2 0 

Naast de bisschoppelijke hoven vonden we in Twente nog een 
hof van het kapittel van St. Pieter (Espelo) 1 2 1 waaronder eerst 
twee, later drie erven van het klooster ressorteerden n.l. Hen-
reking, Zandhuis en Goirkate, terwijl het Bacijnengoed te 
Mastenbroek bij Zwolle lasten betaalde aan het Stift te Essen. 
Tenslotte willen we nog een pachtcontract bekiiken en nemen 
hiervoor dat van het klooster te Albergen betreffende het erve 
Northende te Manre van 1489. In dat jaar verpachtten Gerard 
van Ubach, prior en het convent van Albergen het erf North
ende in Manre aan Lambert, zoon van Herman Northende, 
en echtgenote voor hun leven, doch niet langer, tegen de derde 
garve op het land met last van binnenhalen, dorsen en zaad-
leveren op het klooster te Albergen of binnen Almelo, voorts de 
smalle tienden, een paar wagendiensten per jaar binnenslands 
met 5 paarden, verplichting van keurmedigheid, zowel voor hen 

1 1 8 Akere = vrucht, vooral vrucht v. d. eik, de eikel dus. In de 
гоеге M.E. was veeteelt in deze streken hoger aangeslagen, 

dan landbouw. Landpacht en erfrechten zien we vaak voldoen 
in de vorm van varkens of schapen of een hoeveelheid eikels 
(eikelgeld). In die aeckeretijd = het jaargetij waarin de eikels 
vallen. 

1 1 9 Heeringa, Rekeningen van het bisdom Utrecht I, 424, 434, 442, 
445, 451, 453, 461, 468. Coppell is een mud gerst met vier oude 
Vlaamse schellingen en twee hoenders. 

' 2 0 Slicher van Bath, Mensch en Land in de middeleeuwen II, 191. 
1 2 1 Mr. G. J. ter Kuile, Geschiedenis van de Hof Espelo, zijn 

eigenaren en bewoners. Zwolle 1908. 
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zelf als voor hun kinderen, een van hun kinderen kan worden 
vrijgekocht voor een gouden rijnse gulden; verder 18 gouden 
rijnse guldens tot huiswinning, onderhoud van alle gebouwen, 
van de sloten en vruchtbomen ; zonder toestemming is het ver
boden eikehout op het erf te kappen ; een aantal wilgen poten 
op de daarvoor bestemde gronden, betaling van de schatting, 
kerkerecht en andere gewoonten naar 's lands wijze. Ze verliezen 
het pachtrecht, wanneer zij zich, na eventuele waarschuwing, 
niet aan de pachtvoorwaarden houden.122 

Iets nieuws vinden we in dit contract niet. Alleen de voorlaat
ste zin vereist enige toelichting, waar gesproken wordt van 
kerkerecht en andere gewoonten naar 's lands wijs. De jaar
lijkse bijdrage, die het erf aan de kerk moest betalen, of aan 
de pastoor, bestond meestal uit naturalia, zoals rogge, stro, 
kippen en eieren, benevens wat van het geslacht. Dit heeft tot 
aan de Reformatie geduurd en het is wel eigenaardig, dat daar
na de leveringsplicht aan de pastoor overging naar de predi
kant, en dat deze plicht zich heeft weten te handhaven. Zelfs 
nu zijn er in de gemeente Tubbergen nog katholieke boeren, 
die jaarlijks het z.g. miskoren aan de dominé betalen ; zij heb
ben zich hierover bij het gerecht beklaagd, maar zonder resul
taat. Elk jaar wordt dit koren, of daarvoor in de plaats een be
paalde som geld, door de ouderlingen opgehaald; ook hanen-
geld wordt geïnd.123 

Wat de andere gewoonten, naar 's lands wijze, aangaat, deze 
zijn moeilijk te omschrijven. Waarschijnlijk behoren daar
onder diensten op nabijgelegen kloosterlanden, niet onder een 
erf horend, hulp bij de roggeoogst van het klooster, het op een 
bepaalde tijd betalen van de pacht e.a.. Zeer bijzondere be
palingen vinden we soms ; zo moest het erve Hersemole in Halle 
(Duitsland) met Kerstmis een groot krentebrood (weggen) 
leveren aan het klooster, andere erven leverden „berken bes-
sems" (bezems van berkentwijgen) en weer elders vinden we 
een haan of hen of een aantal eieren genoemd. Sommige ge
woonten vinden we nu nog, enigszins gewijzigd, in Twente te
rug. Het komt nog voor, dat bewoner van een huurboerderij, 
in de oogsttijd „de heer" moet helpen tegen een vergoeding van 
75 cent per dag, terwijl de gehuurde arbeiders voor hetzelfde 
werk 10 à 15 gulden per dag ontvangen, een en ander is dan 

122 Inv. 148. 
123 Zie ook: HattLnk, Het miskoom in Twente, Вцсіг. gesch. v. Ov. 

X, 169—283 en V.M.O.R.G. IX (1874) 74—75, 111—118. 
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vaak in de huur verdisconteerd. 
Soms ook was de pacht van een erf voor een bepaald doel be
stemd, b.v. om de kleren der kloosterlingen te bekostigen. Zo'n 
erf werd wel clederguet genoemd. Als clederguet van het 
klooster Albergen vonden we genoemd de „kathe" Cohorst in 
Deumingen.124 

Kwam de pachter zijn verplichtingen na, dan kon hij er van 
verzekerd zijn, dat het contract na afloop verlengd werd en bij 
versterf aan een van zijn kinderen overging.125 Waren er meer 
kinderen, dan wees het convent de opvolger aan. In de pacht-
akte van Groot Getkate van 1513 stond: „Zo ziekte of andere 
reden hun verhindert het erve te blijven bebouwen, dan zal één 
van de twee kinderen, ter keuze van het convent, met een be
hoorlijke huiswinning het erve met de pacht winnen en bou
wen". 1 2 β 

Wanneer op een erf een nieuwe pachter kwam, dan hadden de 
oude meier en z'n vrouw recht op levensonderhoud (lijftocht), 
hetgeen ook vaak contractueel was vastgelegd. We lezen in een 
pachtbrief van 1463 : „Wijders zal Berent Ghetekoten Hermans 
vader, hem het erf toezaayen naar gewoonte des lands van 
Twente en al het regt van het negendeel op het erf laten, doch 
het negendeel levenslang trekken ; alsmede een gaarden bij hel 
huis, een mud vrijland, twee koegangen met Hermans koeien 
en twee varkensgangen, als er aker is, hebben". Het klooster 
hield zich hier dus aan de Twentse gewoonte, om aan de af
gaande pachter het negende deel als lijftocht te schenken als 
levensonderhoud voor de oude dag. 1 2 7 In 1490 zien we dit voor 
het erve Geerdink als volgt beschreven: „Ende пае den twyn-
tich jare sullen sie beyde hebben den negheden deel tot oeren 
live myt aller lijftucht als selighe Ghese Gherdinc hadde: Als 
anderhalff mudde landes des middes op oeren essch. Ende enen 
slach in der maet teghens oer lant uitghepaelt recht te broeck 
wert yn tot twey moder have. Ende tot enen moder in der nyer 
maet. Ende moghen zeyen een spint lyns daer die meyer syn lyn 
zeyet. Ende dat kempeken daer dat negheden deel hues opstaet 
tot oeren gaerden myt den cleynen gaerden. Ende 1 royer кое 

124 Hulshoff, Schattingsregister van Twente van 1475, 30. 
1 2 5 Lib. Mon. fol. 194. 
»го Ы . 87. 
1 2 7 Inv. 47; Reg. 133; Racer Overijsselsche Gedenkstukken IV, 260. 

Ook kinderloze pachters konden zo'n lijfrente krijgen, wanneer 
zij een of meer andermans kinderen van een uitzet voorzagen 
(Reg. 321, 331). Uit Reg. 181 blijkt, dat de negende deels
bepaling niet van toepassing was voor een garfgoed. 
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weyden ende een verken ofte twe cleyne int akere". 1 2 8 

We hebben tot nu toe steeds gesproken over verpachte erven, 
maar het klooster had ook alleenliggende stukken land, die her 
en der verspreid lagen en daarom moeilijk te bewerken waren, 
vooral als ze zich niet in de buurt van bepaalde, aan het kloos
ter behorende, erven bevonden. Verkoop of ruil met gunstiger 
gelegen stukken grond was hier de oplossing. Reeds spoedig, 
nadat de broeders in Albergen kwamen, was er al sprake van 
ruil tussen de rector en de bewoners van het erve de Dan. 1 ? 9 

Hierbij werd bepaald, dat Wolter ten Danne en echtgenote 
го ееі van hun land „tegen den lycwegh" moesten laten liggen, 
dat de boeren „enen onbecroenden wech" hadden en de broe
ders een gracht konden graven; enige jaren later werd in de 
buerbank te Albergen een overeenkomst gesloten met de bueren 
van Albergen, waarbij ruiling van gronden plaats vond en de 
laatstgenoemden beloofden geen buerhout meer te poten in het 
Laer achter de broederen-hof bij het lijkhekke.130 In de loop 
der jaren vinden we meer dan eens een voorbeeld van ruiling. 
Van verkoop lezen we in 1510, toen het klooster aan Egbert 
Schomaker een weide in Manre verkocht voor zestig gulden en 
voor dat geld van de marke een andere weide terugkocht, dicht 
bij zijn erf Northende gelegen.I31 Soms werden ook hele erven 
verruild met de bewoners erbij, zoals in 1450, toen Frederik 
van Beveren zijn woest erf Hilbolding met een oude vrouw, 
haar dochter en vijf kinderen, behalve de tiendheer de grove 
en smalle tienden, gelegen in de marke Albergen, overdroeg aan 
het klooster en hiervoor in ruil ontving het erve Leferding in 
Reutum met man, wijf en kinderen.1 3 2 

Men trachtte door ruil of koop ook de op de erven drukkende 
tienden en jaarrenten van die erven weg te krijgen, rationali
satie dus. Albert Wonder, de bezitter van de grove en smalle 
tienden uit het erve Hoberghen (het fraterhuis) verkocht deze 
aan de prior in 1417 1 3 3 en nadien zien we het klooster telkens 
weer tienden en jaarrenten kopen, die op erven rustten die het 
reeds in bezit had. Voorbeelden vinden we hiervan te over in 
het Liber Monasterii en het Chartularium. 

»e Cart. p. 178. 
129 luv. 66; Lib Mon. fol. 191. 
"о Inv. 66; V.M.O.R G. 22 (1901) 2. 
131 Alb. 147; Formsma, Het oud-archief der gemeente Ootmarsum, 

no. 384. 
'^2 Inv. 61; Lib. Mon. fol. 193, „Om orber verbeteringhe ende 

ghele^enheit onser cloesters". 
, ; ! 3 Inv. 67; Cart. p. 14. 
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Ook van de lasten, die het leenverband betroffen, de lasten aan 
de bisschop, trachtte men zich te bevrijden, door afkoop of wel 
door ze te verleggen op andere erven. Hiervan een enkel voor
beeld. In 1444 bevrijdde bisschop Rudolf van Diepholt het erf 
Nyenhues met deszelfs tienden van leenverband, tegen over
gave van het vrij, eigen erf Vlederkotte.134 Op bladzijde 121 
vermeldden we reeds de vrijmaking van Hoberghen zelf. Het is 
te begrijpen, dat klooster zowel als pachter bij de afkoop var 
die lasten gebaat waren. Twee heren dienen is moeilijk en de 
pachtheer was bii de bisschop aansprakelijk en stond als even
tuele borg geboekt. 
Uit het voorgaande zou men de conclusie kunnen trekken, 
dat een pachter uit de veertiende of vijftiende eeuw een be
klagenswaardig wezen was, in elk geval in vele opzichten min
der begunstigd dan de niet horige, vrije boer. Deze conclusie 
zou in elk geval voorbarig zijn, want al was het boerenleven in 
z'n geheel een bestaan van hard werken en van weinig comfort, 
tussen pachters en pachters verschilde de situatie aanmerke
lijk, naar gelang de pachtheer een leek of een klooster was. In 
het laatste geval gold het spreekwoord: „Onder de kromstaf 
is het goed wonen", want de kloosterpachten waren in de regel 
niet hoog, de pachttermijnen waren lang, zelfs levenslang of 
eeuwigdurend, zodat de pachtprijs constant bleef, wat voor de 
pachter van groot belang was en verre te verkiezen boven een 
korte pachttijd met steeds veranderingen en meestal verhoging 
van de lasten, vooral in tijden van geldontwaarding. In moei
lijke tijden was er met de prior of met de procurator wel te 
praten en was zelfs steun van het klooster niet uitgesloten. In 
elk geval miste een vrije die steun. 
De hoforganisatie was in deze tijd een ingewikkeld bestel en 
het procuratorschap van een kloostergemeenschap, als die van 
Albergen, zal zeker geen sinecure geweest zijn, maar veel hoofd
brekens aan die functionaris hebben gekost, vooral als hij zijn 
jaarlijks verslag moest uitbrengen aan de gemeenschap. Was 
het in die tijd zelf al moeilijk om aan de hand van volledige 
gegevens en met volkomen inzicht in de omstandigheden een 
jaarlijkse balans op te maken en winst- en verlies-rekeningen 
samen te stellen van een zo uitgebreid agrarisch bezit als het 
klooster, voor ons is dit vrijwel onmogelijk. Daarbij zijn de 
gegevens ten dele verdwenen, zodat wij slechts bij benadering 
een juist beeld van de economische en financiële toestand van 
het klooster kunnen geven. 

134 Inv. 76. 
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Noodgedwongen zien we er daarom van af financiën en 
economie uit de bloeitijd van het klooster te beschrijven, maar 
moeten ons bepalen tot enige, nog niet genoemde, gegevens van 
vóór en na 1600. Voor de laatste hebben we enig houvast aan 
de rekeningen van het rentambt Sipculo en Albergen en dan 
nog met de restrictie, dat het klooster toen geen levend lichaam 
meer was, maar slechts een dood en verminkt overblijfsel van 
wat het was geweest, een relict dus van vergane grootheid en 
niets meer. 
Eerst dus een kort resumé over de jaren, die aan de 17de eeuw 
voorafgingen. 
De corpr.sgoederen leverden een groot deel van wat het klooster 
aan voeding, kleding, licht en verwarming nodig had (vlees, 
brood, zuivel, bier, wol, linnen, olie, hout , turf enz.). Was dit 
niet voldoende, dan moesten pachten en tienden het tekort 
aanvullen. Wat uiteindelijk over was, werd verkocht. Het geld, 
dat men voor de verkochte goederen ontving, vermeerderd met 
het geld van pachten (gering), jaarrenten in geld, huiswinnings-
gelden, dos (bij intreding in het klooster) en tenslotte de kost-
gelden der commensalen vormden tezamen de geldelijke in
komsten van het klooster. 
Enige cijfers en hoeveelheden geeft o.a. het dagboek van Jo
hannes van Lochern. 
1520. Een zeer moeilijk jaar . De procurator Henricus van Zwol
le verantwoordt aan inkomsten 1026 Philipsguldens. De uitgaven 
waren nog niet nauwkeurig vast te stellen, want verschillende 
zaken moesten nog worden geregeld en meerdere posten nog 
worden betaald.1 3 5 Het onderhoud der kloostergebouwen eiste 
grote uitgaven, nog vermeerderd door oorlogsschattingen. Er 
was gebrek aan levensmiddelen; boter, vis en gerst moesten 
worden bijgekocht. Voor 12 vaten vis betaalde de procura tor 
150 mud rogge. I3 I ) De visstand in Twente was zo slecht, dat de 
jaarlijkse visuitdeling aan de boeren van Albergen achterwege 
bleef. Gerst om bier te brouwen verwierf men in ruil voor rogge. 
J522. De prior verklaart, dat men in normale jaren alleen uit 
de katersteden meer dan 100 mud graan ontvangt, maar dat 
in dit j aar alle hoeven tezamen deze hoeveelheid nauwelijks 
kunnen opbrengen.1 3 7 De geldelijke inkomsten bedroegen in 
1522 700 gulden,1 J S in 1521 ruim 800.139 Vroeger beliepen deze, 

«w Alb. 55. 
13B Alb. 55. 
137 Alb. 281. 
'зв Alb. 287. 
«9 Alb. 170. 
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schrijft de prior, vaak 900 gulden of meer.140 

Dos. Volgens de statuten van de congregatie van Windesheim 
mocht men bij de intrede van nieuwe leden geen giften eisen, 
maar het was aan de novice niet verboden om zijn bezittingen 
geheel of gedeeltelijk aan het klooster te vermaken. Regelmatig 
vonden dergelijke overdrachten plaats ten overstaan van prior 
en convent en in aanwezigheid van een notaris. Vaak echter tra
den de novicen ook zonder gift in, in 1520 zelfs vijf; de prior no
teert : „Verum ego a nullo eorum unquam valorem unius Stuf-
feri recepì". Bij de intrede van lekebroeder Willem Faber vinden 
we genoteerd : „Nee unum obolum ab eo recepì". ш 

Giften van familieleden van kloosterlingen. Niet alleen bij in
treding maar ook bij andere gelegenheden werd de gemeen
schap bedacht. Op 14 en 21 juli 1521 vierden twee paters hun 
priesterfeest. Naast een feestmaal kreeg het klooster respectie
velijk 14 en 6 Philipsguldens geschonken van de ouders der 
feestelingen. In hetzelfde jaar schonk Willem Ghetkate te Zwol
le, wiens zoon Herman priester te Albergen was, zijn huis en 
huisraad aan het convent op voorwaarde, dat het huis zou wor
den bewoond door één of twee „bone vite femine", die de pa
ters van Albergen aldaar zouden verzorgen als ze naar Zwolle 
kwamen. Hij voegde er nog een jaarrente van zes mud rogge 
aan toe, ten dele bestemd voor de kloosterlingen in het huis 
vertoevende, ten dele om uit te delen aan armen en reizigers. Ui 

Het jaar te voren (1520) hadden de ouders van Johannes van 
Goor aan het klooster 36 Philipsguldens overgedragen in ruil 
voor een jaarrente van 3 mud rogge143 en had Lyse Brouwer, 
de moeder van broeder Johannes 108 gulden gegeven voor een 
jaarrente van negen mud rogge tijdens haar leven.144 In 1461 
kwam een schikking tot stand, waarbij broeder Johannes Puy-
cen, zoon van Hendrik en Aleid Puycen, uit de nalatenschap van 
zijn ouders ontving: aanstonds de grove en smalle tienden uit 
het erf Zalleking te Zenderen, een jaarlijkse roggerente van 
vier mud uit het erf Bartolding te Apenhuizen en binnen een 
jaar na Aleids dood honderd rijnse guldens.145 Als erfenis van 
een der broeders kreeg het convent in 1476 75 gouden rijnse 
guldens van de gebroeders ten Oerde te Ahues in de graafschap 

"o Alb. 287. 
»« Alb. 231, 42. 
»2 Alb. 107, 128—129. 
»з Alb. 41, 43. 
" 4 Alb. 65. 
'« Inv. 170; Reg. 351; Cart. p. 117. 
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Bentheim146 en in 1523 ontving het als kindsportie van Johan
nes van Lochern en van Andreas van Diepenheim respectieve
lijk 300 en 200 goudguldens.147 

Andere transacties met familie van kloosterlingen. In 1482 
verkopen prior Gerard van Ubach en het gemene convent met 
Wolterus, zoon van Roloff Wolters, aan Lubbert, broer van 
Wolterus, erfelijk en eeuwig, al het vaste goed, dat Wolterus 
van zijn vader is aangestorven en wel ^4 van het huis, waarin 
Roloff heeft gewoond, Vn van het huis, dat Willem Stockman 
heeft gekocht, beide in de Olde Voersterstrate te Zwolle; 
% van de twee huizen in de Brinckenmaet en van de gaard al
daar, voor zoverre deze aan Roloff heeft behoord en alle roeren
den en onroerende goederen en schulden, Wolterus aanbestor-
ven. Lubbert zal tenslotte jaarlijks één herenpond betalen aan 
de gemene priesteren in de St. Michielskerk te Zwolle om Ro-
loffs memorie te houden.14e 

Na dit compendieus overzicht van vóór 1600, willen we dit 
hoofdstuk besluiten met enige gegevens uit de jaren na die tijd. 
Het eerste tijdvak, waarover we door de rekeningen van Jurricn 
Sticke worden ingelicht, loopt van begin juni 1603 tot ultimo 
mei 1604. De rentmeester van het rentambt Sipculo en Albergai 
geeft over dat jaar uit de Alberger kloosterbezittingen als in
komsten aan naturalia: 302 mud rogge, 240 mud boekweit en 
% mud gerst. Hierbij zij opgemerkt, dat we achter een aantal 
erven vermeld vinden : „Ergo hic nihil", terwijl we niet in de 
rekeningen aantreffen verscheidene erven en tienden, die vroe
ger wel tot het kloosterbezit behoorden. We vinden vermeld 
20 erven en tienden te Albergen, 3 tienden in Geesteren, 2 erven 
in Manre, 2 erven in Vieringen, 1 erf in Agelo, de Lutte en Halle 
en verder nog 14 erven en tienden in Almelo, Wierden, Eisen, 
Enter, den Ham en Hardenberg. Als we nagaan, dat het kloos
ter in de bloeitijd in 30 marken van Ovçrijsel en de Graafschap 
ongeveer 60 erven, vele tienden en jaarrenten en kleinere, aparl 
gelegen, stukken grond bezat, dan missen we in de rekeningen 
zeker 25 erven met een groot aantal tienden en jaarrenten, om 
van de stukken grond nog maar niet te spreken. 
Rekening houdend met deze in 1603—1604 mankerende erven, 
tienden en renten, met het in vredestijd beter beheer der corpus-
goederen en met de vele verkopen van vee en landbouwproduk-
ten in de periode van zijn zelfstandigheid, menen we de in· 

14« Lib. Mon. fol. 197v. 
"7 Alb. 302, 319. 
148 Cart. p. 194; Cop. v. Versch. fol. 12. 
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komsten van het klooster tijdens de bloeiperiode zeker te mo
gen taxeren op een veelvoud van de door Jurrien Sticke ge
noemde bedragen. 
Bedroeg de totale „ontfanck" over 1603—1604 ruim 667 Karoli-
guldens, voor het volgend jaar vinden we slechts een inkomen 
van ruim 283 Karoliguldens genoteerd, dus minder dan de hellt, 
naast een uitgave van 132 Karoliguldens. In 1609—1610 waren 
de bedragen van ontvangsten en uitgaven respectievelijk 1479 
en 807 Karoliguldens. In 1611, het jaar, waarin aan de klooster
stichting een einde kwam en de erven en landerijen voor hel 
eerst aan de meestbiedenden werden verpacht, worden in de 
rekeningen verschillende subsidies genoemd o.a. aan predi
kanten te Markelo en Delden, aan de pastoor te Tubbergen, de 
koster te Rijssen, het kapittel te Deventer, meerdere gasthui
zen, de Heer van Saesfelt, de richter van Almelo en last nol 
least de procurator van het klooster, die als traktement een 
jaarlijkse uitkering van 180 Karoliguldens kreeg. 
In 1681 bedroegen de inkomsten 2873 Karoliguldens, de uit
gaven aan traktementen en pensioenen alleen al 2690 Karoli
guldens. Ofschoon de rekeningen over het algemeen een batig 
saldo aangeven, waren de winsten teruggelopen, al zien de ge
tallen er door de muntdepreciatie nogal acceptabel uit. 
Uit de cijfers hierboven en die van de voorgaande hoofdstukken 
blijkt wel, dat de inkomsten van het klooster aan geld en voor
al aan naturalia in de bloeitijd aanzienlijk zijn geweest, maar 
we zagen ook, dat met de vooruitgang van het bezit en van hel 
inkomen eveneens het aantal verplichtingen groeide, zowel op 
geestelijk als op materieel gebied. Door dit laatste vooral krij
gen we enigszins de indruk, dat het klooster naast zijn eigen 
administratie ook die van anderen mede regelde en dat het bij 
z'n agrarische bezigheden ook nog op primitieve wijze bank
zaken voor derden deed,149 maar of het van dat alles veel voor
deel had, betwijfelen we. Zelfs bij een vorstelijke beloning, we 
denken hier aan het officie van Roelof van Bevervoorde te Oot-
marsum, was het uiteindelijk gewin, voor moeite en risico, niet 
groot, Het klooster kreeg bezittingen, maar de opbrengst ervan 
ging naar de vicarie, terwijl de administratie der goederen, 
het risico van misoogsten of niet betalen der pachters, ten laste 
van het convent kwamen. Een kloostergemeenschap moet wer
ken voor de eeuwigheid en vergeet daarbij wel eens de invloed 
van de tijd, waardoor ze er gemakkelijk toekomt wissels op de 
toekomst te trekken, die uiteindelijk wissels op de eeuwigheid 

"o Alb. 171; Tijdrek. Reg. IV, 488, 501, 521, 531. 
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blijken te zijn. Zo ging het ook Albergen. Was het convent een 
lang leven beschoren geweest, dan had het zeker tijd gevon
den om zich te stabiliseren. Het eerste was niet het geval, 
vandaar dat ook een gunstiger organisatie uitbleef. Geeste
lijke omstandigheden, de middeleeuwse vroomheid en de 
vrees voor eipen zieleheil, en materiële factoren hadden de ko
lossale ontwikkeling van het kloosterbezit in betrekkelijk korte 
lijd mogelijk gemaakt; diezelfde omstandigheden, nu in de 
vorm van een gewijzigde mentaliteit, godsdienststrijd en ver
andering van staatsbestel naast het streven naar vrijheid en 
bezit, waren mede de oorzaken van het verval en de ontbinding 
van dat bezit. 
Het gemis aan stabilisatie, hierboven genoemd; het vasthou
den aan de, niet alleen ingewikkelde, maar ook kwetsbare, 
hoforganisatie ; tenslotte de onmogelijkheid om de vele en 
velerlei verplichtingen, die het convent op zich had genomen, 
na te komen, hebben uiteindelijk die ondergang verhaast. 
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HOOFDSTUK V 

Oorzaken van achteruitgang. Opheffing van het klooster. 

Een van de voornaamste kenmerken van het leven der regu
lieren was hun afzondering, het zich terugtrekken uit de we
reld. Geleidelijk zien we hierin echter een zekere verslapping 
optreden, doordat men, gezocht of ongezocht, contact met de 
buitenwereld verkreeg, soms zelfs meer dan nodig en nuttig 
was. Zo konden ook in Albergen, dat uitgroeide tot een hos
pitium 1 zowel voor vrouwen als mannen, dergelijke relaties 
niet uitblijven en men heeft er de wrange vruchten van ge
plukt. Het is nog de vraag of de wijze waarop men er de vrou
welijke reizigers en gasten ontving en haar kortere of langere 
tijd herbergde2 in het binnen de gracht gelegen vrouwen-
verblijf, wel geheel in overeenstemming was met de regels 
der congregatie. In elk geval werkte het dagelijks in aan
raking komen met wereldlijke personen niet direct gunstig 
op de kloostertucht en het spreken met vrouwelijke gasten, 
wat de kloosterlingen verboden was, scheen deze tucht ook 
niet te bevorderen; herhaalde malen vinden we tenminste de 
nadrukkelijke waarschuwingen van de prior tegen dit euvel 
geboekstaafd. Van de afname der kloosterlijke tucht en van 
het enthousiasme, waannede de koorheren en broeders toch 
eigenlijk hun ideaal moesten beleven, getuigen eveneens de 
waarschuwingen, waarin de prior zijn kloosterlingen wijst 
op verschillende grotere en kleinere tekortkomingen, zo
als het wegblijven of te laat komen bij het nachtofficie, het 
niet onderhouden van het silentium, het ongeoorloofd be
treden der cellen van confraters, het op eigen gezag handel 
drijven, het tweedracht zaaien onder de broeders enz. 3 Naast 
deze bewijzen van tekortkomingen, vooral in uiterlijkheden, 
vinden we er echter ook, die getuigen, dat de kloosterlingen 
inwendig nog vroom leefden en dat de buitenwereld hen nog 
als werkelijk vroom beschouwde. Dit laatste blijkt het duide
lijkst uit de waardering, die men allerwege had voor de brie-

1 Op 25 januari 1542 verklaart Herman Droste, dat wijlen zijn 
vader lansdurig en met grote kosten verpleegd is in het convent 
en beloofd heeft dit convent te belenen met de tienden over het 
erf Northende te Manre en dat hii, Herman, deze schenking be
vestigt (Inv. 150). Zie ook Alb. 151. 

2 Alb. 135, 151, 167, 218, 352. 
s Zie hoofdstuk III, 101—102. 
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ven van fratemitas, bewijzen van deelname in de goede wer
ken van het convent4 en eveneens uit de nog voortdurende 
aanmelding van nieuwe leden.5 

Inderdaad was de vroomheid niet verstard, maar de mentali
teit was gewijzigd, tengevolge van de veranderde omstandig
heden. Het vermeerderde contact met de buitenwereld, de 
jarenlange voorspoed, de geleidelijke mutatie van staatkun
dige, economische en sociale verhoudingen en tenslotte de 
voortdringende Hervorming, dat alles tezamen had niet nage
laten de intensiteit van de kloosterlijke samenleving en haar 
idealen in ongunstige zin te beïnvloeden.β 

De leiding zag de gevaren van de minder goede invloeden van 
buiten maar al te goed. Ze waarschuwde ernstig en bleef aan
houdend waarschuwen, maar schijnbaar zonder veel succes. In 
liet dagboek van Johannes van Lochern vinden we hiervan tal
rijke voorbeelden, maar het nuttig effect was gering. Ingrij
pende maatregelen nam de prior slechts zelden7 en daarom 
moeten we, helaas, constateren, dat hij, hoewel zijn doen en 
laten van een onvervalste Windesheimer geest getuigen, in deze 
moeilijke tijd soms te kort schoot in kracht van beleid. 
Toen deze Johannes van Lochern in 1520 als prior naar Al-
bergen terugkeerde trof hij er, naar zijn eigen woorden, een 
„egregius conventus" aan met 27 fraters en 45 lekebroeders. 8 

Met de mercenarii, het vrouwelijk personeel en de commen
salen er bij gerekend, mogen we aannemen, dat de klooster-
bevolking het getal 100 dicht naderde, misschien zelfs over
schreed. 

De tijd van deze prior (1520—1525) is de periode, die ons in 
de historie van het klooster het best bekend is. Prior Johannes 
heeft gedurende de vijf jaren, dat hij het klooster bestuurde, 
de voornaamste pebeurtenissen te boek gesteld en in zijn nauw
keurig en onderhoudend Registrum een interessant overzicht 
gegeven van het wel en wee der gemeenschan. Zij, die kennis 
namen van hetgeen Acquoy, Moll, Post en anderen over de Mo
derne Devotie schreven, zullen in dit geschrift weliswaar geen 

* Alb. 28, 40, 61, 123, 333. 
» Alb. 24. 34. 62. 231, 352. 
« Alb. 197, 217, 218. 
7 Alb. 90, 105, 216—218. In 1521 werd de supprior uit zijn ambt 

ontslagen, omdat de gemeenschap er over klaagde, dat hij de 
jongeren niet nauwgezet onderrichtte en dezen t.o.v. de broeders 
no"h jegens hem de verschuldigde eerbied betoonden (Alb. 114, 
118). 

« Inv. 25; Alb. 20—22. 
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nieuwe gezichtspunten aangaande deze Devotie ontdekken, 
maar ze zullen nauwkeurig georiënteerd raken aangaande de 
dagelijkse doening van de kloosterlingen te Albergen en vooral 
ook betreffende hun moeilijkheden en die van Twente geduren
de de Gelderse invallen en plunderingen. Tevens zal hun blij
ken, wat we hierboven reeds vermeldden, dat het godsdienstige 
leven over het algemeen nog goed te noemen is, maar dat er 
toch reeds duidelijke aanwijzingen zijn, dat fouten beginnen 
binnen te sluipen, vooral in uiterlijkheden, en dat de klooster
regels, vooral naar de letter, niet meer zó punctueel worden 
onderhouden als dit in vroegere tijden placht te geschieden. 
In zijn aansporingen wijst de prior zijn ondergeschikten op de 
fouten en misstanden, die er in het klooster heersen en die hij 
gaarne ziet verdwijnen. De overzichten van deze „ammoni-
tiones" zijn zeer belangrijk, omdat ze een algemeen inzicht 
geven in de kloosterlijke tucht te Albergen in het begin der 
zestiende eeuw. Wij lezen, hoe de prior zijn broeders vermaant 
om vooral ijverig te studeren,9 om anderen goed te onderrich
ten, zich geregeld te verdiepen in gewijde lectuur,10 de gulden 
middenweg te bewandelen bij het opdragen der H. Mis door 
noch te snel noch te langzaam de H. Handelingen te verrichten 
en hierbij geen fouten te maken11 en om bij het zingen en lezen 
der H. Uren op de pauzes te letten en vooral maat te houden.12 

Hij wijst hen er op om zoveel mogelijk de Latiinse taal te ge
bruiken, 1S zich te onthouden van twistsesprekkken,I4 elkan
der geen bijnamen te geven,13 een echt Twents gebruik overi
gens, en niet te hard te spreken of te roepen, omdat dit anderen 
afleidt.16 

Het overmatig veel eten en drinken keurt hij af, eveneens het 
blijven staan aan keuken- of refterdeur en het onnodig ver
toeven aan de kloosterpoort17 benevens om zich meer met 
leken te bemoeien dan noodzakelijk is.18 Nu eens vermaant 
hij de broeders om geen lepels, schotels, appels, peren of noten 
uit de refter mee te nemen naar hun cellen voor eigen gebruik,1" 

» Alb. 26. 27, 39 enz. 
10 Alb 26 enz. 
» Alb. 230, 248. 
'2 Alb. 25. 180, 350. 
« Alb. 167. 
14 Alb. 284, 351. 
« Alb. 26. 
ι« Alb 230. 
« Alb. 119. 167. 
»8 Alb. 27, 284. 
ι» Alb. 25, 57. 
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dan weer spoort hij hen aan om tijdens de maaltijden geen 
wereldse praatjes te maken hetzij onder elkaar of met de 
gasten,20 geen tweedracht te zaaien,2 1 zonder toestemming 
geen vreemdelingen voor de maaltijd uit te nodigen2 2 en na 
het eerste teken van de prior op te houden met drinken. Hij 
verbiedt hun tenslotte om zich onnodig in de buur t van de 
vrouwen- en gastenverblijven op te houden. 23 De vrouwen en 
dienstmeisjes, die binnen de gracht woonden,2 4 waren daai 
om vrouwelijke gasten te bedienen en voor andere, bij uitstek 
vrouwelijke, werkzaamheden. Deze dienstmeisjes, die „nobis 
servitutis iugo constricte erant" , Gebbe, Swene, Fenne en Alijl, 
waren door de procurator gekocht van Johan van Beverfoorde 
uit diens erf Grotenhuys te Tubbergen, waar zij voordien hof-
horig waren geweest.2 5 Maar Johannes van Lochern schrijft 
ook, dat het convent contact had met de buitenwereld en niet 
alleen als gastencentrum met hen die langs de drukke handels
wegen trokken, met reizende personen en handelslieden dus, 
maar ook met kloosters, in de eerste plaats met het moeder
klooster te Windesheim. Ook Frenswegen werd geregeld be
zocht en tot in Westfalen en Paderborn werden betrekkingen 
onderhouden. 

De jaren van strijd tussen de bisschop van Utrecht en hertog 
Karel van Gelre waren voor heel Twente en dus ook voor het 
St. Antoniusconvent te Albergen bange, miserabele jaren, men 
zou ze zelfs catastrofaal kunnen noemen.2 e Telkens opnieuw, 
met de regelmaat van de klok, verschenen nu eens bisschoppe
lijke, dan weer Gelderse troepen voor de kloosterpoort en 
eisten geld, bier, vlees, boter, kleren, paarden, allerlei diensten 
en alle mogelijke andere dingen, want ze konden vrijwel alles 

20 Alb. 180. 
21 Zie boven blz. 150. 
22 Alb 39, 59. 
" Alb. 135, 166, 167, 284. 
24 Inv. 34; Alb. 151. 283, 285. 
25 Inv. 33; Alb. 283. Nog in 1566 verklaart Berendt van Bevei-

f oord e thoe Werriss und Wermsloe aan Lubbert van Arnhem en 
convent te Albergen te hebben overgegeven Mette van Vleerkot-
te, dochter van wijlen Gerdt en Alheyt van Vleerkotte (Inv. 34). 

26 De Liesbomer monnik Bemardus Wittius vermeldt in zijn 
Historia Westphaliae, hoe Twente te vuur en te zwaard werd 
verwoest (628—629, 658). Ook de prior van Albergen wijst meer
malen op de moeilijke en gevaarvolle tijd. Hij zag zich zelfs 
genoodzaakt om leden, die de H. Wijdingen wensten te ont
vangen, naar Munster te sturen, daar de weg naar Utrecht te 
onveilig was (Alb. 71—79, 343). 
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gebruiken. Geschiedde de levering van het gevraagde niet gauw 
genoeg naar hun zin, dan drongen zij de kloostergebouwen bin
nen, aten hun „vraatzuchtige buiken" vol,27 hielden een paar 
dagen onmenselijk huis en verdwenen daarna met medeneming 
van paarden, wagens, koeien, varkens en andere klooster-
eigendommen.28 

De plattelandsbevolking „nostri miseri twenticole" had even
eens veel te lijden, werd ook uitgeschud zowel door bisschop
pelijke als Gelderse huurtroepen en verliet ten einde raad huis 
en haard om zich met vee en huisraad schuil te houden in bos
sen en moerassen.29 Met welk een ellende dit gepaard ging, 
kan men zich voorstellen. Zij die pachters van het klooster wa
ren en zij niet alleen, kwamen herhaaldelijk naar het convent, 
niet om pacht of schuld te voldoen, maar om steun en voedsel. 
Dat de bewoners van het in hun ogen rijke klooster hen niet 
zouden kunnen helpen ging het begrip der eenvoudige boeren 
te boven,30 vandaar hun anti-kloosterstemming, als ze niet 
konden geholpen worden. De prior klaagt over deze stemming 
en over de jaloezie der omwonenden, die in de mening verkeer
den, dat de brief van sauvegarde, die het klooster had gekocht, 
de heren en broeders tegen alle plunderingen vrijwaarde. Inder
daad had dit zo moeten zijn, maar het tegendeel was waar. De 
plunderingen gingen gewoon door en uiteindelijk werd de vrij
brief nog de oorzaak van meerdere en intensere berovingen 
dan misschien anders het geval zou zijn geweest. 
Edelen, gezeten burgers en ook boeren, die voorraden en geld 
hadden, brachten hun bezittingen naar het klooster, waar alles, 
naar hun mening, veilig was, beschermd door de vrijbrief. Een 
dergelijke handelwijze kon echter niet verborgen blijven en de 
kloostergemeenschap plukte er de wrange vruchten van. Dit 
was ook de reden, dat de lekebroeders zich tegen het inbrengen 
van goederen verzetten en de koorheren niet minder. Terecht 
immers waren zij van oordeel, dat de ingebrachte goederen de 
aantrekkingskracht van het klooster vergrootten en zij hielden 
dit de prior voor, die echter te weinig kracht toonde om door 
te tasten en het inbrengen van goederen teeen te gaan. Hij 
bepaalde zich tot de klacht: „Hoeveel moeilijkheden wij daar
van hebben ondervonden, weet alleen God".31 

Een overval van 1522 vinden we meer uitvoerig beschreven. 

27 Alb. 152, 177. 
ï a A1b. 224, 237, 251, 267. 
29 Alb. 142. 
30 Alb. 162. 
=i Alb. 150. 
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Op 8 maart van dat jaar verscheen een groot aantal soldaten in 
het klooster, deed zich in het gastenverblijf te goed aan het 
hun voorgezette maal en nam bij vertrek de gehele voorraad 
levensmiddelen en bier uit de keuken mee. De volgende dag 
kwam men in nog groter getal terug, spande koeien voor de 
wagens — de paarden waren er niet — brak de voorraadkamers 
open en laadde alles op, wat men aan levensmiddelen vond.32 

Het klooster was nu totaal zonder voedsel en de nood steeg zó 
hoog, dat de zusters van het klooster te Schüttorf uit mede
lijden tarwe- en roggebrood zonden om in de eerste behoefte 
te voorzien.33 

Zó werd het klooster steeds armer. Grote voorraden levens
middelen vond men er slechts zelden meer en de van oudsher 
gehouden uitdelingen, vooral die van boter en vis, moesten wor
den opgegeven of verminderd.34 

Het jaar daarop was buitengewoon rampzalig. Na een aan
vankelijk zeer natte en daarna zeer strenge winter vielen de 
Gelderse troepen opnieuw Twente binnen, maakten zich meester 
van de burcht te Saasveld en lieten deze in staat van verdedi
ging brengen, terwijl ze de burgers en boeren en ook de 
kloosters in de omgeving dwongen de ravitaillering der troepen 
op zich te nemen. Het convent van Albergen moest in eerste 
instantie zorgen voor 6 mud rogge, 25 mud haver en 25 tonnen 
bier, maar hierbij bleef het niet, want na deze eerste levering 
bleef men steeds meer eisen en het klooster bleef aan het geven, 
totdat het weer door z'n voorraad heen was en zelf gebrek be
gon te lijden.35 Op 24 mei verschenen meer dan 200 soldaten 
voor de kloosterpoort3e en kort daarop ontving de prior een 
brief, waarin hem uit naam van de hertog van Gelre Ьелюісп 
werd vier paarden en wagens, benevens de nodige mankracht 
naar Saasveld te zenden om aldaar te helpen bij de versterking 
van het kasteel; bovendien eiste men nog een extra schatting 
uit de kloostererven Kemna, Nyenhues, Smeding, Hilbinc en 
De Dan. " 
Deze extra zware belasting had het klooster te danken aan het 
optreden van Bernard Bulsinck, ex-pastoor van Ootmarsum. 
Onder beschuldiging de man te zijn die indertijd de overgave 
van Oldenzaal aan de troepen uit Minden had bewerkstelligd, 

••,2 Alb. 224. 
: ja Alb. 225. 
м Alb. 174, 196, 214, 364. 
3 5 Alb. 309, 321. 
M Alb. 321. 
« Alb. 322—324. 
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alsmede om nog enkele andere fouten, had hij op last van bis
schop Philips van Bourgondië enige tijd in de gevangenis door
gebracht. Na zijn vrijlating probeerde hij met hulp van enige 
hem goedgezinde kanunniken van het Utrechtse kapittel zijn 
pastoraat terug te krijgen, maar doordat de inmiddels benoem
de nieuwe pastoor Egbertus Rutenberch zich hiertegen verzet
te, mislukte dit. De hierdoor ontstane moeilijkheden leidden er 
tenslotte toe, dat de parochie tijdelijk met het interdict werd 
belegd. Johannes van Lochern zegt hieromtrent : „Maar toch 
werden er, behalve in de kloosterkerk te Albergen, die door 
zijn privileges van deze kerkelijke strafmaatregel verschoond 
bleef, in het kerspel in het geheim nog een aantal H. Missen 
gelezen". 
Intussen had ex-pastoor Bulsinck zich in de hertog van Gehe 
en de kastelein van Coevorden weer nieuwe, machtige vrienden 
verworven. Eerstgenoemde gelastte de parochianen van Oot-
marsum in een schrijven, dat zij hun oud-pastoor datgene zou
den betalen, wat zij gedurende zijn afwezigheid aan zijn op
volger hadden gegeven. Voorlopig echter weigerde men deze 
tweede betaling. De pressie, door de kastelein van Coevorden 
op de gelovigen uitgeoefend, sorteerde meer effect; verschei
denen zwichtten en betaalden het gevraagde om Bulsinck te
vreden te stellen. 
Gedurende zijn verblijf op de burcht te Saasveld kreeg de ex-
pastoor gelegenheid wraak te nemen op zijn weerspannige oud-
parochianen. Hij gaf aan de bevelhebber aldaar, Joachim van 
Wijhe, inlichtingen over de situatie in het kerspel en deelde 
deze mede, hoeveel erven en kotters er waren en wie bemiddeld 
waren en wie niet. Zodoende kwam de bevelhebber op de hoog
te van het aantal erven, dat tot het klooster Albergen behoorde 
met als gevolg de hiervoor genoemde brief van oorlogsschat
ting. 38 

De prior van Albergen liet het er echter niet bij en ging per
soonlijk naar Saasveld om de kwestie aldaar te bespreken. Hij 
wist te bereiken, dat het convent tot 29 september werd vrij
gesteld van de opgelegde hand- en spandiensten en dat het in-
plaats van de schatting uit de kloostererven twee paarden zou 
leveren. 39 Kort daarop viel de sterkte Lage door verraad in 
Gelderse handen en, omdat deze sterkte schijnbaar gunstiger 
lag voor hun doen en laten dan de burcht van Saasveld en te
vens omdat zij bezetting vreesden door bisschoppelijke troe-

se Alb. 298—299, 321—324. 
s» Alb. 324. 
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pen na hun vertrek, staken zij Saterslo in brand en begonnen 
Lage te versterken. AI spoedig na de inname van dit laatste 
kasteel kreeg het klooster van Albergen bericht, dat het paar
den, wagens en arbeiders voor deze versterkingswerken moest 
leveren. De kloosterlingen maakten geen haast met de hand- en 
spandiensten. Lage immers lag vrij ver weg, maar de Gelder
sen, die ook in Diepenheim gelegerd waren, plunderden vanuit 
deze plaats de kloosterbezittingen te Eisen en om erger te voor
komen haastte de prior zich nu om de gevraagde hulp te zen
den. Hij dirigeerde twee paarden en wagens met enkele knech
ten naar Lage.40 

Nog was de maat niet vol, want ook de bisschop van Utrecht 
kwam met zijn eisen en vorderde 400 gulden als bijdrage in de 
kosten van de garnizoenen te Oldenzaal, Hasselt en Steenwijk. 
De kloosterlingen zalen tussen twee vuren. De prior echter be
schikte niet over de gevraagde gelden, maar met veel moeite 
wist hij in Deventer 200 gulden los te krijgen en het overige bij 
enige bevriende connecties van het klooster.41 Hij tekent 
hierbij aan, dat hij in normale tijden in Deventer gemakkelijk 
1000 gulden had kunnen lenen, maar dat hij nu slechts met 
veel moeite 200 gulden had kunnen bekomen vanwege de ver
minderde credietwaardigheid van het klooster. Wijd en zijd 
zag men conventen in moeilijkheden geraken door afpersing 
van de vijanden, maar ook door schattingen van de landsheer, 
de bisschop, die toch eigenlijk zijn onderdanen en vooral 
geestelijken en kloosters had moeten beschermen. Het gevolg 
was, dat de mensen er hoe langer hoe minder voor begonnen 
te voelen om aan religieuzen geld te lenen uit angst, dat zij het 
geleende zouden kwijt raken. *2 De situatie werd zelfs zo 
hachelijk, dat het convent besloot zijn kostbaarste bezit
tingen, waaronder kazuifels, kelken en boeken tijdelijk bin
nen de muren van Deventer in veiligheid te brengen.43 

Het reizen werd eveneens gevaarlijk, vandaar dat het Generale 
Kapittel niet bijeen kwam en men volstond met een vergade
ring in het klooster Bethlehem te Zwolle, waar enkele priors 
uit nabij gelegen kloosters samen kwamen om een aantal 
kwesties te regelen.44 De visitatoren, op deze bijeenkomst 

4« Alb. 326. 
" Alb. 326, 327, 342. 
« Alb. 327. 
13 Alb. 314. Bij de zusters in het Buyskenhuis, dat nauwe betrek

kingen met Albergen onderhield. Zie ook: Arch. A.U. 68 (1949) 
166—168. 

" Alb. 319. 
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aangewezen, bezochten omstreeks Sacramentsdag Albergen en 
constateerden, aldus de aantekeningen van de prior, geen 
fouten tegen de regel.45 

Vooral de prior toonde zich in al deze ellende een bewonders-
waardig man. Regelmatig eindigt hij z'n verslagen over de 
vele tegenspoed met een vrome overpeinzing, zoals o.a.: 
„Wat God doet, is welgedaan", of „Door kwellingen en ar
moede leren wij aan tijdelijke dingen te onthechten en ons 
gehele verlangen naar de hemel te richten".49 

Dat hij overigens niet bij de pakken neerzat, bewijst het 
feit dat hij ondanks de grote moeilijkheden toch de nodige 
zorg besteedde aan de verbetering der kloostergebouwen. Hij 
gaf opdracht tot het bouwen van een nieuwe bierbrouwerij, 
van een bijenstal, een centrale verwarming, een bakkerij en 
tot verschillende herstelwerkzaamheden.47 Zo maakte hij 
een begin met de vernieuwing der dakbedekking, die nog 
steeds grotendeels uit stro bestond, hetgeen het brandgevaar 
vergrootte. Ook vereisten deze strodaken een voortdurend 
onderhoud, omdat ze gelegen waren onder hoog opgaand 
hout, wat de vochtigheid verhoogde.4e De kloosterpoort werd 
verbeterd en er werd een straat aangelegd.49 terwijl de prior 
vaklieden van elders liet komen om de broeders in te wijden 
in de geheimen van de steen- en pannenbakkerij.50 Tiendui
zenden pannen werden gebakken en verschillende gebouwen, 
te beginnen met de bakkerij, de kleermakerij en de timmer
werkplaats werden hiermee gedekt.5l Uit de mededelingen, 
dat voor een gedeelte dezer gebouwen in één jaar ongeveer 
60.000 pannen nodig waren,52 mogen we concluderen, dat de 
gebouwen een respectabele dakoppervlakte bezaten. De opper
vlakte van bebouwde en onbebouwde gronden binnen de 
gracht was ongeveer zeven hectare, eveneens een bewijs van 
de grootsheid van het geheel, 't Is mogelijk, dat prior en pro
curator, gezien de slechte tijden, met deze en andere ver
nieuwingen wel wat al te veel hooi op hun vork namen, want 
we lezen dat ze moedeloos werden onder de zorgen. s s Dat zij, 

45 Alb. 320. In 1522 had vanwege de verwarde en gevaarlijke toe
stand geen visitatie te Albergen plaats gevonden. 

« Alb. 145, 178, 224. 329. 
« Alb. 23, 41, 95, 97, 115, 157, 240, 264. 
« Alb. 60. 
«· Alb. 42, 119.128, 141, 258, 264. 
»о Alb. 60, 99, 100 enz. 
si Alb 128. 
sa Kerk. Ned. 1847, 55; Alb. 60—62, 101. 
s» Alb. 347, 364. 
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ondanks alles, deze werken aandurfden, demonstreert hun 
godsvertrouwen. 
In 1525 trad Johannes van Lochern als pr ior af en op last van 
Karel van Gelre werd hij rector van het zusterklooster St. Ag
nes te Arnhem. M Hoe moeilijk de situatie in Albergen was 
geworden blijkt uit het verzoek van de procurator aan de 
gemeenschap om de gelden, bestemd voor de versiering der 
St. Antoniusrelieken, voor andere doeleinden te mogen ge
bruiken 5 5 en uit de omstandigheid dat hij noodgedwongen 
tegen hoge intrest regelmatig geld moest opnemen voor aan
koop van de allernoodzakelijkste levensbehoeften voor het 
convent.5 e 'n Wonder was dit overigens niet, want de reële 
verhouding tussen inkomsten en uitgaven was, door de on
gunst der tijden, geheel zoek, het was onmogelijk de tering 
naar de nering te zetten, immers de inkomsten waren enorm 
gereduceerd en de uitgaven lagen buitengewoon hoog. De 
oogsten waren zeer matig. Van een intensieve bemesting kon 
bij gebrek aan voldoende vee geen sprake zijn en evenmin 
werd het land goed bewerkt, de onveiligheid ten plattelande 
verhinderde zulks. Pachten, tienden en renten, die het kloos
ter anders ontving, bleven onbetaald, men kon immers geen 
geld eisen van hen, die zelf uitgeschud en van alles beroofd 
waren.5 7 Van de andere kant stonden dagelijks velen aan 
de poor t , 5 e smekend om voedsel en huisvesting. Men kon 
ze niet zonder nooddruft en onderdak laten en men gaf 
ter liefde Gods, terwijl beurs en voorraadschuren bijna 
leeg waren en men elke dag oorlogsschattingen kon ver
wachten. 

We zouden niet graag beweren, dat de nieuwe prior een „blijde 
incomste" deed, de gemeenschap had betere tijden gekend, 
maar Andreas van Diepenheim5 9 zou spoedig inzien, dat de 
nood nog niet zijn hoogtepunt had bereikt. Kloosterroepingen 
bleven steeds meer uit en als gevolg daarvan moesten voort
durend betaalde arbeiders in dienst worden genomen om de 
werkzaamheden tenminste enigszins naar behoren te doen 
verlopen. Deze arbeiders ledigden de kas, bemoeilijkten de 

•'>* Kerk. Ned. 1847, 55. 
3» Alb. 360, 364. 
•« Alb. 287, 288, 359, 367. 
« Alb. 267, 281, 287, 334. 
se Alb. 196, 250, 334. 
s» Prior van 1525—1556. In 1520 tot koster gekozen (Alb. 67), maar 

spoedig daarop tijdelijk naar Windesheim ontboden als calligraaf 
(Alb. 91). 
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contrôle en waren voor de kloostergemeenschap in geen enkel 
opzicht een zegen. 
Bij deze materiële moeilijkheden kwam nog de onmogelijk
heid om met het geringe aantal priesters de geestelijke ver
plichtingen na te komen, welke het klooster in de loop der 
jaren op zich had genomen. Was de financiële kwestie meer 
een zaak van interne aard, het niet nakomen der bovenge
noemde verplichtingen bracht gevaarlijke consequenties met 
zich mee. In 1539 richtte Georg Schenck van Toutenburg, 
keizerlijk stadhouder van Friesland, Overijsel en Groningen, 
zich in een brief tot prior en convent van Albergen en wel 
naar aanleiding van klachten, die bij hem waren binnenge
komen van personen, die, zo schrijft hij, met de situatie al
daar goed op de hoogte waren.60 

In deze brief beschuldigt de stadhouder de kloostergemeen
schap ervan, dat zij door de achteruitgang van haar leden
aantal niet meer in staat is aan de verplichtingen, ten aanzien 
van haar weldoeners, te voldoen. Deze weldoeners hadden er
ven, goederen, tienden, jaarrenten, soms ook bedragen in geld 
geschonken tegen de belofte van het convent, dat dit voor 
hun zielerust of die hunner nabestaanden H.H. Missen zou 
opdragen of hen in hun gebeden zou gedenken. In hoeverre 
de gemeenschap in haar beloften te kort was geschoten, 
is niet na te gaan, maar zonder twijfel was hier force majeure 
in het spel. Het stadhouderlijk schrijven constateert eveneens, 
dat het vele gehuurde personeel niet voldoende onder controle 
stond, dat deze lieden op kosten van de kloostergemeenschap 
handel dreven, eigendommen van het klooster verkochten, pri
vé schapen en bijen hielden, de kloostergronden bewerkten, 
maar de opbrengst ten eigen nutte aanwendden. Zij leiden een 
leven van plezier: „Drincken brassen ende ander werlicken 
saecken daer mede sij behangen ende bekümmert sijn, allet up 
des cloesters kost ende goeder luden almissen". Het was, vol
gens de stadhouder, binnen de kloostermuren „Een bijster un
geregelt ende desperaet Regiment". De vrije boeren „die huer 
schattinge ende andere contribuciën ende onraet betaelen ende 
der keysse ma1 dienen moeten", konden niet meer concurreren 
met de horige of keurmedige pachters van de bevoorrechte 
kloostergoederen. Dit laatste wijst enigszins op de richting, 
waarin we de aanklagers van het klooster moeten zoeken. 
Dat het aantal nieuwe leden zo gering was, kwam niet alleen 
door de tijdsomstandigheden, maar was mede een gevolg van 

00 Zie bijlage VII. 
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het besluit van het Generale Kapittel van Windesheim van 
1522,el waarbij werd bepaald, dat voorlopig geen nieuwe leden 
meer zouden worden aangenomen, tenzij met toestemming van 
de Prior Superior en om voortaan een strengere selectie bij de 
aanneming van nieuwelingen toe te passen. 
Werden in 1520 nog 8 lekebroeders en één novice aangenomen, 
in 1521 vier personen tot subdiaken en twee tot diaken gewijd, 
daarna zien we praktisch geen aanmeldingen meer. Slechts 
eenmaal vonden we een gegeven, waaruit de opname blijkt 
van een nieuw lid. Johannes van Lochern verhaalt n.l., dat 
men op 7 november 1523 besloot als lekebroeder aan te 
nemen een zekere Gerardus, geboortig uit de omgeving van 
Aalten: „Eo quod talibus personis (laycis) maxime opus ha-
buimus". в г 

De tijdsomstandigheden, de afgunst van de plattelanders tegen 
de in hun ogen welvarende kloosters met hun uitgestrekte be
zittingen, e 3 daarbij de tot hier doorgedrongen invloed van 
Luthers optreden in de Duitse landen, zijn ageren tegen de 
kloostergeloften en zijn prediking van de christelijke vrijheid 
en tenslotte het besluit van het Generale Kanittel, dit alles 
tezamen werkte niet stimulerend op de aanmelding van nieuwe 
kloosterlingen. M 

Het klooster beleefde dus moeilijke tijden. Het geringe aantal 
novicen kon de langzaam uitstervende oude earde niet meer 
voldoende aanvullen. Daarnaast drukten de financiële zorgen 
zodanig op het geheel, dat men enkel zijn toevlucht kon nemen 
tot draconische maatregelen. Men deed zulks inderdaad en 
begon met de verkoop van eigendommen, de liquidatie nam 
een aanvang. 
In de loop der 16e eeuw vinden we verschillende transacties 
vermeld, waaruit we mogen afleiden, dat het convent tot ver
koop van bezit overging, wanneer het geen kans zag op een 
andere wijze uit de financiële moeilijkheden te geraken. 
Reeds in 1525 verkocht de prior aan de pastoor te Weersclo 
een jaarrente van 5 gouden rijnse guldens uit het erve Lent-
l'ording te Fleringen. Uit ditzelfde erf werd in 1532 een jaar
rente van 10 overlandse rijnse guldens overgedaan aan Con
rad Reygher, terwijl drie jaar later, in 1535, de Weerselose 
parochieherder nogmaals een jaarrente van 2 gouden rijnse 

G1 v. d. Woude, Acta Cap. Wind. 123. 
«г Alb. 352. 
β» Alb. 162, 177. 
β* Alb. 346. 
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guldens overnam, weer uit datzelfde erve Lentfording.e5 

In 1537 vertoefden zeer waarschijnlijk vijandelijke troepen 
een tijdlang binnen het klooster. In de stadsrekeningen van het 
oud-archief der gemeente Ootmarsum vinden we vermeld, dat 
deze stad in dat jaar regelmatig lieden uitzond om te infor
meren naar de „knechten to Albergen" en dat men deze lieden 
soms een bedrag aan geld mee gaf om de troepen gunstig te 
stemmen en om hen te bewegen de stad met rust te laten. Aan 
„den overste van den knechten to Albergen" zond men „bij on
sen boden twi tunne bers, dat hi uns vorby toch". β β Deze be
zetting bracht voor het klooster natuurlijk weer extra kosten 
mee en het bevreemdt ons niet, dat kort daarop, in 1539, weer 
enkele bezittingen te gelde werden gemaakt. In dat jaar kocht 
Wolter van der Heyden van het convent de grove en smalle 
tienden uit het erf Valinbroek in het kerspel Oldenzaal in de 
buurtschap Duider.β 7 In Mastenbroek verkochten prior en 
convent omstreeks 1550 vijf morgen land. 6 8 

Het leven in het klooster ging gedurende de eerste helft der 
16e eeuw zijn gang, 't werd echter steeds moeilijker. 
Van het religieuze leven in die tijd is zeer weinig bekend. Jo
hannes van Lochern merkte in 1522 reeds o p : „Omdat er, he
laas, in de congregatie der religieuzen soms enkelen worden 
gevonden met een onrustige en onstandvastige geest, die zich 
allerminst kunnen geven aan datgene waartoe zij geroepen 
zijn, maar vanwege hun niet te kalmeren onrust van geest al
les lichtzinnig beoordelen en trachten alles naar hun zin te 
zetten, daarom gebeurt het dikwijls, dat zij de overigen veel 
aanleiding tot verwarring geven. Want niet denkend aan hun 
inwendige hervorming en bovendien niet in staat de eenzaam
heid van hun cel te verdragen, wetpen zij, bedrieglijke obser
vanten ten aanzien van hun statuten, regel en geloften en to 
taal ongeschikt voor de inwendige oefeningen, zich op alle uit
wendige dingen, voordat deze aan hen worden toegewezen, en 
willen zij deze verzorgen en besturen. Deze lieden dringen zich, 
volgens de H. Bcrnardus, op, nemen de eerste plaatsen in de 
conventen in en geven zich zelf de voorrang". En verder zegt 
hij : „Altijd zijn er wel hongerige en dorstige toehoorders, aan 
wie zij hun ijdelheden opdienen en het vergif van afbrekende 
kritiek kunnen schenken. Geen wonder, dat dergelijke lieden in 

8 5 Inv. 123; Copieboek van W. v. d. Heyden, no. 4 en no. 8. 
«β Stadsrekeningen van Ootm. (1510—1549), dl. I, 470. 
8 7 Copieboek van W. v. d. Heyden, no. 9. 
6 8 Inv. 3a. 
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conventen dikwijls groot kwaad stichten, terwijl zij nog niet 
tevreden met hun eigen bedorvenheid, bovendien andere een
voudige zielen zoeken te bederven".6 9 

Wanneer we bedenken, dat de materiële omstandigheden wel 
heel ongunstig waren, dat de Hervorming zeker invloed op 
kloosterlingen en omwonenden begon te krijgen, dat soms 
minder geschikte leden werden aangenomen,7 0 en tenslotte 
dal het aantal priesters en lekebroeders feitelijk te klein werd 
voor een normaal communiteitsleven,7 1 dan mogen we de 
intensiteit van dat geestelijk leven wel enigszins in twijfel trek
ken, temeer daar wegens de onveiligheid der wegen het onder
ling contact der aangesloten kloosters grotendeels verbroken 
was. 
De prioraten van Sweder van Buerbanck (1556—1562),72 van 
Johannes Brouwer ( 1562—1565) en van Lubbertus van Arnhem 
(1565—1611) waren daarom zowel in geestelijk als materieel 
opzicht zeer moeilijk, wat ui l de hiervoor genoemde summiere 
gegevens gemakkelijk te concluderen valt. Daarbij begon de 
Hervorming, onder staatsbescherming, krachtig op te t reden; 
Staatse en Spaanse troepen stroopten het land af, verbrandden 
dorpen en boerderijen, plunderden kloosters en verjoegen de 
kloosterlingen, zodat de bewoners van het Alberger convent 
tijdelijk het vege lijf moesten redden binnen de muren van 
Oldenzaal. Kortom het gehele Twentse land geraakte in een 
deplorabele toestand van verval.7 3 

Weer ging het convent tot verkoop van goederen over. In 1562 
verkochten pr ior en convent een brief van 15 goudgulden, 
verkregen van zaliger „brod 'thonys Vossynck", een brief van 
12 mud rogge te Almelerveen en een stuk land bij Zwolle.74 

e» Alb. 197—198. 
70 In het Registrum (48—49) lezen we, hoe het convent in 1520, 

zonder enig enthousiasme, Helmichus van Deventer toelaat. We 
krijgen de indruk, dat de monniken dit gedaan hebben, omdat 
Helmichus een bloedverwant was van Joh. van Utrecht, de 
vroegere prior, maar zegt de prior: „ad ordinom minus aptus 
reputabatur". 

71 In 1569 was het aantal kloosterlingen teruggelopen tot acht 
(Lib. Mon. fol. 94) en in 1582 bestond het convent waarschijnlijk 
nog slechts uit drie leden. 

72 Uit een charter in Inv. 3a blijkt, dat Sweder tevens procurator 
was. Ook Lubb. van Arnhem bekleedde in 1582 beide functies 
(Formsma, Arch. ν. d. Oldenz. Oudheidkamer, Reg. 43). 

™ Ov. Alm. XII (1848) 52—53; Ov. Alm. XIII (1849) 45—46; Bijdr. 
gesch. v. Ov. XII (1898) 169—275; Inv. 31. 

™ Kerk. Ned. 1847, 56. 
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Kort daarop kocht Derck van Deventer de grove en smalle tien
den over het erve Frouwynck te Reutum en in 1582 droeg de 
prior hem ook de tienden over het erve Bredenbroeck over.7 5 

In 1580 had prior Lubbertus van Arnhem „vijftig hoher" ver
kocht voor 200 gulden.7β 

Niet alleen het klooster te Albergen, maar ook de marke aldaar 
had met financiële moeilijkheden te kampen. Ten einde raad 
riep de holtrichter in 1557 de bueren bijeen vanwege „ehrev 
groesser schulde und beschweer" en in deze bijeenkomst werd 
besloten, dat iedere gewaarde meier en iedere kotter in het 
vervolg boven het toegestane aantal van 40 schapen op iedere 
waar nog 10 schapen mocht houden, dus 50 schapen per waar. 
In ruil daarvoor zou iedere „Buir ende Kotter" op St. Jansdag 
een „bescheiden Keysers gulden oder die gerechtige gewehr-
de" afdragen „umme daer mitt van jähren the jähren, nah 
rahde des Holtrichters und priors tho Albergen äff tho lossen, 
die summa van twie hondert und sestich goltguldens". ,7 

Deze aantekening in het markeboek van Albergen wijst niet al
leen op de financiële moeilijkheden der marke, maar tevens op 
de voorname plaats die de prior van het convent nog in de 
marke innam. 

In zijn „Tegenwoordige Staat" maakt Dumbar melding van de 
bouw van een nieuwe kloosterkerk in 1570.7β Hoe hij aan dit 
gegeven komt, hebben we niet kunnen achterhalen. We vonden 
het elders niet vermeld, maar het komt ons voor, dat het op een 
vergissing moet berusten. In de eerste plaats is de bouw van 
zo'n nieuw godshuis in zo'n zorgvolle tijd als toen, moeilijk 
aan te nemen en daarbij had de kerk honderd jaar later, vol
gens de schrijver van „Historia episcopatus Daventriensis", die 
haar toen bezocht, nog hetzelfde aantal altaren als in 1471, 
n.l. elf.7i 

Het is niet onmogelijk, dat deze bewering in verband staat 
met de totstandkoming van de parochiekerk te Tubbergen in 
1576.80 Tubbergen ressorteerde onder de parochiekerk van 
Ootmarsum, maar vanwege de grote afstand, de slechte ver-

715 Formsma, Arch. ν. d. Oldenz. Oudheidkamer, Reg. 30 en 294. 
7e Kerk. Ned. 1847, 56; Uit het Lib. Mon. fol. 94 blijkt óók nog, dat 

op 4 oktober 1569 de tienden uit het erf Zalmeking te Zenderen 
door de prior aan rie Heer van Beverfoorde werden verkocht. 

77 Markeregt van Albergen 38—39. 
78 Dumbar, Tegenw. Staat II, 95. 
7» Lindebom 429. 
eo V.M.O.R.G. 9 (1874) 77—82, 128—130; zie ook Bijdr. gesch. v. 

Ov. IV, 61—66. 

164 



bindingswegen en als gevolg daarvan de onvoldoende geeste
lijke bijstand, hadden de gelovigen van Tubbergen, Geesteren, 
Albergen en Vieringen zich herhaaldelijk tot de bisschop ge
wend om de kapel te Tubbergen tot een zelfstandige parochie
kerk verklaard te krijgen. Bisschop Aegidius de Monte stelde 
persoonlijk een onderzoek in en willigde het verzoek in, on
danks de hardnekkige tegenwerking van de pastoor van Oot-
marsum. 
De prior en supprior van Albergen kregen tezamen met de heren 
Johan van Bevervoorde van Weemselo en Johannes van Eschede 
het collatierecht,S1 voor het levensonderhoud van de pastoor 
zou het klooster jaarlijks „drie mudde Haiveren" en „nhae ol
der gewoenten voir den hilligen Olij einen golden gulden die dei 
Prior und Supprior voirsz. voir hon und eren nhaekoemelingen 
jegenwoirdichlicken belaiffden alie jair an dem Pastor tho Tub-
bergen guitlichen twillen betaelen".8 2 Korte tijd daarop schonk 
het convent aan de pastoor van Tubbergen een kelk in bruik
leen. 8 8 

We zijn nu gekomen aan de laatste, maar meest beslissende 
bestaansperiode van het convent. De in de 16з eeuw opkomende 
godsdienstige ideeën hadden aanvankelijk in Twente geen on
rust van belang veroorzaakt, maar het uitbreken van de op
stand tegen Spanje bracht hierin verandering. In de verschil
lende gewesten kwam langzamerhand de leiding in handen van 
mensen die aanhangers waren van de hervorming, en deze klei
ne groep wist door z'n stoutmoedig optreden te bewerken, dat 
de nieuwe ideeën meer en meer ingang vonden. 
In 1572, op de Statenvergadering te Dordrecht, was weliswaar 
het beginsel van gelijke rechten voor de katholieke en de her
vormde godsdienst aangenomen, maar reeds spoedig hield men 
zich niet meer aan deze beslissing. Alras werd de vrije uit
oefening van het katholieke geloof tegengewerkt en daarna 
zelfs verboden.84 In Overijsel bleef het voorlopig echter nog 
rustig, hoewel hier en daar de hervorming wel vaste voet had 
gekregen. In maart 1580 onderschreef het college van Ridder
schap en Steden na lang aarzelen eindelijk de Unie van 
Utrecht. Deze bepaalde ten aanzien van de godsdienst, dat de 
afzonderlijke provincies ieder „partuculierlick na haerluyden 

81 V.M.O.R G. 9 (1874) 81. 
«2 V.M.O R.G. 9 (1874) 74. 
8» Kerk. Ned. 1847, 56. 
84 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord Nederland 

in de 16e en 17e eeuw, I, 446. 
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goetduncken" daarop orde zou stellen, met de bedoeling, dat 
de geestelijke goederen zouden worden geconserveerd en de 
inkomsten zouden dienen tot doeleinden, verwant aan die, 
waarvoor zij oorspronkelijk waren ingesteld of ten algemenen 
nutte. Reeds in 1579 had men verboden de in Overijsel gelegen 
goederen te vervreemden; alle geestelijke goederen en in
komsten kwamen onder het gezag van Ridderschap en Steden 
Na de onderschrijving der Unie van Utrecht bepaalde men, 
dat al deze goederen zouden worden geïnventariseerd om ten 
behoeve van de gerechtigheid te blijven, d.w.z. „ad pios usus", 
tot kerkelijke, nu hervormde doeleinden. De inkomsten uit de 
domcingoederen zouden worden gebruikt tot dekking van de 
oorlogsuitgaven.45 

Voor Overijsel in het algemeen en voor Twente in het bijzon
der was deze tijd rampzalig, het Twentse landschap immers 
lag open voor elke vijandelijke aanval, aangezien er geen ver
sterkte plaatsen van enige betekenis, Oldenzaal uitgezonderd, in 
voorkwamen. 
In de strijd tussen de Spaanse en Staatse troepen werd het 
convent van Albergen meermalen gedwongen tot afgifte van 
geld en goederen en een der monniken liet ons een relaas na 
van de moeilijkheden, waarmede de gemeenschap te kampen 
had.s« 
In de inleiding op dit rapport, dat handelt over de jaren 1572 en 
1573, zien we, dat de Geuzen het leven en het bezit van de ge
meenschap belaagden en dat zij er op uit waren alle personen 
in kloosterkleding, die ze te pakken konden krijgen, ter dood 
te brengen onder allerlei martelingen. 
Rond Pasen 1572 zwierf een groot aantal Geuzen door Twente 
en berokkende het klooster grote schade. Enige weken later 
waren het Spaanse huurtroepen, die in het klooster bleven 
overnachten en eveneens groot nadeel aan het convent toe
brachten. De gevaren van plunderingen, vooral van de zijde der 
Staatse troepen, bleven aanhouden en tenslotte besloten de 
monniken op advies van bevriende adellijke buren om hun 
korenvoorraad en hun huisraad elders in veiligheid te brengen. 
„En zo gebeurde het", zegt de schrijver van het rapport, „dat wij 
in de eerste plaats 38 Oldenzaalse mudden hop, benevens vlees, 
spek en andere eetwaren, die naar elders waren getranspor
teerd, verkochten voor minder dan de helft van de prijs, om te 

85 Dumbar, Tegenw. Staat II, 75. 
86 Inv. 31; bijlage VIII. 
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voorkomen, dat deze eventueel door verraad in handen van de 
vijand zouden vallen, zo deze de stad, waar de goederen waren 
opgeborgen, zou bezetten". Een en ander bracht een schade
post mee van ongeveer 88 gulden.87 Van de 20 mud rogge en 
de 21 mud hop, die te Ootmarsum waren ondergebracht, werd 
amper 10 mud terug ontvangen, het overige werd door ruiters 
meegenomen. Verder waren vlees, spek en andere eetbare wa
ren, benevens kostbare gewaden en kerksieraden verborgen op 
de sterke burcht Saasveld, welk kasteel eerst door de Geuzen, 
daarna door de Spaanse troepen en tenslotte wederom door de 
Staatsen werd geplunderd en bezet,e 8 zodat van de verborgen 
goederen wel niet veel zal zijn overgebleven; de schrijver van 
het rapport voegt er nog aan toe, dat hij de schade niet kan 
taxeren bij gebrek aan gegevens. 

Daags voor het feest van St. Jacobus ontkwamen de gebouwen 
van het klooster ternauwernood aan een algehele vernietiging. 
Geuzen op weg van Zutphen naar Lingen dreigden de gehele 
streek, het kloostercomplex incluis, plat te branden. Door 
tussenkomst van vrienden werd deze ramp voorkomen, maar het 
klooster moest 500 daalders betalen, afgezien van de bedragen 
die de legeraanvoerders nog kregen. Dat het gevaar geenszins 
bezworen was, blijkt uit navolgend briefje, dat de mon
niken ontvingen: „Wij gebiedenn и ghi luisiche vervloeckte 
monnicken die ghy doch sint onse abgesackte viandenn dat ghi 
ther stundt sonder vertoch suit kommen umb и to verdingenn, 
off dat convent sail mergenn luchtende barnenn als die helder 
sonne etc.".8e 

De weerloze monniken geraakten hierdoor in een paniekstem
ming ; zij verlieten het klooster en doken op verschillende plaat
sen onder, waar ze maar meenden veilig te zijn. ledere klooster
ling kreeg een bedrag aan geld mee om hiervoor burgerkleren 
Ie kopen, terwijl de nog aanwezige kostbaarheden en ook de 
levende have naar het buitenland in veiligheid werden gebracht. 
De toestand was dus wel heel kritiek en we lezen: „In onze 
algemene hopeloosheid dachten wij toen zeker niet, nog ooit 
na onze terugkeer dat ontvolkte en achtergelaten oord weer in 
bezit te zullen krijgen om er opnieuw een gemeenschappelijk 
leven te kunnen beginnen".e o 

Gelukkig liep alles nog vrij goed af, de Geuzen vertrokken spoe-

« Inv. 31 fol. 1 en 2. 
»8 Inv. 31 fol. 2. 
H l > Inv. 31 fol. 3; bijlage VIII. 
·"> Inv. 31 Ы. 3; bijlage VIII. 
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dig daarop naar Lingen en de monniken konden naar hun be^ 
zittingen terugkeren. De tijdelijke afwezigheid leverde een 
schadepost op van ruim 450 daalders, maar dat was niet alles, 
want toen de kloosterlingen hun huis weer betrokken, ont
braken aanvankelijk de paarden en de trekossen om het op 
het land staande koren binnen te halen en moesten zij lijde
lijk toezien, hoe anderen het grootste deel van de oogst van 
het land wegroofden. 
Klachten over deze en andere moeilijkheden volgden elkaar op 
met de regelmaat van de klok. Zelfs in hun huis te Zwolle wer
den de monniken gedwongen acht ruiters op te nemen, die in 
deze stad kwartier hadden betrokken.91 Weer sloeg de mon
niken de schrik om het hart, toen zij vernamen, dat de graaf 
van Hemberg het klooster, de kerk, de huizen, de landerijen 
benevens de paarden, ossen, koeien, varkens en schapen, kortom 
al hun bezittingen, had toegewezen aan de edelman Hans 
Smickeborch, maar ook ditmaal viel het mee, want schrijft de 
monnik : „Nu moet ge eens acht geven op de wraak van Gods 
barmhartigheid, toen n.l. de troepen vanuit Zwolle naar ons op 
weg waren, heeft God, om ons in zijn goedheid met krachtige 
hand te helpen tegen zulk een ellende, de aanstichter van alle 
ellende en troebelen, de Prins van Oranje, laten vluchten voor 
de troepen van de koning van Spanje, en op dezelfde dag, 
waarop wij geplunderd zouden worden, deze troepen naar de 
naburige stad Oldenzaal laten komen".92 

Ook de Spaanse troepen, die in Oldenzaal vertoefden om hel 
klooster te beschermen, deden de monniken veel overlast 
aan. De meeste moeilijkheden en de grootste schade ondervond 
men echter van hertog Erik van Brunswijk. Toen deze met een 
groot leger Oldenzaal had bezet, droeg hij in een aan de regu
lieren van Albergen gericht schrijven de kloosterlingen op, om 
hem het benodigde voor zijn keuken te verschaffen en ossen, 
schapen, gezouten vlees, ganzen, eenden, kippen, eieren, brood, 
bier, kortom alle mogelijke eetbare waren te leveren. Hij eiste 
zelfs nog een hoeveelheid wijn, maar stelde zich tevreden met 
een geldelijke vergoeding, toen hij vernam, dat de monniken 
geen wijn bezaten. Met dit alles nog niet tevreden, eiste hij 
tenslotte nog veevoeder, hooi, haver en stro voor zijn paarden 
en liet hij een compagnie soldaten, die van Oldenzaal naar Al
melo moesten, langs het klooster trekken om aldaar hun hon-

« Inv. 31 fol. 5; Alb. 106—107. 
02 Inv. 31 fol. 6. 
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gerige magen te vullen. Door giften en door bemiddeling van 
vrienden wist men echter dit laatste te voorkomen, maar zo
lang de Spaanse troepen in Oldenzaal waren gelegerd waren 
leveranties van de kloosterlingen aan de officieren aldaar sche
ring en inslag. 
Niet alleen het klooster leed onder deze bezetting, maar alle 
steden, dorpen en buurtschappen moesten in het onderhoud 
der militairen helpen voorzien en wel in zo grote mate, dat het 
Twentse land a.h.w. uitgezogen werd. 
Terwijl de officieren in de steden bleven wonen en daar hun 
vermaak zochten, werden de soldaten meestal in dorpen en 
buurtschappen ondergebracht. Zonder toezicht, hielden de7e 
laatsten op het platteland verschrikkelijk huis en telkens ook 
kreeg het Alberger convent last van deze ordeloze troepen, die 
de gemeenschap nog altijd voor rijk aanzagen, ofschoon niets 
minder waar was dan dat. Het convent moest immers groten
deels bestaan van de leveranties der onderhorige boeren en 
kon van deze laatsten niets verwachten, omdat ook zij door de 
soldaten werden geplunderd en uitgezogen. De monnik-schrijver 
zegt dat zij „niets dan hun blote lijf bezitten en zich amper 
tegen het gure weer kunnen beschermen onder de dichtgestopte 
daken van hun huizen". Van pacht betalen kon onder deze om
standigheden geen sprake zijn. 

Afgedankte soldaten van de hertog van Saksen verschenen on
der leiding van de hertog van Louwenburg onverwachts voor 
de kloosterpoort en op bevel van hun aanvoerder sloopten zij 
een gedeelte van de muur, die het kloostererf omgaf en drongen 
daarna de gebouwen binnen. Uitgelaten liepen de soldaten dooi 
de vertrekken, braken sloten en deuren open en roofden ui ' 
kisten en kasten alles wat van hun gading was. De buit werd 
op wagens geladen en de ruiters werden gedwongen hun paar
den er voor te spannen. 
Het rapport eindigt tenslotte als volgt: „Verder zint het ons 
niet in herinnering te brengen en 't is ook onmogelijk te schat
ten, welk een geweldige schade het grote aantal oppassers 
en marketensters van de legers onze bezittingen heeft toe
gebracht. Voor deze lieden was niets zo gering, niets zo kost
baar, niets zo waardeloos of onbelangrijk of ze hadden er zin in. 
Door hen werden onze lekebroeders en knechten van al hun 
werkplaatsgereedschappen beroofd, zodat we gedwongen waren 
elke dag een niet onaanzienlijke som geld uit te geven om deze 
hier en daar terug te krijgen. Om maar geen melding te maken 
van de grote hoeveelheden hout, balken, bomen en wat al niet, 
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die verhakt zijn. We waren n.l. gedwongen dat hout aan de 
legeroversten te geven om leven en huis te kunnen bescher
men". 9 3 

Ook in de jaren na 1573 was Twente het terrein van krijgs-
verrichtingen en bleef de situatie precair. 
Op 13 februari 1578 besloten de aartshertog en de Staten 
„wegens de miserien en calamiteiten, waermede 't Vaderlant 
bedreicht is bij den Vyant een notabele leeninge te doen bij 
de Geestelickheit ende daerenboven den voorsz. Staten te 
leenen hun Baggen, goude ende silvere juwelen, ende ander 
silverwerck, dienende totter kercke ende niet gewyet ofte ge-
consacreert synde". ^ Bij van Hattum vinden we vermeld, dat 
de gemachtigde van de Staten van Overijsel het klooster Ai-
bergen in hetzelfde jaar gelastte om 300 gld bij te dragen in 
de kosten van het beleg van Deventer9 5 en het jaar daarop 
vielen muitende troepen, zowel Spaanse als Staatse, als een 
zwerm sprinkhanen Overijsel binnen en „laegen hier seer lange 
ende aten 't gansche Lant van Overyssell op, uytgenomcn 
Vollenhove ende 't Mastebroeck, daar sy niet comen en kon
den". 9 6 

In 1580 werd Overijsel gebrandschat door de Staatse troepen 
onder leiding van Hohenlo en deze bezette o.a. de steden Goor, 
Oldenzaal en Ootmarsum. Men diende hierover zijn beklag in 
bij Rennenberg, de stadhouder, en verzocht hem de troepen uit 
de geplunderde en verwoeste provincie terug te trekken. De 
Staten-Generaal verlangden echter eerst geld om de ontevreden 
huurtroepen hun achterstallige soldij te kunnen betalen. In 
deze uitzichtloze situatie grepen de boeren van Twente en Sal-
land naar de wapens en slechts met veel moeite en met grote 
verliezen voor beide partijen, wist Hohenlo deze boerenopstand 
te onderdrukken. De toestand veranderde, toen Rennenberg 
naar de Spaanse zijde overging en de genoemde steden dus 
eveneens weer in handen der Spanjaarden kwamen. Toen een 
poging om Steenwijk voor Spanje te heroveren mislukte, trok 
Rennenberg, ook gedesillusioneerd door zijn tegenslagen in 
Twente, naar Groningen en stierf kort daarop aldaar; Ver
dugo volgde hem op. Terwijl in de IJselsteden, Kampen, Zwol
le en Deventer, de staatsgezinden en hervormden de macht in 

»s Inv. 31 fol. 9. 
0 1 Bondam, Verzameling van onuitgegeven stukken V, 288. 
! '5 ν. Hattum, Geschiedenis van Zwolle III, 168. 
"« Ov. Alm. 1847, 50—51, noot 1. 
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handen kregen, bleef Twente Spaans en erkende Johan Mulert 
van Voorst als drost namens de Spaanse koning. Het roven en 
plunderen bleef echter doorgaan en of Spaanse, dan wel Staat
se troepen wonnen, de situatie bleef onhoudbaar, werd zelfs 
nog moeilijker toen de Generale Staten in juni 1584 aan de 
graaf van Hohenlo, de graaf van Nieuwenaar en de heer van 
Villiers een instructie deden toekomen „omme dese Landt-
schap van Overyssell, als Zallant, Vollcnhoeve, uthgesundert 
Mastebroeck, voertz die Twenthe, Drenthe, unde andere den 
vyandt naestgelegene plaetzen, mit roeff unde brant tho vcr-
wuesten". Toen de naar Delft gezonden geccommitteerden War-
melo en ter Kuylen scherp protest aantekenden tegen deze „on-
god tliche barbarische resolutie, gelyck off wy nyet gealliert of ft 
vrunden, dan vyanden wahren", verklaarden de Generale Staten 
op 24 juli daaropvolgend : „dat alleenlick geordinierett es the 
veiwuesten tghene by den krijgesvolcke van die généralité nyet 
LM ι kan beschermpt worden, ende tho sparen nyet alleen Maste
broeck, maer alle dergelycke plaetzen, onder die defensie van 
de steden ende forten liggende, die sich by de généralité syn 
houdende, ende daervan men die fruchten kan genyeten sonder 
groei beletzell van den vijandt".97 

Op 4 december 1584 bevalen de Staten Generaal eindelijk een 
einde te maken aan de verwoestingen, op voorwaarde echter, 
tlal Overijsel tot onderhoud van de in zijn gewest liggende garni
zoenen voorlopig 7100 gulden per maand zou betalen.98 Hoe de 
toestand in Twente was, blijkt ook uit de contributieaanslagen 
der kerspelen tot onderhoud der garnizoenen uit de jaren 
1585—1587. We vinden hier o.a. Almelo, Delden en Goor „ver-
brant" ; Stockum, Wyrden, Enter, Rijssen „gefouleert" ; Haeks-
bergen, Notter, Markelo, Gerichte van Kedingen „verwuestet".9'1 

Tn 1594 werd aan de Raad van State een verklaring voorgelegd, 
dat geheel Twente en Salland door de plunderingen en brand
schattingen van de vijand „verdorven" was, de ingezetenen 
merendeels naar elders vertrokken waren en dat zij die achter
bleven, dagelijks de tirannie van de vijand \'er\vachtten.100 

Wanneer wij het bovenstaande lezen kunnen we ons een ver
dere beschrijving van de toestand in Albergen besparen. 
De regelmatige schattingen aan de plattelandsbewoners van 
Twente en dus ook aan de kloosters opgelegd maakten de situ-

9' Ov. Alm. XII (1848) 55 vlg. 
«e Ov. Alm. XII (1848) 84 vlg. 
99 Ov. Alm. XII (1848) 96—97. 
»•e Ov. Alm. XIII (1849) 47. 
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atie kritiek. Het convent moest ook opkomen voor de schat
tingen die geeist werden uit zijn verpachte erven (blz. 155) en 
daarom is het niet onwaarschijnlijk, dat men noodgedwongen 
besloot goederen ongebruikt te laten liggen om zodoende van 
deze verplichting ontslagen te worden. Op 29 maart 1583 had
den Ridderschap en Steden van Overijsel n.l. besloten dat van 
het land dat niet gebruikt werd, geen pacht behoefde te wor
den afgedragen. Renten uit eigen goederen moesten, ook bij 
niet gebruik van deze gronden, wel aan de renteheffer worden 
betaald.101 

Hoe de Staten van Overiisel stonden tegenover klooster- en 
kerkelijk bezit wordt duidelijk uit de instructie van 1583, die 
zij Joan Doré en Gerard van W'ármelo a's afgevaardigden naar 
de vergadering te Utrecht meegaven. Zij moesten aldaar mede
delen, dat de Staten bereid waren alles in te zetten voor de 
goede zaak, en alleen de verkondiging van de gereformeerde 
godsdienst zouden toelaten, maar „mit den bescheyde dan noch, 
dat niemant in zijne conscientie und geweten beswaert dan veele 
meer een jeder sijn relieion vrij gelaten sal worden, sonder dat 
men jemant (uyt) oirsake van syn geloove off religie sal mogen 
achterhalen, ondersoecken off eenige moeyenisse aen jemants 
persoonen off goederen aendoen. Wel verstaende, dat een jeder 
Provintie, oock Steeden ende Leeden van dien over die Geeste
lijke persoonen (soo men die noempt) ende over Kercken olf 
Geestelijcke goederen onder een jeder Provintie, oock Steeden 
off Leeden van dien gehoorende al waeren sy oock buyten die 
Limiten und gebiedt van de selve Provintien off Steeden ge
legen, sullen mogen disponeren, sulcks als zij bevinden sullen 
tot de meeste ruste und vreede haerer Provintien off Steeden te 
behoiren und dienlijck te zijn".103 

Uit de resoluties van Ridderschap en Steden van Overijsel bliikt, 
dat over de buiten de steden gelegen kerkelijke en geestelijke 
goederen een provinciale administratie werd ingesteld, terwijl 
binnen de steden de regeling aan de magistraten werd overge
laten. 
Zo kwam het klooster Albergen onder de provinciale admini
stratie, die werd ingesteld over „alle die erven ende landerijen 
van Sipkeloe ende Albergen". Deze erven en landerijen zouden 
„tot gemene dispositie wesende int openbaer aen den meest-
biedenden verpachtet worden", ,os maar eerst in 1611 werd deze 

i"1 P. Art« Het dubbelklooster Dikninge. Assen 1945, 195. 
"2 Racer VII. 314. 
103 Dumbar, Tegenw. Staat II, 76. 
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verpachting een feit. Op 1 september van dat jaar klaagt Philip-
pus Rovenius er over, dat alle kerkelijke goederen in Twente, 
door de willekeur der ketters, worden verdeeld, verhuurd of 
verkocht en dat men aan de St. Plechelmuskerk te Oldenzaal 
zelfs een plakkaat heeft laten aanplakken, waarin men de goe
deren van het convent te Albergen voor twintig jaar aan de 
meestbiedende wenst te verpachten.104 

De genomen besluiten hadden dus aanvankelijk nog weinig uit 
werking ; dit kwam, omdat een deel van het gewest nog steeds 
in Spaanse handen was en mede, omdat een groot aantal steden 
nog overwegend katholiek was en verscheidene leden der be
stuursorganen eveneens. In dit verband memoreren wij een 
schrijven van Hare Hoogmogenden, voorgelezen ter vergadering 
van Ridderschap en Steden van 20 juni 1621 : „Ende is ook vor
der geresolveert, dat alle die gene, soo op Lantdagen ende By-
comsten van Ridd. ende Steden compareren, neffens den voorst-
olden gewoontlychen eed ende dése daerop gevolge voorgaende 
verclaronge, oock mede sullen verclaren ende seeckeren, dat sij 
die Papistische religie met derselver afgodische dwalingen ende 
superstitien niet aenhangich sijn maer daervan een affkeer heb
ben, ende dat sij sijn voorstanders van de waere christelijke 
gereformeerde religie".105 Later, in 1657, 1675 en 1705 eisten 
de reglementen, dat de leden niet slechts voorstanders, maar 
ook openbare belijders van de staatsgodsdienst waren. loe 

De Acta van de Classis van Deventer en de resoluties van Ridder
schap en Steden van Overijsel geven ons een beschrijving van de 
middelen die door de gereformeerde machthebbers op het einde 
der 16e eeuw en gedurende het eerste kwartaal der 17e werden 
gebruikt om het katholicisme in Twente te verdringen.107 We 
noemen o.a.: afzetting van de geestelijken die de oude kerk 
trouw bleven, verbod van katholieke godsdienstoefeningen in 
kerken of particuliere woningen, verwijdering van altaren, 
kruisen en beelden uit de kerken en de opheffing van kloosters 
met in beslagname der bezittingen. Hiernaast getuigen deze 
Acta echter ook van het verzet der burgers, die hun geloof 
wensten trouw te blijven en van de meegaande houding van 
sommige Staatse autoriteiten. 
De hogere geestelijkheid, hierin gesteund door het Spaanse 

,04 W. L. J. Knuif en Dr. J. de Jong, Philippus Rovenius en zgn 
bestuur der Hollandsche zending Arch. A.U. 50 (1924) 14. 

105 R. A. Arnhem, Inv. Baron v. Rhenen van Rhemenshuizen, 
Inv. 58 fol 21. 

10« V.M.O.R.G. 48 (1921) 122. 
107 Reitsma en v. Veen, Acta V, passim. 
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garnizoen binnen Oldenzaal, wendde alle middelen aan om 
Twente voor het geloof te behouden,108 maar dit garnizoen was 
niet in staat om het klooster te Albergen te beschermen tegen 
de Staatse troepen. 
Welke houding de nog aanwezige kloosterlingen in de opstand 
tegen de Spanjaarden hebben aangenomen, is niet voldoende na 
te gaan. Het lijkt ons echter wel waarschijnlijk, dat hun sym
pathieën niet bepaald Staatsgezind georiënteerd waren. Zij za
gen heel goed het gevaar, dat van die zijde het geloof bedreigde 
en daarbij eiste de opstand tegen Spanje van hen grote materiële 
offers. Dat het convent in 1582 vermeld stond op de lijst van 
hen die heulden met het Hof te Madrid, wijst wel in die rich
ting, maar zegt overigens niet alles, 't Ging hier ook om een mo
tief voor de verbeurd verklaring der kloostergoederen, welke 
verklaring bij besluit van de Landdag van 16 november 1582 
volgde.109 

Enige jaren daarvoor, op 18 augustus 1578, hadden de gemach
tigden der Staten alle kloosters in Overijsel, naargelang hun in
komsten, aangeslagen om zodoende de nodige gelden te ver
krijgen voor het beleg en de verovering van Deventer. Windes
heim moest 400 gulden betalen, terwijl Sipculo, het fraterhuis 
te Deventer en ook Albergen gedwongen werden, ieder 300 gul
den bij te dragen.110 

Ondanks de moeilijke godsdienstige en economische situatie, 
waarin het klooster verkeerde en in weerwil van de geringe 
kloosterbezetting, schijnt prior Lubbertus van Arnhem nog niet 
alle hoop op de toekomst te hebben opgegeven, want in 1580 
schafte hij voor het convent nog enkele kelken en een monstrans 
aan, tot een gezamenlijke waarde van 300 goudguldens en het 
jaar daarop liet hij nog 500 jonge bomen planten voor de 
kloosterpoort.111 

Op 18 oktober 1582 schonk Herman Grubbe aan prior en con
vent de tiende over het erf Bredenbroeck.112 Dit is het laatste 
optimistische geluid, dat wij uit Albergen horen. 
In 1589, schrijft Moonen, hebben Staatse troepen in de om
geving van Oldenzaal, Ootmarsum en Enschede „1000 paerden, 
500 koeienbeesten, 1000 schaepen en verkens sonder getal ge-

108 D e Hullu, Aanteekeningen betreffende de Katholieken in Twen-
the. Arch. A.U. 40 (1914) 1. 

109 Bij dr. gesch. ν. Ov. IV, 181. 
110 v. Hattum, Geschiedenis der stad Zwolle III, 167—168. 
»i Kerk. Ned. 1847, 56. 
и 2 Formsma, De arch. ν. d. Oldenz. Oudheidkamer, Reg. 42 en 43. 
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nomen" 11S en zo het klooster tot de slachtoffers behoorde, 
wat we niet onwaarschijnlijk achten, trof deze slag dubbel. 
Uit een brief van Marcellus van Lent, prior-generaal van de 
Congregatie van Windesheim, valt op te maken, dat de klooster 
lingen twee jaar tevoren tijdelijk in Oldenzaal verbleven. Spaan
se troepen hadden zich meester gemaakt van het kloostercom 
plex en pogingen, zelfs bij 's konings landvoogd Parma, om de 
gebouwen weer vrij te krijgen bleven zonder resultaat.114 Uit
eindelijk trokken de troepen uit eigen beweging weg en lieten 
de gebouwen in een desolate toestand achter. De vreugde van 
de verdreven gemeenschap, die met lede ogen vanuit de verte 
de désastreuse bezetting van het convent had gadegeslagen, was 
groot, toen zij kon terugkeren, maar nauwelijks op verhaal ge
komen werd zij door bovengenoemde Staatse troepen uitgeplun-
derd. Ondanks alles togen zij vol goede moed aan de arbeid, zich 
schijnbaar niet bewust van het naderende einde. 
In 1597 verdreef Maurits de laatste Spaanse troepen en Ridder
schap en Steden trachtten uitvoering te geven aan de genomen 
resoluties. 
Reeds in 1593 was het college van Gedeputeerden opgericht, dat 
bij zijn instructie o.a. de opdracht kreeg: „Inventaríen ende 
staet te maken van den Cloestergoederen als Sippekeloe, Al
bergen, St. Joannis Camp, Wijnssem, Clarenwater, Comman-
derie van Ootmerssum, ter Honnepe, Weersel, Clarenberck, 
voorts van alle Pastoriën, Vicariën, Praebenden, precariën, van 
oldes daer toe gehorende, ende van allen anderen giestlicken 
goederen, daer van die Corpora in den Lande und buyten den 
Steden ende der drier Steden Carspelen liggende, om dselve te 
doen administreren ende imployeren by advys van Ridd. ende 
Steden". n~> In dezelfde instructie staat ook, dat de Gedeputeer
den „die gereformierde christlicke religie in alles moeten voer-
staen ende dieselve ten plattenlande (daer hett moegelick sijn 
sal) doen planten ende propagieren, sonder eenige kereken-
dienaren dan expresse van die gereformirde christlicke religie 
bekentenisse diende enichssins aldaer tho te laeten". n e 

Tot grote ontevredenheid van de hervormde predikanten kon
den de gecommitteerden hun opdrachten niet volledig verwezen
lijken en bleven ze derhalve op verschillende plaatsen onuit-

»«3 Moonen 135. 
»i* Acquoy II, 163. 
" 3 Dumbar. Tegenw. Staat I, 482. 
110 De Hullu, Aanteekeningen betreffende de Katholieken in Twen-

the. Arch. A.U. 40 (1914) 4; Dumbar, Tegenw. Staat I, 482. 
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gevoerd. Hoewel de predikanten de gecommitteerden herhaal
delijk aanspoorden priesters hun geestelijke arbeid onmogelijk 
te maken, gingen deze laatsten, vooral in Twente, hun gewone 
gang. U 7 De overgrote meerderheid der bevolking bleef trouw 
aan het voorvaderlijke geloof en door de herovering van Olden-
zaal door Spaanse troepen (1605) bleef een definitieve regeling 
rusten. 
In 1602 werden de kloostergoederen van Albergen en Sipculo 
tot één rentambt verenigd en werd Jurrien Sticke tot rent
meester aangesteld. Bij resolutie van 11 maart 1602 kreeg deze 
van Ridderschap en Steden opdracht „de kerck en ander on-
noodis getimmer" te Albergen af te breken , I 8 en in 1605 werd 
bepaald, dat „de penningen van vercochte holt van Sibbekeloe 
ende Albergen (alsmede van dat erve Braekel te Zeist) sullen 
aengelegt worden tot betalinge der clooster-schulden. ш 

Waarom kerk en andere onnodige gebouwen niet werden afge
broken, vonden we nergens vermeld, maar dat deze opdracht niet 
werd uitgevoerd is zeker, want Lubbertus van Arnhem, tevens 
prior van de kloostergemeenschap te Frenswegen, vertoefde tot 
aan zijn dood regelmatig in het klooster. De gemeenschap aldaar 
was intussen tot twee leden teruggelopen, de prior en de procu
rator. In de Acta van het Capitulum privatum, in 1610 in 't 
klooster „Maria in 't Sant" bij Stralen gehouden, vinden we ver
meld, dat er op dat ogenblik in Albergen slechts één koorbroeder 
vertoefde n.l. Everardus en dat het provinciaal bestuur de jaar
lijkse inkomsten uit de kloosterbezittingen voor zich opeiste en 
hiervan aan genoemde broeder jaarlijks 100 gulden afdroeg.1го 

De verpachting der kloostergoederen, waartoe op de landdag 
te Deventer in 1611 was besloten, had intussen zijn beslag ge
kregen, maar de prior beleefde de uitvoering ervan niet, want 
kort daarop, 11 november 1611, stierf Lubbertus van Arnhem 
en zijn stoffelijk overschot werd op het Alberger klooster
kerkhof bijgezet.121 Vroeger schijnt achter de pastorie te Al
bergen een grafsteen te hebben gelegen, waarop men nog kon 

i " Reitsma en v. Veen, Acta V, 257 e.V.; Arch. A.U. 40 (1914) 7; 
Ον. Alm. 1843, 121. 

»8 Dumbar, Tegenw. Staat II, 76. 
1 1 9 R A. Arnhem, Inv. Baron v. Rhenen ν. Rhemenshuizen, Inv. 58 

fol. 35. 
1 2 0 ν. d. Woude, Acta Cap. Wind. 262 Volgens de afrekeningen van 

de rentmeester van het rentambt Sipc. en Alb. verkreeg de 
procurator van Albergen in de jaren 1604 en volgende, jaarlijks 
180 cuiden toegewezen. 

1 2 1 Löffler202. 
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ontcijferen „ricius van A". Mogelijk was dit de zerk, die een
maal het graf dekte van Albergens prior, Lubber tus van Arn
hem, die ook Johannes Fabricius van Arnhem heette en onder 
deze naam voorkomt als 17e op de lijst van priors van Frens-
wegen.12г Zes en veertig jaren had hij de leiding gehad in Al-
bergen en de laatste 36 jaren tevens te Frenswegen en in beidr 
kloosters vele moeilijkheden ondervonden. 
Uit de verantwoording van de rentmeester over het jaai 
1611—1612 blijkt, dat de corpusgoederen van het klooster in 
dat jaar werden verpacht aan Jurrien Hesse, Gert in 't bouhuis. 
Hinderick Schoemaker, Hoflant en dat de voormalige procu
rator Everardus, tezamen met Jacobus ter Steede, ook een 
vijfde gedeelte pachtte. De rentmeester schrijft : „Dese vijf ge-
bruickers vant klooster sijnde veraccordeert voor die geheele 
pacht vant klooster voor die somme van hondert goltgulden".12' 
In 1612—'13 is aan de jaarlijkse verantwoording door een an
dere hand toegevoegd „de tynden vant Alberger klooster 80 
goltgulden" en blijkt, dat verpachting en verhuur van corpus
goederen, tienden en gebouwen van het klooster ongeveer 333 
goudguldens opbrengen. 

Terwijl elders, na de verbeurdverklaring, de inkomsten uit ker
kelijke goederen hoe langer, hoe meer werden aangewend tot 
onderhoud van predikanten, kosters en schoolmeesters of van 
priesters en monniken, die uit hun ambt of bezit waren ontzet, 
zien wij, dat in Twente aanvankelijk nog geen grote verande
ringen plaats vinden. Wel werden op 14 oktober 1601 de Twent
se pastoors naar Oldenzaal ontboden om aldaar voor de Classis 
te verschijnen, die hun de belofte trachtte af te dwingen 
voortaan in hun kerken de nieuwe leer te prediken. 
Van de tien, aldaar verschenen, priesters vroegen de meesten 
bedenktijd, welke hun werd gegeven.124 Toen echter in 1605 de 
Spaanse veldheer Spinola Oldenzaal had ingenomen, kreeg de 
geestelijkheid weer grotere vrijheid en bleef alles bij 't oude. 
Met de bezetting van deze stad begon een nieuw tijdperk van 
godsdienstige en politieke spanningen. Oldenzaal, vast in Spaan
se handen, vormde een uitvalpoort voor het afstropen van de 
omgeving en een bolwerk om alle politieke en religieuse be
moeienissen der Staatse vertegenwoordigers af te weren. De 
katholieke zaak werd er door gesteund, wat een doorn was in 

1 2 2 Bemolt v. Logh. Slaterus. Het klooster Frenswegen, 127. 
»гз Rentambt Sipc. en Alb. 1611—12. 
1 2 4 de Hullu, Over de kerk. toestanden in Twenthe. Arch. A.U. 

45 (1920) 195. 
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het oog der hervormde predikanten. 
Bij het sluiten van het Twaalfjarig Bestand was bepaald, dat 
de steden, landschappen en heerlijkheden, die elk der partijen 
in bezit had, gedurende het Bestand in zijn bezit zouden blij
ven. l z5 De Spanjaarden stelden zich op het s tandpunt, dat 
Twente bij Oldenzaal behoorde, omdat het er, in hun ogen, van 
afhankelijk was. De Staatsen daarentegen verstonden onder 
Oldenzaal alleen de stad en z'n naaste omgeving en dit verschil 
van opvatting leidde tot spanningen en botsingen. Bij een na
dere overeenkomst over deze aangelegenheid, op 24 juni 1610, 
vond men de volgende oplossing: tot 1621, het jaar van de af
loop van het Bestand, zou het platteland van Twente onder de 
Staten-Generaal staan, maar alles wat de godsdienst betrof, zou 
blijven zoals het was. 1 2 c De Staten van Overijsel hielden zich 
echter niet aan deze bepaling, we lezen immers bij Moonen : „In 
dit zelve jaer (1610) hebben Ridderschap en Steden in de 
meeste dorpen van Zallant en Twente, die noch geene Predi
kanten hadden, of door den overval der Spaenschen in het jaer 
1605 van hunne Leeraeren berooft waren, de Predikanten voor 
de eersten of tweede mael gezonden",127 maar veel invloed 
schijnen ze op de bevolking niet te hebben gehad, want de pro
testen van de Classis van Deventer bij de Staten van Overijsel 
tegen het optreden der katholieken hielden aan. Zo lezen we in 
art . 7 van de Acta der in 1611 te Deventer gehouden provinciale 
synode „oeck mede te versoecken aen haer E.E., dat alle ab-
busen, als ontheiligen des Sondaechs, gansetrecken, papegay-
schieten etc. moege verboden worden" l z e en in de Acta van 
1618, „het verbranden der Godlose Taferelen sullen de E.E. 
Ridderschap ende Steden tot sulx door de deputaten des synodi 
ernstelijc worden versocht", alsmede, „dat alle geestelycke goe
deren tot haeren rechten gebruyek moghen aengewendet wer
den". 129 Twee jaar later vernemen we „dat expresselijck moge 
verboden worden, dat niemant zijne kinderen bij eenige papen 
moge brengen om gedoopt te worden, gelijck bij experientie 
bevonden wort".130 De klachten over de ergenissen, die priesters 
en schoolmeesters geven, in het oog van de classis tenminste, 

125 W. L. J. Knuif en Dr. J. de Jong, Philippus Rovenius en zijn 
bestuur der Hollandsche zending. Arch. A.U. 50 (1925) 5. 

128 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord Nederland 
in de 16e en 17e eeuw, I, 563. 

127 Moonen 143. 
128 Reitsma en v. Veen, Acta 285. 
129 Reitsma en v. Veen, Acta 307, 309. 
130 Reitsma en v. Veen, Acta 374. 
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zijn dus niet van de lucht. 
De kloostergemeenschap van Albergen was intussen ter ziele, 
de laatste prior, Johannes Fabricius, was voorgoed heengegaan 
en de laatste kooi broeder was pachter geworden. 
In zijn artikel „Een coopman tot Almeloe in 1600" , s l vermeldt 
Mr. Ter Kuile de naam Gerdt ter Luttich int bouwhuis, dezelfde 
die ook in de rekeningen van de rentmeester van Sipculo en Al-
bergen genoemd wordt . Hij komt tot de conclusie, dat deze Gerdt 
een ex-kloosterling was, die na de opheffing van 't klooster 
een „frouwe" zal hebben gevonden. Deze conclusie lijkt ons 
gewaagd. In de eerste plaats was er bij de dood van de laatste 
prior geen kloosterling, die Gerdt heette, maar we betwijfelen 
of in de laatste decennia de kloosterbezetting wel zodanig was, 
dat er een lekebroeder als hoofd van het bouwhuis kon worden 
aangewezen. Het lijkt ons logischer132 dat deze Gerdt, als ge
huurde leek, de leiding van de arbeiders in 't bouwhuis heeft 
gehad, in elk geval daar heeft gewoond en zodoende, geheel in 
overeenstemming met het Twentse spraakgebruik, de naam van 
„Gerdt in 't bouwhuis" kreeg. Of hij later, als huurder van een 
deel der corpusgoederen, op 't bouwhuis woonde met zijn ge
zin, vonden we nergens, maar de mogelijkheid bestaat, want 
nog steeds woont op het bouwhuis van het klooster, thans 
een moderne boerderij , de familie Bouwhuis. 
In 1609—1610, dus voor de verpachting, bedroegen de inkomsten 
uit de kloostergoederen 1479 Karolusguldens, die voor een deel 
de gewestelijke kas ten goede kwamen voor een ander deel 
dienden tot ondersteuning van enkele pastoors, predikanten, 
kosters, schoolmeesters en protestantse instellingen. In 1681 ver
antwoordt de rentmeester aan uitgaven : voor 14 predikanten, 
onder wie die van Tubbergen, Vriezenveen, Wierden, Borne 
Rijssen, Goor en Ootmarsum 1390 gulden ; voor drie predikants
weduwen 3 X 75 gulden en voor kosters en schoolmeesters van 
een dertigtal Twentse plaatsen toelagen, variërende van 25 tot 
50 gulden, tezamen 1275 gulden.133 

Vergelijken wij de rekeningen van het rentambt en de lijst van 
verpondinghe met de gegevens uit het kloosterarchief, het Li
ber Monasterii, het Chartularium Albergense en het Registrum 
van Johannes van Lochern, dan blijkt, dat een aantal lande
rijen, erven en tienden, die in de 16e eeuw nog tot het con
vent behoorden, in het begin van de 17e eeuw niet meer ge

lsi V.M.O.R.G. 31 (1939) 74—87. 
1 3 2 Zie boven blz. 176. 
1 3 3 Rentambt Sipc. en Alb. 1681, fol. 23—24. 
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noemd worden. Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze goederen 
op een minder eerlijke wijze onttrokken zijn aan het klooster-
bezit, hiervoor was gelegenheid te over in de bange jaren aan 
het einde van de 16e eeuw en die van het begin der 17e, toen 
het toezicht, door het geringe aantal kloosterlingen, onvoldoen
de was en tijdens de bezettingen door vreemde soldaten, toen 
er waarschijnlijk helemaal geen controle bestond. 
Boven (blz. 172) zagen we, dat Ridderschap en Steden een be
sluit uitvaardigden om niet in gebruik zijnde goederen vrij te 
stellen van pacht. Hier zij vermeld, dat men ook had besloten 
om de bewoners van het kerspel, waarin de goederen lagen, hel 
recht te geven deze te verhuren tot tegemoetkoming in de aan 
het kerspel opgelegde bijdrage. Misschien hebben de kerspelen 
hier, zoals ook elders,134 van de omstandigheden gebruik ge
maakt om niet slechts deze goederen te verpachten maar ze 
zelfs te verkopen. 
Dat ook Ridderschao en Steden van Overijsel enig vermoeden 
van deze ontvreemdingen hadden, volgt uit een instructie van 
1659. Volgens deze moest een commissie in het leven worden 
geroepen, die de staat der domeingoederen, der geestelijke en 
kerkelijke goederen „verpande, sub- ende opreptive verkregene 
ofte verdonckerde goederen" moest nagaan.135 Uit het verslag 
van deze commissie, die uit zes leden bestond, drie uit de 
ridderschap en drie uit de steden, vernemen we „hoe tyncen en 
dergelijke van olde tiden her inden rentampt betaelt" eenvoudig 
verdonkeremaand waren. 
Na afloop van het Bestand (1621) en vooral na de verovering 
van Olden/aal door Ernst Casimir van Nassau (1626) kwam al 
heel spoedig de aandrang van de Classis om in Oldenzaal en op 
het platteland van Overijsel de hervormde godsdienst door te 
voeren, maar de Staten voelden er schijnbaar niet veel voor om 
deze kwestie met geweld door te drijven. Het gebied lag te veel 
onder bereik der keizerlijke troepen, wat gevaarlijk kon wor
den, als het volk in zijn godsdienstige gevoelens teveel werd 
aangetast. In januari 1628 kwam het zelfs tot een overeenkomst 
(Interim van Rozendaal), waarbij de, in 1627 door de hervorm
den overgenomen, St. Plechelmuskerk te Oldenzaal weer in han
den van de katholieken kwam en aan deze laatsten in Twente 
weer een grote mate van vrijheid op godsdienstig gebied werd 
geschonken, op voorwaarde echter, dat de predikanten ook vrij 

134 P. Arts, Het dubbelklooster Dikninge, 196. 
135 Bussemaker, Geschiedenis van Overijssel I, 185. 
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hun ambt mochten uitoefenen.1S6 

Dat dit Interim niet in de smaak viel bij de Classis valt te be
grijpen en in december 1632 werd het dan ook door de Staten 
opgezegd, wegens de vele inbreuken, die daarop door de vij
and en vooral door de geestelijkheid waren gemaakt. Men 
beklaagde zich o.a. over een plakkaat van de vicaris apostoli-
cus Rovenius, die hierin zijn gezag over geheel Twente uit
strekte. ш 

Oldenzaal en Twente werden in het vervolg als een onderhorig 
deel van Overijsel beschouwd.1 3 8 

Doordat de Classis van Deventer steeds opnieuw aandrong op 
de invoering van de hervorming in Twente, raakten de katho
lieken langzamerhand in een moeilijke positie. Bij de Westfaal-
se vrede verloren zij al hun kerken, die in handen van de her
vormden kwamen en zodoende moesten de Heilige Geheimen 
voortaan in particuliere woningen worden gevierd, meestal in 
de huizen van katholieke Twentse edellieden, die hiervoor 't 
meest geschikt waren, 't Gevaar voor verstoring van deze ge
heime bijeenkomsten was niet groot, want de drosten zagen er 
tegenop om adellijke huizen te overvallen. Uit de memorie van 
11 april 1778 blijkt, dat in Albergen op verschillende plaatsen 
bijeenkomsten werden gehouden en wel op het huis Weemselo, 
op het erve Leuwinck aan de Kemna en in de woning van de 
provinciale meier Stam. 1 3 e 

Reeds vroeger waren de meeste openlijke kentekenen van rooms 
geloof verwijderd. In een vergadering van 5 september 1637 
worden de deputaten van de Classis van Deventer belast ten 
aanzien van het grote crucifix voor de kloosterkerk te Albergen 
„te remonstreeren bij den Heer Verwalter van Twenthe en bij 
den Rentmeester van Albergen, Marienborch, enn mett allen 

,M Biidr. gesch. v. Ov. XII, 62. Dat alle de Rcnmsche Catholicke 
Gheestelycheyt end*» clergie vande stadt Oldenzeel ende in de 
geheele lantschap Twente, alomme sal worden gerestituoert 
ende gesteh in haere oude paisible prosessie om gerustelycken 
ende ongemolesteert publickelycken te moeen exerceren de 
functien van haere ampten ende kercken diensten.... 
Dat de ministers ende predicanten van die van d'ander of con
trarie religie, oock haere ampten sullen moghen bedienen inde 
voors. Twente ten platten lande, ter plaetse aldaer se voir den 
Treues ende den selven geduerende syn geadmitteert ende toe-
gelaeten geweest, maer niet voorder. 

1 3 ' Bijdr. gesch. ν. Ον. XII, 81—82. 
1 3 8 Bijdr. gesch. ν. Ον. XII, 86. 
"в Bijdr. gesch. v. Ov. VIII, 178. 
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Eems t dése affgoderij soeken uitteroyen".1 4 0 Uit de resolutie 
van Ridderschap en Steden van 7 april 1663 blijkt echter, dat 
het uitroeien niet zo'n vaart had genomen, want we lezen daar : 
„Dat moge worden geremoveert het afgodisch Beelt of Crusifix 
staande voor de kerke van 't Clooster tot Albergen". De drost 
van Twente word t „g'authoriseert ordre te stellen dat dito 
ergemisse worden weggenomen".1 4 1 

Nog éénmaal scheen voor het klooster te Albergen de zon boven 
de horizon te komen en leek het uit zijn doodslaap te zullen her
rijzen. Met de inval van de Munsterse troepen in 1672, het ramp
jaar , achtte de prior-generaal van de Congregatie van Windes
heim een gunstig moment gekomen om te proberen de klooster
gemeenschap te Albergen te herstellen. Hij zond enige broeders 
onder leiding van Philippus Jacobus Robben, regulier van het 
klooster te Gaesdonck, naar het convent in Twente waar zij 
inderdaad korte tijd verbleven en waar de nieuwe prior ook 
met de herderlijke zorg van de omgeving werd belast en door 
het grote gebrek aan priesters met het pastoraat van Tub-
bergen. Dit laatste mogen we besluiten uit een brief, die hij op 
3 januar i 1673 aan Johan, Heer van Eschede zond en welke hij 
ondertekende met „Philippus, Jacobus Robben, prior in Al
bergen et Pastor in Tibburgen".1 4 2 Zijn verblijf in Albergen was 
echter maar van korte duur. De Staatse troepen heroverden 
spoedig de kloostergebouwen en Robben vluchtte met zijn broe
ders naar Tubbergen, waar hij op 2 april 1673 overleed.143 Op 
het kloosterkerkhof te Albergen werd hij ter aarde besteld. ы* 
Voor de zoveelste keer lagen de kloostergebouwen gedeeltelijk 
leeg en verlaten in het ruime Twentse landschap. Hoewel de 
pachters van de corpusgoederen in een deel ervan woonplaats 
hadden gevonden, was het geheel toch aan zijn bestemming 
onttrokken en wachtte slechts op z'n ondergang. De tand des 
tij ds had geknaagd aan het kerkgebouw, dat voor de eeuwen 
gemaakt scheen, de schendende hand van plunderzieke sol
daten had geholpen de vernieling te bespoedigen, m a a r ondanks 
dat alles, stond in 1628 de kloosterkerk van Albergen nog daar 
als een „templum in s t ructura magnif icum". 1 4 5 

Veel geld legden Ridderschap en Steden van Overijsel in den be
ginne niet ten koste aan de gebouwen. Ze hadden meer in-

" o Bijdr. gesch. v. Ov. X, 345. 
» i V.M.O.R.G. 31 (1915) 149. 
i « V.M.O.R.G. 9 (1874) 86. 
! « Löffler, Necrol. Frensw., 186. 
144 R. Scholten, Gaesdonck, 126. 
m V.M.O.R.G. 9 (1874) 86. 
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teresse voor de baten dan voor de lasten. In de jaren 1609 en 
1610 werden geringe bedragen uitgegeven voor herstelwerk
zaamheden, voornamelijk aan de gedeelten die door de pachters 
werden bewoond. In 1611 werd aanbesteed „het uythouen van 
alle die leemwanden boven den dormter" en het herstellen van 
het „bijdack int klooster en van het capittelhuys, behalve van 
de karck". Vier jaar later noteert de rentmeester o.a., gerepa
reerd „den olden dormter , een nye götte langs het langhe huys, 
een götte tusschen de karcke en de librye".14B In 1626 spreekt 
de prior van Frenswegen, Quirinus Steghemann, de wens uit, 
dat het klooster van Albergen behouden mag blijven, maar 
tegelijkertijd wijst hij er op, dat het dak van de kerk, wegens 
gebrek aan middelen, niet voldoende wordt onderhouden.1 4 7 

In de dertiger jaren werden grotere uitgaven voor restauratie
werkzaamheden gevoteerd en in 1634 wordt ook de kerk in het 
restauratieplan opgenomen, want op 15 juli van dat jaar no
teert de rentmeester : ,Дппо 34 den 15 July heb ik een leidekker 
uit Deventer, Mr. Henrick Roelevinck, naar Albergen gezonden 
om de gelegentheyt van de kercke aldaar te besien, wat diende 
daaraan gerepareert te worden en wat het zou kosten, die my 
gerapporteert, dat de geheele zijde int Noorden geheel nieuw 
diende gedekt te worden met leien, konnende pannen om de 
groete daerop niet rusten dat 't holtwerk anders nog goed was, 
maar het lood overal slecht. Soe dat den toorn eer lange solde 
doort gewulfte lecken ende nedervallen". Voor de restauratie 
schatte Roelevinck meer dan 3000 gulden aan materiaal nodig te 
hebben, „soe sy die pijlers ter zijde van de kercke mede moesten 
bedekken 3500 gulden". In 1636 begon men met de restauratie 
van een aantal gebouwen, voornamelijk bewoond door of in ge
bruik van de vijf meiers van het k loos ter . l 4 8 Al deze kleine her
stellingen konden het klooster echter niet van zijn ondergang 
redden. Daarom besloten de Heren Gedeputeerden, hierop ge
attendeerd, bij resolutie van 24 augustus 1638, een groter be
drag ter beschikking te stel len. 1 4 9 Op 17 april 1639 trok de 
rentmeester op een gehuurde wagen naar Albergen om aldaar 
opdracht te geven voor belangrijke repara t ie s . 1 5 0 Aan de lei-

1 4 8 Rentambt Sipc. en Alb. 1609 en vlg. 
1 4 7 Geerdink, Eenige bijdragen tot de geschiedenis van het aarts-

diaconaat en aartspriesterschap Twenthe, 374. 
1 4 8 Rentambt Sipc. en Alb. 1635—'36, fol. 36 en 1636—'37, fol. 35. 
i4" Rentambt Sipc. en Alb. 1638—'39, fol. 35. 
1 5 0 Rentambt Sipc. en Alb. 1638—'39, fol. 35—37. Speciale an-

teyckeninghe van de oncosten die tot de reparatie van kercke 
tot Alberghen sijn angewent. 
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dekker Willem van Rijssen werd de opdracht verstrekt om het 
dak van de kerk te repareren, wat dus in 1634 niet was geschied. 
Hij nam de leien van de voorkant van het dak en gebruikte deze 
om de achterzijde waterdicht te maken. De voorkant belegde 
hij hierna met pannen, waarvan de rentmeester er, volgens de 
boekhouding, 7200 aankocht.1 5 1 Enige regels verder vinden wc 
nog twee posten resp. 38 gulden 2 st. en 119 gulden 5 st. ver
meld voor aankoop van dakbedekking, latten enz. Voor verdere 
dichting werden drie rollen lood uit Deventer aangevoerd en 
werd uit Oldenzaal een hoeveelheid steenkalk verkregen. De 
timmerman kreeg opdracht om allereerst een nieuwe deur aan 
te brengen, waardoor aan het lopen op de kerk een einde zou 
komen en verder alle balken, planken, kozijnen en stijlen in 
kerk en toren te controleren en zo nodig te vernieuwen. In de 
toren bracht hij voorlopig een aantal stutten aan, alsmede een 
eenvoudige nieuwe trap, zodat men weer in de toren kon ko
men. Het onderste deel van de toren werd van nieuw pleister
werk voorzien, drie nieuwe ramen werden in de kerk aange 
bracht en aan, in en op de librye werden verschillende onder
delen gerepareerd. De rentmeester betaalde voor dit alles aan 
arbeidsloon en materiaalkosten ruim 1530 gulden.152 

Voor 1640 vinden we opnieuw werkzaamheden aan de librye 
vermeld tot een bedrag van 68 gulden.1 5 S Hiervoor werden een 
viertal ramen vernieuwd, de zolder gerepareerd, alsmede een 
gedeelte van het dak vernieuwd. Tot slot wordt in 1641, 1642 
en 1643 nog gewag gemaakt van enige reparaties, zoals het aan
brengen van een nieuwe deur in de sacristie, enige verbete
ringen aan de vervallen fundamenten van kerk en refter 1 5 1 en 
in 1644 van een verbetering van het kerkdak, waarvoor 200 pan
nen en een aantal leien werden gekocht.1 5 5 Ook kocht men in 
die jaren honderden „teilegen" (jonge boompjes) en eiken1511 

ter vervanging van de bomen die bij het herstel gebruikt waren. 
In totaal werden in deze jaren ongeveer 2000 gulden besteed 
aan onderhoudskosten, maar ondanks deze vrij grote uitgaven, 
verviel het gebouwencomplex steeds meer en enkele delen stort
ten zelfs in. Lindebom, die in 1670 Albergen bezocht, zegt : „Van 

ist Ter waarde van 108 pld. 18 st. 
1 5 2 Rentambt Sipc. en Alb. 1638—'40, fol. 35, 36, 37. 
1 5 3 Rentambt Sipc. en Alb. 1639—'40, fol. 32—33. 
»54 Rentambt Sipc. en Alb. 1641—'42, fol. 33. 
«s Rentambt Sipc. en Alb. 1644—'45, fol. 34. 
«β Rentambt Sipc en Alb. 1642—'43, fol. 31; 1643—'44 en 

1644—'45, fol. 33. 
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de gebouwen staan er op het ogenblik nog de kerk met de elf al
taren, de sacristie, de kapittelzaal met een gedeelte van de om
gang en de refter met een deel van de slaapzaal, de rest is in
gestort. De plaats is zeer geschikt om God te dienen wegens 
zijn rustige eenzaamheid en de lommerrijke bomen, die haar 
omgeven. Nu echter wordt zij bewoond door de boeren van 
het klooster, die aan de provinciale schatkist haar pacht be
talen". ,57 Volgens Schoemaker was een gedeelte der gebouwen 
omstreeks deze tijd nog in vrij goede staat.158 De Staatse troe
pen, die er zich na Robbens vertrek tijdelijk vestigden, zullen ei 
het hunne wel toe hebben bijgedragen, dat Schoemaker in 1675 
verklaarde, dat hij „de ongemene groóte verwoesting met be-
droefthyt aanschout". Volgens hem zouden ook een aantal 
kloostergebouwen door brand zijn vernield.159 

In 1721 kwam het delinitieve einde. Ingevolge een resolutie van 
Ridderschap en Steden van 1 januari 1718 liet de rentmeester 
de kerk en de sacristie taxeren en op 7 mei 1721 werden „De 
materialen van de oude vervallen kerke en gerfkamer van Al-
bergen" in drie percelen voor afbraak verkocht. De „sarken of 
vloerstenen, die binnen of buiten de kerke onder het puin 
mochten verborgen of niet verborgen sijn" werden echter uit
drukkelijk buiten de verkoop gehouden. Op 26 mei 1721 werd 
de gehele afbraak gegund voor 1258 gulden en 10 st. ieo 

Hoe het klooster er heeft uitgezien weten we niet, geen enkele 
afbeelding hebben wij ervan kunnen vinden. De tekening, die 
Schoemaker in 1729 aankondigde met de woorden : „Als wij in 
1729 tot Albergen waren, tekende C. Pronk deze tekening van 
het afgebrande klooster" 1β1 is, om welke reden ook, nooit ge
maakt. Misschien waren de gebouwen toen reeds afgebroken. 
„En nu nog," zegt ter Kuile „kan een speurend oog bij welhaast 
elke boerderij onder Tubbergen fragmenten van de Bentheimer-
stenen, deur- en vensterkozijnen ontdekken." 1β2 

Van het grote gebouwencomplex rest niets meer dan een put, 
ongeveer 14 m. diep, geheel van Bentheimersteen opgetrok
ken. 1 6 3 Volgens de tegenwoordige pastoor van Albergen, wiens 
kerk en pastorie in „het klooster" staan, werden indertijd bij 

IST Lindebom 428—429. 
1 5 8 Schoemaker, Korte beschreyving van Over IJssel I, fol. 28. 
1 5 9 Schoemaker. Korte beschreyving van Over IJssel I, fol. 28—29. 
"β Zie bijlape IX. 
161 Schoemaker I, fol. 29. 
1 8 2 G. J. ter Kuile, Twentsche Eigenheimers, 288. 
івз By grondwerkzaamheden op het kloost.Tterrfin werd in 1958 

een tweede tien meter diepe put ontdekt. Ook brokken van 
stukgeslagen grafzerken kwamen te voorschijn. 
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opgravingen zware fundamenten van ± 1.50 m. dikte blootge
legd en heeft men overblijfselen van consols, kathedraalglas en 
andere restanten gevonden. In de keldergewelven werd nog half 
vergaan koren aangetroffen. Van hel eens zo trotse klooster, ge
legen op een zeven ha. groot, door een brede gracht omsloten en 
met statige eiken begroeid kloosterterrein bleef geen enkele 
heugenis. Zelfs de herinnering aan de grootheid van het convent 
en van zijn invloed in vroegere dagen verdween volkomen bij de 
Alberger bevolking. Slechts de uitdrukking „Zo arm als de 
broeders van Albergen" bleef bewaard. Deze zegswijze en dt 
simpele woorden „'t Klooster" en „Monnikenbrake" zijn prak
tisch alles, wat aangaande „St. Antonius" in de volksherinne
ring is blijven hangen. Voorzeker een bewijs van de waarheid 
van het spreekwoord : „Sic transit gloria mundi". 
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BULAGEN 





BIJLAGE 1 

Rectoren en priors van het huis en convent te Albergen. 

Rectoren : 

Henrik Wetter 1407—1437/38 
Godfried Scherping 1437/38—1445 
Reinier van Texel 1445—1447 

Priors : 

Reinier van Texel 1447—1448 
Walramus van Meurs 1448—1450 
Reinier van Texel 1450—1472 
Gerard van Ubach 1472—1499 
Johannes van Xanten 1499—1504 
Johannes van Utrecht 1504—1520 
Johannes van Lochern 1520—1525 
Andreas van Diepenheim 1525—1556 
Sweder van Buerbanck 1556—1562 
Johannes Brouwer 1562—1565 
Lubbertus van Amhem 1565—1611 · 
Philippus Jacobus Robben 1672—1673 

BIJLAGE II 

Lijst van erven, huizen en stukken land. 

Α. Erven: 

AGELO2 

Assink (1494) » 
Colthof (1519) 

ALBERGEN 

Bode (1486) 
Dan(kate) (1467) 
Dierking (1435) 

1 Was tevens prior van Frenswegen Ьц Nordhom. Overleden en 
begraven te Albergen. 

2 Gelegen in het kerspel Ootmarsum. 
De getallen geven het jaar van overdracht aan het klooster aan. 
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ALBERGEN 

Geerdink (1413) 
Goirkate (1521) 
Henreking ( 1509) 
Hergelding ( 1445) 
Hilbing (1450) 
Hilbolding ( 1450) * 
Hoberghen (1405) 
Kemenade ( 1476) 
Het Laer (1411) 
Lodewich (1455) 
TerMae t (1460) 
Nyenhues ( 1410) 
Zandhuis (1433) 
Smeding ( 1450) 

ALMELO 
Groot Getkate ( 1455) 
Klein Getkate ( 1455) 
Rengering ( 1455 ) 
Robbenhaer ( 1470) 

DAERLE '· 
Beerning (1489) 

DULRE 
Kemering ( 1485) e 

Valinbroek ( Volenbroeck) (1450) 

ELSEN 
Assing (1480) 
Oding (1477) 
Zwagerding ( 1460) 
Wilghering ( 1476) 

4 Verkregen van Frederik van Beveren door ruil met het erf 
Leferding. 

3 Gelegen in het kerspel Hellendoom. 
6 Lib. Mon. fol. 173. Istud predictum predium vendidit nobis· ad 

usum hospitalium ut daremus· annuatim hospitali in Delden VIII 
modios siliginis, hospitali in Enschede VII modios siliginis. Sum
ma XXII modios siliginis. Illos possumus redimere cum 330 
renensibus aureis dando pro VIII modios siliginis 120 Ren. aur. 
et pro VII 105 quibus emimus eis tot modios siliginis perpetue. 
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ENTER 

Oldehof (1494) 
Then Duest ( 1521 ) 
Tuding (1467) 

FLERINGEN 

Hackhuis ( 1438) 
Halve erve Mensing ( 1487) 
Lentfording ( 1508) 

GEESTEREN 

de Hof (1474) 
Vosseshaer ( 1455 ) 

HAERST 

Jording (1472) 

HALLE 

Hersemole ( 1492) 

DEN НАМ 

De Laer (Lar inck) ( 1488) 7 

HARDENBERG 

Watering (1522) 

COLLENDOORN 

Hamhues ( 1487) 
Oding (1487)» 

DE LUTTE 

Grote Jordaning ( 1486) 9 

LUTTENBERG 

Hilberding ( 1483) 

Gekocht van prior en convent van Belheem te Zwolle voor 1045 
rijnse gids (Inv. 138). 
Collendoom gelegen onder Heemse. Het erve Oding en de kater
stede Hamhues', behalve de tiendheer de tienden, gekocht voor 
1000 rijnse gids. 
Bezat twee waren in de marke. In het Lib. Mon. fol. 86 nog ver
meld: „Empto pro 407 Уг ren. aur." en „Unam warandiam cum 
medio de isto praedio Nos retinemus et colonus tantum habet 
mediam warandiam". Zie ook Inv. 146. 
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MANDER 

Northende ( 1487) 
Ribberding (1448) 

MASTENBROEK 
Bagijnengoed ( 1468)10 

NOORD-DEURNINGEN 
Zegerdinck ( 1493) 

OLDENZAAL 
Osthusen (1435) » 

OOTMARSUM 
Kruemvoet ( 1483) 

REUTUM 
Leferding ( 1435) 

TUBBERGEN 
Coldemole ( 1522) 

VASSE 
Mensing ( 1445 ) 
Vryling (1445) 

VRIEZEN VEEN 
Уг hoeve en 12 akkers van Roloff Begher (1436) 
De Stubben op het Almelerveen ( 1483)12 

WIERDEN 
Heerding (1444) 
Hofhuijs ( 1438) 
Roelving ( 1438 
Zendering ( 1467) 

1 0 In leen ontvangen van de abdis van Essen. 
1 1 Een huis, spijker en hofstede binnen Oldenzaal en een halve 

gaarde buiten de Steenpoort, gekregen van Evert Osthues, 
priester en pastoor te Hasselt (Inv. 161). 

12 Lib. Mon. fol. 108. In de marge staat: „De medio manso in veno 
prope vicariam empto et libertato cum 330 ren. vel pro 22 mo
dus sigilinis perpetuis". 
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Huizen en stukken tand. 

AGELO 
Raethgerdingkamp ( 1480) " 

ALBERGEN 
Twee stukken land uit erven Borgherding en Henreking ( 1444) 
Jukweg door Dankate ( 1409 ) 
Ruiling gronden tussen de rector en Dankate (1419) 
Stuk land achter de Esch ( 1521 ) 
Stuk moerasland in Hilbing's maat ( 1521 ) 
Drie stukken land van het erf Hulshof ( 1492) 
Smeding-Venemaat ( 1444 ) 
Stuk land voor de kloosterpoort ( 1500) 
Stuk land naast Vosseshaer ( 1522) 
Stuk land bij de watermolen ( 1520 ) 
Vier stukken land — Het Grote Kate, de Vliermarsch, 

het Lo (naast de kloosterpoort) en een stuk naast 
Hergelding gelegen ( 1522) 

ALMELO 
Spiringesland en Hallemansland ( 1491 ) 
Kamp en hooiland „de Koppel" ( 1476) 

BORNE 
Drie stukken uit de erven Huesler, Wijderke en 

Woltering (1467) 

CLAPPERSHUERNE 
Stuk gerstland door Godert van Reede 

aan Alb. en Sipc. geschonken ( 1501 ) 

DEVENTER 
Huis in de Papenstraat ( 1508)15 

13 Hier niet genoemd een aantal stukken land, die niet duidelijk 
aan te geven waren. 

14 In 1523 wegens financiële moeilijkheden voor ruim 100 gld. ver
kocht (Alb. 311). 

« Gekocht voor 500 gld. 
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ELSEN 

Hertgerstukken ( 1480) 
Stuk land naast erve Assing ( 1522) 
Vier stukken uit het erf Bosyng (Boezink) .. (1468) 
Een stuk land (Knoppersgarden) ( 1521 ) 
Weide bij erve Larink (1520) 

ENTER 

Een stuk weiland en een stuk akkerland . . . . (1521) 
Vonderacker en Nederste Matacker ( 1494) 
De nieuwe kamp van Bertolt ten Hove 

aan de es ( 1498) 

FLERINGEN 

Stuk moeras bij Frontrade ( 1522) 

GEESTEREN 

Een stuk land naast Vosseshaer ( 1521 ) 

DE HAM 

De Larencamp ( 1488 ) 

LUTTENBERG 

Stuk hooiland in de Lachmeden ( 1489) 

MANDER 

Weide bij Northende ( 1521 ) 

MASTENBROEK 

Drie morgen land in Hasselder Slag ( 1483 ) 
21 morgen land, geheten Sontsbeke en 

Boelmans Putteland ( 1440) , ι ! 

5 morgen land in de Voerster Slag ( 1437) 

NIJMEGEN 

Huis en erf van Griete van Buthalen 
in de Holtstraat ( 1469)17 

1 0 Gekocht voor 1000 rijnse gids (Lib. Mon. fol. 145). 
17 In 1487 aan de reg. kanunniken te Nijmegen verkocht (Lib. 

Mon. fol. 152). Gaf jaarlijks 11 rijnse gids (fol. 152). 
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OLDENZAAL 

Stuk land op de Lutteke Esch van Arnoldus Wonder ( 1476) 
Huis van Jutte Boningerhof bij de Proosdij ( 1480) 
Twee stukken land bij Bisschopspoort uit erfenis 

van broeder Johannes Hagenbeke ( ?) In 

OOTMARSUM 

Huis van Johan Kemering (1514) 
Een gaarde van Gerard Kruemvoet ( 1480) 
De Vrijthof en Heer Berendsstede ( 1477) 

TUBBERGEN 

Getelermaat (1482) 

VRIEZENVEEN 

De Lange Maet en het vierendeelsland 
in de Nye Maet van Egb. Jacobs te Almelo ( 1492) 

Vierendeelsland in de Nye Maet van 
Henric Frederics ( 1493 ) 

Stuk moerasland aan de Vresen Aa ( 1521 ) 
2 akkers broekland op het Westeynd ( 1486) 

WIERDEN 

Altijngstuck ( 1444) 
De Harskamp ( 1438) 
Stuk moerasland (1522) 

ZWOLLE 

Huis van Willem Ghetkate ( 1521 ) 
Huis en gaarden van Herman Bremis ( ?) '* 

i« Verkocht in 1490 (Lib. Mon. fol. 199 en 200). 
is Verkocht in 1469 voor 72 rijnse gids; gelegen te Musschebroek 

onder Zwolle. 
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BIJLAGE III 

In Copieën van Verscheidenheden uit Albergen en elders staal 
op fol. 1 navolgend vijftiende eeuws kroniekje.20 

Mille quadragintos et sex dum scripsimus annos . 2 1 

Extitit incepta domus Alberghen quoque structa 
Christi pauperibus apostolicis quasi viris, 
Vita devoti sed nondum religiosis, 
Annis millenis quadringentis duodenis 2 2 

Bis i i sacrata domus hec fuit et elevata ^ 
Octavoque Dei datus hie locus antea laudi 
Villicis a binis, sit laus et gloria trinis, 
Hesselus pr imus Albertus Schulte secundus. 
Presbiter Hinricus hanc instituit pie pr imus de Wetter s ·1 

Mille quadringentis decies quater septa sub annis 2* 
Quando quadragenis sed et uno floruit annis, 
Tune domus hec clauslrum fit fratrum canonicorum2 , ì 

M.C. quater decies septem necnon quoque monos 
Altera capella claustri nostr ique sacra ta 2 7 

Fit per Goswinum, presulem Gerapolitanum, 
Cuius Johannes 2e sunt Anthoniusque patroni . 
Mille quater homines saciati dicuntur et u l t ra 
Quod das Baptiste tua tunc profesta colent i . 2 β 

*" Dit hs. op papier en perkament, groot 37 pagina's, van verschil
lende hand en van zeer heterogene inhoud, is gebonden in een 
gedeelte van een Aegidius officie uit de 16e eeuw en was oor
spronkelijk bekend als hs. 152. In 1946 kwam het in het bezit 
van het R.A. te Zwolle door schenking van de Kon. Akad. van 
Wetensch. te A'dam. De verzamelde stukken zijn of originelen 
of kopiën uit de tweede helft van de 15e eeuw, behalve één stuk 
uit 1510, dat handelt over het beleg en verovering van Olden-
zaal door de Gelderse troepen. Stukken hieruit werden 
reeds gepubliceerd o.a. in Arch. A.U. 64 (1940) 50—96; in Versi 
en Meded. der Vereen, tot uitgave der bronnen v. h. Oude 
Vaderland R. IV, 202—225 en in B.M.H.G. 36e dl., 71—80. 

21 In de margine toegevoegd: „S(cilicet) Circumcisionis Domini". 
22 In de margine toegevoegd: „patronus cum S. Johanne evange

lista, cuius precipuus Anthonius ecce". 
23 I nde margine toegevoegd: „prima ecclesia ex gleba in Hoberghen 

predium". 
24 In de margine toegevoegd: „ex domino clericorum Zwollis". 
25 In de margine toegevoegd: „1447". 
20 In de margine toegevoegd: „in die Monice vidue". 
27 In de margine toegevoegd: „Sp. e. 1471". 
28 In de margine toegevoegd: „evangelista". 
20 In de margine toegevoegd: „clero". 
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BIJLAGE IV 

In Copieën van Verscheidenheden uit Albergen en elders, komt 
de navolgende waarschijnlijk volledige lijst van namen van de 

eerste bewoners van het fraterhuis voor. 

fol. 8. 

In den lare onses heren Ihesu Xri dusent vierhundert ende sesse 
beghinnende op iaersavent quemen ijrst broders to Schulten-
huijs anders genamt hoebergen in der burscap to Albergen ge-
sant van her geret van Kalker den ijrsten rectoer des clerckhuijs 
to Zwolle ende broderen, die die stede ontfangen hadden tot 
oers huijs behoef voer enen uuthof van twen natuerliken broe
deren gheheiten hessel ende albert Schulte, den et to plach te 
horen, beholtlic anderen luden pacht ende oec tienden uut den 
erven, die naemaels onse broders afgecoft ende geloset hebben. 
Hijr af was een bedriver her iohan hilbinc kerker wilneer to 
almelo na her evert van de ese, ende na bichtvader der susteren 
to almelo, dat dése twe broder dit erve overgeven den frater-
huijs to Zwolle. Die broder die iersten gesant worden bieten 
Johan grote, ludeman amersforde, post magistri colonum hie. 
et boumeisters, arent ten broechus die weder to zwol quam int 
fraterhus, hermannus vollenhoe na kerker to Kuenre, hinricus 
ter weteringe, die na hijr priester starf, arent scheper. Daema 
wart her henric van Wetter in denselven iaer priester gewijet, 
ende wart van her geret van Kalker gesant voert bi onser ijrsten 
vrouwendach in den somer visitacien to albergen voer een rec
toer. Daerna quemen tot hem evert Schroder, arent Koek, theo-
dericus Kuijc na priester starf to oldensal bi den susteren. J o 
hannes rekelinchusen na rectoer der susteren to elten. Alse die 
procurator der clerckhuijs to Zwolle plach te nemen dat sie 
overwonnen dat verdroet her hinric ende vercreget van her ger-
de Kalker ende den anderen broderen to swolle dat sie dit erve 
hoberge her hinric ende den anderen broderen to albergen 
overgeven mit al tobehoer tot oers selves behoef een vergade-
jinge bi sich te sijn. Die broders ginghen somige bi wilen to 
tubbergen te kerken. Sie hadden een clerchuijs getymmert dat 
nu een deel af is een scherhus, daer clercken in woenden, koe
ken ende sael ende bedecamer, daer her hinric op een portabel 
in misse dede ende die buer hadden oec enen toganck daer to 
misse te hoeren. 
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BIJLAGE V 

In omslag met stukken, die in het Liber Monasterii lagen, be
vindt zich een gespecifeerd overzicht van de bouwkosten van de 

kloosterkerk, die op 28 juni 1471 werd geconsacreerd. *" 

Anno (14)58: 
oxposuit prior magistro laterificii et servis 

aliis 80 Arnemenscs •" 
I tem pro fossura cespitum et glebe vectura 

et diversis laboratoribus 82 Arnemenses 
Pro variis lignis centum Arnemenses 
Pro lapidibus Bentemensibus sectis et aliis 

et vectura eorum centum et octoginta unum Arnemenses 
Pro conchis et vectura earum et calce . . . . 40 Arnemenses 

Anno 59 : 
exposuit servis laterificii 45 Arnemenses 
Fossoribus cespitum glebe vectoribus la-

terum et aliis laboratoribus 19 Arnemenses 
Pro lignis 40 Arnemenses 

Anno 60: 
Laboratoribus laterificii 120 Arnemenses 
Pro variis lignis 54 Arnemenses 
Pro ianuis 17 Arnemenses 
Pro conchis et vectura earum . . . . centum et 25 Arnemenses 

Anno 61 : 
In crastino Bonifacii ineepimus murare us

que ad vigilia Mathei duos pedes intra 
et supra 20 cum cementariis vel 7 

Exposuit prior magistro Theoderico et aliis 
cementariis 53 Renenses 

Servis conduetieiis et aliis laboratoribus 
forte cum L( 50 ) Renenses 

Pro lapidibus Bentemensibus 40 Renenses 
Pro lignis 39 Arnemenses 

JU Deze stukken lagen zeer waarschynlyk in het Liber Monasterii 
om overgeschreven te worden. Behalve op deze specificatie, staan 
op alle stukken met potlood de nummers der bladen vermeld, 
waar zij in het Lib. Mon. lagen. Arch. A.U. 69 (1950) 81—91. 

81 Scilicet florenos evenals Renenses· et postulatos. 
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Anno 62 : 
Exposuit formatori laterum de Zutphania 

18 Ren. et XI krumstartos 
Servis laterificii 33 Arnemenses 
Aliis laboratoribus fossoribus glebe et 

cespitum 32 Arnemenses 
Pro lignis centum et XIII Amemenses 
Pro lapidibus XV Renenses 

Anno 63 : 
Exposuit mercenariis et aliis laboratoribus 59V2 Arnemenses 
Item magistro Johanni XIIII Postúlalos 
Pro lapidibus ХХ ІУг Renenses 
Pro lignis centum octoginta duos Arnemenses 

Anno 64: 
Exposuit mercenariis 54 Amemenses 
Pro lignis centum et XI Amemenses 
De reliquis expositis annis sequentibus vide 

registrum procuratoris ecclesie 
Summa pro lignis 265 Renenses 

pro lapidibus 163 Renenses 
pro conchis 68 Renenses 

Magistris et servis laterificii et aliis labora
toribus 222 Renenses 

Cementaras 73 Renenses 
Summa prescriptorum 791 Renenses 

Anno 71 : 
Complevimus scilicet in 14 annis 
Summa aliquorum pro ecclesia expositorum : 
Magistris laterificii servis eius et aliis la

boratoribus pro laterificio etc 222 Renenses 
Cementariis et lapidici] s 363 Renenses 
Mercenariis et aliis laboratoribus pro ec

clesia centum Renenses 
Carpentatoribus 40 Renenses 
Textoribus petrarum 66 Renenses 
Pro lignis combustibilibus et aliis varus 

lignis 365 Renenses 
Pro lapidibus Bentemensibus et vectura .. 295 Renenses 
Pro conchis calce et vectura earum 344 Renenses 
Pro plumbo 142 Renenses 
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Anno 71 : 
Pro ferro 67 Renenses 
Pro clavis petrarum 50 Renenses 
Pro crucibus et gallo XI Renenses 
Summa 128 Renenses 
Pro fenestris 180 Renenses 
Propinai in pecuniis in vicario et aliis in 

consecratione ecclesie 71 Renenses 
Summa 2503 Renenses. Alia ecclesia varia 

expósita sunt iterum praeter sumptum 
pro ecclesia forte ultra 300 Renenses 
sive pro wagenscot, coloribus, tabula 
suprascriptorum altarum et aliis varus 

In consecratione ecclesie pro sumptibus 
circa 80 Renenses 

BIJLAGE VI 

In Copieën van Verscheidenheden uit Aïbergen en elders, tref
fen wij op fol. 13v navolgende beknopte lijst van weldoeners 

van het klooster aan.32 

Dominus Rembertus List, decanus Daventriae benefactor. 
Dominus Hubertus prepositus Aldensalensis 1328. 
Dominus Hermannus de Ahues, prepositus 1334. 
Dominus Wynandus de Twicklo 1414.S3 

Dominus N34 de Rechteren. 
Dominus Raso. 
Dominus Nicolaus de Cusa, cardinalis. 
Dominus Gerardus de Randen.ss 

Dominus N.30 

Dominus Vincencius. 

3ä Zie ook: Arch. A.U. 64 (1940) 87—88. Uit andere gegevens 
blijkt, dat deze lijst niet volledig is. 

33 Zie hoofdstuk I, 34. 
34 De naam van de weldoener is blijkbaar onbekend. 
™ In 1452 vicaris-generaal van de bisschop van Utrecht, proost te 

Oldenzaal en Eist en residerende te Deventer, waar hij scholaster 
was Vlgs. het necrologium van Oldenzaal gestorven op 1 febr. 
1472. V.M.O.R.G. (1930) 304. 

36 Geen naam ingevuld. 
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Dominus Wernerus Slij. 
Dominus Hinricus Hont, 37 Dominus Johannes curatus, deca-

nus in Oldensel. 
Dominus Lambertus Schulte, Rembertus in Werslo, benefacto

res nostri . 
Dominus Johannes Mensonis Gerardus, decanus. 
Dominus Theodericus Hensonis de Hermanus 
Daventria decanus. 
Dominus Ludolphus Wonder . 3 8 

Dominus Jacobus de Ulsen, Dominus Johannes vicarius. 
Dominus Gerardus ten Busch Hinricus Thijs. 
Zwollensis. 
Dominus Johannes Douslegher doctor, Hinricus Düker. 
Dominus Johannes Toppinck. 
Dominus Swederus Humbert inc canonicus Oldensalensis. 3'J 

Dominus Ludolphus Schulte ca(nonicus) 
Gerardus Guetkint .4 0 

Dominus Guerduncus, Johannes Bilrebeeck, benefactores 
nostri . 

Dominus Johannes Boningerhof, nobilis benefactor.4 I 

Dominus Johannes en Wenemarus de Beveren. 

37 Deken van het kapittel te Oldenzaal (1409—1416). Was vermaard 
zowel om zijn stichtende levenswandel als om zijn grote mild
dadigheid. 

38 Zoon van Johan Wonder. In 1438 deken van het kapittel te 
Oldenzaal. V.M.O.R.G. (1947) 88—89. 

:I^, Zie hoofdstuk I, 33. 
40 Notaris te Ootmarsum in 1401 en volgende jaren. Hattink, Re

gister op het oud-archief v. Ootmarsum, 12; in 1431 „Canoniek 
en Officael in der tijt der kerken van Aldenzale". 

41 Zie hoofdstuk IV, passim. 
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BIJLAGE VII 

/539, december 2. 
Georg Schenk van Touíenburg, stadhouder van Friesland, Over-
ijsel en Groningen, geeft zijn bezorgdheid te kennen over de 
afname van leden, waardoor de kloostergemeenschap te Al· 
bergen niet meer in staat is haar verplichtingen t.o.v. haar wel
doeners na te komen. Hij dringt er op aan, dat men een deel van 
het gehuurde personeel, dat op kosten van de gemeenschap 
handel drijft en eigendommen van het klooster verkoopt, zal 
ontslaan en over het overige personeel scherper toezicht zal 
uitoefenen, opdat hij niet genoodzaakt zal zijn persoonlijk in 

te grijpen. 

R.A. Zwolle. Archief klooster Albergen, Inv. 30. 
Uitgave: R. E. Hattink, Albergensia. Stukken betrek
kelijk het klooster Albergen, uitgegeven door V.O.R.G. 
Zwolle 1878, 373—375. 

Georgen Schenck frijher to Tautenborg her to wedde 
ende westerwoldingert Ro. Keysser. ma-' Statholder 
generael der landen van Vriesland Overijssel ende 
Groningen. 

Werdige andechtige lieve besundere. Wij verstaen ende sin mit 
der waerheit bericht van sommige goede luden (die uwes con
vents gelegentheit wel weten). Dattet getall van uwen heren 
ende priesters пае gelegentheit alst voertijdts gewest is, seer 
cleyn is vermits dat eendeels verstorven ende eendeels ver
loepen ende weijnich weder angenomen werden, also dat meer 
dan de helfft vercomen ende vermindert sijn, uut wekker gestalt 
wij ende een igelick lichtlick vermercken können, dat die missen 
vigilien aniversarijen ende ander godts diensten, voer welcke ghij 
testamenten allmissen erven gueder renten ende ander goeder 
lude waldaden entfangen hebben, cleyner soberer ende minder 
moeten wesen dan sij te voeren plegen te sin. Wij verstaen oeck 
dat ghij vasi veele leecken ender ander knechten annemen 
ende duer deselve groete bouwerien drijven ende up des cloes-
ters kost koepmanschap handelen, waer duer uwe näheren ende 
ander schamele luden (die huer schattinge ende andere contri-
bucien ende onraet betaelen ende der keysse ma' dienen moe
ten) in huer neringe verkurt ende behindert werden, want som
mige van uwen leecken die copen ende vercopen holt, eensdeels 
hebben huer eijgen schaperijen, etlicke huer eijgen ijmen ende 
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de anderen huer eijgen bowlant, mit vorder ander gerucht van 
drincken brassen ende ander werlicken saecken daer mede sij 
behangen ende bekümmert sijn, allet up des cloesters kost ende 
goeder luden almissen, daertoe wirt sulcker kost als broet bier 
botter vleijsch kleij deren ende anders van den sel ven leecken 
mit hoepen uutgedragen, also dat wij uut desen voersz. mis-
bruck anders nijet en können spueren noch vermercken, dan 
een bijster ungeregelt ende desperaet Regiment aldaer onder u 
in uwen Convent is, Twelcke ons van wegen der Keyss M' jn 
der gestalte gehengen ongelegen ende onser Conscientie als 
Statholder nijet en behoert also ongeacht ende ongereformeert 
te laeten verloepen. Weshalven wij U sulcx nijet en hebben wil
len noch können verschwijgen, Bevelende u Ernstlick in stadt 
Keyss6 M1 Dat ghij up sulcken bisteren mijsbruck ende ge-
stalt mit ganser andacht verdachtich sijt, Ende sulcken wesen 
ende ongeregeltheit affstellen, uwe groete bouwerijen up maten 
stellen, ende uwe naberen Die oeck leven moeten bij u woenen 
laeten. Dat getall van uwen leecken ende knechten (die ghij 
doch nijet bedwingen en moegen ende als wij verstaen meer 
haer eijgen dan des cloesters profijt soecken) metiger ende 
kleijner maecken Ende over de ghene die ghij beholden werden 
betemelick Regiment stellen ende holden, als dat behoert, die 
voersz. misbruck Reformeren ende u dermaeten Reguleren dat 
ons des geen vorder dachte noch gerucht meer voerkomt, up 
dat wij nijet geoirsaeckt en werden mit behoirlicker provisie 
ende Reformatie van wegen der Keyss1" ma1 hier jnne te ver-
sien, als de noitturfft eijschen ende behoeren sal, Ende jn ge
falle onser hulp ende auctoriteijt hier jnne van noden wurden 
sin, moegen ghij Regierders offte oversten ons daer van adver
teren, Oeck wes wij ons up dése Reformatie ende affstellinge 
des quaeden ende ongeburlicken Regiments tot u versien sullen. 
Gesinnen wij uwe wederbeschreven toverlatige antwordt, Got 
Almechtich bevolen, Datum Vollenho den Hen dach Decembris 
anno XXXIXo etc. 

Tautenburgh. 

(Adres) Den Werdigen Andechtigen 
Onsen lieven besunderen den Prior 
Subprior Procurator ende gemeenen 
Priesteren des Cloesters to Albergen. 
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BIJLAGE Vili 

In het kloosterarchief is onder inventarisnummer 31 navolgend 
rapport van de broeders en conventualen van Albergen over de 
schade, die hun klooster in de jaren 1572 en 1573 heeft geleden 

bewaard gebleven. 

fol. 1 : Ad perpetuam posteritati quoque commendandam me
moriam : omnibus quotquot sunt, quos religiosorum tangit mi
seria, memorabile dictu videbitur, quibus miseriis et calami-
tatibus expositi, ab omnibus tam privatae quam publicae 
nequitie omnisque sacrilegii autoribus extorres facti sumus 
anno 1572 et 73 quique terra marique nos insequentes tanta 
crudelitatis saevitia non nostrae vitae solum insidiantes, verum 
etiam rebus familiaribus inhiantes, quoscumque religioso ha-
bitu nancisci poterant igne, gladio, laqueo suffocare, omnibus 
denique supplicii generibus ad intemecionem dare summo stu
dio contendebant ; ac de vita, que alioque Christo dari debetur, 
ne videri laborasse seu curasse videamur, quicquid in exterius 
tam brevi temporis spacio damnum tulerimus posteritati cog-
nitum esse per hoc praesens scriptum volumus, omnium in-
juriarum et lotius belli seriem et causam ex tot funditus ever-
sarum civitatum annalibus peti volentes etc. 

In primis tantis tantarum miseriarum et calamitatum undis 
insurgentibus, antequam ad apertas injustissimi belli injurias 
perveniretur circa festum Pascae anno 1572 peditum innumera-
bilem experti multitudinem in his partibus vagantes herentes-
que damnum centum daloris non sequandum sensimus, qui 
paulo post sub signis militaribus conglomerantes prope Buerll 
se Geusicos appellabant. 

— facit С dalores. 

Paulo post instante Pentecostés festo ex parte Orientali ingens 
peditum copia, qui Ultrajectum proficisci volentes apud[p]nos 
pernoctantes Regis Hispaniarum stipendiis militabant ut vix 
refertis cubiculis transitas caperei, damnum quod intulerunt 
aestimatum LV dal. 

— facit LV dal. 
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Post haec crescente et concurrente Geusicorum turba ab amicis 
vicinis nostri amentissimis nobilibus admoniti et persuasi, ut 
omnem rem frumentariam omnisque suppeilectilis possessio
nem aliquo mitteremus, factum est. primo XXXVIII lupuli mo-
dios Oldenzaelinses, prêter carnes, lardum et reliqua esculenta 
mittentes, ut hostibus civitatem occupantibus, ne prodita in 
predam militibus cédèrent, aliis divendere, ne dimidium qui
dem precii accipientes cogeremus(r)damnum ut potuit sup-
putatum. 

— facit LXXXVIII gali, justi valons. 

fol. 2. Item in Oetmersem siliginis 20 et lupuli 21 modios 
mittentes vix decern recipimus tantum équités secum ave-
hebant damnum supputatum. 

— facit 40 dal. philippicos. 

Eodem modo et tempore nobis providere volentes in arce va
lidissima Zaesselt cames omnis generis lardum et esculenta 
reliqua, item vestes preciosas et reliqua templi ornamenta 
mittentes, scire nondum possumus et explicari digne non po
test, quantum detrimenti accepimus. quandoquidem illa do
mus primo a Geusicis spoliata, deinde a comité Schouben-
borch Regis Hispaniarum partes tuente expugnata in prae-
dam suis militibus data, rursum in potestatem Geusicis cessit 

— facit. 

Item in prof esto divi Jacobi to tus Geusicorum exercitus Zut-
phani ad expugnandum Lingensem arcem et oppidum hâc 
proficiscens hanc nostram et omnem circumjacentem regionem 
secum pecunia data pacisci coëgerunt, alioquin incendio de
vastare et absumere volentes, hoc nostro monasterio Albergen-
si excepto a cujus tectis et structuris incendium tot tantae gra-
vitatis et probitatis viris intercedentibus arceri vix potuit, pri
mo congressu non ferentes neve audire quidem dignantes óp
timos quosque pro nobis intercedere volentes, quin pro correp-
tae mentis constantia nos nostraque omnia igne conflagrare 
velie dicebant. Quod tandem tarnen vicini officiis, precibus et 
largitionibus impetrantes ut tanta ruina a nobis et nostris 
omnibus longe pelleretur certam pecunie summam a nobis 
numerandam promiserunt + nempe daleros quingentos, exep-
tis largitionibus et munerum expensis. que, ut diximus, vicini 
in exercitus duces pro nobis effundebant, antequam obturatae 
ad monachorum mentionem aures nomen nostrum ferre digna-
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rentur, ас pro nobis pactum el fedus inire cupientes in collo-
quim possent admitti ad daleros 45 

VCXLV dal. 

Hinc quisque vel apud se cogitet quantum damni in omnibus 
rebus et possessionibus per istam exercitus expeditionem ac-
ceperimus, quibus in periculis vitae (fol. 3) et salutis nostrae 
curis fuerimus quando nemo laedere volebat nisi qui laedere 
non poterai, hic laqueos, ille crucem. hie gladium, ille nostrani 
expugnandi vitam alios crudeliores cruciatus minitaretur, om-
nes in hoc concordes et intenti, ut diversis (?) omnibus de no
bis quisque sue crudelitatis sevitiam explere posset, id quod el 
palam hujusmodi Uteris ad nos perscriptis testabantur. 

Tenor literarum. 

Wy gebiedenn u ghi luisiche vervloeckte 
monnicken die ghy doch sint onse abgesackte 
viandenn dat ghi ther stundt sonder vertoch 
suit kommen umb u to verdingenn, off dat 
convent sali mergenn luchtende bamenn 
als die helder sonne etc. 

Ich gweldige Prouarss. mith meinen 
adher enten. 

Ad haec tam dura crudelissimorum hominum scripta et mi
nacis vulgi cautiones relictis omnibus fugam capere coacti, 
varus in locis ubi quisque se occultare et tueri posse putabal 
dispersi viximus, cuique aliquid in subsidium distributo ad 
preparandum habitus secularis vestitum, ad ducentos quinqua-
ginta daleros tunc sane piane desperantes non cogitabamus 
fore, ut aliquando redeuntes possemus locum desolatum el 
relictum recuperare ad ineundam societatem, adeo constemato 
postea viximus omnino et invisa fuerunt nobis omnibus omnia 

facit II o L dal. 

Item pecudes et armenia, equos, boves, vaccas, oves in exteras 
nationes abigere curavimus additis septem prout dispersa fue-
rant armenia custodibus seu pastoribus, qui a Geusicis sepi* 
fugati et insequuti variisque periculis et miseriis expositi fue
runt et ob hoc servitium denegantes noluerunt amplius famu-
lari nobis, qui insumpserunt decern daleros, stuferos septem 

facit X dal. VII stu. 
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Jam quia equi et boves jugales domi non erant ut segetem, sili· 
ginem, chordeum, panicum, fymum, avenam et reliqua inveherc 
possemus, ferre et perpeti coacti sumus ut alii maximam isto-
rum omnium partem suffurantes nobis damnum ducentis da-
loris non aestimandum intulerunt. 

facit IP dal. 

fol. 4. Deinde totus peditum exercitus ex comitatu de Bentheni 
cum arcem Lingensem in suam potestatem non redegissent, 
seviores quam fuerant redeuntes ne in nos impetum facientes 
pemoctarent pecunia redemimus ducibus centum daloros nu
merantes excepto damno quod a vagis et dispersis perpessi 
sumus. 

facit Ie dal. 

Paulo post incendiarius et incendii praefectus cum precipuis 
aliquot nobilibus equitibus simulatique ingressus monasterium 
esset, quasi furore fanatico per(r)ectus nunc hunc, nunc ilium 
ligans, fustibus contundens, tandem ut equos nostros pro-
derent tumultuabatur, quod cum nemo auderet, multi non pos
sent avene magnani copiam equi absumpserunt, cogens prae-
terea sibi proficiscenti in Almelo avenam equis alendis mittere, 
quo facto damnum una que suffurabantur et prop(r)iebant 
reliqui socii estimatum viginti quinqué daloris fuit. 

facit XXV dal. 

Post haec Zutphaniam profecti cum civitas Oldenzaelensis no
bis vicina in Geusicorum potestatem cessisset maniplum pe-
ditum in eadem reliquerunt, cujus centurioni aut capitaneo 
duci et ejus uxori, signifero, scribae, aliisque imperium haben-
tibus munora et largitiones conferre necesse habuimus. que 
supputantes ultra tres et viginti daleros constituunt. Porro ne 
his quidem exsaturatus Geisterus (nam id erat Centurioni no
men) contulimus equum nostrorum omnium generosissimum, 
qui quinquaginta daleris non prostabat, et bovem eumque pin-
guem et saginatum valoris 20 dal. 
Preterea cum luxuriaretur, ut solet hoc hominum genus, duc-
taretque convivía, frequenter enim hoc faciebat, ovem a nobis 
unam aut alteram excepit, quas novem diversis temporibus 
accepit, quarum omnium vilissimam regio dalero non vendi-
dissemus emptori. 

Omitto quod quotidie foenum, avenam, stramina. et non suis 
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equis sed et quotquot ad se veniebant equitibus mittere com-
pellebant, ita ut horum summa plus quam ducentos daleros 
constituât. 

facit II e dal. 

I tem alius quidam manipli ductor, cui Streuff cognomen 
(fol. 5) erat, quum in nostro monasterio sua castra metari vel-
let idque occupare dissu(a)sus a quibusdam per nos ad hoc 
largitionibus et precibus subornatis Oldenzaell quoque pro-
fectus est, ejus tarnen pedites singulis diebus alere et susten
tare fuit necesse et post ventris expletionem symbolum, quocl 
in commune dilapidarent. 
Dehinc nobilis quidam cujus nomen erat Knoep viginti equiti
bus illum comitantibus a Geisteren, ut asserebat, jussus nos 
violenta quasi manu coëgit ut quatuor equos currui jungen les 
auriga addito, veheremus in Campensem urbem, quorum om
nium damnum et jactura faciunt 41 daleros. 

facit XLI dal. 

Deinde alius adhuc, qui Blanckebrell vocitabatur suum mili 
tare signum per Oetmersen ducens apud nos hiemare volebat, 
cui nos obviam profecti, cum praemissarii milites adessent 
singulis decanis cer tum locum designaturi 25 daleros dono 
dedimus, quo tempore boves aliquot mactaveramus. 

facit XXV dal. 

Supererant nobis adhuc aliquot boves, quos in pra to nostro 
pascentes, cum certatim uterque et qui in Oldenzael et qui in 
Enschedem ( inter hos enim pra tum erat s i tum) mili tabant, 
abducere vellet necessitate compulsi et ab amicis admoniti vén
denles vix dimidium pro dignitate precii accepimus, damnum 
supputa tum ad minimum facit 29 daleros. 

facit 29 daleros. 

I tem sex vaccas saginatas et bene pinques ex pa(n)scuis nostris 
prope Suollam abducentes Geusici, tr ibus et viginti daleris 
redemimus. 

facit XXIII dal. 

Porro ne redempta sepius redimere cogeremur in custodia 
armentorum bovumque virium conduximus qui dies noctesque 
curam gerens et vigilans per sex hebdómadas nobis famulatus 
est, cui singulis diebus dedimus sex stuvers. 

facit VII dal. XII stuvers. 
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Jam quia aedes Suollae habemus, octo équités qui in ea civitate 
estivabant, nobis deputati sunt, quorum sumptus et impensas 
senatus persolvere nos voluit, exi centum corónalos 
hospes ad intersignuni Aethiopis. 

facit Γ coronatos. 

/о/. 6. Sed inter haec omnia, quae vel feras, non dicam h o 
mines movere posse(n)t nuncium post tot exactiones et ex-
pilationes tristissimum plane omnium, Thiestaea coena con-
ferendum accepimus Monasterium nostrum domos, agros, tec-
ta, templa, pecora, equos, boves, vaccas, sues, oves omnem om
nium totque presentium possessionem et quicquid nobis per 
majorum traditionem hereditatemque obvenerat vitam simul 
et animam nobili cuidam cujus nomen Hans Smickeborch do
nata esse, qui hoc latrocinando et praedando commeruerat, ut 
nobis per mille cruciatus occisis et fugatis sibi cédèrent omnia. 
Istius ergo tristissima diei imago cum subit fiere magis quam 
scribere übet. Leo habitandi speluncam pro viribus tuetur, 
columba pro paucis niduli surculis non tam ereptis sibi quam 
disturbatis gemit, et ne sim longus, nullum est animal, quocl 
non posteritati consulere et sedes tueri vehementer cupit. 
Nam si non diram amicorum sed hostium devictorum miseriam 
pro innata humanitate deplorare et conlachrymari solemus ; 
quis tantae divitie et pectoris adamantini, nos non hostes, sed 
innocentes sacerdotes divina mysteria peragentes ob vestitum 
ab aliis diversum raptari, cedi, spoliari, oeeidi, suspendí sine 
lachrymis audire posset? 

Verum audi Divine misericordie vindictam, cum ex civitale 
Suollana profiscentes in itinere cum plenaria tanti sceleris au-
toris Comitis Herusbergensis potestate hue proficiscerentur 
praedones tam injustae miserie pro sua bonitate, manu valida 
succurreus Dominus Deus, omnium tumultuum et seditionum 
autorem Principem Uranie Regis Hispaniarum copias fugien-
tem ac eodem die in civitatem vicinam Oldenzaell quo fuera-
mus spoliandi, venientem fecit, ita divini tus liberati et adjuti 
permansimus quod eramus superstites ingenti leticia affecti. 

Sed praeter haec damnosa pericula a fanaticis Geusicorum mi 
litibus accepta, multum quoque damnum intulerunt nobis Re
gis Hispaniarum, copiae, qui Geusicorum tyrannidem et sedi-
tionem terra manque ineffabili gravis et levis armaturae mi-
litum copia persequens et in defensionem Catholiccae fidei 
fortiter pugnans, nos nostrumque (fol. 7) monasterium magno-
pere procuravit, cum nunc ducis Holstensis, nunc comitis 
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Scoubenburgensis, nunc ducis Saxonie de Loubenborch équités 
et pedites hunc locum occupantes apud nos pernoctarent, quod 
fieri sine summo rerum omnium detrimento non potuit. 

Nam et post memoriatos Ericus Dux Brunsviensium exercitum 
validum ductans ineffabili damno nos affecit. 
Ac primo cum fugatis militibus Geusicae factionis vicinam ci-
vitatem Oldenzaelensem teneret, ad nos perscribens imperavit, 
ut suae culinae necessaria procurantes boves, oves, carnes sale 
conditas, suillam, anseres, anates, gallinas, ova, panes, cere-
visiam, esculenta denique omnis generis plurima mitteremus 
ne hec sibi negantes daremus occasionem aufferendi a nobis 
armata manu ; ipsius ergo voluntatem pro facultatibus exequen-
tes misimus plurima, quibus acceptis quoniam vinum in hisce 
terrae partibus non erat, vini loco extorquendo accepit pecu-
niam. Sed cum пес ista sufficerent omnia, pabulum, foenum, 
avenam, stramina depoposcit, qua in re, ut in omnibus, morem 
suae voluntati genere coacti, subministravimus ista. 
Deinde unum exercitus maniplum ablegans in oppidulum vi-
cinum Almelo, quum hâc gregarii milites proficiscerentur, 
latrantes stomachos sedandi necessaria exegerunt, quod tarnen 
per largitiones et bonorum virorum apud duces primarios in-
tercessionem deprecatum fuit et impetratum. Horum tamen 
militum ducibus post largitiones et deprecationes procurare 
necesse habuimus quamdiu in Almelo viverent, oves carnes el 
quicquid pro animi et oculorum avaritia explenda facebat. 
Inde ex Almelo cum iidem milites signum sequuti castra mo-
ventes hâc redirent proficisci ab imperatore Erico jussi in 
Deynekam, et prece et precio tuti et majori damno, quam an
tea vix esse potuimus (fol. 8). Die tercio ante Christi Nativi-
tatem Regias partes sequutus nobilis quidam . . . . phuis nomine 
equitibus novem secum comitantibus apud nos dies octo con
tinuos commorans perquam grande detrimentum nobis intulit. 

Item Paulatim labenti tempore cum civitates hujus terrae 
sumptibus exhausta tantam hominum multitudinem alere et 
sustentare diutius non possent per omnes pagos et rusticorum 
villas singulatim collocati, ducibus se in oppidis oblectantibus, 
sine imperio tumultuantes milites, preterquam quod singulis 
diebus ante porlam latrantes et sitientes stomachos sedare 
necesse fuit, non nos solum, verum omnes hujus regionis cujus-
cumque conditionis homines funditus perdiderunt. 
Hanc totius nostrae terre vim, perditionem et sumptus nemo 
prudens supputare poterit et scire. 
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Quod ad nos attinet villici nostri, qui nobis annuas siliginis 
pensiones persolvere solebant, ita exuti et spoliati sunt, ut 
prêter nuditatem nihil possideant vix ab aëris injuria sub sartis 
domorum tectis se tueri valentes. 
Hoc tantum detrimentum ut sciri non potest ita supra comme-
moratarum incursionum damna ut potuimus tune supputata 
plus quam centum sexaginta daleros faciunt. 

ICLXV dal. 

Necdum finis veniens : Sacramento militari solutus et rude do-
natus a Rege Hispaniarum Primarius ducis Saxonie de Louben-
borgh exercitus equitum praefectus, cum incerta equitum co
pia, quum in monasterio nostro pernoctare de improviso ac-
cedens vellet, per vim munitionibus nostris dirutis et eversis 
in exitu omnia depopulanda suis dédit, qua accepta équités li-
centia, quod quisque poterai, capiebat, seras, cubicula, cistas, 
fores, manu, ferro, pedibus effringentes, tanta habendi avidi-
tate diripiebant omnia ut eloqui digne satis non possit. 
Nihil tam munitum, quod non effringerent, nihil tam bene 
custoditum, quod non invenirent. Currus quos multos eosque 
inanes et vacuos habebant, siligine, hordeo (fol. 9) panico, om
nibus rebus ita enerantes ut equos currui jungentes proficisci 
cogerentur, qui equos accesserant horum damnum ducentis 
daleris non equandum certo constat. 

facit IIe dal. 

Item quidam cognomento Vos a Regiis rude donatus viginti 
quatuor equis stipatus incedens venit, cujus et avaritiam pla-
cavimus ei plurima donantes. 

Deinde a Regiis peditum maniplus profectus in Almelo nobis 
XXXVIII milites hic commorandos sustendandosque ductores 
Primarii deputarunt, quod avertere conantes et amoliri XXV 
daleros dedimus. 

facit XXV dal. 

ítem non levi quoque damno nos affecerunt Hispanorum équi
tés qui ex Goor et Lochum oppidulis hue proficiscentes has 
nostras civitates Oetmersensem et Oldenzaelensem ad tempus 
occupaverunt. 

Jam meminisse non libet et supputari non potest, quantam 
rerum omnium jacturam nostro monasterio intulerit tanta om
nium exercituum calonum et lixarum multitudo, quibus nihil 
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tam vile, tam preciosum, nihil tam abjectum et contemptum 
erat, quod non placebat. Ab his nostri laici et famuli offici-
narum instrumentis privati sunt fere omnibus, ad que passim 
recuperanda non exiguam pecuniae portionem effundere quoti-
die urgemur. Ut non commemoremus interim tot ligna caesa, 
tot trabes, tot arbores, quid non? que conferre exercituum duci-
bus amicis intercedentibus coacti fuimus, ul vitae et tectis 
patrocinali possemus. His modis factum est, ut nisi Dominus 
Deus valida sua manu nos adjuvaverit, sedes amplius tueri non 
possimus. 

Haec ita sese habere in omnium commemorationem veritatem 
attestamur ad unum omnes nos fratres et conventuales fra-
teme societatis monasterii Divi Antonii in Albergen nominibus 
nostris propriis articulis subscriptis. 
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BIJLAGE IX 

In het Statenarchief van Overijsel nr. 3080 vonden wij onder 
Stukken betreffende verpandinge, belening en verkoop van de 
domeingoederen 1593—1786, een taxatie van de materialen van 

de kerk te Albergen, die ingevolge de Resolutie van den 
1 January 1718 was opgemaakt. 

Brief van 14 Febr. 1718. Uit last van mijn Heer Rentm1 Ben-
tinck van Sipculo en Albergen hebben wij onderschreven, besig-
tigt en getaxeert de Cloosterkerk in Albergen en deszelfs garf-
kamer daar aan staande. 

Isten 
De taxatie over de kerk wordt bevonden 700 voedt 

gehouwen hart steen, of Bentemersteen ƒ 170,— 
noch de steen die in de buiten pylaars bevonden 

worden, alsmede onder bancken die in de glasen 
liggen 't samen „ 150,— 

5 heele en 5 stukkene altaar platen „ 32,— 
noch een groóte altaar plaat „ 18,— 
Die lijst boven onder het Dack „ 80,— 
1 Bentemertrap glase cousijns, en stukken en brok

ken deur Cousijns „ 90,— 

Soo dat de Bentemer steen in haar geheel tot de 
kerk behoort, getaxeert, te samen f 540,— 
Maar de floer is hier niet in begrepen door dien het 
van binnen in de kerk door het gewulft van puin be
dekt is, maar daar is altijd nog een gedeelte floer in, 
en ook nog eenige sarksteenen, en daar is ook een 
groot gedeelte ongefloert, maar men kan daar niet 
zeker van seggen, hoe veele dat daar bent. 
Aangaande de kerk wegens haar groóte is in haar 
vierkant in het rond bemuurt 438 voedt, hoog 42 voet. 
De muuren bent dik 2 a 3 voet en desselfs moppen 
bennen wat bros, en de kalk harde sodat de moppen 
veel sullen stukken breeken, dog als jemandt van no
den hadden digt bij wonende in fondamentwerk, 
soude daar nog wat van gebruiken kunnen, het ijser-
werk dat aan de kerk gependeert, is getaxeert op „ 30,10 

Dit bovenstaande moet het eerste perceel sijn . . . . ƒ 570,10 
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Nu volgt het houtwerk van de kerk en is bevonden 
6 groóte balken a 10 gl ƒ 60,— 
3 stukken gevallen balken a 5 gl „ 15,— 
6 boven balkies a 3 gl „ 18,— 
4 enden van boven balkjes a 30 st „ 6,— 
20 roo scherstijlen en andere broeken „ 15,— 
noch eenige rommelerije van houtwerk „ 5,— 

Dit bovenstaande moet het 2e perceel sijn ƒ 119,— 

Nu volgt het derde perceel het gebouw genaamd de 
garfcamer, moet in een perceel verkoft worden, soude 
nog goet sijn, om nog weer van te bouwen. 
Haar lankte is 64 voet, een hoogmuur werk 28 voet 
en breet buiten werks 32 voet. 
In houtwerk nog redelijk dog wat aan beschadigt. 
Ende in leidak nogh over half op bevonden doch wij 
oordeelen goet te sijn dat de leyen daar afgenomen 
werden en op het huis van Jan Otten gebruikt werden 
door dien daar al wat manqueren, en dat bij storm 
nog aan manqueren, dese bent reets daar. Maar so 
haar Edele Mogende willen met verkopen zoo worden 
de leyen getaxeert op ƒ 75,— 

Taxatie over de Garfkamer, steen, hout en Yserwerk 
Het 3de parceel 
Aan bruikbaar Bentemersteen 
bruicbaar/gehouwen steen voor ƒ 87,10 
Nog aan Bentemer broeken voor „ 12, 5 

ƒ 99,15 

De moppen sijn weinig van waardij e als in fonda-
mentwerk aan ijserwerk omtrent waart ƒ 18,10 
Het Houwt werk getaxeert „ 355,10 

Dit 3de parceel ƒ 473,15 
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Moet soo bij malkander blijven 

Dit hebben wij naar ons best geweten getaxeert. 

Actum Albergen den 14cn feb' 1718. 

Jan Frederix Bouwmr. Timmerman. 
Jan Petersen Metselaar en Steenhouwer tot Gildehuis. 
Jan Sagesnijder Timmerman lot Raalte. 
Jan van Oonk Lootgieter en Leidecker tot Almelo. 

Op 7 Mei 1721 vond de openbare verkoop plaats. Bovenge
noemde percelen brachten resp. ƒ 581,—, ƒ 105,10 en ƒ 572,— op 
en bij Resolutie van de Gedeputeerden van 26 Mei 1721 (Staten 
Arch. 420, p. 271—272) gegund. 
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Ten onrechte beweert Bemolt van Loghum Slaterus, dat Wal-
ramus van Meurs reeds in 1439 tot prior te Albergen werd be
noemd. 

Λ. J Brmolt тап l.flfrhuin Slatirua, Het klooster Frenswogen, 
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II 

De overgang van Godfried Scherping, rector van het fraterhuis 
te Albergen, tot de benedictijnerorde werd niet veroorzaakt 
door een verlangen naar privilege-voorrechten. 

J. A. ten Cate, De geschiedenis van Uc kloosterkerk te АШегртп 
Arch \ li. 69 (IflSO), blz 83. 
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Ondanks de voortreffelijke eigenschappen van Acquoy's stan
daardwerk „Het klooster te Windesheim en zijn invloed" zou 
een herziening toe te juichen zijn. 
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brengen en in gebruik te nemen. 

VII 
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iedere historische achtergrond. 

VIII 
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IX 
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raamwet van minister Cals, kan niet aan de gestelde verwach
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