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WOORD VOORAF

In 1974 werd door een groep onderzoekers besloten analoog aan het Monasticon
Windeshemense een repertorium van de huizen van de broeders van het Gemene
leven samen te stellen. De serie kreeg de wat ongelukkige titel Monasticon Fra
trum Vitae Communis, ongelukkig omdat het hier geenszins kloosters betreft maar
‘huizen’. Dr. Wolfgang Leesch nam de supervisie op zich voor het Duitse deel, dr.
Ernst Persoons voor het Belgische en prof. dr. W.Jappe Alberts voor het Neder
landse. Toen laatstgenoemde zich terugtrok nam ondergetekende die taak van hem
over. De delen betreffende België-Noord-Frankrijk en Duitsland zijn inmiddels
verschenen, resp. in 1977 en 1979. Zij werden verzorgd door een keur van mede
werkers.
Voor het onderzoek ten behoeve van het Monasticon Fratrum Vitae Communis,
Niederlande, werd na herhaalde aanvragen pas voor de jaren 1988-1990 van de
toenmalige stichting ZWO een subsidie verkregen. Het op de Nederlandse huizen
betrekking hebbende deel is kort geleden gereedgekomen. Op basis van het voor
onderzoek door dr. Chr. de Backer ZWO-medewerker aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, afdeling Middeleeuwse geschiedenis) verricht, werd een grondige
vervolgstudie ondernomen, met hernieuwd archiefonderzoek. Het script is thans aan
NWO aangeboden voor het verkrijgen van een vertaalsubsidie. Voor het Neder
landse deel werd ervoor gekozen de bewerking zoveel mogelijk in één hand te
houden, terwille van de onderlinge samenhang van de notities en het gebruiken van
kruiselings verwijzend bronnenmateriaal. Daardoor is de totstandkoming zeker
vertraagd, maar het resultaat beter dan bij gescheiden behandeling het geval is.
Publikatie van dit deel, in de serie Archief- en Bibliotheekwezen in België. Extra
nummer 16, deel 3, wordt over ca. twee jaar verwacht.
Ervaringen met het gebruik van het Monasticon Windeshemense hebben uitge
wezen dat dit repertorium zelden uitgangspunt is voor verder onderzoek. Veelal
wordt in een verhandeling die aan een Windesheims klooster raakt volstaan met
een verwijzing naar de desbetreffende notitie in het Monasticon, waar voor de
geïnteresseerde onderzoeker/-ster de beschikbare documentatie te vinden als hij of
zij meer over dit klooster wil weten. Maar uit de aard van een repertorium is de
gegeven informatie over de geschiedenis van een klooster summier. Het accent ligt
op de opgave van de archiefbronnen, gedrukte bronnen, primaire en secundaire
literatuur, als hulpmiddel bij verder onderzoek. Het Monasticon is bedoeld als
research-instrument.
Voor Nederland leek de formule van het Monasticon Windeshemense, zoals die
ook in de Duitse en Belgische delen van het Monasticon Fratrum Vitae Communis
was toegepast, te summier. Er is dan ook gestreefd naar grotere volledigheid bij
de uitwerking van de geschiedenis van een fraterhuis. Dat geldt met name voor de
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betrekkingen van de fratergemeenschappen met het schoolwezen in de Nederlandse
steden, de eigen scholen van de fraters en hun convicten voor de schooljeugd. Ook
in de (toch nog steeds beknopte) beschrijving van bewaard gebleven handschriften
gaat dit Nederlandse deel verder dan de andere delen. Bedoeld wordt aldus een
stevige grondslag te leggen voor studies op deze terreinen, die in het huidige
onderzoek rond de Moderne Devotie veel aandacht krijgen.
De in brede kring levende belangstelling voor de beweging van de Moderne
Devotie, met name voor de spiritualiteit en voor de specifieke institutionele vormen
van gemeenschapsverbanden die werden ontwikkeld, heeft tot het besluit geleid de
resultaten van het onderzoek naar de Nederlandse fraterhuizen in een apart nederlandstalig boek toegankelijk te maken. Het Monasticon Fratrum Vitae Communis
verschijnt immers in de Duitse taal, hetgeen een drempel is bij het opnemen en
verwerken van de daarin neergelegde onderzoeksresultaten in vervolgstudies. Ook
zal het nog lang duren voordat het alomvattende register voor de drie delen van dit
Monasticon verschijnen zal. Dat probleem kon door een aparte uitgave worden
opgelost. De in dit boek opgenomen uitgebreide registers van personen en institu
ties, met name ook van de handschriften die in relatie staan tot een Nederlands
fraterhuis, vergemakkelijken de toegang tot het aangeboden, op Nederland betrek
king hebbende materiaal. Tevens konden bepaalde onderdelen meer worden
uitgewerkt, bijvoorbeeld met betrekking tot de fraterschool te Groningen en de
gang van zaken in het Arme-klerkenhuis te Zwolle.
Er bestaat geen officiële lijst van huizen van de broeders in Nederland. Het
zogenaamde Zwolse colloquium van rectoren van fraterhuizen heeft niet de
verplichtende vorm gehad die de colligatio van Windesheim had voor de aangeslo
ten kloosters. In de oudere literatuur zijn wel eerste inventarisaties van huizen
gemaakt en worden korte geschiedenissen gegeven. Genoemd kunnen worden de
lijsten en notities bij Aubertus Miraeus, Regulae et constitutiones clericorum in
congregatione viventium (Antwerpen 1638), J. Lindebom, Historia sive notitia
episcopatus Daventriensis (Keulen 1670) en H.F. van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii [etc.] (Leiden 1719). In de twintigste eeuw werd in het
Monasticon Batavum, deel 2, bewerkt door M. Schoengen en P.C. Boeren (Amster
dam 1948) een eerste poging tot een repertorium gepresenteerd. Er heerst in dit
werk echter veel verwarring tussen verschillende huizen, en er worden vestigingen
genoemd die geen fraterhuis waren. Voorts zijn voor Nederland natuurlijk de
studies van wijlen R.R. Post richtinggevend, met name zijn grote werk The Modern
Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden 1968).
Er is tot op heden geen boek beschikbaar waarin de geschiedenis van elk
fraterhuis afzonderlijk aan de orde wordt gesteld. De studies van Post hebben in
hoofdzaak een chronologische en thematische ordening. De geschiedenis van de
afzonderlijke huizen is doorgaans in een breder betoog opgenomen en over ver
schillende hoofdstukken verspreid. Dat maakt het zoeken naar de eigen geschiede
nis van een bepaald huis niet eenvoudig. Een samenhangend overzicht van de
Nederlandse geschiedenis van de beweging van de Moderne Devotie, geordend per
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fraterhuis en overeenkomstig de chronologie van de stichtingen van die huizen,
werd node gemist. Het onderhavige boek probeert in die leemte te voorzien. In de
hierna gegeven Verantwoording wordt de aard en de opbouw van het boek aange
duid.
De Nederlandse huizen van zusters van het Gemene leven wachten helaas nog
steeds op een overzichtelijke inventarisatie en presentatie van hun geschiedenis, die
zo nauw met die van de fraters is verweven. Waar mogelijk worden die relaties in
dit boek aangeduid.
Tot slot is het passend degenen die bij het nadere onderzoek voor dit boek be
trokken zijn geweest oprecht te danken. De medewerkers aan het Monasticon
Fratrum Vitae Communis, te weten drs. Joanne Gruppelaar, drs. C. Derks en
vooral dr. Chr. de Backer, hebben de grondslag gelegd ook voor dit boek, waar
voor ik uiteraard de volledige eindverantwoordelijkheid draag. Gaarne ontvang ik
van toekomstige gebruikers op- en aanmerkingen, correcties en toevoegingen.
Deze kunnen alsnog in het Monasticon-deel worden verwerkt. De vele bibliotheca
rissen, archivarissen en hun medewerkers die materiaal betreffende de geschiedenis
van de fraterhuizen in Nederland onder hun hoede hebben, komt veel dank toe
voor de steeds ondervonden bereidwilligheid om moeilijke problemen bij de
identificatie van bronnen te helpen oplossen. Tot tweemaal toe onderwierp dr.
E. Persoons (Rijksarchief Brussel) conceptteksten aan een zeer nauwkeurige
revisie. Uit zijn documentatie op dit onderzoeksterrein stelde hij veel gegevens
beschikbaar, die dankbaar werden verwerkt. Waardevolle adviezen ten aanzien van
de handschriften met betrekking tot de Nederlandse huizen van de broeders
werden ontvangen van prof. dr. P.F.J. Obbema (Nijmegen/Leiden) en prof. dr.
J.M.M. Hermans (Groningen). Mw. dr. P. Bange (Nijmegen/Heelsum) las met
grote nauwkeurigheid de conceptteksten en gaf op menig punt goede raad aan
gaande de redactie. Mw. Th. Hesen (Nijmegen) assisteerde bij het gereedmaken
van de teksten voor de druk. Mw. L. Roeien (Bureau Infobever, Nijmegen)
verzorgde de camera-ready opmaak en vormgeving van de tekst. Publikatie werd
mede mogelijk gemaakt door een ondersteunende subsidie van de Stichting
Sormani Fonds (Nijmegen). Het Centrum voor Middeleeuwse Studies van de
Katholieke Universiteit Nijmegen was bereid dit boek een plaats te geven in de
van dit Centrum uitgaande serie Middeleeuwse Studies. Aan alle genoemde
personen en instanties zij oprechte dank betuigd.

A.G. Weiler
Heelsum, november 1996
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VERANTWOORDING

De grondslag van de hierna volgende geschiedenissen wordt gevormd door het on
derzoek dat door schrijver dezes en zijn toenmalige medewerkers/-sters, m.n. door
dr. Chr. de Backer, is verricht voor de uitgave van het Monasticon Fratrum Vitae
Communis, Teil 3: Niederlande. Dit Monasticon zal, zoals de voorgaande delen be
treffende de fraterhuizen in Duitsland en België, mettertijd in de Duitse taal verschij
nen. Daarin kan men de verantwoording vinden van alle in de huisgeschiedenissen
vermelde feiten. Praktisch elke mededeling is daar gedocumenteerd. Die bronvermel
ding is in de onderhavige studie niet opgenomen, om de tekst niet te zwaar te
belasten; slechts als het een rechtstreeks citaat uit een bron betreft, is dat vermeld.
In het Monasticon 3 wordt ook een volledige beschrijving gegeven van het in
de archieven beschikbare bronnenmateriaal, alsmede van alle relevante literatuur
en uitgaven van bronnen. Die gegevens worden in de voorliggende studie slechts
summier aangeduid. Het Monasticon moet dienen als het echte werkinstrument voor
verder onderzoek.
Dit boek bedoelt de resultaten van het onderzoek tot nu toe snel, handzaam en in
de Nederlandse taal ter beschikking te stellen.
De opbouw van elke notitie volgt een vast schema:
1

NAAM EN LIGGIN G

1.1 Naam van het huis
Benamingen worden weergegeven voor zover wezenlijke verschillen optreden. De
datum van de vroegst aangetroffen vorm van zulk een benaming wordt tussen ronde
haken aangegeven.
1.2 Ligging
In of bij welke stad, in welk (historisch) diocees, in welke (huidige) provincie.
2

BEKNO PTE G E SCH IED EN IS VAN HET HUIS

De belangrijkste feiten worden vermeld. De geschiedenis van de bezitsverwerving
en het beheer van de goederen wordt niet volledig beschreven. Daartoe zijn afzon
derlijke studies nodig, op basis van het beschikbare archiefmateriaal, zoals dat in
het Monasticon Fratrum Vitae Communis, deel 3 zal worden vermeld.
3

G E E ST EL IJK LEVEN

3.1 Bibliotheek en scriptorium; bewaarde catalogi; bewaarde handschriften;
bewaarde boeken. In een bijlage zijn de bewaarde handschriften per huis bijeen
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geplaatst. Een register waarin de bewaarde handschriften naar hun huidige verblijf
plaats geordend zijn is toegevoegd.
3.2 Namen van kopiisten, verluchters, boekbinders
3.3 Drukkerij
3.4 Auteurs
3.5 Onderwijs en vorming; convicten; betrekkingen met de Latijnse school; eigen
school
4

GEBOU W EN EN KUNST

5

INV LO ED OP AN DERE INSTELLING EN

Dochterstichtingen, visitaties, hervormingen, biechtvaders en rectoren in zusterhui
zen en -kloosters.
6

RECTO REN

7

BRON NEN EN LITERATUUR

Niet elk onderdeel kan voor elk huis worden ingevuld. Oorzaak is dan steeds
gebrek aan gegevens.
Het onderdeel Bewaarde handschriften (3.1), is - zoals gezegd - opgenomen in een
aparte bijlage. Voor de overzichtelijkheid van de notities bleek dat wenselijk.
Tevens wordt zo een belangrijk veld van het onderzoeksterrein ‘Moderne Devotie’
in samenhang gepresenteerd. Naar de handschriftgegevens die opgenomen zijn in
het databestand van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (Leiden, Universiteits
bibliotheek; stand november 1996) wordt in voorkomende gevallen verwezen met
de afkorting BNM-Db. In het Monasticon zullen de handschriften overigens bij de
afzonderlijke huizen vermeld worden.
Een algemene literatuurlijst verwijst naar de belangrijkste werken over de Moderne
Devotie verschenen sinds 1984, het herdenkingsjaar van Geert Grote’s sterven in
1384. Voor oudere werken is een verwijzing naar de belangrijkste bibliografieën
opgenomen. Een lijst van afkortingen geeft toegang tot volledige bibliografische
gegevens van afgekort opgevoerde werken.
Het betreft 20 huizen die op het bijgaande overzicht zijn opgenomen met het
stichtingsjaar, het jaartal van een eventuele statusverandering, het jaartal van de
opheffing en de afhankelijkheidsrelatie. Kampen staat tussen haakjes, omdat het
hier geen fraterhuis in formele zin betreft. De devote gemeenschap te Kampen
wordt echter toch besproken omdat het hier een van de eerste op Geert Grote terug
te voeren gemeenschappen betreft. De geschiedenis van het priesterhuis te Hoorn,
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dat lange tijd ten onrechte als een fraterhuis is beschouwd, is in een appendix
opgenomen. Daar worden ook de initiatieven omtrent devote gemeenschappen te
Purmerend, Leiden en Haarlem besproken. De rol van de Hollandse priesterdevoten komt daarin duidelijk naar voren. Niet echter zijn opgenomen notities
betreffende Beverwijk, Groenlo, Hardenberg, Maastricht, Schelre, Soest en Westerblokker; deze namen fungeren in het Monasticon Batavum ten onrechte temidden
van de echte fraterhuizen.
De notities betreffende de afzonderlijke huizen worden gepresenteerd in de chrono
logische volgorde van het stichtingsjaar. De data betreffende stichting, overgang
naar andere status en/of opheffing, alsmede de afhankelijkheidsrelatie worden
weergegeven in onderstaand schema.

F il ia t ie sc h e m a

Amersfoort
1395-1469-1529
Almelo
vóór 1396-1404
[Kampen
1380-1384]

Agnietenberg
1384/5-1398

Vollenhove
1398-1409

Albergen
1406-1447
Hulsbergen
1407-1579

Deventer
1383-1574

Zwolle
[1384]1396-1592

’s-Bosch 1
1424-1469-1623
Doesburg
1426/1432-1559
Groningen
1435-1578
Harderwijk
1441-1578

Sibculo
1403-1406

Berlikum
1483-1491

’s-Bosch 2
1450-?

Delft
1403/1436-1537

Gouda
1446/56-1573
Utrecht
1474/5-1589

Nijmegen
1470-1591
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G EERT GROTE EN DE M ODERNE DEVOTIE

De geschiedenis van de fraterhuizen in Nederland is een onderdeel van de geschie
denis van de Moderne Devotie. Deze term verwijst naar een religieuze beweging
die in het laatste kwart van de veertiende eeuw ontstaan is in de IJsselvallei, en die
zich vervolgens over Noordwest-Europa heeft verbreid. Als de geestelijke vader
van deze beweging wordt beschouwd de in Deventer geboren diaken Geert Grote,
hoewel ook Brabant, en meer in het bijzonder de kring van vrome mannen rond
de Brusselse kanunnik - later kloosterling - Jan van Ruusbroec, inspiratie heeft
geleverd.
Geert Grote (1340-1384) bezocht na zijn studie aan de Deventer kapittelschool
vanaf 1355 de universiteit van Parijs. Hij woonde daar in een studentenconvict, de
kleine Sorbonne, en studeerde aan de faculteit van de vrije kunsten {artes liberales)
grammatica, logica, natuurfilosofie, speculatieve psychologie, moraalfilosofie en
metafysica. In drie jaar behaalde hij het licentiaatsexamen. In de daarop volgende
jaren studeerde hij o.a. theologie en kerkelijk recht. Ook de astrologie, een tak van
wetenschap die destijds met name in Parijs aan aanzien gewonnen had door de
oprichting van een koninklijk gefundeerde leerstoel, had zijn belangstelling. De
daarmee verwante zwarte kunst (nigromantie) beoefende hij weliswaar niet zelf,
maar hij had daarover wel boeken in zijn bezit. Of hij ook in Keulen en in Praag
gestudeerd en/of gedoceerd heeft, zoals latere bronnen beweren, is niet vast te
stellen. In elk geval bereidde hij zich voor op een kerkelijke loopbaan, bijvoorbeeld
in dienst van een kardinaal of bisschop of als kanunnik aan een kapittelkerk. Uit
documenten blijkt dat hij zijn best deed zulk een positie en de daaraan verbonden
inkomsten te verwerven. Soms lukte dat. Zo bijvoorbeeld in Aken, waar hij een
post verwierf in 1362, en in Utrecht, waar hij in 1372 kanunnik werd. Maar hij had
geen succes in Soest in Westfalen en in Middelburg. Hij was clericus en had de
lagere wijdingen ontvangen. Maar zijn levenswijze beantwoordde - naar zijn eigen
zeggen - niet aan de eisen die deze levensstaat stelde.
Een in Deventer opgelopen levensbedreigende ziekte bracht hem in 1372 ertoe
zich af te keren van de zwarte kunst. Zijn boeken daarover werden op de markt
verbrand. Pas daarna was de pastoor bereid hem de communie te geven. Geert
begon aan een lang proces van geestelijke bezinning, daarbij geholpen door
vrienden zoals de Utrechtse kanunnik Jan van Arnhem en de kartuizer monnik
Hendrik Egher van Kalkar, die in Parijs zijn studiegenoten waren geweest. Laatst
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genoemde was van 1368 tot 1373 prior van het klooster Monnikhuizen bij Arnhem.
Gesprekken met Hendrik brachten Geert ertoe met zijn vorige leven te breken. Hij
sprak een generale biecht bij de Amsterdamse priester Gijsbert Dou, aan wie hij
ook in latere jaren al zijn gewetensproblemen toevertrouwde. Hij legde zijn dure
kleding af en volstond voortaan met de eenvoudige dracht van de clericus.
Zijn goede voornemens voor een vernieuwd geestelijk leven legde hij vast in
een aantal besluiten die voortaan richtinggevend zouden zijn voor zijn gedrag. Hij
zag af van verdere inspanningen om kerkelijke inkomsten te verwerven. Hij wilde
voortaan zijn leven richten op de eer en de dienst van God en op het heil van zijn
ziel. Hij keerde zich af van de wetenschappen, met uitzondering van de ethiek, en
van het universitaire bedrijf. Ook nam hij daadwerkelijk afstand van wereldlijk
bezit. Op 20 september 1374 droeg hij zijn ouderlijk huis in Deventer over aan de
stadsgemeente; het moest voortaan dienen om arme vrome vrouwen onderdak te
geven. Hij behield voor zich zelf enige kamers, een kelder en een deel van de tuin
met schuur. Zijn landbezit droeg hij over aan onder anderen de kartuizers te
Monnikhuizen, die hem daarvoor een bescheiden jaarrente uitkeerden. Zijn Akense
kanunnikpost gaf hij op in 1374/5, evenals zijn Utrechtse positie.
Geert Grote trok zich terug bij de kartuizers om daar in stilte en gebed, in
meditatie en geestelijke lezing Gods wil te zoeken voor zijn verdere leven. De
wortel van zijn verdere studie en de spiegel van zijn leven zou het evangelie zijn,
waarin immers Christus’ leven gekend kon worden. Ook verdiepte hij zich in de
bloeitijd en de kracht van de vroege christengemeente, die zoveel verschilde van
de verouderde en nutteloze toestand waarin de kerk van zijn dagen zich naar zijn
oordeel bevond. In de ouder en kouder wordende wereld moest de vroomheid weer
ten leven gewekt worden en de innerlijkheid van een met God en Christus verbon
den leven zijn kracht herwinnen tegenover de van God vervreemdende uiterlijk
heden. De innerlijke vrijheid van de geest achtte hij het hoogste goed van een
godsdienstig leven. De vrede des harten, de rust van de geest, de zuiverheid en
vrijheid van de wil en de inkeer in zichzelf om daar God te vinden gingen hem
boven alles. Hier, in de ascetische leefwereld van de kartuizers, en onder invloed
van veelvuldige geestelijke lezing en studie, is de spiritualiteit ontstaan van wat
later zou heten de ‘hedendaagse vroomheid’ (devotio modema).
Drie jaar bleef hij in Monnikhuizen, waar hij het leven van de kloosterlingen
deelde. Het liefst was hij daar gebleven, maar zij spoorden hem aan terug te keren
in de wereld en zich aan de prediking te wijden. Er was immers groot gebrek aan
predikers die zelf leefden zoals zij aan anderen te doen voorhielden. Geert erkende
zijn roeping en keerde naar Deventer terug. Voor een prediking die op herstel van
de kerk gericht moest zijn had hij echter boeken nodig. Vergezeld van de Zwolse
schoolmeester Johan Cele en een dienaar trok hij eind 1377 naar Parijs om daar
de benodigde boeken te kopen. Zijn hele leven zal Grote het bezit van teksten van
de vroege kerkvaders van groot belang achten. Daarin zocht hij houvast, met name
ook als het ging om de beoordeling van werken van zijn vriend, de mysticus Jan
van Ruusbroec, die hij op de terugweg in het klooster Groenendaal bij Brussel
bezocht.
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Terug in Deventer zette hij zijn geestelijke studie voort, levend als een arm en
eenvoudig mens in een paar kamers in zijn ouderlijk huis, dat hij voor arme vrome
vrouwen ter beschikking had gesteld (Mr.-Geertshuis). Hij liet scholieren van de
kapittelschool verbonden aan de St.-Lebuïnuskerk tegen betaling boeken afschrijven
voor zijn bibliotheek. Hij nodigde hen bij zich uit, en in gesprekken probeerde hij
hen op de goede weg te zetten naar een geestelijk leven van ‘ynnicheit’. Een
ingekeerde, van binnen uit beleefde vroomheid zou het kenmerk worden van al de
door zijn prediking en geestelijke leiding gewonnen mannen en vrouwen. Zij
hadden zich van de wereld afgekeerd, en waren ‘ynniche’ menschen geworden,
levend in nederigheid en boetvaardigheid, in innerlijke nabijheid tot de Heer.
’s-Avonds kwamen zulke mannen, priesters, clerici en leken in zijn huis bijeen om
elkaar te bevestigen in de nieuwe leefwijze. Zo ontstonden langzaam gemeenschap
pen van devote mannen of vrouwen die Grote’s inspiratie deelden.
Zijn openbare boeteprediking, die hij vanaf 1379 na zijn wijding tot diaken met
bisschoppelijke goedkeuring ondernam en tot in 1383 vanuit de IJsselstreek in
Utrecht, Holland, Brabant en Gelderland voortzette, won steeds meer mensen,
onder wie ook veel priesters, voor de nieuwe levenswijze. De voor de prediking
noodzakelijke boeken nam hij op zijn reizen mee in een ton. De kerken waren vaak
te klein om alle toehoorders te kunnen bevatten. Uiteraard riepen zijn preken ook
weerstand op. Met name was dat het geval toen hij zich in een preek voor de
Utrechtse geestelijkheid, in synode bijeen op 21 april 1383, keerde tegen het
wijdverspreide gebruik dat priesters met hun huishoudster samenleefden (en dat
niet als broer en zus). Zijn tegenstanders wisten bij de bisschop van Utrecht,
Florens van Wevelinckhoven, een verbod los te krijgen op het prediken door
diakens. Dat verbod werd voor anderen weer snel ingetrokken, maar niet voor
Geert Grote. Deze trok zich uit het openbare leven terug, en wijdde zich tot zijn
dood op 20 augustus 1384 aan de belangen van de devote gemeenschappen die o.a.
in Kampen, Deventer en Zwolle waren ontstaan.
2

DE D O ELSTELLIN G EN VAN HET GEM EENSCH APPELIJK LEVEN

De huisgemeenschappen van de broeders van het Gemene leven zijn geformaliseerde
samenlevingsverbanden van mannelijke volgelingen van Geert Grote. De religieuze
inspiratie voor een gemeenschappelijk leven alsmede de ideeën omtrent de vorm
daarvan ontleenden zij aan de idealen van de vroege christelijke kerk, zoals die
verwoord zijn in de Handelingen van de Apostelen: ‘Ze bleven volharden in de leer
der apostelen en de onderlinge gemeenschap, in het breken van het brood en in het
gebed. Allen leefden in vrees. [...] En al de gelovigen waren ten nauwste vereend,
en bezaten alles in gemeenschap. Ze verkochten have en goed, en verdeelden het
onder elkaar, naar ieders behoefte. Iedere dag bezochten ze eendrachtig de tempel,
en thuis braken ze het brood. Ze genoten hun voedsel in opgeruimdheid en eenvoud
van hart. Ze loofden God, en stonden in de gunst bij heel het volk.’ {Hand. 2:42-47).
‘De groep van gelovigen was één van hart en ziel; er was er niet één, die iets van
het zijne zijn eigendom noemde, maar ze hadden alles gemeen.’ (Hand. 4:32).
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Johannes Busch (1399-1479) wijst in de proloog van zijn Liber de origine
devotionis modernae (Boek over de oorsprong van de moderne devotie), dat een
onderdeel is van zijn in 1464 voltooide Chronicon Windeshemense (Windesheimse
kroniek)1 op de parallel die er in zijn ogen bestond tussen de wonderen die des
tijds in de vroege kerk gebeurden, en die hij in zijn eigen tijd door Gods barmhar
tigheid hernieuwd zag in de inwendige verlichting van het vaderland, in de heilige
bekering van talloze zielen, in de oprichting van veel kloosters van de nieuwe
Windesheimse congregatie en de hervorming van oude kloosters, in de goede
instelling van meer dan honderd devote gemeenschappen van beiderlei geslacht en
hun volmaakte onderlinge verband. Deze devoten waren inderdaad van mening dat
het gemeenschappelijk leven een weg naar de volmaaktheid was, een leefwijze die
in de vroege kerk onder leiding van de H. Geest door de apostelen was ingesteld
en die tot nieuw leven kon worden gebracht.
Eerdere teksten erkennen ook deze vroegchristelijke inspiratiebron. De Zwolse
pastoor Hendrik van Compostelle stond op 20 december 1418 de fraters .in Zwolle
enige rechten toe en erkende bij die gelegenheid dat zij wilden leven secundum
primitivae ecclesiae normam, dat wil zeggen overeenkomstig de norm van de
vroege kerk (zie Zwolle). En aan het einde van de stichtingsperiode, bij de relatief
late stichting van het Utrechtse huis in 1475, gold de leefwijze van de eerste
christenen nog steeds als oriëntatie voor de fratergemeenschap. De teksten uit
Handelingen 2 en 4 werden geciteerd in de oorkonde, waarin twee priesters, twee
clerici en één leek in dat jaar lieten vastleggen dat zij van hun goederen afstand
deden en deze aan elkaar schonken in de vorm van een schenking onder levenden.

3

DE IN STIT U T IO N E L E VORMEN VAN DE BROEDERGEM EENSCH APPEN

Vanzelfsprekend zijn de institutionele vormen waarin het gemeenschappelijk leven
gestalte kreeg pas gaandeweg ontwikkeld. De vroegste gemeenschap van ‘dienaren
Gods’ rond Geert Grote treffen we aan in Kampen, Deventer, Zwolle en Agnietenberg (zie aldaar). In Kampen is sprake van een gemeenschappelijke kas van de
devoten. Documenten uit ca. 1380 veronderstellen een gemeenschap van arme,
geestelijk levende priesters in Kampen, waarbij ook een vrouw is betrokken. Ook
twee leken, Andreas de kleermaker en Herbertus (Hubertus) de schoenmaker,
worden genoemd. Of de gemeenschap geformaliseerd was blijkt nergens. De groep
zal gelijkenis gehad hebben met de eerste gemeenschappen te Deventer en Zwolle.
De vroegste geschiedenis van deze twee eerste huizen wordt hier, de bewoor
dingen samenvattend van de afzonderlijke notities over het Heer-Florenshuis te
Deventer en van het St.-Gregoriushuis te Zwolle, in onderlinge vergelijking
weergegeven. Ook het Agnietenberghuis wordt in die vergelijking betrokken.

1

Uitgegegeven door K. Grube, Des Augustinerpropstes Iohannes Busch Chronicon Windeshemen
se und Liber de reformatione monasteriorum (Halle 1886) 245-375, vooral 245.
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De eerste gemeenschap van broeders te Deventer ontstond ca. 1381, dus nog
tijdens het leven van Geert Grote, in het huis van de priester Florens Radewijnsz.,
die vicaris was van het St.-Paulusaltaar in de St.-Lebuïnuskerk. Enige leerlingen
van Geert Grote, te weten de priester Johan van de Gronde en de clerici Johan
Brinckerinck, Johan van Höxter, Johan Vos van Heusden en Johan van Kempen
woonden in dat huis bij elkaar. Daar werden ook de avondbijeenkomsten gehouden
met andere vrome mannen uit Grote’s kring.
Het gemeenschappelijk leven op basis van gemeenschappelijk bezit begon, toen
Florens van Geert Grote, en uiteraard ook van de betrokken clerici en huisgenoten,
verlof kreeg hun gelden, o.a. afkomstig uit de verdiensten van het afschrijven van
manuscripten, in één kas te storten. De clerici (klerken) plaatsten zich onder de
gehoorzaamheid van heer Florens, zonder een gelofte af te leggen. Voor de
priesters in het vicariehuis die zich met apostolaatswerk bezighielden, aanvaardde
Geert Grote, samen met Johan van den Gronde en twee Deventer burgers, bij akte
van 28 juni 1383 een fundatie van de Deventer burger Hendrik Bierman en zijn
vrouw Gheze van twintig oude gouden schilden, voor het levensonderhoud van
twee of drie arm levende priesters ‘die mit afghesceydenheit vander werelt Gode
dienden’, en die geen geestelijke inkomsten binnen Deventer hadden. De priesters
moesten de meeste tijd van het jaar in Deventer wonen, een spiegel zijn voor
andere mensen, en van hen die zich bekeerden de biecht horen.
Het begin van het fraterhuis te Zwolle lag bij een gemeenschap van vijf vrome
leken, die op gezamenlijke kosten in 1383/4 een huis bouwden in de Begijnenstraat, aangrenzend aan het termijnhuis van de minderbroeders te Kampen waar de
devote priester Hendrik Voppenz. van Gouda woonde. Deze was door Geert Grote
naar Zwolle gestuurd om jongens die de school van magister Johan Cele bezoch
ten, bijeen te brengen in zijn huis en hen in de vreze Gods te onderrichten. Ook
moest hij de in Zwolle aanwezige devoten terzijde staan. Drie devote mannen, de
blinde Johan Essekensz. van Ommen, Jacob Wittecoep Thomasz. en Wichman
Ruerinck, verkochten het huis en erf in de Begijnenstraat op 5 juli 1384 aan Geert
Grote. Deze droeg het vervolgens op 13 juli over aan Florens Radewijnsz. en
Johan van den Gronde te Deventer, die met hem mede-eigenaren van dit huis
zouden zijn. Deze groep stond het huis op 25 juli weer in bruikleen aan de Zwolle
naars af, opdat dezen daar in gemeenschap zonder eigen bezit konden leven. Zij
mochten nieuwe leden aannemen of gasten opnemen. Deze constructie van geza
menlijke eigendom van de Deventer groep en in-bruikleengave aan de Zwolse
groep was gekozen om latere aanspraken van erfgenamen tegen te gaan, en het
gemeenschappelijk bezit te handhaven.
Toen Johan van Ommen, Jacob Wittecoep en Wichman Ruerinck een meer
afgescheiden leven wilden gaan leiden, wees Geert Grote, die tussen 25 juli en 20
augustus 1384 in Zwolle verbleef om aan de Zwolse devoten het door hen bewoon
de huis rechtens over te dragen, hun de Nemelerberg (later Agnietenberg genoemd)
als woonplaats aan. Ook daar kwam een broedergemeenschap tot stand.
Deze vroegste geschiedenis van de vier eerste gemeenschappen, die zich nog
geheel afspeelt tijdens het leven van Geert Grote, toont aan dat de initiatieven tot
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gemeenschappelijk leven bij priesters en leken lagen, die geraakt waren door
Grote’s prediking. Interne formalisering heeft allereerst plaats te Deventer, doordat
een belofte van gehoorzaamheid werd gevraagd van de leden en gemeenschappelijk
bezit werd ingesteld. Maar vooral het opstellen van leefregels, consuetudines
(gewoonten) geheten, door Florens Radewijnsz. te Deventer is de belangrijkste stap
geweest voor de vormgeving van een geregelde leefgemeenschap. In een akte van
24 november 1396 is er sprake van consuetudines en een modus vivendi (leefwijze)
van het Deventer huis. Deze huisregels hebben o.a. als voorbeeld gediend voor de
Zwolse statuten, die tussen 1415 en 1424 geredigeerd werden. Deze regel had weer
invloed op de statuten van huizen die vanuit Zwolle werden gesticht.
Er moet op gewezen worden, dat de gemeenschappen voor wat de juridische
vorm betreft slechts geregeld waren overeenkomstig het wereldlijk recht, ook al
werd veelal in een later stadium bisschoppelijke goedkeuring van een stichting
verworven. De gekozen rechtsvorm is vanaf het begin die van de schenking onder
levenden (donatio inter vivos), waarbij de leden van de devote gemeenschap ten
overstaan van de plaatselijke notaris hun goederen aan elkaar schonken. Zij gingen
bij die gelegenheid tevens de verplichting aan tot gemeenschappelijk leven (com
munis vita), en beloofden te zullen leven van handenarbeid; hun erfgenamen
zouden geen recht hebben op de ingebrachte goederen; indien iemand de gemeen
schap zou verlaten, mocht hij alleen zijn dagelijkse kleren meenemen. Steeds weer
zal in de vijftiende eeuw deze rechtsvorm van de gemeenschap bij de notaris
worden vastgelegd en geregeld worden hernieuwd. Met name in Zwolle is dit
proces goed te volgen. Ook in Utrecht (1475) treffen we die rechtsvorm uitdrukke
lijk in de stichtingsakte aan.

4

DE K ER K R EC H TELIJK E PO SITIE VAN DE BROEDERGEM EENSCH APPEN

De kerkrechtelijke positie van de broederschappen was echter een voorwerp van
zorg en twist. De broederschap te Deventer werd door monniken uit de bedelorden
aangevallen en vergeleken met de begarden, zoals ook reeds ten tijde van Geert
Grote gebeurd was. Begarden waren de mannelijke tegenhangers van de begijnen,
vrome lekenvrouwen zonder kloostergeloften, die zich sinds het begin van de
dertiende eeuw aan handenarbeid, in het bijzonder de verzorging van zieken wijdden,
en een religieus leven leidden. Maar hun rechtgelovigheid stond in de veertiende
eeuw, juist zoals die van de begijnen, onder verdenking. In 1397 hebben de broeders
een zevental vragen betreffende hun leefwijze voorgelegd aan Everard Foec, kapitteldeken van de St.-Salvatorkerk te Utrecht. Deze zag geen bezwaren, maar beval toch
aan bisschoppelijke goedkeuring te vragen. Op 24 december 1397 beantwoordde
abt Arnold van het benedictijnenklooster te Dikningen in Drente dezelfde vragen
positief. Keulse theologen en juristen antwoordden desgevraagd eveneens positief.
In 1398 week Florens met een aantal Deventer broeders uit naar Amersfoort
wegens een pestepidemie. Van daaruit werkten zij door aan het verkrijgen van
bisschoppelijke goedkeuring voor hun gemeenschap, zoals blijkt uit de zogenaamde
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Amersfoortse brieven, met name de eerste brief, geschreven door Gerard Zerbolt
van Zutphen, waarin gesteld wordt ‘dat in het algemeen moeilijk verlof gegeven
zal worden om oratoria [kapellen] voor allen op te richten’. Het verkrijgen van een
eigen kapel, waarin ook de mis gelezen kon worden, betekende een eerste stap
voor de gemeenschappen van priesters en clerici op weg naar onafhankelijkheid
van de plaatselijke pastoor, zonder dat voor het overige hun kerkrechtelijke positie
was geregeld. De Deventer broeders bijvoorbeeld lazen tot 1400 geen mis in het
eigen huis, maar zij bezochten de parochiekerk. Wel lazen zij sinds 1391 minstens
eens per week mis in de St.-Gregoriuskapel bij het ziekenhuis buiten de stad
Deventer. In latere jaren zal dan ook steeds voor elk huis een aparte regeling
getroffen worden met de plaatselijke pastoor onder wiens geestelijke jurisdictie de
broeders vallen.
Uit goedkeuringen verkregen van het concilie van Konstanz (1414-1418) blijkt
dat het tenslotte geoorloofd werd gevonden dat de broeders gemeenschappelijk,
zonder geloften en in gemeenschap van goederen leefden, van eigen arbeid en
ongehuwd, dat zij vrijwillig een broeder gehoorzaamden en in de moedertaal het
geloof beleden. De verdediging van hun levensstaat, als gemeenschappen volgens
wereldlijk recht, met eigen huis- en leefgewoonten, heeft de broeders ondanks
herhaalde bisschoppelijke goedkeuring veel moeite gekost.

5

O V ERG ANG NAAR VORM EN VAN KLOO STERLIJK LEVEN EN NAAR DE STATUS
VAN K A NUN NIKENCO LLEG E

Van kerkelijke zijde bleef men aandringen op een duidelijker invoeging in kerk
rechtelijk goedgekeurde vormen van gemeenschappelijk leven. Het aanvaarden van
een goedgekeurde kloosterregel was de meest zekere weg daarheen. Al heel vroeg
zijn vanuit de gemeenschap te Deventer het klooster van reguliere kanunniken
volgens de regel van St.-Augustinus te Windesheim (1387) en dat bij Arnhem
(Mariënbom, 1392) en vanuit de fratergemeenschap op de Nemelerberg bij Zwolle
het klooster op de Agnietenberg (1398) gesticht, uitdrukkelijk als institutionele
beschermers van de fraterhuizen.
Sommige huizen vonden een kerkrechtelijk aangepaste vorm van leven in de
Derde orde van St.-Franciscus. De gemeenschap te Amersfoort ging in 1399
gedeeltelijk over naar die regel; die te Vollenhove in 1409; zo ook gedeeltelijk die
te Delft (1410), maar reeds in 1418 gingen de Delftse tertiarissen over naar de
regel van St.-Augustinus.
Andere devote gemeenschappen stapten over naar de Windesheimse klooster
regel, zoals die te Almelo (Frenswegen, 1394), te Sibculo (1406), te Albergen
(1447) en te Amersfoort (1529); die te Doesburg probeerden tevergeefs zulk een
overgang in 1465, en de gemeenschap te Hulsbergen was tussen 1525 en 1539 een
benedictijnenklooster.
Het meest opmerkeüjk is echter de overgang van twee broedergemeenschappen
naar de status van een kapittel van kanunniken. Hun kapellen kregen de status van

INLEIDING

XXI

collegiale kerk. Dat gebeurde in Amersfoort (1457/1461 en 1469) en te ’s-Hertogenbosch (1469), naar het voorbeeld van de Duitse huizen in Munster, Keulen en
Wesel, en wel op verzoek van de fraters zelf. - In België betrof het de huizen te
Gent, Brussel en Geraardsbergen -. Ter gelegenheid van die overgang werd
vastgesteld, dat hun kerken zouden worden uitgerust met klokken en klokketorens,
woonruimten voor de kanunniken (claustrum), en de noodzakelijke werkplaatsen.
De priesters en clerici van de collegiale kerk werden aan het gezag van de paro
chiekerk en de pastoor onttrokken en rechtstreeks onderworpen aan de bisschop.
Het gemeenschappelijk bezit werd gehandhaafd. De overste (proost) zou geen eigen
afzonderlijke aandeel hebben maar delen in het gemeenschappelijke bezit. Tenmin
ste één kanunnik moest vast ter plaatse aanwezig zijn om de missen en het dag
en nachtofficie te zeggen of te zingen. Het huis te Berlikum, gesticht in 1483, werd
reeds in dat zelfde jaar omgezet in zulk een kapittel. Hier was het huis te Hildesheim het voorbeeld.
Deze statuswijziging betekende voor de broeders, dat zij niet langer uitsluitend
een gemeenschap waren volgens wereldlijk recht, op basis van een bij de notaris
vastgelegde gezamenlijke wilsbeslissing tot gemeenschappelijk bezit, maar dat hun
gemeenschap tevens een kerkrechtelijk erkende status kreeg. Ook de goederen van
de gemeenschap werden door die overgang gemortificeerde kerkelijke goederen.
Eerder gegeven bisschoppelijke verklaringen dienaangaande werden blijkbaar
onvoldoende geacht. Tevens werden de fraters aan de jurisdictie van de pastoor
onttrokken en rechtstreeks onderworpen aan het gezag van de lokale bisschop. Er
was voortaan voor de broeders te Amersfoort en te ’s-Hertogenbosch geen aanval
van kerkelijke zijde op hun slecht gedefinieerde status meer mogelijk. De diverse
goedkeuringen van hun levenswijze, successievelijk verkregen van de Utrechtse
bisschoppen, waren nu omgezet in een formeel kerkrechtelijk statuut.
Men kan niet vaststellen of en in welke mate de toekenning van dit nieuwe
recht voor de betrokken huizen en gemeenschappen enig effect heeft gehad. Naar
buiten toe blijkt nergens iets van een nieuwe wijze van optreden. Men moet echter
het belang van de kerkrechtelijke statusverandering niet onderschatten. Deze heeft
niet alleen betrekking op de omzetting van een kapel in een collegiale kerk,
waardoor de fraters in elk geval de getijden moesten zingen, maar ook op de
positie van de betrokken fratergemeenschap in het verband van de parochie. De
door de huizen te Amersfoort en ’s-Hertogenbosch verworven privileges zijn een
uitdrukking van het streven van de broeders naar meer onafhankelijkheid van de
parochiale overheid, zoals dat eerder in Duitsland zichtbaar was.
In Deventer mislukten echter pogingen om zulk een overgang te bewerken. In
1451 had een regulier kanunnik de Deventer rector Egbert ter Beek bij de pause
lijke gezant kardinaal Nicolaas van Kues beschuldigd met betrekking tot de status
en de levenswijze van de broeders. De legaat prees tegenover de rector hun status,
gaf privileges ter bescherming maar bood tevens de kanunnikenstatus met de
daaraan verbonden privileges aan om de broedergemeenschap een kerkrechtelijk
erkende basis te geven, zoals paus Eugenius IV in 1439 reeds voor de huizen te
Munster, Keulen en Wesel had toegestaan. Egbert nam het aanbod niet aan, en
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wilde niet afwijken van de oorspronkelijke leefwijze van de broeders. Integendeel,
die leefwijze werd door de broeders nogmaals bij notariële akte van 1457 vast
gelegd.

6

O PH EFFIN G VAN DE FRA TERHU IZEN

Honderd jaar later komt echter van pauselijke zijde het definitieve besluit tot
opheffing van de fraterhuizen. Dóor een bul van 17 november 1568, uitgevaardigd
door paus Pius V, en gericht aan alle oversten en leden van gemeenschappen,
kerken, huizen en conventen die in gemeenschap leefden, onder vrijwillige gehoor
zaamheid en zonder plechtige kloostergeloften, en wier kleed onderscheiden was
van dat van wereldpriesters, werd binnen een maand de aanname van een klooster
regel voorgeschreven; indien de geadresseerden daaraan geen gevolg gaven, moest
de gemeenschap worden ontbonden.
In Nederland viel de werking van deze bepaling grotendeels samen met de
invloed van de hervorming, waardoor aan de meeste huizen een einde kwam.
Alleen dat te ’s-Hertogenbosch bleef bestaan tot 1623, maar dat had dan ook een
aparte status als kanunniken-college. Zo werden de fraters ofwel wereldpriester, en
als zodanig ingelijfd bij de parochiegeestelijkheid, ofwel op alimentatie gesteld na
opheffing van de huizen. De gemeenschap te Delft was overigens al in 1537
omgezet in een college van kapelaans. Ook de fraters te Doesburg kozen in 1571
voor de status van wereldpriester.
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K ERK ELIJK E DRUK EN IN N ERLIJK E ZWAKTE

Uit deze korte schets van de institutionele ontwikkeling van de fraterhuizen in
Nederland blijkt wel dat al heel vroeg afwijkingen optraden ten opzichte van de
oorspronkelijke inspiratie, te leven ‘volgens de norm van de vroege kerk’. Het is
vooral druk van kerkelijke zijde geweest, die de fraters heeft doen toegeven en hen
in de richting van het aannemen van een kloosterregel of van de status van kanun
niken heeft gedreven. Het gemeenschappelijk bezit werd echter niet opgegeven. De
toenmalige bisschoppen van Utrecht, met name Frederik van Blankenheim (13931423), hebben overigens aan de devoten ook in hun oorspronkelijke levenswijze
hun bescherming niet onthouden.
De institutionaliseringsdruk heeft zeker ook te maken met innerlijke zwakte van
deze kleine gemeenschappen. Het was geen eenvoudige zaak de oorspronkelijke
vrijheid van de broedergemeenschappen, de eenvoud van levensstijl, de afgeschei
denheid van een wereldlijk bestaan, de voortdurende zorg voor het innerlijke leven
tegen de druk van de wereld om hen heen ongeschonden te handhaven. Het Zwolse
colloquium, de jaarlijkse samenkomst van rectoren van aangesloten fraterhuizen,
bedoelde toezicht te houden om te garanderen dat de gemeenschappen op het
rechte spoor bleven; door middel van visitaties probeerde men de oorspronkelijke
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discipline in de huizen te handhaven. Maar van tendenzen tot centraliseren in één
verband is geen sprake. De kleinschalige vrijwillige verenigingen van devote
mannen moesten elk zelf voor hun eigen bestaan vechten, en tevens moest elke
frater (priester, clericus of lekebroeder) zelf de geestelijke doelstellingen in het oog
houden die hem naar de gemeenschap hadden gedreven.

8
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Het gaat inderdaad veelal om kleine gemeenschappen. Het huis te Zwolle telde in
1409 vijf priesters, vier clerici en twee leken; in 1483 waren er in totaal vijftien
fraters. In Amersfoort ging het in 1442 om twee priesters en zeven clerici, in
Hulsbergen in 1423 om drie priesters en elf clerici. Clerici (klerken) heetten de
studenten, die na een korte proeftijd tot de huisgemeenschap werden toegelaten
onder afstand van hun bezittingen. In het huis vervulden zij de functie van koster,
zieken- of gastenverzorger. Door zelfstudie bereidden zij zich voor op de priester
wijding, daarbij geholpen o.a. door de bibliothecaris die hun de weg kon wijzen
in de bibliotheek. Een afgesloten universitaire studie in de theologie werd immers
van de toenmalige priesters niet gevraagd. Belangrijk was dat zij goede biecht
vaders zouden worden, m.n. in de zusterhuizen die onder toezicht van de fraters
stonden. Op titel van het gemeenschappelijk bezit konden zij door de bisschop tot
priester worden gewijd.
Al deze gemeenschappen van samenwonende priesters, priesterstudenten en
lekenbroeders vertonen een grotendeels gelijk leefpatroon. De inwoners volgden
een vast dagritme: bidden van de getijden, geestelijke lezing en bijbelstudie,
deelname aan de dagelijkse H. Mis zodra een eigen kapel was ingericht, handen
arbeid, maaltijden, recreatie, nachtrust, alles had zijn vaste tijd. Men leefde van de
opbrengst van de ingebrachte goederen en van schenkingen: landerijen, huizen,
renten. De handenarbeid waartoe de broeders zich bij het afstand-doen van hun
goederen verplichtten bestond voor de priesters en clerici voornamelijk uit het
kopiëren van handschriften voor de eigen bibliotheek of voor anderen op bestelling
en dus voor geld. De bibliothecaris was vaak ook de leider van het scriptorium. Hij
zorgde voor het schrijfgerei, het perkament, het bindmateriaal, controleerde en
corrigeerde het schrijfwerk, de verluchting, de rubricering van de initialen en
andere daarvoor in aanmerking komende letters. De invoering van de boekdruk
kunst betekende natuurlijk een zich langzaam doorzettende breuk in deze wijze van
boekproduktie. Slechts aarzelend lieten de fraters zich hier en daar met de nieuwe
techniek in (Gouda, ’s-Hertogenbosch, Berlikum?). In Deventer en Zwolle onder
hielden de broeders contacten met plaatselijke drukkers.
De woningen van de broeders waren aan hun levenswijze aangepast. Gemeen
schappelijke ruimten zoals de bibliotheek, de schrijfzaal, de refter, de kapel, de
verwarmbare recreatieruimte accentueerden het gemeenschappelijke leven. In de
keuken, de stallen, werkplaatsen en brouwerijen werd voor het dagelijkse levens
onderhoud gezorgd. Hier hadden vooral de lekebroeders hun werkterrein. Zij
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verrichtten huishoudelijke diensten als kok of kleermaker, of werkten in de tuin en
op het land. Biddend, mediterend of luisterend naar geestelijke lezing zochten ook
zij de innigheid van het hart bij deze grove handenarbeid te behouden en te
versterken. Dat leken handschriften kopieerden is hoge uitzondering; dat was
voorbehouden aan de priesters en clerici.
Rector en procurator oefenden het algemene toezicht over de leefwijze van de
fraters en hadden de zorg voor de materiële omstandigheden van het leven. De
gemeenschap verstrekte aan de leden onderdak, voedsel en kleding; ondergoed,
onderkleding, een linnen bovenkleed, een mantel, een paar sterke schoenen, kousen
en een muts vormden de eenvoudige uitrusting. Ook de maaltijden waren eenvou
dig: erwten, bonen, brij, soep, vis, grof brood, wat fruit en dun bier. Vlees kwam
maar zelden op tafel, ook al wegens de vele vasten- en onthoudingsdagen. De
provisoren traden naar buiten toe op als de rechtens aanspreekbare en verantwoor
delijke personen voor de gemeenschap van goederen waarop de samenleving
berustte.
Het specifieke karakter van dit vrijwillig samenwonen zonder geloften bracht
met zich mee, dat de huisoverste (rector, pater) door de broeders gekozen werd.
Hij kon van zijn onderdanen slechts vrijwillige gehoorzaamheid vragen, en werd
geacht te bevorderen dat zij zich in overeenstemming met de spiritualiteit van de
mödeme devotie gedroegen, zich zelf verloochenend, niet gericht op eigen eer,
geduldig en vriendelijk in de omgang met medebroeders, ingetogen, matig en
nederig levend, vervuld van de nabijheid van Christus die zij zochten na te volgen.
Dit is het gewone patroon. Het agrarische karakter van de gemeenschappen in
Albergen en Hulsbergen is een uitzondering. De broeders op de Agnietenberg, in
Vollenhove en Sibculo alsmede die in Doesburg waren een tijdlang met landbouw
bezig. Maar meestal gaat het om gemeenschappen in de steden.

9
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De fraters in Deventer, Zwolle, Amersfoort (?), Delft, ’s-Hertogenbosch, Doesburg,
Groningen, Harderwijk, Gouda, Nijmegen en Utrecht hadden de zorg op zich
genomen voor de jeugd die de stadsschool bezocht. Zij boden in hun convicten
huisvesting en gaven aanvullend onderwijs in de vorm van repetities e.d. Zelf
hielden de fraters maar in zeer beperkte mate of tijdelijk een eigen school in Deven
ter, Harderwijk en Gouda; formele fraterscholen waren er in Groningen en Utrecht.
De godsdienstige zorg voor de jeugd kreeg vorm door het houden van collaties
(d.w.z. geestelijke toespraken; collationes), biechthoren en geestelijke leiding.
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Oordelend op basis van het beeld dat de gemeenschappen van fraters naar buiten
toe vertonen, kan men de beweging van de Moderne Devotie geenszins als een
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lekenbeweging karakteriseren. Een kortstondige uitzondering is geweest het in 1384
gestichte huis op de Agnietenberg, dat in 1399 werd opgeheven; daar ging het om
vier clerici en vijftien leken. Het huis was voortgekomen uit een Zwolse devote
lekengemeenschap. De clerici schreven boeken af, de leken waren werkzaam in de
landbouw, als kleermaker, als wever van wollen stoffen, mandenmaker of mattenvlechter. Overal elders domineren de priesters en de clerici.
De deemoedige, op het innerlijk leven in navolging van Christus gerichte
christenen in deze gemeenschappen, hebben in een periode van tweehonderd jaar
hun weg gezocht in de geestelijk zo gespannen omstandigheden van de late
middeleeuwen. Zij zijn door hun collaties, hun zielzorgerlijke activiteiten en vooral
door hun zorg voor de schooljeugd van veel belang geweest voor de overdracht
van een geestelijke cultuur die, samen met de reformatorische krachten, de moder
ne tijd in Nederland heeft gekenmerkt. De spiritualiteit van de Moderne Devotie
is voldoende beschreven in recente studies. Deze zijn in de bijgevoegde literatuur
lijst vermeld.
In deze inleiding blijft het geestesleven buiten beschouwing. Het gaat er in dit
boek om de uitwendige feiten van de geschiedenis van de fraterhuizen vast te
stellen. Wat er in de hoofden en harten van mensen omging is veelal niet in
archiefstukken terug te vinden. Die staan in dit onderzoek centraal. De door de
fraters verzamelde, gelezen, afgeschreven en/of zelfstandig gecomponeerde boeken
komen in de beschrijving per huis en de bijlage over de bewaarde handschriften
slechts met hun titel aan de orde. Zij vormen de grondslag van elke studie naar het
geestelijk leven van de fraters en de door hen beïnvloede mannen en vrouwen.
Desiderius Erasmus leerde als schooljongen de broeders kennen tijdens zijn verblijf
in de huizen te Deventer (herfst 1477 of ca. Pasen 1478 - zomer 1484) en te
’s-Hertogenbosch (herfst 1484 - winter 1486) (zie aldaar). Hij oordeelde niet erg
gunstig over het intellectuele niveau en de talenkennis van de broeders. Hij was al
helemaal niet gecharmeerd van hun pogingen om hem over te halen tot hun
levensvorm. Erasmus ging onder druk van zijn voogden naar het klooster van de
reguliere kanunniken te Stein bij Gouda, en legde daar de geloften af (1487-88).
Later betreurde hij het niet op de suggesties van de broeders te zijn ingegaan. Dan
had hij makkelijker zijn vrijheid kunnen herwinnen. Zij vormden immers een eigen
soort tussen de monniken en de leken (medium genus inter monachos et laicos;
semimonachos). De fraters waren niet door onlosmakelijke geloften gebonden.
Erasmus beschouwde dat als hun voornaamste goed en als een spoor van de
godsdienst uit de goede oude tijd (praecipuum bonum ac priscae religionis vestigium).2 Zo erkende zelfs hij die zich zo sterk inzette voor vernieuwing van de
2

De recta latini graecique sermonis pronuntiatione, ed. M. Cytowska, ASD 1-4, 28, r. 478-479;
autobiografische brief aan Lambertus Grunnius, cLonden, augustus 1516>, uitg. P.S. Allen, Opus
Epistolarum Des. Erasmi Roterodami (Oxford 1910), n , nr. 447, 296, r. 131; 299, r. 252. Elders
(305, r. 503) noemt hij ook de reguliere kanunniken een medium genus tussen monniken en nietmonniken.
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kerk naar de innerlijke geest, dat er in de leefvorm van de broeders van het
Gemene leven iets van de vroege kerk terug te vinden was. ‘De Moderne Devotie
die haar bakermat in Deventer had, was de Noordnederlandse verschijningsvorm
van die diepgewortelde hunkering naar een renaissance van het christendom in zijn
geïdealiseerde gestalte’.3 De fraterhuizen in Nederland gaven daar op eigen wijze
vorm aan.

3

C.C. de Bruin, ‘De spiritualiteit van de Moderne Devotie’ in: C.C. de Bruin, E. Persoons en
A.G. Weiler, Geert Grote en de Moderne Devotie (Zutphen 1984) 102.
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[KAMPEN]
Dienaren Gods te Kampen / Servitores Dei Campenses
1380 - 1384 ?

1

NAAM EN LIG G IN G

1.1 Naam: Servitores [Dei] Campenses (1381); clercken toe Campen.
1.2 Ligging: In de stad Kampen. Bisdom Utrecht, provincie Overijssel.

2

BEKNO PTE GESCH IED EN IS VAN HET HUIS

De korte geschiedenis is hoofdzakelijk gebaseerd op de brieven van Geert Grote
(ed. W. Mulder).
Geert Grote begaf zich, toen hij preekverlof had ontvangen, begin 1380 naar
Kampen. Van daaruit onderhield hij zich schriftelijk met de schoolrector Johan
Cele te Zwolle, o.a. over boeken. Hij verzamelde daar enige vrome lieden om zich
heen, die een begin van gemeenschappelijk leven aangingen. Willem Vomken,
prior van het regulierenklooster Windesheim (1425-1454), noemt in zijn ‘Brief over
de eerste instelling van het klooster in Windesheim’ als zodanig de priester
Theodericus Gramsberch. Uit een brief van Geert Grote aan Hendrik van Schoon
hoven uit Gouda uit 1381 (?) weten we dat een aantal geestelijk levende personen,
aangeduid als ‘dienaren Gods’, ‘volledig bekeerde personen’, ‘geestelijke mensen’,
te Deventer en te Kampen reeds een gemeenschappelijke kas bezaten. De mening
van Post {Modern Devotion, 76) dat een getrouwd paar hoorde bij de eerste
volgelingen, vindt geen steun in deze brief.
De inkomsten die een zekere Johannes - een priester die zich schuldig gemaakt
had aan simonie, maar een arm en geestelijk leven wilde gaan leiden - had uit
huizen in Deventer en uit landerijen, moesten volgens het oordeel van Grote aan
de gemeenschappen in Deventer en Kampen ten goede komen, evenals de eigen
dom van boeken, o.a. een bijbel en een Summa confessorum, die ten laste van die
inkomsten gekocht moesten worden. De rest van Johannes’ geld dat door verkoop
van goederen vrijkwam, moest aan de bisschoppelijk commissaris Hendrik van
Schoonhoven ter hand worden gesteld. Deze moest de som, na aftrek van een
bedrag voor het levensonderhoud van Johannes, bestemmen voor de ‘Kampense
dienaren’. Hij moest zich in zijn oordeel laten bijstaan door vrouwe Cel ia. Als het
geld echter voor de ‘dienaren Gods’ te Deventer bestemd moest worden, kwam het
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oordeel daarover toe aan ‘Florens en Gerard’ (resp. Radewijnsz. en Grote). Johannes nam ruim de tijd om tot een besluit te komen.
De brief veronderstelt een gemeenschap van arme, geestelijk levende priesters
in Kampen, waarbij ook een vrouw is betrokken. Ook twee leken, Andreas de
kleermaker en Herbertus (Hubertus) de schoenmaker, worden genoemd. Of de
gemeenschap geformaliseerd was blijkt nergens. Er zal gelijkenis geweest zijn met
de eerste gemeenschappen te Deventer en Zwolle, voordat een gemeenschap van
goederen werd aangegaan (zie aldaar).
De Kamper gemeenschap, met name de vrome vrouwen, ondervonden veel
hinder van het optreden van de schepenen van de stad, die de zijde hadden geko
zen van de augustijner monnik Bartholomeus. Volgens Grote predikte deze in 1382
voor de ‘Vrije geesten’ in Kampen. Dit waren mensen die meenden tot zo grote
volmaaktheid en vrijheid van geest te zijn gekomen dat zij niet meer konden
zondigen. Grote ondersteunde de vrouwen in haar verzet, zoals blijkt uit zijn
brieven aan de vrienden in Kampen en aan Wemer Keynkamp van Lochem, hun
geestelijk leider, tevens rector van de school. Wemer werd uit Kampen verbannen.
Grote verbleef zelf geregeld in de Kampense gemeenschap en preekte daar ook.
Ook in de laatste maanden van zijn leven verbleef hij daar, evenals te Utrecht en
te Woudrichem.
Waarschijnlijk is de vrome gemeenschap in Kampen na zijn dood te niet
gegaan. Wemer Keynkamp werd in 1388 prior te Windesheim. Mogelijk gingen
de broeders over tot een kloosterorde, zoals ook in Almelo (zie aldaar) en Luik
geschiedde. De genoemde leken Andreas en Herbertus werden conversen in
Windesheim. In later tijden wordt niets meer over de gemeenschap gehoord.

3
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3.1 Bibliotheek en scriptorium
De broeders hielden zich met schrijfwerk bezig; o.a. transcribeerden zij in 1384 het
laatste deel van Van den gheesteliken Tabernakel van Jan van Ruusbroec, die drie
jaar tevoren gestorven was.
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Wemerus Keynkamp van Lochem, ca. 1381, vóór 1388.
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Gerardi Magni Epistolae quas ad fidem codicum recognovit annotavit edidit W.
Mulder (Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, deel III) (Antwerpen 1933), m.n.
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Ep. nr. 19, 65-71. - Vgl. R.R. Post, ‘Brieven van Geert Groote. Datering en
interpretatie’, ArchGeschKathKerkNed 1 (1965) 257-286.
Post, Moderne Devotie, 22, 30, 37. - Dezelfde, Modern Devotion, 76, 169. - Van
der Wansem, Broederschap, 57. - W.A. Fasch, ‘De bestuurlijke verhouding tussen
stadsbestuur en de te Kampen gevestigde geestelijke instellingen’, Kamper Alma
nak (1967-1968) 266-312. - I. Wormgoor, ‘De vervolging van de Vrijen van geest,
de begijnen en begarden’, NedArchKerkgesch 65 (1985) 107-130.

DEVENTER
Heer-Florenshuis / St.-Hiëronymushuis
1383-1574

1

NAAM EN LIG G IN G

1.1 Naam: Domus domini Florencii (1416); Meyster Florenshuse (1424); Heer
Florenshuus (1435); Sancte Hieronymushuis (1552).
1.2 Ligging: Het vicariehuis van Horens Radewijnsz. lag in de Engestraat. Het
werd in 1391 geruild voor een huis in de Pontsteeg. Tevens bouwden de fraters een
huis op een erf bij de Ronnengang (thans Striksteeg), dat zij in 1391 hadden
verworven; verdere gebouwen verrezen op achtererven van de huizen aan de
Engestraat. Voorts werden huizen aangekocht, en werd in 1484 het oude vicarie
huis opnieuw door ruil verworven. Een plattegrond van het centrum van Deventer
met aangegeven ligging van het fraterhuis bij Koch, Zwarte kunst, 72-73. Zie
voorts 2.
Bisdom Utrecht, vanaf 1559 bisdom Deventer, provincie Overijssel.
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BEK N O PTE G E SCH IED EN IS VAN HET HUIS

Deze korte geschiedenis is voornamelijk gebaseerd op de documenten als gepubli
ceerd door Van der Wansem, Broederschap, de huiskroniek (Scriptum) van Rudolf
Dier van Muiden, het cartularium van het huis, Johannes Busch’ Chronicon
Windeshemense, het Frensweger handschrift en andere documenten (zie 7).
De beginfase
De eerste gemeenschap van broeders ontstond ca. 1381 in het huis van de priester
Florens Radewijnsz. (1350-1400), die te Deventer vicaris was van het St.-Paulusaltaar in de St.-Lebuïnuskerk. Enige leerlingen van Geert Grote, te weten de
priester Johan van de Gronde en de clerici Johan Brinckerinck, Johan van Höxter,
Johan Vos van Heusden en Johan van Kempen woonden in dat huis bij elkaar.
Daar werden Ook de avondbijeenkomsten gehouden met andere vrome mannen uit
Grote’s kring.
Volgens Busch (Liber de origine devotionis modernae, ed. Grube, 253-256) is
de broederschap van het gemeenschappelijke leven ontstaan door aandringen van
Florens bij Geert Grote om een gemeenschap te vormen met degenen die bij hem
woonden, met name met de arme clerici die hij met Geert Grote huisvestte en
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ondersteunde door hen schrijfwerk te laten verrichten. Grote had in maart 1383 vijf
schrijvers in dienst. Een andere reden kan gevonden worden in de toename van het
aantal mensen dat Geert Grote bekeerd had. Na diens dood gaf Florens hen leiding
(Frensweger hs., 32). Sommige auteurs zijn aanhanger van deze laatste verklaring
omtrent het ontstaan, daar volgens hen de eerste bewoners volwassenen waren die
vroom wilden leven, en geen afschrijvende scholieren.
De voorkeur gaat uit naar een interpretatie die beide versies verzoent. Men kan
stellen, dat het gemeenschappelijk leven op basis van gemeenschappelijk bezit
begon, toen Florens van Geert Grote, en uiteraard ook van de betrokken clerici en
huisgenoten, verlof kreeg hun gelden, o.a. afkomstig uit de verdiensten van het
afschrijven van manuscripten, die hij tot dan toe afzonderlijk bewaarde, in één kas
te storten. De klerken plaatsten zich onder de gehoorzaamheid van heer Florens,
zonder een gelofte af te leggen. Voor de priesters in het vicariehuis die zich met
apostolaatswerk bezighielden, aanvaardde Geert Grote, samen met Johan van den
Gronde en twee Deventer burgers, bij akte van 28 juni 1383 een fundatie van de
Deventer burger Hendrik Byerman/Bierman en zijn vrouw Gheze, groot twintig
oude gouden schilden, gaande uit twintig morgen land in de polder Mastenbroek
in het kerspel Zwolle, voor het levensonderhoud van twee of drie arm levende
priesters ‘die mit afghesceydenheit vander werelt Gode dienden’, en die geen
geestelijke rente binnen Deventer hadden. De priesters moesten de meeste tijd van
het jaar in Deventer wonen, een spiegel zijn voor andere mensen, en van hen die
zich bekeerden de biecht horen. De fundatie zou onder blijvend toezicht staan van
vier ‘verwaers ende behoeders deser renten’, als een zichzelf aanvullend college.
De fundatie werd op 15 april 1398 bekrachtigd door bisschop Frederik van Blankenheim, en daardoor erkend als kerkelijk goed. In 1465 werd het beheer over de
fundatie opgedragen aan de rectoren en procuratoren van de huizen te Deventer en
Zwolle.
Florens stichtte samen met andere fraters in 1387 het regulierenklooster te
Windesheim en in 1392 het regulierenklooster Mariënbom (Arnhem). Beide werden
met geld van het Deventer huis gebouwd en van daaruit bevolkt. Hij begunstigde
eveneens de stichting van het klooster Eemstein bij Dordrecht in 1382, dat vanaf
1395 tot het kapittel van Windesheim zou behoren.
Florens kwam de priester Wermbold van Buscoep/Utrecht, die de beweging van
de Moderne Devotie was toegedaan, te hulp toen deze in de jaren 1393-94 de
zusters van het Gemene leven te Utrecht en Rhenen moest verdedigen tegen de
inquisiteur Eylard Schoeneveld, die de zusters als begijnen bestempelde.
Het eerste fraterhuis in Deventer was derhalve het vicariehuis van Florens Radewijnsz. Tevens hadden de broeders een huis in de Engestraat in erfpacht, dat
eigendom geweest was van de clericus Johan Petersz. van Vreden, een van de
beheerders van de fundatie van 1383. Het lag dicht bij het vicariehuis, met één
huis tussen beide in; aan de achterzijde waren ze door een gemeenschappelijke
muur gescheiden. Daarin werd een opening gemaakt voor gemakkelijker verkeer.
Dit laatstgenoemde huis werd in 1391 geruild voor een groter huis in de Pontsteeg,
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dat eigendom was van Zwedera van Ruinen, die daar met enige vrome vrouwen
woonde sinds zij na de dood van haar man uit haar kasteel verdreven was. Uit de
overdrachtsakte van 31 januari 1391 blijkt duidelijk de afzondering van de bewo
ners maar tevens hun open houding tegenover de burgers. Ze leefden een leven in
‘enniecheit’; dat moest zo blijven volgens bepaling van de stadsmagistraat. Ze
mochten geen religieuze orde vormen, en moesten de goedwillende burgers van
Deventer tot steun en hulp zijn. Zwedera gold sindsdien samen met heer Florens
als de stichteres van het Heer-Florenshuis. Het vicariehuis bleef voorlopig tot
beschikking van de fraters.
De gemeenschap werd onder leiding van Florens Radewijnsz. vaster georgani
seerd. Tevens traden nieuwe leden toe, zoals Rudolf Dier van Muiden, Petrus van
Amsterdam, Lubbert ten Busche, Henricus Bruyn, Gerardus Zerbolt van Zutphen,
Willem Klinkert, Amilius van Buren, Johan van Vianen, Amold van Schoonhoven
en Johannes Kessel. Het in 1395 nieuw opgerichte kapittel van Windesheim nam
het fraterhuis te Deventer in bescherming bij akte van 19 maart 1395. In een akte
van 17 november 1396 werd de rechtsgeldigheid van de huisruil van 1391 beves
tigd; tevens werden de inrichting en het doel van het huis omschreven, het aantal
inwoners vastgesteld (vier of meer priesters, acht of meer clerici en enkele lekebroeders) en de speciale relatie tot de congregatie van Windesheim geregeld.
In een akte van 24 november 1396, uitgegaan van de prior en enige kanunniken
van Windesheim, is er sprake van ‘gewoonten’ (consuetudines) en een ‘leefwijze’
(modus vivendï). Mogelijk zijn de eerste bepalingen en regels in 1391 bij gelegen
heid van het betrekken van het nieuwe huis in de Pontsteeg in een nieuwe redactie
gemaakt of althans officieel vastgesteld. Uit teksten zoals het Exercitium van
Florens Radewijnsz., Thomas van Kempens geschrift over de clericus Amold van
Schoonhoven en het Chronicon Windeshemense van Johannes Busch kan geconclu
deerd worden dat in het vicariehuis reeds leefgewoonten bestonden, opgesteld door
Florens Radewijnsz. Deze hebben o.a. als voorbeeld gediend voor de Zwolse
statuten, die geredigeerd werden door Dirk van Herxen, oud-leerling van het
Deventer huis. De Deventer consuetudines, bewaard in Den Haag (KB, hs. 73 G
22), zijn geredigeerd na 1501, op basis van eerdere teksten die tussen 1403 en
1446 gedateerd kunnen worden. Het is een interessante tekst, die kennelijk voor
voorlezing is bedoeld geweest, zoals blijkt uit de verdeling van de hoofdstukken
over de maanden van het jaar (f. 49r-v). Het eerste kapittel wordt aangeduid als:
de fundacione domus (over de stichting van het huis). Het handschrift begint als
volgt: ‘Omdat de leefwijze van de clerici en priesters zonder eigen bezit, in
gemeenschap, in kuisheid en wederzijdse liefde en door handenarbeid de Heer
dienend...’, en geeft daarmee een volledige karakteristiek van de gemeenschap. De
tekst verwijst o.a. naar de goedkeuring van de leefwijze door kardinaal Petrus
d’Ailly, die in 1413 Deventer bezocht en een approbatiebrief had gegeven (Narra
tio, 501-511). Het eerste kapittel verhaalt de stichting door een vrome vrouw
[Zwedera van Ruinen], opdat ‘naar het voorbeeld van de vroege kerk’ (ad exemplum ecclesie primitive) een gemeenschap tot stand zou komen (f. lv). De tekst
hanteert anonieme termen, maar is duideüjk gericht op Deventer. Hij behelst
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voorschriften betreffende meditatie, opstaan, studie van de H. Schrift, mishoren,
handenarbeid, eten, de verschillende functies in het huis, o.a. over de zorg voor het
schrijfwerk, en de bibliothecaris (de cura scribendorum', de armarió), etc. Voor die
redactie zijn waarschijnlijk de Zwolse statuten gebruikt. Deze regel had invloed op
de statuten van andere huizen. De statuten van Deventer, bewaard in een ander
deels onuitgegeven Haags handschrift (KB 70 H 79; gedateerd 1564), gaan terug
op die van Zwolle. In genoemd handschrift zijn de eerste paragrafen gesteld in de
ik-vorm; mogelijk verwijst dat naar de privé-regel die de bezitter van het boekje,
de Deventer vicaris Henricus Krell, wenste te volgen. Vanaf f. 4v. wordt de
meervoudsvorm gebruikt. De oorspronkelijke ‘gewoonten’ van Florens Radewijnsz.
zijn niet bewaard.
Het is mogelijk vanuit het Devotum exercitium van Johannes Kessel de dagorde
in het huis enigermate te reconstrueren: 3 uur ’s-morgens, opstaan, meditatie;
bidden van de metten van het Maria-officie en de getijden van het H. Kruis; lezing
van de H. Schrift; 5 uur, begin van de werkzaamheden, o.a. het afschrijven en/of
inbinden van boeken; bidden van de terts; H. Mis in de parochiekerk; bidden van
de sext; hervatten van het werk; 10 uur, ontbijt; bidden van de noon; voortzetten
van het werk; vespers; meditatie; 16 uur, voortzetten van de werkzaamheden;
avondmaal; werkzaamheden tot de completen; 20 uur, gewetensonderzoek; gebed;
naar bed.
De kerkrechtelijke positie van de broederschap was een onderwerp van zorg en
twist. De broederschap werd door de bedelorden aangevallen en vergeleken met
de begarden, zoals reeds ten tijde van Geert Grote gebeurd was. In 1397 hadden
de broeders een zevental vragen betreffende hun status voorgelegd aan Everard
Foec, kapitteldeken van St.-Salvator te Utrecht. Deze zag geen bezwaren, maar
beval toch aan bisschoppelijke goedkeuring te vragen. Op 24 december 1397
beantwoordde abt Amold van het benedictijnenklooster te Dikningen in Drente
dezelfde vragen positief. Keulse theologen en juristen antwoordden desgevraagd
eveneens positief.
In 1398 week Florens met een aantal broeders uit naar Amersfoort wegens een
pestepidemie (zie Amersfoort). Van daaruit werkten zij door aan het verkrijgen van
bisschoppelijke goedkeuring voor hun gemeenschap, zoals blijkt uit de z.g. Amersfoortse brieven, m.n. de eerste brief, waarin gesteld werd dat ‘in het algemeen
moeilijk verlof gegeven zal worden om oratoria (kapellen) voor allen op te
richten’. De broeders lazen, krachtens de voorwaarden verbonden aan de huisruil
in 1391, minstens eens per week mis in de St.-Gregoriuskapel buiten de stad
Deventer bij het ziekenhuis. Tot 1400 lazen zij geen mis in het eigen huis. In
hetzelfde jaar 1398 keerden ze terug. Op 30 april 1401 stond de Utrechtse bisschop
Frederik van Blankenheim krachtens zijn gewone bisschopsmacht de fraters toe
hun gewoonten te handhaven.
Eerste helft vijftiende eeuw
Florens Radewijnsz. stierf op 24 maart 1400; hij werd opgevolgd door Amilius van
Assche, bij Buren (1400-1404). Diens opvolgers waren Johannes Mattheus van
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Haarlem (1404-1410), Godfried van Toom van Meurs (1410-1450) en Egbert ter
Beek (1450-1483).
De aanvallen van de dominicaan Mattheus Grabow, een der belangrijkste
tegenstanders van de broeders van het Gemene leven, hielden in die tijd aan.
Hierdoor waren de fraters verplicht o.a. de juristenfaculteit van Keulen te hulp te
roepen. Grabow werd in 1419 door het concilie van Konstanz veroordeeld. Uit de
goedkeuringen blijkt dat het geoorloofd werd gevonden dat de broeders gemeen
schappelijk zonder geloften en in gemeenschap van goederen leefden, van eigen
arbeid en ongehuwd, dat zij vrijwillig een broeder gehoorzaamden en in de
moedertaal het geloof beleden.
Na de dood van bisschop Frederik van Blankenheim in 1423 betwistten de door
het domkapittel gekozen Rudolf van Diepholt en de door de paus benoemde
Zweder van Culemborg elkaar de bisschopszetel (Utrechts schisma, 1423-1432).
De broeders kozen de kant van de pauselijke kandidaat. De wereldlijke overheden
van het Oversticht steunden echter Rudolf. Over de rebellen werd de ban uitgespro
ken; Deventer en Zwolle werden getroffen door een interdict (14 en 16 september
1425). De broeders moesten op 23 april 1426 uit Deventer naar Gelderland
vluchten. Zij huurden een huis in Zutphen. In 1429 woedde er in Deventer een
pestepidemie. Na het beëindigen van de Utrechtse kerkscheuring keerden de
broeders op 22 juli 1432 in Deventer terug. Rector Godfried van Toom moest nog
enige jaren wachten op toestemming vaan het stadsbestuur.
Bisschop Rudolf van Diepholt, die tenslotte algemene erkenning verwierf,
beleende de broeders in 1435 met de grove en smalle tienden uit een Stichts leen;
in 1446 deden de fraters afstand van deze tienden, omdat aan bepaalde koopvoorwaarden ten behoeve van de arme klerken niet was voldaan, maar desondanks
beleende bisschop David van Bourgondië hen in 1457 opnieuw met de betreffende
tienden.
Bloeiperiode
Het Deventer fraterhuis had een grote uitstraling naar andere gemeenschappen van
priesters, clerici, zusters, bestaande kloosterorden en leken die met de broeders in
aanraking kwamen (zie 5.).
Men kan ca. 1435 een bloei van het huis vaststellen. In 1436 werd een nieuw
huis gebouwd met geld van frater Petrus van Amsterdam. Rector Godfried van
Toom bouwde een nieuw groot huis in 1441, aan de westzijde van het huis dat
Florens had gebouwd. Het huis, dat grotendeels gebouwd werd met eigen geld van
de fraters, bood tevens plaats aan 70 kostgangers; er was een grotere bibliotheek
en een ruimere tuin. In 1449 verwierven de huizen van Deventer en Zwolle een
jaarlijkse rente van 20 gulden. Ook onder rector Egbert ter Beek (1450-1483)
groeide het huis, ondanks tegenstand. In 1451 beschuldigde een regulier kanunnik
de broeders bij de pauselijke gezant kardinaal Nicolaas van Kues met betrekking
tot hun status en levenswijze. De legaat prees tegenover de rector de status van de
broeders, gaf privileges ter bescherming, maar bood tevens de kanunniken-status
met de daaraan verbonden privileges aan om de broedergemeenschap een kerkrech
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telijk erkende basis te geven, zoals paus Eugenius IV in 1439 reeds voor de huizen
te Munster, Keulen en Wesel had toegestaan (zie Amersfoort en ’s-Hertogenbosch
1). Egbert nam het aanbod niet aan, en wilde niet afwijken van de oorspronkelijke
leefwijze van de broeders.
Integendeel, die werd nog eens uitdrukkelijk in 1457 bij de notaris vastgelegd.
Johannes de Parvopalacio stelde een stuk op, vermeldend dat in zijn tegenwoordig
heid gekomen waren Egbertus ter Beek, Rodolphus van Muiden, Otgherus van
Hoorn, Johannes van Hattem en Petrus van Amsterdam, priesters en provisoren van
het Heer-Florenshuis. Zij en de overige priesters, klerken en lekebroeders gingen
gezamenlijk de verplichting aan tot gemeenschappelijk leven, en droegen hun
goederen over onder de vorm van een schenking onder levenden (donatio inter
vivos); zij zouden leven van handenarbeid; erfgenamen zouden geen recht hebben
op deze goederen; indien iemand de gemeenschap wilde verlaten, mocht hij alleen
zijn dagelijkse kleren meenemen. Een en ander werd gedaan in tegenwoordigheid
van de getuigen Theodericus ter Poerten, priester van het Keulse diocees, Ludolphus Brunonis, burger van Deventer en Tyman Vedelen van Boirken uit het
diocees Munster, in het Heer-Florenshuis in de gastenkamer, 6 juni 1457. De
bisschop van Utrecht, David van Bourgondië, werd aanstonds om goedkeuring
gevraagd, welke werd verkregen per oorkonde van 14 juni 1457. De bisschop
keurde de stichtingsbrief goed, die als transfix werd aangehangen. De fraters
kregen toestemming statuten of consuetudines te hebben en te veranderen, overtre
ders daarvan te straffen, visitatoren aan te stellen, biecht te horen van commensa
len, lekebroeders, knechten, en scholieren die in Deventer studeren, vooral van die
scholieren die wonen ‘in het woonhuis van de scholieren, in de volksmond het
Nieuwe huis genaamd’, en van de zusters die daar in gemeenschap van goederen
leven; ook parochianen die met verlof van de pastoor komen biechten, mogen zij
ontvangen en van hun zonden ontslaan; zij mogen kleinere geloften veranderen,
missen lezen op een draagbaar altaar, communie uitreiken, tijdens interdict diensten
houden met gesloten deuren, priesters laten wijden, een zegel hebben, collaties
houden. De bisschop nam de goederen van het huis in speciale bescherming; de
fraters behoefden voortaan geen testament meer te maken. Op verzoek van de
fraters bevestigde paus Pius II een en ander per bulle van 18 januari 1462. Terwijl
de fraterhuizen in Amersfoort en ’s-Hertogenbosch de status van collegiale kerk
zochten te verkrijgen, bleef Deventer met bisschoppelijke en pauselijke goedkeu
ring aan de oude leefwijze trouw. Ook de franciscaanse prediker Johannes Brug
man verdedigde het leven van de Deventer broeders.
In de periode van ongeveer 1430 tot ca. 1480 heeft het Deventer fraterhuis de
controle over de andere huizen verloren. Het Zwolse huis nam deze rol over.
Het Heer-Florenshuis verwierf in 1473 een jaarlijkse rente van acht gulden. De
fraters stonden, tegen een jaarlijkse erfrente van twee-en-een-halve Rijnse gulden,
aan hun medebroeders te Nijmegen in 1496 een som van 50 goudgulden af, die
dezen besteedden ten nutte van hun huis.
In 1486/7 kwam nieuwbouw tot stand. De broeders bouwden een nieuwe poort
aan de Engestraat. Op 1 maart 1487 begonnen zij met de bouw van een nieuw huis
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ten behoeve van de aula (refter), de keuken en een ziekenzaal. Ook verrees er een
nieuw huis voor gastenkamers. Een gang verbond de nieuwbouw met het oude
huis. De nieuwe kerk kwam er in 1501. Bij een akte van 1 april 1495 hadden de
broeders van de pastoor van de St.-Mariakerk verlof gekregen hun eigen kerk te
bouwen. De bekrachtiging door de bisschop volgde in 1497, en in 1501 kregen ze
de goedkeuring van het kapittel van St.-Lebuïnus. Voordien beschikten de broeders
alleen over een kapel.
Op 8 maart 1502 verkreeg het huis te Deventer samen met dat te Zwolle en te
Hulsbergen en andere huizen behorend tot het Zwolse colloquium van de pauselij
ke legaat Raymundus onder paus Alexander VI de voorrechten die de Windesheimse kloosters hadden.
Zestiende eeuw
In de eerste helft van de zestiende eeuw verkeerden de broeders in een moeilijke
positie. Het aantal priesters nam af. Fraterheer Hendrik van Meppen werd om die
reden in 1526 uit Doesburg naar Deventer gezonden. Door de boekdrukkunst
gingen de inkomsten uit schrijfwerk achteruit. De reformatie kreeg invloed onder
de leraren van de school, en ook onder de broeders. In 1545 wendde de pater van
het Heer-Florenshuis als visitator van de fraterhuizen in de Nederlanden zich tot
keizer Karei V met het verzoek degenen die het huis hadden verlaten met het
vermogen dat ze ingebracht hadden, tot restitutie te dwingen.
Op 18 juni 1566 wijdden aartsbisschop George Schenck van Toutenburg en
wijbisschop Johannes Knijff de kerk van het fraterhuis. In de tweede helft van de
zestiende eeuw werden twee rectoren afgezet, Simon van Doesburg in 1561 en
Andreas (achternaam niet bekend) in 1569. Godfried Heussen, de laatste rector,
kon na 1574 het fraterhuis niet meer handhaven en moest de bezittingen aan de
stad afstaan. In 1578 werden alle kloosters in Overijssel verplicht een bepaalde
geldsom op te brengen. Het fraterhuis moest 300 goudgulden betalen.
In 1579 behoorde het patrimonium van het fraterhuis tot het fonds Geestelijke
goederen die in opdracht van de stad beheerd werden. Theodorus Anckersmidt van
Apeldoorn, tevens pater van het Brandesklooster, was tussen 1581 en 1590 beheer
der van het Arme-klerkenhuis. Hij het o.a. de vredemuur tussen de ‘arme Fratersplaetse’ en het ‘Vredenhoff van Henrick van Rheeden, die door Duitse soldaten
binnen Deventer liggende was ondergraven, weer opbouwen (1584). Hij nam op
verzoek van de zusters ook het toezicht op het Stappenhuis op zich, 12 februari
1590.
In 1581 werd de hervorming te Deventer ingevoerd. Van januari 1587 tot juni
1591 was de stad in Spaanse handen. Daarna zette de hervorming door. In de kerk
van het fraterhuis was van 1598 tot 1822 de stadsbibliotheek gevestigd.
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3.1 Bibliotheek en scriptorium
Geert Grote stond zijn boeken af aan het fraterhuis, nadat hij met Florens Rade
wijnsz. en Johan van de Gronde een regeling van gezamenlijk beheer (condomi
nium) had getroffen voor hun boeken: er zouden steeds drie bewaarders moeten
zijn. Grote had in Parijs veel boeken gekocht, en veel laten afschrijven. Deze
handschriften vormden de grondslag van de bibliotheek van de fraters. Uit oorkon
den na 1391 blijkt dat het boekenbezit door de fraters nog belangrijker werd geacht
dan het gemeenschappelijk bezit van het huis; het gemeenschappelijk boekenbezit
wordt genoemd vóór dat van het huis in de Pontsteeg. De juridische vorm van de
eerste fratergemeenschap is die van een boekenbeheerderscollectief. De bibliotheek
praktijk is beschreven in de aan Deventer toegeschreven consuetudines.
Gerard Zerbolt van Zutphen (f1398) had als librarius de leiding over de
bibliotheek, het scriptorium en de boekbinderij. Petrus Hoorn (1424-1479) was
librarius, maar ook een ijverig schrijver. Magister Willem van Lochem (f1448),
pastoor van de St.-Mariakerk in Deventer, vermaakte zijn boeken aan de fraters.
Bij de opheffing van het fraterhuis werd de bibliotheek bij de Illustre School
gevoegd. Een gedeelte van de omvangrijke bibliotheek van het fraterhuis, geschat
op 1000 tot 1500 banden, berust thans in de Stads- of Athenaeumbibliotheek te
Deventer. Uit het Heer-Florenshuis is een wandcatalogus (late vijftiende eeuw)
bewaard (Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, hs. 101 A 35. Obbema (Deven
ter bibliotheekcatalogus) rekent vijftien in Deventer bewaarde handschriften tot de
kern van de bibliotheek. Deze zijn alle beschreven door M.E. Kronenberg (‘De
bibliotheek’). Toevoegingen uit buitenlands bezit bij Hulshof (‘De bibliotheek’).
Boektitels uit een Deventer meditatieschema (1440-1457) duiden op boeken in de
bibliotheek aanwezig; omdat de oudste boeken nagenoeg alle verloren zijn gegaan,
is deze reconstructie interessant. De lijst van titels bij Obbema, De middeleeuwen
in handen. Over de boekcultuur in de late middeleeuwen (Hilversum 1996) 140-142.
Buiten Deventer zijn bewaard een handschrift in Zwolle (GArch, Emmanuelshuizen, hs. 5) en twee handschriften in Parijs (BN Nouv. acq. lat. 546; Mazarine
697). Voorts twee incunabelen in Utrecht, Museum Catharijneconvent. W.C.M.
Wüstefeld, Middeleeuwse boeken van Het Catharijneconvent (Zwolle/Utrecht z.j.
[1993]), nr. 63. Bonaventura, Opuscula, etc. (Straatsburg 1495); nr. 68. Theophylactus, In quattuor evangelia enarrationes, etc. (Keulen 1533).
Scriptorium
De schrijfarbeid voorzag in een gedeelte van de noodzakelijke inkomsten. In de
eerste jaren plachten de broeders vier uur voor het eten te schrijven; na een bezoek
van Wermbold van Utrecht werd dat teruggebracht tot drie. Gemiddeld schreven
de broeders zeven uur per werkdag, in de vasten een uur meer. Er zijn echter geen
rekeningen aangaande dat werk bewaard, zodat we niet kunnen nagaan welke
werken er in Horens Radewijnsz.’ tijd tegen betaling gekopieerd werden. Bij de
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stichting van het fraterhuis te Leuven (1433) werden ook boeken afgestaan of
uitgeleend; later bestelden de Leuvense broeders werken van Augustinus in drie
delen, voor de prijs van 16 gulden of 32 pond. Een rekeningpost van de kerk
fabriek van de Utrechtse dom uit 1521/22 vermeldt betaling aan de fraters te
Deventer voor nieuw inbinden van een graduale en een psalterium, herstel en
verluchten ervan, met toevoegen van de manier van intoneren en de psalm Venite\
die van 1522/23 een opdracht tot het schrijven van twee boeken met lecties over
de heiligen; die van 1526/27 vermeldt betaling van een achterstallig bedrag aan de
broeders in Deventer voor schrijfarbeid. Volgens Koch (Zwarte Kunst, 35) is het
uitgesloten dat de fraters over een winkelvoorraad beschikten. Voor Zwolle blijkt
dat echter wel het geval te zijn in 1480/81 (zie aldaar).
Bewaarde handschriften
Zie bijlage.

3.2 Kopiisten, verluchters, boekbinders
Johan Vos van Heusden kopieerde voor Geert Grote; Johan van Kempen werkte
‘voor een prijs’ (pro precio). Een andere kopiist was Lubbert ten Busche. Florens
Radewijnsz. kon niet goed schrijven; hij prepareerde het perkament, en corrigeerde
met een gezel de door anderen geschreven boeken. Henricus Bruyn van Leiden,
Lambertus Rees, Petrus van Maastricht, Zeger Goethals te Deventer (frater?), en
Gerardus de Busco (van Boecoop) zijn bekend als schrijvers van geïdentificeerde
handschriften.
De fraters vernieuwden en repareerden in 1539 een missaal (hs. Zutphèn,
Gemeentearchief, nr. 7) (supplement) op kosten van Reyner Bruckinck, vicaris van
het St.-Antoniusaltaar in de St.-Walburgiskerk te Zutphen, en voorzagen enkele
oude folio’s van initialen en penwerk. Ook de handschriften Zutphen, Gemeente
archief, nr. 1 (Antiphonarium van de kerk in Wamsveld bij Zutphen, ca. 1500), nr.
2 (Antiphonarium van de St.-Walburgiskerk te Zutphen, twee delen in een band,
ca. 1500) en nr. 6 (Antiphonarium van de St.-Walburgiskerk te Zutphen, zomerdeel
(15de eeuw, met toevoegingen uit het tweede kwart van de 16de eeuw), worden
op basis van de verluchting aan het Deventer fraterhuis toegeschreven. Het Mortua
rium van vicarissen van de St.-Walburgiskerk te Zutphen (hs. Zutphen, Gemeente
archief, nr. 12), vervaardigd tussen 1521 en 1538, werd mogelijk eveneens hier
geschreven en verlucht; de stempels op de band zijn afkomstig van het fraterhuis
te Deventer. Ook in de jaren veertig bleven contacten met Zutphen bestaan. Vóór
1545 werd door de fraters van Deventer in opdracht van de kerkmeesters van de
St.-Walburgiskerk een cartularium geschreven (Kuppers, ‘Decoratie’, 30, n. 13a).
De fraters verkochten ook perkament en papier o.a. voor het stadsarchief en
bonden daar ook voor in. Zo bijvoorbeeld in 1457. Deze banden zijn grotendeels
nog aanwezig. Zo ook werden drie boeken in 1562 gebonden door de fraters van
Deventer voor de Zutphense librije.
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3.3 Drukkerij
De fraters hadden geen eigen drukkerij, maar steunden die van bijvoorbeeld
Richard Pafraet in Deventer (eerste boek gedateerd 1477). Zijn huis had een
achteruitgang in de Ronnengang; de fraters waren zijn achterburen.

3.4 Auteurs
Bekend zijn vooral Geert Grote (1340-1384), Florens Radewijnsz. (1350-1400) en
Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398). Voorts overige auteurs (in alfabetische
volgorde), zoals Albertus Lübeck, Claus van Euskerken, Gerard van Boecoop,
Godfried van Toom van Meurs (f1450), Henricus Bruyn (f1429), Hendrik van
Edam, Johannes Brinckerinck (1359-1419), Johannes van Delden (f vóór 1493),
Johannes van den Gronde (f1392), Johannes van Hattem, Johannes Kessel, Johan
nes Synthen (Sintensis, Xinthen) (f vóór 1493), Lubbert Bemiers ten Busche
(f1398), Amilius (Melis) van Assche van Buren (f1404), Petrus Hoorn (14241479), Petrus van Maastricht, Rudolf Dier van Muiden (1384-1459), Pieter van
Amsterdam (Liber exemplorum; verloren gegaan).

3.5 Onderwijs en vorming
Om veel contact met de Deventer schooljeugd te hebben betaalde Geert Grote aan
de voor hem schrijvende scholieren het loon voor hun kopieerarbeid in gedeelten
uit. Ook Florens Radewijnsz. had voor hen veel belangstelling en bezorgde velen
een kosthuis dank zij de sympathie die hij van de burgers genoot. Sommige
personen hadden acht, andere zes arme scholieren in huis; soms ook konden rijke
scholieren tegen betaling in zo’n kosthuis meeëten.
Zoals Grote bevriend was met de schoolrector te Deventer Willem Vreden en
met de lector Theodericus die Gruter aldaar, en met de schoolrectoren te Kampen,
Den Bosch (Wouter van Gierle) en Zwolle (Johan Cele), zo onderhield ook Florens
contacten met de schoolrectoren, bijvoorbeeld met Johan Boem (of Bohemen), die
eens schoolgeld van Thomas van Kempen vanwege zijn achting voor Florens niet
wilde aannemen. Evenals Florens was Boem vicaris van de St.-Lebuïnuskerk, waar
scholieren als koorknaap aan de diensten in het koor deelnamen. Mogelijk is Florens
rector geworden van de kapittelschool van de St.-Lebuïnuskerk na Willem Vreden.
In elk geval had hij invloed op de benoeming van de lectoren aan de kapittelschool
zoals Godfried van Toom en Hendrik van Wesel. Godfried is na de dood van
Florens lid van de broederschap geworden. Hij en een andere leraar aan de school,
Bemard Meyer, verlieten hun post als leraar toen ze broeder werden. Hendrik van
Wezel had samen met Godfried van Toom op school gezeten. Ze waren samen naar
Deventer gekomen en hadden daar samen in dezelfde bursa gewoond. Als frater
was hij de socius van Godfried tijdens diens rectoraat. Hij stierf in 1410.
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De activiteit onder de schooljeugd was doorgaans louter apostolisch en niet
gericht op het verhogen van het studiepeil. Welgestelde ouders ontrieden hun
kinderen contact met de broeders. Indirect werd volgens Rudolf Dier van Muiden
de studiezin wel verbeterd. Als bibliothecaris bezorgde Gerard Zerbolt van Zutphen
de schooljeugd geestelijke lectuur. Priester Hendrik Bruyn hield voor de jeugd
dikwijls geestelijke aansporingen. De scholieren ondergingen ook de invloed van
de fraters door de collaties of vrome toespraken. Sommige scholieren maakten
daarbij voor anderen aantekeningen. Onder het rectoraat van Florens Radewijnsz.
werden collaties gehouden voor alle scholieren van de stad in het Heer-Florenshuis.
Na zijn dood werd dit een vaste traditie.
Meer direct stonden onder toezicht van de broeders de twintig scholieren die
woonden in het vicariehuis, zoals in het geval van Amold van Schoonhoven.
Onderwijs werd aan hen gegeven door Florens Radewijnsz., Gerlach Peters
(f1411), Hendrik Bruyn (f1429), Amilius van Assche (f1404), Willem Klinkert
(f1444) en Johannes van Kempen (f1422). Het onderwijs van de fraters aan
schooljongens was beperkt tot het repeteren wat in de stadsschool geleerd was, met
misschien enige aanvullende lessen. Er was een repetitor. Een poging om door
eigen onderwijs het bezoek aan de stadsschool onnodig te maken is in 1534
mislukt (zie verderop, fraterschool).
Vorming van de broeders in het huis zelf
Florens beperkte zich in zijn lectuur tot eenvoudige, moralistische boeken en
keurde zuiver theoretische wetenschap, speculatieve mystieke theologie en scholas
tiek af. Hij had een traditionele christelijke vroomheidsopvatting en meende dat
studie moest geschieden niet uit nieuwsgierigheid maar uit gerichtheid op God. De
bibliothecaris diende volgens de vierde rector Godfried van Toom nauwkeurig toe
te zien op de lectuur van de fraters. Daarom moesten zij, toen er een nieuwe
bibliotheek was gebouwd, door zijn kamer heen naar de bibliotheek gaan. Hij
vestigde de aandacht van de fraters op boeken over vroomheid en moraal, en wilde
niet dat ze zich bezighielden met de geschriften van St.-Thomas van Aquino en
andere modeme auteurs over de gehoorzaamheid en soortgelijke zaken, daarbij zich
beroepend op het voorbeeld van de Windesheimse prior Johannes Vos van Heusden.
Over de opleiding van de clerici in het fraterhuis is weinig bekend. Na de
terugkeer van de broeders en ook vele devote scholieren uit Amersfoort in novem
ber 1398 bezochten veel broeders-clerici de Deventer kapittelschool, evenals één
uitwonende scholier en enkele, jonge, inwonende scholieren, om de wegens de pest
verloren tijd in te halen. Amold Geilhoven van Rotterdam, regulier te Groenendaal
bij Brussel, schreef voor de studenten te Deventer en te Leuven ca. 1423 een
moraaltraktaat en biechtspiegel Parvum Gnotosolitos (Speculum conscientiae). Het
is een zeer geleerd traktaat, dat niet slechts voor scholieren die wilden biechten
bestemd kan zijn geweest, maar dat tevens bedoeld was als studieboek voor
aankomende priesters.
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Convict. Arme-klerkenhuis
Het vicariehuis (Oude huis) werd na de verhuizing van de fraters van de Engestraat
naar het huis in de Pontsteeg in 1391 ingericht voor het verblijf van scholieren.
Ongeveer twintig personen, waaronder een procurator, een kok en een kleermaker
vonden er onderdak. Het huis bleef nog twee jaar na Florens’ dood voor de fraters
beschikbaar.
In 1396 werd begonnen met de bouw van een nieuw onderkomen voor de
clerici, dat de naam kreeg van ‘Nieuwe huis’ (Nye huys, Nye Frater- of Klerckenhuys, Arme-klerkenhuis; domus nova). De leken die het huis gebouwd hadden, nl.
Hendrik van Krefeld die 200 gulden had geschonken, Hendrik van Gorkum die zijn
vaderlijk erfdeel had verkocht en geld gaf voor de bouw, en de timmerman Gerard
Schedemaker schonken elkaar wederzijds ten overstaan van de schepenen hun
rechten op het huis. Drie andere leken, Nicolaas Lathomus, Gijsbert Lathomus en
Willem Ansen, die gemeenschappelijk een ander huis bezaten, gingen een overeen
komst aan met de eigenaren van het Nieuwe huis. Zij droegen wederzijds de
huizen en erven aan elkaar over. Toen alle andere rechthebbenden gestorven waren,
schonk Gijsbert Lathomus het Nieuwe huis aan de fraters van het Heer-Florenshuis,
maar reeds vanaf 1398 had Florens er de beschikking over.
Het Nieuwe huis werd aanvankelijk bestemd voor clerici die de schooljaren
achter de rug hadden en die zich onder het toezicht van het fraterhuis hadden
geplaatst, omdat er toen te weinig plaatsen waren voor hen die overwogen in een
klooster in te treden. Zij verrichtten schrijfwerk om in hun levensonderhoud te
voorzien. Later woonden ook schooljongens daar, zoals blijkt uit sommige levens
beschrijvingen.
Het convict, ook bursa (beurs) genaamd, werd gedreven door de fraters. De
bewoners genoten er kost en inwoning. De arme klerken werden herhaaldelijk in
schenkingen bedacht, zo met zes herenponden in 1456, geld om jaarlijks zes
jongens te kleden (1464), geld om jaarlijks vijf jongens van kleding en schoeisel
te voorzien en alle arme klerken in het huis jaarlijks een half vat goede boter te
geven (1465), geld om jaarlijks op het feest van St.-Catharina veertien der aller
armste klerken die te Deventer naar school gaan onder gehoorzaamheid van het
Heer-Florenshuis te kleden van het hoofd tot de voeten, alsmede hun achtmaal per
jaar op vleesdagen een flinke maaltijd te bereiden in het Heer-Florenshuis (1469),
drie mud rogge (1474), een jaarlijkse rente ten laste van een schuld bij de fraters
van 80 bisschop-Rodolphusguldens (1474), een jaarlijkse erfrente van drie Beierse
guldens (1480), idem van één Rijnse gulden over een schuld van twintig goud
gulden (1482), aankoop van een jaarlijkse rente van vijf goudgulden (1482), een
jaarrente van tien mud goede droge winterrogge (1483), geld om jaarlijks zes arme
scholieren te kleden (1484), vier mud winterrogge als jaarrente onder erkenning
van een schuld aan de fraters van 60 goudgulden (1492); schenking van een erf en
huis, alsmede geld tot eeuwig onderhoud van acht arme klerken (1515), aankoop
van twee erven en huisjes achter het ‘Nye Frater- of Klerckenhuys’ onder vrij
waring van rente (1517), minnelijke schikking betreffende bezit van erven en
huizen (1518).
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Naar de procurator van het Arme-klerkenhuis Otgerus Johansz. van Hoorn
heette het convict gedurende enige tijd (1465-1480) ook Heer-Otgershuis.
Het convict bezat, althans aan het einde van de vijftiende eeuw, een eigen
bibliotheek. Richard Pafraet en zijn vrouw lieten in het convict de zaal, de keuken,
de kelder en de ziekenzaal herbouwen. Johan Butzbach, die rond 1500 in Deventer
studeerde en eerst bij een vrome vrouw, Guda Kortenhorff, inwoonde, later bij de
broeders, getuigt dat in het convict van de fraters alleen jongelui werden toegelaten
die in de vijfde klas zaten en het voornemen hadden monnik te worden.
Dat Erasmus (1466-1536) in het Arme-klerkenhuis woonde tijdens zijn schoolstudie te Deventer (herfst 1477 of ca. Pasen 1478 tot zomer 1484) mag men,
ondanks de toelatingsbeperkingen die Butzbach noemt, aannemen. In De recta
Latini Graecique sermonis pronuntiatione (ed. Froben, Basel 1528) schrijft hij, ‘Ik
werd bij hen opgevoed in Deventer, toen ik nog geen vijftien jaar oud was’ (ed.
M. Cytowska, ASD 1-4, 29), doelend op de fraters over wier opvoeding hij, naar
hij zegt uit eigen ervaring, niet gunstig oordeelt, met name niet over de druk die
zij uitoefenden om hem over te halen tot hun eigen levensvorm of tot het klooster
leven. Indien men, zoals Post, 1469 als geboortejaar van Erasmus aanhoudt, zou
de opmerking op zijn verblijf bij de fraters in ’s-Hertogenbosch kunnen slaan, over
wie Erasmus evenzeer en in dezelfde geest klaagt (zie ’s-Hertogenbosch 1). Dat is
echter onwaarschijnlijk. De tekst spreekt duidelijk over Deventer. Erasmus verwijt
in genoemd werk (ed. cit., 28, r. 478-480) de fraters geldelijk voordeel te trekken
uit de huisvesting van scholieren.
De zusters van het St.-Agnetenconvent in Zaltbommel verkochten in 1552 aan
de fraters een rente van elf goudgulden, waarvan zes ten behoeve van de arme
fraters en vijf ten behoeve van de arme klerken in het ‘Sancte Hieronymushuis’ te
Deventer. Er wordt in de overdracht een interessant onderscheid gemaakt tussen
‘arme fraters’ en ‘arme klerken’. Beiden wonen in het fraterhuis, maar de ene
groep is reeds aangenomen als frater, de andere groep wordt gevormd door in het
fraterhuis inwonende clerici-niet-fraters. Dat zijn dus niet zonder meer ‘scholieren’,
zoals die welke in het convict wonen. Beide groepen zijn echter voorwerp van de
liefdadigheid van de zusters. De fraters van Hulsbergen verkochten in 1553 aan die
te Deventer ten behoeve van de arme klerken in het ‘Clerkhuis’ negen goudgulden,
en aan het ‘Hieronymushuis’ één goudgulden jaarlijkse rente. De laatste verwerving
van een jaarrente voor de arme klerken is uit 1554; hij werd uitbetaald aan de
procurator van het Heer-Florenshuis. Een gescheiden beheersstructuur van frater
huis en convict zoals in Zwolle bestond (zie aldaar), spreekt hieruit niet.
Latijnse school
Aan het onderwijs van dé kapittelschool onder leiding van Alexander Hegius (f27
december 1498) namen soms ook broeders deel. Frater Johannes Synthius (Xinthen)
gaf er Grieks. Verdere leraren-broeders waren Jacob van Gouda en Hendrik van
Amersfoort. Johannes Butzbach, die in augustus 1498 in Deventer begon te
studeren, noemt als zijn leraren de magisters Godfried, (vijfde klas), Johan van
Venray (vierde klas), en Bartholomeus van Keulen (derde klas). Zij waren geen
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broeders, evenmin als de rector Johannes Oostendorp. Erasmus prees Hegius en
Bartholomeus van Keulen in een brief van 1489 (?) aan Cornelius Gerard van
Gouda. Elders noemt hij de humanist Rudolf Agricola, die hij eenmaal in Deventer
zag toen hij ongeveer twaalf jaar oud was.
Na 1505 en tot 1516 heeft Gerard Listrius onderricht gegeven te Deventer,
daarna was hij van 1516 tot 1522 rector van de school te Zwolle. Erasmus prees
hem om zijn kennis van het Latijn, Grieks en Hebreeuws.
Fraterschool
Aan het eind van de vijftiende eeuw had, volgens het getuigenis van Johannes
Butzbach, frater Johannes Synthen (Xinthen) (t vóór 1493), die ook les gaf aan de
stadsschool, het toezicht op de publiekelijk toegankelijke zolder van het klerkenhuis, waar hij leerlingen onderwees in de deugd en in de letteren. Kennelijk
kwamen die leerlingen ook van buiten het huis. Of hier van het begin van een
school gesproken moet worden, is twijfelachtig. Synthens opvolgers waren de
bovengenoemde Jacob van Gouda en Hendrik van Amersfoort ( t l 503).
Mogelijk was het instituut op de publieke zolder dezelfde ‘school’ als die welke
enige tijd functioneerde in het Cusanus-convict, en die naar het convict van de
fraters was overgebracht. Het stadsbestuur keurde dit goed, maar het kapittel van
Deventer protesteerde. Deze ‘school’ moest na een scheidsrechterlijke beslissing
tussen kapittel en stadsoverheid in 1534 opgeheven worden; een zekere ‘meyster
Lutger’ mocht in de ‘burse’ rector blijven, mits hij daar geen andere klerken of
studenten tot zich trok. De inwonende klerken moesten als vanouds op de oude
school gaan. De rector van het Herforder fraterhuis, Gerhard Wiskamp, kon dan
ook in een brief van 9 oktober 1534 terecht schrijven, dat de fraters in Deventer
geen school hadden, ‘..alsth kentlyck tho Deventer, Swoll, Embrick, dar de fraters
der schole nycht heben’. Deze uitspraak mag echter niet worden gegeneraliseerd
(R. Stupperich, ‘Luther und das Fraterhaus in Herford’ in: Geist und Geschichte
der Reformation. Festgabe Hanns Rückert zum 65. Geburtstag (Arbeiten zur
Kirchengeschichte, 30) (Berlin 1966), 219-238; het citaat op 238).
Studenten voerden religieuze toneelstukken op in het fraterhuis.
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Het stadsprofiel van Claes Jansz. Visscher, uitgegeven te Deventer in 1615, toont
de Deventer gasthuizen, kloosters en het ‘ryc Fraterhuys’, met de Broerenkerk als
middelpunt (De Bruin, e.a., Geert Grote, 13). - Plattegrond van de kelders van de
huizen aan de Pontsteeg en de Striksteeg te Deventer, naar een bestektekening uit
1868 voor de verbouwing van het complex tot HBS, bij Alberts, Moderne Devotie,
35. - Afbeelding van een fragment van de bibliotheekcatalogus van het HeerFlorenshuis, ca. 1500, ibid., 75.
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IN V LO ED OP AN DERE INSTELLING EN

De tijd vóór 1400 wordt gekenmerkt door de aanmoediging vanuit Deventer van
het stichten van nieuwe huizen, niet door rechtstreeks door Deventer georganiseer
de stichtingen. Het fraterhuis in Deventer had invloed op andere broederhuizen
door zending van leden, opname van broeders van elders, zending van rectoren en
door de gewoonten of regel.
Dochterstichtingen (in chronologische volgorde)
Als zodanig zijn te noemen de fraterhuizen in Amersfoort (1395), Almelo (vóór
1396), Zwolle (1396), Munster (1401), Delft (1403), Leuven (1433), Emmerik
(1467).
De belangrijkste stichting na Deventer is het fraterhuis te Zwolle, waarvoor het
Heer-Florenshuis duidelijk model stond. De Deventer regel werd meegegeven aan
Gerard Scadde van Kalkar toen die naar Zwolle werd gezonden.
Rector Amilius van Assche gaf in 1401 de Deventer regel aan een groep devote
mannen in Munster, die daar door een priester bijeengebracht was. Deze groep nam
de domvicaris Hendrik van Ahaus op, die in 1407 de fraters huisvestte in een
groter, door hem gesticht huis ‘Zum Springborn’. Het was de eerste gemeenschap
van fraters in Duitsland.
Het fraterhuis te Delft werd in 1403 rechtstreeks vanuit Deventer gesticht (zie
aldaar). Ook de fraterhuizen van Leuven (1433) en Emmerik (1467) werden
gesticht vanuit Deventer. De gewoonten waren nagenoeg gelijk aan die van
Deventer. Wat betreft Leuven: rector Godfried van Toom stemde in 1433 in met
het verzoek in het huis van de gestorven magister Henricus Wellens, alwaar deze
een paedagogium gevestigd had, een broedergemeenschap in te richten. De Deven
ter broeder Aegidius Walrami werd de eerste rector aldaar. - Wat betreft Emmerik:
Theodericus van Wiel en rector Egbertus ter Beek waren in 1467 de stichters van
het fraterhuis van Emmerik. Na de epidemie van 1468 in Emmerik kwamen
opnieuw twee broeders uit Deventer.
Colloquium
Volgens Johan Busch kwamen nog tijdens Florens’ leven de rectoren van Deventer
en Zwolle jaarlijks bijeen ter bespreking van de gemeenschappelijke belangen. Na
diens dood hadden deze colloquia steeds te Zwolle plaats op de tweede zondag na
Pasen, zodat op het generaal kapittel van Windesheim dat een week later plaats
vond, steeds verslag kon worden uitgebracht.
Visitatie van fraterhuizen
Het visitatierecht van de rectoren van de huizen te Deventer, Zwolle, en Hulsber
gen was belangrijk. Het fraterhuis te Gouda werd in 1477 onder hun visitatie
gesteld (zie Gouda). Bisschop David van Bourgondië gelastte in 1485 een strenge
visitatie voor de huizen ressorterend onder het colloquium van Deventer, Zwolle
en Hulsbergen, en legde een boete op van 50 Franse schilden aan de fraterhuizen
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die zich niet onderwierpen aan de visitatie. Deze verordening werd door paus
Innocentius VIII in 1486 bevestigd.
De visitatie van Maagdenburg moest gebeuren door de rectoren van Deventer,
Zwolle, Munster, Herford, Hildesheim en Kassei op bevel van de aartsbisschop in
1499. In 1500 visiteerde de Deventer rector Jaspar van Marborch samen met Jan
van Bree, rector van het huis te ’s-Hertogenbosch, het Gentse huis.
De aartsbisschop van Keulen, Herman von Wied (1515-1547), stond de oversten
van Deventer, Zwolle en Hulsbergen toe de fraterhuizen van zijn diocees te
visiteren.
In 1545 verkreeg de rector van Deventer als visitator-generaal van de frater
huizen in de Nederlanden van keizer Karei V gerechtelijke steun om uit de huizen
gevluchte personen te dwingen tot restitutie van meegenomen goederen. De keizer
beval op 7 juni 1545 dat zijn ambtlieden, rechters, officieren en onderdanen niet
mochten meewerken aan teruggave van goederen, vroeger in de huizen ingebracht
door thans afvallige broeders en zusters.
Visitatie van zusterhuizen en -kloosters
David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, droeg op 23 oktober 1478 aan de
rectoren van Deventer en Zwolle samen met de abt van Aduard en de priors van
Essen en Windesheim de visitatie op van de zusterhuizen Olde convent ‘ten
geestelicken meechden’ en Opten Hoem, binnen en buiten Groningen. Samen met
de rectoren van de fraterhuizen te Zwolle, Hulsbergen en Doesburg had de rector
van Deventer visitatierecht in het klooster der reguliere kanunnikessen Sint-Mariëngaarde te Opheusden, gesticht in 1482. Twee fraters uit Deventer en Zwolle waren
visitatoren van het Sint-Agnietenklooster te Zutphen in 1489.
Relatie met het fraterhuis te Gouda
De voorwaarden voor de toelating tot het Goudse Arme-klerkenhuis bewijzen dat
deze bepalingen van die van Deventer zijn afgeleid. De visitatie te Gouda gebeurde
door rectoren uit Deventer, Zwolle, Hulsbergen en Delft.
Relatie met Windesheim en Windesheimse kloosters
De relatie van het fraterhuis te Deventer met het klooster te Windesheim verdient
een aparte behandeling. De stichting van het regulierenklooster Windesheim vond
plaats door toedoen van o.a. Florens Radewijnsz. in 1387. Hij had invloed op
schenkingen van burgers aan Windesheim. Florens werd in alle belangrijke zaken
van Windesheim geraadpleegd. Op zijn advies werd in 1388 Wemer Keynkamp
van Lochem tot prior gekozen. Het klooster Windesheim werd met geld van het
fraterhuis te Deventer gebouwd. Eveneens zou, blijkens een oorkonde uit 1396,
Deventer dienen als plaats van aanwerving en eerste vorming van aspirant-novicen
die in Windesheim of in een der aangesloten kloosters wensten te worden opgeno
men. Hendrik Clingebijl en Wemer Keynkamp, resp. eerste door de bisschop
benoemde rector en eerste door de broeders gekozen prior, waren afkomstig uit het
Deventer broederhuis. Zo ook Hendrik Wilde en Johan van Kempen, de oudere
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broer van Thomas. Hendrik van Wilsum was vóór zijn intrede magistraat in
Kampen, en Berthold ten Hove, de schenker van de grond voor het klooster, was
kloosterling in Eemstein. Zij waren de enigen van de eerste zes kanunniken van
Windesheim die niet rechtstreeks uit Deventer kwamen. Hendrik Mande van
Dordrecht (ca. 1360-1431), secretaris van de hertogen van Holland, verbleef enige
tijd te Deventer en ging later naar Windesheim. Johan Vos van Heusden (c. 13631424), clericus te Deventer, werd prior van Windesheim in 1399.
Johannes Wael werd prior van het Bethlehemklooster te Zwolle.
De rectoren van Deventer traden ook op als scheidslieden in conflicten waarbij
kloosters betrokken waren. Zo bijvoorbeeld voor het klooster te Albergen (zie
Albergen).
Relatie met andere kloosters
Verschillende kloosters schreven de rector van het Heer-Florenshuis aan met de
vraag om novicen. Zo bijv. het klooster Galilea Minor bij Monnikendam. Waar
schijnlijk is de procurator van het Heer-Florenshuis Hendrik van Edam geregeld
in de abdij van Aduard geweest.
Personen uit Deventer die in fraterhuizen elders werkzaam waren
Gerard Scadde van Kalkar was van 1394 tot 1409 rector van Zwolle. - Hendrik
Voppenz. van Gouda werd naar Zwolle gezonden ten behoeve van de scholieren.
Deze werd later rector en biechtvader van de zusters aldaar (zie Zwolle). - Rutger
van Weerdt was de eerste rector (1398 of 1412) in het fraterhuis te Luik.
Bediening van zusterhuizen
Rector Egbert ter Beek was het zusterhuis te Deventer behulpzaam tijdens het
pestjaar 1493. Ook later bemoeide hij zich met de zusters van Deventer. De
rekeningen van de materse van het Lamme van Diesehuis over 1577/78-1582/83
werden afgehoord door de rector van het Heer-Florenshuis en twee provisoren uit
het stedelijk bestuur.
Mogelijk heeft Johannes Brinckerinck toezicht uitgeoefend over de zusters in
Zutphen, die destijds geen eigen rector hadden. In 1456 sloten de zusters van het
Adamanshuis zich formeel aan bij de leefwijze die gebruikelijk was in de huizen
van het Gemene leven. Zij legden notarieel vast, dat zij hun rector of biechtvader
niet zouden afzetten of een ander kiezen zonder raad en goedvinden van de
rectoren van Deventer en Zwolle. Tevens namen zij beide paters en hun opvolgers
aan als procurator. Deze akte werd hernieuwd in 1461 en door bisschop David van
Bourgondië bekrachtigd. De paters van Deventer en Zwolle waren er visitatoren.
In 1464 sloot de magistraat van Zutphen met de toenmalige visitatoren, pater
Jaspar van Marborch van Deventer en pater Lodewick van Basel van Zwolle, een
overeenkomst waarin de stichtingsregeling van 1461 nogmaals werd bekrachtigd,
en een aantal gedragsregels werden aangescherpt. Uit Deventer afkomstige rectoren
van het Adamanshuis waren Petrus Fexen van Hoorn (1456-1476), Derick van der
Goude (1477-1483), Johan van Nydeggen (1483-1489; f1500), Lambert (van
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Tuynen) van Zwolle (1489-1505), Johan van Zwolle (1505-1528), Bemt (van
Cranenley) van Rees (15407-1565) en Andreas Everwijn van Doesburg (15661593). Laatstgenoemde werd aan de zusters gepresenteerd door de rectoren van
Deventer, Doesburg en Emmerik. Het Deventer fraterhuis verkocht in 1493, 1502
en 1525 verschillende tienden aan de zusters.
Hendrik Voppenz. van Gouda was biechtvader van verschillende zusters in
Zwolle en stichter van het St.-Agnietenhuis te Arnhem.
Johan van de Gronde (f1392) werd opgevolgd door Johannes Brinckerinck als
rector van de zusters van het Mr.-Geertshuis. Deze stichtte ook het regularissenklooster te Diepenveen in 1401.
Johan van Haarlem was na zijn rectoraat te Deventer biechtvader van de zusters
te Zwolle (1410-1435). Hij stichtte een zusterhuis te Elten.
Oversten uit Deventer afkomstig bestuurden ook het zusterhuis ingericht te
Emmerik in 1419.
Het Sint-Margarethaklooster te Amsterdam kreeg in 1473 Gerard Willemsz. van
Zanden als biechtvader.
Andere activiteiten
Bij een testamentaire schenking van vier huizen in de Pontsteeg ter huisvesting van
arme lieden in 1454 werd aan de rector van het fraterhuis te Deventer opgedragen
daarvoor statuten te maken.
Vicarieën
De vicarie ter ere van de HH. Philippus en Jacobus te Lochem (tussen 1386 en 1397)
had als collatoren de prior van Windesheim en de rector van de fraters te Deventer.
Toezicht
De rector van het Heer-Florenshuis had een zeker toezicht op de gemeenschap te
Zwolle, zeker in de beginjaren (zie Zwolle). Hij had, samen met de prior van
Windesheim en de rector van Zwolle, toezicht op de gemeenschap in Hulsbergen
(zie Hulsbergen). Hij was, samen met die van Zwolle, als toezichthouder betrokken
bij de oprichting van het fraterhuis te Groningen, 23 april 1439 (zie Groningen).
De leefwijze van de broeders in Deventer en Zwolle diende als regel voor de
nieuwe vestiging te Harderwijk, 12 januari 1441 (zie Harderwijk). De rector was,
samen met die van Zwolle, speciale procurator van het St.-Janshuis te Amersfoort,
9 oktober 1442 (zie Amersfoort). Samen met de rector van Zwolle beheerde de
rector van Deventer een jaarrente van 20 Rijnse guldens ten behoeve van te
Deventer en te Zwolle schoolgaande arme scholieren.
Arbitrage
Rector Egbertus ter Beek trad op als scheidsman, samen met de priors van Windes
heim en St.-Agnietenberg en een Deventer kanunnik, in een geschil tussen een
Deventer kanunnik en Reyner van Texel, prior van het klooster te Albergen, over
het niet betalen van miskoren door het klooster.
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RECTO REN

Florens Radewijnsz. -1400
Amilius van Assche van Buren 1400-1404
Johannes Mattheus van Haarlem 1404-1410
Godfried (Godert) van Toom van Meurs 1410-1450
Egbert ter Beek (van der Beke) 1450-1483
Theodorus van Maeseick 11484
Jaspar van Marborch 1496, 1500, f1501
Gerard Hasselt f1508 (?)
Gerrit van den Busche 1502, 1505, 1509
Johan Caster 1520, 1522
Theodorus van Zutphen f1525
Laurentius van Hildesheim
Peter van Borcken 1552
Simon van Doesburg 7-1561
Amold Heutenius 1561-f 1569
Andreas N.N. 1565, afgezet in 1569
Hendrik Wachtendonck van Emmerik 1569
Antonius Bengevoert ca. 1570
Godfried Heussen 1574- (laatste rector)

7

BRONNEN EN LITERATUUR

Van het Heer-Florenshuis is geen eigen archief overgeleverd. Een bespreking van
de bronnen (oorkonden, brieven, kronieken en vitae) bij Van der Wansem, Broe
derschap, 3-24. Het cartularium van het huis berust in het Rijksarchief in Overijs
sel, Zwolle. Inv. nr. 78. Meester Florenshuis, Cartularium (1381-1590), verworven
in 1916. Het bevat akten van de verschillende schenkingen door weldoeners. H.
Levelt, ‘Regestenlijst van het cartularium, toebehoorend het ‘Meester Florenshuis’
en het ‘Arme Klerkenhuis’ binnen Deventer’, VerslRijksOudArch 41 (1918) deel
II, 289-319. Voorts hs. Den Haag, KB, 70 H 75. Copie literarum nostrarum de
Redditibus nostris. F. 15 lr: ‘Ista conscripta sunt ut posteri sciant quia de bonis
fratrum nostrorum empti sunt agri et redditus quos habent ipsi fratres domus
domini florencii et non de largitione alicuius hominis extranei’ (deze dingen zijn
bijeen geschreven opdat onze nakomelingen zouden weten dat akkers en inkomsten
die de fraters van het Heer-Florenshuis hebben, gekocht zijn ten laste van de
goederen van onze broeders, en niet van de vrijgevigheid van een of ander persoon
van buiten de gemeenschap). Bevat o.a. gegevens betr. de aankoop en nieuwbouw
van huizen door rectoren vanaf het begin van het fraterhuis. Laatste bericht is van
1494 (Lit.: Van der Wansem, Broederschap, V, 3-5, 179-182; Weiler, Cartularia,
61; Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 1, 23 n.; Moderne Devotie. Figuren,
nr. 35). - Kroniek van het huis: Rudolf Dier van Muiden, Scriptum de magistro
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Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus, voortgezet door
Petrus Hoorn. ed. G. Dumbar, Analecta seu vetera aliquot scripta inedita (Deventer
1719) 1-87, 114-148. John Van Engen (University of Notre Dame, USA) bereidt
een nieuwe editie en studie van deze tekst voor.
Studies over de broederschap
G. D(ogaer), ‘Bespreking van ‘Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap
van het Gemene Leven tot 1400’ door C. Van der Wansem’, Scriptorium 14 (1960)
221, nr. 418. - Moderne Devotie. Figuren, nrs. 32-41. - Persoons, ‘De verspreiding’.
Studies over Geert Grote
Th.P. van Zijl, Gerard Groote. Ascetic and Reformer (1340-1384) (The Catholic
University of America. Studies in medieval history, New Series vol. XVIII)
(Washington 1963). - G. Epiney-Burgard, Gérard Grote (1340-1384) et les débuts
de la Dévotion moderne (Veröffentlichungen des Instituts für europaische Geschichte Mainz, Abt. Abendlandische Religionsgeschichte 54) (Wiesbaden 1970).
- M. van Dijk, Het tractaat “tegen de Utrechtse Domtoren”. Geert Grote als
rigorist (Utrecht 1982). - Moderne Devotie. Figuren, 78-93 en nr. 15-21. - A.G.
Weiler, ‘Geert Grote’; dezelfde, ‘Grote, Gerhard (1340-1384)’ in: TheolRealEnz 14
(1985) 274-277. - M. Wesseling, ‘The Rhetoric of Meditation. Variations on Geert
Grote’s Translation of the Penitential Psalms found in Manuscripts of the 15th and
16th Centuries in the Royal Library, Den Haag’, OnsGeestErf 67 (1993) 94-130.
Studies over Florens Radewijnsz
Zie literatuur bij M. van Woerkum, ‘Florent Radewijns’, DictSpirAscMyst 5 (1964)
kol. 427-434. Voorts E. Bamikol, ‘Florentius Radewijns’, in: RelGeschGegenwart,
II (Tübingen 1958) 980-981. - Moderne Devotie. Figuren, nr. 33. - G. EpineyBurgard, ‘La vie et les écrits de Florent Radewijns en langue vemaculaire’, Ons
GeestErf 63 (1989) 370-384. - Dezelfde, ‘Radewijns, Florens’, in: Die deutsche
Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, 7 (Berlijn/New York 1989), kol. 968972.
Studies over Gerard Zerbolt van Zutphen
Moderne Devotie. Figuren, nr. 44-46. - G.H. Gerrits, “Inter timorem et spem”. A
Study o f the Theological Thought of Gerard Zerbolt o f Zutphen (1367-1398)
(Studies in Medieval and Reformation Thought, 37) (Leiden 1986). - R.Th.M. van
Dijk, ‘Tijdordening in de devote overweging’ in: P. Bange (red.), Geloof, moraal
en intellect in de middeleeuwen. Voordrachten gehouden tijdens het symposium
t.g.v. het tien-jarig bestaan van het Nijmeegs Centrum voor Middeleeuwse Studies,
10 en 11 december 1993 (Middeleeuwse Studies, X) (Nijmegen 1995) 137-157.
Studies over Johannes Brinckerinck
W. Moll, ‘Acht collatiën van Johannes Brinckerinck, eene bijdrage tot den kansel
arbeid der Broeders van het Gemeene Leven, uit handschriften der vijftiende en
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zestiende eeuw meegedeeld’, Kerkhistorisch Archief 4 (1866) 97-116. - W.J.
Kühler, Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Leiden 19142: le
druk 1908)). - M. Goossens, ‘Een onbekende collatie van Jan Brinckerinck’,
ArchGeschAartsbUtr 72 (1953) 184-192. - PJ. Begheyn, ‘Drie collaties van Jan
Brinckerinck. ‘Vanden prelaten’, ‘Vanden ondersaten’, ‘Vander achtersprake” ,
ArchGeschKathKerkNed 13 (1971) 77-90. - P.F.J. Obbema, ‘Brinckerinck en Jan
van Schoonhoven’ in: Chr. de Backer e. a. (red.), Codex in Context. Studies over
codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven, aangeboden
aan prof. dr. A. Gruijs (Nijmegen 1985), 277-288. - A.M.J. van Buuren, “ Wat
materien ghelikeliken op sonnendage ende hochtijde te lesen.’ Het Middelneder
landse collatieboek van Dirk van Herxen’ in: Th. Mertens e. a. (red.), Boeken voor
de eeuwigheid (Amsterdam 1993) 245-263. - Th. Mertens, ‘Postuum auteurschap.
De collaties van Johannes Brinckerinck’ in: Windesheim 1395-1995, 85-97.
Mertens geeft in een bijlage een overzicht van de handschriftelijke overlevering
van Brinckerincks collaties.
Studies over het Deventer fraterhuis
M.E. Kronenberg, ‘De bibliotheek van het Heer-Florenshuis te Deventer’, NedArchKerkgesch n.s. 9 (1912) 150-164, 252-300, 322. - A. Hulshof, ‘De bibliotheek van
het Heer-Florenshuis te Deventer’, NedArchKerkgesch n.s 9 (1912) 313-321.
- Mon. Bat., II, 48-49. - G. Berends, ‘Drie huizen van het Gemene Leven in
Deventer’, BullKonNedOudheidkBond 67 (1968) 42-51. - P.F.J. Obbema, Een
Deventer bibliotheekcatalogus. Een bijdrage tot de studie van laat-middeleeuwse
bibliotheekcatalogi, 2 delen (Tongeren 1973).
Overige studies
G. Van den Heuvel, Het bestaansrecht van de broederschap van het Gemene Leven
vóór de bisschoppelijke goedkeuring (Tilburg 1953). - W.Jappe Alberts, ‘Het
fraterhuis te Emmerik’ in: Postillen R.R. Post, 183-199, m.n. 183-185, 187-194,
196, 198. - A.G. Weiler, ‘Cartularia van Augustijner kloosters en huizen van de
Broeders en Zusters van het Gemene Leven in Gelderland en Overijssel’ in:
Bijdragen over Thomas a Kempis en de Modeme Devotie (ArchBiblBelg, Extra
nummer 4) (Brussel/Zwolle 1971) 54-66, m.n. 61. - W. Lourdaux, ‘Het boeken
bezit en boekengebruik bij de Modeme Devoten’ in: Studies over het boekenbezit
en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600 (ArchBiblBelg, Extranummer
1l)(Brussel 1974) 226-271,273. - A.C.F. Koch, Zwarte kunst in de Bisschopstraat.
Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw (Zutphen 1977) 26-31, 33-37, 41, 4344, 50, 54, 69. - W. Kuppers, ‘Decoratie in de Zutphense handschriften en enkele
daarmee verwante codices’ in: A. Geurts (red.), Middeleeuwse boeken uit Zutphen
[Tentoonstellingscatalogus Nijmegen en Zutphen, 1981/2] (Nijmegen 1981) 19-32;
W. van Dongen, ‘Deventer boekbanden in Zutphen’ in: Middeleeuwse boeken uit
Zutphen, 44-70. - M.M. Doomink-Hoogenraad, Adamanshuis. Een zusterhuis van
de modeme devotie in Zutphen (Zutphen 1983) 7, 10, 16, 23, 32-34, 36, 48, 59.
- I. Wormgoor (als bij Kampen). - A.G. Weiler, ‘De geschiedenis van het klooster
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te Windesheim’ in: F.C.Berkenvelder e.a. (red.), Windesheim. Studies over een
Sallands dorp bij de IJssel (Publikaties van de IJsselakademie, nr. 48) (Kampen
1987) 25-39. - R.S. Stenvert en M. Groothedde, Van Dekzand tot Kapspant. Het
Adamanshuis aan de Oude Wand (Zutphen 1993).

ZWOLLE
St.-Gregoriushuis / Domus sancti Gregorii
1384-1592

1

NAAM EN LIG G IN G

1.1 Naam: Clerckehuus (1400); Clerkehuys (1421); Domus clericorum in Zwollis
(1425); Domus clericorum St. Gregorii Zwollensis (1501); Priesterfraterhuys (1501,
1514); Rijke Fraterhuys (1563; 1590). Nota bene: het convict, genaamd Armeklerkenhuis, werd ook genoemd Minste Clerkehuys (1421), Clerckefraterhuys
(1514) of Arme-fraterhuis (1493, 1533, 1590). Zie ook 3.5.
1.2 Ligging: Het fraterhuis werd gesticht op een erf tussen de Begijnenstraat, thans
Praubstraat, en de Blijmarkt, in 1393. Bisdom Utrecht, sinds 1559 bisdom Deven
ter, provincie Overijssel.

2

BEK N O PTE GESCH IED EN IS VAN HET HUIS

Deze schets is hoofdzakelijk gebaseerd op Schoengen, Narratio, en de daar
uitgegeven akten en bescheiden betreffende het fraterhuis, daarbij deels hernemen
de de uitgave van Hofman, ‘De broeders’. De kroniek (Narratio) van Jacob de
Voecht van Utrecht (geb. ca. 1423, intrede 1449/50, t tussen 1503 en 1510)
verwerkt historische stof van omstreeks 1370 tot en met het jaar 1503. De Voecht
vervaardigde zijn werk tussen de jaren 1490 en 1500. Hij gebruikte als bron o.a.
een afschrift van de kroniek van St.-Agnietenberg (Chronica Montis Sanctae
Agnetis), tot 1471 door Thomas van Kempen bijgehouden en tot 1477 door een
ander voortgezet, een verloren gegaan Memoriaal van de Overledenen, een kroniek
van Hulsbergen door Herman de Bercka (zie Hulsbergen), die van Albergen,
stukken van de colloquium-vergaderingen, etc. Het Haagse handschrift KB 70 H
69, dat Schoengen aan zijn uitgave ten grondslag legde, is een te Zwolle geschre
ven kopie van een fragment van het origineel, ontstaan tussen 1501 en 1503.
Voorts Zwolse charters (Zwolse Regesten, ed. Berkenvelder).
Beginperiode
Het begin van het fraterhuis lag bij een gemeenschap van vijf vrome leken, die op
gezamenlijke kosten in 1384 een huis bouwden in de Begijnenstraat (Praubstraat)
op een eerder aangekocht erf naast het Olde Convent/Begijnenhuis, aangrenzend
aan het termijnhuis van de minderbroeders van Kampen, waar de devote priester
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Hendrik Voppenz. van Gouda woonde. Deze was door Geert Grote naar Zwolle
gestuurd om jongens die de school van meester Johan Cele bezochten, bijeen te
brengen in zijn huis en in de vreze Gods te onderrichten. Ook moest hij de in
Zwolle aanwezige devoten ter zijde staan. Hij was biechtvader en rector van het
ernaast gelegen begijnenconvent (Olde Convent), dat hij hervormde. Volgens
Hendriks onbekende biograaf was hij degene die het huis ‘niet ver van de tuin van
de begijnen en het termijnhuis van de minderbroeders van Kampen’ voor de hierna
te noemen drie devoten kocht. Dat kan betekenen, dat hij het geld verschafte voor
de aankoop van het erf en de bouw van het nieuwe huis, maar niet de eigenaar
daarvan wilde zijn.
De drie devoten, de blinde Johan Essekensz. van Ommen, Jacobus Wittecoep
Thomasz., zoon van een raadslid van Zwolle, en Wichman Ruerinck, die het
bedoelde erf hadden gekocht, verkochten dit huis en erf, gelegen in de Begijnenstraat tussen het huis van de minderbroeders te Kampen en het huis van Claes de
Messemaker, op 5 juli 1384 aan Geert Grote. Deze droeg het op 13 juli over aan
Florens Radewijnsz. en Johan van den Gronde te Deventer als mede-eigenaren met
hem. Deze groep stond het vervolgens op 25 juli weer in bruikleen aan de Zwolle
naars af, opdat dezen daar in gemeenschap zonder eigen bezit konden leven. Zij
mochten nieuwe leden aannemen of gasten opnemen. Deze constructie van geza
menlijke eigendom van de Deventer groep en in-bruikleengave aan de Zwolse
groep was gekozen om latere aanspraken van erfgenamen tegen te gaan.
Jan Essekensz. van Ommen werd de eerste rector en procurator; Jacobus
Wittecoep, Wichman Ruerinck, Nicolaas Schomaker en Jacob Hermansz. waren de
eerste broeders. Jan van Ommens moeder Reghelande assisteerde hen. Geert Grote
was duidelijk van het begin af bij deze stichting betrokken. Wichman en Jacobus
hielden zich in 1384 bezig met het kopiëren van Grote’s preek tegen de ‘focaristen’ (priesters bij wie een vrouw in huis woonde), die hij tijdens een Utrechtse
synode had gehouden.
Toen sommigen van hen al spoedig zich meer wilden afzonderen, wees Geert
Grote hun de Nemelerberg bij Zwolle als woonplaats aan. Daar bouwden zij een
huisje. Jacob Wittecoep werd als de voornaamste stichter beschouwd (zie Agnietenberg). Grote stierf op 20 augustus van dat jaar 1384, nadat hij de gemeenschap in
Zwolle voor het laatst had bezocht.
Jacob Wittecoep en Wichman Ruerinck verkochten op 5 maart 1385 hun deel
van het Zwolse huis en erf aan Jan van Ommen vanwege hun vertrek naar de
Nemelerberg. Het huis stond waarschijnlijk een tijdlang leeg. Florens Radewijnsz.
verhuurde het aan enige vrome scholieren die Hendrik Voppenz. ‘bekeerd’ had.
Deze woonde toen nog in het aangrenzende terminarishuis van de Kampense
minderbroeders, maar zal spoedig verhuisd zijn naar het huis van Jan van Ommen,
die nog altijd eigenaar was van het perceel in de Begijnenstraat. In september 1394
woonde Hendrik er in elk geval wel, naar getuigenis van de pastoor Reynold van
Drynen. Het heette dan ook in 1404 ‘Heer Henricxhuus van der Golde’.
Een nieuw begin werd gemaakt in 1394. Toen werd op initiatief van de edel
man Meynold van Windesheim, oom van Dirk van Herxen, de latere rector van het
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fraterhuis, met hulp van de Zwolse pastoor Reynold van Drynen en van het
Deventer kapittel een stuk kerkelijke grond verworven waarop een huis kon
worden gebouwd ten behoeve van een gemeenschap van clerici, naar het voorbeeld
van het Heer-Florenshuis te Deventer. Het kapittel van Deventer gaf op 13 septem
ber 1394 de pastoor toestemming tot de verpachting van een stuk grond, gelegen
aan de Blijmarkt, in de lengte doorlopende naast de tuin van het begijnenconvent
en het huis van Hendrik Voppenz. van Gouda. Op 22 september 1394 verpachtte
de pastoor de hofstede, die van ouds te Zwolle in de ‘wedume’ (= kerkgoed)
behoorde, voor 5 pond per jaar aan de clerici Gerardus Scadde van Kalkar, Hen
drik Zeflick en Gijsbert van Vlijmen. Zij zouden noch de hofstede noch enig
gebouw daarop in erfenis mogen doorgeven. De drie clerici zouden optreden als
gemeenschap, en bij overlijden van een hunner zouden de overbüjvenden een ander
in zijn plaats als inwonend clericus kiezen. Tevens mochten zij een vierde persoon
als gezel aannemen op gelijke voorwaarden. Als de groep priesters en clerici niet
in Zwolle bleef wonen, zouden de kerkheer en de raad van de stad Zwolle het erf
en de gebouwen gelijkelijk verdelen tussen het huis waarin Heer Hendrik van der
Golde woonde en waar de hofstede aan het oosteinde aan grensde, en de gemeen
schap van maagden en weduwen die samenwoonden in de nieuwe Dieserstraat (het
Ter Kinderhuis).
Deze stichting op kerkelijke grond ontmoette geen bezwaar van de stadsraad,
die vestiging van een vergadering van clerici op een plaats waar zij het wereldlijk
gezag over hadden niet zou hebben toegestaan.
Meynold was in 1394 naar Zwolle gekomen om met arme en vrome scholieren
een gemeenschappelijk leven te leiden. Hij had daartoe aansluiting gezocht bij de
devote groep rond Hendrik Voppenz. en bracht bij deze een aantal scholieren
onder. Ook zelf leefde hij met scholieren samen. Hij kocht op 8 februari 1395 van
een arme weduwe en haar kinderen een vervallen huis in de Kosterssteeg (Papenstraat). Men mag aannemen dat hij, na herstel van het huis, daarheen verhuisde,
met een aantal scholieren. In een akte van 15 oktober 1401 is sprake van een
schenking aan ‘de klerken in het huis van Meynold van Windesheim’. Zeer
waarschijnlijk betreft het hier niet het fraterhuis, maar het huis in de Kosterssteeg.
Op het aangrenzende erf van de pastoor hielpen Meynold en zijn broer Witte
bij het bouwen en bekostigen van een woning voor de clerici. De oorkonde spreekt
van ‘al dat tymmer, dat wij to deser tijt to op die were vorss. hebben helpen tymmeren ende becosten’ (Narratio, 293). Meynold en Witte van Windesheim werden op
9 augustus 1396 in de gemeenschap van de drie genoemde clerici opgenomen, onder
overdracht van de opgerichte ‘tymmer’ en van hun aanspraak op de daarvoor
gemaakte kosten. De pastoor erkende de overdracht. Ook het huis in de Kosterssteeg
zal Meynold hebben overgedragen, maar daarvan is geen akte bekend.
Meynold zette de bouw van een nieuw, groot en sterk huis voort. Hij wilde dat
het ruim zou zijn en onderscheiden in meerdere woonverblijven, voor een grote
gemeenschap (akte van 2 mei 1415). Hij vroeg vervolgens de Deventer fraters om
een rector voor de gemeenschap van clerici en leken. Florens Radewijnsz. bestem
de daarvoor Gerard Scadde van Kalkar, die reeds in Zwolle aanwezig was. Hij was
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één van de scholieren die onder hoede van Hendrik Voppenz. had gestaan, en die
door hem in de fratergemeenschap in het Grote huis was geplaatst. Hij was een van
de drie clerici die op 22 september 1394 de hofstede van de pastoor pachtte voor
de bouw van een fraterhuis. Gerard maakte met het oog op zijn nieuwe functie een
trainings- en proefjaar door te Deventer, en werd daarna, hoewel nog geen priester,
definitief als rector benoemd door Florens Radewijnsz. en Johan Vos van Heusden,
prior van Windesheim. De leek Gerard van Loon werd als kok toegevoegd. Gerard
Scadde van Kalkar was reeds priester, toen er met de begijnen van het Olde
Convent een regeling werd getroffen over de bouw van het fraterhuis (domus
primaria) naast het Oude begijnhof, op grond die de begijnen daarvoor afstonden.
Naar deze regeling wordt verwezen in een verklaring van de schepenen en raad
van Zwolle van 28 april 1403.
Voordat het huis voltooid was stierf Meynold op 11 oktober 1396. Hij werd
begraven te Windesheim. Witte van Windesheim verkocht nog op 28 juni 1398 een
erfgoed aan de fraters, maar erkende op 3 juni 1400 een schuld van 200 oude
Franse schilden te hebben bij de fraters, waarvoor hij land in de polder Masten
broek verpandde. Ook zag hij op 16 juni 1406 ten gunste van de fraters af van zijn
aanspraken op het huis in de Kosterssteeg. Had hij zich uit de gemeenschap
teruggetrokken?
Hendrik Voppenz. werd in de fratergemeenschap opgenomen na de dood van
Hendrik Zeflick (4 juli 1398), en bestemde zijn huis waar hij met de scholieren
woonde, tot gebruik van de clerici en de devoten. Zo waren er drie huizen beschik
baar, één voor de scholieren, één voor clerici en scholieren en één voor de priesters
en clerici. Hendrik en Gerard van Kalkar, aangeduid als provisoren van het
‘Clerkehuys’, verwierven voor de fraters op 16 februari 1404 een stuk tuin en een
stuk weg die van die tuin langs het Heer-Hendrikshuis naar de Begijnenstraat liep,
die eerder door de vader van de schenkers van Claes de Messemaker en zijn vrouw
waren gekocht, om aldus verdere uitbouw mogelijk te maken. De schenkers,
Henricus ten Boem en zijn zuster Mette, zagen af van hun eventuele aanspraken
op deze grond, die hun vader nog in onbebouwde staat aan de devote lieden had
verpacht. Hendrik stierf op 12 maart 1410 en werd te Windesheim begraven.
Op 19 mei 1402 keurde bisschop Frederik van Blankenheim de leefregel van
de fraters alsmede de pachtovereenkomst met pastoor Reynold van Drynen goed.
De fraters mochten geen nieuwe kloosterorde invoeren noch een college van
kanunniken in het leven roepen, een en ander overeenkomstig de constitutie van
paus Gregorius XI Ex iniuncto. Hij nam hen onder zijn bescherming, en erkende
het huis en de goederen als kerkelijk goed dat aldus kerkelijke vrijheid genoot.
Op 17 maart 1406 verkregen de fraters van paus Innocentius VII toestemming
tot het bezitten en gebruiken van een draagbaar altaar. Op 4 mei werd Dirk van
Herxen door bisschop Frederik van Blankenheim uit de horigheid ontslagen, met
het oog op zijn priesterwijding; zijn goed Noertberghe werd tot een vrijeigen goed
gemaakt, onder omzetting van de verschuldigde jaarlijkse afdrachten in een
erfpacht. Op 13 januari 1407 schonk Dirk dit goed aan de vergadering ‘ter Clerke
huys’. Er volgden veel moeilijkheden met erfgenamen.
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In 1406 kwam mede door toedoen van Gerard Scadde van Kalkar een fraterhuis
in Albergen tot stand, in 1407 een te Hulsbergen (zie aldaar). In 1409 telde het
Zwolse huis vijf priesters, vier clerici en twee leken. Vier met name genoemde
clerici en een leek deden in het ‘Clerckehuys’ ten overstaan van de notaris ten
behoeve van de fratergemeenschap op 10 juli 1409 afstand van hun roerende
goederen, o.a. hun boeken.
Het rectoraat van Dirk van Herxen
Na de dood van Gerard van Kalkar (t 23 dec. 1409) werd Dirk van Herxen de
tweede rector (1410-1457). Deze was op aanraden van Johan Vos van Heusden in
het Zwolse huis ingetreden (ca. 1406). In het eerste jaar bekleedde hij ook het
rectoraat in Hulsbergen. Daarna werd de procurator van het Zwolse huis, Rutger
van Zon, daar als eerste rector aangesteld. Bij akte van 2 mei 1415 regelden de
broeders, te weten drie priesters en twaalf clerici, het bestuur van het huis nader.
Dirk van Herxen, Gerard Scadde van Kalkar, Herman ter Maet, priesters, en de
clericus Eric Rijcroede worden in de akte aangeduid als provisoren van het huis.
Zij zijn de vier personen die de oorspronkelijke groep van drie clerici en één
toegevoegde gezel voortzetten. Zij hebben de voornaamste zorg voor het huis en
wat daartoe behoort; het huis staat op hun naam en de goederen die het huis
verwerft kunnen eveneens op hun naam geschreven worden ten gebruike van de
hele gemeenschap. De broeders hebben al hun roerende en onroerende goederen
overgedragen aan de gemeenschap, en allen hebben gelijke stem en gelijk recht bij
het beslissen over die goederen; de rector echter heeft een dubbele stem. Bij
uittreden heeft men geen recht op de goederen van het huis en de gemeenschap.
Zij behouden zich overigens het recht voor als gemeenschap met de goederen in
geval van nood uit Zwolle te verhuizen naar elders, bij voorkeur echter naar een
stad.
De verklaring van de broeders was ingegeven door de slechtheid der tijden en
verschillende gebeurtenissen, die in Zwolle waren voorgevallen. De Zwollenaars
hadden op 13 januari 1415 namelijk een statuut vastgesteld ten nadele van de
begijnen, de kloosters, congregaties en kerken van Zwolle, met uitzondering van
de St.-Michielskerk en het Oude Begijnenconvent, om de toename van geestelijke
instellingen in aantallen personen en goederen te voorkomen. De bisschop trof de
stad tenslotte met het interdict, maar de stad beriep zich op de H.-Stoel. Er volgde
een diepgaand conflict met de bisschop. Ook de fraters voelden zich daardoor
getroffen, en namen stelling als boven weergegeven.
Volgens de kroniekschrijver was het een gouden tijd voor het ‘Sunte Gregorius
hues’, terwijl ook het huis voor de scholieren (Kleine of Naaste huis) in goede orde
was. De bevriende clericus Johannes van Andemach had daar het toezicht op de
jongens. Hendrik Mewen van Hasselt, een clericus uit het diocees Luik, die in het
fraterhuis woonde, droeg op de wijze van een schenking onder levenden (donatio
inter vivos) al zijn roerende en onroerende goederen op aan het huis voor gemeen
schappelijk gebruik, hetgeen door Dirk van Herxen als provisor van het huis werd
aanvaard, 28 februari 1418.
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De Zwolse pastoor Hendrik van Compostelle stond op 20 december 1418 de
fraters toe de biecht te horen van de eigen clerici en commensalen, maar ook van
de clerici en scholieren in de stad, onder voorbehoud dat dezen eenmaal per jaar
bij de pastoor moesten biechten als zij daartoe speciaal werden uitgenodigd. De
fraters mochten voor de gelovigen en de scholieren op feestdagen, als er geen
dienst was in de kerk, een passage uit de H. Schrift voorlezen of een gesprek over
geestelijke zaken houden, op de wijze van een eenvoudige aansporing, niet van een
preek. Hij erkende dat de fraters wilden leven overeenkomstig de norm van de
vroege kerkgemeenschap (secundum primitivae ecclesiae normam). Bisschop
Frederik van Blankenheim gaf aan de regeling zijn goedkeuring, 7 januari 1419.
Dirk van Herxen aanvaardde een aanwijzing als executeur-testamentair van
Hendrik de Weteringhe, die al zijn goederen naliet aan de gemeenschap in Albergen waar hij wilde intreden (30 september 1420). Tezamen met de overige proviso
ren droeg Dirk het goed Hoberghe in de buurschap Albergen aan de gemeenschap
aldaar over (15 november 1420; zie Albergen).
Maar het was ook de tijd van de aanvallen van Mattheus Grabow, lector bij de
dominicanen in Groningen, op de leefwijze van de broeders. Dirk liet het boek van
Grabow bezorgen, haalde het uit elkaar, en liet in één nacht het boek afschrijven
door de fraters. De volgende dag zond hij het, opnieuw ingebonden, terug. Grabow
werd in 1419 in Florence veroordeeld, en bleef ondanks herroeping van zijn
stellingen tot zijn dood gevangen (laatste bericht over hem uit mei 1421).
Dirk van Herxen verwierf nieuwe erven en gebouwen, o.a. van de moeder van
frater Gerard van Vollenhove, Lumma. Zij was weduwe en gaf al haar goed aan
de fraters, en kocht vervolgens voor zichzelf een huis in de Kosterssteeg op de
hoek van de Blijmarkt, naast dat van de fraters. Daarin leefde zij als een devote
zuster. Als zodanig was zij door de fraters geaccepteerd. Door een draailuik in de
muur verschaften de fraters haar haar voedsel, terwijl zij, samen met haar dienst
maagd, zorgde voor de kleding van de fraters. Ook bood zij onderdak aan vrou
wen, met name aan moeders die de fraters bezochten. Zij kocht in 1437 ook een
half huis in de Begijnenstraat, naast de fraters (zie hieronder). Later woonde
‘meystersche Margarete’ daar.
Op 10 maart 1419 verwierf Dirk van Claes de Messemaker en zijn vrouw Alyt
een huis en erf in de Begijnenstraat naast het priester- en klerkenhuis, dat hij echter
op bevel van de magistraat van 22 december 1419 in wereldlijke handen moest
brengen. In 1436 was de koopsom, 225 Beierse gulden, waarvoor Fye Bouman het
huis had gekocht, nog niet betaald. Dat wijst erop, dat het huis bij de fraters in
gebruik bleef, en dat de verkoop slechts een schijn van recht naar het stadsbestuur
ophield. Het huis werd later weer doorverkocht, en wel met de bepaling dat de
fraters aan de muur achter en terzijde van dit huis mochten bouwen. Dirk van
Herxen was ook bij deze transactie als belanghebbende aanwezig. Later werd hier
de poort van het fraterhuis ingebouwd (4 september 1436 en 12 november 1442).
In het belendende huis woonde sinds 1437 Lumma van Vollenhove. Ook dit huis
kwam de fraters krachtens schenking toe.
In 1420 voorzag Dirk het klooster St.-Janskamp bij Vollenhove, een stichting
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van Johan van Ommen, na diens dood van nieuwe rectoren. In de jaren 1420-1421
trof de pest de communauteit zeer hard; tien fraters stierven. Vanwege Dirks grote
faam werd het jaarlijks colloquium verlegd naar Zwolle.
In 1423/4 begon hij op verzoek een fraterhuis in ’s-Hertogenbosch, waar Gerard
Scadde van Kalkar, de broer van de eerste rector, de leiding kreeg. Ook begon hij
het zusterhuis Ten Orten aldaar, waar Johan van den Zande aan het hoofd werd
gesteld. Vanuit dit huis werden later zusterhuizen gesticht in Bommel, Rossem,
Wamel en Brielle (zie ’s-Hertogenbosch 1 en 2).
In 1426 trok Dirk met enkele fraters alsmede met Livinus van Middelburg, de
procurator van het Kleine huis en rector van de stadsschool, in verband met het
Utrechtse schisma eerst naar Hulsbergen, dan naar Doesburg. Dirk richtte daar een
fraterhuis op (zie Doesburg).
In 1432 gingen hij en een aantal fraters terug naar Zwolle, waar zij probeerden
hun gemeenschap weer aan te vullen. In 1436 deden drie reeds inwonende clerici,
onder wie Jacob van Enkhuizen, ten behoeve van het fraterhuis afstand van hun
goederen in de vorm van schenking onder levenden (vgl. 10 november 1449;
hetzelfde door Jacob de Voecht van Utrecht, 5 september 1450). In 1439 kwam
een ruil tot stand betreffende land bij de Herxerburg in Wijerkerspel.
In 1441 begon Dirk op verzoek een fraterhuis in Harderwijk, waar Godfried van
Kempen de eerste rector werd (zie Harderwijk) en een in Groningen, waar Willem
Wigboldi van Groningen rector werd (zie Groningen). Dirk werd vanwege zijn
veelomvattende activiteit beschouwd als ‘de algemene vader van alle devoten’
(Narratio , 105). In 1452 verwierf hij het erf en leen Splytlofsguet te Herxen.
Dirk van Herxen, Gerard van Vollenhove, Albert Paep van Kalkar en Hendrik
Zwarte, als provisoren van het fraterhuis in Zwolle, alsmede de overige priesters,
clerici en lekebroeders van het huis, deden op 28 februari 1455 gezamenlijk afstand
van al hun goederen in de vorm van een schenking onder levenden, met uitsluiting
van alle erfgenamen; indien iemand van hen het huis zou verlaten, mocht hij
slechts zijn dagelijkse kleren meenemen. Bisschop Rudolf van Diepholt keurde
deze besluiten goed, 20 maart 1455; zo ook bisschop David van Bourgondië, 2
januari 1457 en 1 maart 1464. De bedoeling van een en ander was een gezamen
lijke herbevestiging van de rechtsvorm en de doelstellingen van het gemeenschap
pelijke leven, onder uitdrukkelijke afstand van enig recht op restitutie van de
ingebrachte goederen bij uittreden, behoudens de eigen dagelijkse kleding. De
priesters onder hen ontvingen immers de wijding op titel van de gemeenschappe
lijke goederen, zoals bisschop Zweder van Culemborg op 31 maart 1430 had
toegestaan, en paus Eugenius IV op 6 december 1431 had goedgekeurd.
Dirk overleed op 76-jarige leeftijd op 27 maart 1457, en werd in Windesheim,
in het graf van zijn voorganger begraven. Hij had het huis tot grote bloei weten te
brengen. Tevens had hij de leefvoorschriften (consuetudines) van het huis geredi
geerd, daarbij de leefwijze van Deventer (modus Daventriensis) enigszins wijzigend
(Narratio, 59 en n. 3).
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Het rectoraat van Albertus Paep van Kalkar en diens opvolgers
Die bloei zette door onder de leiding van de geletterde en aanzienlijke mannen die
hem opvolgden. Albertus Paep van Kalkar was rector van 24 april 1457 tot 4 mei
1482. Hij was omstreeks 1415 naar Zwolle gekomen en had daar de school
doorlopen; een tijdlang had hij met de overige scholieren gewoond in het Kleine
huis. Met de fraters was hij meegegaan naar Doesburg. Toen het huis in Harder
wijk begonnen werd, had Dirk van Herxen hem daar als rector willen plaatsen
maar daar verzette Albert zich tegen. Hij werd procurator van het Arme-klerkenhuis en zorgde voor de scholieren in verschillende huizen in de stad (zie 3.5). Hij
droeg zorg voor de bouw van een nieuwe kapel bij het fraterhuis, de voorraadskamer, een doorgang, het toilet, de ziekenkamer en de gastenkamer, evenals voor
andere huizen binnen en buiten de stad. De nieuwe gebouwen werden grotendeels
gerealiseerd in de reeds verworven panden en erven in de Kosterssteeg. Op 23 april
1460 sloot hij met jonkvrouw Katharina van Voorst een overeenkomst betreffende
een jaarrente na haar dood voor mis- en ablutiewijn voor de fraters, en een memoriedienst voor haar, met uitdeling van een wittebrood, en zielmissen. Een schuld
van 100 herenpond van de kerkmeesters van de St.-Michielskerk, die wegens bouw
van het kerkportaal en verbouwing van de kerk niet kon worden terugbetaald, werd
op 6 juli 1464 omgezet in een aflosbare jaarrente van 5 pond.
Hij was met de paters van Deventer en Doesburg betrokken bij het oplossen
van de moeilijkheden in het fraterhuis bij de zusters Ten Orten in Den Bosch (zie
aldaar), en bij die in Hulsbergen waar sommige fraters wilden overgaan naar de
benedictijnen van Klaarwater (zie Hulsbergen). Tevens was hij in de jaren 14711472 betrokken bij de oprichting van een fraterhuis met een school in Kulm (in
Pruisen, sinds 1466 Pools). Een brief van hem aan de fraters aldaar is bewaard (9
mei 1481).
Op 7 oktober 1465 deden Albert en de overige priesters en clerici van het huis
afstand van al hun goederen ten gunste van het huis, zoals eerder onder Dirk van
Herxen gebeurd was. Vijf clerici legden zulk een verklaring af op 14 mei 1473.
Bij de bisschoppelijke bevestiging van de gemeenschappelijke afstand van
goederen werden aan de fraters vele voorrechten geschonken (20 maart 1455; 2
januari 1457; 1 maart 1464; 11 augustus 1475). Het huis probeerde, samen met de
fraters van Groningen, in Rome bevestiging en uitbreiding van die privileges te
verwerven. Paus Paulus II bewilligde in hun verzoek op 21 augustus 1465. De
missie leidde tot geschillen over de onkosten gemaakt door de leek Conrad van
Tiel, die de privileges slechts wilde overhandigen na betaling van 15 gulden (zie
ook Groningen).
Albert Paep stierf op 4 mei 1482 en werd in Windesheim begraven. Hendrik
van Herxen, ook genoemd Hendrik Zwarte (naar zijn moeder Gertrudis Swart),
werd als zijn opvolger gekozen. Hij wordt voor het eerst als rector genoemd in een
oorkonde van 26 november 1482. Hij was in Zwolle op school gegaan en was daar
lector geweest tijdens het rectoraat van de Parijse magister Jacob van Hattum. Hij
ontving de priesterwijding in Luik, vanwege het Utrechtse schisma. Hij was vicaris
in de kerk van Zwolle. Frater geworden (regeling met de fraters in verband met
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afzien van aanspraken op de erfenis van zijn vader, 4 juni 1436), werd hij procura
tor van het huis. Op 13 januari 1483 deden 15 fraters afstand van hun goederen om
een leven te leiden overeenkomstig de bepalingen gemaakt bij de stichting van het
huis. Hendrik trad in zijn kwaliteit van provisor op als tussenpersoon bij de notaris.
In zijn rectoraatsperiode werden geregeld land en tienden verworven door aankoop,
schenking of belening; jaarrenten werden afgelost of verkregen; in testamenten
werd het huis bedacht. Vaak trad Hendrik op als executeur-testamentair of toezicht
houder.
Hij stierf op 16 januari 1487, en werd op het kerkhof van St.-Michiel begraven,
daar begrafenis in Windesheim onmogelijk was vanwege een dijkdoorbraak van de
IJssel. Later, toen de fraters bisschoppelijk verlof voor een eigen begraafplaats
hadden verkregen, werd zijn lichaam daar te rusten gelegd. Dat geschiedde ook
met andere gestorven fraters sinds het huis op 5 mei 1501 uit de parochiale
jurisdictie was ontslagen. Ook de zusterhuizen Wytenhuis, Ter Kinderhuis en het
Kadenetershuis gold dat ontslag; de zielzorg voor de zusters werd aan de rector
van het fraterhuis toevertrouwd.
De activiteiten van de volgende rectoren zijn slechts uit de archivalia bekend.
De tekst van de kroniek (Narratio) eindigt met de biografie van Reyner van
Maastricht, die eerst als scholier in het Kleine huis woonde en nadien in het Armeklerkenhuis belast was met het regime over de scholieren (t 5 februari 1489).
Ludowicus Philippi van Basel was rector sinds februari 1487 tot zijn overlijden
in 1490. Vóór die tijd was hij als procurator al bij het bestuur van het huis betrok
ken geweest. Hij trad o.a. op bij een ruil van renten met het regulierenklooster te
Albergen ten behoeve van het Arme-klerkenhuis, 14 april 1488; voorts als executeur-testamentair bij de aankoop van 14 mud winterrogge voor de arme klerken,
en in zijn kwaliteit van pater van het Wytenhuis.
Hij werd opgevolgd door Johannes Koeckman (1490-1520), voordien procura
tor, die o.a. goede relaties had met de rector (1516-1522) van de Zwolse school
Gerard Listrius, zoals blijkt uit een brief van deze aan Gosewijn van Halen, rector
van het fraterhuis in Groningen (zie Groningen). Tevens was hij vicaris in de
parochiekerk. In zijn periode hadden weer grote verbouwingen plaats, o.a. voor het
Naaste huis, zoals blijkt uit de rekeningboeken op het jaar 1496 en 1497, die
spreken over een ‘nieuw gebouw’ en ‘een ander groot huis’. De bouw geschiedde
onder leiding van meester Gerard Verdryet. Het ging hier o.a. om de bouw van de
nieuwe aula of refter van het fraterhuis. Voor de scholieren van het Naaste huis
werd in huizen aan de Begijnenstraat een Rijke-scholierenhuis ingericht, dat reeds
zo genoemd wordt in 1485 (zie 3.5.). De arme scholieren betrokken een nieuw
pand in de Sassenstraat, verworven in 1514 (zie 3.5.). Hofstee spreekt bovendien
van een Arme-klerkenhuis in de Begijnenstraat, tegenover het fraterhuis, een
‘tweede huis int Fraterhuys’ gelegen aan de Goudsteeg, alsmede over een derde en
een vierde huis in samenhang met het vorige (Plattegrond van het Arme-fraterhuiscomplex, o.a. op basis van de rekeningen van de administratie van de voormalige
geestelijke goederen, bewaard vanaf 1612) ca. 1520, bij Hofstee, ‘Gebouwen’, 46;
eveneens van het fraterhuis, inclusief het Rijke-scholierenhuis, ca. 1520).
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Door een bulle van paus Pius V (17 november 1568) werd van de fraterhuizen
aanname van een kloosterregel geëist en de afstand van persoonlijke eigendommen;
indien de fraters daaraan geen gevolg zouden geven moesten hun gemeenschappen
worden ontbonden. De fraterhuizen boden gezamenlijk verzet. De fraters en
rectoren van de huizen te Gent, Zwolle, Deventer, Hulsbergen, ’s-Hertogenbosch,
Gouda, Nijmegen, Emmerik, Doesburg, Brussel en andere (niet genoemde) plaatsen
in Neder-Duitsland (‘Germania Inferior’) zonden aan paus Pius V, 4 december
1568, een exposé, met verzoek om bevestiging van hun status, een en ander in
verband met de voorschriften van het concilie van Trente aangaande de oprichting
van seminaries. Zij vervulden die taak immers reeds. Het fraterhuis te Zwolle
voegde zich niet naar de bulle.
De katholieke eredienst werd in Zwolle in 1591 verboden. Bij de opheffing van
het fraterhuis in januari 1592 bleef het Arme-klerkenhuis bestaan, onder het bestuur
van de fraters. Aan het einde van de zestiende eeuw nam het stadsbestuur het
beheer echter gaandeweg over. De inkomsten uit de goederen van het fraterhuis en
het Arme-klerkenhuis werden bestemd voor scholieren; de gebouwen werden
bestemd voor scholen en woningen van de onderwijzers, predikanten en stadsdiena
ren.

3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 Bibliotheek en scriptorium
Bibliotheek
De bibliotheekpraktijk is uitvoerig beschreven in de consuetudines van het Zwolse
huis (ed. Schoengen, Narratio, cxxvi-cxxxviii). De priester Henricus Utenholte liet
aan de fraters vele boeken na die hij eigenhandig had geschreven, o.a. Homiliaria.
Op zijn kosten schreef Thomas van Kempen ten behoeve van het fraterhuis de
gehele bijbel in ‘rotunda scriptura’ (Narratio, 44; Thomas a Kempis. Tentoonstel
lingscatalogus, nr. 56; deze bijbel werd meermaals ten onrechte met de Darmstadter Bijbel (hs. 324) geïdentificeerd). De priester Willem Witvoet liet bij
testament aan het huis zijn vier brevieren en de ‘Epistelen Pauli’ na, met het
verbod de brevieren te verkopen (14 augustus 1480). Als bibliothecaris worden
genoemd Gerardus Vollenhove, Godfried van ’s-Hertogenbosch (f1421), Henricus
van Kleef, Jacobus Nicolaasz. van Enkhuysen (f1483), Rodolphus Oetmerssen
(genoemd in 1563) en Theodericus van Kalkar (f1475). Laatstgenoemde was
verwikkeld in problemen rond gedrukte boeken (Narratio, 165).
Scriptorium
Onzeker blijft het in hoeverre de schrijfarbeid van de fraters in de vijftiende eeuw
inkomsten opbracht. Ook in de financiële administratie van het fraterhuis over 1534
en 1558 (GArch Zwolle, KA009, voorl. nr. 7 en 8) treffen we geen uitgaven of
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inkomsten aan in verband met schrijfarbeid. Toch wordt deze in De Voechts
kroniek van het fraterhuis ( Narratio) voor de vijftiende eeuw dikwijls geroemd.
Men moet aannemen dat de fraters variabele inkomsten hadden uit schrijfarbeid.
Voor de bibliothecaris (librarius) waren in de statuten regels opgenomen hoe te
onderhandelen over de prijs van een te schrijven boek, als niet met de gewone
rekenwijze voor de prijsbepaling volstaan werd, en hoe deze te innen en te verant
woorden. Er is sprake van een ‘register betreffende de prijzen van onze bladen,
zowel voor het perkament als voor het schrijfwerk’. De juiste prijs van een boek
werd vastgesteld in overleg met de rector, rekening houdend met het koersverloop
van de munt en de duurte van de tijden (Consuetudines domus nostre, ed.
Schoengen, Narratio, 253-255).
Dirk van Herxen en de fraters kwamen overeen dat, indien de vaste jaarlijkse
inkomsten de som van 100 Franse schilden zouden overschrijden, van het over
schot eenderde naar de bibliotheek zou kunnen gaan, en de rest naar de armen,
afgezien van bijzondere omstandigheden. Rond 1500 werd die regel aangepast
vanwege de onvruchtbaarheid van de velden, het grotere aantal gasten en de
uitdelingen aan de armen (Narratio, 60-61; Consuetudines, 267-268).
Een bibliotheekcatalogus is niet bewaard gebleven.
Bewaarde handschriften
Zie bijlage.
Bewaarde boeken
Een tiental incunabelen en postincunabelen met het eigendomsmerk van de biblio
theek van het fraterhuis berust in het Gemeentearchief te Zwolle. Het betreft Emm.
I. Dionysius Carthusiensis, Opera (Straatsburg 2.1.1503); Emm. III. Hieronymus,
Commentaria in Bibliam (Venetië, J. en G. Gregorius, 1497); Emm. VI. Gerardus
de Zutphania, De spiritualibus ascensionibus (Deventer, R. Pafraet, 1483-1485),
samen met Petrus Damiani, Hymni de quattuor novissimis en Thomas a Kempis,
Diverse Cantica (beide handgeschreven); Emm. VIII. Ambrosius, Opera (deel II)
(Basel, J. Amorbach, 1492); Emm. XI. Albertus Magnus, Sermones de tempore et
de sanctis (Reutlingen, M. Greyff, vóór 1478; Emm. XII. Nicolaas Perottus,
Cornucopiae (Basel, V. Curio, 1562); Emm. XIV. Hieronymus, Commentaria in
Matthaeum et Marcum et in divi Pauli epistolas (Basel, J. Froben, 1516); Emm.
XVI. Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale (Straatsburg, J. Mentelin,
1473).

3.2 Kopiisten, verluchters, boekbinders
Voor Geert Grote kopieerden de broeders boeken. Kopiisten uit de allervroegste
periode waren o.a. Johan Essekensz. van Ommen, Wittecoep Thomasz., Wichman
Ruerinck; voorts Nicolaas Schomaker en Jacobus (voor Jacob Hermansz. zie ook
Hoorn). Zij waren echter geen beroepsschrijver.
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De Voecht noemt in zijn Narratio de volgende kopiisten: Henricus Utenholte,
overigens geen frater; Dirk van Herxen, die ook bindwerk en verluchting verzorg
de; Gerard van ’s-Hertogenbosch, Goswinus Herck, Gerardus Vollenhove, de
lekebroeder Amold Broechusen, Albertus Paep van Kalkar, Jacob Goch, bijge
naamd ‘Scriver’, Amold Vollenhove, Henricus van Alkmaar, Gerard van Xanten,
Henricus Guden, Theodericus van Kalkar, Hendrik Zwarte, Jacob van Enkhuysen,
Petrus Bree, Gregorius van Halen, Petrus van Dinslaken. Vermeld wordt dat Jacob
van Enkhuizen een bijbel schreef op kosten van de Utrechtse kanunnik Herman
Droem, en wel voor 500 goudgulden (zie Bijlage).
Als verluchters noemt De Voecht Henricus Wachtendonck (f1472), Amoldus
Vollenhove (f1472), Hermannus van Coevorden (f1483) en Petrus Bree (f1483).
Aangezien de zesdelige Zwolse bijbel werd geschreven tussen 1464 en 1476, is het
niet onredelijk te veronderstellen, dat deze verluchters daaraan meewerkten, en dat
dus de bijbel verlucht werd in het fraterhuis (Utrecht, UB, hs. 31; twee initialen uit
deze bijbel zijn bewaard in Utrecht, Museum Catharijneconvent, ABM, hs. fragm.
45). Aan de ‘meesters van de Zwolse Bijbel’ schrijft men ook toe de verluchting
van een getijdenboek in Cambridge (Univ. Library, hs. Add. 41031; ca. 1450-1470),
in Boston (Public Library, hs. q. med. 172; ca. 1470), in een Amerikaanse privécollectie (ca. 1470-1475), alsmede een fragment van een hymnale (Utrecht, Mu
seum Catharijneconvent, ABM, 111; ca. 1480).
Lange tijd is gesteld, dat de handschriften in het klooster Agnietenberg werden
verlucht. Deze visie is thans verlaten (Wierda, Sarijs-handschriften, en eerdere
artikelen).
Ook convictbewoners namen aan de schrijfarbeid deel. In de twee rekeningboeken
van het Kleine klerkenhuis (domus parva of vicina) over de jaren 1480-1497 zijn
uitgavenposten opgenomen, toegerekend of uitbetaald aan convictbewoners voor
het schrijven van letters, van getijdenboeken, verluchting van letters (in een
getijdenboek), rubricering, inbinden van boeken en testamenten, en het aanbrengen
van platten en sloten (Wierda, Sarijs-handschriften, 156-162).
De schrijver van deze rekeningboeken is niet bekend, maar mogelijk wel te
identificeren. Het tweede rekeningboek (GArch Zwolle, KA009, voorl. nr. 6, bl.
14) noemt voor het jaar 1491 als personen aan wie bedragen verschuldigd zijn
onder anderen de rector van het fraterhuis, de procurator van dat huis, de bibliothe
caris, en de procurator van het Arme-klerkenhuis. Deze personen zijn dus niet de
schrijvers van de rekeningboeken. Ook worden genoemd personen die betalingen
schuldig zijn: ‘Onze procurator, de bibliothecaris, de rector in Groningen, de
priester Dirk ter Heyn, de rectoren van de school, meester Gerrit, instructor,
meester Petrus, eveneens instructor, de zusters van Wytenhuis, de priester Hendrik
van Munster, Wessel de kistenmaker, Rutger onze kleermaker, Jan onze bakker,
Herman onze melker, Klaas de klompenmaker, onze wasvrouw’ (Ibid., blz. 15). De
afrekening met Wessel de kistenmaker werd gedaan in aanwezigheid van de
rectoren der scholieren Jan van Vollenhove en Piet Putten (dezelfde als de boven
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genoemde meester Petrus?). De aanwezigheid bij deze afrekening van twee
rectoren van de scholieren {rectores scolarium) geeft aanleiding om ook de
schrijver van de rekeningboeken te identificeren als zulk een rector (zie 3.5.).
Onder de per persoon genoteerde incidentele uitgaven vallen betalingen voor
papier, voor inkt, voor boekenkaften, voor de aankoop van een boek, voor kleding,
voor schoenen, voor diversen, voor de betaling van geld (pro precio) en andere
zaken. De aanduiding ‘voor geld’ kan betrekking hebben op schoolgeld, op reisgeld
of ook op de beloning voor verricht schrijf-, verluchtings- en/of bindwerk.
Wierda heeft vastgesteld dat in de jaren 1484 tot en met 1487 in het Kleine
klerkenhuis een grote produktie van schrijfwerk heeft plaatsgehad, met een piek
rond 1486. Heeft dat te maken met de vrees voor concurrentie door gedrukte
werken, zoals die ook in de Narratio wordt gesignaleerd in de tijd van Dirk van
Kalkar (f1475)? ( Narratio, 163-165). Wierda (Sarijs-handschriften, Appendix 7,
199-200) geeft een lijst van 90 namen van scholieren met aantekening van het
ontvangen bedrag en de verrichte schrijfarbeid.
In elk geval blijkt uit deze lijsten, dat de inwonende scholieren van het convict
betrokken waren bij de schrijf- en boekbindwerkzaamheden van de fraters. Van de
scholieren in het Arme-klerkenhuis is zoiets niet bekend.
Een interessant gegeven is ook, dat de fraters mede door de schrijfarbeid van
inwonende scholieren handschriften op voorraad produceerden. In 1488 had het
domus parva volgens het eerste rekeningboek in huis gehad 45 psalters, 25 evange
lieboeken, 20 hymnen- en sequentieboeken, 40 getijdenboeken; voor schoolgebruik
waren waarschijnlijk bestemd geweest 150 boeken met de beginwoorden Dominus
quae pars en 50 boeken van Boëthius (De consolatione philosophiael) (Wierda,
Sarijs-handschriften, 160, met afbeelding van de betreffende passage uit het eerste
rekeningboek).
Jacob Goch, biechtvader van de zusters Ten Bosch buiten de muren van Zwolle
en vriend van de fraters, schreef voor hen oorkonden e.d.; hij was notaris.
Boekbinders
Twee boekbanden uit het fraterhuis zijn bewaard in de collectie Emmanuelshuizen
(Gemeentelijke archiefdienst Zwolle). In 1534 was aan de fraters een som van 5
goudgulden verschuldigd ‘uit het huis van Gerrit de boekbinder naast onze voor
poort’ (GArch Zwolle, KA009, voorl. nr. 7). Dat wijst op betrekkingen met een
Zwolse boekbinder.

3.3 Drukkerij
De fraters hadden geen eigen drukkerij, maar die van Peter van Os stond naast hun
huis in de Begijnenstraat. Hij wordt, samen met Jacob Breda, genoemd in het
tweede rekeningboek van het Kleine huis voor het jaar 1491: ‘wij zijn schuldig aan
de drukker meester Piet van Os en Jacob Breda’ (GArch Zwolle, KA009, voorl.
nr. 6, p. 23).
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3.4 Auteurs
Jacobus Trajecti alias (de) Voecht, auteur van de kroniek van het Zwolse fraterhuis
{Narratio), was in 1449 novice in het fraterhuis en verbleef aldaar tot zijn dood in
1503-1510. Historici roemen zijn werk als rijke en meest objectieve bron voor de
geschiedenis van de broederschap.
Dirk van Herxen schreef de volgende werken, 1. Speculum iuvenum. De titel omvat
verschillende traktaten, la. Tractatus de iuvenibus trahendis ad Christum\ lb.
Libellus de innocentia servanda\ lc. Libellus de parvulis trahendis ad Christum\
ld. Libellus de laudabili studio eorum trahentiumparvulos ad Christum. 2a. Dicta
notabilia. 2b. Exercicia quedam domini Theodorici Herxen, que sunt inventa post
mortem eius. 3. Eerste Dietse collatieboek, inhoudende deel 1, Die materie vanden
utersten ende van den sunden, en deel 2, Die materie vanden doechden. 4.1.
Instructio religiosorum ex dictis doctorum, en 4.2. Dicta doctorum de quibusdam
festis et sanctis. ca. 1450. 5. Contra detractores monachorum alias de utilitate
monachorum. 6. Devota exercicia. 7. De communi vita. 8. Copulata pro confessore
sororum. 9. Gedichten. 10. Questio disputata, De ingressione in religionem.
Albert Paep van Kalkar. Troostbrief aan de fraters te Kulm (Pruisen), 9 mei 1481.
Zijn collaties zijn niet overgeleverd.
Hendrik Zwarte van Herxen hield vele collaties, waarvan De Voecht de thema’s
weergeeft. Deze zullen dus op schrift zijn gesteld. Ze zijn niet bewaard gebleven.

3.5 Onderwijs en vorming
Latijnse school
Johan Cele, de Moderne Devotie zeer toegedaan en een vriend van Geert Grote,
legde de grondslag voor de reorganisatie van de Zwolse stadsschool en bleef er
rector van 1374/75 tot aan zijn dood in 1417. Onder zijn bestuur groeide de school
uit tot een instelling met 800 tot 1000 leerlingen, afkomstig uit allerlei streken. Ook
de latere rectoren Albert Paep van Kalkar en Henricus Zwarte van Herxen waren
enige tijd leerling aan de Latijnse school. Hendrik Zwarte, Nicolaas van Middelburg
en Jacob van Goch verlieten hun post als leraar aan de Latijnse school bij hun
intrede in de broederschap. Johannes Busch (1399-1479) gaf, toen hij 16 of 17 jaar
was, les in de vijfde klas van de school nadat hijzelf onderricht had ontvangen van
Johan Cele. Ook Johannes Wessel Gansfort genoot er onderwijs en werd later zelf
leraar. Andere leraren waren Johannes Telgius, Johannes Lingius, Petrus Nehemius
Drolshagen en Justus Gercking. Livinus van Middelburg was er rector; hij is bekend
als auteur van Middelnederlandse gedichten (zie voorts Doesburg).
Van 1516 tot 1522 was Gerard Listrius rector van de school. Hij gaf er onder
wijs in Latijn, Grieks, Hebreeuws en dialectiek. Georgius Aportanus (vertrok in
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1518) en Herman Torrentinus (Van der Beek) waren zijn collega’s. Listrius hield
in 1516 een Oratio ad scholasticos Swollanos, een lofrede op het Arme-klerkenhuis
dat naar zijn zeggen wel 200 leerlingen kon bevatten.
Convict
De geschiedenis van het ontstaan van het convict is tot op heden onvoldoende
beschreven. Er moeten verschillende fasen worden onderscheiden. Deze hangen
uiteraard nauw samen met de geschiedenis van het fraterhuis, met name met het
verwerven van erven en huizen in Zwolle en met de optredende sociale differentia
tie ten aanzien van de bij de fraters inwonende scholieren.
Beginfase
Hendrik Voppenz. van Gouda, aanvankelijk woonachtig in Deventer in het vicariehuis, werd door Geert Grote naar Zwolle gezonden om devote scholieren van
buiten Zwolle, die de school van Johan Cele bezochten, onder zijn hoede te nemen.
Hij woonde aanvankelijk in de Begijnenstraat in het termijnhuis van de minder
broeders van Kampen. Ook in het huis van Meynold van Windesheim woonden
scholieren. Na de uittocht van de devoten uit Zwolle naar de Nemelerberg (zie
Agnietenberg) verwierf Hendrik hun huis, dat naar hem genoemd werd ‘Heer
Hendrikshuis’. Daarin woonde hij samen met scholieren. Dit huis lag, enigszins
terug van de straat, eveneens in de Begijnenstraat.
Vóór 28 april 1403 onderhandelden Gerard Scadde van Kalkar en meester
Johan Cele met de begijnen van het Olde Convent over een stuk grond ten behoeve
van de bouw van een huis, ‘dat nu der clercke-huys heet an den olden beghijnhoff
(ZwolReg 642). Aangezien het duidelijk niet gaat over het fraterhuis zelf, moet het
stuk betrekking hebben op de eerste fase van de bouw van het convict in de
Begijnenstraat. Ook de aanwezigheid van Johan Cele bij de transactie wijst op
belangen van de scholieren.
Circa 1421 werd op de plaats van Hendrik Voppenz.’ huis en van het oorspron
kelijke huis van Johan van Ommen c.s. naast het fraterhuis een convict ingericht
voor arme studenten. Dit was het begin van het eigenlijke convict, genaamd het
Minste Clerckehuys (oorkonde van Dirk van Herxen c.s. van 11 augustus 1421).
Het lag aan de Begijnenstraat. Omdat het grensde aan het fraterhuis, gebouwd in
1396, werd het later ook het Naaste huis (domus vicina of domus proxima) ge
noemd; in relatie tot het Grote fraterhuis (domus maior) heette het convict ook het
Kleine klerken- of fraterhuis (domus minor of domus parva (clericorum / fratrum).
Het convict werd gebouwd/ingericht op de plek waar de eerste gebouwen hadden
gestaan; gevonden kelderrestanten hebben betrekking op dat huis. De clericus/nietfrater Johannes van Andemach werd op raad van Dirk van Herxen aangesteld voor
het bestuur van de scholieren (regimen iuvenum nostrorum) in het Naaste huis. Hij
en andere clerici/niet-fraters worden aangeduid als surveillanten (submonitores) van
de scholieren ( Narratio, 69).
In de dertiger jaren van de vijftiende eeuw moet een herordening van de
groeiende scholierenpopulatie hebben plaatsgevonden. Er werd gedifferentieerd
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naar sociale status. Het Naaste huis werd bestemd voor rijke scholieren, die dus
volledig voor hun verblijf en onderhoud betaalden (zie hieronder, Rijke-scholierenhuis; domus divitum scolarium).
Arme-klerken-/scholierenhuis (domus pauperum clericorum/scolarium)
De niet-betalende, arme scholieren, werden ondergebracht in het huis in de Kosterssteeg/Papenstraat, Arme-klerkenhuis of ‘Arme fraterhuys’ (1493) geheten. De
grondslag van deze locatie was gelegd door de edelman Meynold van Windesheim,
initiatiefnemer van de stichting van het nieuwe Grote fraterhuis (zie 2.). Hij kocht
op 8 februari 1395 een huis in de Kosterssteeg. Ook in dat huis werden school
jongens opgenomen. Meynolds broer Witte verzaakte aan zijn aanspraken op dat
huis ten gunste van de fraters op 16 juni 1406.
De fraters verwierven nog meer huizen en erven in de Kosterssteeg. Op 22
december 1404 werden zij eigenaar van een huis, grenzende aan dat van Meynold
van Windesheim (Schoengen, Narratio, Plattegrond, perceel nr. 13 en 14). Sinds
1409 bewoonde Mr. Johan Cele het aangrenzende perceel nr. 12; perceel nr. 15
was eigendom van Rolf van Ittersum, die daar een huis had laten bouwen voor de
priester-bedienaar van het St.-Laurentiusaltaar dat hij in 1402 gesticht had. In 1444
verklaarde Hendrik Zwarte dat de fraters eigenaren waren van het huis in de
Kosterssteeg, gelegen tussen het ‘Clerkehuys’ en het huis van Lumma van Vollenhove, dat zij gekocht hadden van Jutte ten Acker (Schoengen, Narratio, Platte
grond, nr. 16). Nr. 17 werd bewoond door Lumma van Vollenhove, maar behoorde
aan de fraters, vanwege bezitsafstand harerzijds. Als de verklaring van Hendrik
Zwarte inderdaad de belending ter linker- en rechterzijde aangeeft, dan was het
klerkenhuis ook gevestigd op perceel nr. 15. Beziet men de samenhang met nr. 14,
het vroegere huis van Meynold en Witte van Windesheim, dat eveneens aan de
fraters behoorde, dan is het waarschijnlijk dat het hier om de vestiging van het
Arme-klerkenhuis gaat. Hoe het huis van Rolf van Ittersum later aan de fraters
gekomen is, is niet bekend.
Het huis op perceel nr. 13 werd later verbouwd tot keuken, daarna tot kapel, en
tenslotte tot stal. Nr. 14, het vroegere huis van Meynold en Witte van Windesheim,
werd tot refter omgebouwd, bij een latere verbouwing tot ziekenzaal of meelopslagplaats, zoals een aantekening op een oorkonde van 11 juli 1404 vermeldt.
Daarmede staat vast, dat de fraters aan de Kosterssteeg ca. 1445 vier tot vijf
huizen hadden (Plattegrond, nr. 13, 14, 15, 16 en 17). Het is aannemelijk, dat
daarin het Arme-klerkenhuis was gevestigd. Dit huizencomplex werd vóór 1457
verbouwd en nieuw ingericht door de procurator van het huis, Albert Paep van
Kalkar. Hij beschikte o.a. over een in Deventer in 1453 gedane schenking ten bate
van de Deventer en Zwolse arme klerken. In 1457 kregen de fraters een schenking
van 25 (later verminderd tot 14) herenpond uit het Maria-Magdalenaofficie in de
parochiekerk voor de arme klerken die in Zwolle op school gaan. Het ‘Arme
Cleerchuys’ werd eveneens bedeeld bij testament van 28 juli 1459 en 30 oktober
1466. Het is waarschijnlijk, dat het ‘heer Alberts huys’, genoemd in een testament
van 29 juli 1469, het fraterhuis is, en niet het Arme-klerkenhuis. Albert Paep van
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Kalkar is immers sinds 1457 rector van het fraterhuis. De identificatie is minder
duidelijk voor een testament van 10 november 1472, waar sprake is van het
‘Klerckehuys’. Een testament van 12 april 1472 begunstigt weer uitdrukkelijk het
‘Armer Klerckhuyss’. Een testament van 28 juli bestemde goederen ten behoeve
van de armen, ter beschikking van de prior van het klooster te Albergen en de
rector en procurator van het ‘Cleerchuys’ alsmede twee burgers. Zulk een legaat,
in het algemeen bestemd voor ‘armen’, kon ook ten behoeve van de arme klerken
worden aangewend. De bepalingen omtrent de inkomsten uit het St.-Thomasofficie
(30 pond), die aan het Arme-klerkenhuis ten goede zouden komen of aan armen
elders, wijzen op die mogelijke uitwisseling van doelstelling (30 december 1473).
Albert had overigens ook elders schooljongens onder zijn toezicht. Naast het
Arme-klerkenhuis, en in verband daarmee, waren er immers andere huizen voor
arme scholieren. In 1433 kregen de fraters ten behoeve van arme klerken een huis
in de Dieserstraat, dat oorspronkelijk bestemd was tot een ‘herberghe armer
mensen’. Dat huis werd geregeld gedoteerd. Een legaat van vijf Rijnse gulden werd
bestemd voor het ‘Armen Clerckhus’ in 1440. Een van de bepalingen in de statuten
van de Heilig-Kruisbroederschap te Zwolle stelde, dat bij vieringen van de feesten
van het H. Kruis (2 mei en 13 september), d.w.z. bij de zielmissen één of twee
dagen daarna, op de altaartafel dertien witte broden ter nagedachtenis aan het
Laatste Avondmaal moesten liggen, die na afloop uitgereikt dienden te worden aan
de armen in het ‘Armen Klerckhues’ (2 mei 1477). Een testament van 7 oktober
1478 spreekt van de arme klerken in het ‘Armen Fraterhuis’. Het huis in de
Dieserstraat wordt nog genoemd als achtergestelde begunstigde in een testament
uit 1478, en op 18 oktober 1482 in een legaat voor ‘den arme klercken int Armefraterhuis in Diestrate by twater gelegen’.
Er is geen reden om aan te nemen dat de arme scholieren sinds 1433 geheel in
de Dieserstraat werden ondergebracht. De exploitatie van het huis in de Kosterssteeg werd voortgezet. De Voecht vermeldt immers, dat ‘het vroegere Armeklerkenhuis’ - dat door Albert van Kalkar vóór 1457 werd verbouwd - , in de tijd
dat hij (De Voecht) de kroniek opstelt (ca. 1500), ‘een belangrijk deel van de refter
van het fraterhuis is, grenzend aan de keuken’ (Narratio, 125). Het huis in de
Kosterssteeg werd bij de verbouwing in 1496 tot keuken/refter van het fraterhuis.
Dit vroegere Arme-klerkenhuis lag in de Kosterssteeg. Dat wordt ook bewezen
door een dorsale aantekening op een brief (vgl. Cartularium, f. 9-9v) betreffende
een huis en hofstede op een perceel dat zich van de Kosterssteeg uitstrekte tot aan
de omheiningsmuur van het fraterhuis, en dat aan Gerard van Kalkar werd ge
schonken op 22 december 1404 (Narratio, Plattegrond, nr. 13; de aantekening
luidt, ‘over onze keuken ofwel kapel’). Er is dan ook herhaaldelijk sprake van de
‘arme fraters’ (1 september 1480; 5 augustus 1483; 7 december 1486), of van de
‘arme klerken, die in Zwolle op school gaan en onder leiding staan van de priesters
en klerken in het Clerckehuys’ (3 maart 1481; 9 april 1478). Ten behoeve van ‘de
arme klerken in Zwolle’ werd in 1489 een jaarrente van veertien mud goede, droge
winterrogge aangekocht door de rector en de procurator van het fraterhuis en door
Jacob van Utrecht, de procurator van het Arme-klerkenhuis, welke hoeveelheid
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ieder jaar op midwinter (rond 21 december) in het ‘Clerckhuys’ in Zwolle moest
worden geleverd (7 januari 1489). Er wordt in deze stukken niet verwezen naar het
Arme-klerkenhuis in de Dieserstraat.
Zulk een verwijzing vinden we ook niet in een beursstichting uit 1486. Magister
Jacobus Philippi van Freiburg stichtte in 1486 bij testament een beurs (jaarrente van
10 pond) voor een student die na zijn studie geestelijke zou worden of tot een
gemeenschap van de devoten zou toetreden; ook een student die een handwerk wilde
leren was aanvaardbaar; na Jacobus’ dood zou de rente ook ten goede kunnen komen
aan de arme klerken in de stad Zwolle. Hij overhandigde daartoe aan de rector en
de procurator van het fraterhuis, in tegenwoordigheid van de rector van de scholieren
in Zwolle, Gherardus Hyrt van Elborch, een som van 200 gouden gulden, ten laste
waarvan hij tijdens zijn leven jaarlijks tien gulden zou ontvangen. Er wordt niet
gespecificeerd waar de beursstudent of de arme klerken wonen.
De conclusie moet zijn, dat het instituut Arme-klerkenhuis sinds ca. 1430 ten
minste twee huizen omvatte waar arme schooljongens onder toezicht van de fraters
werden gehuisvest, maar dat het één beheerseenheid was, staande onder één (of
twee) beheerder(s), de procurator(en). Daarom kon ook vaak in akten betreffende
het beheer een enkelvoudige naam gebruikt worden. Uit dit Arme-klerkenhuiscomplex kreeg het fraterhuis veel nieuwe leden.
Reyner van Maastricht, samen met Jacob van Utrecht procurator van het huis
van de arme klerken, verbeterde en vernieuwde de gebouwen in de periode 14841489. Toch was dat blijkbaar onvoldoende om de toeloop van scholieren te
verwerken. Zo werden bij testamentaire beschikking van Johan de Boese, vicaris
te Schüttorf, twee plaatsen gevestigd voor arme klerken uit Ootmarsum en
Schüttorf, die minstens vijfde-klassers moesten zijn en die zich voegen wilden naar
de leefregels van het huis, door toekenning van een jaarrente van acht mud rogge
(10 februari 1487). Er werd sinds de verbouwingen van 1496/97 nieuwe ruimte
gezocht voor de arme scholieren. In elk geval hadden die ook het huis in de
Dieserstraat ter beschikking, in welke straat zij uit een daar gelegen huis nog op
14 november 1486 uit een erfenis een jaarrente hadden ontvangen. Ook in 1493,
1504 en 1513 is sprake van fundaties en donaties ten behoeve van de arme klerken
in het ‘Arme Clerkehuys’ of het ‘Arme fraterhuys’. Bisschop Frederik van Baden
keurde, op verzoek van de rector en de fraters van Zwolle, de fundatie en donatie
(gedaan door een niet nader genoemde schenkster; zie de fundatie van 1433,
ZwolReg 1500) aan het domus pauperum scolarium op 21 februari 1513 goed. Hij
wenste dat de schooltucht gehandhaafd zou worden volgens de wil van de stichte
res. Hij nam de goederen, die ten behoeve van de voomoemde armen in het
fraterhuis waren geïncorporeerd, onder zijn bescherming en maakte ze tot geeste
lijke goederen.
In 1514 werd door de fraters van het ‘Priesterfraterhuys’ een huis met erf
verworven van Johan Koeckman en zijn vrouw, gelegen aan de Sassenstraat, om
er een ‘Clerckefraterhuys’ in te richten; ‘de husynge, dair nu de arme fraters inne
wonen’ (Schoengen, Narratio, 475) wilden de fraters verkopen en weer in wereld
lijke handen brengen, met het oog op behoefte aan woningbouw voor de burgers.
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Het nieuwe huis, dat een uitgang ‘in de Scolesteghe’ had, kon 200 scholieren
herbergen. Dit nieuwe Arme-klerken-/fraterhuis werd gebouwd in de Begijnenstraat, tegenover het fraterhuis, d.w.z. tegenover het Rijke-klerkenhuis (zie hierna).
Waarschijnlijk werd het huis in 1521 in gebruik genomen. De bewaard gebleven
rekeningen lopen van 1521 tot 1591. Er is daarnaast sprake van andere huizen, die
alle bij het eerste nieuwe huis aansloten. Het tweede en derde huis lagen aan de
Goudsteeg, genoemd naar Hendrik Voppenz. van Gouda. De steeg lag in de
Sassenstraat. Er is sprake van een jaarrente van 2 pond uit een huis in die steeg,
dat op de rug van een desbetreffende acte wordt aangeduid als fraterhuis. Dit lag
in 1410 naast een huis dat eigendom was van Johan Kokeman, schepen te Zwolle.
Het Manuaal van het Arme-fraterhuis over 1521-1537(40) geeft een overzicht
van de bestaande verplichtingen ten opzichte van de arme scholieren, beginnend
met die van de stad Zwolle; voorts alle verplichte betalingen rustend op huizen,
tuinen, personen, uit giften e.d.. O.a. betaalde het fraterhuis in Hulsbergen jaarlijks
vijf gulden, maar ook het Zwolse fraterhuis had dergelijke verplichtingen. Op zijn
beurt onderhield het Arme-klerkenhuis een aantal beursstudenten.
In 1553 werd ten behoeve van de arme klerken een huis en erf in de Begijnenstraat verworven, gelegen naast het ‘Rijcke Fraterhuys’. Nog in 1573 worden de
arme klerken in Zwolle met een jaarrente bedacht.
Kleine of Naaste klerken- of fraterhuis (domus parva/vicina/proxima clericorum/
fratrum)
Toen na de dood van Albert Paep van Kalkar (4 mei 1482) de lijst van fraters
werd opgemaakt, werden de priesters Amold van Emmerik en Nicolaas Delft
beiden aangeduid als procurator van het Naaste huis; Reyner van Maastricht, geen
priester, wel frater, had de leiding van het Arme-klerkenhuis. De onderscheiding
van beide instituten is duidelijk. Ook de kroniekschrijver onderscheidt de lotgeval
len van beide huizen.
Het Kleine of Naaste klerkenhuis werd vanaf de tijd van de differentiatie (ca.
1430) voor de huisvesting van rijke scholieren gebmikt. Albertus Paep van Kalkar,
zoon van de rijke Lambert Paep, raadsheer van de hertog van Kleef, woonde
tijdens zijn Zwolse schooltijd in dat huis, samen met de scholieren van de fraters.
Reyner van Maastricht (f1489) stamde van tamelijk rijke ouders en woonde bij de
fraters in het Kleine klerkenhuis. Hij werd zelf frater en aangesteld voor het
bestuur (regimen) van de scholieren in het Arme-klerkenhuis.
Ten tijde van de pest (ca. 1484) trokken de scholieren van het Naaste huis met
hun procurator Amold van Emmerik de stad uit, tweemaal naar Steenwijk en
eenmaal naar Ootmarsum (ca. 1484). Niet steeds was de procurator van het Kleine
klerkenhuis een frater; zo bijv. de priester Willem Witvoet van Vollenhove
(f1483). Ook Thomas van Dinslaken, in 1553 procurator van het Arme-klerken
huis, was geen frater.
Bij de verbouwingen in 1496/7 (GArch Zwolle, KA009, voorl. nr. 6, p. 174),
waarbij veel werd uitgegeven voor kalk, Bentheimse stenen, balken, planken, lood,
spijkers e.d., is het Kleine klerkenhuis grotendeels opgegaan in de nieuwe refter
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van het fraterhuis, tegen de keuken gelegen. In een aantekening in het cartularium
bij de vier oorkonden uit 1384 en 1385 over de eerste huizen, dat van Johan van
Ommen c.s. en dat van Hendrik Voppenz. van Gouda, wordt melding gemaakt van
‘onze aula of refter’ als liggende op de plaats van die huizen. En die waren de
voorfase geweest van het latere Kleine klerkenhuis.
Een aantekening in het Cartularium (f. 8v) zegt over het huis in de Kosterssteeg
waarin de zusters verbleven, dat dit gelegen was aan de zijkant van de refter van
de fraters. Er was een draailuik aangebracht, en het huis vormde later gedeeltelijk
een onderdeel van de refter van het fraterhuis.
Beide aantekeningen samen genomen kunnen slechts betekenen, dat het Armeklerkenhuis, het zusterhuis èn het Kleine klerkenhuis geheel of gedeeltelijk plaats
moesten maken voor de uitbreiding van het fraterhuis. Het ‘andere grote huis’,
waarvan de rekening voor 1497 spreekt, is waarschijnlijk het nieuwe Rijke-scholierenhuis aan de Begijnenstraat.
Rijke-scholierenhuis (domus divitum scolarium)
In 1485 is voor het eerst sprake van het ‘Rijke Klerckenhuys’. Amold van Woer
den erkende dat hij aan de procurator van dat huis 46 Rijnse guldens schuldig was
wegens kost, kleding en geleend geld (10 januari 1485). Dit huis wordt ook
genoemd in 1501 en 1508. Het moet wat betreft zijn functie gelijkgesteld worden
met het Kleine of Naaste klerkenhuis uit de vroegere periode, waarin na de
differentiatie in de scholierenpopulatie (ca. 1430) de rijke scholieren verbleven (zie
boven). (N.b.: dit huis moet onderscheiden worden van het eigenlijke fraterhuis,
dat ook Rijke-fraterhuis wordt genoemd, o.a. in een van het fraterhuis uitgaande
oorkonde van 1563, een naam die kennelijk opgekomen is in tegenstelling tot de
naam Arme-fraterhuis, waarmee het Arme-klerkenhuis wordt bedoeld; ook wordt
het onderscheid aangeduid met de termen ‘Priesterfraterhuys’ en ‘Clerckefraterhuys’, in een van de stad uitgaande oorkonde uit 1514).
Huis voor middelmatig gegoeden
Er is ook sprake van door de fraters gehuurde huizen waarin scholieren waren
ondergebracht die onder Albert Paep van Kalkars toezicht stonden. Tevens huurde
hij een huis in de stad voor slechts ten dele betalende, middelmatig gegoede
scholieren (pro mediocribus), die soms 30 tot 40 in getal waren. Ook over hen
oefende hij toezicht uit.
Het toezicht op de scholieren
Er waren dus in Zwolle minsten drie huizen waar scholieren waren ondergebracht,
en over wie een frater was aangesteld voor het bestuur (regimen) van de scholie
ren, met de titel rector van de scholieren (rector scolarium). Zo had de clericus
Reyner van Maastricht na 1482 de leiding van de scholieren in het Arme-klerkenhuis. Hij had eerst in het Kleine klerkenhuis gewoond, en was daarna bij de fraters
in huis opgenomen. Hij wordt genoemd als leerling van de derde klas in de lijst
van scholieren in het eerste rekeningboek voor het jaar 1480 (GArch Zwolle,
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KA009, voorl. nr. 5), en was toen dus 14 of 15 jaar oud (de toelatingsgrens bij de
fraters was immers de leeftijd van 12 of 13 jaar, en het bereikt hebben van de
vijfde klas; vgl. Deventer, Gouda, Nijmegen). Hij was toen reeds frater. Hij wordt
nog, samen met zijn broer, in 1484 als schrijver van een getijdenboek aangemerkt,
waarvoor zij drie stoters (een stoter is 12 1/2 cent) kregen; scholier kan hij dan
echter niet meer zijn geweest; de eerste (hoogste) klas moet hij in 1482-83 hebben
afgemaakt, indien hij al tot het einde doorgestudeerd heeft (GArch Zwolle, KA009,
voorl. nr. 5, bl. 64 en 82; Wierda, Sarijs-handschriften, 200, vgl. 180 n. 502). Zijn
bouwactiviteiten voor het Arme-klerkenhuis moeten dus in de jaren 1483-1489
hebben plaatsgevonden.
Rutger van Doetinchem, aanvankelijk geen frater, was er kok onder procurator
Willem van Vollenhove, en werd later ook zelf procurator van de scholieren. Het
Naaste huis telde onder hem 50 scholieren, voor wie hij met de kok Gerard van
Xanten alles deed. Ook Wessel Gansfort, die de tweede en de eerste klas van de
school had gevolgd, en vervolgens lector aan de Zwolse stadsschool voor de
leerlingen van de derde klas was geworden, woonde in het Kleine klerkenhuis,
terwijl hij de kleding van de fraters droeg. Toen Rutger biechtvader bij de zusters
Ter Maet geworden was, bleef hij procurator van de scholieren, een tijdlang met
inbegrip van die in het Arme-klerkenhuis. Hij was geliefd om zijn collaties voor
de jeugd (f 30 juli 1478).
Arnold van Emmerik (f1484) werd als zijn opvolger tot procurator van het
Naaste huis, dan ook genoemd Jonge-klerkenhuis, aangesteld. Hij was er eerst kok
geweest, dan frater geworden, maar steeds bij de scholieren blijven wonen. Hij
deed zijn werk op prudente wijze, zodat hij aanvaard en bemind werd door ‘de
meesters en rectoren van de scholieren’. Het gebezigde meervoud wijst op meer
dere personen, die we waarschijnlijk kunnen plaatsen in elk van de beide scholierenhuizen {Narratio, 171, 194-195).
Onder procurator Rutger van Doetinchem was Petrus van Dinslaken belast met
het regime van het Arme-klerkenhuis, waar hijzelf ook gewoond had tijdens zijn
schooltijd in Zwolle. Ook toen hij frater was geworden, bleef hij in het huis
wonen. Na enige tijd trad heer Rutger terug, en was Petrus als procurator de enige
bestuurder van het huis (f1487).
De door Jacob de Voecht in zijn Narratio gebezigde terminologie is echter niet
helder. Nicolaas van Delft (niet identiek met de eerder genoemde naamgenoot)
(f1487) woonde in zijn schooltijd in Zwolle in bij de ‘rector van de scholieren’;
dat is dan echter de rector van de stadsschool; pas later verkreeg Nicolaas een
plaats bij de fraters {Narratio, 206-207).
Uit deze voorbeelden is duidelijk, dat er sedert ca. 1480 naast de procurator ook
minstens één rector van de scholieren in een scholierenhuis was. In de rekening
boeken van het Naaste huis vinden we een gedeelte van het werkterrein van deze
rectoren terug. Een nauwkeurige beschrijving van de procedure bij het financiële
beheer is opgetekend op de laatste bladzijde van het eerste rekeningboek (GArch
Zwolle, KA009, voorl. nr. 5, blz. 192). De schrijver maakt eerst zichtbaar of door
hem voor de jongens incidentele uitgaven zijn gedaan, bijvoorbeeld bij de schoen
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maker, de klompenmaker, de zusters (voor de was), voor inkt, kandelaars e.d. Deze
uitgaven tekent hij op in het grote register onder: ‘Ik heb betaald’.
Vervolgens wordt voor een aantal posten als voor voedsel, schoolgeld, kaarsen,
sleutels, scheren en knippen, was e.d. een standaardbedrag ingevuld. Daarna kijkt
de schrijver na welke overige incidentele uitgaven voor elke student afzonderlijk
in het liber accidentalium staan opgetekend, en uitgaven die méér bedragen dan
een halve stuiver vermeldt hij afzonderlijk; de overige uitgaven, zoals voor pennen
en papier en andere kleinigheden, worden samen genomen tot één kleine som. En
dat alles wordt in het grote rekeningboek ingeschreven dat aan de fraters wordt
voorgelegd. De exploitatie van het Naaste huis is immers van het begin af aan in
de handen van de fraters.
Tot slot de laatste stap. De som van de uitgaven wordt vastgesteld uit de drie
grote verzamelposten, specifieke uitgaven, incidentele uitgaven boven de halve
stuiver, en een paar forfaitaire bedragen overeenkomstig de periode van een half
jaar. De conclusie is, na verwerken van alle aftrekposten: ‘hij is zoveel schuldig’,
ofwel: ‘ik ben hem zoveel schuldig’.
Deze posten betreffen niet het onderwijs en repetitiewerk. Voor dat laatste
worden in de rekeningboeken voor 1491 genoemd ‘meester Gerrit’ en ‘meester
Piet’, die zelf schulden hebben aan de rekeninghouder (GArch Zwolle, KA009,
voorl. nr. 6, bl. 15).
Het gaat hier niet om aantekeningen van de procurator over hetgeen hij verre
kend heeft met de jongens die in het huis woonden. Het betreft aantekeningen per
steeds met name genoemde inwoner van het Kleine of Naaste klerkenhuis van
uitgaven door de rector van de scholieren per halfjaar gedaan ten behoeve van die
persoon. Aldus verantwoordde hij de besteding van het hem voor de inwonende
schoüeren toegekende jaarbudget tegenover de provisoren van het fraterhuis, bij
het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording. De jongens zelf ontvingen
veelal kleding, schoeisel, voeding, medicijnen en schrijfbenodigdheden zoals
pennen, inkt en papier in natura; de kosten ervan, uiteraard voor elk van hen
verschillend, werden op hun naam genoteerd en gesommeerd in de rekening
verantwoord. Maar voor hun schrijfarbeid kregen ze wat geld (veelal slechts
toegerekend), veelal een paar stuivers (zie 3.2.). Op die manier verdienden ze voor
een deel hun kost en inwoning in het convict. De rector verantwoordde die post als
pro precio, en verrekende dat bedrag met andere incidentele uitgaven voor de
jongen in kwestie door hem gedaan, zoals voor het inbinden of kopen van een
studie- of gebedenboek, voor schoolgeld, reisgeld en dergelijke.
Betrekkingen met de Latijnse school
In 1418 had Hendrik van Compostelle, pastoor te Zwolle, de fraters toestemming
gegeven biecht te horen van de scholieren in de stad. Dit privilege werd later
verschillende malen bekrachtigd door de bisschoppen van Utrecht.
Klerken of scholieren die ’s nachts in herbergen of gewapend op straat aange
troffen werden, moesten sinds 1464 na inhechtenisneming de volgende dag aan de
rector van de stadsschool overgeleverd worden.
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GEBOUWEN EN KUNSTWERKEN

De ligging van de huizen van de broeders en de belendende percelen is weergege
ven op een plattegrond bij Schoengen, Narratio, na p. CCXIV ingeplakt. Een
verbeterde schets van de ligging van de gebouwen in ca. 1410, ca. 1450, ca. 1480
en ca. 1520 bij Hofstee, ‘Gebouwen’; vgl. Van Hagendoorn en Wormgoor (red.),
Domus parva, 23 (ca. 1410) en 63 (ca. 1480). Het complex wordt begrensd door
de Begijnenstraat (Praubstraat), Kosterssteeg (Papenstraat) en Blijmarkt. De vierde
zijde werd gevormd door de tuin van het Begijnhof en het Olde Convent zelf. De
onderscheiden percelen werden aangeworven o.a. in 1384,1394, 1396,1404,1406,
1419 en 1501. - Plattegrond van Zwolle bij Johannes Blaeu, Novum ac Magnum
Theatrum Urbium Belgicae Liberae et Foederatae (Amsterdam 1649). Afbeelding
bij De Bruin e.a., Geert Grote, 50 en 51.
Klerkenhuis / fraterhuis / Grote huis / St.-Gregoriushuis (domus maior)
Het domus maior of Klerkenhuis kwam gereed in 1396. Vooral rector Albert Paep
van Kalkar (1457-1482) maakte zich verdienstelijk voor de uitbreiding en vernieu
wing van het huis. Het grotendeels aaneengesloten complex, slechts door enkele
huizen die niet van de fraters waren onderbroken, grensde aan dat van het Begijnenhuis of Olde Convent met hof, dat zich eveneens van de Blijmarkt tot de
Begijnenstraat uitstrekte. In 1474 pachtten de fraters het vroegere terminarishuis
van de minderbroeders te Kampen van de toenmalige ‘eigenaar’, kanunnik Johan
de Voecht van St.-Jan te Utrecht, die dit gekocht had van Albertus Visscher,
vicaris in de Dom te Utrecht. De koopsom was echter voldaan door de fraters. Op
1 februari 1476 stelde Johan de Voecht zijn huis beschikbaar, met overdracht van
de koopakte. Hij stichtte tevens een officie van missen en aalmoezen in dat huis;
hij zelf zou er de eerste officiant van zijn, maar na zijn dood zouden de provisoren
van het fraterhuis in Zwolle de collatoren zijn. Een jaarrente van vijf goudgulden,
gaande uit dat huis, werd bestemd ten behoeve van arme, in Zwolle schoolgaande
klerken. In 1478 verwierven de fraters een huis met gaarde in Musschenhagen,
maar de zusters betaalden de koopsom uit voorzichtigheid, zodat zij de ‘eigenaren’
waren. Beide wijzen van huisverwerving tonen hoe de fraters de stedelijke bepalin
gen zochten te ontwijken.
Het fraterhuis had een kapel, refter met keuken, bibliotheek, gastenkamer,
ziekenkamer, brouwerij (‘melthuys’) en warmkamer (‘stoof’), later nog een kerk
met klokketoren, een kerkhof, benevens een nieuwe aula of refter, die in 1497
gereed kwam.
Kleine of Naaste klerkenhuis (domus parva/vicina clericorum)
Het ‘Heer Henricxhuus van der Gold (zie 2.) werd, samen met het huis van Jan
van Ommen, vóór 1421 verbouwd tot het ‘Minste Clerkenhuis’ (later geheten
Kleine of Naaste klerkenhuis, voor betalende scholieren)’. De fraters moesten
daarvoor een lening sluiten, waarvoor ze een jaarrente vestigden op het oorspronke
lijke huis van Jan van Ommen c.s. (akte van 11 augustus 1421). Dit gedeelte van
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het huis werd later door de fraters gebruikt als keuken voor de klerken en kamer
van de kok van het Kleine klerkenhuis. Hendrik Attendom wordt als zodanig
genoemd ca. 1482. Na de verbouwing van 1496 was het de refter van het frater
huis.
Arme-klerkenhuis; zusterhuis; kerk
Ca. 1430 werd het Arme-klerkenhuis ingericht in panden aan de Kosterssteeg voor
niet-betalende scholieren (zie 3.5).
In het huis van Lumma van Vollenhove (Kosterssteeg/hoek Blijmarkt) werd
later het zusterhuis gevestigd. Daarin ging ook het huis op van Meynold van
Windesheim, in dezelfde Kosterssteeg gelegen. In 1498 werd hier de kerk van het
fraterhuis gevestigd. Deze werd op 3 juni 1498 ingevolge een speciale opdracht
van de H.-Stoel en met verlof van de bisschop van Utrecht door wijbisschop
Henricus Scadehoet van Tricala gewijd, samen met het altaar en het kerkhof.
Bijgebouwen
De fraters bezaten te Schelle een kluis bij de Boldenberg.
Kunstwerken
In het Kleine klerkenhuis verbleef ca. 1449 Johannes van Keulen, die schilder en
goudsmid was geweest. Hij was geen frater. Van zijn werk is niets bekend.

5

INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

Zie voor de externe betrekkingen ook Deventer en Hulsbergen.
Leefgewoonten (consuetudines)
De statuten van Zwolle (niet vóór 2 mei 1415 ontstaan) zijn een bewerking door
Dirk van Herxen van de Deventer consuetudines van Florens Radewijnsz., die eerst
gevolgd werden. Zij vormden op hun beurt weer de grondslag voor de hernieuwde
statuten van Deventer. Deventer en Zwolle, die in zekere zin als modelhuizen
golden, voerden hun gemeenschappelijke redactie van de statuten ook bij hun
dochterinstellingen in, bijv. in ’s-Hertogenbosch, Groningen, Harderwijk.
Dochterinstellingen
Albergen (1406), Hulsbergen (1407), ’s-Hertogenbosch / St.-Gregoriushuis (1424),
Doesburg (1429/32), Groningen (1435), Harderwijk (1441), ’s-Hertogenbosch /
Ten Ortenhuis (1450). Zwolle bood de kwijnende broederschap van Delft hulp in
1433. Ook Gouda verkreeg hulp in de moeilijke jaren 1454-1456 (Zie Delft;
Gouda). Tevens zond Zwolle vóór 1480 drie broeders naar Kulm (Polen). De
briefwisseling van de daarheen gestuurde Zwolse broeder Johannes van Westerholt
met Albert Paep van Kalkar is deels bewaard. Enkele broeders uit Zwolle waren
ca. 1529 ook naar Greifswald gegaan, maar een fraterhuis kwam er niet van de
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grond. Ondanks een verzoek had Zwolle geen aandeel in de stichting van Geraardsbergen (België).
Visitatie
Volgens een akte uit 1423 kon aan de levenswijze van de broeders van Hulsbergen
niets veranderd worden zonder overleg met de prior van Windesheim en de
rectoren van Zwolle en Deventer. In 1447 kregen Deventer, Zwolle en Hulsbergen
het visitatierecht voor Gouda. In 1485 gaf bisschop David van Bourgondië aan de
fraters van Zwolle, Deventer en Hulsbergen het algemeen recht op visitatie van de
fraterhuizen, hetgeen in 1486 werd bevestigd door een bul van paus Innocentius
VU!. De stichting van een college van kanunniken te Berlikum (1483) werd aan
Deventer en Zwolle voorgelegd, die er ook zouden visiteren (zie Berlikum). De
visitatiecommissie voor Maagdenburg bestond sinds 1499 uit de rectoren van
Deventer en Zwolle naast die van Munster, Herford, Hildesheim en Kassei.
Biechtvader/rectoraat
Jan van Rees werd pater en rector van de tertiarissen te St.-Janskamp, Vollenhove,
waar tenminste vier Zwolse fraters hun intrek hadden genomen. Gerard Rees werd
de eerste rector van het fraterhuis te Doesburg.
Bij zusters
Gerard van Xanten werd biechtvader in Kalkar. Franco van Nijkerk werd rector te
’s-Hertogenbosch. Zwolse fraters waren pater en socius van tertiarissenconventen,
zoals het St.-Agnesklooster te Kampen, het St.-Ursulaklooster te Delft, het klooster
St.-Agnes te Gorkum, het klooster O.L.Vrouw van Nazareth te Oene op de Veluwe, St.-Caecilia en Bethlehem te Utrecht. Jacobus van Wijck alias van Utrecht was
rector van het zusterhuis St.-Andreas te Rugge. Goswinus Herck werd biechtvader
van de zusters te Goch, Gijsbert van Vlijmen biechtvader en bestuurder van
Bethanië te Arnhem en verder nog in het Wytenhuis te Zwolle.
Zorg voor Zwolse zusters
Hendrik Voppenz. van Gouda was rector en biechtvader van de weduwen en
maagden die aan een gemeenschappelijk leven waren begonnen in het Ter Kinder
huis. Tevens was hij biechtvader van de begijnen in het Olde Convent, die aanvan
kelijk onder leiding van de minderbroeders uit Kampen hadden gestaan; met Geert
Grote ondernam hij een geleidelijke hervorming van het convent. Met Gerard
Scadde van Kalkar bevorderde hij de totstandkoming van de Zwolse zusterhuizen
Kadenetershuis (St.-Gertrudis), Ten Busch (buiten de Sassenpoort) en Op die Maet
of Ter Maet. Hij was ook biechtvader en toezichthouder in het Wytenhuis, buiten
de Voersterpoort in Musschenhagen gelegen, dat aan de zusters geschonken was
door Witte (Wyte) van Windesheim; ook de rector van het fraterhuis was daarbij
betrokken. Hij was de stichter van het St.-Agnietenhuis te Arnhem.
De zusters van het Wytenhuys, het Zuytenhuis en het Ter Maethuis stonden
onder toezicht van de pater van Zwolle of zijn gedeputeerde. Dirk van Herxen was
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biechtvader en toezichthouder van het Wytenhuis, welke functies ook door latere
rectoren werden vervuld. Een regeling met de deken en het kapittel van Deventer
inzake de rechten van de Zwolse parochiekerk ten aanzien van de begijnhuizen
Wytenhues, Ten Busschehuis, Ter Kinderhues, Kadenetershuys en Ter Maet kwam
tot stand in 1450. Voor het Ter Kinderhuis en het Wytenhuis zochten de zusters,
met instemming van de rector van de fraters, van deken en kapittel toestemming
te verkrijgen om in het eigen huis de mis te mogen laten opdragen en collaties te
laten houden (29 mei 1486). Voor het Maatklooster hadden rector en procurator
een zeker toezicht. Hendrik van Alkmaar werd biechtvader in Ter Maet. De rector
van het fraterhuis gaf, samen met de priors van Windesheim en St.-Agnietenberg,
toestemming tot de omzetting van de zusterhuizen Ten Busch en Ter Maet in een
regularissenklooster (20 december 1484). Rector Albert Paep van Kalkar was
tegenwoordig bij een regeling aangaande het Kadenetershuis (10 september 1462).
Rector Hendrik Zwarte was aanwezig bij de verklaring van een horige vrouw, dat
de pater en het convent van Zybekeloe (Sibculo) haar vrijgelaten hadden uit de
horigheid, omdat zij wilde intreden in het begijnenhuis ‘Kaenetershuus’, hetgeen
zij in feite ook deed.
Vicarieën

De fraters hielden vicarieën in de St.-Michielskerk te Zwolle. Zo was Dirk van
Herxen vicaris van het St.-Gregoriusaltaar in de parochiekerk. Het St.-Thomasofficie in de parochiekerk, gesticht door de subdiaken Johan van Dalen op 20 decem
ber 1468, stond ter collatie aan de prior van Windesheim, die van Belheem/Bethlehem te Zwolle, die van Albergen en de rector van het fraterhuis. De officiant was
de procurator of de provisor van het Arme-klerkenhuis, of een priester onder zijn
leiding, zodat de inkomsten ten goede zouden komen aan dit huis of aan armen
elders. De prior van Windesheim en de rector van de Zwolse fraters waren collator
van het Maria-Magdalenaofficie in de parochiekerk. Albertus Paep van Kalkar was,
samen met vicarissen en officianten in de parochiekerk en de vice-cureit, mede
oprichter van de Maria-broederschap te Zwolle (14 augustus 1466); daarbij werden
bepalingen getroffen over gezongen missen op Maria-feestdagen en over het zingen
ter ere van Maria op de canonieke uren op die dagen en uren, dat de schoolrector
dat met de scholieren placht te doen. Zij lieten veertien koorstoelen, twee lesse
naars en veertien kasten in de kerk plaatsen voor zichzelf en hun opvolgers.
Samenwerking met het Deventer fraterhuis
De rector van Zwolle was, samen met die van het Heer-Florenshuis te Deventer,
als toezichthouder betrokken bij de oprichting van het fraterhuis te Groningen (23
april 1439; zie Groningen). De leefwijze van de broeders in Zwolle en Deventer
diende als regel voor de nieuwe vestiging te Harderwijk (12 januari 1441; zie
Harderwijk). De rector was, samen met die van Deventer, speciale procurator van
het St.-Janshuis te Amersfoort (9 oktober 1442). Samen met de rector van Deventer
beheerde die van Zwolle een jaarrente van 20 Rijnse guldens ten behoeve van te
Deventer en te Zwolle schoolgaande arme scholieren. De rector van het fraterhuis
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had met die van Deventer toezicht op de zusters van het Adamanshuis te Zutphen
sinds 1456.
Wereldlijke functies
Rectoren van het fraterhuis werden geregeld aangewezen als executeur-testamentair
of scheidsman. Dirk van Herxen trad namens de stad Zwolle op als scheidsman
inzake een geschil tussen ouders en kinderen over een huis, een stuk land en een
lijfrente (14 mei 1435). Albert Paep van Kalkar en Hendrik Zwarte traden op als
scheidslieden bij een boedelscheiding ten bate van een begijn in het Wytenhuis
(1458).

6

RECTOREN

(Johan Essekensz./Reghelandezoon van Ommen 1384-1394)
Gerardus Scadde van Kalkar 1396-1409
Theodericus (Dirk) Hermansz. van Herxen 1410-1457
Albertus Paep van Kalkar 1457-1482
Henricus Zwarte van Herxen 1482-1487
Ludowicus Philippi van Basel 1487-1490
Johannes Koeckman 1491-1519
Johannes van Genemuiden 1521
Everhardus van Dinxlaken 1535 ?
Wilhelmus Comelii 1538
Conradus Lemgo 1545
Johannes Schuttorp 1555
Fredericus Wachtendonk 1562-1574
Sanderus Schimmelpenninck 1593

7
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ZWOLLE

53

GArch Zwolle, 165, Arme-Fraterhuis, 1384-1600. 1 doos en 13 charters; 166.
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restauratie van Praubstraat 14 en omgeving’ 9-18; J. Assink e.a., ‘Materiële
nalatenschap van Zwolse fraters en scholieren. Een archeologisch onderzoek in één
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Herxen, rector van het Zwolse fraterhuis’, VerslMedKonAcNedTaalLetterk, 1987,
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AGNIETENBERG
Agnietenberghuis / Domus montis sanctae Agnetis Virginis

1384-1399

1

NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Agnetenberghe-huis, Agnetenhuis, domus montis sanctae Agnetis
Virginis; domus sancte Agnetis; huis op de Nemelreberch, huis van de broeders te
Nemele (1395), huis van de broeders in den berghe (1395); huis van de broeders
in sancte Agnetenberghe te Nemele (1396, 1397).
1.2 Ligging: Bij Zwolle. Bisdom Utrecht, provincie Overijssel.

2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Deze geschiedenis stoelt voornamelijk op de gegevens uit het cartularium van het
St.-Agnietenbergklooster, op Thomas van Kempens kroniek van St.-Agnietenberg
(geciteerd als Chronica), het Frensweger handschrift, en De Voecht, Narratio.
Het huis ontstond vanuit een door Geert Grote beïnvloede gemeenschap van vrome
mannen, die in 1384 een huis in Zwolle naast het Oude begijnenconvent gebouwd
hadden om daar een vroom leven te leiden. Hun leider was een leek, de blinde Jan
Essekensz. van Ommen. Zijn gezellen waren Wichman Ruerinck, Reyner de Lewen
(Leonis), Reyner van Rhenen en twee of drie andere mannen. Zijn moeder Reghelande, weduwe, assisteerde hen.
Toen Jan van Ommen, de clericus Jacob Wittecoep Thomasz. en Wichman
Ruerinck een meer afgescheiden leven wilden gaan leiden, wees Geert Grote, die
tussen 25 juli en 20 augustus 1384 in Zwolle verbleef om aan de Zwolse devoten
het door hen bewoonde huis rechtens over te dragen (zie Zwolle), hun de Nemelerberg als woonplaats aan. De drijvende kracht bij de verhuizing was Jacob Witte
coep, zoon van een lid van de stadsraad van Zwolle, die door Goswinus Tyasen
(later kloosterling in Windesheim) geholpen werd. Jacob Wittecoep wordt dan ook
als de voornaamste stichter van de gemeenschap op de Nemelerberg beschouwd.
Jacob Wittecoep en Wichman Ruerinck verkochten op 5 maart 1385 hun deel
van het Zwolse huis en erf aan Jan van Ommen. Het Zwolse huis stond waar
schijnlijk een tijdlang leeg (zie Zwolle). De broeders herbouwden aan de voet van
de Nemelerberg een klein huis van hout en plaggen, gedekt met stro, dat hun door
een vrome vrouw was gegeven. Maar bij gebrek aan huisraad woonden zij er in
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het begin niet blijvend. Sommige broeders brachten er een of twee nachten door,
slapend in hun kleren op het stro. Om te eten gingen zij terug naar Zwolle, als zij
geen voedsel hadden meegebracht.
Op 31 oktober 1385 kocht Claes Tyasen land in Nemelen. Wat later, op 13 april
1386, verwierven de broeders van de geërfden van Bircmede en Nemele een stuk
land op de Nemelerberg, onder voorwaarde dat daar arme mannen ondergebracht
zouden worden die God wilden dienen. Toen nieuw toetredende broeders ook hun
goederen tot gemeenschappelijk bezit maakten, kon het huis groeien. De broeders
leidden een arm en ascetisch bestaan. Johannes van den Gronde, rector van het
Mr.-Geertshuis te Deventer, bezocht hen soms om biecht te horen; zij waren nog
zonder priester. De Windesheimers verzetten zich nog in 1390 tegen de wens van
de broeders om een eigen priester voor hun kapel aan te trekken; een gewijde
altaarsteen was wel toegestaan. Johan van Ommen, de eerste rector, prees echter
de verkiezing van Johan Vos van Heusden tot prior van Windesheim, in 1391.
Een formele regeling van de gemeenschap kwam tot stand op 19 januari 1395.
Vier clerici en 15 leken, allen met name genoemd, verklaarden, overeenkomstig de
door paus Gregorius IX opgestelde constitutie Ex iniuncto, in armoede, kuisheid
en gehoorzaamheid aan de oversten van de Roomse kerk te willen leven. Zij kozen
daartoe zeven met name genoemde mannen (een priester, een clericus en vijf leken,
onder wie Johan van Ommen) tot provisoren van het huis op de Nemelerberg dat
zij toen bewoonden, alsmede van alle roerende en onroerende goederen. De
eigendomsrechten daarvan droegen zij aan de groep van zeven provisoren over,
onder bepaling dat dit zo zou gelden te allen tijde en voor alle bewoners. De
provisoren moesten een priester aantrekken die de diensten zou verzorgen; hij
moest door de prior van Windesheim worden aangesteld.
Nog op andere wijze bevestigden de broeders de gemeenschap van goederen,
en wel door een schenking onder levenden (donatio inter vivos). Op 28 april 1395
schonken elf van hen aan elkaar een stuk land, een huis en andere gebouwen op
de Nemelerberg, waar ze toen woonden. In dat huis konden ook andere arme, onge
trouwde mannen opgenomen worden, die niet door bedelen maar door handenarbeid
hun brood zouden verdienen. Drie personen uit hun midden moesten aangewezen
worden om de leiding van de gemeenschap op zich te nemen. Wellicht kon het huis
in een klooster worden omgezet. De broeders leefden inderdaad van handenarbeid;
de clerici schreven boeken van de H. Schrift af, de leken verrichtten werkzaamheden
in de landbouw, als kleermaker, wever van wollen en linnen stoffen, mandenmaker
en mattenvlechter. In hun armoede kregen ze hulp van medestanders, zoals de
pastoor van Almelo, Everhard van Eze, en de Deventer proost Gerard Bronkhorst.
Op 28 mei 1395 gaf bisschop Frederik van Blankenheim verlof tot zulk een
gemeenschappelijk godsdienstig leven, en bevestigde de schenkingen en de regels
van het huis. Op 23 juni 1395 wijdde wijbisschop Hubertus van Hippo de eerste
kapel en het eerste altaar ter ere van de H. Agnes en de H. Maria Magdalena, op
de berg van de H. Agnes (mons sancte Agnetis). Ook gaf hij een aflaat van veertig
dagen voor gebeden en schenkingen ten gunste van kapel en altaar. De Zwolse
pastoor Reynold van Drynen droeg er als eerste de mis op.
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De gemeenschap verwierf steeds meer grondbezit. Op 15 mei 1395 kocht
Egbertus van Linghe, een van de provisoren, land aan. Op 21 april 1396 verkocht
Sweder van Rutenberch aan Dirk Brugman en Johan van Ommen Reghelandesoene
een stuk land in het kerspel Zwolle ten bate van het huis. En zo ging het verder.
Vanwege verzet van de zijde van de stad Zwolle tegen de plannen voor de
stichting van een klooster, werd voor die stichting grond verworven in het kerspel
Dalfsen, te weten het allodium Westerhof. Op 18 januari 1398 gaf bisschop
Frederik van Blankenheim aan de priesters en clerici van het huis op de St.Agnietenberg op hun verzoek verlof een klooster van reguliere kanunniken volgens
de regel van St.-Augustinus te stichten, op de Nemelerberg in de parochie Zwolle
of op een geschikte plaats in het kerspel Dalfsen; het klooster zou aan de congre
gatie van de kloosters te Windesheim, Eemstein, Mariënborn bij Arnhem en
Nieuwlicht bij Hoorn onderworpen zijn en daardoor gevisiteerd worden.
Spoedig kwam in Westerhof, met toestemming van de pastoor van Dalfsen
Frederik Denter, een kleine kerk met drie altaren, een kerkhof en een aantal
gebouwen tot stand. Op 24 maart 1398 bevestigde bisschop Frederik de stichting
van het regulierenklooster, dat Mariëngaard (hortum beatae Mariae) genoemd
werd. Hij incorporeerde de goederen van de broeders in het klooster, en maakte ze
tot geestelijke goederen. De inwijding geschiedde op 25 maart door wijbisschop
Hubertus van Hippo. Vier broeders, te weten twee priesters en twee leken, werden
ingekleed door de prior van het Zwolse regulierenklooster Johannes Wael. Egbert
van Lingen werd rector, in afwachting van een prior die door het kapittel van
Windesheim zou worden aangewezen.
Johan van Ommen was met enige broeders in het huis op de Nemelerberg
achtergebleven. Hij was daar de rector, en verrichtte nog steeds aankopen, o.a. van
een jaarrente van 14 groten, waarmee men in Zwolle bier en brood kon kopen.
Toen echter de kloosterlingen uit Dalfsen terugkwamen, omdat zij die plaats niet
geschikt vonden, en zich op 14 september 1398 met toestemming van de bisschop,
verkregen op 26 augustus 1398, vestigden op de oude plek op de Nemelerberg/
Agnietenberg - de stad had haar verzet opgegeven -, trok Jan van Ommen, zodra
de eerste prior Johan van Kempen gekozen was, in 1399 met enige leken naar St.Janskamp bij Vollenhove. Daar stichtte hij een nieuwe devote gemeenschap. De
regulieren van het St.-Agnietenbergklooster keerden hem sinds 10 november 1411
krachtens de voorwaarden van een legaat gedurende zijn leven een jaarrente van
2 mud rogge uit.
De gemeenschap in Johan van Ommens huis in Vollenhove ging tenslotte over
naar de Derde orde van St.-Franciscus (zie Vollenhove).
5

INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

De begijn Moeder Beerte stond, toen zij nog op zichzelf woonde te Zwolle, onder
leiding van de ‘geestlike vaders bi Swolle in den Barch, die doe ter tijt noch
sympele brueders weren’, onder leiding van Johan van Ommen, die zelf ook een
leek was (De Man, Hier beginnen, 196).
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RECTOREN

Johannes van Ommen, 1384-1398.

7

BRONNEN EN LITERATUUR

Een eigen archief van het fraterhuis is niet bewaard. Wel zijn stukken overgeleverd
in het archief van het Agnietenbergklooster. GArch Zwolle. Kerkelijke archieven.
Archief Agnietenbergklooster. Inv. KAOO 2. Matricula litterarum conventus montis
sancte Agnetis. Cartularium over de jaren 1324-1520, aangelegd ca. 1468, bijge
houden tot 1520, 1 deel, met toevoegingen. Regesten bij Berkenvelder, Zwolse
Regesten, I, 1350-1399, o.a. nr. 254 (‘van der yersten infestinge des vergaderingen
in sunte Agnetenberch’, 13 april 1386). - D. de Man, Hier beginnen sommige
stichtige punten van onsen oelden susteren. Naar het te Arnhem berustende
handschrift uitgegeven (’s-Gravenhage 1919).
Acquoy, Windesheim, 3, 33-34; Schoengen, Narratio, LXXXVIII, LXXXIX,
CXXXYI, 7 n. 2, 11, n. 3. - Post, Modern Devotion, 200-201, 298; Van der
Wansem, Broederschap, 54, 137-138. Voor het regulierenklooster zie Mon. Wind.,
3, 37-41.

ALMELO
Heer Everdshuis

Vóór 1394-1404

1

NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Heer Everds hues toe Almeloe.
1.2 Ligging: Het huis van de pastoor van Almelo. Bisdom Utrecht, provincie
Overijssel.

2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Deze geschiedenis berust op stukken in het Gemeentearchief Zwolle en het vorste
lijk archief Burgsteinfurt.
Everhard van Eze, pastoor van Almelo, verwant aan de Van Heeckerens, heren van
Almelo, leidde in zijn huis een gemeenschappelijk leven tezamen met de kapelaans
en vier leken. Hij was arts geweest, en na de dood van zijn vrouw had hij zich tot
de devotenbeweging gekeerd, na een preek van Geert Grote te hebben bijgewoond.
Hij had enige tijd in het fraterhuis te Deventer doorgebracht bij Florens Radewijnsz. en was daar priester gewijd. Teruggekeerd in Almelo werd hij daar pastoor,
en richtte in zijn huis een devotengemeenschap in, naar het model van het HeerFlorenshuis. Enkele zieke broeders werden vanuit Deventer vanwege hun exces
sieve verstervingen naar Everhard gestuurd om bij deze medicus op krachten te
komen door middel van veldarbeid.
Everhard richtte het klooster Frenswegen mede op. Bemd, graaf van Benthem,
verkocht op 17 januari 1394 aan hem het erve Eynoldynck bij Frenswegen om er
een klooster te stichten. De bisschop van Munster bevestigde de stichting op 1 mei
1394. De vier eerste kloosterlingen waren uit het broederhuis afkomstig en werden
in 1394 ingekleed. Het klooster werd in 1400 uit het bisdom Munster geëximeerd
en in de congregatie van Windesheim geïncorporeerd. Zelf trad Everhard niet in.
Hij stierf op 1 april 1404 te Almelo, en werd daar begraven. Met zijn dood schijnt
de fratergemeenschap in Almelo te niet te zijn gegaan.
De opvolger van Everhard te Almelo, pastoor Johannes Hilbinc, schijnt het plan
van zijn voorganger om een huis te stichten in Twente weer te hebben opgevat. Hij
trad op als tussenpersoon bij de overdracht op 28 november 1405 van de hof
Hobergen in de buurtschap Albergen aan de fraters te Zwolle. Deze schenking
vormde de oorsprong van de stichting van het fraterhuis te Albergen (zie Albergen).
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Een school in Almelo wordt vermeld op 1 oktober 1409, maar een connectie met
de broeders is niet bekend.

5

INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

Everhard van Eze was medestichter van het klooster te Mariënwald bij Nordhom
(Frenswegen), waar in 1400 de regel van Windesheim werd ingevoerd. Hij was
tevens rector van een zusterhuis te Almelo. Hij trad als getuige op bij een transac
tie ten behoeve van het Bethlehemklooster te Zwolle. Hij gaf ook de stoot tot de
hervorming van het klooster bij Neuss.

6

RECTOREN

Everhard van Eze, vóór 1392; tl404.

7

BRONNEN EN LITERATUUR

Het eigen archief van het huis is niet bewaard. Wel zijn sommige stukken overge
leverd. Die berusten bij de Gemeentelijke archiefdienst Zwolle, Kerkelijke Archie
ven, inv. KA OOI, en in Burgsteinfurt, Fürstliches Archiv. A. Bruns, Inventar des
fürstlichen Archivs zu Burgsteinfurt (Inventare der nichtstaatlichen Archive Westfalens. Neue Folge, 5, 6, 7) (Münster 1971-1983).
Post, Moderne Devotie, 36-37; Dezelfde, Modem Devotion, 211. - Lourdaux, De
broeders, 412. - Mon. Bat. II, 10-11. - Van der Wansem, Broederschap, 36, 124,
139-141, 147, 177.
H.
Hulshof, ‘Het klooster Frenswegen gedurende de vijftiende eeuw, een
voorpost van Nederlandsche beschaving’, in: Utrechtsche parelen. Kostbare
handschriften en zeldzame boekwerken in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek
(Utrecht 1944) 181-198. - G.J. Ter Kuile, De opkomst van Almelo en omgeving
(Zwolle 19472, 42-43. - G.J.M. Kuiper, Huis en klooster St. Antonius te Albergen
(Nijmegen 1959) 30-32. - W. Kohl, Die Klöster der Augustiner-Chorherren
(Germania Sacra NF 5.2.) (Berlin 1971) 20. - A. Roelfs, St. Catharina-klooster
Almelo en Klooster Maria Vlucht op de Glaan. Een bijdrage tot de geschiedenis
van het kerkelijk leven in het Nederlands-Westfaalse gebied van de 14e tot de 18e
eeuw (Bijdrage van de Stichting Historische Kring Losser, 1) (Losser 1983).
- G.J.I. Kokhuis, Historie van Almelo (Hengelo 1985).
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St.-Janshuis / Domus sancti Johannis

1395-1529

1

NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Congregacio presbiterorum et clericorum in Amersfordia (1442); St.
Jans broeders op de Camp (1444); Presbyteri et clerici in domo S. Joannis in
Amersfordia (1458); Domus sancti Johannis in Amersfordia (1526/1527).
1.2 Ligging: Aan de oostzijde van de stad, dicht aan de ringmuur. Later binnen
de stadsmuren, achter het St.-Pietersgasthuis. Bisdom Utrecht, provincie Utrecht.

2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Deze korte geschiedenis steunt voornamelijk op de gegevens in de Amersfoortse
chartercollectie (GArch), die bij Dumbar, Analecta I (Scriptum R. Dier de Muden;
Amersfoortse brieven), Dumbar, Deventer, Van Ingen, Cort verhael van seeckere
geschiedenissen en memoriën, getogen uit een oude geschreven cronijcxken des
convents van St Agnieten binnen Amersfoordt (ed. Kemperink), Van Bemmel,
Beschryving der stad Amersfoort, en de studies van Van Kalveen.
Beginfase
De grondslagen voor het fraterhuis werden in 1395 gelegd door vrome Amersfoor
tse burgers, namelijk Rutger van den Doem, Johannes Uytenhaghe (Hagen/Hagiensis), Gerrit de Wilde , en Steven Louwen, die boden zonden naar Deventer en
Florens Radewijnsz. met de vraag een paar broeders te zenden om hen te helpen
in Amersfoort een soortgelijk huis als het Heer-Florenshuis te stichten.
De Amersfoortse gemeenschap werd rechtstreeks vanuit Deventer opgezet.
Florens Radewijnsz. zond drie broeders uit Deventer, namelijk Andreas van
Attendom (f1397), Johan van Lemego die, evenals Florens, aan de universiteit van
Praag had gestudeerd, en Nicolaas van Erpel. Johannes en Andreas werden in
datzelfde jaar priester gewijd, Nicolaas in 1398. Het huis werd ingericht achter het
St.-Pietersgasthuis naast een reeds vroeger gestichte kapel op de plaats die thans
de Beestenmarkt heet.
Eerste rector was misschien Wermbold van Boskoop (Buscoep) / van Utrecht.
Deze vertrok al spoedig naar Utrecht, waar hij rector van het klooster St.-Caecilia
werd (f1413).
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Bij de gemeenschap sloot zich aan Willem Hendriksen, pastoor van de St.Joriskerk en voordien rector van de school in Amersfoort, later biechtvader van de
zusters van het St.-Agnietenconvent (een zusterhuis van het Gemene leven, kort na
1380 ontstaan), alsmede vicaris van twee vicarieën, nl. van het St.-Nicolaasaltaar
in de St.-Joriskerk en van het St.-Pietersaltaar in het St.-Pietersgasthuis.
In 1398 ontvingen zij Florens Radewijnsz. samen met vier andere broeders uit
Deventer. Deze fraters waren de stad ontvlucht voor de pest. In brieven aan de te
Deventer achtergebleven broeders verhaalden zij over hun pogingen te Utrecht en
te Amsterdam om hun stichtingen, o.m. met de inrichting van een eigen kapel,
goedgekeurd te krijgen. Gerard Zerbolt van Zutphen trad daarbij op als juridisch
adviseur van Florens (zie ook Deventer). Zij hadden o. a. contact met de groep
devoten rond Gijsbert Dou te Amsterdam en met Everard Foec, deken van de St.Salvatorkerk in Utrecht, die de broederschap verdedigde. Ook Willem Hendriksen
hield zich met de zaak bezig. Hij liet afschriften vervaardigen van Keulse rechts
geleerde adviezen over de leefwijze van de broeders.
Willem Hendriksen werd door Florens bij zijn terugkeer naar Deventer (om
streeks 11 november 1398) als rector aangesteld op aanraden van Wermbold van
Boskoop. De gemeenschap groeide, o.a door het aannemen van Amersfoortse
scholieren en goedwillende leken.
In 1399, op Paasdag, 30 maart, namen Willem en sommige broeders de regel
van de Derde orde van St.-Franciscus aan. Hij was, samen met de genoemde
Wermbold, Gijsbert Dou uit Amsterdam, Hugo Goudsmid uit Haarlem, Paulus van
Medemblik (zie Hoorn) en Harman van Gouda, mede-oprichter van het tertiarissen
kapittel van Utrecht, waartoe op diezelfde dag in een gezamenlijke vergadering
werd besloten. Aldus is in dat jaar de Orde van de Penitentie volgens de Derde
regel van St.-Franciscus in het bisdom Utrecht begonnen. Later was Willem
Hendriksen minister-generaal van de Derde orde in het bisdom Utrecht. De tertia
rissen bleven echter in het broederhuis wonen. Johan van Lemego en enkele andere
broeders gingen niet over. Over deze eerste periode van het huis zijn geen oorkon
den bewaard gebleven.
In 1405 betrokken de tertiarissen een klooster, waaraan sinds 1403 gebouwd
was door Herman Snyder op een door Walter Vlowijck aan hen geschonken veld
‘Die haghe’ ten oosten van Amersfoort, dat onder de schutse gesteld werd van St.Andreas (klooster St.-Andrieskamp, buiten de wallen).
Voortzetting van de fratergemeenschap
Johan van Lemego zette, samen met enkele broeders, de fratergemeenschap in het
huis achter het Nieuwe of St.-Pietersgasthuis voort. De fraters hadden het moeilijk,
omdat de inkomsten uit de St.-Pietersvicarie, en vanaf 1406 ook van de St.-Nicolaasvicarie, in handen waren van Willem Hendriksen (f1414). Johan had ook de
zorg voor de zusters van de conventen St.-Agnes, St.-Barbara en St.-Agatha. Hij
stierf in 1421.
De rectoren van Deventer, Zwolle en Hulsbergen kwamen bijeen om in het
bestuur van het huis te voorzien. Zij droegen het over in de zorg van Rutger van
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Zon, de rector van laatstgenoemd huis. Deze wees frater Godefridus van Hemert
als rector aan, die in 1422 zijn werk begon. Het huis achter het St.-Pietersgasthuis
was volgens hem te klein. Hij poogde daarom de woning van de fraters te verleg
gen naar de St.-Janskapel. In 1433 was hij aanwezig op het colloquium te Munster,
en ondertekende mede de besluiten.
De eerste oorkonde betreffende de broeders getuigt reeds van hun relatie met
de St.-Janskapel. Zij vermaakten op 1 februari 1436 aan het St.-Mattheusaltaar in
die kapel een jaarlijkse rente van 1 pond, gaande uit een hofstede op de Visscherij
in Amersfoort. Op 10 jüli 1442 droegen de leden van de St.-Jansbroederschap aan
de fraters hun kapel, kerkhof en altaren over, met de daaraan verbonden inkomsten,
rechten en plichten, o.a. talrijke missen. De broeders mochten zich op het kerkhof
vestigen, waartoe grond werd afgezonderd. Het stadsbestuur keurde de overeen
komst goed op 28 augustus 1442.
Bij akte van 9 oktober 1442 kwamen Godfried van Hemert, twee priesters en
zeven clerici, allen met name genoemd, onder wie Johannes Pupper van Goch, in
hun huis overeen in gemeenschap van goederen te leven, en hun leefregel niet te
veranderen dan na verkregen toestemming van de rectoren van Deventer en Zwolle
en van de meerderheid van de broeders. Zij kozen de rector van Deventer, toen
Godfried van Toom van Meurs, en de rector van Zwolle, toen Dirk van Herxen,
tot procuratoren van hun huis, samen met de eigen rector en twee priesters. Zij
zouden leven volgens de leefgewoonten (consuetudines) van Deventer en Zwolle.
Mocht het Amersfoortse huis ontvolkt raken, dan stond het ter beschikking van de
huizen te Deventer en Zwolle. Zij bevestigden deze onderlinge overeenkomst
tegenover de schepenen van Amersfoort op 29 december 1442.
In november 1442 verkochten zij hun oude huis, en vestigden zich in een betere
behuizing nabij de ‘St. Jans capel op de Camp’, op het St.-Janskerkhof. Godfried
van Hemert en de zijnen bezaten daar een hofstede. Zij verwierven vervolgens een
aangrenzend huis, staande op de Kamp in de Pothof, geschonken op 1 april 1444.
In datzelfde jaar schonk het kapittel van de St.-Joriskerk aan de fraters voorrechten,
en regelde de plichten van de broeders ten opzichte van de kerk. Op 10 november
1444 keurde het kapittel de overeenkomst goed tussen de broeders van de St.Janskapel en de geestelijken die daarnaast woonden onder bestuur van Godfried
van Hemert, omtrent het herstellen van de kapel, het oprichten van nieuwe altaren,
het vergroten van het kerkhof, het verrichten van heilige diensten etc. De pastoor
van de St.-Joriskerk, Wilhelmus van Maarssen, bevestigde de overeenkomst op 30
april 1445. Bisschop Rudolf van Diepholt keurde op 10 juni 1445 de overeenkomst
tussen de geestelijken van de St.-Janskapel en Godfried van Hemert goed; tevens
maakt hij melding van voorrechten, door het St.-Joriskapittel aan de fraters toege
staan.
De broeders verwierven verder land, o.a. bij akte van 2 december 1448. Het
fraterhuis verbond zich tot het verrichten van enige kerkelijke diensten ten behoeve
van Peter Hamervelt voor een geschonken som van 300 gulden. Op 3 februari 1448
droegen de kerkmeesters van het St.-Joriskapittel aan het huis de eigendom over
van het vierde gedeelte van een huis, met de erfpacht van een hofstede, in de St.-
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Andriesstraat. De fraters ontvingen een legaat met verplichting een altaar te
stichten (22 juni 1452).
Op 27 januari 1455 keurde bisschop Rudolf van Diepholt de overeenkomst van
9 oktober 1442 goed. Op 17 februari gaf hij de fraterhuizen te Amersfoort en Delft
verlof de voorrechten te genieten van de huizen in Deventer, Zwolle en Hulsber
gen, zoals vermeld in de brief van paus Eugenius IV van 6 december 1431, o.a.
het voorrecht om op titel van het gemeenschappelijk bezit wijdingen te ontvangen.
De visitatoren benoemden ca. 1457 de Doesburgse frater Johannes van Doetinchem tot rector. Hij bestuurde het huis ongeveer 26 jaar. Uit Zwolle kwam de
priester Petrus Goch de gemeenschap versterken. Bisschop David van Bourgondië
keurde de overeenkomst van 1442 op 13 januari 1457 goed; hij nam het huis in
zijn bescherming.
Omzetting van de fratergemeenschap in een kanunnikencollege
De gemeenschap sloeg echter andere wegen in. Paus Calixtus III beval op 3 maart
1457, in antwoord op een verzoek door de gemeenschap van St.-Jan gedaan, aan
de abt van St.-Paulus in Utrecht en de proost van het kapittel van St.-Pieter aldaar,
inlichtingen in te winnen omtrent de voorrechten door zijn voorgangers Martinus
V en Eugenius IV benevens door bisschop Rudolf van Diepholt aan hen geschon
ken. Bij positieve uitkomst van het onderzoek moest hij die vernieuwen en in zijn
naam bekrachtigen, de kapel van het fraterhuis tot collegiale kerk verheffen en het
huis alle privileges geven die de eveneens van status veranderde huizen in Munster
en Keulen bezaten. De proost van St.-Pieter, Walter van Gouda, voerde de omzet
ting uit op 27 april 1461. Hij bevestigde het huis in alle voorrechten verkregen van
Martinus V en Eugenius IV en bisschop Rudolf krachtens de pauselijke bul van 3
maart 1457.
Toch schijnt een en ander niet direct zijn beslag gekregen te hebben. Tien jaar
later was deze zaak weerom aan de orde. Op 10 januari 1469 gaf de apostolische
legaat Honofrius a sancta Cruce aan de eerder genoemde abt en proost de opdracht,
gezien het verzoek van de broeders van Amersfoort, gedaan samen met die van
’s-Hertogenbosch, Gent, Brussel en Geraardsbergen, om hun reeds gebouwde of
(in het geval van Amersfoort) nog te bouwen kapel in een collegiale kerk te mogen
veranderen, de informatie van de fraters omtrent eerder ontvangen pauselijke en
bisschoppelijke voorrechten aan de hand van stukken te onderzoeken, en bij juist
bevinden van die informatie de omzetting in een collegiale kerk te verrichten, naar
het model van Munster (Springbom), Keulen (Weidenbach) en Wesel, waaraan de
fraters bij hun verzoek gerefereerd hadden; de fraters van deze huizen hadden in
1439 van paus Eugenius IV toestemming gekregen hun gemeenschap in een
college van kanunniken te veranderen. De kerken zouden worden uitgerust met
klokken en klokketorens, claustrum (= het geheel van gebouwen die dienden als
verblijfplaats van kanunniken), en de noodzakelijke werkplaatsen. De priesters en
clerici van zulk een collegiale kerk zouden aan het gezag van de parochiekerk en
de pastoor onttrokken en rechtstreeks onderworpen zijn aan de bisschop. Het
gemeenschappelijk bezit zou worden gehandhaafd. Ook de overste (proost) zou
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geen eigen portie hebben, maar delen in het gemeenschappelijke bezit. Opnieuw
werd verlof gevraagd de biecht te horen van scholieren (zie ’s-Hertogenbosch).
De deken van St.-Marie te Utrecht, Herman Droem, sprak, als zaakgelastigde
van de pauselijke legaat, op 14 augustus 1469, in aanwezigheid van Theodorus
Spronck, kanunnik van St.-Jan, en Henricus de Brimeu, vicaris van de Dom, zijn
oordeel uit. Hij verwees naar Godfried van Dagne, bisschop van Kamerijk, uitvoer
der van de opdracht van de legaat Honofrius. Hij had de stukken, hem gepresen
teerd door de priester Egidius de Wilde namens de fraters van de huizen te Amers
foort, ’s-Hertogenbosch, Gent, Brussel en Geraardsbergen onderzocht en in orde
bevonden. Hij had de concessies, indulten, exempties en andere soortgelijke
privileges aan hen door Eugenius IV en andere pausen gegeven gezien, daarbij
betrekkend de brief van Eugenius IV van 6 december 1431, die de fraters van
Deventer, Zwolle en Hulsbergen en andere huizen in bescherming had genomen.
De Wilde vroeg hem na de presentatie nu tot implementatie van de pauselijke
verordening over te gaan, hetgeen hij deed. Hij dreigde met kerkelijke straffen
degenen die het huis te Amersfoort en de andere huizen in hun zaken en goederen
en in andere aangelegenheden hun devotie betreffende zochten te belemmeren, en
die binnen zes weken na de daartoe gedane aanmaning de hindernissen aan die
huizen in de weg gelegd niet zouden wegnemen, een en ander overeenkomstig de
bulle van 6 december 1431, welke geheel in de notariële akte werd overgenomen.
Deze statuswijziging betekende voor de broeders dat zij niet langer uitsluitend
een gemeenschap waren volgens wereldlijk recht, op basis van een bij de notaris
vastgelegde gezamenlijke wilsbeslissing tot gemeenschappelijk bezit, maar dat hun
gemeenschap tevens een kerkrechtelijk erkende status kreeg. Ook de goederen van
de gemeenschap werden door die overgang gemortificeerde kerkelijke goederen.
Tevens werden de fraters uit de jurisdictie van de pastoor geëximeerd. Er was
voortaan geen aanval van kerkelijke zijde op hun slecht gedefinieerde status meer
mogelijk. De goedkeuringen van de levenswijze van de fraters, verkregen van de
Utrechtse bisschoppen, waren nu omgezet in een formeel kerkrechtelijk statuut.
Men kan echter niet vaststellen of en in welke mate de toekenning van dit privilege
enig effect heeft gehad. Naar buiten toe blijkt nergens iets van een nieuwe wijze
van optreden. Deze privileges laten echter wel het streven van de broeders zien
naar meer onafhankelijkheid van de parochiale overheid. Of en in welke mate de
fraters van dit privilege gebruik hebben gemaakt en hun levenswijze hebben
aangepast, is niet duidelijk. Men moet echter niet het belang onderschatten van de
kerkrechtelijke statusverandering. Deze heeft niet alleen betrekking op de omzetting
van een kapel in een collegiale kerk, waardoor de fraters in elk geval de getijden
moesten zingen, maar ook op de positie van de betrokken fratergemeenschap in het
verband van de parochie.
Op 4 oktober 1459 sloten de fraters een overeenkomst voor het lezen van
zielmissen. Zo volgden vele vergelijkbare overeenkomsten, naar blijkt uit overgele
verde charters. Op 3 februari 1470 ruilden de fraters met het Nieuwe Gasthuis bij
het Spui een hofstede te Heeze tegen een andere daar gelegen hofstede. Ook akkers
aldaar werden geruild of nieuw in eigendom verworven. De beheerders van het
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H.-Sacramentsaltaar te Gouda kregen van de fraters te Amersfoort 17 gulden, die
zij aan genoemd altaar verschuldigd waren voor landhuur in de Biescamp te
Amersfoort. Later verwierven zij die grond in eigendom (1486 en 1488, 1489,
1491). Voorts kregen zij landerijen in Woudenberg (1503; 1512) en in de Duist
(1510). De fraters gaven ook zelf goederen in erfpacht uit, en trokken daar inkom
sten uit (1525; 1532).
Overgang naar de status van reguliere kanunniken
In 1529 werden de broeders door de bisschop van Utrecht, Hendrik II (van Beie
ren), verdacht van ketterij. Zeven kanunniken van het Windesheimse klooster
Vredendaal bij Utrecht, dan wonend op het Vredenburg, gingen naar het Amersfoortse huis. De broeders die zich niet aan de tucht wilden onderwerpen, moesten
het huis verlaten; de overgebleven broeders werden onder toezicht van de prior van
Vredendaal geplaatst. De St.-Janskerk, waar lessen werden gegeven, bleef voor de
jeugd open. Met verlof van de bisschop gingen de fraters vervolgens over naar de
orde van de reguliere kanunniken van St.-Augustinus, 11 mei 1529. Het kapittel
van St.-Joris trof op 10 juni 1532 enige schikkingen aangaande de diensten van de
regulieren van Vredendaal in het Amersfoortse klooster.
Na de invoering van de reformatie (1579-1581) werd het vroegere fraterhuis een
weeshuis.

3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 Scriptorium
De eerste fraters kopieerden boeken. Bijzonderheden zijn niet bekend.

3.5 Onderwijs en vorming
De stadsschool was niet door de broeders gesticht. Leraren die door de broeders
onderhouden werden of met hen in betrekking stonden zijn o.a. Petrus van den
Bergh (Montanus), rector van de school ca. 1500, Gerard Listrius ca. 1522, Amold
Nuitz (Novesius), Pieter van Afferden en Christophorus Vladerack.
Een convict (Arme-klerkenhuis) wordt in de bronnen niet vermeld. Wel namen
de broeders, na vertrek van hun Deventer confraters in 1398, gedurende korte tijd
scholieren van de Amersfoortse Latijnse school in het eigen huis op. Willem
Hendriksen (11414), eerste rector van het fraterhuis, was rector van de Latijnse
school te Amersfoort geweest.
In de kerk van de fraters werden openbare lessen gehouden. Godfried van
Megen hield collaties voor de schooljeugd. De fraters oefenden pastorale zorg uit
voor de schooljeugd in de zestiende eeuw, toen de stadsschool zo’n 500 leerlingen
telde.
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J. Hovy (Amersfoort in prent (Zaltbommel 1975) 25, afb. 17) geeft een afbeelding
van het oudste panorama van Amersfoort met links ‘S. Jansconvent’ [Cloeting ?];
p. 72, afb. 60, ‘St. Jans Konvent in Amersvoort 1582’ (Album van Nidek, museum
Flehite te Amersfoort). Een afbeelding van het vervallen St.-Jansklooster in 1729
[A. de Haen ?] bij Van Kalveen/Van Adelberg, Amersfoortse kerken, 28. - Platte
grond van G. Braun en F. Hogenberg, 1588, naar de toestand van ca. 1579, met
de vermoedelijke ligging van het fraterhuis 1395-1442, bij Van Kalveen (‘Proble
men’, 108 en 112).
5

INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

Johan van Lemego werd biechtvader van de zusters van het Gemene leven van het
Amersfoortse St.-Agneshuis, dat ca. 1380 was ontstaan. Ook Willem Hendriksen
was, samen met Hendrik van Gouda, biechtvader van de zusters. Hij was o.a.
vicaris van de rijke, met honderd pond per jaar gedoteerde St.-Pietersvicarie in het
Nieuwe of St.-Pietersgasthuis. Deze vicarie vormde in de eerste tijd de materiële
grondslag van het fraterhuis. Samen met o.a. Johan van Lemego was hij sinds 1397
collator van de St.-Nicolaasvicarie in de Grote of St.-Joriskerk, waar hij zelf ook
vicaris was geweest. Andreas van Attendom werd aangewezen als vicaris. Na diens
dood in 1398 werd Johan van Lemego vicaris. In 1406 was de vicarie weer in
handen van Willem Hendriksen, dan tertiaris. - Johan Pupper van Goch was rector
in het Goudse collatiehuis van 1451 tot 1454 (zie Gouda).
6

RECTOREN

Willem Hendriksen 1398, 11414
Johan van Lemego 1405-1421
Godfried van Hemert 1421-1433
Hendrik van Son 1450
Johannes van Rotterdam ?
Johannes van Doetinchem, genoemd Ten Cruys, ca. 1457-1483
7

BRONNEN EN LITERATUUR

Het eigen archief van het huis is niet bewaard. Vele oorkonden bevinden zich
overigens in het stadsarchief. Van de chartercollectie bestaat een oude, hand
geschreven inventaris door H.J. Reynders, naar P.J. Vermeulen, die tevens regestenlijst is, alsmede een klapper op de regestenlijst. Het klerkenhuis is niet apart
vermeld. Men zoeke onder ‘Jan (convent en kapel van St.-)’; de daar gegeven
nummers hebben derhalve niet uitsluitend betrekking op het fraterhuis.
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Mon. Bat., II, 14. - Axters, Geschiedenis vroomheid, III, 228-229. - Delprat,
Verhandeling, 108-112, 255. - Lourdaux, De broeders, 393,412. - Post, ‘Studiën’,
1, 307. - Dezelfde, Moderne Devotie, 49, 89, 106-107. - Dezelfde, Modern Devotion, 211-212, 403, 457-458, 605-606. - Schulze, ‘Brüder’, 482. - Van der Wansem, Broederschap, 6, 7, 36 n., 141, 144-148, 166, 169-172, 177.

H. Halbertsma, Zeven eeuwen Amersfoort (Schiedam 1974; le druk Amersfoort
1959) 126-127. - J. Hovy, Amersfoort in prent (Zaltbommel 1975). - C.A. van
Kalveen, ‘Johan Pupper van Goch en de Broeders des Gemenen Levens’, ArchGeschKathKerkNed 20 (1978) 103-113. - Dezelfde, ‘Problemen rond de oudste
geschiedenis van het fraterhuis en van het Nieuwe Gasthuis te Amersfoort’,
Jaarboek Oud-Utrecht 1981, 101-124; eveneens als bundel opstellen aangeboden
aan M.P. van Buijtenen, C. Dekker en H.L.Ph. Leeuwenberg (red.), Het Sticht van
binnen en van buijtenen (Utrecht 1981). - Dezelfde, “‘Een vast gelove, ende
Christus’ vrede sij met ons ende allen onsen vianden mede”. De definitieve
vestiging van de Reformatie te Amersfoort, 1579-1581’, NedArchKerkgesch 62
(1982) 28-54. - Dezelfde, ‘Het Lazarushuis buiten de Kamppoort te Amersfoort’,
Jaarboek Oud-Utrecht 1983, 9-60). - Dezelfde, ‘Kloosters en kapellen en de
Modeme Devotie’ in: S. Van Adelberg e.a., De Amersfoortse kerken, kloosters,
kapellen en synagoge en hun geschiedenis tot omstreeks 1850 (Amersfortia I)
(Amersfoort 1984), 24-41. - Florence W. Koom, ‘Het kapittel van Utrecht’ in:
Windesheim 1395-1995, 131-142.

VOLLENHOVE
Huis van Johan van Ommen; St.-Janskamp

1398-1409

1

NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Sunte Johans camp by Vollenhoe (St.-Janskamp).
1.2 Ligging: Aan de rand van de stad Vollenhove, in de buurtschap Leeuwte.
Bisdom Utrecht, provincie Overijssel.

2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Deze korte geschiedenis berust voornamelijk op Thomas van Kempens Chronica.
Het fraterhuis werd in 1398 gesticht door een blinde broeder uit Zwolle, Johan van
Ommen (zie Zwolle). Hij was voordien van Zwolle verhuisd naar het fraterhuis op
de Agnietenberg (zie Agnietenberg), maar toen dit in 1398 tot een regulierenkloos
ter werd omgevormd, vatte hij het plan op om met enkele broeders een nieuwe
vergadering op te richten bij Vollenhove.
In 1409 ging de fratergemeenschap onder zijn leiding over naar de Derde orde
van de H. Franciscus. Nog in 1425 wordt bij een testament de gemeenschap
aangeduid als ‘de vrome broeders in het huis van Johan van Ummen in de parochie
van Vollenho’.
Na Johans dood (t 1 september 1420) vroegen de broeders, die allen leken
waren, aan de rector van het Zwolse huis, Dirk van Herxen, om een priester, die
tevens hun minister zou zijn. Dirk stuurde Johannes Rees (van Reys). Deze wist
van de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim, enige privileges te
verwerven alsmede de wijding van een kerkhof. Zijn opvolgers waren Christiaan
van Zeeland, een geprofeste priester van het eigen huis, de Zwolse frater Albertus
Griet, en de Albergense frater Thomas. Laatstgenoemde wist te bereiken, dat de
priesters en clerici in het bestuur de overhand kregen.

3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 In een viertal Keulse codices zijn katernen terug te vinden die oorspronkelijk
tot één codex behoorden, die het eigendomsmerk droeg: ‘pertinet ad domum Iohan-
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nis van Ommen’ (behoort tot het huis van Johan van Ommen) (zie lijst van
bewaarde handschriften, Vollenhove). De codex kan echter ook uit het Zwolse huis
van Johan van Ommen afkomstig zijn.

5

INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

Alhoewel de gemeenschap was toegetreden tot de franciscaanse Derde orde,
bezocht de rector jaarlijks het colloquium van Zwolle.

6

RECTOREN

Johannes van Ommen 1398-1409 (f1420).

7

BRONNEN EN LITERATUUR

Een eigen archief uit de tijd van de broeders van het Gemene leven is niet voor
handen. De voornaamste bron is Thomas van Kempen, Chronica, ed. Pohl, VII,
382-385.
Acquoy, Windesheim, 3, 34. - Post, ‘Studiën’, 1, 311. - Dezelfde, Moderne
Devotie , 52. - Dezelfde, Modem Devotion, 221. - Mon. Bat., II, 199 - Frensweger
hs., 147 en 190.
J. Westra van Holthe, Vollenhove 1354-1954 en haar havezathen. Korte schetsen
uit de geschiedenis van deze stad en van de havezathen en haar bewoners (Assen
1958) 85. - E.D. Eijken, ‘De Overijsselse bezittingen van het Westfaalse klooster
Clarholz’, Overijsselse Historische Bijdragen 98 (1983) 42-84. - Dezelfde, ‘Die
niederlandischen Güter des Klosters Clarholz’ in: J. Meier (red.), Clarholtensis
Ecclesia. Forschungen zur Geschichte der Pramonstratenser in Clarholz und Lette
(1133-1803) (Studiën und Quellen zur westfalischen Geschichte, 21) (Paderborn
1983) 279-297; afb. 47. Kaart. - P. Datema, ‘De beide “kloosters” in het Ambt
Vollenhove’ in: K. Dijkstra e.a. (red.), Uit de geschiedenis van Brederwiede
(Kampen 1986) 62-87. - P.F.J. Obbema, ‘Lopsen onder Leiden en Sint Janskamp
bij Vollenhove, twee verwante kloosters’ in: J.W. Marsilje e.a. (red.), Uit Leidse
bron geleverd. Studies over Leiden en de Leidenaren in het verleden, aangeboden
aan drs. B.N. Leverland bij zijn afscheid als adjunct-archivaris van het Leidse
Gemeentearchief (Leiden 1989) 173-181. - P. Datema, ‘Ommen, Johannes van
(circa 1350-1420)’ in: Overijsselse biografieën, 1 (Meppel/Amsterdam 1990) 139142.

DELFT
St. -Hiëronymusdal / Vallis Sancti Hieronymi

14037/1436-1537

1

NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Devote priesters en klerken aan de Oudedelf naast Philips van Dorp
Ghystgensz. huis (1404); Vallis S. Hieronymi; Sinte Jheronimus dail (1414); tsinte
Jheronimusdael binnen Delff (1436); Sinte Jeronimus collegie binnen Delff (1466);
Sinte Jeronimushuys binnen Delff (1465,1467); Sinte Jheronymusdale binnen Delff
(1505). Na de omzetting in een college van kapelaans in 1538 Collegium Vallis S.
Jeronymi.
1.2 Ligging: Het fraterhuis was gevestigd op de westzijde van de Oude Delft
tegenover de Nieuwstraat. Het Arme-klerkenhuis (domus pauperum), ook fraterhuis
genoemd en niet te verwarren met St.-Hiëronymusdal, was gelegen in de School
straat.
Bisdom Utrecht, provincie Zuid-Holland.

2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

De geschiedenis tot ca. 1436 is beschreven door B.J. Vermaseren ( “Sancta Maria
in Monte Sion”, 17-68) en door Drossaert, Archieven Delftsche Statenkloosters,
321-324.
Beginfase
Op aanvraag van de magistraat te Delft stichtte rector Amilius van Assche uit
Buren vanuit Deventer waarschijnlijk in 1403 het huis te Delft. Hij zond de
procurator van het ‘Nye Fraterhuys’ (Arme-klerkenhuis; domus nova, domus
pauperum) te Deventer, Leonardus van Echt, samen met enkele andere broeders
naar Delft. Zij betrokken een huis aan de westzijde van de Oude Delft tegenover
de Nieuwstraat, dat door de stad ter beschikking was gesteld, en bouwden er een
kapel bij. Tevens kregen zij voor arme scholieren een gebouw ter beschikking in
wat thans de Schoolstraat is.
De tweede rector, Pieter Gerritsz., verzocht de Utrechtse bisschop Frederik van
Blankenheim de overgang van het huis, gebouwd op de plaats van de woning van
Willem de Made in de parochie van St.-Hippolytus te Delft, Hiëronymusdal
genoemd, naar de Orde van de penitentie, d.i. de Derde orde van St.-Franciscus,
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goed te keuren. Het huis was bedoeld voor priesters en clerici met hun dienaren,
opdat die daar ‘volgens de leefwijze van de orde van de penitentie in gemeenschap
zouden leven’ (Vermaseren, “Sion”, 186). In deze formule vloeien de doelstellin
gen van de broeders van het Gemene leven en van de franciscaanse Derde orde op
harmonische en opmerkelijke wijze in één. De goedkeuring werd verkregen op 22
december 1410. Pieter Gerritsz. was mogelijk reeds sinds 1408 minister-generaal
van de Derde orde.
Op 25 juli 1418 nam deze, samen met Willem Clinkart, de toenmalige ministergeneraal van de Derde orde, en sommigen van zijn medeconventualen de regel van
St.-Augustinus aan. Zij werden aldus reguliere kanunniken, zonder dat de communauteit toetrad tot de congregatie van Windesheim. Ook voor deze overgang was
goedkeuring verkregen van bisschop Frederik van Blankenheim (14 juli 1418). Een
aantal inwoners heeft deze stap echter niet gezet en bleef, ondanks door Pieter
Gerritsz. uitgeoefende druk om alsnog over te gaan, een tijd samenwonen met de
regulieren, onder leiding van de overste van de overgegane gemeenschap.
Het klooster Den Hem in Schoonhoven, dat eveneens in 1418 was overgegaan
naar de regulieren, en even later ook Stein bij Gouda (1419), vormden samen met
de overgegane gemeenschap in Delft een eigen kapittel, het kapittel van Sion.
De regulieren van Delft vertrokken in 1436 naar Rijswijk (klooster Sion) en
namen bij die gelegenheid nagenoeg de hele inboedel mee. Wel verklaarden zij op
27 augustus 1436 voorgoed afstand te doen van alle eigendom en aanspraken die
zij op het huis en erf van St.-Hiëronymusdal hadden. Door scheidsrechterlijke
uitspraak van 1 september 1436 werd een en ander tussen de regulieren en de stad
Delft geregeld, ten gunste van de aldaar nog wonende ‘broederen’ en ‘clerken’.
Nieuwe stichting van een fraterhuis
Na het vertrek van de regulieren begonnen de Zwolse broeders met een volledig
nieuwe stichting in Delft. Als eerste rector van de nieuwe gemeenschap trad op
Johannes Mattheus van Haarlem, die daarvóór gedurende zes jaar rector in Deven
ter was geweest (1404-1410), en vervolgens de zusters in het Ter Kinderhuys in
Zwolle leiding gaf. Wegens zijn verzet tegen de Zwolse magistraat in de aangele
genheid van het bisschoppelijk interdict mocht hij de stad niet meer in. In Delft
begon hij opnieuw met een fraterhuis. In de genoemde oorkonde van 27 augustus
1436 wordt hij overigens vermeld als reeds gestorven.
Hubertus van Helmont, eveneens een frater uit Zwolle, en uitgeweken met de
overigen naar Doesburg, werd aangesteld als zijn opvolger. Hij en zijn medebroe
ders in St.-Hiëronymusdal kochten op 5 april 1440 een huis met erf en poort aan
de westzijde van de Oudedelf, dat eerder, in 1435, de priester Adam Jansz. van de
procurator van de regulieren van Sion had gekocht, en dat meermalen in andere
handen was overgegaan.
Deze stichting was zo succesvol, dat van daaruit in 1447 kon worden overge
gaan tot een stichting te Gouda (zie 5; zie Gouda). Rector Hendrik Herp speelde
daarbij sinds 1445 een belangrijke rol. Ook in Utrecht kwam met hulp van Delftse
fraters in 1474/5 een nieuwe stichting tot stand (zie Utrecht).

delft
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De broeders kochten in de periode 1449-1456 jaarlijks enig land aan; sinds
1457 kwamen daar ook aankopen van renten bij. Op 17 juli 1459 kochten zij van
de bemardieten van het klooster Porta Coeli in Heemstede een huis met erf,
eveneens aan de westzijde van de Oudedelf, op 22 april 1460 nog eens twee huizen
en erven aldaar. Sinds 1460 namen de fraters ook godsdienstige verplichtingen en
uitkeringen op zich bij de ontvangst van land; in 1489 verwierven zij met verplich
tingen tot het houden van een jaarlijkse memorie een huis aan de Oudedelf. Van
de stad werd in 1481 en 1484 een erfrente gekocht. Frater Willem Diricxz. Deym
bracht in 1526 een gedeelte van een erfenis in, met verplichting tot het houden van
een eeuwige memorie en het doen aanrichten van een jaarlijkse maaltijd.
Omzetting tot een college van vicarissen
In 1536 verloren de fraters bij de grote stadsbrand van Delft hun kapel en aanpa
lende gebouwen. Bij gebrek aan steun vanwege de bevolking en ontoereikende
opbrengst van eigen verkochte goederen kon niet met de wederopbouw begonnen
worden.
Vier broeders die in Delft gebleven waren verzochten George van Egmond,
bisschop van Utrecht, keizer Karei V en de Delftse stadsregering om opheffing van
het gemeenschappelijke leven. De leden van het fraterhuis zouden een college
vormen, dat de eerste tien jaren uit vier en daarna uit zeven kapelaans (waaronder
een rector) zou bestaan. Hun inkomsten zouden in porties worden verdeeld; de
rector kreeg een dubbel aandeel. De rector zou een eigen huis hebben. De eerste
rector zou door de bisschop worden gekozen, vervolgens zouden de kapelaans de
keuze doen; de bisschop zou de institutie verrichten.
In 1537 werd hun verzoek ingewilligd. Zij bezetten vier vicarieën in hun
vroegere kapel, die later tot drie teruggebracht werden. De stad stelde in 1538 de
voorwaarde dat er nooit meer dan zeven broeders zouden zijn; zij mochten zich
niet deken of kanunnik noemen, hun erf niet uitbreiden en niet meer huizen tot
geestelijk bezit maken. Zij kregen dezelfde vrijheid van accijnzen die andere
wereldlijke priesters genoten. De fraters aanvaardden die voorwaarden op 22 juni
1538. Van de bisschop kregen zij even later op hun verzoek ook toestemming tot
incorporatie van de H.-Kruisvicarie in de St.-Pieterskerk te Leiden en van een
gedeelde vicarie in de kerk te Voorburg, die hun geschonken waren door de
ambachtsheer van Ketel, mr. Vincent Comelisz. (f1551); tevens van een vicarie in
de St.-Hippolytuskerk te Delft, waarvan zij het patronaatsrecht bezaten. De vicaris
sen namen mr. Vincent en zijn opvolgers in het ambacht aan als stichter en patroon
met recht van collatie en presentatie van zes kapelaans. Hij mocht naast het huis
van de rector een logement vestigen.
Aldus was de fratergemeenschap omgevormd tot een college van vicarissen of
kapelaans. Zelfs de verplichting tot het houden van een gemeenschappelijke tafel
en het onderhouden van gemeenschappelijke ceremoniën en verordeningen was
vervallen. Van de pastoor van de St.-Hippolytuskerk in Delft kregen zij de bevesti
ging in de kerkelijke voorrechten, die zij eerder van zijn voorganger Gijsbert
Heerman hadden ontvangen, met zekere beperkingen en tegen zekere vergoeding
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(6 september 1540). Johannes Jansz. van Hulsen, rector van het Utrechtse fraterhuis
en eertijds frater van het huis te Doesburg, die van de bisschop ontslag uit de
gemeenschap had ontvangen (12 maart 1562), verkreeg de institutie in een preben
de van het Hiëronymuscollege (1562).
Einde
Na 1572 werden de Delftse geestelijke instellingen, waaronder ook St.-Hiëronymusdal, onder het beheer van ontvangers gesteld, in 1575 onder één ontvanger. In
het daaropvolgende jaar kwam het beheer terug in handen van een der kapelaans
van St.-Hiëronymusdal, Comelis de Vrye Willemsz.. In 1630 werd het beheer van
de goederen van de Jeronimitanen verbonden aan het rentmeesterschap van de
overige kloosters. Toch trad in 1632 Adam van Bleyswijck, ontvanger van de
Staten van Holland voor de goederen van St.-Hiëronymusdal, nog afzonderlijk op
met een rekening, die werd afgehoord op 16 januari 1636.

3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 Bibliotheek en scriptorium
Een aanzienlijke bibliotheek was in het oorspronkelijke fraterhuis aanwezig. Deze
werd in 1435 door de tot de augustijner regel overgegane tertiarissen naar hun
stichting in Rijswijk meegenomen. Een scheidsrechterlijke uitspraak hieromtrent
werd gedaan in 1436, waarbij de fraters 98 boeken terugkregen. Deels waren deze
echter nog uitgeleend.
Bewaarde handschriften
Zie bijlage.

3.5 Onderwijs en vorming
De fraters hadden geen invloed op de Delftse school, die in de zestiende eeuw
stadsschool werd.
Convict
Aan het fraterhuis werd bij de stadswal, aan het einde van de Schoolstraat, een
woonhuis toegevoegd, waar volgens Petrus Opmerus (1526-1595) plaats was voor
12 arme studenten (domus pauperum scolarium). Zij volgden onderwijs in de
stadsschool. Daarnaast kregen ze in het convict muziekonderricht voor de kerk
zang. De choralen zongen in de kapel van het St.-Agathaklooster. Adriaan
Boeyens, de latere paus Adrianus VI, woonde in zijn schooltijd in het convict. Bij
de reformatie werd het convict een College van Theologie, waar arme toekomstige
predikanten gratis woonden.

4

gebouw en

De ligging van St.-Hiëronymusdal is duidelijk zichtbaar op een plattegrond van
van Deventer (afbeelding bij Vermaseren, “Sion”, 20).

J a co b

5

INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

Op 21 november 1447 schonken de Heilige-Geestmeesters van Gouda met toestem
ming van het stadsbestuur aan drie priesters en aan de rector van de broeders te
Delft, Cornelis Comelisz., het zogenaamde collatiehuis achter de kerk in de
Spieringstraat, met het oog op een nieuwe stichting van een gemeenschap die zou
leven volgens de beginselen van de broeders van het Gemene leven te Zwolle en
Deventer, onder voorwaarde dat zij op heilige dagen daar een collatie zouden
houden; zij mochten zonder toestemming van het stadsbestuur en van de rectoren
in Overijssel niet toetreden tot enige orde; wanneer een van de drie broeders
overleden was, moesten de overgeblevenen tezamen met de pater van Delft een
ander in zijn plaats kiezen; de rectoren van Zwolle, Deventer en Hulsbergen
zouden de broeders visiteren; mochten zij hun leefwijze opgeven, dan dienden zij
het huis weer over te dragen aan de H.-Geestmeesters. De Delftse gemeenschap
steunde het nieuwe huis financieel, en zond in 1456 Hendrik van Arnhem als
nieuwe rector naar Gouda (zie Gouda).
Ook de stichting van het fraterhuis te Utrecht gebeurde vanuit Delft. Op
verzoek van enkele vrome üeden werden in 1474 drie fraters, waaronder twee
priesters, naar Utrecht gestuurd (zie Utrecht).
De tweede rector van het Delftse huis, Pieter Gerritsz., was van 1412 tot 1416
minister-generaal van de Derde orde. Hij bestuurde sinds 1412 gedurende ca. 6 jaar
de zusters van het St.-Barbaraklooster te Delft. Hij heeft de vergadering van vrome
vrouwen, die vanaf ca. 1380 naar aanleiding van de prediking van Geert Grote in
Delft gevestigd was, in 1417 doen overgaan naar de Derde orde van St.-Franciscus.
Na de kerkwijding (23 april 1417) werd de zustergemeenschap een besloten
communauteit.
Op 25 juli 1418 gingen Pieter Gerritsz. en Willem Clinkart, minister-generaal
van de Derde orde, over naar de regel van St.-Augustinus. Gerritsz. wilde ook de
zusters daartoe overhalen, maar omdat zij daarin niet toestemden legde hij het
bestuur over haar neer. In 1420 werd hij opgevolgd door Jan Claesz. Golst, een
broeder van St.-Hiëronymusdal, geprofest onder de derde regel van St.-Franciscus,
die Pieter Gerritsz. niet was gevolgd bij de overgang naar de regulieren, en die ook
niet aan diens pressie toegaf om zulks alsnog uit gehoorzaamheid te doen (9
november 1420). Hij bestuurde de zusters 17 jaar. Daarna is hij toch bij de regulie
ren van Sion ingetrokken. Daar stierf hij in 1444 en werd hij ook begraven.
Uit een verkoop van een lijfrente in 1520 aan de Delftse frater en priester Jan
Claesz. van Harderwijck blijkt dat deze biechtvader was van het tertiarissenklooster
St.-Agnes in Den Burg op Texel.
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RECTOREN

Leonard van Echt 1401-1410
Pieter Gerritsz. 1410-1418
Johannes Mattheus van Haarlem 1433-1436
Hubertus/Hubrecht van Helmont 1436-1440
Hendrik Herp 14407-1446
Bartholomeus 1446
Comelis Comelisz. 1463-1482
Comelis Simonsz. 1526, 1538
als rectoren van het college van vicarissen:
Comelis Simonsz. 1538-1551
Marinus Anthoniusz. de Everswaert 1551-1555
Anthonis Dircxz. 1559-1572

7

BRONNEN EN LITERATUUR

Het eigen archief van het fraterhuis is bewaard gebleven. ARarch ’s-Gravenhage.
Archief van het Fraterhuis St.-Hiëronymusdal. S.W.A. Drossaers, De archieven van
de Delftsche Statenkloosters (’s-Gravenhage 1916) 321-354, inv. nrs. 1-57 (Reg.
1- 120).
Delprat, Verhandeling, 49, 120, 123, 256. - Mon. Bat., II, 43-44. - Lourdaux, De
Broeders, 412-413. - Post, ‘Studiën’, 2, 137. - Dezelfde, Moderne Devotie, 49-50,
94, 108. - Dezelfde, Modem Devotion, 212, 345, 403-405, 606-607. - Schulze,
‘Brüder’, 480,483,485. - Van der Wansem, Broederschap, 35-41. - Geschiedkun
dige Atlas, I, 268; III, 114. - Ypma, Kapittel van Sion.
J. Taal, De Goudse kloosters in de middeleeuwen (Hilversum 1960) 35, 37, 79, 80,
108. - A.M.J. De Haan, ‘Uit de geschiedenis van het Rijswijkse Sion’, Jaarboek
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vrucht van de Moderne Devotie (Pijnakker 1981).

ALBERGEN
Schultenhuijs/Hobergen

1406-1447

1

NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Congregacio devotorum in loco dicto Hoberghen fratresque simul in
communi vita viventes (1413); geestelijke vergadering te Hobergen (1420).
1.2 Ligging: Buurtschap Albergen. Kerspel Ootmarsum (heden, gemeente Tubbergen). Bisdom Utrecht, provincie Overijssel.

2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

De hier beschreven geschiedenis betreft slechts die van het fraterhuis, en is voor
namelijk gebaseerd op het Frensweger handschrift, de Narratio van De Voecht, en
de gegevens bij Ten Cate, Het archief, en Kuiper, Huis en klooster. De geschiede
nis van het klooster (sinds 1447) is beschreven in Mon. Wind.., 3.
Beginfase
Op 28 november 1405 verkochten Albert Schulte en zijn broer Hessel het erf
Hoberghe, ook geheten Schultenhuijs, in Twente, in het kerspel Ootmarsum, in de
buurtschap Albergen gelegen, aan Gerard Scadde van Kalkar en Peter Hovesche
als een uithof ten behoeve van de vergadering van het fraterhuis te Zwolle. Zij
wilden in hun woning en op hun erf een ‘vergadderinghe van devoten personen’
stichten, die tezamen leven zouden ‘in enen ghemenen gueden levene’ (Frensweger
hs., 233). De overdracht geschiedde door bemiddeling van de pastoor van Almelo,
Johannes Hilbinc, de opvolger van pastoor Everhard van Eze (zie Almelo). De
Zwolse rector zond rond nieuwjaar 1406 enige lekebroeders en een clericus,
Henricus ter Weteringhe, om in Hobergen de situatie te onderzoeken en een nieuwe
gemeenschap te stichten. Albert en Hessel Schulte bleven daar wonen, tezamen met
drie lekebroeders, Johannes Apenhuls, bijgenaamd de Grote (van Appelhülsen), ten
z.w. van Munster, ‘boumeyster’, Ludeman van Amersfoort, eveneens ‘boumeyster’
en Amt ten Broke (de Broeckhusen) uit Brabant, die het ambt van schaapherder
vervulde (Frensweger hs., 232-235, 246).
Op 2 juli 1407 werd Hendrik Wetter, procurator van het huis te Zwolle, tot
rector benoemd. Andere broeders voegden zich bij hem. De broeders bouwden op
de hof een slaapzaal, keuken, eetzaal en een gebedsruimte. Een deel van het
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‘clerchuijs’ werd later als schaapscheerhuis (‘scherhus’) gebruikt door de ‘devote
wevers’ (Ten Cate, Het archief, ‘Inleiding’, 6). In de refter, waar de klerken en de
leken gezamenlijk de maaltijd gebruikten, werd gedurende de ene helft van de
maaltijd Latijn, in de andere helft ‘duesch’ (de volkstaal) gelezen. In de ‘lesekamer’ lazen de lekebroeders hun getijden en vigiliën (Frensweger hs., 247). De
rector las op een draagbaar altaar in de ‘bedecamer’ de mis voor de huisbewoners
en de buren; soms gingen ze in Tubbergen ter kerke.
De broeders werkten als boeren en wevers in grote armoede. Ze overwogen
daarom in 1410 naar Hulsbergen te trekken, dat immers eveneens een agrarische
gemeenschap was. Een lening van de Oldenzaalse kanunnik Zweder Humbertinc,
welke later nog met schenkingen van land en inkomsten door anderen werd
uitgebreid, hield hen daarvan echter af.
De gemeenschap ontwikkelde zich tot een zelfstandige eenheid. De fraters
bouwden hun eigen huis, en kregen in september 1413 verlof van de pastoor van
Ootmarsum voor de bouw van een eigen kapel met altaar en kerkhof, hetgeen door
de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim, op 12 oktober van dat jaar
bevestigd werd. In 1414 verwierf rector Hendrik Wetter verlof van de priorin van
het stift te Weerselo, Gostue van Glatbeke, en van heer Herman van Twickel om
nog twee altaren in de kapel op te stellen. Op 30 oktober 1414 wijdde wijbisschop
Matthias van Budua de altaren en het kerkhof.
Het fraterhuis zelfstandig
De provisoren van het fraterhuis in Zwolle, Dirk van Herxen, Gerard Scadde van
Kalkar en Herman ter Maet schonken op 15 november 1420 de hof Hobergen aan
Hendrik Wetter en de zijnen, zodat nu van een zelfstandige stichting sprake was.
Tot dan toe had de procurator van het Zwolse fraterhuis de winst aan de Albergense vergadering onttrokken. Daaraan kwam nu een einde. Tevoren, op 20 mei,
hadden de bewoners van het huis te Albergen voor de eerste maal notarieel laten
vastleggen, dat zij geen aanspraak op de bezittingen van de gemeenschap noch op
hun eigen schenkingen daaraan zouden maken. In de jaren 1420 tot 1444 lieten de
inwonenden van het fraterhuis steeds weer in notariële instrumenten vastleggen, dat
zij geen aanspraak maakten op enige bezitting van de geestelijke vergadering te
Hobergen, maar dat zij om Gods wil daar geherbergd waren en niet dienden om
loon boven de noodzakelijke kleren, schoenen, spijzen en drank, zodat hun erfgena
men niets van die vergadering terug mochten eisen, en dat zij, als zij weggejaagd
zouden worden, niet meer zouden mogen meenemen dan hun dagelijkse kleren.
Tevens lieten zij de notaris vastleggen, dat zij hun bezittingen aan de gemeenschap
schonken. Ook door middel van testamenten vermaakten met name de priesters van
het huis hun goederen aan de gemeenschap. Op deze wijze werd voortdurend de
status van de samenleving bevestigd. In 1420 geschiedden die verklaringen ten
overstaan van o.a. Dirk van Herxen, bestuurder van de vergadering te Zwolle. Deze
was, samen met Johan van Haarlem, provisor van het Olde Begijnenconvent te
Zwolle, executeur-testamentair voor Henricus ter Weteringhe, die op 30 september
1420 al zijn roerende en onroerende goederen naliet aan de broeders te Albergen.
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Ten tijde van het Utrechtse schisma weigerde Hendrik Wetter de aanhangers
van elect-bisschop Rudolf van Diepholt gehoorzaamheid. Het huis werd echter
ongemoeid gelaten (zie Deventer).
In een oorkonde van 10 mei 1437 wordt Hendrik Wetter voor het laatst ge
noemd als rector. In een notariaatsinstrument van 5 januari 1438 treedt Godfried
Scherping uit Deventer als rector op. De rectoraatsoverdracht moet tussen die twee
data hebben plaatsgevonden. Onder Godfrieds bestuur werd een smederij alsmede
een nieuwe refter, een ziekenzaal en een afzonderlijke keuken gebouwd. De oude
ziekenzaal werd gastenkwartier. De fraters mochten sinds 1436 in hun kapel ook
hun gasten geestelijke bijstand geven. Bisschop Rudolf van Diepholt bevestigde de
voorrechten van de Albergense fraters op 16 april 1440, en bepaalde tevens dat bij
verlaten van de gemeenschap 25 gulden moest worden betaald. Op 12 maart 1440
had ook de pastoor van de parochiekerk van Ootmarsum, Wynandus van Twickel,
de eerder aan de vergadering te Hobergen verleende voorrechten vernieuwd, en de
jaarlijkse bijdrage verlaagd tot één Rijnse gulden. Het huis verwierf ook grond in
de Mastenbroek.
Overgang naar de augustijnse kloosterregel van Windesheim
Godfried Scherping ging in 1445 over naar de benedictijnen in Trier. Reyner van
Texel, afkomstig uit Deventer, werd de derde rector. Onder zijn leiding besloot de
gemeenschap de augustijnse kloosterregel te aanvaarden en tot de Windesheimse
congregatie toe te treden. Bisschop Rudolf van Diepholt bevestigde op 24 juni
1447 in zijn burcht te Vollenhove de omzetting van het fraterhuis te Hobergen in
een college of klooster van reguliere kanunniken, en verleende de kanunniken
dezelfde privileges als het klooster te Windesheim genoot. Drie priesters, Hendrik
van Borken, Conrad van Essen en Reyner van Texel, en zes clerici werden op 4
mei 1447, in opdracht van de prior van Windesheim, Willem Vomken, als kloos
terlingen ingekleed door de prior van het regulierenklooster Riechenberg bij Goslar,
Johannes van Coesfeld. Zeven personen deden hun professie, twee clerici werden
als novice toegelaten.
Voor de verdere geschiedenis van het klooster te Albergen zie Mon. Wind., 3,
66-71.

3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 Bibliotheek en scriptorium
Een catalogus of inventaris is niet bewaard gebleven. In het begin was het bezit
aan boeken gering, zowel in het Latijn als in de volkstaal. Genoemd worden de
Sermones van St.-Bemardus, de homilieën van St.-Gregorius, de Collationes
Patrum van Johannes Cassianus, en de Vitae Patrum (Frensweger hs., 234 en n.
2; 248). De deken van de St.-Plechelmuskerk te Oldenzaal schonk de fraters in
1409 een oud graduale en een bijbel. Ook Zweder Humbertinc, kanunnik van
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dezelfde kerk, schonk enige boeken. Er moeten echter veel meer boeken geweest
zijn. J.G. Geerdink vermeldt dat hij aan het eind van de negentiende eeuw een
‘voortreffelijke verzameling van vele geschrevene en goed bewaarde boekwerken
uit het klooster Sipculo en dat van Albergen, geschreven tussen 1420 en 1467’ zag
(E. Geerdink, Eenige bijdragen tot de geschiedenis van het archidiaconaat en
aartspriesterschap Twenthe. Uit de nagelatene schriften en mededeelingen van
wijlen J. Geerdink (Vianen 1895) 415). Die verzameling is spoorloos.

3.2 Kopiisten
Eenvoudig schrijfwerk maakte Hendrik Wetter. Deze ‘hadde liever...dat syne boeke
correct weren ende niet vemotelike blenckende’ (Frensweger hs., 242-3). De
klerken schreven enige katernen, die zij aan twee lekebroeders gaven; deze lieten
de katernen tot twee boeken inbinden. Hendrik Wetter strafte hen om dit privébezit. In 1445 schonken de broeders aan bisschop Rudolf van Diepholt in zijn
burcht te Lage een in hun huis geschreven en Verlucht missaal, als vergoeding voor
ontvangen tolvrijheid op de Nieuwe Brug bij Ommen.

3.5 Onderwijs en vorming
Van een school of convict is bij deze agrarische gemeenschap geen sprake. Een
Utrechtse scholier, Johannes Groninghen, maakte, samen met twee Keulse klerken,
zijn goederen over aan Hoberghen. Wel zijn er blijkbaar relaties met de rector van
de school te Hasselt, Seyne ten Damme. In een notariaatsinstrument van 25 oktober
1431, waarbij zij met de overige priesters en klerken hun bezittingen aan de
gemeenschap overmaken, heten Rupert Everardsz. van Grotenbroek, Reyner van
Texel en Godfried Scherping ‘diocesane literaten van Utrecht’. Waarschijnlijk
betekent die uitdrukking dat zij gestudeerd hadden aan de domkapittelschool te
Utrecht.

4

GEBOUWEN

De bouwgeschiedenis over de periode 1406-1447 is beschreven door P.C.M.
Rademaker, ‘Bouwgeschiedenis’, 137-140, en afb. 18, p. 135.
Naast en parallel aan de boerderij op het erf Hobergen werd tussen 1406 en
1413 het fraterhuis gebouwd. Het was een gebouw van drie verdiepingen. De
huiskapel was op de eerste verdieping. Na 1413 diende de boerderij als onder
komen voor de lekebroeders. In de jaren 1413-1414 werd een kapel met kerkhof
gebouwd. Volgens een notariaatsinstrument van 25 oktober 1434 woonde de
gemeenschap van priesters en klerken op het kerkhof der kapel van St.-Johannes
en St.-Antonius te Hobergen in de buurtschap Albergen. Zie verder onder 2.
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INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

De broeders hadden de zorg voor een aantal zusterhuizen. Johan van Rekelinchusen
was biechtvader van de zusters in Neder-Elten. Theodericus van Kueck was socius
van de biechtvader van de zusters tertiarissen van het St.-Agnietenconvent te
O ld e n z a a l, waar hij ook werd begraven. Reinier van Texel was korte tijd rector bij
d e tertiarissen van het St.-Mariaconvent te Hasselt. De rector Hendrik Wetter
bezocht het colloquium te Munster.

6 RECTOREN

Hendrik Wetter 1407-1437/38 (f1466)
Godfried Scherping 1437/38-1445
Reyner van Texel 1445-1447

7
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zijn overgeleverd, is grotendeels bewaard in het Rijksarchief in Overijssel, Zwolle.
J.A. Ten Cate, Het archief van vergadering en convent te Albergen (’s-Gravenhage
1961). - Kroniek, Frensweger hs., 190,229; Van der ijrster beghynninghe des huses
ende der vergadderinghe der priesteren ende clercken toe Alberghen (232-235); Van
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SIBCULO
Mariënborch

1403-1406

1

NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Mariënborch 1403 (eerste verblijf zo door Johan Klemme genoemd);
De wildemisse geheten Sipkeloe (1405). - Na het aannemen van de regel van St.Augustinus en het toetreden tot Citeaux, Onze Lieve Vrouw van Galilea te Zyebekelo (vóór 1423); Convent van Galilea in Zebekelo (1416).
1.2 Ligging: Te Sibculo (oude benaming Zibekeloe). Bisdom Utrecht, provincie
Overijssel.

2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Deze korte geschiedenis is gebaseerd op de akten uitgegeven door Lindeborn, Van
Heussen en Dumbar.
De priester Johan Klemme uit Hessen en zijn gezellen hadden in 1403 van de
edelman Derck van Voorst een huisje gekregen, dat zij elders herbouwden. De
wanden waren versterkt met plaggen. Zij noemden de vestiging Mariënborch. Al
spoedig vonden zij de plaats niet afgelegen genoeg voor een leven van meditatie.
Zij wisten nieuwe grond te verwerven. Op 4 december 1405 kregen zij van de
geërfden van Bergenthem de gronden van Sibculo. De schenking werd bekrachtigd
op 4 maart 1406 door Geert ten Havesche en zijn echtgenote Hadewych. Ook de
markegenoten van Beerze, onder wie de edelman Derck van Voorst, deden afstand
van hun rechten op die gronden, 6 december 1405. Zij verwierven zich voorts van
het kapittel van Deventer de grove en smalle tienden. De pastoor van Hardenberg,
Godfried Bosyckens o.s.b., schonk hun, met toestemming van het kapittel van het
klooster Zwarte-Water, de benodigde kerkelijke vrijheden. Een derde schenking op
12 maart 1406 kwam van Egbert van Almelo en diens moeder Beatrix.
In mei 1406 kwamen een aantal broeders, o.m. Johan Klemme en de niet met
naam bekende koster van de St.-Nicolaas- of Bergkerk te Deventer, uit Mariën
borch naar het regulierenklooster Bethlehem te Zwolle, om steun te vragen voor
hun plan in de woeste gronden te Sibculo een broederhuis te stichten. Daar
bouwden zij een groter huis, later het Oude klooster (Antiquum claustrum) ge
naamd, in zeer primitieve levensomstandigheden. De nederzetting kreeg een kleine
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kapel met drie altaren en een kerkhof, die door wijbisschop Matthias van Budua
op 23 oktober 1406 werden gewijd.
Nog in 1406 namen de broeders de regel van St.-Augustinus aan. Op 14
september 1412 werd het convent bij de Orde van Cïteaux ingelijfd.

4

gebouw en

In 1403 werd begonnen met de bouw van een eerste primitieve woonstede. In juli
1406 kon op een nieuwe plaats een kleine kapel in gebruik genomen worden. De
latere constructies werden gebouwd toen de stichting al geen fraterhuis meer was.
In 1928-1929 werden enkele opgravingen verricht.

6

RECTOREN

Johan Klemme 1403-1406

7

BRONNEN EN LITERATUUR

Een eigen archief is niet bewaard. Het RArch in Overijssel (Zwolle) bezit een
Archief Sibculo, dat echter niet het fraterhuis betreft maar betrekking heeft op het
cisterciënzerklooster. Kroniek, Historia de inchoatione, ed. Lindebom, Historia,
387-393 (Geschiedenis van het huis en het klooster, beschreven door een der
broeders, op verzoek van de eerste prior, Johannes Bunynck); Dumbar, Analecta,
II. Overijsselsche Chronycke, 382-385. Brief van de markegenoten van Beerze,
1405. - Van Heussen - Van Rijn, Oudheden en gestichten van Deventer, 249-251.
Brief van de geërfden van Bergenthem, 1405. - A.P. Zeger, Deductie (Harderwijk
1749), 294-296. Brief van Egbert van Almelo en zijn moeder Beatrix, 1406.
Mon. Bat., II, 173. - A.E. Rientjes, ‘Mededeelingen over het klooster Sibculo’,
VerslMedOverijsRegtGesch 46 (1928) XXIX-XLIII. - J.C. Besteman, H.A. Heidinga, Het klooster Galilea minor bij Monnickendam. Een historisch en archeolo
gisch onderzoek (Hollandse Studiën, 8) (Dordrecht 1975). - G. Van Haaff, GrootGalilea in Zybbekeloe; de geschiedenis van het middeleeuwse klooster te Sibculo
(Hardenberg 1977, 19832. - J. van der Veen, ‘Het klooster Galilea Maior te
Sibkelo; zijn stichting en de ontwikkeling van het kloosterbezit in de periode 14061481’, VerslMedOverijsRegtGesch 93 (1978) 6-40. - A.J.C. van Huygevoort, Het
klooster Galilea maior te Sibculo. Enkele aspecten van zijn sociaal-economische
geschiedenis (onuitgegeven doctoraalscriptie Kath. Universiteit Nijmegen 1986).

HULSBERGEN
St.-Hiëronymusberg / Domus sancti Hieronymi

1407-1579

1

NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Domus sancti Jheronimi de Hulsbergen; Sunte Jheronimusberch; Mons
sancti Ieronimi prope Hattem (1433); Congregacio fratrum Montis sancti Jeronimi
prope Hattem (1434); Fratres congregationis in monte sancti Jheronimi apud
Hulsberghen (1448); Bargbroeders (1457); Bergbroeders (1465); Fraterhuis Huls
bergen; Convent van Hulsbergen. Ellenhoem (1411) is de naam van de hofstede
waarop het huis gebouwd werd.
1.2 Ligging: Bij het gehucht Hulsbergen, in het kerspel Heerde, 5 km. ten zuiden
van Hattem op de Veluwe. Bisdom Utrecht, provincie Gelderland.

2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Deze schets van de geschiedenis van het huis berust voornamelijk op de kroniek
van het fraterhuis in het Frensweger handschrift, De Voecht, Narratio, Meyer, ‘Het
fraterhuis Hulsbergen’, en Klein Kranenburg, Geschiedenis.
In 1407 hadden twee wevers, Jan Boede van Goch en Jan die Wijt van Zonsbeek,
een huis even buiten Zwolle op de Voerster Dyck betrokken om er te leven in
overeenstemming met de beginselen van de Moderne Devotie. De rector van
Zwolle, Gerard Scadde van Kalkar, onder wiens gehoorzaamheid zij zich geplaatst
hadden, had aan deze gemeenschap de clericus frater Gobelinus van Kempen, een
broer van Thomas van Kempen, toegevoegd.
In datzelfde jaar nog vestigden ze zich op de Veluwe, in de buurtschap Hulsber
gen, ten zuiden van Hattem. Op 20 augustus 1407 werd namelijk een stuk land van
twee morgen, Ellenhoem (Ellenheum; Ellenhom; Ellendoem) geheten, gelegen in
het kerspel Heerde, om niet verworven van ridder Hendrik Bentinck, om er een
fraterhuis te stichten. De landsheer, hertog Reinoud van Gelre, gaf een dag later
voor de schenking zijn goedkeuring en maakte het landgoed, dat zijn tijnsgoed
was, schat- en dienstvrij; hij bepaalde dat er geestelijke mensen zouden wonen; als
een van de drie geestelijken zou sterven, zouden de twee overgeblevenen binnen
zes weken een derde persoon in zijn plaats kiezen; er moesten steeds twee priesters
zijn.
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Rond 10 oktober van dat jaar begonnen de fraters daar hun gemeenschappelijk
leven, in het huis St.-Hiëronymusberg genaamd. Tot 1411 bestuurde de rector van
Zwolle, eerst Gerard Scadde, daarna Dirk van Herxen, ook het huis bij Hattem. De
eerste eigen rector werd Rutger van Zon, door aanstelling vanuit Zwolle. Hij
bevorderde de studie van de broeders. In de polder Mastenbroek bezaten zij land,
waarvan de eigenaar hun op 29 oktober 1411 de inkomsten schonk.
De pastoor van Heerde had toestemming gegeven dat de fraters op feestdagen
thuisbleven en vieringen hadden in hun eigen kapel. Zij gebruikten een draagbaar
altaar, o.a. tijdens de vieringen op het kerstfeest van 1409 met degenen die voor
dien Gerard Scadde in Windesheim hadden begraven.
Op 9 mei 1413 werden door wijbisschop Matthias van Budua de kleine kerk
met altaar en het kerkhof van de fraters gewijd. Een schandaal ontstond toen de
bisschop de wijdingsoorkonde niet wilde afgeven, daar de fraters hem niet meer
dan 10 Rijnse gulden konden aanbieden. Door een notaris en getuigen werd vervol
gens een akte van de wijding opgesteld.
Op 28 december 1424 kozen rector Rutger van Zon en frater Gobelinus van
Kempen de rector van het fraterhuis in Zwolle, Dirk van Herxen, tot derde gezel
en mede-provisor van de gemeenschap in Ellenhoern, overeenkomstig de brief van
hertog Reinoud van 21 augustus 1407. Genoemde twee, de priester Willem van
Zonsbeeck, en elf met name genoemde clerici, deden afstand van al hun roerende
en onroerende goederen op de wijze van een schenking onder levenden. Zij
beloofden de levenswijze niet te veranderen, de gemeenschap niet naar elders over
te brengen, noch de rector af te zetten en een nieuwe te kiezen zonder toestemming
van de prior van Windesheim en de rectoren van de huizen te Deventer en Zwolle,
en van de meerderheid van de priesters, de clerici en de oudere dienstknechten. De
regeling kreeg de goedkeuring van bisschop Zweder van Culemborg (23 februari
1430) en van bisschop Rudolf van Diepholt (27 januari 1455) die een groot aantal
voorrechten gaf, o.a. dat de fraters voor de getijden en andere liturgische diensten
de wijze en het ordinarium van Windesheim geheel of gedeeltelijk mochten
volgen. Bisschop David van Bourgondië bevestigde een en ander op zijn beurt, 22
december 1456. Tenslotte keurde ook hertog Adolf een en ander goed op 1 februari
1467.
Tijdens het Utrechtse schisma kwamen de regulieren van Windesheim naar
Hulsbergen, en trokken daarna verder naar Frenswegen. De fraters van Zwolle
kwamen in maart 1426 ook eerst naar Hulsbergen, en gingen verder naar Does
burg. Rutger van Zon was gehoorzaam aan de paus in deze kwestie.
Afscheiding. Poging tot overdracht aan de benedictijnen
In 1426 scheidde zich een aantal broeders af, samen met fraters uit Zwolle en
Deventer, die naar Beverwijk vertrokken om aldaar een klooster van reguliere kanun
niken te stichten. Een langdurige twist wegens de goederen van fraters die uit Huls
bergen gekomen waren met het klooster Sion te Beverwijk, werd in 1429 beëindigd.
In 1431 verkregen de fraters, tezamen met die van Deventer en Zwolle, toestemming
van paus Eugenius IV om op titel van hun broederschap de wijdingen te ontvangen
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(6 december 1431). In 1451, een jaar voor zijn dood, riep rector Rutger van Zon
een caritativum colloquium (een samenkomst zonder beslissingsbevoegdheid) bijeen
in Hulsbergen, waartoe hij ook de fraters van Zwolle en Deventer uitnodigde, met
de bedoeling dit jaarlijks te herhalen tot versterking van de onderlinge band. Hij
stierf op 12 november 1452, na het huis 42 jaar te hebben bestuurd.
Tijdens het rectoraat van Martinus van Schijndel (f1474) wilden een aantal
broeders, buiten hem en de procurator Asso Dillinck om, het huis overdragen aan
de benedictijnen van Klaarwater, een klooster dat sinds 1469 tot de Bursfelder
congregatie behoorde, en aldus monnik worden. De Zwolse rector Albert van
Kalkar en de Deventer rector Egbert ter Beek verzetten zich hiertegen en wisten
de vrede te herstellen. Albert van Kalkar schreef over deze aangelegenheid een
lange brief aan de abt van Bursfeld.
Aanvankelijk weinig gegoed, kon het huis later een zekere materiële welstand
bereiken. Door landbezit in het polderdistrict Veluwe had het aldaar op het eind
van de vijftiende eeuw een relatief belangrijke positie verworven. De fraters produ
ceerden baksteen, hielden zich bezig met landbouw en verder met schrijfwerk.
Aan de fraters van Hulsbergen werd ook toegestaan voor het volk collaties te
houden buiten de kerktijd. Op zondagavond gebeurde dat ook voor de eigen
lekebroeders. Met toestemming van pastoor en bisschop oefenden de fraters ook
enige zielzorg uit buiten het huis.
Tijdens het rectoraat van Asso Dillinck (1474-1492) ontvingen de rectoren van
Deventer, Zwolle en Hulsbergen van bisschop David van Bourgondië op 17 maart
1485 bevel tot het houden van een strenge visitatie van alle fraterhuizen door twee
broeders behorend tot het Zwols colloquium, aan te wijzen door de huizen van
Deventer, Zwolle en Hulsbergen, een en ander vanwege aan de bisschop gerappor
teerde klachten betreffende frater- en zusterhuizen; ook de vrouwengemeenschap
pen waar een frater als biechtvader was aangesteld vielen onder de visitatie. Er
hadden bouwactiviteiten plaats voor een nieuwe kapel van 1482 tot 1490.
Van de periode van het rectoraat van Jan van Alkmaar (1492-1504) is weinig
bekend. Vooral waterstaatszaken vroegen zijn aandacht, o.a. wat betreft reparatie
van sluizen (1497, 1498).
Tijdelijke omzetting in een benedictijnenklooster
Hendrik van Doesburg volgde hem op (1504-1524). In 1525 telde het huis 18
bewoners. In genoemd jaar werd het fraterhuis - ten onrechte beschuldigd van
hervormingsgezindheid - tegen de zin in van de meeste bewoners omgezet in een
benedictijnenklooster, doordat monniken van Klaarwater (bij Hattem) er zich met
de steun van Karei van Egmond vestigden. De operatie stond onder de leiding van
de abten van St.-Paulus te Utrecht, St.-Laurentius te Oostbroek, de abdij van Ibergen
in het diocees Osnabrück, en de proost van Klaarwater. De rector van Deventer,
Theodoricus van Zutphen, schreef vanuit Zwolle op de zondag van het colloquium
(de tweede Zondag na Pasen) een protestbrief, die door de genoemden werd beant
woord. De hertog leidde de operatie in eigen persoon, en had de instemming van
de bisschop, Filips van Bourgondië. Een tiental fraters vertrok naar elders.
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In 1539 werd deze gang van zaken op beslissing van de landdag door hertog
Willem II van Gelre ongedaan gemaakt, zodat de fraters terug konden komen.
Hendrik van Delden werd de nieuwe rector (1539-1551). Keizer Karei V stelde,
op voorstel van de regentes Maria van Hongarije, het huis te Hulsbergen e.a. en
de inwoners onder zijn bescherming; zij mochten zijn geschilderde wapenschild
voor het complex opstellen. Maarten van Rossem moest als vijand worden be
schouwd (Brussel, 9 juni 1543).
Op 26 april 1555 werd een visitatie gehouden om onderzoek te doen ‘aengaende
dess paters van Hulsbergen bederfF (Klein Kranenburg, Geschiedenis, 68). Het betrof
rector Gaert Steek van Tiell. In 1558/59 trad Hubrecht van Gael als rector op.
Einde
De Zwolse procurator Gerard Wachtendonck werd rector in 1559. Hij ondervond
problemen bij de bezetting van de St.-Hiëronymusvicarie te Elburg, waarvan hij
de collator was. Als zodanig presenteerde hij in 1559 en 1570 geestelijken uit
Utrecht voor deelbediening van die vicarie.
De gemeenschap had te lijden van oorlogsgeweld en plundering in 1572. De
stadhouder van Gelderland, Gillis van Barlaymont, beval in 1573 zijn ambtenaren
om de fraters behulpzaam te zijn bij het terugvorderen van hun geroofde bezittin
gen. In 1578 veroverden de troepen van Jan van Nassau de IJsselsteden. Het
fraterhuis werd in 1579 door de troepen van Sonoy geheel verwoest. Later klaagde
de rector over de schade aangericht door de inwoners van Hattem, 18 juli 1587.
De gemeenschap werd ontbonden. Alimentatie voor de fraters Gerard Wachten
donck en Bemard Stuysholt werd verkregen in 1590 en 1593. Frater Paulus
Anthonie werkte van 1581-1584 als predikant in Epe, later in Rouveen en Beilen.
Frater Andreas van Montfoort was in 1609 predikant te Montfoort.

3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 Bibliotheek en scriptorium
Er is een bibliotheek geweest. Daar wordt naar verwezen in een vijftiende-eeuws
boekenregister (ca. 1470; hs. Basel, UB, F VI 53). In het Frensweger handschrift
wordt Bemt van Benthem aangeduid als bibliothecaris, die boeken corrigeerde en
perkament toebereidde. De bibliotheek is in 1579 met de gebouwen verwoest. Een
gedrukt brevier (Broeders des gemenen levens, Gouda 1508) (Arnhem, RArch,
Archief Familie Van Rhemen, Bibliotheek nr. 351) draagt de notitie: ‘Pertinet
fratribus in monte S. Hieronimi prope Hattem’ (behoort aan de broeders in St.Hiëronymusberg bij Hattem) (Moderne Devotie. Figuren, 138-139, met literatuur),
(zie ook Gouda).
Bewaarde handschriften
Zie bijlage en hieronder 3.2.
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Kopiisten

Frater Bemt van Benthem schijnt een tijdlang leider van het scriptorium te zijn
geweest. Van de clericus Gobelinus van Kempen zegt het Frensweger handschrift:
‘Hy was een guet ende vlitich scriver, mer want se arm weren, soe screef hy om
loen omme oere armoede toe hulpe te comen. Hy screef ooc voer dat hues’
(Frensweger hs., 212). Hij kopieerde in 1434 een bijbel die zich nu in het Gemeen
tearchief te Zutphen (hs. 4/5) bevindt. Amold Broeckhusen (f1451/2) schreef
boeken in de landstaal. Gerardus Amstel van Arnhem schreef in 1457 een Latijns
missaal (Rijksmuseum Twenthe, Enschede, inv. nr. 381). In een rekening uit 1530
van de St.-Nicolaaskerk te Kampen komt een post voor betreffende onderhandelingen met de procurator van Hulsbergen voor het schrijven van een missaal.

3.4 Auteurs
Annotationes betreffende Hulsbergen, geschreven door Herman de Bercka, biograaf
van de fraters, zijn verloren gegaan. Lindebom (Historia sive notitia episcopatus
Daventriensis (Keulen 1670)107, 456, 492, 494, 497, 502) heeft enkele citaten
bewaard. Hij verwijst ook naar een door genoemde Herman opgestelde catalogus
van ornamenten voor de eredienst in Hulsbergen, en een catalogus van de zuster
kloosters die vanuit Hulsbergen werden verzorgd, eveneens van zijn hand. - Histo
rie van het gelech der sclusen bi Hulsberge (1370-1552) werd mogelijk geschreven
ca. 1552 door de procurator van Hulsbergen, Hubertus van Amersfoort (hs.
Utrecht, UB, nr. 1140, f. 314-33lv).

3.5 Onderwijs en vorming
Het Frensweger handschrift zegt, dat ‘die huerlinghe, clercken, scholiers, ghemeyne
leke, gaste en priesters’ gezamenlijk in de ene refter aten {Frensweger hs., 201).
Dit betekent niet dat de fraters een school hadden.
Convict
Het huis had geen convict omdat het niet in de stad was gelegen. Wel werd het
belang van de zorg voor de jeugd erkend. De fraters van Hulsbergen verkochten
in 1553 aan die te Deventer ten behoeve van de arme klerken in het ‘Clerkhuis’
aldaar negen goudgulden.

4

GEBOUWEN EN KUNSTVOORWERPEN

Een eerste bescheiden gebouw dateert uit 1407. Volgens het Frensweger hand
schrift (Frensweger hs., 200) hadden de broeders kleine woningen gebouwd op de
wijze van de woestijnvaders van Egypte, van leem en van twijgen en stro. Het
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terrein lag zeer laag, en werd met een wal omgeven; vandaar de naam Hiëronymusberg ilbid., 198-199). In 1413 werden een kerkje en enkele andere gebouwen,
o.a. een brouwhuis, in gebruik genomen. Een grotere kerk met twee torens kwam
er in 1489. De andere gebouwen werden vernieuwd en uitgebreid. Er waren enkele
waardevolle liturgische voorwerpen aanwezig, o.m. misgewaden, een kostbare kelk
en meerdere monstransen.
Na de verwoesting der gebouwen in 1579 is het restant afgebroken, met
uitzondering van twee boerderijen. Van de ene is een tot dan toe behouden deel
van het muurwerk recentelijk afgebroken. De boerderij die het dichtst bij het
Griftkanaal ligt vertoont sporen die doen veronderstellen dat daar eens de kerk
stond. Op die plaats bevinden zich nog fragmenten van grafstenen, waaronder een
uit 1512. Vier afbeeldingen worden gegeven door Meyer, ‘Het fraterhuis’, 127. Een
situatieschets geeft A. Klein Kranenburg (‘De laatste jaren’, 5).
5

INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

De rectoren van de fraterhuizen te Zwolle, Deventer en Hulsbergen, later aange
vuld met Gouda, vormden het zogenaamde Zwolse colloquium. Zij visiteerden
andere fraterhuizen en vrouwenkloosters. Dit gebeurde ook op last van bisschop
David van Bourgondic in 1485, welk voorschrift werd bekrachtigd door paus
Innocentius VIII in 1486. Ook het fraterhuis van Gouda viel aanvankelijk onder de
visitatie van het Zwolse colloquium (zie Gouda). Het klooster St.-Mariëngaarde te
Opheusden (reguliere kanunnikessen, gesticht 1482) stond onder de visitatie van
Hulsbergen, Deventer, Zwolle en Doesburg.
De fraters van Hulsbergen hadden de zorg over vrouwenkloosters, onder andere
door visitatie en biechthoren. Een integrale catalogus van de zusterkloosters die
vanuit Hulsbergen verzorgd werden, was opgenomen in de verloren gegane
Annotationes van Herman de Bercka. Hulsbergen zorgde voor rectoren en biecht
vaders voor de vrouwenkloosters St.-Agatha, St.-Agnes (lijst van namen van
‘paters, priesters, clercken', leyken en broederen van St.-Jheronimusberg bij Hattem’
in het Memoriale van het St.-Agnietenklooster te Amersfoort) en St.-Barbara in
Amersfoort; het St.-Catharinaconvent (tertiarissen) in Harderwijk had als biecht
vader Gerard van Weesp; de tertiarissen van O.L.Vrouw van Nazareth in Oene
hadden eveneens een biechtvader uit Hulsbergen. Gobeünus van Kempen hoorde
biecht bij de devote zusters van Zwolle, en maakte tijdens het interdict van de
goede verstandhouding met de landsheer Amold van Gelre gebruik om meermalen
vermomd naar Zwolle te gaan om bij de zusters biecht te horen. Godfried van
Hemert werd in 1421 rector in Amersfoort. Hendrik van Son en Jan van Rotterdam
bekleedden vanaf 1450 een rectoraat aldaar (zie Amersfoort). - Jacobus Wolf
(f1477) bestuurde gedurende 43 jaar het St.-Agnietenklooster (reguliere kanunni
kessen) te Harderwijk; Herman van Meer (f1490) breidde het klooster uit. - Op
instigatie van Hulsbergen stuurden de fraters van Doesburg in 1549 Amoldus Petri
als biechtvader naar de zusters tertiarissen (St.-Agnietenklooster) in Elburg.
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De priorinnen van de regularissenkloosters St.-Agatha te Amersfoort, St.-Agnes
te Harderwijk en Elfduizend Maagden te Utrecht besloten op 17 juli 1462, omdat
zij niet onder een generaal kapittel stonden, dat bij een vacature voor een rectorsplaats de twee overige rectoren zich zouden wenden tot de prior van Windesheim
en de rector van Hulsbergen, om gezamenlijk met dezen een nieuwe rector te
kiezen.
Hulsbergen nam in de persoon van pater Asso deel aan de keuze van Hendrik
van Herxen tot rector in Zwolle.
In 1500 werd de Hulsbergense frater Lambertus uit Doesburg als socius naar
Elten gezonden. In Antwerpen is Andreas van Elborgh rector (f1444) geweest. Op
het eind van de vijftiende eeuw werden zeven fraters onder leiding van Jacobus de
Vrede door de abt van Maria Laach, Adam Mayer (f1499), ontboden om de tucht
te herstellen.
Rutger van Zon en Claes van Zeeflic traden in 1441 op als getuigen bij een
verkoop van grond aan het regulierenklooster Bethlehem/Belheem te Zwolle.
De doden van Hulsbergen, evenals die van Deventer, Doesburg en ’s-Hertogen
bosch, werden in het Memoriale defunctorum van Zwolle opgenomen. Er werd
voor hen gebeden tijdens de koordienst.
6

RECTOREN

[Gerard Scadde van Kalkar 1407-1409]
Rutger van Zon (Son) 1409-1451
Martinus van Schijndel 1451-1474
Asso Dillinck 1474-1492
Jan van Alkmaar 1492-1504
Hendrik van Doesburg 1504-1525
(benedictijnenklooster, 1525-1539)
abt Paulus van Beckum 1531
Hendrik van Delden 1539-1551
Gaert Steek van Tiell 1553, 1555
Hubrecht van Gael 1558, 1559
Gerardus Wachtendonck 1559-1579
7

BRONNEN EN LITERATUUR

Het archief van het fraterhuis is ten dele bewaard gebleven. RArch Gelderland.
Arnhem. Archief van het convent St.-Hiëronymusberg of Hulsbergen bij Hattem,
van de broeders des Gemenen Levens (Inventaris nr. 0317). Voorts GArch Zwolle.
KA023. 14 charters van Hulsbergen, 1468-1576, en 1 doos. Ms.-regestenlijst in

hulsbergen

91

G.A. Meyer, Catalogus der charters, handschriften en boeken berustende in het
archief der Emmanuelshuizen te Zwolle (Zwolle 1919) 41-46. Afd. E. Het klooster

Sint-Hiëronymusberg te Hulsbergen. - Kroniek, Utrecht, UB, hs. 8 L 16 f. 137vI57r. 1483-1494. Uit het klooster Frenswegen. Middelnederlandse versie van de
kroniek van het fraterhuis te Hulsbergen, ed. W.Jappe Alberts en A.R. Hulshoff,
Het Frensweger handschrift, 196-221; Hermannus de Bercka, Annotationes (verlo
ren gegaan; citaten uit dit hs. bij Lindebom, Historia, 107, 456, 492, 494, 502;
Lindebom noemt hem ook ‘Hulsbergensium Necrologus’, 107).
Delprat, Verhandeling, 63, 114-119, 242, 249. - Acquoy, Windesheim, I, 245; Hl,
94-95. - Schulze, ‘Brüder’, 482-483. - Post, ‘Studiën’, 1, 308, 311-312, 315, 317,
330-331. - Dezelfde, Moderne Devotie, 47, 107. - Dezelfde, Modem Devotion,
212, 219-221, 344, 583. - Dezelfde, Kerkelijke verhoudingen, 160. - Mon. Bat.,
II, 33 en 147 (Ommen). - Mon. Fratrum, I, 17. - Lourdaux, De broeders, 412.
- Van der Wansem, Broederschap, 28, 30, 35-36. - Maris, De reformatie, 71, 240.
- Taal, De Goudse kloosters (zie Gouda), 36, 80, 201. - Thomas a Kempis,
Tentoonstellingscatalogus, 26. - Bots, Oude kloosters, 62-63. - Moll, Kerkgeschie
denis, II, tweede stuk, 167-170, 244, 255. - Geschiedkundige atlas, 114.
G.A. Meyer, ‘Het fraterhuis Hulsbergen bij Hattem’, VerslMedOverijsRegtGesch
39 (1922) 127-203. - S.J. Fockema Andreae, Polderdistrict Veluwe, Studiën over
waterschapsgeschiedenis, I (Leiden 1950) 28-29. - H. Mars, ‘De Latijnse school
en het Fraterhuis van Harderwijk’, ArchGeschKathKerkNed 16 (1974) 157, 161162. - C.A. Van Kalveen, ‘Het Polderdistrict Veluwe in de middeleeuwen’,
BijdrMedNedHistGen 79 (1965) 219-334, m.n. 254-256, 259-260, 262-263, 266268, 273-275, 277, 280, 283, 287-329. - Dezelfde, ‘Aspecten van de betrekkingen
tussen Deventer en de Veluwe 1496-1499’, VerslMedVerOverijsRegtGesch 82
(1967) 113-127. - Dezelfde, Het bestuur van bisschop en staten in het Nedersticht,
Oversticht en Drenthe, 1483-1520 (Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse
Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, XXXVI) (Groningen 1974) 79. - A.
Klein Kranenburg, ‘De laatste jaren van het convent Hulsbergen’, Gelders Oud
heidkundig Contactbericht nr. 37, april 1968; Jaarverslag van de Rijksarchiefdienst
over 1968, 39, 1-6. - Dezelfde, ‘De Hulsbergerlanden in het ambt van Heerde. Een
overzicht’, BMGelre 68 (1974-1975) 195-239, m.n. 196-199. - Dezelfde, Geschie
denis van het fraterhuis St.-Hiëronymus te Hulsbergen (Heerde 1986). De uitge
breide basistekst die aan deze publikatie ten grondslag ligt, wordt bewaard in het
archief van de Heerder Historische Vereniging, en is voor verdere studie beschik
baar. - A.J. Geurts (red.), Middeleeuwse boeken uit Zutphen (Nijmegen 1981).
Daarin W. Kuppers, ‘Decoratie in de Zutphense handschriften en enkele daarmee
verwante codices’, 20-27; A.J. Geurts, ‘Hulsbergense handschriften in Doetinchems
bezit’, Kronijck van Deutekom en Salehem 25 (1982) 38-41.

’s-HERTOGENBOSCH 1
St-Gregoriushuis / Domus sancti Gregorii
1424-1623

1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Domus presbyterorum et clericorum in communi vita cohabitancium
in loco dicto Amt Heymen hofstede (1436); Presbyteri et clerici simul in communi
vita in domo fratrum in opido de Buscoducis commorantes (1450); Fratres in
communi vita viventes commorantes iuxta vicum Hynthamen (1468); Frateren des
huys van sunte Gregoris gelegen binnen deser stadt opt hynthamereijnde (1486);
Fraterhuijs van Sinte Gregorius (1513); Domus presbyterorum et clericorum sancti
Gregorij in opido de Buscoducis (1515); Huijs van Sinte Gregorius (1534); Clerkenhuijs van den Frateren (1537); Domus Sancti Gregorii sita in Buscoducis in
vico Hynthamensi (1568).
1.2 Ligging: Nabij de Hinthamerstraat, via een weg over de Geerlingse brug over
de Binnen-Dieze, tussen de noorder stadswal en de Dieze, op de plaats genoemd
Amt Heymen hofstede. Ook een aantal huizen aan de Hinthamerstraat hoorden tot
de bezittingen van het St.-Gregoriushuis.
Het convict voor arme studenten (Arme-klerkenhuis), ca. 1450 aangekocht, lag
gescheiden van het fraterhuis op de hoek van de Hinthamer- en de Schilderstraat.
Bisdom Luik, vanaf 1559 bisdom ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant.
2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Het volgende overzicht berust voornamelijk op Nauwelaerts, ‘Bossche Broeders’,
229-230; Post, Modern Devotion, 369-370; Van de Meerendonk, Tussen Reformatie
en Contrareformatie, 112,136,144-145,169,208-211 en de daaraan ten grondslag
liggende archivalia, o.a. gepubliceerd in de Analecta Gijsberti Coeverincx, I en II.
Ook de gegevens uit het archief van de abdij Beme, afd. V.D, Map Fraterhuis, en
de regesten van Van Bavel, Regestenboek, zijn verwerkt; voorts De Voecht,
Narratio, en het Frensweger hs.
Beginfase

De magistraat van ’s-Hertogenbosch verzocht in 1424 Dirk van Herxen, rector van
de fraters in Zwolle, een fraterhuis te stichten in de stad, en enige broeders uit
Zwolle te sturen om een school te openen die zou voorbereiden op studies aan de
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nieuw gestichte Leuvense universiteit. Er kwam echter geen aparte broederschool
tot stand.
Dirk van Herxen zond als de eerste rector Gerard Scadde van Kalkar, afkomstig
uit het Zwolse huis. Deze stierf op 24 juli 1435. De broeders van het Bossche huis
werden in het Zwolse Gedenkboek van de overledenen (Memoriale Defunctorum)
opgenomen. De leefgewoonten (consuetudines) van het huis vertonen gelijkenis
met die van Zwolle en zijn daar ook van afkomstig.
Gerard Scadde werd opgevolgd door de eveneens uit Zwolle gezonden Johannes
de Birck van Kalkar, ‘die de fraters instrueerde en oefende volgens de vormen die
hij bij ons [in Zwolle] had gezien en geleerd’ (Narratio, 99; Frensweger hs., 190,
stelt dat hij rector was ‘totten susteren des Hertogenbusch’. Dat stemt niet overeen
met de gegevens voor het zusterhuis Ten Orten; zie ’s-Hertogenbosch 2). Hij kocht
op 14 maart 1436 van Jan Dirksz. en Hendrik de Coster een erf aan de Hinthamerstraat over de Binnen-Dieze, met het vrije gebruik van de brug en de weg die van
het erf naar de Hinthamerstraat leidde; dit erf was vroeger in bezit geweest van
Amoldus Heyme. Op 16 april 1436 droegen Henricus van Berkel en Goeswinus
Brenthens een tuin en een beemd annex aan de woonplaats van de fraters, genoemd
Amt-Heymen-Hoffstede, alsmede een weg van de Dieze naar de straat, de opstallen
en het recht om een brug over het water te maken, over aan rector Johan de Birck
van Kalkar. Deze rector stierf op 13 december, na 1470.
Overgang naar de status van kanunniken

De fraters van ’s-Hertogenbosch kregen, evenals die van Amersfoort, Brussel,
Geraardsbergen en Gent, op hun verzoek van de pauselijke legaat Honofrius a
sancta Cruce per brief van 10 januari 1469 het recht, overeenkomstig de privileges
van paus Eugenius IV van 1439 voor de fraterhuizen in Munster, Keulen en Wesel,
hun kapel tot collegiale kerk te doen verheffen en de broeders tot kanunniken te
doen maken, met behoud van de gemeenschap van goederen. Zij zouden daardoor
geheel onafhankelijk worden van de plaatselijke parochiekerk, en rechtstreeks
onder de bisschop staan.
Honofrius richtte zich in zijn brief als pauselijk legaat tot Godfried van Dagne,
bisschop van Kamerijk, te Brussel residerende, alsmede de abt van de St.-Paulusabdij en de proost van de St.-Pieterskerk, beide te Utrecht. Namens de priesters en
clerici van de huizen van St.-Jan de Doper en St.-Jan Evangelist te Amersfoort, van
St.-Gregorius te ’s-Hertogenbosch, St.-Hieronymus in Gent, Nazareth in Brussel
en St.-Gregorius in Geraardsbergen, was hem een verzoek voorgelegd. De fraters
stelden dat zij, juist als de bewoners van andere huizen, in deze huizen verbleven
volgens pauselijke en bisschoppelijke goedkeuring, hun levensonderhoud groten
deels verdienend door handenarbeid, de mis opdragend op een draagbaar altaar, in
gemeenschap van goederen levend, gekleed als seculiere geestelijken. Toch wekte
hun status de afgunst van sommigen op, die hen hierover lastig vielen. Om hun
leefwijze in vrede te kunnen voortzetten verzochten zij, onder verwijzing naar het
voorbeeld van de fraterhuizen in Langhenhorst en Springbom te Munster, te
Weidenbach/Keulen en te Wesel, dat aan hun kapellen de status van collegiale kerk
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zou worden verleend, en dat deze mochten worden uitgerust met torens en klokken,
een claustrum en de nodige werkplaatsen; de priesters en clerici van deze colle
giale kerken zouden tot kanunniken worden, en niet meer onderworpen zijn aan de
jurisdictie van de plaatselijke parochiekerk en pastoor, maar rechtstreeks aan de
lokale bisschop die over hen de gewone jurisdictie zou hebben. Zij zouden bij deze
kerken tezamen wonen. Tenminste één kanunnik moest resideren om de missen en
het dag- en nachtofficie te zeggen of te zingen. Niemand van de kanunniken van
deze colleges mocht iets in eigendom hebben; ook de proost mocht geen eigen
speciale portie hebben. Ook wilden zij de biecht blijven horen van scholieren die
de school bezochten.
Honofnus droeg de genoemde prelaten op de brieven van Eugenius IV en
andere pausen met betrekking tot de fraters te onderzoeken en, bij correct bevin
den, de in Amersfoort, Brussel en Geraardsbergen reeds gebouwde kerken en de
in Gent en ’s-Hertogenbosch nog te bouwen kerken op te richten als collegiale
kerken en de aan zulke kerken toekomende rechten toe te staan (Brussel, 10 januari
1469). Het blijkt niet of deze toestemming tot statusverandering enig effect heeft
gehad. In elk geval is de zeggenschap van de plaatselijke pastoor doorbroken. De
fratergemeenschap zocht sindsdien meer steun bij het kapittel van St.-Jan (vgl.
Amersfoort).
Eerste helft zestiende eeuw

Het huis, dat onder het patronaatschap van de H. Gregorius was gesteld, werd in
de zestiende eeuw een der aanzienlijkste en rijkste conventen van de stad. De
fraters werden ook hiëronymianen offratres Gregoriani genoemd. Ze hielden zich
bezig met bidden, studeren, allerlei handwerk, het afschrijven van boeken, bakken
van hosties, en vooral met de zorg voor de schooljeugd in hun drie convicten.
De broederschap kocht in 1525 de stadslasten af voor 150 rijnsgulden per jaar.
Vroeger was dat eveneens al gebeurd door een betaling van 600 rijnsgulden. Ook
in 1525 en 1528, toen door de Brabantse geestelijkheid aan de hertog twee beden
werden toegestaan, elk 12.000 Carolusguldens groot, was het fraterhuis hierin
betrokken. Ca. 1525 begonnen zij met de exploitatie van een drukkerij en uitgeverij
(zie 3.3.).
In 1542 verleenden de fraters gedurende 14 maanden aan de wilhelmieten
onderdak in het Rijke-fraterhuis (domus divitum), toen hun klooster op last van de
regering moest worden afgebroken omdat het te dicht onder de stadsmuren lag. Het
huis telde ca. 1553 30 leden.
Visitaties

In 1560 werd het colloquium te ’s-Hertogenbosch gehouden. Bij de visitatie in 1560
door Simon van Doesburg, rector te Deventer en algemeen visitator van de fraters
in de Nederlanden, berichtte deze over een zwaar verval van de communauteit.
Tijdens de beeldenstorm op 22 en 23 augustus 1566 werd ook aan de kerk en
het fraterhuis schade toegebracht. Er werd een onderzoek ingesteld naar de aange
richte schade. De procurator deed verslag van de vernielingen.
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Door een bul van 17 november 1568, uitgevaardigd door paus Pius V, en
gericht aan alle oversten en leden van gemeenschappen, kerken, huizen en conven
ten die in gemeenschap leefden, onder vrijwillige gehoorzaamheid en zonder
plechtige kloostergeloften, en wier kleed onderscheiden was van dat van wereldpriesters, werd binnen een maand de aanname van een kloosterregel voorgeschre
ven; indien de geadresseerden daaraan geen gevolg gaven, moest de gemeenschap
worden ontbonden. De Bossche bisschop Laurentius Metsius (1570-1580) achtte
deze bulle ook van toepassing op de fraters, maar urgeerde dat niet.
Wel poogde de bisschop volgens voorschrift van het concilie van Trente een
seminarie in te richten, en wel in het fraterhuis. Direct na de beëindiging van de
bisschoppelijke synode in mei 1571 trokken de eerste seminaristen in het Armeklerkenhuis waar het seminarie ongeveer 6 jaar gevestigd bleef, tot de overbrenging
naar de Papenhuls in 1576 en naar de Triniteitstraat in 1577.
Na de visitatie van het fraterhuis door bisschop Metsius werd op 22 maart 1574
een hervormingsdecreet uitgevaardigd. De bisschop had verval van het koorgebed,
het maandelijks colloquium, de collatie, en in het algemeen van orde en tucht
geconstateerd. Hij keurde de geloftenloze leefwijze van de broeders, overeenkom
stig de voorschriften van paus Pius V van 1568, niet goed, maar hij duldde hun
voortbestaan. De rector van het huis werd op zijn plichten gewezen; hij moest het
register van missen, jaargetijden e.d. aan de bisschop overleggen, evenals die van
het Arme-klerkenhuis (domus pauperum scholasticorum); hij mocht niemand
aannemen, ook niet in het convict, dan wel wegzenden zonder verlof van de
bisschop; de eed niet van huis te veranderen werd afgeschaft; de jongere fraters
moesten op een vast te stellen dag in het seminarie een les in theologie bezoeken.
De beide rectoren van de jeugd (uterque iuventutis rector) die toezicht hadden op
de ‘school’ en de schooljeugd, moesten zowel in doceren als repeteren, in observe
ren en corrigeren, de regels van het huis in acht nemen; één van hen moest op de
vastgestelde dagen voor de schooljeugd na de lessen de mis celebreren, terwijl de
ander moest surveilleren.
In 1579, met de troebelen, en ook in 1601, vanwege het beleg door Prins
Maurits, had het huis veel te lijden.
De bisschop van Roermond, Wilhelmus Lindanus, die na de dood van bisschop
Metsius in 1583 de katholieken in ’s-Hertogenbosch te hulp kwam, probeerde het
vervallen seminarie te herstellen. Hij vatte het plan op om in het Bossche fraterhuis
een algemeen seminarie op te richten voor Holland, Zeeland en Friesland, en had
van paus Gregorius XIII daarvoor in 1584 toestemming gekregen. Lindanus schreef
op 29 december uit Rome aan de gedesigneerde bisschop van Deventer Gijsbert
Coeverincx om zijn bemiddeling te vragen bij het plaatsen van een 50- tot 60-tal
achttienjarige jongens in het fraterhuis in ’s-Hertogenbosch. Zo zou mettertijd in
de priesterbehoefte van het bisdom Roermond kunnen worden voorzien. De brief
had geen gevolg vanwege het overlijden van de paus (10 april 1585).
Incorporatie in het kapittel van St.-Jan

Bisschop Nicolaas Zoesius (1615-1625), en deken en kapittel van St.-Jan, kwamen
(volgens de uitspraak van de Raad van Brabant uit 1622 was dat op 10 juli 1615)
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met de fraters tot overeenstemming over de vereniging en incorporatie van de
personen en de goederen van het huis in het kapittel ten behoeve van het semina
rie; uit de goederen zouden de prebenden van de kanunniken worden vermeerderd;
hun huis aan de Hinthamerstraat zou door de bisschop ter beschikking gesteld
worden van de kartuizers van Vught, die toen in een klein huis in ’s-Hertogen
bosch hun toevlucht hadden gezocht; de bisschop beloofde zijnerzijds de regels,
statuten en privileges van de fraters goed te keuren, en hun huis in zijn bescher
ming te nemen (inhoud van de overeenkomst ontleend aan de uitspraak van de
Raad van Brabant van 13 juli 1622 en aan de tekst van de goedkeuring door de
aartshertogen Albert en Isabella, 24 november 1617).
Een nadere regeling met betrekking tot de afscheiding van het Arme-klerkenhuis van het fraterhuis voor de inrichting van het gewenste seminarie werd tussen
bisschop Zoesius en de fraters getroffen ten overstaan van de schepenen op 21
september 1615. De seminaristen zouden wel nog op zondag de diensten bij wonen
in de kerk van de fraters.
De fraters waren op 6 november 1617 met hun goederen geïncorporeerd in het
kapittel door overgave van hun persoon en hun goederen aan het kapittel. De
bisschop verbrak zijn beloften echter. Hij, die reeds de fraters de gewone kleder
dracht der geestelijken had voorgeschreven, ging over tot de opheffing van het
fraterhuis toen de aartshertogen Albert en Isabella op 24 november 1617 daartoe
toestemming gaven.
De fraters vochten echter op 7 juni 1621 het akkoord van 10 juli 1615 over de
afscheiding van het Arme-klerkenhuis aan bij de Raad van Brabant te Brussel,
wegens trouweloosheid van de bisschop. In het Raadsbesluit is de gang van zaken
uitvoerig weergegeven, en wel als volgt.
De fraters waren er in 1615 door de bisschop toe gebracht het Arme-klerkenhuis aan hem over te geven ten behoeve van de stichting van een seminarie. De
bisschop had zijnerzijds beloofd de regel, statuten en privileges van de fraters te
bevestigen en hun huis te beschermen. Een en ander was in een akte vastgelegd.
De bisschop urgeerde vervolgens de uitvoering van de overeenkomst. Op 9
december 1617 werd door de bisschop een akte van unie en incorporatie in het
kapittel uitgegeven. Op 8 januari 1618 verkocht hij hun huis aan de kartuizers van
’s-Hertogenbosch voor 16.000 gulden. Aangezien de bisschop aldus zijn beloften
had verbroken, namen de fraters het Arme-klerkenhuis weer terug in bezit. De
bisschop dreigde hen vervolgens door de stukken en akten aangaande het convict
op te eisen. Bij raadsbesluit van 18 juni 1618 werd de bisschop verplicht zich van
verdere actie te onthouden. De fraters vroegen de Raad het akkoord met de
bisschop nietig te verklaren. Daarover ingelicht, stelde de bisschop in zijn rescript
van 15 juli 1621, verwijzend naar de bisschoppelijke goedkeuring van de stichtingsvoorwaarden van het Arme-klerkenhuis in 1501, dat de fraters van bisschop
Jean de Home van Luik verlof hadden gekregen het huis te administreren. Nu het
huis materieel en wat betreft de tucht in verval was geraakt, had hij als diens
rechtsopvolger de fraters tot afstand bewogen. Zij hadden aldus gedaan. De
bisschop handhaafde zijn aanspraken.
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De Raad stelde de fraters in het gelijk, en verklaarde de overeenkomst van 1615
nietig, op 13 juli 1622.
Opheffing van de fratergemeenschap

De fraters verhuurden op 11 maart 1623 hun huis aan de norbertijnen van Beme,
wier abdijgebouwen in Heusden verwoest waren en die in het refugiehuis in de St.Jorisstraat een toevlucht hadden gezocht, voor negen jaar, voor een jaarlijkse som
van 600 gulden; beide partijen verklaarden dat de huurcedule niet prejudicieerde
op het akkoord tussen de abt en het kapittel over de uiteindelijke vervreemding van
de huizen ten gunste van de abdij. De communiteit van de fraters (negen priesters
en twee lekebroeders) ging op 16 maart 1623 akkoord met het huurcontract en de
akte van non-prejudicie.
Op 20 maart van datzelfde jaar 1623 verklaarden zij uiteindelijk, dat ze met de
opheffing van hun gemeenschap akkoord gingen. Zij beklaagden zich over de
bisschop die sinds zijn aankomst in 1615 niets had nagelaten om hun gemeenschap
op te heffen, hun huis aan de kartuizers van de stad te brengen en hun goederen
aan het nieuw opgerichte diocesaan seminarie. Zij hadden daarom hun toevlucht
gezocht bij het kapittel, onder wiens bescherming zij steeds hadden gestaan. Maar
zij zagen in, dat de oude tucht in hun huis niet meer te herstellen was, mede door
de oorlogstijd, en daarom hadden zij hun convent en al hun goederen definitief aan
het kapittel overgedragen. Ten overstaan van een notaris bedankten de fraters de
rector Adriaan van Boxtel en de procurator Laurens Poirters, die zelf de fraters
bedankten voor hun gehoorzaamheid. De rekeningen werden als afgesloten be
schouwd. Wederzijds ontsloegen de fraters elkaar van hun beloften, overeenkom
stig de statuten en gewoonten van hun congregatie gedaan.
De norbertijnen stemden op 8 juni 1623 in met de aankoop van het St.-Gregoriushuis en met de verplaatsing van hun abdij van Beme naar ’s-Hertogenbosch.
De fraters mochten in hun huis blijven wonen, en konden van de kerk gebruik
maken. De verhuizing geschiedde op 13 juli 1623, nadat op 10 juli een overeen
komst was gesloten tussen de fraters en de abt over het samenwonen van beide
communiteiten.
Bisschop en kapittel kwamen uiteindelijk op 9 januari 1624 tot overeenstem
ming. De bisschop keurde de incorporatie van de fraters en hun goederen in het
kapittel goed; hij verkreeg van het kapittel het beheer over de goederen van het
Arme-klerkenhuis, alsmede een som van 8000 gulden ten bate van het seminarie;
deze som werd hem betaald op 15 januari 1624. De laatste rector van de fraters,
Adrianus Gerritsz. van Boxtel, werd op 17 juni 1624 kanunnik van de St.-Jan.
Abt Jan Moors van Beme kocht tenslotte op 9 december 1625 de gebouwen van
het fraterhuis en het ‘Ryckfraterhuys’ (domus divitum) voor 41.300 gulden van het
kapittel, nadat op 3 mei van dat jaar toestemming van de generaal-abt van Prémontré was verkregen. Het herstel van de gebouwen werd aanstonds ter hand
genomen. De vele verwikkelingen rond de opheffing en overdracht van het frater
huis aan het kapittel en aan de norbertijnen zijn beschreven door Van der Velden
(‘De abdij’, 20-29).
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Het Arme-klerkenhuis werd op 30 maart 1629 door bisschop Michael Ophovius
(1626-1637) aan de abdij van Beme overgedragen.
Op 17 september 1629 moest het huis, dan abdij, bij de overgave van de stad
aan Frederik Hendrik verlaten worden. In 1630 werd het Arme-klerkenhuis inge
richt ten behoeve van de Latijnse school.
Namen van 67 fraters uit de periode 1496-1616 vindt men in Coeverincx’
Analecta (II, 115).
3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 Bibliotheek en scriptorium
De vrij grote bibliotheek van het fraterhuis stond ter beschikking van de scholieren
en belangstellenden uit de stad. De bibliotheekpraktijk is beschreven in de consue
tudines. Bibliothecaris was in 1550-1554 Wilhelmus Pelgrom. Vele jaren was dit
ook Gerard van Berkel. In 1601 en 1602 tekende hij twee kwitanties voor het
herstellen van zangboeken van de St.-Jan. In 1623 was Cornelius Doem bibliothe
caris.
Behalve voor de St.-Jan werkten de fraters ook voor kloosters in de stad en de
omtrek, de minderbroeders, de wilhelmieten, de kartuizers, de begarden, en voor
de Illustre Lieve-Vrouwe-Broederschap.
Er was ook samenwerking met de drukker Gerard van der Hatart, die de
typografische arbeid van Laurens Hayen en de fraters voortzette (1529-1540).
Voor een deel is de rijke bibliotheek der fraters bij de verkoop van het huis aan
de abdij van Beme overgegaan. De heren van Berne bracht verschillende kostbare
boeken en archivalia samen met geschriften van kanunniken van het kapittel in
1629 in veiligheid. In 1887 heeft de abdij van Beme, samen met eigen boeken, 6
handschriften, 32 incunabelen en 11 postincunabelen afkomstig van het fraterhuis
op een veiling aangeboden. Daar werden er resp. 5, 13 en 2 van verkocht.
Verschillende boeken van de bibliotheek van het fraterhuis bevinden zich thans
in de bibliotheek van de abdij van Beme. Het zijn incunabelen en postincunabelen
met het bezitskenmerk (en veelal de originele signatuur, een letter gevolgd door
een of twee cijfers) van het fraterhuis: ‘Dit boek behoort tot de bibliotheek van het
klerken-/fraterhuis / de broeders van het Gemene leven van St.-Gregorius’. Deze
bibliotheek wordt hier voor het eerst beschreven.
Incunabelen

Antonius Florentinus, Chronicon (Basel, N. Kessler, 10.2.1491), 3 dln. (093.1 ant
f ch); IDL 329. Augustinus, Libri de consensu quattuor evangelistarum (Leuven,
J. van Paderbom of van Westfalen, 1477-83); IDL 502. Samen met Isidorus Hyspalensis, Ethimologiae (Parijs, T. Kerver en G. Wolf voor J. Petit, 25.5.1499) (093.1
aug d); IDL 2513. Berengarius de Landora, ed. Matthias Farinator, Lumen animae
(Straatsburg, [drukker van de 1481 Legenda aurea], 22.3.1482) (093.1 joh c); IDL
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732. Voorafgegaan door Johannes Chrysostomus, Sermones de patientia in Job; De
poenitentia in David; De virginitate, T. en Ed. Lilius Tyfemas (Keulen, J. Koelhoff,
13.5.1487); IDL 2638. Caesarius Cisterciensis monachus in Heisterbach, Dialogus
miraculorum (Keulen, J. Koelhoff sen., 1481) (093.1 cae); IDL 1107. Johannes
Calderinus, Concordantia sive Ambidexterium, ed. Th. Domiberg (Speyer, P. Drach,
1481); IDL 1111. Samen met Martinus Polonus, Margarita Decreti seu tabula
martiniana decreti, (Straatsburg, [drukker van de 1483 Jordanus de Quedlinburg],
13.6.1489) en Ars inveniendi themata commendationes [...], ordinata et compilata
a domino Reverendo de Salguis, decano Paris. (Speyer, P. Drach voor Thomas B.
[1482]) (093.1 cal); IDL 3126. Cassiodorus, Expositio in psalterium (Basel, J.
Amerbach, 1491) (093.1 cas); IDL 1162. Cassiodorus, Historia ecclesiastica tripartita ([Straatsburg, J. Prüss, c. 1500]) (093.2 eus); IDL 1166. Voorafgegaan door
Eusebius de Caesarea, Historia ecclesiastica, Beda Venerabilis, Ecclesiastica
Historia Gentis Anglorum (Hagenau, H. Gran voor J. Rynman, 7.12.1506). Guillermus Altissiodorensis, Summa aurea inTVlibros sententiarum [Petri Lombardi], ed.

Guillelmus de Quercu (Parijs, Ph. Pignouchet voor N. Vaultier en D. Gerlier,
3.4.1500/01) (093.1 gui a); IDL 2170. Henricus Herpf, Sermones de tempore et de
sanctis (Speyer, P. Drach, 17.1.1484) (093.1 her); IDL 2218. Jacobus Philippus
Foresta Bergomensis, Supplementum Chronicarum (Venetië, B. Ricium de Novaria,
15.2.1492/3); IDL 2612. Samen met W. Rolewinck, Fasciculus temporum (Keulen,
J. Grüning, ca. 1480) (093.1 jac b); IDL 3941. Jacobus de Erfordia, De erroribus
et moribus christianorum (Lübeck, M. Brandis (?) of Hans von Ghetelen (?), voor
25.12.1488) (093.2 ric); IDL 2541. Voorafgegaan door Richardus de S. Victore,
De superdivina trinitate (Parijs, H. Stephanus, 19.7.1510). Petrus de Harentals,
Collectarius sive expositio libripsalmorum (Keulen, J. Koelhoff sen., 1487) (093.1
pet h); IDL 3625. W. Rolewinck, Paradisus conscientiae (Keulen, A. Therhuemen,
1475) (093.1 rol); IDL 3958. Seneca, Opera philosophica et epistolae (Treviso, B.
de Colonia, 1478) (093.1 sen); IDL 4084. Thomas Cantipratensis, Bonum universale
de proprietatibus apum, ([Keulen, drukker van Augustinus’ De fidel] ca. 1473)
(093.1 tho c); IDL 4346.
Postincunabelen

Albertus Magnus, Prima et secunda partes Postille super Evangeliare Luce
(Hagenau, J. Rynman en H. Gran, 1504). Albertus Magnus, Postilla super Matthei
Evangeliare (Hagenau, J. Rynman de Oringaw, xiv kal. apr. 1505). Angelus de
Clavasio, Summa angelica de casibus conscientie cum quibusdam novis et oportunis additionibus, (Straatsburg, M. Flach, juli octaaf Joh. Bapt. 1502). S. Athanasius
episc. Alexandr., Opera (Parijs, J. Parvus, pridie idus apr. 1519). Bemardus, Opera
(Parijs, J. Petit, 1508). Bonaventura, Tractatus de tribus temariis peccatorum

infamibus. Breviloquium, Centiloquium, Regula seu institutio quedam omnium pie
et spiritualiter in Christo vivere volentium distincta in XXV memoralia, Speculum
discipline ad novicios, Itinerarium mentis in Deum, Tractatus de septem gradibus
contemplationum, Tractatus qui lignum vitae intitulatur (Parijs, B. Rembolt,
27.4.1517); samen met Michael Lochmaier, Parrochiale curator (Parijs, B. Rem-

100

FRATERHUIS

bolt, 6.6.1513). Bonaventura, Sermones de sanctis (Parijs, J. Badius, ad xv cal.
mart. 1521) (met bezitskenmerk van frater Comelius a Doem). [Anoniem; zonder
titel], Commentaar op brieven van de apostelen (Parijs (?) [1512]. B. Fulgentius
Aphrus episc. Ruspensis, Opera, en Joannes Maxentius, Opera (Nümberg, Th.
Koberg, 1520); samen met Gregorius Nazianzenus, De theologia libri V (Basel, J.
Froben, 1-8-1522), en Amobius [Africanus] en Des. Erasmus, Commentarius in
Psalmum Quare fremuerunt gentes (Basel, J. Frobenius, aug. en sept. 1522).
Gregorius [Magnus] Papa, Pastoralis cure liber (Parijs, B. Rembolt, 1512); samen
met Dezelfde, Dialogi (Parijs, B. Rembolt, 1508), Dezelfde, Homelie quadraginta
(Parijs, B. Rembolt, 4.5.1508), Dezelfde, Expositio super cantica canticorum
(Parijs, B. Rembolt, 8.1.1509), Dezelfde, Explanatio in septem psalmos penitentiales (Parijs, B. Rembolt, 18.6.1512). N. Hanapus, Exemplorum omnium sacrosanctae
Scripturae liber absolutissimus (Tübingen, H. Morhartus, 1533). Quintuplex
Psalterium Gallicum, Romanum, Hebraicum [met proloog van Hiëronymus] (Parijs,
H. Stephanus, pridie cal. aug. 1508/09). Hugo de S. Victore, De sacramentis,

Didascalicon, De anima Christi, De laude charitatis, Quo studio orandus sit Deus,
Mysterium de filia Jepte, Notule super quosdam psalmiste versus, Sententiae vel
assertiones in quibusdam verbis divinis et rerum naturis, De iudicio veri et boni,
Epistula Ugonis ad Joannem Hyspalensem archiepiscopum (Venetië, J. Pentius
voor B. Fontana, 21.10.1506); samen met Judocus Clichtoveus, Elucidatorium
ecclesiasticum (Parijs, H. Stephanus, 19.4.1516). Hugo de S. Victore, Allegoriarum
in utrumque testamentum libri decem (Parijs, H. Stephanus, 10.10.1517); samen
met Johannes Chrysostomus, Homilia V. Fabritio Capitono interprete (Basel, A.
Cartandrus, okt. 1519), en Ambrosius, Officiorum libri tres (Keulen, E. Cervicomus
en H. Fuchs, okt. 1520); samen met Beda, De temporibus sive de sex aetatibus
mundi (Parijs, J. Petit, 5.4.1507) en Judocus Clichtoveus Neoportuensis, De
puritate conceptus B. Mariae, De dolore eiusdem sacrae virginis in passione filii
sui, De eiusdem iuxta crucem filii sui statione homilia, De assumptione ipsius
gloriosae virginis (Parijs, H. Stephanus, 29.11.1513). Joannes Altenstaig, Vocabularius Theologie (Hagenau, J. Rynman de Oringaw en H. Gran, 13.12.1517). Laurentius Vallensis, Adnotationes apprime utiles (Parijs, J. Petit, [1505]); samen met
Thomas Aquinas, Summa contra gentiles (Keulen, H. Quentell, pridie cal. sept.
1501. Liber trium virorum [Hermas, Uguetinus, F. Robertus] et trium spiritualium
virginum [Hildegardis, Elizabeth, Mechtildis] (Parijs, H. Stephanus, vi non. iun.
1513) samen met Joannes Reuchlin, Liber de verbo mirifico (Tübingen, Th.
Anshelmus Badensis, cal. aug. 1514). Maximus episc. Thaurinensis, Opus insigne
homiliarum hyemalium et aestivalium tam de tempore quam de sanctis', samen met
Johannes Chrysostomus, Homiliae aliquot (Keulen, J. Gymnicus, 1535). Paulus
Orosius, Historiae (Parijs, J. Barbier, 13.11.1510); samen met Diodorus Siculus,
De antiquorum gestis fabulosis libri sex (Parijs, J. Petit, z.j.); Justinus, Historia ex
trogo Pompeio', Lucius Florus, Epithomata quattuor quincultissima in decem Titi
Livii decadas', Sextus Rufus, Ad Valentianum Augustum de historia Romana (Parijs,
J. Petit, z.j.). [Petrus Lombardus], Textus sententiarum cum conclusionibus magistri
Henrici Gorichem (Basel, N. Kessler, 1502 (?)). Rupert abbas monasterii Tuitensis,
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Commentariorum in Evangelium Iohannis libri XIIII, Commentariorum in Apoc.
Joh. libri XII, De divinis officiis libri XII (Keulen, F. Birckman, 1526). Thomas
Cisterciensis [van Vaucelles] en Joannes Halgrini, In Cantica canticorum cum
duobus commentariis (Parijs, J. Badius, Idus Febr. 1521); samen met Antididagma
seu christianae et catholicae religionis sententia (Keulen, J. Gennepaeus, 1544).

In het archief van de abdij Beme te Heeswijk-Dinther worden in een map Membra
disiecta canonistica twee fragmenten bewaard van de Glossa ordinaria en het
vierde boek van de Sententiae van Petrus Lombardus, die dienst hebben gedaan als
bindmateriaal voor boeken uit het fraterhuis, die thans in de bibliotheek van Beme
berusten en waarop het bezitskenmerk van de fraters voorkomt. In een map met
kleinere liturgische fragmenten komen eveneens drie fragmenten voor uit boeken
van de fraters; één bezitskenmerk wordt gevolgd door de jaartallen 1555 en 1557.
Een map met liturgische fragmenten (in folio) bevat drie bezitskenmerken uit
incunabelen, waaronder een convoluut met werken van Fulgentius en Amobius
(commentaar op de psalmen van David).
Bewaarde handschriften

Zie bijlage.

3.2 Kopiisten
Gerardus van Berkel, bibliothecaris, is kopiist van het hs. 10, abdij Beme (Geeste
lijke miscellanea, rapiarium ). Mogelijk is Comelis Doem kopiist van het hs. 15,
abdij Beme (rapiarium) (zie bijlage). Rector Winandus van Ravenstein illustreerde
voor de abdij van Averbode een missaal; op 6 juni 1515 kreeg hij daarvoor uitbeta
ling van 24 stuivers. In 1565 vervaardigden de fraters ook een kaart van het bis
dom ten behoeve van Franciscus Sonnius (van den Velde, uit Son), bisschop van
’s-Hertogenbosch.
3.3 Drukkerij
In het fraterhuis was korte tijd een drukkerij aanwezig. Rond 1525 begonnen de
fraters met de exploitatie van een eigen drukkerij en uitgeverij. Dit bedrijf werd
echter in 1526 weer opgegeven. Er zijn zes gedateerde en/of gelokaliseerde
uitgaven bekend; twee drukken worden op grond van typografisch materiaal aan
hun drukpers toegeschreven (Fondslijst bij Van den Oord, Bosch’ Boekbedrijf, 98,
nrs. 53-60; In Buscoducis, cat. nr. 82 en 83. Ten onrechte spreekt de catalogus bij
nr. 82 over de ‘Gregoriusschool’ en het ‘onderricht door de fraters’).
De fraters verkochten ook boeken die niet bij hen gedrukt waren, zoals blijkt
uit een aantekening: ‘Men vyntse oock te coop int Fraterhuys’ in een boek uit
1582, gedrukt bij Jan Scheffer, en tevens in een boek uit 1598, gedrukt bij Johan-
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nes van Turnhout met aantekening: ‘Ze zijn te koop in de gebouwen van de fraters,
bij de bibliothecaris pater G. Berkel’ (Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant,
Universiteitsbibliotheek, Bibliotheek Provinciaal Genootschap). Mogelijk zijn deze
boeken op kosten van het fraterhuis uitgegeven. Ook bonden de fraters boeken in.
3.4 Auteurs
Lambert van Berchem (Berchemius), rector van het fraterhuis in 1584 en kort na
1595 gestorven, is de auteur van Leges Scholae Silvaeducensis (1603), en het
gebedenboek Enchiridion precationum (ca. 1605).
Frater Georgius Macropedius (Joris van Lanckvelt), geboren te Gemert en
overleden in ’s-Hertogenbosch in 1558, doceerde in Den Bosch vanaf vóór 1510
tot ca. 1524, daarna in Utrecht (zie Utrecht). Hij schreef o.a. gedichten, taalkundige
werken en toneelstukken. Uit zijn Bossche tijd zijn geen gedrukte boeken bekend.
Gerardus van Berkel schreef tussen 1450 en 1500 enige ascetische werkjes, die
bewaard worden in de bibliotheek van Beme (o.a. hs. 10, zie boven 3.1).
Petrus van Vladeracken (Vladeraccus) (f1618), zoon van de schoolrector
Christoffel Vladeracken, was docent in Grieks, Hebreeuws en Latijn aan de
kapittelschool, later - ofschoon frater - pastoor van Oirschot. Hij is de auteur van
Tobias comoedia sacra (1595, 8°); Carmen scholasticum seu natalitium pro anno

jubilaei 1600', Carmen heroicum in natalem Domini...exequiarum funebrium D.
Philippo Secundo... braevis et extemporalis quaedam descriptio (1600, 4°) (Vgl.
Tilburg, Kath. Univ. Brabant, UB, hs. KHS D 16); Exequiae solemnes Philippo II,
Hispaniarum regi, Brabantiae duci, in urbe Silvaeducensi exhibitae (1600, 4°);
Diarium rerum per singulos dies in obsidione Silvaducensi per principem Mauritium Nassovium gestarum (1601, 8°) (in opdracht van de stadsregering geschreven,
waarvoor hij vijftien gulden kreeg); Elenchus in Batavos. Tijdvers, opgenomen in
het Diarium voomoemd; Diva Virgo Oorschotano ad sacram queram.

3.5 Onderwijs en vorming
Latijnse school

De Latijnse school in ’s-Hertogenbosch was verbonden met de parochiekerk van
St.-Jan, en bestond reeds vóór de stichting van het kapittel in 1366. In 1399 was
de kapittelschool voor drie jaar overgegaan in de handen van de stad, die de
beschikking over de school sindsdien echter wist te bestendigen. Paus Martinus V
hief de scholasterij van het kapittel ca. 1423 op. Kort daarna nodigde het stads
bestuur de fraters van Deventer uit in Den Bosch een huis te stichten, o.a. ten
behoeve van de schooljeugd (zie 2.). Aan dat verzoek werd gehoor gegeven. De
fraters stichtten echter niet een eigen school.
Volgens een visitatierapport van 1573 waren de kanunniken weer volledig
belast met de school. Bij uitzondering doceerden in de zestiende eeuw enige fraters
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aan de kapittelschool. Het betreft Georgius Macropedius (tot ca. 1524), Petrus
Vladeraccus, die ook rector was van het Arme-klerkenhuis (domus pauperum), en
Lambert van Berchem, die rector was van het fraterhuis en van de school (zie 3.4.).
Ook gaven fraters les aan gevorderde, bij hen inwonende studenten, zoals dat
bij Erasmus het geval was; in die zin kan van een ‘school’ van de broeders
gesproken worden. Het genoemde visitatierapport uit 1573 noemt zelfs het Armeklerkenhuis schola.
In de stadsrekeningen (eind zestiende, begin zeventiende eeuw) komen posten
voor van betalingen voor Latijnse toneelstukken (met summiere opgave van aard
of titel) door de arme en rijke studenten opgevoerd op de markt of in het convent.
Convict
Arme-klerkenhuis/-fraterhuis (domus pauperum)

In ’s-Hertogenbosch bestond sinds 1410 een huis aan de Hinthamerstraat, bestemd
voor arme knapen van negen tot achttien jaar, die aldaar kost, inwoning en onder
richt kregen, krachtens een stichting van Hendrik Buck. Dit z.g. Bonnefantenhuis
is niet hetzelfde als het Arme-klerkenhuis.
Het convict in de Schilderstraat voor arme scholieren was in het leven geroepen
door Gerard de Heer, die ca. 1450 zijn goederen ter beschikking stelde voor het
onderhoud van arme schooljongens. Dit blijkt uit een bevestigingscharter van de
Luikse bisschop Jean de Home van 28 juli 1501. In de volksmond kreeg het
convict de naam ‘Arme-fraterhuis’.
In 1485 is in een schepenbrief sprake van een rente ‘ten behoeve van de arme
fraters, die de school in de stad bezoeken en wonen op het erfgoed van heer Ludolf
van de Water’ (Nauwelaerts, ‘Erasmus en de Latijnse school’, 455). Het is moge
lijk dat het hier een bijhuis betreft, zoals die ook in Zwolle bekend zijn (zie
Zwolle). Post ziet dit huis waar de arme fraters wonen aan voor het door Gerard
de Heer gestichte domus pauperum (‘Studiën’, 2, 150). Van Sasse van Ysselt
{Voorname huizen, 3, 124) stelt dat het erf en huis die toebehoorden aan de
Bossche kanunnik Ludolf van de Water waren aangekocht met de gelden die door
Gerardus Heer ter beschikking waren gesteld.
De jongens bezochten de stadsschool. Zij werden onderhouden vanuit de
opbrengst van schenkingen en studiebeurzen, zoals die bijvoorbeeld gesticht
werden door kanunnik Johan van Oekel (7 juli 1513, Jacob van Ostayen van
Zundert (5 december 1561), bisschop Sonnius (6 april 1568) en Amold van Esch
(7 augustus 1609).
Rijke-fraterhuis (domus divitum)

Bij het fraterhuis behoorde ook een convict voor rijke scholieren, het domus
divitum of Rijke-fraterhuis (zie ook Zwolle). Laatstgenoemde naam heeft aanleiding

gegeven tot veel onnauwkeurigheden. Het fraterhuis moet niet gelijkgesteld worden
met het ‘Rijke-fraterhuis’. Het domus divitum was een afdeling van het fraterhuis
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in de Hinthamerstraat, bestaande uit een slaap- en studiezaal, en een refter, waar
de rijke studenten (divites), degenen die een volledig kostgeld betaalden, waren
ondergebracht. Het convict vormde een eigen zelfstandige vermogenseenheid,
aangeduid met het begrip mensa (tafel). Zo was de beurs van bisschop Sonnius
bestemd voor jongelingen ‘aan de eerste tafel van de convictoren’ (Van der Does
de Willebois, Studiebeurzen 2, 271).
In het domus divitum verzorgde een broeder repetitor en de procurator de
studieuze en persoonlijke belangen van de convictoren. In dit convict was o.a.
frater Romboldus de ‘leraar’ van Erasmus, die vanaf de zomer 1484 tot zijn intrede
in het klooster te Stein bij Gouda in 1487 te ’s-Hertogenbosch bij de broeders
verbleef, na eerder (1477/8-1484) als scholier te Deventer bij de broeders te hebben
gewoond (zie Deventer). Erasmus noemt de Bossche broeders in 1516 met hun
Goudse naam fratres collationarii, collatiebroeders (zie Gouda). Hij moest niet veel
hebben van frater Romboldus die hem tot intrede in de fratergemeenschap wilde
brengen, een praktijk die hij ook bij de Deventer broeders laakte. Hij kon er ook
niet veel leren, omdat hij verder in de kennis van Grieks en Latijn gevorderd was
dan zijn twee leermeesters. Omdat Erasmus reeds alle klassen van een gewone
school, dus tot en met de derde klas, in Deventer doorlopen had, had het voor hem
geen zin de stadsschool in ’s-Hertogenbosch te bezoeken, die toen evenmin over
een tweede en eerste klas beschikte (de onderste klas heet in de middeleeuwse
telling de ‘achtste’; men telt dus af naar boven). Maar zijn voogd Petrus Winckel,
schoolmeester te Gouda, wilde hem nog niet naar de universiteit laten gaan.
Erasmus woonde als betalende leerling bijna drie jaar in bij de fraters die, zoals hij
in 1516 aan de pauselijk secretaris Lambertus Grunnius schrijft, ‘geldelijk voordeel
behalen uit het onderrichten van kinderen’. Zijn vaderlijk erfdeel was weliswaar
voor een goed deel door wanbeheer van zijn voogden verloren gegaan - naar hij
zegt -, maar we mogen aannemen, dat er voldoende over was om voor Erasmus
kostgeld te betalen. Hij heeft voor zelfstudie van de rijke bibliotheek van de fraters
gebruik kunnen maken; de statuten stonden dat uitdrukkelijk aan de scholieren toe.
- Rector van het domus divitum was in 1585 Gerardus Rodanus.
Middelfraterhuis

De beurs van Jacob van Ostayen was bestemd voor het ‘arm fraterhuys’, terwijl die
van Amold van Esch voor bewoners van datzelfde huis of van het ‘mediocryshuis’
was. Het ‘mediocryshuis’, ook ‘middelfraterhuys’ genoemd, kan beschouwd
worden als een aparte afdeling van het fraterhuis (een tweede ‘tafel’), waar studen
ten woonden die alleen hun kost moesten betalen en dit geld met het verrichten
van kleine diensten bij elkaar brachten, en voor het overige door de fraters onder
houden werden.
In 1526 woonden in de convicten ongeveer 125 betalende of van beurzen levende
studenten, vijftien of zestien ‘mediocres’, 84 of 85 arme studenten die leefden van
aalmoezen of beurzen, en 24 bij de fraters inwonende commensalen. In 1598
woonden er in het Rijke-fraterhuis zeventig scholieren.
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Seminarie

In het Arme-klerkenhuis werd, naar aanleiding van de eerste diocesane synode van
mei 1572, in datzelfde jaar een seminarie gevestigd. De eerste rector was frater
Franciscus Balen. Nadien woonden de seminaristen ca. zes jaar ‘opten Papenhulst’,
vervolgens in de Triniteitstraat. Bisschop Laurens Mets verrichtte in 1573 een
visitatie en gaf nieuwe richtlijnen uit, o.a. het voorschrift dat de studenten lessen
in theologie moesten volgen. Het Arme-klerkenhuis bleef overigens als convict
functioneren, onder de leiding van twee fraters, die beiden de titel ‘rector van de
jeugd’ droegen. Petrus van Vladeracken was rector van dit huis. Hij noemde zich
in 1602 ‘rector van de fraterjeugd’, en was tegelijkertijd leraar van de eerste
(hoogste) klas. Vanaf 1610 gingen de studenten van het Arme-klerkenhuis bij de
jezuïeten de lessen volgen. Hun school werd op 4 oktober geopend.
In 1615 werd het Arme-klerkenhuis door de fraters aan bisschop Nicolaas van
Zoes ten behoeve van de vestiging van een seminarie overgedragen, nadat de
bisschop met de fraters een nadere overeenkomst had gesloten over de scheiding
van het Arme-klerkenhuis van het fraterhuis (12 september 1615). Er werd overi
gens bepaald dat de seminaristen op zon- en feestdagen de fraterskapel zouden
kunnen gebruiken. De jezuïeten, sinds 1606 in de stad, wisten de opheffing van het
seminarie te bewerkstelligen om zelf de zorg voor het onderwijs op zich te kunnen
nemen.
In januari 1624 droegen de kanunniken van St.-Jan (na de incorporatie van de
fraters en hun goederen in het kapittel sinds 6 november 1617 de rechtmatige
eigenaars) de administratie en de gebouwen van het Arme-klerkenhuis geheel over
aan de bisschop, als vertegenwoordigende de pater van het fraterhuis.
4

GEBOUWEN

Op het gebouw van het fraterhuis was een Latijns opschrift aangebracht, dat in
vertaling luidt: ‘In het jaar 1425 werd ik in deze stad opgericht / onder het be
schermheerschap van de heilige paus Gregorius/ als college van broeders. / Sinds
dien heb ik gratis onderwijs gegeven aan behoeftigen / en voor loon aan hen die
het lot ruim bedeeld had’. - De kerk, die in 1469 volgens de brief van de pauselijk
legaat Honofrius nog moest worden gebouwd, kwam te staan ten noorden van de
Dieze (plattegrond van Jacob van Deventer, c. 1565, en van Braun en Hogenberg,
1588). In 1911 werden bij graafwerkzaamheden de funderingen van het koor
blootgelegd op ca. 90 meter ten oosten van de Schilderstraat (talud van de ZuidWillemsvaart), die vroeger veel verder doorliep dan tegenwoordig. In de kerk
bevond zich het graf van de frater-humanist Georgius Macropedius (t 1558). Toen
de norbertijnen van Beme het fraterhuis in juli 1623 in bezit namen, werd in 1626
de kloosterkerk verbouwd in verband met de verwachte groei van het ledenaantal
der abdij. De gebouwen waren in 1601 tijdens het beleg door Prins Maurits zwaar
beschadigd.
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INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

Het fraterhuis strekte tot voorbeeld bij de inrichting van een fratercommunauteit
bij het zusterhuis Ten Orten, na 1444 (zie ’s-Hertogenbosch 2, Ten Orten).
De broeders van ’s-Hertogenbosch richtten rond 1475 het fraterhuis te Nijmegen
op (zie Nijmegen).
In 1495 ontstond op verzoek van de prinsbisschop Jean de Home en van de
magistraat van de stad Luik aldaar het St.-Hiëronymushuis. Het werd gesticht door
Jan de Bree, rector van het fraterhuis te ’s-Hertogenbosch.
Joris van Lanckvelt (Macropedius) werd na 1525 uitgestuurd om les te gaan
geven in de fraterscholen te Luik en Utrecht (zie Utrecht).
Verschillende broeder-priesters waren rector of biechtvaders van nonnenkloos
ters in ’s-Hertogenbosch. Zo Wijnand van Ravenstein, na lange tegenkanting in
1533 vervangen door Embert van Oosterwijck, in het tertiarissenklooster St.Elisabeth en St.-Agnes achter de Tolbrug. Na de dood van frater Laurentius
Peynenborch van Oisterwijck werd dit frater Gerardus Tilborgius (11583), na hem
frater Lambert van Berchem, na hem frater Gerardus Rodanus, die tevens rector
was van het Rijke-fraterhuis. Onmiddellijk vóór zijn presentatie aan de zusters
waren negen hervormingsartikelen voor het klooster achter de Tolbrug openbaar
gemaakt, in aanwezigheid o.a. van de rector van het fraterhuis, Lambert van
Berchem. Op 27 maart 1583 vroeg Gerardus ontslag uit het convent. Van de 60
zusters liet de meerderheid de keuze van een rector over aan bisschop Clemens
Crabeels, opdat er niet iemand uit het fraterhuis zou worden genomen. Wie daarna
rector werd is niet bekend. De rector van de fraters Lambert van Berchem was
aanwezig bij de visitatie door bisschop Crabeels op 14 oktober 1585.
Franciscus Balen was rector van het St.-Geertmiklooster te ’s-Hertogenbosch,
tot aan zijn verkiezing tot rector van de fraters in december 1583. Hij werd na zijn
dood in 1584 opgevolgd door frater Comelius Landenus van het St.-Maartenconvent te Leuven. Het St.-Geertmiklooster, gesticht in 1448, behoorde, samen met de
kloosters van Venlo, Roermond en Maaseik, tot het kapittel van Venlo, opgericht
in 1455 naar het voorbeeld van het kapittel van Windesheim. Rector Amoldus
Daigheraet was betrokken bij de reformatie van het St.-Agnesklooster te Maaseik
in 1532. In 1571 was Adam Godefridi van Sterksel rector. Het blijkt niet of deze
rectoren fraters van ’s-Hertogenbosch waren.
Abraham, pater en biechtvader van de zusters van de Nieuwenhof van de Derde
orde van St.-Franciscus te Maastricht had in 1516 zonder voorkennis en toestem
ming van het kapittel van St.-Servaas een particuliere school geopend naar het
voorbeeld van de scholen van ’s-Hertogenbosch of Luik, tot nadeel van de kapittel
school. Hij had wel toestemming gekregen van de stadsraad. Deze verzocht het
kapittel voortzetting van de school te willen toestaan. Het verzoek werd ingewil
ligd. Het kapittel kwam met pater Abraham overeen dat hij en zijn opvolgers
jaarlijks voor iedere betalende scholier aan de scholaster van het kapittel een halve
stuiver zouden betalen vanwege de visitatie van de school door de scholaster;
jaarlijks moest ook een Rijnse goudgulden aan het kapittel worden betaald tot
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erkenning van de superioriteit van dat college. De verwijzing naar de particuliere
school in Den Bosch kan niet op de ‘fraterschool’ slaan; die was er niet. De
verwijzing naar Luik kan wel op de fraterschool aldaar betrekking hebben.
6 RECTOREN

Gerardus Scadde van Kalkar (f1435)
Johannes van Birck van Kalkar 1436-na 1470
Johannes van Bree 1485?, 1488, 1495, 1500
Johannes van Brussel 1504, 1505, 1513, 1515, 1519, 1520, 1533, 1535, 1537
Johannes van den Steen 1513
Johannes van Zwolle 1507, 1514
Winand van Ravenstein, 1515
Theodoricus Dionysii van Lommel (Loemel) 1550, 1554, 1556
Wilhelmus Pelgrom (Peregrini) 1557, 1558
Jacobus Bruynincx van Loemel 1567, 1568, 1569, 1574, 1575, f1583
Franciscus Balen 1583, f1584
Lambertus van Berchem (Berchemius) 1584, 1585, 1590, 1591, 1592, 1593, 1595,
1597, 1602, 1604
Petrus van Vladeracken vóór 1604
Martinus Godefridi van Rosmalen 1596, 1605, 1610
Gerardus van Berkel 1612, 1614
Adrianus Gerritsz. van Boxtel 1613, 1623
7
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lijk commissaris, voor de broeders te Amersfoort, ’s-Hertogenbosch, Gent, Brussel
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Geest en levenswijze van de clerus in stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch en zijn
verhouding tot de samenleving tussen ± 1520 en ± 570 (Bijdragen tot de geschie

denis van het Zuiden van Nederland, 9) (Tilburg 1967) 31, 113, 118, 125, 136,
144, 145, 169, 201, 206-211, 247. - P. Gerlach, ‘Het geestelijk klimaat in de stad
’s-Hertogenbosch ten tijde van Jeroen Bosch’, Brabantia 18 (1969) 51-62. - De
zelfde, ‘Problemen rond Jeroen Bosch’, BijdrGeschHertogdBrab 54 (1971) 56-86.
- Dezelfde, ‘Noord-Brabantse ‘scrivers’ en ‘verlichters’. Naar aanleiding van het
Getijdenboek van Coudewater (1417-1457)’, ArchBiblBelg 43 (1972) 131-140; 588597. - Dezelfde, ‘Twee handschriften’, Brabantia 23 (1974) 114-120. - M.A.
Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te ’s-Hertogenbosch tot 1629 (Bijdragen
tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 30) (Tilburg 1974). - W.J.C.C.
van den Hurck, Het verborgen leven van de Abdij van Beme in haar parochies
1797-1857 (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 39)
(Tilburg 1977). - A.W. van den Hurck, ‘Lotgevallen van de boekerij van Beme’,
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VarHistBrab 8 (1979) 211-234; ook verschenen als Bemensia XVII. - P.J. van der
Heyden, e.a. (red.), Bossche Bouwstenen, VI (’s-Hertogenbosch 1983) (behandelt
kloosters en kloosterorden in ’s-Hertogenbosch, waaronder de huizen van de fraters
en zusters van het Gemene leven, 22-25). - G. van der Velden, ‘De abdij van
Berne en het Sint-Gregoriushuis te ’s-Hertogenbosch’, Bosboombladeren, 31(1984)
11-42; ook verschenen als Bemensia XXIII. - CJ.A. van den Oord, Twee Eeuwen

Bosch’ Boekbedrijf, 1450-1650. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche
boekdrukkers? uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven
(Tilburg 1984). - A.M. Koldeweij, ‘In Buscoducis’ 1450-1629. Kunst uit de
Bourgondische tijd te ’s-Hertogenbosch, de cultuur van late Middeleeuwen en
Renaissance. Dl. 1. Tentoonstellingscatalogus (Maarsen 1990); dl. 2. R.W.M. de
Beer, Boekverluchters en verluchte handschriften (Den Bosch 1990). Daarin

‘Bijdragen’, 487-496. - Dezelfde, ‘Four manuscripts from the Friars of ’s-Hertogenbosch’ in: K. van der Horst e.a. (red.), Masters and Miniatures. Proceedings

of the Congress on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands,
Utrecht, 10-13 December 1989 (Studies and Facsimiles of Netherlandish Illuminated Manuscripts, 3) (Doornspijk 1991) 361-362. - J. Brouwers, Literatuurgids
voor de Noordbrabantse geschiedenis (Tilburg 1992).

Voor de geschiedenis van de abdij Beme zie J. Breugelmans e.a. (red.), De Orde
van Prémontré. I. Bibliografie (Studies verschenen tussen 1950 en 1986) (Arch
BiblBelg, Extranummer 30 (Inleiding tot de geschiedenis van het kloosterwezen in
de Nederlanden. A II. 1 b.)(Brussel 1987) 78-86; N. Backmund, Monasticon
Praemonstratense, 3 dln. (Straubing 1949-1956) II, 274-278.

DOESBURG
St.-Gregoriushuis / Domus sancti Gregorii
1429/32-1571

1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Domus sancti Gregorii (1434); het clerckhuijs van Doesborch, (1435),
het Fraterhuis te Doisborch (1437); gemeinen priesteren en clerken des Fraterhuis
binnen Doesborch (1492); het Klerkenhuis te Doesborch (1532).
1.2 Ligging: Een huis e.a. aan de Waterstraat in 1429; vanaf 1446 aankoop van
grond aan de oostzijde van het Ruiterkwartier ‘Opten Berghe’; in 1448 verplaatst
naar de Bergstraat, thans Paardenmarkt. Bisdom Utrecht, vanaf 1559 bisdom
Deventer, provincie Overijssel.
2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Deze korte geschiedenis is gebaseerd op de archivalische gegevens bij Van de Ven,

Inventaris van het Oud-archief der gemeente Doesburg, en Berkenvelder, Zwolse
Regesten-, Weiler, Kroniek; Schoengen, Narratio.
Voorfase

In 1405 had een priester, Dirk de Gruter, zijn huis in de Bergstraat ingericht voor
hemzelf en enige andere priesters, o.a. vicarissen van de altaren van St.-Catharina,
van St.-Jacob en St.-Nicolaas in de parochiekerk. Hij was voorheen lector geweest
in de school te Deventer in de tijd van Geert Grote. Dat een betrekking tussen deze
stichting en de latere stichting der broeders heeft bestaan is niet gebleken. Wel
verwees Dirk in de stichtingsakte naar de eenvoudige kleding, die hijzelf en de
priester Gerrit Boechamer alsmede de geestelijk levende priesters in Deventer en
elders droegen, en schreef die ook voor aan de bewoners van zijn huis. Het
priesterhuis bestond voort naast het eigenlijke fraterhuis, en was in 1456 o.a. in
gebruik als huis voor arme lieden, voor wie Dirk de Gruter in 1434 een provisie
had gesticht. Het moet niet verward worden met het hierna te noemen Weduwenhuis.
Beginfase

De gedwongen ballingschap van de Zwolse broeders, die onder leiding van Dirk
van Herxen van 1427 tot 1432 te Doesburg verbleven, heeft de oprichting van een
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fraterhuis bevorderd. Zij hadden Zwolle moeten verlaten wegens hun gehoorzaam
heid aan het pauselijk interdict in de strijd tussen Rudolf van Diepholt en Zweder
van Culemborg om de Utrechtse bisschopszetel. Ze huurden eerst een huis in
Doesburg. In 1429 vestigden ze zich in een aangekocht huis met erf in de Water
straat. Men leefde overigens van inkomsten uit Zwolle.
Op 22 augustus 1432 schonk Connegond Berentsdochter tezamen met haar
zuster Lutgart en hun broers als fundatie van het fraterhuis een landgoed in
Dreempt, Connegondeguet genaamd, dat op 14 januari 1431 was ontslagen van
bedeheffing mits het tot geestelijk goed werd gemaakt, onder voorbehoud van het
vruchtgebruik, en onder voorwaarde dat de priesters in Doesburg woonachtig
zouden blijven, en ten laste van de opbrengst gebeden zouden zeggen en missen
opdragen; indien zij Doesburg zouden verlaten, moesten zij ten laste van tweederde
van de opbrengst een priester aanstellen of een vicarie stichten, met hetzelfde
vrome doel. De schenking werd door Rudolf van Diepholt, bisschop van Utrecht,
bekrachtigd in 1447. De beide zusters dienden de broeders. Met name Lutgart/
Lutgera werd beschouwd als ‘voornaamste schenkster van goederen en stichteres
van ons huis’ (Kroniek, 13 en 36). In datzelfde jaar 1432 keerden Dirk van Herxen
en de zijnen naar Zwolle terug.
Zij lieten drie priesters achter. Gerard Negeler van Rees werd rector en deze
zette het in Doesburg begonnen fraterhuis voort door nieuwe fraters aan te nemen.
Men leefde volgens de Deventer/Zwolse leefgewoonten (consuetudines). De fraters
waren in deze periode arm, en moesten zich toeleggen op de landbouw, hetgeen
tot spanningen leidde tussen de fraters en de rector, die tevergeefs probeerde een
nieuw huis te bouwen. Een visitatie kon die spanning niet wegnemen. Een tweede
visitatie door de rectoren van Deventer en Zwolle leidde uiteindelijk tot de feite
lijke afzetting van Gerard van Rees. Hij kreeg een lijfrente en werd opgevolgd
door Johan van Deventer. Deze verwierf echter niet de bevestiging op het collo
quium te Zwolle en werd eveneens afgezet. Hendrik van Grave volgde hem op.
De fraters zagen af van de landbouw, verkochten hun vee en landbouwwerktui
gen. Om de uitgaven te verminderen werden fraters naar elders gestuurd, o.a. als
biechtvader van zusterhuizen en -kloosters. Met de tijd namen echter het landbezit
en de inkomsten toe. In 1439 begonnen ze met toestemming van de pastoor, Johan
Naeltwijck, en van de landcommandeur van de Balije van Utrecht van de Duitse
orde die patroon was van de kerk van Doesburg, met de bouw van een eigen
huiskapel met één altaar; in 1440 werd die toestemming bevestigd door de elect
van Utrecht, Walraven van Meurs, in 1441 door bisschop Rudolf van Diepholt. Op
30 november 1441 wijdde wijbisschop Martinus de Campina de kapel in, samen
met het altaar.
Verhuizing

Op 7 april 1446 kochten de fraters grond aan de oostzijde van het Ruiterkwartier
‘op den Berghe’ bij de stadsmuur, waar ze opnieuw gingen bouwen. Op 26
februari 1448 kochten zij een aangrenzende hofstede met hof in de Bergstraat.
Medio 1448 werd het eerste fraterhuis verlaten. Het werd bestemd tot een huis
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voor arme vrouwen, later Weduwenhuis genoemd, een stichting door priester Evert
van Bingerden, aan wie de fraters het huis verkocht hadden. De provisoren van het
fraterhuis bestuurden deze nieuwe stichting. Eind 1449 kochten de fraters weerom
een aangrenzende hofstede met hof in de Bergstraat; evenzo in 1459. Ze breidden
zo hun plaats van vestiging uit. In 1457 werd begonnen met de bouw van een kerk.
Deze kerk (kapel) met drie altaren werd geconsacreerd ter ere van de H. Maagd
op 9 januari 1459 door wijbisschop Joost Borre, onder protest van pastoor Johan
nes Koenen en van de stadsraad, die wilde verbieden dat stadsgrond aan de
eredienst werd gewijd. Het kerkhof werd ingezegend op 14 juli 1472 door wijbis
schop Goswinus Dionysii Hexs. Voordien en nadien werden de fraters ook begra
ven in de huiskapel. Een klokketoren werd in 1485 gebouwd, met verlof van de
pastoor. Tevens stond hij hun toe op een altaar de mis te lezen en de bewoners van
het huis de Eucharistie en het Laatste Oliesel te geven.
Plannen tot overgang naar de reguliere kanunniken

Het aantal fraters schommelde tussen de 10 en de 24. Samen met de rector beslo
ten de fraters over te gaan naar de orde van de reguliere kanunniken. Bisschop
David van Bourgondië bewilligde in de overgang op 26 maart 1465, maar hertog
Adolf van Gelre wilde zijn toestemming niet geven zonder verlof van de pastoor
en het stadsbestuur van Doesburg, en dat werd niet verkregen. De fraters hadden
overigens geregeld problemen met de magistraat, o.a. betreffende de bouw van een
molen in 1461. De rector van het Deventer huis, Egbert ter Beek, wist de overgang
tegen te houden, hij wilde niet dat aan de fraters gegeven bezittingen door regulie
ren geüsurpeerd zouden worden.
De fraters hadden te lijden van de bezetting van Doesburg in 1468. Zij kregen
inkwartiering. Tevens woedde de pest, waaraan vele fraters bezweken. Begin 1469
konden zij hun leven hervatten. Opnieuw namen zij afstand van de actieve land
bouw; zij hielden geen ‘school’ meer, en werden daarom ook minder door de
toeloop van scholieren afgeleid van hun geestelijke rust. Frater Gerard van Berck
preekte met succes in de parochiekerk en hoorde er biecht, maar ging tenslotte over
naar de dominicanen te Zutphen. Moeilijkheden tussen de fraters en de rector
Theodoricus van Sittard leidde tot een visitatie. Hij werd afgezet, en in zijn plaats
werd Henricus van Krefeld rector.
Invloed van de reformatie

De kroniekschrijver Egbert van Tricht maakt vanaf 1520 uitvoerig melding van het
om zich heen grijpende lutheranisme, dat ook de fraterhuizen raakte. In Utrecht
werd rector Johan (Hinne) Rode in 1522 afgezet en in Deventer waren er interne
moeilijkheden. Ook in Doesburg kwam er in 1526 verwarring, toen de jongere
fraters de lutherse leer gingen aanhangen en zich verzetten tegen de gebruikelijke
haarschering. Tenminste negen religieuzen, die ooit in Doesburg de school hadden
bezocht (en mogelijk bij de fraters in het convict hadden gewoond) werden uit hun
kloosters verdreven; anderen ontvluchtten zelf de stad. Later traden sommige
fraters uit, zoals de kleermaker Gerardus van Coevorden of Zwolle, de clerici
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Ludolphus Lochem, Rottardus Zoer en Matthias Kemp, en de procurator Johannes
Heusden. Maar steeds weer werden nieuwe clerici aangenomen.
Hertog Karei van Gelre kwam na zondag 25 april 1529 naar Doesburg om
klachten over ketterij zelf te onderzoeken. Er werden huiszoekingen verricht bij een
monnik (frater?) van Doesburg en bij de schoolmeester. Een protocol hiervan,
inhoudende o.a. de titels van in beslag genomen boeken, waaronder vele lutherse
en andere heterodoxe werken, is bewaard gebleven. Johannes Heusden en Jakob
Bislick, beiden oud-procurator van het huis, ontvluchtten de stad. De schoolmeester
Amold Kuyck werd gevangengenomen en te Arnhem verbrand, tezamen met een
kartuizer priester.
Blijken van ketterij onder de fraters te Doesburg zijn een goede aanleiding
geweest voor het klooster Klaarwater bij Hattem om het fraterhuis van Hulsbergen
onder benedictijns gezag te brengen (zie Hulsbergen). De kroniekschrijver meldt
ook de troebelen in Munster veroorzaakt door de Wederdopers.
Rector Antonius Dieren werd op 9 augustus 1562 ontslagen uit de ‘orde’ en het
bestuur van het fraterhuis; ook frater Johannes van Hulsen kreeg ontslag uit de
‘orde’, en aanvaardde een prebende in het Hiëronymuscollege te Delft (zie Delft).
In 1570 kwam het Zwols colloquium bijeen in het huis van de fraters van
Doesburg. Aldaar werd besloten dat de eenvoud in kleding gehandhaafd moest
blijven, ergernis aan wereldlingen vermeden moest worden en dat de fraters geen
eigendom mochten bezitten; door toezicht moest de tucht gehandhaafd worden, en
niet met geld ondersteuning van niet-gereformeerde conventen verworven worden
om de leefwijze van de fraters te verdedigen; de fraters mochten niets privé achter
slot hebben, zij mochten niet zonder verlof uitgaan, en als ze gezamenlijk in de
stad gingen mochten ze geen muts dragen.
Opheffing van het fraterhuis

Na uitvaardiging van een bul door paus Pius V in 1568, die personen die geen
geloften hadden afgelegd, maar gemeenschappelijk leefden en een ordeskleed
droegen, de keus liet of zich onder een kloosterregel te plaatsen of naar de stand
van wereldlijk priester over te gaan, werd in 1571 het fraterhuis opgeheven en
geïncorporeerd in de kerk van Doesburg. Van het tiental broeders dat overbleef
kozen zes voor de status van wereldpriester (26 juni 1571). Het bezit van het huis
werd gebruikt voor de oprichting van zes vicarieën in de parochiekerk. Het huis
zelf werd ingericht voor de vicarissen. Aegidius de Monte, bisschop van Deventer,
verleende hiervoor zijn toestemming onder de bepaling dat hem en zijn opvolgers
het collatierecht voor de vicarieën zou toekomen. De goederen van het fraterhuis
werden als afzonderlijk vermogenscomplex geadministreerd onder het bestuur van
de magistraat en nadien van Gedeputeerde Staten van het kwartier van Zutphen.
In 1607 woonde er nog een laatste frater in het huis. Daarna stond het leeg.
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GEESTELIJK LEVEN

3.1 Bibliotheek en scriptorium
Het fraterhuis bezat al vroeg een kleine bibliotheek bestaande uit boeken die Dirk
van Herxen had geschonken. De liefde voor boeken wordt in de kroniek van het
fraterhuis meermalen vermeld. Na de inname van de stad door de troepen van
Leicester in 1586 werd de bibliotheek geplunderd en werden de boeken op de
markt verbrand. Sommige kwamen in Engeland terecht (zie bijlage Bewaarde
handschriften).
In het Gemeentearchief Doesburg werden de volgende boeken bewaard:
Boëthius, Liber de disciplina scholarium, begin 16de e.; Stella clericorum, Daventrie, R. Paffraet, 27 november 1494, zeer beschadigd; Glosa super secundam
partem magistri Alexandri per J. Synthis collecta, Daventrie 1488; Logica secundum Aristotelem a magistro Greg. Bruxellensi recognita per Mag. Thom. Bicot,

Mich. Augier, 1512 (beschadigd); Thomae a S. Cyrillo, o.c.d., Gloria matris
ecclesiae super caput Lucae, 1637 (zeer beschadigd). Deze boeken zijn overge
bracht naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Als bibliothecaris zijn bekend Wilhelmus Brey (1470-1501), Theodoricus van
Xanten (1477-1530), Johannes Heusden (1495-1529), Appollonius van Krefeld
(1495-1523), Theodoricus Deyl van Asperen (1506-1559), Amoldus Bongart
(1509-1531), Antonius Dieren (1533-1562) en Nicolaas van Utrecht (1549-?).
Bewaarde handschriften

Zie bijlage.

3.2 Kopiisten, boekbinders
Als schrijvers worden genoemd Theodoricus van Sittard, rector van 1475 tot 1485,
Appollonius van Krefeld en Johannes Ahrweiler. Egbert van Tricht schreef de
kroniek van het fraterhuis, alsmede een kopieboek betreffende het goederenbezit
van het zusterklooster Sion bij Doetinchem. Antonius Dieren schreef het cartularium e.a. van het fraterhuis.
De fraters bonden misboeken in voor de St.-Martinuskerk, 1511/1512. 28
Boeken werden vanaf 1567 ingebonden door de fraters van Doesburg voor de
librije te Zutphen, gesticht in 1561. Na de opheffing van het fraterhuis in 1571
zette de ex-frater Herman Gheilnoet (f1575) het werk voort.
3.4 Auteurs
Johannes Ahrweiler (f1493) en Egbert van Tricht (f1559) zijn auteurs van de
kroniek van het fraterhuis. Egbert schreef een boek over het leven van Karei van
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Egmond. Volgens Huygen (Beschrijving, 5,46) schreef frater Gerard van Nijmegen
eigenhandig een kroniek, o.a. betreffende het verraad van Doesburg in 1467. Deze
kroniek is niet overgeleverd. Hij schreef ook een stedegedicht (Nederlandse
vertaling bij Arent van Slichtenhorst, XIV Boeken, 70-71).
3.5 Onderwijs en vorming
Herman van Maesbommiel (f1438) was bij zijn intrede ‘een clericus van genoeg
zame literaire vorming’ (Kroniek, 14). De clericus Theodoricus Kempis (f1468)
had, alvorens in 1462 bij de fraters in te treden, enige tijd aan een universiteit
gestudeerd. Hendrik van Grave was bedreven in theologie, filosofie en rechten. De
fraters legden zich toe op de studie van de H. Schrift.
Latijnse school

De Zwolse schoolrector Livinus van Middelburg, tevens procurator van het Kleineklerkenhuis (parva domus clericorum) aldaar, was tijdens het Utrechts schisma in
1426 met de broeders meegekomen (zie Zwolle). Hij kreeg de leiding van de
scholieren in Doesburg. Volgens De Voecht {Narratio, 56-57) ging het Suollense
studium met hem over naar Doesburg. Het onderwijs was zeer bloeiend tijdens het
verblijf van de Zwolse fraters aldaar. Livinus keerde niet naar Zwolle terug. Hij
wordt in 1434 nog genoemd als ‘rector van de scholieren van deze stad’. Hij stierf
in Deventer , na 1454, het jaar waarin hij nog met de fraters aan het colloquium
te Hulsbergen deelnam. In 1556 wordt hij in het register van het fraterhuis ge
noemd ‘weleer rector van de school van Doesburg’ {Kroniek, 173).
Het gaat hier steeds over de stadsschool, die al in een oorkonde van 1 februari
1406 wordt genoemd. De school werd niet door de broeders gesticht. In de jaren
1455 en volgende bloeide volgens de kroniek de school, en kwamen van alle
kanten scholieren naar Doesburg, onder wie de fraters hun apostolaat bedreven,
zodat verscheidene jongelieden in kloosters intraden.
Convict / Arme-klerkenhuis

De Doesburgse fraters hadden in Livinus van Middelburg iemand in hun midden,
die bekend was met de Zwolse situatie (zie Zwolle). Hij zal, eenmaal in Doesburg
rector van de stadsschool geworden, ook gezorgd hebben voor het onderkomen van
de scholieren, en daar de fraters bij betrokken hebben. In 1450 vermaakte Livinus
zijn huis, erf en tuin aan de arme scholieren. Vanaf die datum kan er sprake zijn
van het Arme-klerkenhuis. Van deze fundatie is helaas geen acte bekend, zoals
reeds de schrijver van het cartularium van het fraterhuis opmerkte (Kroniek, 173).
Tevens vermaakte hij aan het fraterhuis een som geld. De rentebetaling die Livinus
bij de broeders had afgesloten voor het jaarlijks kopen van een half vat boter, stond
hij voor na zijn dood af aan de ‘arme clercken’. Ook een andere rente schonk hij
aan het Arme-klerkenhuis. In de loop van de vijftiende eeuw verhuisde de instel
ling naar de Hoogstraat (Kleine Bergstrateke).
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Het convict had in 1466 te lijden van de twisten tussen hertog Adolf en zijn
vader, Amold van Gelre. De kroniekschrijver Johannes Ahrweiler deelt mee: ‘onze
school is verstrooid en de scholieren zijn op de vlucht gedreven’. Ook in 1469
hielden de fraters geen school en kregen zij geen clerici op bezoek: ‘en zij hielden
geen school, en daarom werden zij ook niet, zoals gebruikelijk was, door de
aankomst van bezoekende clerici afgeleid’ (Kroniek, 38, 45). Met ‘school’ (scola )
is het convict bedoeld, waar aanvullend onderwijs werd gegeven.
In 1490 spanden de fraters zich in om het Arme-klerkenhuis, dat vanwege de
oorlogen en andere ellende al een paar jaar leeg stond (sinds ca. 1469?), te herstel
len. Zij namen enige kinderen aan, en hoopten ook oudere jongens te bereiken. De
clericus Gerlacus van Rossum (t 5 september 1493) fungeerde als ‘instructeur van
de klerkjes-scholieren’ (Kroniek, 69). Hij was in 1490 opgenomen ‘als novice van
het huis, opdat hij voor de jongelingen van het huis oefeningen in leerstof zou
geven’. Zijn instructie en doceertalent werden zeer gewaardeerd. Het ‘oefenen’
wijst op repetitiewerk.
Uit deze teksten blijkt duidelijk, dat de scholieren, woonachtig in het Armeklerkenhuis, daar (aanvullend) onderricht kregen.
Het Arme-klerkenhuis bleef bestaan na de opheffing van het fraterhuis in 1571.
Het werd onder het toezicht van één van de jongste drie vicarissen geplaatst, die
door keuze als procurator van het Arme-klerkenhuis werd aangewezen. Het ging
met de reformatie te niet. Van het begin van zeventiende eeuw tot in 1733 was het
als Latijnse school en woning voor de rector in gebruik.
Zielzorg onder de jeugd

Reeds in 1439 stond de pastoor van Doesburg, Johan Naeltwijck, met instemming
van zijn overste en van bisschop Rudolf van Diepholt (1441), toe dat de fraters
voor mannelijke toehoorders, onder wie de leerlingen van de stadsschool, collaties
zouden houden, op zondag na vespertijd. In 1459 kwamen zij tot een soortgelijke
overeenkomst met pastoor Johannes Koenen, toen de fraterskerk met drie altaren
gebouwd en gewijd was, en de onderlinge verhouding tussen parochiekerk en
fraterhuis geregeld moest worden. De collaties van frater Jacobus Griet (14491468) stonden bij de clerici in hoog aanzien. Reinier van Kessel (f1482) werkte
onder de schooljeugd vanaf 1449 en bracht vele jongens tot het kloosterleven.
De clerici mochten, op grond van toestemming van de pastoor uit 1439, bij de
fraters biechten, behalve gedurende een periode vóór Kerstmis en vóór Pasen. Een
en ander werd bevestigd door bisschop David van Bourgondië (23 april 1478),
zoals hij ook voor andere huizen had gedaan.
Na de opheffing van de gemeenschap in 1571 bleven de tot vicaris geworden
broeders het werk onder de schooljeugd voortzetten.
4 GEBOUWEN
Over het huis in de Waterstraat, en later in de Bergstraat, zie 2.
Op grond van o.a. de rekeningen van de geestelijke goederen (Archief Staten van
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Zutphen, nr. 381 en volgende over de jaren 1605 en volgende; met de hand
geschreven documentatie dienaangaande in het GArch. Doesburg) is komen vast
te staan dat het fraterhuis ten noorden van het Hof van Wisch was gelegen, in de
huidige Nieuwstraat, tegenover het Kleine convent. Het huidige pand nr. 6 aldaar
is waarschijnlijk het laatste overblijfsel van het fraterhuis (kelderresten). Modder
man (‘Het fraterhuis’ (1970), 8-11; met afbeeldingen van de plattegrond van Does
burg uit A. van Slichtenhorst, XIV Boeken van de Geldersche Geschiedenissen)
geeft de ligging van het fraterhuis verkeerd weer; het gaat in zijn studie over het
vicariehuis, gelegen achter het Hof van Wisch. Ook de foto’s aldaar hebben geen
betrekking op het fraterhuis. Zie G. J. Bouwhuis en J.W. van Petersen, Doesburg

ten voeten uit. Een rondgang langs de monumenten en vestingwerken van een
kleine Hanzestad (Doesburg 1987) 20-21.

Bij de opheffing in 1571 werd het huis in woningen voor de zes vicarissen
veranderd. Na 1586 werd het huis gedeeltelijk afgebroken, o.a. ten behoeve van
reparatie van de Grote kerk. De resterende twee huizen werden gebruikt als
gamizoensgevangenis en als woning voor de provoost. De resten kwamen in de
achttiende eeuw in particuliere handen. De oudst bekende afbeelding van het
fraterhuis is te vinden in de Geldersche Geschiedenissen van A. van Slichtenhorst,
f. 77.
Het voormalige vicariehuis werd in 1617/18 bestemd voor de tweede predikant
van de Grote kerk. Het werd aangekocht door de remonstrantse gemeente, en in
1969/70 gerestaureerd tot de staat bij de verbouwing in 1611 (woonhuis). Het
gebouw doet thans mede dienst voor de remonstrantse eredienst. Sinds 1995 is er
een muzikaal-cultureel centrum in gevestigd.
Het Arme-klerkenhuis stond in de Hogestraat (Hoogstraat). Het werd opgeheven
tijdens de Reformatie en overgedragen aan de Gedeputeerde Staten van het Kwar
tier van Zutphen. In de jaren 1611/1613 werd het ingericht als woning van de
rector van de Latijnse school. In 1753 kwam het in particulier bezit. In 1811 werd
het de nieuwe vestiging van het weduwenhuis, tot in 1970. Thans is het een
particuliere woning.
5

INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

De raad van Doesburg gaf op 6 juni 1448 toestemming tot de oprichting van een
stichting voor arme vrouwen in het voormalige fraterhuis in de Waterstraat door
de priester Evert van Bingerden. Het Weduwenhuis kwam onder het bestuur van
de fraters te staan. De fraters voorzagen de vrouwen van een bestuurder-biechtvader vanaf 1458.
Biechtvader elders

De fraters waren biechtvader in zusterhuizen en -kloosters (van het Gemene leven,
tertiarissen, augustinessen) in Doesburg (Grote en Kleine convent) Duisburg,
tertiarissenklooster, Elburg, zusterhuis, tertiarissenklooster St.-Agnes, Elten,
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zusterhuis, klooster St.-Ursula, Grol (Groenlo), regularissenklooster Engelhuizen,
Harderwijk, regularissenklooster St.-Agnes, ’s-Hertogenbosch, zusterhuis Ten
Orten, Huissen, tertiarissenklooster St.-Elisabeth, Kalkar, Caeciliaconvent, Kleef,
zusterhuis, klooster Berg SionKleef, Maastricht, zusterhuis, Neuss, regularissen
klooster Marienberg, Rees, zusterhuis, tertiarissenklooster, Sion bij Doetinchem,
zusterhuis, klooster Sion, Wamel, zusterhuis en Zaltbommel, zusterhuis, regularis
senklooster St.-Agnes.
Rectoraat elders

Johannes ten Cruys van Doetinchem was rector van het fraterhuis te Amersfoort,
Hubertus van Helmont te Delft, Johannes van Hulsen te Utrecht. Albertus Gryt
(f1442) was minister in het tertiarissenklooster St.-Janskamp te Vollenhove. Gerrit
Negeler van Rees was rector van het Catharijneconvent te Doesburg, dat hij in
1443 deed overgaan naar de Derde Orde van St.-Franciscus.
Visitatie

Het klooster St.-Mariëngaarde te Opheusden (reguliere kanunnikessen), gesticht in
1482, stond onder de visitatie van de paters van de huizen van Deventer, Zwolle,
Hulsbergen en Doesburg.
Stichtingen

Gerrit Negeler van Rees stichtte in 1448 het klooster der tertiarissen te Huissen.
Matthias van Zutphen (f1489) stichtte een zusterhuis te Heusden.
Colloquium

Doesburg behoorde tot het colloquium van Zwolle, samen met de fraterhuizen
te Deventer, Hulsbergen, Groningen, Gouda en andere huizen. Deze werden op 24
augustus 1500 door de bisschop van Utrecht Frederik van Baden in hun geestelijke
voorrechten bevestigd. Rector Gerard Negeler van Rees was in 1439 aanwezig op
het colloquium te Zwolle. In 1570 werd het colloquium te Doesburg gehouden
(zie 2.).
Vicarieën / missen / memoriën / uitdelingen
De fraters hadden in 1450 een vicarie van St.-Ursula opgericht in de parochiekerk
te Doesburg. Egbertus van Tricht, procurator van het fraterhuis, was in 1532 vicaris
van St.-Ursula in de parochiekerk als opvolger van Amold Bongart, maar deed
afstand van de vicarie daar procurator Johannes Heusden voor enkele j aren brieven
verduisterd had en inkomsten ten eigen bate gebruikt had. Over de reorganisatie
van de kerk te Doesburg door verandering van het fraterhuis in zes vicarieën, ca.
1570, zie 2.
De altaren van St.-Catharina, St.-Barbara/St.-Elisabeth, en St.-Joris in de
parochiekerk werden bediend door de fraters. Voorts lazen de fraters krachtens
fundaties missen en hielden memoriediensten, o.a. op het hoogaltaar in het frater
huis.
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Verplichtingen tot het geven van aalmoezen en het houden van uitdelingen
werden in het cartularium geadministreerd.
6 RECTOREN

Gerardus Negeler van Rees 1432-1443
Johannes van Deventer 1443 gekozen maar niet bevestigd in het colloquium te
Zwolle.
Hendrik van Grave 1443-1475
Theodoricus van Sittard 1475-1485
Henricus van Krefeld 1485-1493
Johannes van Krefeld 1494-1534
Egbertus Delden 1534-1542
Theodoricus Deyl van Asperen 1542-1559
Antonius Dieren 1559-1562; f1570
Gerard van Nijmegen 1571
7

BRONNEN EN LITERATUUR

Het archief van het fraterhuis is bewaard. RArch in Gelderland, Arnhem. Afd.
Oud-archief Doesburg. Geestelijke stichtingen. Archief van het fraterhuis (Inv. nr.
0327). A.J. van de Ven, Het oud-archief van de gemeente Doesburg. Ie stuk,
Inleiding en inventaris; 2e stuk, Regestenlijst, brievenlijst, lijst van kaarten en
teekeningen, index (Doesburg 1950); daarin o.a. nr. 1. Handschrift. Kroniek van het
fraterhuis te Doesburg, 1425-1559. A.G. Weiler (ed.), Necrologie, kroniek en
cartularium c.a van het fraterhuis te Doesburg (1432-1559) met een inleiding.
Voorzien van paleografische en boek-archeologische aantekeningen door A. Gruijs
(Leiden 1974) (Afgekort als: Kroniek).
Delprat, Verhandeling, 132, 133, 136, 255. - Mon. Bat., II, 55. - Post, ‘Studiën’,
1, 307, 309-312, 317; 2, 143-147, 149, 158). - Dezelfde, Moderne Devotie, 65, 67,
82,106, 108-110. - Dezelfde, Modern Devotion, 303, 355,370, 382-390,458, 574,
581, 583-592. - Lourdaux, De broeders, 412. - Schulze, ‘Brüder’, 484,485. - Van
der Wansem, Broederschap, 30, 36. - Geschiedkundige atlas, 114, 458.
J.F.A. Modderman, ‘Het fraterhuis in Doesburg’, Gelders Oudheidkundig Contactbericht 47 (1970) 8-11. - Dezelfde, Het Fraterhuis in Doesburg (Zutphen [1971])
(brochure, niet in de handel). - J.W. van Petersen, ‘Iets over de geestelijke huizen
van Doesburg’, Gelders Oudheidkundig Contactbericht 50 (1971) 28-30. - G. van
der Werf, Bezitsverwerving van hetfraterhuis te Doesburg, 1432-1571 (Onuitgege
ven doctoraalscriptie Kath. Universiteit Nijmegen 1989). - H. Kranenkamp,
Aantekeningen bij de stedebouwkundige ontwikkeling van de stad Doesburg tot
1700 (Onuitgegeven doctoraalscriptie R.U. Leiden).

GRONINGEN
St.-Mattheus- / Hiëronymushuis / Domus sancti Matthaei / Hieronymi
Vóór 1436-1578
1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Clerckenhuys (1436); gheestelike vergaderinghe (1439); Sunte Matheushuus (1460); fraterhuus (1479); convent St. Matheus (1487); domus clerico
rum in Groningen (1485); domus clericorum de communi vita in Groningen circa
sanctam Walburgam, domus sancti Mathei (1495); fratres in Groningen iuxta edem
dive Walburgis; godtshuijs van St. Jeronijmus (1568); S. Jeronijmusconvent (1569).
1.2 Ligging: Het fraterhuis stond aan de noordzijde van het Martini-kerkhof bij
de St.-Walburgkerk, het Arme-klerkenhuis in de St.-Jansstraat. Bisdom Utrecht, na
1559 bisdom Groningen, provincie Groningen.
2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

De geschiedenis wordt hoofdzakelijk beschreven op grond van het archiefmateriaal
van het fraterhuis, zoals geïnventariseerd door Schuitema Meijer en Van Dijk.
Beginfase

De gemeenschap van fraters kwam tot stand tussen 1432 en 1436. In laatstgenoemd
jaar wordt in een akte van schenking aan het fraterhuis Willem Wigboldi (Wigboldsz.) ‘priester der clerkenhuys in onser stadt’ genoemd. Het huis was opgericht
in opdracht van Dirk van Herxen, de tweede rector van het Zwolse fraterhuis, na
de terugkeer van de Zwolse fraters uit Doesburg in 1432. Willem van Groningen
wordt genoemd als lid van de Zwolse fratergemeenschap. Hij werd de eerste rector
in Groningen. De pastoor en het stadsbestuur konden bewerkstelligen dat het huis
niet meer dan één priester en zes klerken zou herbergen, dat men de bestaande
huisvesting niet zou uitbreiden en dat men geen ander ambacht zou uitoefenen dan
‘schriven, boekebynden ende dat daer to hoert’. Aldus aantekeningen uit de jaren
1432-1436 (?), vermoedelijk bedoeld om te dienen bij het opstellen van een
reglement voor het fraterhuis (Schuitema Meijer, Inventaris, nr. 1). Iemand uit de
stad die intrad moest binnen het jaar zijn onroerend goed verkopen. De stichting
was geschied op aandringen van Johannes Wessel, vriend en leerling van de
Zwolse fraters. Het huis stond op grond van het bisdom.
De zusters tertiarissen van het OÏde Convent in Groningen droegen op 23 april
1439 aan heer Willem Wigboldsz., priester van de St.-Maartenskerk te Groningen
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en rector van de klerken, een huis en erf aan het St.-Walburgkerkhof over ten
behoeve van een ‘gheestlike vergaderinghe’ van priesters en klerken, die een
gemeenschappelijk leven zouden leiden zoals te Deventer en Zwolle, een en ander
onder voorbehoud ingeval deze ‘vergaderinghe’ zou ophouden te bestaan, en de
toezichthouders er niet in zouden slagen het huis weer te doen bewonen door
priesters en klerken in een gemeenschappelijk leven. De prior van Frenswegen en
de rectoren van Deventer en Zwolle hadden het toezicht. In 1443 is sprake van een
‘nye vergaderinghe’. Willem Wigboldsz. is daar rector, en deze betaalde de zusters
200 Arnhemse gulden ter aflossing van de in 1439 aangegane renteverplichting.
Een tweede huis werd gekocht in de Herderwiksestraat in 1449, vier kamers in een
belendende appelhof in 1467, en een huis met hofstede in 1471.
Consolidatie en bloei

Willem Wigboldsz., die geroemd werd om zijn collaties voor de schooljeugd, stierf
in 1454. Hij werd opgevolgd door Adolf van Dokkum, frater te Harderwijk. Op 2
april 1457 bevestigden de toenmalige fraters (twee priesters, drie klerken en een
niet nader aangeduid aantal andere inwoners) de afstand van persoonlijke bezittin
gen ten behoeve van de gemeenschap. Zo ook deden zij in 1465. De notariële brief
werd opgesteld in het fraterhuis. Bisschop David van Bourgondië bevestigde deze
afstand en verleende de fraters voorrechten op 19 mei 1457 en 1 maart 1464, onder
meer het recht tot biechthoren van scholieren. De fraters verwierven door dit indult
de bevoegdheid hun goederen te vervreemden en te verkopen; deze waren door de
bisschoppelijke goedkeuring gemortificeerd en tot geestelijke goederen gemaakt.
De fraters van Groningen en die van Zwolle trachtten in Rome bevestiging en
uitbreiding van de bisschoppelijke privileges te krijgen. Paus Paulus II bewilligde
in hun verzoek op 21 augustus 1465. Er volgde in 1466 een geschil met Conrad
van Tiel, die de missie naar Rome had volbracht, maar die wachtte met afgifte van
de stukken totdat de fraters van beide huizen betaald hadden. Zij deden dat
tenslotte en Conrad droeg de privileges over (zie ook Zwolle).
In 1465 en 1489 werden bij notariële akte regels voor het gemeenschappelijk
bezit opgesteld. De pauselijke legaat Alexander, bisschop van Forlivium, liet deze
voorrechten in augustus 1475 te Keulen opnieuw bekrachtigen door de deken van
de kerk van S. Maria ad Gradus, dr. Johannes Zudendorp.
De derde rector was Johannes van Munster, frater in Zwolle (1461-ca. 1480).
In zijn bestuursperiode, en die van Johan van de(r) Oldekerke (ca. 1484-1507),
werd veel grondbezit verworven. Een groot weldoenster was Ludeke, weduwe van
Albert Jarich (zie hierna, 5.). Zij werd in 1468 tenslotte ‘zuster van het klerkenhuis’, nadat zij al haar goederen aan de priesters, klerken, broeders en zusters van
het huis had vermaakt. De fraters namen de zorg op zich voor het door haar en
haar echtgenoot gestichte armenhuis. De stadsregering verleende de fraters in 1500
vrijstelling van alle diensten en belastingen, hetgeen in 1519 door hertog Karei van
Gelre werd bevestigd.
De bloeiperiode beslaat de jaren ca. 1509-1530, die samenvallen met het
rectoraat van de humanistisch gezinde frater Goswinus van Halen, die als jongen
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dienaar was geweest van Wessel Gansfort. In 1521 bezocht hij Erasmus te Leuven,
als brenger van een gift van de Groningse pastoor Willem Frederiks.
Opheffing van het fraterhuis

In de tweede helft van de eeuw trad verval in. De pastoor van de St.-Maartenskerk,
dr. Johan Eelts, wenste in het fraterhuis aan het St.-Walburgkerkhof een weeshuis
in te richten, en zocht daartoe de hulp van het stadsbestuur. De rector van de
fraters, Theodorus van Zutphen, weigerde echter zijn medewerking te geven. Ook
verwierp hij het aanbod een jaargeld te ontvangen als hij zijn ‘habijt’ zou verlaten.
Hij werd daarop feitelijk uit zijn ambt ontzet, en gedwongen het geld van de
broederschap over te dragen aan het stadsbestuur. Het zegel van het huis werd aan
de pastoor overgedragen. Deze poging tot omzetting van het fraterhuis mislukte
(zie convict; fraterschool). Maar het einde kwam onherroepelijk.
In 1568 werd het huis in opdracht van de hertog van Alva gevorderd voor
bisschop Johan Knijff (t 1 oktober 1576). Deze was benoemd in 1563, en vestigde
zich in 1568 in zijn diocees. Hij wilde een seminarie in het fraterhuis vestigen. Er
woonde immers nog slechts één frater. Tevens voerde hij aan dat het seminarie ook
voor de arme klerken bestemd zou zijn, voor wier onderhoud immers goederen
waren gefundeerd. Het huis van het norbertijnenklooster Wittewierum kon als
fraterhuis dienen en daartoe worden overgedragen. Op 4 april 1569 ruilde de
bisschop met de pater van het fraterhuis het huis aan het St.-Walburgkerkhof tegen
het Wittewierummerhuis - het vroegere refugium van de Wittewierummer monni
ken - op de zuidhoek van de Popkenstraat en de huidige Schoolstraat. Koning
Filips gaf aan de ruil, op verzoek van de bisschop, zijn goedkeuring. De bisschop
vergrootte het gebouw en richtte het in als bisschoppelijk paleis. Het huis zou later
het stadhoudershof worden.
Na 1569 kon de rector de toestand niet meer ten goede keren. Post (‘Studiën’,
2, 148) veronderstelt dat de fraters ingevolge de bul van Pius V van 17 november
1568 zijn geseculariseerd (zie ’s-Hertogenbosch, 1). Dit blijkt niet uit stukken. De
laatste pater en procurator, Theodorus van Zutphen, droeg in 1578 de goederen
over aan het stadsbestuur. Hij kreeg een alimentatie van jaarlijks 200 dalers. De
inventaris van de meubelen en goederen van het frater- en het zusterhuis werd in
januari 1582 opgemaakt.
3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 Bibliotheek en scriptorium
De priester Scheltatus van Dyrtzum vermaakte in 1462 aan de fraters enige
boekwerken. In 1472 is sprake van een memorieboek. De Groningse burger
Harman Hopper vermaakte bij testament van 15 maart 1475 aan de fraters het
beste getijdenboek van zijn overleden echtgenote. Hermannus Scopinghe wordt in
1490 genoemd als bibliothecaris; in 1526 Petrus Delft. Volgens de historieschrijver
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Abel Eppens werden vanwege de magistraat in of voor oktober 1557 ketterse
boeken in het fraterhuis in beslag genomen. De schoolmeester mr. Derck werd in
datzelfde jaar vermaand vanwege de uitgave in druk van een niet-orthodox boek.
Bewaard gebleven is een Biblia Latina, cum postillis Nicolai de Lyra, Pauli
Burgensis additionibus et replicis Matthiae Dorinck. Pars IV (Nieuwe testament;
de delen I-III ontbreken); Contra perfidiam Judaeorum (Neurenberg, Anton
Koberger, 1485 [7 mei], 2°. Eigendomsmerk: ‘liber domus clericorum in groningen’
(boek van het klerkenhuis in Groningen). Groningse band (Groningen UB inc. nr.
44; IDL, nr. 842). Tevens de Opera Omnia van Johannes Pico della Mirandola
(Bemardinus Venetus de Vitalibus, Venetië, 9 oktober, 14 augustus 1498). Eigen
domsmerk: ‘Iste liber pertinet fratribus in groningen iuxta edem diue walburgis’
(dit boek behoort aan de fraters in Groningen bij de St.-Walburgskerk) (Kopen
hagen, Kgl. Bibl., Inc. 3229; V. Madsen, Katalog, II, 112).
De pastoor Willem Frederiks zou de bibliotheek van de fraters hebben verrijkt,
maar daarvan is geen spoor.
Bewaarde handschriften

Zie bijlage.

3.2 Kopiisten, boekbinders
In de stadsrekeningen geven posten blijk van de werkzaamheden der broeders als
boekbinders en kopiisten. Frater Theodoricus Bochum of Boeckum ontving in 1527
12 stuiver voor het schrijven van het eerste deel van de stadsrekening over 1526/7.
In 1548 vervaardigden de broeders een exemplaar van de kluftmeestersrol. Voorts
wordt genoemd frater Floris Boekebynder. Ook leverde het fraterhuis in 1541 en
1548 aan de stad papier en perkament (‘francijn’).
3.4 Auteurs
De eerste rector Willem Wigboldsz. hield een collatio voor de Zwolse schooljeugd
ter gelegenheid van het Zwolse colloquium.
Goswinus van Halen schreef een Leven van Wessel Gansfort, een levens
beschrijving in briefvorm van Rudolf Agricola, gericht aan Philippus Melanchton
(omstreeks 1514-1517), en twee brieven aan Albert Hardenberg in 1528 en 1529.
In de eerste brief herinnerde hij Hardenberg aan de verschillende personen die ten
tijde van abt Hendrik van Rees het cisterciënzerklooster te Aduard bezochten, in
de tweede somde hij de boeken van klassieke auteurs, kerkvaders/-leraren en
humanisten op die Hardenberg moest lezen. Goswinus wordt genoemd als mogelijk
auteur van de Disputatio Groningensis, een verslag van een discussie tussen
dominicanen en hervormingsgezinden, 1523 (Zwolle en Basel 1523).
Herman (Torrentinus) van Beek, aanvankelijk frater, produceerde veel kleine
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boeken voor schoolgebruik, veelal gedrukt in Deventer. Een commentaar op het
eerste boek van Alexander de Villa Dei’s Doctrinale werd gedrukt in Zwolle, 1
maart 1504. Voorts Scholia in Evangelia et Epistolas (Keulen 1499). In ’s-Herto
genbosch werd door de drukker Laurentius Hayen zijn O rationes familiares ex
omnibus P. Ovidii libri formate uitgegeven (zonder jaartal, tussen 1509 en 1523).
Zie voorts 3.5.
3.5 Onderwijs en vorming
Latijnse scholen en fraterschool

Twee parochies in Groningen hadden hun eigen school. In het Arme-klerkenhuis
ontstond echter ca. 1511 ook een school, met een volledig programma. Deze wist
zich meer dan vijftig jaar te handhaven tegen de St.-Maartensschool en de school
van de O.L.Vrouwe- of ter A-kerk, tot ca. 1566.

In de literatuur is geen eenstemmigheid te vinden over het bestaan van een frater
school. Met name A.T. Schuitema Meijer (‘Fraterhuis’, 20-23) verschilt van
mening met R.R. Post (Modem Devotion, 596-603, waarin een samenvatting van
vroegere publikaties gegeven wordt). Schuitema’s mening wordt gevolgd door R.
van Schaïk, F. Postma en J. Hermans (zie literatuuropgave). Nader onderzoek
bevestigt echter het standpunt van Post.
Post leidde uit een aantal zestiende-eeuwse documenten af, dat in het convict
een school was gevestigd met een compleet programma; er waren drie a vier
schoolmeesters nodig. Zo leest hij uit een rekest van het Groningse stadsbestuur
aan koning Filips II (september 1566) om kloostergoederen te mogen aanwenden
opdat ‘de armen jongens ter schoele gaende in het clerckenhuys binnen Groeningen
bij drie ofte vier goede mesters geinstitueert ende geleert mogen worden’ (deze
lezing bij Reg. Feith 1566/78; Feith, ‘Het klerkenhuis’, 9 en Van Dellen, 122-123;
Schuitema Meijer, ‘Fraterhuis’, 14-15 laat ‘geinstitueert ende geleert moegen
worden’ weg, hetgeen een wezenlijke omissie is). De volledige tekst maakt
duidelijk, dat er drie of vier schoolmeesters onderwijs geven in het Arme-klerkenhuis.
De tekst vervolgt: ‘ende dat naemaels de excellentste ende beste verstanden
enige onderholt in tselve clerkenhuys vercrigen moegen, om alsoe tot eenige
geleertheit ende excellencie te geraecken ende God almachtig ende synen heylige
kerkcke te dienen, ende is voorts seer van nooden dat alsulcke verstanden met
goederen niet voorzien wesende, met seeckeren almoesen buijten landes tot
ittelicke iaeren onderholden ende gesustenteert worden, om naemaels hen toe
moegen begeuen tot de voorss. diensten’ (Feith, ‘Klerkenhuis’, 9). Volgens deze
tekst moet naar de mening van de burgemeesters en de stadsraad aan de beste
leerlingen onderhoud geboden worden in het klerkenhuis voor verdere studie,
wellicht aan het geplande seminarie; in latere jaren moeten zij ondersteuning
krijgen voor een studie in het buitenland, d.w.z. aan een universiteit.
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Volgens een missive van de Groningse stadssecretaris van 24 januari 1585 aan
de aan het hof van Parma verkerende stadssyndicus moest deze bij de hertog
bepleiten dat voor het herstel van het seminarie en het Arme-klerkenhuis bezittin
gen en landerijen van het verwoeste augustijnenconvent te Appingedam bestemd
zouden worden. Volgens de secretaris werd het huis ‘voermaels mit III meisteren
staetlich bedient’. Dat slaat duidelijk terug op de periode dat het onderwijs in het
Arme-klerkenhuis nog volop gaande was, dus vóór de moeilijkheden van 1566 (zie
hierna). De stadssecretaris stelt dus, dat de fraters gedurende enige decennia van
de zestiende eeuw een convict hadden waarin drie schoolmeesters onderwijs gaven.
Aan dat getal drie knoopt Post dan vast, dat er in het convict een volledig
schoolprogramma werd gegeven. Men moet dat goed verstaan. Arme klerken
werden slechts toegelaten als ze tenminste twaalf jaar oud waren en de vijfde klas
hadden bereikt (vgl. Deventer, Gouda en Nijmegen). Indien de fraters een eigen
school hadden, verzorgden zij dus slechts het onderwijs in de vijfde, vierde en
derde klas. De topklassen twee en een ontbraken, evenals op de St.-Maartensschool. Met drie schoolmeesters konden de fraters dus volstaan voor een volledig
programma voor scholieren van twaalf tot vijftien jaar.
Voorts zijn er de volgende feiten. De fraters betaalden (sinds welke datum is
niet bekend) voor elke leerling die zij hadden compensatie aan de rector van de
St.-Maartensschool, totdat het stadsbestuur hen op 24 juli 1549 daarvan vrijstelde.
Zulke transacties zijn ook van elders bekend, (zie ’s-Hertogenbosch 1, betreffende
de verhouding tussen de particuliere school van broeder Abraham, pater van de
tertiarissen in Maastricht en het kapittel van St.-Servaas aldaar). Het bewijst dat de
fraters aan inwonende scholieren onderwijs gaven dat als concurrentie van het
onderwijs aan de stadsschool werd beschouwd; daaruit volgt dat de fraters meer
dan alleen aanvullend onderwijs gaven.
Vervolgens. Op 24 november 1511 schonk het stadsbestuur aan de fraters een
gedeelte van de stadswal bij het oosteinde van de St.-Jansstraat, waar het convict
gelegen was. De gift was bedoeld ‘tot vermeringhe, vordernisse ende behulp der
guder lehringe der scholers in ons statt’. De broeders bouwden overeenkomstig de
bouwvoorschriften van het stadsbestuur daar een nieuw huis tot bevordering van
het onderwijs in de stad (Schuitema Meijer, ‘Fraterhuis’, 5).
Ten derde. In 1520 pachtten de fraters van het stadsbestuur voor 80 jaar een
aangrenzend stuk stadswal, gelegen aan de stadsmuur achter de St.-Maartensschool.
De broeders mochten daar indien noodzakelijk bouwen voor uitbreiding van het
convict.
We kunnen uit deze teksten opmaken, dat er sinds 1512 uitbreiding aan het
convict in de St.-Jansstraat is gegeven ten behoeve van door de fraters te geven
onderwijs; het aantal convictbewoners nam kennelijk toe.
Tenslotte is er een document uit 1566 waarin een anoniem persoon (de domini
caanse lector Ludolphi?) zijn beklag doet over misbruik door de fraters van geld
en goederen van het Arme-klerkenhuis (zie hierna, convict); hij stelt in zijn stuk:
‘ick wasser doe lector als dat gheschach’, te weten de schenking van de stadswal
en het bouwen van het nieuwe huis in 1511 (Van Dellen, 115). Reeds in 1511
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werd er dus in het Arme-klerkenhuis onderwijs gegeven, o.a. door een van buiten
aangetrokken leraar.
Uit deze gegevens mag men inderdaad concluderen, dat minstens vanaf ca.
1511 tot aan de opheffing van het fraterhuis in 1568 resp. 1578 in het convict aan
de St.-Jansstraat onderwijs is gegeven. Ten onrechte stelt Van Dellen dat de school
gesticht zou zijn tussen 1467 en 1478 (l.c ., 114; vgl. 102). Johannes van de(r)
Oldekerke is in 1478 niet procurator van de school in de St.-Jansstraat, maar van
het Arme-klerkenhuis. Voordien, in 1467, was hij procurator van het fraterhuis aan
het Martinikerkhof (zie hierna; convict).
Post stelt dat de school nogal wat leerlingen uit de voornamere standen trok. Dit
wordt in twijfel getrokken door Schuitema Meijer (a.c., 21-22); volgens hem gaat
het slechts om zoons uit ‘eerzame’ gezinnen. In genoemd rekest uit 1566 van de
koning van Spanje constateerde overigens het stadsbestuur, dat de rijke burgers hun
kinderen meer voor ‘coopenschap ende negotiatie’ bestemmen dan voor een
geestelijk leven en de dienst van de H. Kerk (Van Dellen, 111). Juist daarom
moesten er studiebeurzen worden ingesteld (zie boven). De abten van Aduard
stelden studenten in staat de fraterschool te bezoeken.
Rond het jaar 1565 verkeerde het fraterhuis in een crisis, die ook terugsloeg op het
Arme-klerkenhuis (zie 2). De fraters werden onder toezicht geplaatst, m.n. voor wat
betreft het bestuur van het Arme-klerkenhuis. Maar zij legden zich niet bij de
nieuwe situatie neer. De rector van het fraterhuis Nazareth te Brussel, Adrianus
Gysselincx, richtte zich als gevolmachtigde van de fratergemeenschappen te
Deventer, Zwolle en elders bij rekest van 8 april 1566 tot de koning om voor het
Groningse huis restitutie van geld en goederen te verkrijgen en herstel in rechten.
Gysselincx voerde aan, dat pastoor Eelts erop uit was de fraterschool omver te
werpen, terwijl toch de fraters de goederen hadden verkregen ‘myt haeren suyren
arbeit, met schoei te haelden, boecken to schryven ende andersyns’. Tevens zou
pastoor Eelts uit zijn op ‘nieuwigheid van religie’. De koning beval het stads
bestuur aan de eisen van de fraters te voldoen (Van Dellen, 112-113; Schuitema
Meijer, 12). Ook in deze kwestie treedt duidelijk naar voren, dat er destijds in het
Arme-klerkenhuis onderwijs werd geven.
In de context van deze moeilijkheden moet ook het bezwaarschrift (door
Schuitema Meijer gedateerd op ongeveer 1565; ‘Fraterhuis’, 8) van de anonieme
lector geplaatst worden, waarvan boven reeds melding gemaakt werd. Zijn bezwa
ren betreffen m.n. het beheer van de goederen van het Arme-klerkenhuis, waarvan
de inkomsten door de rector van het fraterhuis niet overeenkomstig de bedoelingen
van de gevers zouden zijn besteed. Volgens dit geschrift zou het beheer (procuratorium ) van het Arme-klerkenhuis bij de rector van het fraterhuis en één van de
senioren van de St.-Maartenskerk hebben berust. Later stond pastoor Willem
Frederiks, die van 1489 tot 1492 persona van de St.-Maartenskerk was, toe dat de
rector, Robert geheten, alleen het beheer voerde. En daar kwamen volgens de
schrijver van het bezwaarschrift wantoestanden uit voort. Deze rector beschikte
over goederen en inkomsten die bestemd waren voor de arme klerken, om daar

GRONINGEN

127

mede voor een derde deel de kosten van de bouw van het ‘grote huys’ met een
kapel voor de fraters te dekken. De rector riep zijn medebroeders op de arme
klerken later uit de goederen van het fraterhuis compensatie te bieden. Ook
anderszins trokken volgens de lector de fraters inkomsten voor de arme klerken
bestemd aan zichzelf. De lector geeft weer wat hij van de rector [van de St.Maartensschool] Reynerus [Praedinius] (die zijn informatie had van frater Laurentius) en van frater [Theodoricus] Boeckum te weten is gekomen over de renteinkomsten van het Arme-klerkenhuis. Het stuk droeg dan ook aan de buitenzijde
de aantekening: Reditus pauperum clericorum domus fratrum Groningensium (Inv.
nr. 285; afschrift uit 1855; Reg. nr. 333).
Het Arme-klerkenhuis stond sinds een besluit van het stadsbestuur van 12
februari 1566 onder toezicht van twee administrateurs vanwege de stad. De stad
wilde volgens eigen zeggen het huis weer terugbrengen tot zijn eerste, oorspronke
lijke instelling (het historisch perspectief is hier vertekend), te weten ‘om de joeget
toe leeren, toe institueren ende to tuchtigen’ (Feith, ‘Klerkenhuis’, 19; Van Dellen,
121; Schuitema Meijer, ‘Fraterhuis’, 13). De administrateurs moesten in plaats van
onbekwame fraters enige geleerde en vrome mannen aannemen om het onderwijs
te verzorgen. In het vervolg mochten geen fraters in het convict worden aangesteld
tenzij na onderzoek vanwege de stadsraad naar hun bekwaamheid om onderwijs
te geven. De pater van het fraterhuis en de procurator van het convict mochten
geen personen tot de priesterwijding aanbieden tenzij na onderzoek en verkregen
toelating door de pastoor. De pater en de procurator konden slechts door de fraters
worden gekozen met instemming van de stadsraad en de pastoor van de St.Walburg— en de St.-Maartenskerk. Twee administrateurs zouden samen met de
procurator eenmaal per week het beleid bespreken, de boekhouding verzorgen en
jaarlijks rekenschap afleggen over het beheer aan de gedeputeerden van de raad en
de genoemde pastoors. Onroerend goed van het Arme-klerkenhuis mocht slechts
vervreemd worden met toestemming van de raad. (Ordinantie van 12 februari 1566;
Feith ‘Klerkenhuis’, 19-21; Van Dellen, 112, 121-122; Schuitema Meijer, ‘Frater
huis’, 13).
Tevens wees het stadsbestuur erop dat in het Arme-klerkenhuis een kerkelijk
seminarie voor de hogere opleiding gevestigd moest worden. De afgevaardigden
van de stad kregen dan ook opdracht bij de landvoogdes te bepleiten dat goederen
van de opgeheven kloosters te Esens (Oostfriesland) en te Appingedam tot vrome
doelen zouden worden bestemd, ‘als tot schoeien, mesters ende arme yongen te
onderholden’ (Van Dellen, 122, met verkeerde lezing; Schuitema Meijer, ‘Frater
huis’, 14). Inrichting van een seminarie was immers bevolen door het concilie van
Trente (1545-1563), en Groningen was tot bisschopsstad verheven in 1559. In 1579
dacht de landvoogd Matthias van Oostenrijk aan een herstel van de fraterschool als
seminarie; hij wilde hierbij het kapittel opheffen.
In mei 1586 kwam toestemming af om de kloostergoederen te bestemmen voor
het onderhoud van de St.-Maartensschool; de stad moest dus zelf het herstel van
het Arme-klerkenhuis op zich nemen. In 1587 werd heer Anthonys Folcard, pastoor
te Harsen, door het stadsbestuur als procurator en lector in het huis aangesteld. In
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1590 werden de goederen van het Arme-klerkenhuis door het stadsbestuur overge
dragen aan de jezuïeten, onder voorbehoud van wat jaarlijks aan de arme scholie
ren ten goede moest komen. Het kwam niet tot de stichting van een jezuïetencolle
ge; de stad ging in 1594 over in staatse handen.
Over de lotgevallen van het Arme-klerkenhuis na 1594 zie Schuitema Meijer,
‘Fraterhuis’, 23-34. De voormalige fraterschool werd op hervormde leest geschoeid
en gefinancierd uit de inkomsten van de aan de stad overgedragen goederen. Deze
‘academie offte burse’ bleef in stand tot 1684. In 1607 verbond de predikant van
Eelde en Roderwolde zich tot betalen van kostgeld voor zijn zoon. Oede Bolardi,
custos van de ‘trijviael scholen’ die mede gevestigd waren in het ‘fraterhuis’,
genoot aldaar de kost. Wamerus Jacobi, custos van de Latijnse school te Gronin
gen, verzocht in 1641 aan burgemeester en raad om onderricht te mogen geven in
het ‘fraterhuis’ tegen genot van kost in deze inrichting.
Zie voorts 2.
Reinier Praedinius van Winsum (1510-1559), later leraar aan en rector van de St.Maartensschool, en Albertus Rizaeus (Ritzer) Hardenberg (1510-1574), een tijdlang
(sinds 1528) leraar aan de Groningse school, monnik in Aduard, maar daarna
getrouwd en voorvechter van de reformatie in Emden, deelden in hun schooltijd
kamer en bed in het Groningse Arme-klerkenhuis. Mogelijk volgden zij toen ook
de lessen bij de broeders.
Herman Torrentinus (van Beek) van Zwolle (t ca. 1520), lid van de broederge
meenschap, gaf onderricht in de vijfde klas van de St.-Maartensschool te Gronin
gen. Later verliet hij de broeders om zijn moeder te kunnen onderhouden en keerde
terug naar Zwolle. Daar werd hij rector van de school, waar Gerard Listrius hem
in 1516 opvolgde.
Convict / Arme-klerkenhuis

In 1464, in een transfix bij het privilege van bisschop David van Bourgondië van
19 mei 1457, is sprake van klerken en scholieren die te Groningen studeren en
verblijf houden in huizen die onder het bestuur of het toezicht staan van de fraters.
Zo’n situatie is ook uit Zwolle bekend.
In 1478 wordt een convict in de Sint-Jansstraat genoemd. Het werd begonnen
door Johan van de(r) Oldekerke, de ‘procurator des clerckhuses an de sudersyde
in Suncte Johannesstrate up de Oesterhome der strate gelegen’ (Reg. Feith 13b,
655; Van Dellen, 102 en 118; Schuitema Meijer, Inventaris, 3) Ten onrechte wordt
dit Arme-klerkenhuis reeds in die periode voor ‘school’ aangezien (vgl. Van
Dellen, 102 en 114). Meestal wordt dit convict aangeduid als ‘fraterhuis’, hetgeen
zeer verwarrend is. Het werd in de tweede helft van de zestiende eeuw ‘klerkenfraterhuis’ genoemd. In het onderstaande wordt uitsluitend de term Arme-klerken
huis gebruikt.
Een zekere Aijle Hallema schonk in 1478 onroerend goed te Westeremden ‘tot
behoeff des huses [het ‘clerckhuus’] vorscreven ende den schamele clarcken ende
kinderen de man daer inneholden sal’ (l.c.). De fundatie van het Arme-klerkenhuis

GRONINGEN

129

dateert dus uit 1478. Wemele, weduwe van Ludolff Sickinge, schonk in 1479 een
rente voor dit Arme-klerkenhuis.
Naar het voorbeeld van Zwolle werden ook betalende scholieren opgenomen,
zodat in 1511 de gebouwen moesten worden uitgebreid. In het convict werd de
fraterschool gevestigd (zie hierboven).
In het midden van de zestiende eeuw verkeerde het fraterhuis in moeilijkheden,
en aanstonds ook het Arme-klerkenhuis. Een relaas van klachten door een anonie
me gewezen lector aan het fraterhuis over het wanbeheer van de goederen bestemd
voor de arme klerken uit circa 1565 is bewaard (zie boven). De goederen van het
Arme-klerkenhuis waren blijkbaar in een afzonderlijke stichting ondergebracht, die
aanvankelijk onder toezicht stond van de rector van het fraterhuis en één der
senioren van de St.-Maartenskerk. Na de dood van de senior mr. Hendrik wilde de
toenmalige rector Robert (ca. 1480-1487) geen medehelper meer hebben. De
pastoor Willem Frederiks stemde daarmee in. Later traden de senioren toch weer
mee op in het beheer. Het relaas beschrijft uitvoerig de ‘arme renten int klarckhuijss’, en het beleid ter zake van de latere rectoren vanaf Johannes van de(r)
Oldekerke. Van elders is bekend dat rector Goswinus in 1513 een gedeelte van de
door het fraterhuis verschuldigde uitkeringen ten bate van de arme klerken bestem
de voor een bijdrage voor de bouw van de St.-Pietersbasiliek te Rome.
Bij de oprichting van het bisdom Groningen werd ook gepoogd het convict om
te zetten in een seminarie. In 1567 moesten de fraters het convict afstaan voor
huisvesting van soldaten. Toch verbleven er na de opheffing van het fraterhuis in
1578 nog klerken, aan wie bijvoorbeeld in 1582 door de preceptor van de St.Maartensschool onderricht werd gegeven. In 1587 werd het huis hersteld. Er
werden een procurator en een lector voor dit huis aangesteld; de zuster van
laatstgenoemde verzorgde de huishouding.
Twee akten uit 1495 en 1517, die van 1517 uitgaande van de bisschop van
Utrecht omtrent een beneficie ten behoeve van de scholier Johannes Wicheri, zijn
bewaard gebleven.
4

GEBOUWEN EN KUNSTWERKEN

Rond 1490 is er sprake van het ‘grote huys’ met een kapel en altaren. In 1491
verkregen de fraters door ruil een kamer en hofstede naast het fraterhuis, aan de
noordzijde van de Heer-Popkenstraat. Het fraterhuis op het Martinikerkhof werd
bisschoppelijk paleis in/na 1568 (Afbeelding bij Peters, Oud-Groningen, 91). - Er
is in 1468 en 1510 ook sprake van ‘zusters wonende bij het fraterhuse’, die een
deel van de stadswal gebruikten voor hun was. In 1518 heet die woning ‘Vrouwe
Ludekenshuys’. In 1556 leverden de fraters aan de stad 20.000 bakstenen, en
verwierven daarvoor een gedeelte van de stadsmuur. Zie voorts 3.5, convict.
In 1475 liet de rector drie gouden ringen en een zilveren schaal taxeren bij
Ghise de goudsmid.
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INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

De eerste rector Willem Wigboldsz. was priester van de St.-Maartenskerk. Een
priester uit het fraterhuis bediende sinds 1460 het Maria-altaar in de St.-Walburgkerk, gesticht door Ludeke Jarges (Jarichs). In 1464 werd deze bediening omgezet
in een vicarie. Ten laste van andere schenkingen werd een officie van een dagelijk
se mis voor Ludeke Jarichs ingericht, dat bediend werd door haar neef, frater
Theso ter Bruggen. Ook verzorgden de fraters de jaargetijden in de St.-Maartens
kerk voor de overledenen van de familie Jarichs. In hun eigen kapel hielden zij
zielmissen voor Wemele, weduwe van Egbert Maes, en voor hemzelf na zijn dood.
Tevens hielden zij toezicht op uitdelingen aan de armen, welke de zusters van het
Olde Convent verrichtten krachtens beschikking van Egbert Maes. Zeven missen
per week lazen zij voor het zieleheil van Ludolpha (Ludeke), weduwe van Albert
Jarich, en haar verwanten, krachtens een schenking van goederen in 1464.
De betrekkingen met het klooster in Frenswegen waren zeer nauw. Ook met het
fraterhuis te Munster bestonden banden, blijkens een notariële overeenkomst van
18 augustus 1467. De gemeenschap in Berlikum won de raad in van de broeders
in Groningen, Zwolle, Deventer en Munster in 1486; de pater van Groningen
beloofde de zaken te onderzoeken (zie Berlikum).
6 RECTOREN

Willem Wigboldsz. van Groningen 1436-1453
Adolf van Dokkum 1455-1458
Johannes van Munster 1461-1480
Robert N.N. 14807-1484?
Johannes van de(r) Oldekerke 1484-1507
Goswinus van Halen 1507-1530
Amold (van) Tekenborch 1530-1545
Bartholomeus Endovie 1549-1556
Johan Eijsinge 1557
Leonardus Leonardi 1559
Theodorus van Zutphen 1564-1578
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HARDERWIJK
St. Gregoriushuis / Domus sancti Gregorii
1441-1578

1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Klerken- of St.-Gregoriushuis (1476); Clerkenhuis (ca. 1485); Fratres
sancti Gregorii in Harderwich (1503).
1.2 Ligging: In de straat van Sevenhusen (later Pesthuisstraat, thans Eendrachtstraat). Bisdom Utrecht, provincie Gelderland.
2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Deze korte schets van de geschiedenis berust op de regesten in Berends, Oudarchief Harderwijk, de oorkonden uitgegeven door Hofman, ‘De broeders’, en
Mars, ‘Latijnse school en fraterhuis’.
Op 12 januari 1441 droegen de schepenen van Harderwijk aan Dirk van Herxen,
Albert Paep van Kalkar en de overige fraters te Zwolle een daartoe door de
schepenen aangekocht huis en erf over in de straat van Sevenhusen, onder voor
waarde dat ze binnen twee jaar er ‘ene vergaderinge van priesteren en clerken’
zouden stichten, ‘na manieren van her-Florenshuys te Deventer ende van der
Clerkehuys te Swolle’ (Berends, Reg. 207; ZwolReg 1762; Hofman, ‘De broeders’
(1898) 117-118). Een tweede schenking van een belendend huis met erf door
Reyntgin Grauwertsz. en Griete Mastbroecs zijn vrouw, alsmede Aleijt, weduwe
van Daem Bertramssoen, volgde op 20 januari 1442; deze schenking geschiedde
voor de ene helft van het huis aan Gerrit de Wilde, voor de andere aan Teleman
van Honnef, beiden frater te Harderwijk, ten behoeve van Dirk van Herxen c.s..
Albert Paep, door Dirk van Herxen aangezocht om leiding te geven aan het
Harderwijkse fraterhuis, verontschuldigde zich. Godfried van Kempen werd daarop
de eerste rector. Ook andere huizen en erven werden verworven.
In het begin kende de stichting vele moeilijkheden. Welke dat zijn wordt niet
aangeduid door De Voecht (Narratio, 99-100). Vermoedelijk speelde hierin een rol
de pest die ca. 1450 de leerlingen van de stadsschool de stad deed ontvluchten.
Godfried van Kempen keerde tenslotte terug naar Zwolle, en overleed aldaar op 18
maart 1464. Hij werd begraven in Windesheim.
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Een altaar in de kapel en het kerkhof der fraters werden gewijd op 6 april 1459
door Judocus Borre, bisschop van Hieropolis en vicaris-generaal van David van
Bourgondië, bisschop van Utrecht.
Het leven in het Harderwijkse fraterhuis is goed bekend uit de in 1503 door
Comelis van Vianen gekopieerde of opgestelde leefregel, in relatie tot de dagorde.
Het gaat niet om consuetudines of statuten in eigenlijke zin. Op 2 juli 1528 moest
Harderwijk zich overgeven aan keizer Karei V. De veiligheid van de uitheemse
leerlingen van de stadsschool werd gegarandeerd. De pater van de fraters, Comelis
van Vianen, of zijn econoom kreeg een vrijgeleide naar Gelderse steden, om met
de ouders van inwonende leerlingen te kunnen afrekenen; ook de studenten
verkregen een vrijgeleide. Thomas van der Nyekerk was rector in 1535.
In 1566 en in 1572 had Harderwijk, en hadden dus ook de fraters, te lijden van
de beeldenstorm. In 1578 benoemde stadhouder Jan van Nassau een nieuwe raad.
Het fraterhuis werd in dat jaar opgeheven.
De goederen werden voortaan beheerd door rentmeesters. Daardoor is er een
goed inzicht in de omvang van de bezittingen en de verplichtingen van het frater
huis. De rentmeesters verhuurden op 14 april 1580 een aantal gebouwen en
percelen van het fraterhuis aan Harderwijkse burgers. Op 5 september 1580 sloot
de stad een overeenkomst met de fraters betreffende alimentatie en ontruiming van
het fraterhuis en het convict, inlevering van het zegel, de brieven, pachtcontracten,
registers en rekenboeken. De inkomsten van het huis werden bestemd voor de
hervormde kerk- en schooldienaren. Pater Dirk Fransz. en een medebroeder
huurden een zaal en andere lokalen in het Kleine fraterhuis (Arme-klerkenhuis),
welk contract op 4 januari 1585 door de rentmeesters voor zes jaar werd verlengd.
In 1587 werd in de voormalige kapel het pesthuis gevestigd. Toen de laatste
katholieke pastoor was vertrokken nam pater Dirk Fransz. de zielzorg over, maar
in 1599 kwam er een verbod op godsdienstoefening in particuliere huizen.
3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 Bibliotheek en scriptorium
Bibliothecaris was in 1551 frater Willem Hendriksz. In 1572 werd het fraterhuis
van zijn beelden, boeken en verder geestelijk huisraad beroofd. Zij zullen bij de
kerkeraad en het stadsbestuur terecht zijn gekomen. In 1608 werd het boekenbezit
van kerk en stad toegevoegd aan de bibliotheek van de Latijnse school (Veluws
Gymnasium). In 1818 werden een aantal boeken overgebracht naar de Athenaeumbibliotheek te Deventer.
Bewaarde handschriften

Zie bijlage.
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3.2 Kopiisten

In 1525 bestelde het kapittel van St.-Marie te Utrecht een antiphonarium bij frater
Barent van Zutphen. Het is niet te identificeren met een van de zes bewaarde
antiphonaria van het kapittel die thans in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht
berusten. Pater Altetus van Hierden kreeg opdracht van de kerkmeesters van
Wageningen in 1550/51 een graduale te doen kopiëren. Tevens werd bij die
gelegenheid het oude graduale opnieuw gebonden en werd een klein psalterium
besteld, dat de fraters van beslag en omslag zouden voorzien. Ook de norbertijnen
van de abdij Mariënweerd lieten in 1558 een graduale kopiëren. Boekbinder en
schrijver was frater Goert Janszn., ca. 1583. Hij kopieerde voor de Veluwse
edelman een verzameling politiek belangrijke stukken, Statutenboek geheten
(RArch Gelderland, Arnhem. Archief Cannenburg (Inv. nr. 0407). In 1573 vervaar
digde frater Gregorius Pannenkoeck een Statutenboek (RArch Gelderland, Arnhem,
Hoge Raad van Adel. Collectie Van Spaen, nr. 70).
Boekverkoop

Op 29 juni 1580 verhuurden de stadsrentmeesters voor één jaar gedeelten van het
fraterhuis, o.a. ‘de kamer, daar men de boeken pleegt te verkopen’ (Berends, Reg.
1344). Het zal hier wel gaan om schoolboeken voor de leerlingen van de stads
school.
3.4 Auteurs
In 1503 schreef Comelis van Vianen een leefregel voor de fraters (Den Haag, KB,
hs. 129 E 4; zie bijlage). Ook schreef hij in 1540 een register van bezittingen, dat
in 1593 nog bekend was, maar later verloren is gegaan. - De lector aan de stads
school Petrus van Afferden (Apherdianus), auteur o.a. van Tyrocinium latinae
linguae in usum studiosae juventutis (Keulen 1545), ondertekende de opdracht van
zijn boek ‘uit de schoolgebouwen van de broeders van St.-Gregorius’. Ten onrechte
heeft men daaruit afgeleid dat hij tot de fraters zou hebben behoord, en dat de
fraters een eigen school hadden.
3.5 Onderwijs en vorming
Latijnse school

In Harderwijk was vanouds een parochieschool. Sinds het midden van de vijftiende
eeuw werd deze omgezet tot stadsschool, waar de schepenen de rector en lectoren
benoemden. Frater Jan Hermsz. werd in 1511 door de pater van het huis, Gherit
Brinck, aangesteld als vierde lector aan de stadsschool. Hij kreeg geen loon van
de stad. Integendeel, de fraters droegen bij in het loon van de rector. Het betreft
hier een geïsoleerd geval.
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Convict / Arme-klerkenhuis

Het convict, dat de fraters krachtens een overeenkomst met de stad begonnen (zie
2.), lag aan de overzijde van de Vijhestraat, schuin tegenover het fraterhuis, op de
plaats waar vroeger de lange noordelijke vleugel van huize Bethel stond. Het convict
werd ook Kleine fraterhuis genoemd; vandaar de naam Fraterhuissteeg (zie hierna).
Een stichtingsdatum is niet bekend. 4 januari 1558 is de datum waarop het ‘Kleyne
Fraterhuyss’ in archivalia voor de eerste maal genoemd wordt. Vóór die tijd, in een
stuk van 2 september 1528, is wel sprake van ‘clercken offte studenten die in dat
fraterhuys woenen’. Indien men aanneemt, dat het hier gaat om inwoning in het
fraterhuis, zou daaruit kunnen volgen dat de arme klerken niet over een eigen huis
beschikten. In dat geval moet het convict gebouwd zijn tussen 1528 en 1558.
In 1456 is sprake van een rente voor de ‘erme clercken in der (doorgehaald,
ermer) frater huys’ (origineel in het Harderwijkse ‘Kerckenboick’, inv. nr. 798, f.
40r). De doorhaling, die van dezelfde hand is als die van de schrijver van de tekst,
bewijst dat er in 1456 géén ‘arme-fraterhuis’ was. Ook in latere stukken treffen we
geen vermelding van het ‘arme-fraterhuis’ aan. In 1483 wordt bij een schenking
wel onderscheid gemaakt tussen ‘den frateren’ en ‘den armen frateren’ (origineel
in inv. nr. 798, f. 67v), maar er is geen sprake van een aparte woning.
Wel hadden de fraters de zorg voor arme klerken. Er is bijvoorbeeld na 1525
sprake van ‘die arme fraters’ als begunstigden van aalmoesuitdelingen, onder
toezicht van ‘die overste vander klerken fraterhuys’ (Berends, Reg. 605). In 1555
schonken mr. Arent to Boecop en zijn vrouw een rente bestemd voor de aankoop
van wollen en linnen lakens voor de fraters, en voor boeken, inkt en papier voor
de arme klerken; uit een andere renteschenking uit datzelfde jaar door dezelfden
hadden de meesters van het St.-Annagilde de verplichting vijf arme klerken, door
de pater van het fraterhuis aan te wijzen, wekelijks te bedelen met vijf broden met
boter, spek of haring.
De fraters verzorgden soms aanvullend onderwijs in het eigen huis of in het
convict. Het Galilea-klooster in Monnikendam zond in 1455 en omstreeks 1480
broeders naar Harderwijk om bij de fraters grammatica te leren. Ca. 1545 is er
sprake van de ‘schoolgebouwen’ van de fraters (zie hiervóór, 3.4.)
Na de opheffing van het fraterhuis besloot het stadsbestuur op 18 januari 1600
in de gebouwen van het fraterhuis een ‘Illustre school’ te vestigen. Een gedeelte
der leerlingen vond onderdak in het fraterhuis; ook voor de arme klerken werden
voorzieningen getroffen.
4

GEBOUWEN

Mars (‘Latijnse school’, 160) neemt aan dat het huis en de hofstede, gelegen in de
straat van Sevenhuisen, dat in 1442 in twee helften door de fraters was verworven,
verbouwd is tot fraterhuiskapel, het latere Pesthuis, het enige gebouw van het
fraterhuis dat nog herkenbaar is overgebleven.
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In het oudste gedeelte van huize Bethel, waar vroeger het convict stond, vindt
men als overblijfselen nog oude muren en balken met gotische sleutelstukken. Het
huis zou in 1503 na de grote stadsbrand herbouwd zijn. Het Hervormde Oude
Mannen-, Vrouwen- en Kinderhuis, gesticht in 1690, herbouwd in 1876, staat op
de plaats van het fraterhuis. In het Pesthuisstraatje zijn nog overblijfselen uit het
begin van de zestiende eeuw te zien.
In 1498 kreeg de kapel voor tien jaar de beschikking over een retabel van het
Apostelenaltaar, dat door het St.-Rochusgilde voor diezelfde periode in gebruik
werd genomen voor hun diensten en feesten.
In een verzameling gewassen pentekeningen (Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie, afd. Topografie, Den Haag) uit de jaren 1607-1609 zijn afbeeldin
gen opgenomen van het fraterhuis en het pesthuis. De ligging van fraterhuis en
convict zijn goed te zien op de kaart van J. van Geelkerken, opgenomen in Arend
Van Slichtenhorst’s XIV Boeken van de Geldersse geschiedenissen (Arnhem 1653,
1654).
5

INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

Adolf van Dokkum (Dockem), een van de eerste bewoners van het fraterhuis, was
belast met de leiding van de zusters in Nijkerk en werd nadien tweede rector van
het Groningse fraterhuis. Teleman (Tilman) van Honnef (Honf), oorspronkelijk
frater in Groningen, was ca. 1450 procurator van het regularissenklooster St.-Agnes
aan de Vismarkt (f1451?). Jacob Hagen was daar in 1451 procurator, in 1462
rector van het Agnietenconvent te Emmerik.
Bij een overdracht van goederen en renten ten behoeve van uitkeringen aan de
armen (9 juli 1476) bepaalde de donateur, de priester Herman Woutersz., dat de
fraters betreffende het beheer verantwoording moesten afleggen aan de prior van
Windesheim, en dat bij eventueel verval de goederen naar het St.-Elisabethsgasthuis en de H.-Geestmeesters te Haarlem zouden gaan. Deze schenking werd echter
in 1485 gerestitueerd; de grauwe zusters van Klarendal in Harderwijk werden met
de uitkeringen belast.
De fraters hadden de zorg voor het St.-Agnietenconvent. Rector aldaar was
vanaf 1434 tot 1462 Jacob Wolf uit Hulsbergen, die tevens tot zijn dood in 1477
het St.-Catharinaconvent verzorgde (zie Hulsbergen). Hij werd in het St.-Agnesconvent opgevolgd door Herman van Meer, eveneens uit Hulsbergen (f1490). Het
tertiarissenklooster St.-Catharina kreeg in 1477 frater Gerardus van Weesp (f1509)
uit Hulsbergen tot rector als opvolger van de reeds genoemde Jacob Wolf. (Volle
dig overzicht bij Maris, ‘Latijnse school’, 235-236)
De pater van het fraterhuis was, bij ontstentenis van de naaste bloedverwanten
van de stichter, collator van de Goltsmitsvicarie. De fraters verrichtten vicariediensten in de O.L.Vrouwe-kerk en ten bate van de St.-Agatha- of St.-Echtenvica-
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6 RECTOREN

Godfried van Kempen 1441, 1458, 1464
Johannes van Goch 1473?, 1485
Peter van Ierseke 1495, 1503
Gerrit Brinck 1511, 1547
Comelis van Vianen 1528, 1540
Thomas van der Nyekerk 1535
Peter van Lochem 1536?, 1547
Aelt Aeltsz.van Hierden 1544, f1576
Dirk Fransz. 1576, 1578, 1585, 1600
7
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GOUDA
St. -Pauluscollatiehuis / Domus collationis sancti Pauli apostoli
1466-1573

1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Domus fratrum collationis in Gouda; domus collacionis sancti Pauli
apostoli in Gouda (1425; 1506); fratres sancti Jheronymi in Gouda (1462); domus
clericorum sancti Pauli apostoli (1475); fratres domus sancti Pauli in Gouda
(1478); Sint Pouwels convent ter Gou; Sinte Pouwels broers ter Goude (1516);
Collaciehuys binnen der Goude; Sinte Pouwels’ Collacihuys; Fraterhuys ter Goude
(1564).
1.2 Ligging: Te Gouda, tussen Jeruzalemstraat, Groeneweg en Patesteeg. In 1425
huis en erf van Dirk Florisz. in de Spieringstraat, achter de kerk, beschikbaar als
collatiehuis voor reguliere kanunniken van het kapittel van Sion; sinds 21 novem
ber 1447 fraterhuis (nu Jeruzalemstraat).
2 BEKNOPTE GESCHIEDENIS

Deze korte schets berust voornamelijk op de archivalische gegevens als vermeld
bij Taal, Archieven (korte samenvatting, ibid., p. 13-16), en de Kroniek van
Hendrik van Arnhem (ed. A.H.L. Hensen). Voorts de gedrukte stukken bij Vorst
man. Een breder verhaal bij Taal, Goudse kloosters, die overigens ten onrechte
vaak het fraterhuis als klooster betitelt.
Voorfase

Volgens Goudriaan worden reeds in 1398 broeders van het Gemene leven vermeld.
Bij gelegenheid van de vaststelling van nieuwe accijnzen op in de stad geconsu
meerd bier worden o.a. de ‘begaven’ daarvan vrijgesteld. Goudriaan interpreteert
dat woord als ‘begar(d)en’, waarmee de broeders van het Gemene leven zouden
worden aangeduid. Voor deze interpretatie bestaat onvoldoende grond. Zeker gaat
het niet om een geformaliseerde fratergemeenschap, met gemeenschappelijke
eigendom etc. Bij de oprichting van het Utrechtse tertiarissenkapittel omstreeks
Pasen 1399 (zie Amersfoort), zou heer Harman ter Goude deze Goudse ‘broeders’
hebben vertegenwoordigd. Deze groep nam op een onbekend tijdstip de derde regel
van St.-Franciscus aan. Wellicht was Harman minister van de tertiarissen in hun
convent in de Spieringstraat. In 1414 treedt hij op als getuige in een te Utrecht
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opgemaakte notariële akte (20 februari 1414: transumpt van de bulle van paus
Nicolaas IV van 1289 betreffende toestemming tot de stichting van de orde van de
penitentie). In 1419 vertrokken dezen naar Stein, alwaar zij een klooster stichtten
om de regel van St.-Augustinus te volgen. Harman ter Goude werd aldaar de derde
prior, in 1424.
Beginfase. Het collatiehuis van Dirk Florisz.

Op 31 mei 1425 schonk de priester Dirk Florisz. aan het generaal kapittel van de
reguliere kanunniken in Den Hem bij Schoonhoven, in Sion tussen Delft en
Rijswijk en in het land van Stein buiten Gouda, zijn woonhuis in de Spieringstraat
te Gouda, dat hij eerder van de vertrekkende tertiarissen had gekocht, met erf,
huisraad en boeken, benevens twee jaarrenten uit twee huizen in de Wijdstraat en
aan de Haven, op voorwaarde dat het huis bewoond zou worden door twee, drie
of meer priesters, die daar op feestdagen, na de vespers, een collatie moesten
houden voor het volk. Huis, erf en goederen zouden aan de H.-Geestmeesters van
Gouda komen, wanneer de regulieren de bediening van het collatiehuis zouden
neerleggen. Dezen moesten dan de collaties (doen) verzorgen. De elect-bisschop
van Utrecht, Zweder van Culemborg, bekrachtigde de schenking op 26 juli 1426.
Bij de grote stadsbrand van 1438 brandde het huis af. Het werd door de
regulieren opnieuw opgebouwd. In 1443 verlieten zij het huis, en het verviel aan
de H.-Geestmeesters. Dezen nodigden incidenteel priesters uit voor het houden van
de collatie. Deze constructie bleek echter onvoldoende. Contacten van de H.Geestmeesters met het Delftse fraterhuis, met name met de Delftse rector Hendrik
Herp, leidden in 1445 tot een nieuwe stichting.
Een fraterhuis naar Delfts model

Herp vatte het plan op in het collatiehuis een fraterhuis te stichten naar Delfts
model. De paters van het Zwolse colloquium en zijn medebroeders in Delft waren
tegen deze plannen, omdat Herp zijn Delftse medebroeder Comelis Comelisz. in
Gouda rector wilde maken, alsook vanwege de materiële consequenties. Herp zette
echter door en zond de oudste Delftse frater, Bemard Lochem, een goed predikant,
naar Gouda. Deze hervatte de collaties. De Delftse fraters bleven zich in meerder
heid tegen Herps plannen verzetten. Het Zwolse colloquium liet na Pasen 1446 de
zaak onderzoeken door de rector van Zwolle, Dirk van Herxen, Rutger van Zon,
rector van St.-Hiëronymusberg te Hulsbergen bij Hattem en de rector van het
fraterhuis in ’s-Hertogenbosch, Johannes van Kalkar. Dezen susten de onenigheid
en stelden Herp aan als rector in Gouda; de Delftse procurator Bartholomeus
volgde hem op in Delft. Twee clerici en een junior-clericus gingen met Herp mee.
De communauteit leefde in grote armoede. De clerici verrichtten schrijfwerk
tegen betaling (Kroniek, 13-17, 18). De H.-Geestmeesters droegen hun ook het H.Geestaltaar in de parochiekerk op, zodat zij door de plichten daaraan verbonden
te vervullen ook de inkomsten konden genieten. De communauteit trok vier nieuwe
clerici aan, die zich eveneens met schrijfwerk tegen betaling bezighielden. Herp
verzorgde de collaties (ed. G. Epiney-Burgard).
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Op 21 november 1447 droegen de H.-Geestmeesters het vroegere huis van Dirk
Florisz., bekend als het Collatiehuis, met toestemming van het stadsbestuur, op aan
drie met name genoemde Delftse broeders, Hendrik Herp, Thomas van Arnhem en
Pieter van der Veer, benevens aan de rector van het Delftse huis, onder voorwaarde
dat deze voor de collaties zouden zorgen. Zij zouden leven volgens de beginselen
van de broeders van het Gemene leven te Zwolle en te Deventer. Indien een van
de drie voomoemde broeders kwam te overlijden of vertrok, mochten de overigen,
samen met de pater van Delft, een ander in zijn plaats kiezen. Als visitatoren
werden aangewezen de paters van Overijssel, te weten die van de fraterhuizen te
Zwolle, te Deventer en te Hulsbergen. Mochten de fraters in de loop van de tijd
het huis verlaten of de bepalingen van de fundatie niet onderhouden, dan verviel
het huis weer aan de H.-Geestmeesters. In een overeenkomst van 19 juli 1448 werd
de verhouding tussen de fratergemeenschap en de pastoor van de Goudse kerk,
Walter van Boechout, geregeld.
Moeilijkheden

Herp verliet Gouda al spoedig, en ging in Rome in 1450 over naar de minderbroeders-observanten in het klooster Ara Coeli. Hij werd in 1451 opgevolgd door
Johannes van Goch, een frater uit Amersfoort, die veel met ziekte te kampen had,
waardoor het huis moeilijk aan de verplichtingen kon voldoen. Volgens Van
Kalveen moet hij gelijkgesteld worden met Johannes Pupper van Goch, de enige
priester van het Amersfoortse huis met deze herkomst (Kroniek, 25 en 27; Van
Kalveen, ‘Johan Pupper’, 113; zie Amersfoort). Bisschop Rudolf van Diepholt
wijdde in 1451 op verzoek van het stadsbestuur een clericus van het huis tot
priester, alhoewel het nog niet officieel erkend was. Zo deed ook bisschop David
van Bourgondië in 1457. Beide malen was de reden, dat het huis twee van de vier
priesters die de collaties hielden verloren had.
Uiteindelijk bleef Johannes van Goch zelfs alleen over. Hij nam de Goudse
clerus door zijn collaties tegen zich in. De Amersfoortse broeders wilden niet
helpen. Dirk van Herxen, rector van het Zwolse fraterhuis, en Maarten van Schijndel, rector te Hulsbergen, intervenieerden op 25 november 1453 ten bate van het
behoeftige Goudse huis bij de H.-Geestmeesters. Het mocht niet baten. Bij Johans
vertrek, rond 24 juni 1454, verviel het huis weer aan de H.-Geestmeesters. Johan
overleed in Mechelen, waar hij rector was geweest van een door hem gesticht
klooster van reguliere kanunnikessen, in 1475.
Op verzoek van de H.-Geestmeesters en van heer Willem Tybus die de collaties
verzorgde, stelde de Delftse rector Comelis Cornelisz., na raadpleging van zijn
medebroeders, o.a. van de paters die elders als biechtvader fungeerden, de uit
Gouda afkomstige priester Johannes Voppenz. als rector van het huis aan (14541456). Comelis bedoelde een en ander voor een proefperiode van drie jaar. Hij
zocht ook het oordeel van het Zwols colloquium. Dirk van Herxen wilde in 1455
de Goudse onderneming niet steunen, maar liet zich door de andere leden van het
colloquium, o.a. door pater Thomas, rector in St.-Janskamp te Vollenhove, overtui
gen dat de proef moest worden voortgezet (zie Vollenhove). Rector Johannes

GOUDA

141

Voppenz. voldeed niet. Pater Comelis zond nu de Delftse frater procurator Hendrik
van Arnhem naar Gouda, die de vijfde rector werd (8 januari 1456-ca. 1485/86).
Johannes Voppenz. wilde intreden bij de benedictijnen, en kreeg onenigheid met
de Delftse rector vanwege het opeisen van zijn erfdeel. Hij werd afgezet en
vertrok.
Opbloei

Het huis werd in 1456 lid van het Zwolse colloquium, en kwam met Delftse steun
tot relatieve bloei. Bisschop David van Bourgondië bekrachtigde op 21 juli 1462
de met de pastoor van de Goudse kerk, magister Symon de Laude, getroffen
regeling voor de verhouding met het fraterhuis, en gaf nadere bepalingen over de
visitatie alsmede een aantal voorrechten. Hij plaatste het huis onder de bescherming
van St.-Maarten, en verklaarde de gebouwen en goederen tot kerkelijk goed. Hij
keurde ook de overgave van het collatiehuis door de H.-Geestmeesters aan de
priesters Henricus Herp c.s., zoals die in 1447 was geschied, goed. Daarmede had
het huis volledige zelfstandigheid bereikt. De leefgewoonten (consuetudines)
werden na het ontvangen van het privilege van 1462 opgesteld.
Tussen 1460 en 1485 hadden talrijke verbouwingen en uitbreidingen plaats. Op
15 augustus 1462 werden de kapel van de fraters hiëronymianen met vijf altaren,
het kerkhof en een draagbaar altaar door wijbisschop Judocus Borre gewijd, onder
toekenning van aflaten. Koor en altaar werden gewijd op 16 en 17 juni 1474. Het
St.-Elisabethaltaar in de kapel van het fraterhuis werd door wijbisschop Godefridus
Yerwerd, bisschop van Tricala op 3 juli 1476 gewijd.
Op 12 december 1475 werd ook de status van het collatiehuis geregeld. De H.Geestmeesters droegen aan de paters van Delft, Deventer en Zwolle en aan die van
Gouda het collatiehuis over. Daarin zouden steeds priesters en clerici wonen,
levend volgens de regel van genoemde huizen. De drie eerstgenoemde paters
moesten het huis jaarlijks visiteren. De inwonende priesters en clerici moesten zorg
dragen voor het geregeld houden van collaties. Het stadsbestuur nam het huis onder
zijn bescherming.
Op alle zon- en feestdagen hielden de broeders een collatie in hun kapel. Als
er geen priester was, volstond men met voorlezing van een tekst in de volkstaal.
Was er wel een priester, dan hield die na de lezing een preek over het thema.
Vóór 1478 bedroeg het aantal broeders, inclusief de commensalen, ongeveer
twintig. In hun armoede en vanwege de dure tijden werden ze ondersteund door
vrome Goudse vrouwen en de H.-Geestmeesters. Na 1490 is een aantal broeders
aan de pest bezweken. In 1533 bedroeg het aantal broeders volgens een opgave
van inkomsten en uitgaven vijftien. In het midden van de zestiende eeuw daalde
het aantal broeders weer, en na de moord op twee van hen, de rector en de procu
rator, waren er circa 1573 nog zeven over.
Einde van het fraterhuis

Keizer Karei V vaardigde op 5 januari 1516 een edict uit betreffende belasting op
de in de laatste 40 jaar verworven geestelijke goederen. Ook die van het collatie

142

FRATERHUIS

huis vielen er onder. Het bleek dat de broeders te arm waren om de aanslag van
ruim 448 pond te betalen. Voor de Jeruzalemskapel kwam daar nog eens ruim 266
pond bij. Ondanks vermindering van de aanslag tot 300 resp. 200 pond, konden zij
niet aan hun verplichting voldoen. Toen hun goederen door de Rekenkamer in
’s-Gravenhage ter verkoop werden aangeboden, verkregen ze opnieuw een vermin
dering, tot 180 resp. 150 pond. Deze som werd in gedeelten betaald, ofschoon het
jaarinkomen gering was (in 1531 slechts ruim 81 pond). De betaling was voltooid
op 6 oktober 1516. In 1474 had de aanslag slechts ruim 7 pond bedragen. Ook
moesten de broeders bijdragen aan de algemene beden en andere heffingen. In
1534 betaalden zij, zoals alle Goudse kloosters, de helft van hun jaarinkomsten, te
weten ruim 196 pond, aan de paus vanwege de strijd tegen de Turken. In 1537
leende het huis geld aan de stad. In 1539 moesten de broeders de helft van de
baten van een jaar afstaan aan Karei V.
Over de invloed van de reformatie op de fraters te Gouda is niets bekend. Wel
was in het huis een afschrift aanwezig van het bevel van Karei V, uitgevaardigd
op 7 juni 1545 op verzoek van de pater van het Heer-Florenshuis te Deventer als
visitator-generaal van de huizen van alle fraterhuizen ‘in onsen landen van heerwers over’, dat zijn ambtlieden, rechters, officieren en onderdanen niet mochten
meewèrken aan teruggave van goederen, vroeger in de huizen ingebracht door
thans afvallige broeders en zusters.
Het einde van het huis kwam met de overgang van Gouda naar de Prins van
Oranje. In oktober 1572 bezetten soldaten van de vlootvoogd der geuzen Lumey
het klooster. Rector Johannes Rixtelius en procurator Adrianus Textorius Lambertsz. (Lambertus van Gouda) gingen naar Lumey om hem om behoorlijke
levensmogelijkheden voor de broeders te vragen. Zij werden op 25 oktober 1572
in de tuin van het kasteel ter dood gebracht.
Tijdens de bezetting waren de broeders zeven weken uit hun huis verdreven. Zij
beklaagden zich bij de vroedschap over overlast van de soldaten in het convent.
Zij wilden hun kledij veranderen, en om de verstrooiing van de goederen te
voorkomen wilden ze die opdragen aan het H.-Geesthuis, op voorwaarde van
alimentatie. De vroedschap besloot het convent van soldaten te bevrijden. Zij
bracht de fraters weer in het huis, stelde rentmeesters aan en leende hun geld.
Omdat de Sint-Janskerk gesloten was, hadden de diensten plaats in de kerk van
de collatiebroeders, de St.-Pauluskapel. Een poging van de geuzen op 31 maart
1573 deze gewapenderhand te beletten, werd verhinderd.
Het convent verliep na de dood van hun leiders stilaan. Op 3 november 1573
droegen de resterende collatiebroeders hun bezittingen over aan de H.-Geestmeesters onder beding van een alimentatie. Uit die tijd dateert ook een lijst van inkom
sten en schulden van het huis, met vermelding van de schade die de fraters tijdens
de troebelen hadden geleden. Eerder, in 1572, was een inventaris van de goederen
opgemaakt, op verzoek van de H.-Geestmeesters. De gebouwen werden tot wees
huis ingericht; daarin werden twee broeders (de laatste stierf in 1629) opgenomen.
Het koor van de kapel werd tot looihal verbouwd in 1601. In 1943 is het gehele
complex gesloopt.
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3.1 Bibliotheek en scriptorium
De basis voor de bibliotheek van het fraterhuis is gelegd door Dirk Florisz., die in
1425 met zijn huis ook boeken overdroeg. Een opsomming van de boeken die de
regulieren aan de H.-Geestmeesters overdroegen in 1443, is te vinden op een
afschrift van de resignatie-akte. Drie lijsten van huisraad en van de boeken die de
fraters met het collatiehuis van de H.-Geestmeesters ca. 1447 ontvingen, zijn
bewaard in het Streekarchief Hollands Midden (SAHM), Gouda. Een inventaris van
de door Dirk Florisz. nagelaten boeken die de fraters uit Delft in 1446/7 in het
collatiehuis aantroffen, is door Hendrik van Arnhem opgenomen in zijn Kroniek,
als afschrift uit het cartularium. De bibliotheek van de collatiebroeders werd in
1572 voor een deel door de Spanjaarden naar Amsterdam gebracht. De prior van
het regulierenklooster te Stein, Wouter Jacobsz. Maas, die van Gouda naar Amster
dam gevlucht was, werd belast met de inventarisatie ervan, ten behoeve van
vervoer naar Spanje. Na 1579 werden de boeken weer in Gouda ondergebracht, nu
bij de H.-Geestmeesters, maar ze bleven onder de zorg van een broeder.
Er is een üjst uit 1611, gemaakt door de oud-regulier van Stein, Comelis
Adriaensz. Diephorst; deze lijst heeft op f. 24r-v een afzonderlijk overzicht van 23
titels ‘Boucken van de Collatiebroeders’, onder het beheer van de gewezen frater
Jan Comelisz. Beide mannen kwamen in dat jaar met het stadsbestuur overeen 20
procent van de bibliotheken die zij beheerden aan de stad over te dragen in ruil
voor het sleutelrecht van de Librije. Beide lijsten zijn bewaard gebleven (SHAM,
Gouda, Librije-archief). Zo ook de lijst van de 129 boeken die de overleden
broeder Jan Comelisz. in 1630 aan de H.-Geestmeesters, en dezen op 12 april 1630
aan de stadslibrije overmaakten. Het Streekarchief Hollands Midden in Gouda
bewaart een fragment van een wandcatalogus van een onbekende kloosterbiblio
theek (Librije, var. 202).
Bewaarde handschriften

Zie bijlage.

Incunabelen
Zie Overzicht (titelbeschrijvingen) van incunabelen en oude drukken uit de Librijecollectie in beheer bij de Streekarchiefdienst Hollands Midden - in systematische
volgorde (SISO-code) - samengesteld door Geraldien de Koeijer-Jansen (8-2-1994).
Librije 219. Hieronymus, Opera Omnia, ed. Desid. Erasmus (Basel, Froben, 1516).
- Librije 310. Nicolaus de Blony, Sermones (...) de tempore et de sanctis (Straats
burg 1494-1495). - Kopenhagen, KB, Inc. 1801. Gregorius IX, Decretales, cum
glossa (Venetië. Nic. Jenson, 1 maart 1475). Met eigendomsmerk: ‘Pertinet ad

librariam domus Collationis sancti Pauli apostoli In Gouda’ (behoort aan de
bibliotheek van het collatiehuis van St.-Paulus apostel te Gouda); Inc. 3959.
Verzamelwerk. Thomas van Kempen, Meditationes de vita et beneficiis Jesu
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Christi Met eigendomsmerk van de bibliotheek van het Arme-klerkenhuis: ‘Pertinet
domui clericorum pauperum scholarium in gouda’ (behoort aan het Arme-klerken/scholierenhuis in Gouda). - Wenen, ÖstNatBibl., Ink. 8.F.30. Gesta Romanorum.
Met eigendomsmerk, 1500.

3.2 Kopiisten
De fraters verdienden rond 1450 de kost onder andere ‘door boeken te schrijven,
te verluchten en te binden’, schrijft Hendrik van Arnhem in zijn Kroniek (23). Hij
noemt de tweede rector, Johannes van Goch, een goed schrijver en opmerkelijk
verluchter. De broeders schreven op verzoek van de pastoor van de parochiekerk
enkele liturgische werken, voorts een boek voor de organist en een catechismusboekje voor kinderen. Zij bonden een evangelieboek en verluchtten een epistelboek
voor de parochiekerk. Zij schreven in 1515 een register voor de stad, in 1522 en
1538 rekeningboeken. Volgens de stadsrekening van 1538 verrichtten zij schrijfen bindwerk voor de stad. Het binden van renteboeken voor de stad is vermeld
voor de jaren 1507 en 1518. Johannes van Emmerik kopieerde in 1515 Beda
Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Glasgow, UB, hs. Hunt 86
[T.4.3). Hij verzorgde waarschijnlijk ook het penwerk in de verluchte Erasmuseditie van Hiëronymus’ Opera Omnia (Gouda, SAHM, Librije 219). Aan het slot
van deel IX van deze editie is in handschrift toegevoegd de oudst bekende redactie
van Erasmus’ Antibarbari (Liber Apologeticus), 1519. Johannes van Emmerik is
mogelijk de kopiist. Ook schreef hij een aantal codexvormige archivalia zoals de
cartularia van het huis (zie bijlage).
3.3 Drukkerij
Het fraterhuis had gedurende enige tijd een eigen drukkerij, in de jaren 1492 tot
1498; deze bracht 10 tot 12 incunabelen voort. Opgave in Incunabula in Dutch
Libraries, 52-53, voor de produktie tussen 1492/3 en 1497.
3.4 Auteurs
Hendrik van Arnhem schreef ca. 1483 een kroniek van het fraterhuis over de jaren
1419-1456. De tekst is onvolledig overgeleverd in een cartularium van het frater
huis. Autograaf. (Gouda, SAHM, Archief Goudse kloosters, inv. nr. 17 (Stadslibrije
hs. 951), f. 37r-45r.; ed. A.H.L. Hensen).
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Onderwijs en vorming

Inwonende scholieren

De pastoor van de Goudse parochiekerk, Arthur de Bourbon, stond op 1 augustus
1475 toe dat de fraters van de scholieren die voor hun studie in het collatiehuis
verbleven of er daartoe geregeld kwamen, de biecht hoorden en aan hen de
communie uitreikten. De scholieren mochten de diensten bijwonen in de kapel van
de fraters, maar moesten met name op vier grote feestdagen (Pasen, de geboorte
van Johannes de Doper, Paulus’ bekering en Maria-Hemelvaart) hun plichten in de
parochiekerk vervullen.
Pastoor Adam van Craenleide gaf een soortgelijk verlof op 31 juli 1477,
aangepast aan de situatie sinds de oprichting van het Arme-klerkenhuis in 1475
(zie hieronder). Er is dan uitdrukkelijk sprake van de ‘huismoeder (matrona) en de
scholieren die op dat moment in het Arme-klerkenhuis verblijven’; van hen
mochten de rector of een andere priester de biecht horen, aan hen de communie
toedienen en hen begraven in de kapel of het kerkhof. Niet-inwonende scholieren
die uit hoofde van vroomheid omgang met de fraters zochten, kon men eveneens
de twee genoemde sacramenten toedienen; zij moesten echter eenmaal per jaar in
de parochiekerk biechten en de communie ontvangen.
Fraterschool

Jacobus van Naeldwijck, een frater uit Delft, die door rector Comelis Cornelisz.
in Gouda werd achtergelaten toen deze in 1457 de overige Delftse broeders uit
Gouda terugtrok (zie 2.), maakte zich verdienstelijk door in het fraterhuis ‘school’
te houden (Kroniek, 40). Het fraterhuis trok daarvan profijt. Het gaat hier om een
beperkte onderneming, zeker vergeleken met de stadsschool, die volgens een
contract tussen stadsbestuur en rector uit het jaar 1407 300 leerlingen telde, en drie
betaalde leerkrachten had. Het onderricht aan inwonende scholieren en aan uit
wonende maar de school bezoekende commensalen, had bij gebrek aan ruimte
plaats in de gastenkamer. Jacob van Naeldwijck had slechts verlof om tot 1460 in
Gouda te blijven. Wie na hem het onderwijs verzorgde blijkt niet uit de kroniek.
Onder de leerlingen moet zich Jan Standonck hebben bevonden. Jan Standonck,
geboren 16 augustus 1453, volgde eerst de lessen aan de Latijnse school te Mechelen, maar ging weldra over naar de ‘school’ van de fraters te Gouda, totdat hij zich
op 29 oktober 1469 aan de universiteit te Leuven liet inschrijven. In 1495 studeer
de Erasmus te Parijs in het college van Montaigu, waar Standonck toen de super
visie had. De regels van het college waren gemodelleerd op die van het Goudse
Arme-klerkenhuis.
Erasmus bezocht van zijn zesde tot zijn achtste jaar (zomer 1473-zomer 1475)
de schrijfschool te Gouda, alvorens, na een kort verblijf in Utrecht als koorknaap,
in Deventer naar school te gaan. Hij woonde enige tijd bij de fraters aldaar
(1477/8-1484) (zie Deventer). Na de dood van zijn vader in 1484 was Petrus
Winckel, een Goudse schoolmeester, zijn voogd. Deze stuurde hem in dat jaar naar
de fraters in ’s-Hertogenbosch (zie ’s-Hertogenbosch 1). Erasmus noemt de
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broeders van het Gemene leven in het algemeen met hun Goudse naam fratres
collationarii.

In ca. 1491, en later nog eens in 1526, verbood het Goudse stadsbestuur aan
kinderen die zover gekomen waren dat zij met de studie van het Doctrinale van
Alexander de Villa Dei konden beginnen (in 1526, die boven de negen jaar waren),
een andere dan de ‘grote scoel’ te bezoeken. Waarschijnlijk is ook de school van
de fraters door dit verbod getroffen. In 1521 werd de stadsschool omgezet in een
school met humanistisch programma. Petrus Nannius was daar korte tijd rector.
Convict / Arme-klerkenhuis

De stichting van het Arme-klerkenhuis had plaats op 12 december 1475. Armbout
Gerytz. droeg aan twee Goudse burgers, Jan Stempelz. en Geryt Veenman, een
huis en erf over gelegen aan de Groeneweg, ten behoeve ‘der armer clercken, die
daer in wonen sellen ten eewigen dagen om ter scoel te gaen’ (Carlier, ‘Het
fraterhuis’, 57-58). De drie leken vormden samen met de pater van het collatiehuis
(St.-Paulusconvent), die van de kloosters St.-Catharina, St.-Maria Magdalena en
St.-Agnieten, een commissie van beheer (‘bewaires’ heten zij) en toezicht op huis
en kinderen. De commissie visiteerde het huis vier maal per jaar. De leiding
berustte bij de pater van het fraterhuis. De drie leken fungeerden als toelatingscom
missie voor studenten. Inwonende jongens moesten arm zijn, van goede wil en
levenswijze, minstens 12 jaar oud, minstens een jaar in Gouda hebben gewoond
en de bedoeling hebben kloosterling te worden. Zij moesten het eerste traktaat van
Petrus Hispanus’ Parva Logicalia onderwezen hebben gekregen en kunnen of
willen leren zingen. Zij moesten hun ‘caproen’ dragen met een ‘huycke’, en zonder
gebrek zijn zodat zij priester konden worden. Zij moesten elke avond in het huis
bidden voor de schenker, zijn vrouw en hun beider ouders. Deze toelatingsvoor
waarden zijn afgeleid van die welke golden te Deventer. Ook in Nijmegen golden
vergelijkbare toelatingseisen (zie Deventer en Nijmegen).
Armbout Gerytz. schonk tevens een rente van 10 pond aan de ‘arme clercken’.
De stad nam het huis onder haar bescherming. De pater bezegelde, met instemming
van de visitatoren en de broeders van zijn convent, de overdrachtsakte. De H.Geestmeesters gaven jaarlijks een bijdrage voor hun levensonderhoud in natura.
Over het tijdvak 1482-1497 leverde het Arme-klerkenhuis ongeveer jaarlijks één
nieuwe priester aan het collatiehuis. In 1485 wordt Jacob Florisz. Gaergoet ge
noemd als ‘bewairre’ van de ‘arme fratres clercken’ (Taal, Archieven, Reg. 660).
In 1498 treedt Volkert Jansz. op als gemachtigde van de ‘arme fratres clercken’
(Ibid., Reg. 25). In 1513 verkocht de stad een jaarrente van 1 pond groten Vlaams
aan het convent van de ‘Arme Fraterkens’ (Reg. 783). Ook de H.-Geestmeesters
onderhielden de arme klerken. In een testament uit 1553 werd een rente van 6
Carolusgulden bestemd voor het onderhoud van een ‘fraterken’, aan te wijzen door
de pater van St.-Catharina te Gouda. Het convict beschikte over eigen boeken,
zoals blijkt uit een eigendomsmerk in een Kopenhaagse incunabel: Thomas van
Kempen, Meditationes de vita et beneficiis Jesu Christi Met eigendomsmerk van
de bibliotheek van het Arme-klerkenhuis: ‘Pertinet domui clericorum pauperum
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scholarium in gouda’ (behoort aan het arme-klerken/scholierenhuis in Gouda). (Zie
Incunabelen).
In 1572 werden de convictkinderen uit het huis verjaagd; in 1573 blijken er
toch nog vier te wonen. De H.-Geestmeesters namen tenslotte, met de bezittingen
van het fraterhuis, ook de zorg voor de overgebleven leerlingen over. De gebouwen
werden verhuurd. Al spoedig stortte de kapel in.
4

GEBOUWEN EN KUNSTVOORWERPEN

Er is sprake van drie huizen. Ten eerste het huis aan de Spieringstraat, dat de
reguliere kanunniken van het kapittel van Sion in 1425 van de priester Dirk
Florisz. hadden gekregen en dat in 1438 afgebrand is.
Het tweede huis bestond uit een voor- en een achtergedeelte (bijzonderheden
over dit huis bij Hendrik van Arnhem, Kroniek, 11-12; 44-46). Dit achtergedeelte
grensde aan de Groeneweg. Het was in tweeën gesplitst, één gedeelte was de refter
voor de broeders, en deze diende ook als ruimte waar de mannen de collatie
aanhoorden; het andere gedeelte diende als gastenkamer en leslokaal. In het voorste
gedeelte van het huis was de kapel, waar vermoedelijk ook vrouwen de collaties
bijwoonden. Rector Hendrik Herp liet op de zolder in 1446 vijf a zes kleine cellen
bouwen. Een inventarislijst uit 1447 is overgeleverd. Onder rector Hendrik van
Arnhem kwamen er nog twee cellen bij. Deze bouwde ook een nieuwe kapel
(wijding van de kerk met vijf altaren, kerkhof en draagbaar altaar 15 augustus
1462; een nadere wijding had plaats op 16 juni 1474), refter en verdere aanbouw.
In 1549 werd de kapel nogmaals vernieuwd.
Tussen 1460 en 1485 hadden zoveel verbouwingen plaats, dat men kan spreken
van een derde fraterhuis. Op 19 februari 1471 droegen de dominicanen hun
termijnhuis in Gouda, gelegen aan de Coman Allartsstege, over aan de fraters,
waarvoor zij van dezen een ander huis kregen in de Spieringstraat. In 1485 werd
het huis achter het koor van de kerk uitgebreid.
Het huis is in 1943 grotendeels gesloopt; voor een ander deel was het reeds
omgebouwd tot Aalmoezeniershuis.
Kunst

Als glasschilder werkte de lekebroeder Comelis Volpartsz. tussen 1501 en zijn
dood op 17 februari 1529. In 1501 schilderde hij vier glazen voor de raadskamer.
In 1518 repareerde hij acht glazen in het stadhuis. Ook maakte hij een glas voor
de Goudse pensionaris Mr. Jacob Mauritius, 1518-1529.
In een beeld van St.-Paulus werd een reliek bewaard, te weten een gedeelte van
een rib van de apostel, die door Jacobus Coelman op aandrang van de minderbroe
der Gerard van Gouda aan de collatiebroeders was gegeven, op 29 september 1506.
Het beeld wordt bewaard in het Museum Catharina-Gasthuis te Gouda. Erkenning
van de echtheid van de reliek door bisschop Frederik van Baden geschiedde op 10
november 1506. Evenals de bisschop kende ook wijbisschop Adriaan van Appeltem een aflaat toe voor verering van de Paulus-relikwie.
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INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

De priesters van het collatiehuis droegen regelmatig de mis op aan het H.-Geestaltaar van de St.-Janskerk, iedere dag in de kapel van het kasteel van Gouda, en
wekelijks in het St.-Catharinagasthuis. Zij lazen een dagelijkse mis, die Comelis
Comelisz., rector van het Delftse fraterhuis, op 20 augustus 1467 in hun huis had
gesticht door middel van een geldstorting. In die mis werd een memorie gehouden
voor de overleden rectoren, fraters en weldoeners van het huis. In 1491 werd in
principe tot beëindiging van de overeenkomst besloten. Op 24 juni 1506 werd de
verplichting definitief afgekocht. In de Stedelijke Librije te Gouda (thans SAHM,
Gouda) bevindt zich een handschrift (nr. 955) met extracten uit oudere registers
van de missen en memoriën waartoe de collatiebroeders ca. 1534 verplicht waren.
De fraters verkregen in 1505 de thans nog bestaande Jeruzalemskapel door
schenking van een Gouds priester, Gysbert Raet. De kapel was in 1497 gesticht en
gedoteerd, en de officies daarin werden door de fraters waargenomen. In 1572/3
werd de kapel omgezet in Aalmoezenierskamer.
6 RECTOREN

Bemard Lochem 1445-1446
Hendrik Herp 1446-1450
Johannes Pupper van Goch 1451-1454
Johannes Voppenz. 1455-1456
Hendrik Gysberti van Arnhem 1456-ca. 1484
Matthias van Bochold ca. 1485-ca. 1496
Gerbrand van Egmond ca. 1497-ca. 1526
Johannes van Emmerik ca. 1527-ca. 1561
Johannes van Rixtel ca. 1562-1572
7

BRONNEN EN LITERATUUR

Het archief van de collatiebroeders is bewaard. Het maakte sinds 1573 deel uit van
het archief van het Weeshuis. In 1910 werden de stukken voorgoed aan het Gemeen
tearchief te Gouda in bewaring gegeven. Thans is de gemeentelijke archiefdienst
opgegaan in de Streekarchiefdienst Hollands Midden (SAHM). Het archief van het
fraterhuis is beschreven in J. Taal, De archieven van de Goudse kloosters (’s-Gravenhage 1957), inv. nrs. 9-94. De nummers omvatten het archief van het collatiehuis,
de Jeruzalemskapel en het Arme-fraterhuis (Arme-klerkenhuis). Uitgave van stukken
o.a. in M.A.G. Vorstman, ‘Stukken betrekkelijk de Broeders des Gemeenen Levens,
en inzonderheid die van Gouda’, NedArchKerkgesch 18 (1847) 67-167. - J.H.
Carlier, ‘Het Fraterhuis of Collatiehuis op de Jeruzalemstraat’, Bijdragen Oudheid
kundige Kring ‘Die Goude’, 5de verzameling (1947) 50-77.
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’s-HERTOGENBOSCH 2
Ten Ortenhuis / St.-Andrieshuis
Domus sancti Andreae Apostoli
1450-?
1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Fratres domus sancti Andreae Apostoli, seu conventus Orthensis
(1584). Het zusterhuis heette domus sororum Sancti Andree; goidshuyse van
Orthen, gefundeert ter eere van der Heyüger Maget S. Agneten (1573/74); Goidtshuyse der Susteren van Orthen, opgericht ter eeren van Sinte Andries Apostel ende
Sinte Agneten Maget binnen den Bossche (1584).
1.2 Ligging: Kort na de stichting in 1409 werd het zusterhuis verplaatst naar een
terrein ten noorden van de Hinthamerstraat, tegenover het St.-Claraconvent. De
fratergemeenschap ontstond ca. 1444.
Bisdom Luik, na 1559 bisdom ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant.
2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

De geschiedenis wordt beschreven op grond van de gegevens van Jacob de Voecht,

Narratio, en die welke verzameld zijn in Analecta Coeverincx, II.
Beginfase

Dirk van Herxen, rector van het fraterhuis te Zwolle, begon ca. 1424, tegelijk met
de stichting van het fraterhuis St.-Gregorius, een zusterhuis in ’s-Hertogenbosch.
Dit convent ontleent zijn naam Ten Orten aan de stichter ervan, ridder Johan van
Orten, die in zijn testament van 1409 goederen voor die stichting bestemde. Dirk
stelde Johannes van den Zande (t 13 oktober 1444) tot biechtvader en rector aan.
De zusterhuizen in Bommel, Rossem, Wamel en Brielle kwamen uit het Bossche
huis voort. De zusters verkregen van paus Eugenius IV in 1431 de vrije keuze van
een biechtvader. Op een draagbaar altaar kon de mis gelezen worden. Deze
privileges werden in 1435 door de bisschop van Luik uitgebreid tot de mede
zusters van Vught.
Johannes van Wesel, procurator van het Arme-klerkenhuis te Zwolle, werd door
de zusters als zijn opvolger gekozen (na 13 oktober 1444). Hij breidde het huis en
de kapel uit. Het aantal zusters liep op tot 500. In het zusterhuis in Vught konden
200 zusters onderdak vinden. (Volgens Jacob de Voecht, Narratio, 146, construeer
de Jan van Wesel dit huis, hetgeen onjuist is; zie hierboven). Na zijn dood ver-
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kochten de zusters in 1473 het Vughtse huis aan Amold van Herlaer, die het aan
de kartuizers gaf als klooster.
Met het oog op het grote aantal zusters verzamelde Johan van Wesel in zijn
huis enige fraters, van wie hij sommige clerici tot priester liet wijden. De fratergemeenschap van het Ten Ortenhuis moest gelijken op het fraterhuis in Den Bosch.
De statuten van beide huizen kömen dan ook veelal overeen. Het St.-Gregoriushuis
volgde de statuten van Zwolle; dat geldt op afstand dus ook voor het Ten Orten
huis. Er zijn echter aanzienlijke verschillen. De specificatie dat de broeders leefden
van handenarbeid, nl. schrijfwerk, ontbreekt in de statuten van de broeders van
Orten. De zondagse collaties, die o.a. voor scholieren toegankelijk waren, zijn wel
vermeld in de statuten van het St.-Gregoriushuis, maar niet bij de broeders van Ten
Orten. Het hoofdstuk over de vrome instructie van scholieren en andere goede
mannen op feestdagen na de vespers, bij welke gelegenheid een passus uit de H.
Schrift in de volkstaal werd voorgelezen, ontbreekt eveneens bij de broeders van
Ten Orten. Ook de hoofdstukken over de rector, de procurator, de bibliothecaris,
de kleermaker, de ziekenbroeder en andere officies, over gesprekken aan tafel en
het aantal en de kwaliteit van personen ontbreken. De bepaling over de jaarlijkse
visitatie door twee rectoren, onder wie de prior van Windesheim, is evenmin
opgenomen. Het verschil in karakter en doelstelling van beide gemeenschappen
komt hier duidelijk tot uiting.
Schoengen (Narratio, 129 n. 3) stelt, dat na 1444 het zusterhuis Ten Orten een
dubbelklooster werd. Van de Meerendonk (Tussen Reformatie en Contra-reformatie, 212) is van mening, dat het huis ‘het karakter had’ van een dubbelklooster.
Deze termen zijn wat zwaar, al was het maar omdat noch de zusters noch de
fraters kloosterlingen waren. Ook ging het niet alleen om een aantal samenwonende
biechtvaders van het grote zusterhuis, zoals Posit suggereert (Modem Devotion,
370). De tekst van de Narratio geeft duidelijk aan, dat het om een tweede frater
huis ging, bestaande uit priesters, clerici en leken. De Narratio (129-130) spreekt
van een ‘tamelijk grote congregatie van priesters en clerici’; ‘Johannes van Wesel
verzamelde vele clerici bij zich, die hij te gelegener tijd priester liet wijden, zodat
het aantal priesters, clerici en leken in zijn huis niet minder was dan in de overige
vergaderingen van clerici’ (Ibid., 145).
Het huis had, zoals gezegd, ook eigen statuten. Eigen bestuur voor elk van de
conventen ligt dus voor de hand, al waren zowel clerici en leken als zusters
volgens de bepalingen van de visitatie van 1460 gehoorzaamheid schuldig aan de
biechtvader van de zusters. Uit deze bepaling volgt, dat de biechtvader van de
zusters als rector ook het bestuur had over de fratergemeenschap in zijn huis. De
zusters hadden overigens haar eigen mater en submater.
Ook de huisvesting was gescheiden. Gesprekken tussen de fraters en de zusters
mochten slechts plaatsvinden ‘naer doude ordonnancie int tveeschuys [sic], scheende (= scheidende) tspaterhuys van den zusterenhuyse, ende datte voir die traillien,
die daertoe gemaict zijn’ (art. 9 van de reformatie van 1573/4; Analecta Coeverincx, II, 198).
Toch is van de fratergemeenschap weinig bekend. Toen de biechtvader Jan van
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Wesel enige clerici had gepresenteerd voor de priesterwijding zonder titel van
erfgoed of beneficie, werd bepaald dat dit niet mocht gebeuren zonder toestemming
van de rectrix of rectrices van de zusters.
Moeilijkheden

De fraters maakten het in 1459 hun overste (‘pater’) lastig, en verkregen van de
bisschoppelijke curie te Luik dat zij hem mochten afzetten en een nieuwe rector
kiezen. Deze machinaties werden ter kennis gebracht van Albert Paep van Kalkar,
rector van het fraterhuis te Zwolle, die de paters Egbert ter Beek, rector van het
huis te Deventer, en Henricus van Grave, rector te Doesburg, opdracht gaf een
onderzoek in te stellen. Zij verkregen in Luik herroeping van de gegeven toestem
ming. Johannes Brebbe van Brugge, kanunnik van St.-Jan te ’s-Hertogenbosch en
Paulus van Someren, prior van het regulierenklooster Mariënhage te Woensel bij
Eindhoven, kregen op 16 februari 1460 opdracht het huis te bezoeken en aanvul
lende statuten voor te schrijven. Deze betroffen zowel de priesters en clerici als de
zusters. Vooral de positie van de pater rector/biechtvader werd aangescherpt. Hij
mocht één of twee socii (gezellen) hebben, die hij desgewenst door anderen mocht
vervangen. Alle clerici, leken en zusters moesten hem gehoorzamen, en zij moch
ten zonder zijn verlof niet uitgaan. Dat verlof was ook nodig voor het schrijven en
ontvangen van brieven. Hij had één van de vijf sleutels van de kist waarin het
zegel van het zusterconvent werd bewaard; twee andere sleutels waren in handen
van de twee rectrices van het zusterhuis te Vught en weer twee andere in de
handen van de twee rectrices (ook genoemd mater en submater) van het Bossche
huis. Deze bepalingen verwierven de goedkeuring van de bisschop op 17 juni
1460.
Johannes van Wesel werd opnieuw door de fraters aanvaard. Sommigen echter
vertrokken, anderen kregen een boete opgelegd. Hij werd van het biechtvaderambt
ontslagen door Albert Paep, de Zwolse rector, wegens ziekte en ouderdom. Hij
stierf op 20 december (jaartal onbekend), voordat een opvolger was aangetreden.
Ook zijn opvolger als rector en biechtvader van de zusters, Petrus van Dinslaken (t 17 september 1487), had moeilijkheden met de fraters. Petrus had in
Zwolle de school bezocht, wonend in het Arme-klerkenhuis aldaar. Hij was rector
van de scholieren van dat huis geweest, en aangenomen als frater van het Zwolse
huis, maar hij had nooit zelf bij de fraters gewoond. Jacob de Voecht (Narratio,
210) verklaart uit dat feit zijn moeilijkheden met de fraters in het Ten Ortenhuis.
Albertus van Kalkar liet hem priester wijden en stelde hem daarna aan tot biecht
vader in het genoemde huis. Frank Gruter van Nijkerk, eveneens een frater van het
Zwolse huis, volgde hem op.
Visitaties

Van 9 tot 11 maart 1574 visiteerde de Bossche bisschop Laurens Metsius de fraters
en de zusters. De hervormingsartikelen richtten zich tot beide groepen. Ze hebben
grotendeels betrekking op het verkeer tussen fraters en zusters en de omgang met
mensen van buiten. Duidelijk is aangegeven, dat ‘thuys van den pater’ of ‘tspaters-
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jiuys’ of ‘den bijvanghe van den broeders’ van het ‘zusterenhuyse’ of ‘den sloete
oft bevanghe van den zusteren’ gescheiden is. Bij het begin van de visitatie werd
pater Willem Johannis de Weerd gekozen tot rector, na de dood van Amold
Reyneri van ’s-Heerenberg. In 1582 waren er 128 zusters (naamlijst opgemaakt bij
de keuze van de mater, Anna Johannis van der Borcht de Weerde, zuster van de
pater-biechtvader, in Analecta Coeverincx, II, 201-205; de namen van zusters
aangenomen tussen 1582 en 1590 ibid., 206-207). Bij deze keuze was de rector van
het St.-Gregoriushuis aanwezig; de pater-biechtvader Wilhelmus de Weerd koos
mee, maar koos niet zijn zuster.
Nadere reformatie vond plaats bij visitatie van 26 september 1584. De fraters
werden gewezen op de leefgewoonten van het huis, op de noodzaak geen privéeigendom te bezitten, op het gevaar van dronkenschap, en op de noodzaak de
omgang met de zusters en vrouwen in het algemeen te mijden. De hervormingsartikelen betreffende de zusters die, evenals die voor de fraters, opgemaakt werden
door een commissie uit het kapittel vanwege sedisvacatie, hebben uiteraard hoofd
zakelijk betrekking op haar gedrag en leefwijze. Slechts één artikel heeft betrek
king op het verkeer tussen de fraters en de zusters: ‘Item die susteren en sullen
binnen den bevanck van de broeders niet comen..... ende dergelycken en sullen die
pater, die broders ende knechten aen der susteren sijde niet comen....’, tenzij met
verlof, in geval van noodzaak. Gijsbert Coeverincx maakte deel uit van de gedepu
teerde commissie (Analecta Coeverincx, II, 210).
Een volgende visitatie vond plaats door bisschop Clemens Crabeels, met
assistentie van Gijsbert Coeverincx en Gijsbert Masius, op 7 oktober 1591. De
besluiten daarvan zijn niet meegedeeld.
In 1629, bij de verovering van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik,
mochten de zusters in hun huis verder leven. De gemeenschap telde toen 104
zusters; er waren drie priesters.
3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 Bewaarde handschriften
Er zijn geen handschriften van het fraterhuis bewaard.
3.2 Kopiisten en verluchters
Johannes van Wesel was vóór zijn studietijd goudsmid. Hij was ook heel bekwaam
in het verluchten. Petrus van Dinslaken schreef in Zwolle een paar boeken, die in
de bibliotheek van het fraterhuis aldaar bewaard werden. Van schrijfactiviteit door
de fraters in het Ten Ortenhuis is niets bekend (zie 2.).
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INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

Van de biechtvaders van de zusters, voor zover onderscheiden van de rector van
het fraterhuis, zijn er maar enkele bekend. In 1460 werd een niet met name
genoemde biechtvader (een socius van Johan van Wesel?), die wegens profanatie
van het kerkhof en andere tekortkomingen was afgezet door de Luikse bisschop
Lodewijk de Bourbon, in zijn ambt hersteld. Broeder Amt van ’s-Heerenberg wordt
in 1548 genoemd als pater en biechtvader van de zusters, in een proces rond de
nalatenschap van heer Willem Jansz. van Weerdt, een van de broeders van Orten.
Het is niet duidelijk of deze biechtvader was. Hij moet niet verward worden met
zijn later levende naamgenoot (1573/4, 1582).
6 RECTOREN

Johannes van den Zande 1423-1444
Johannes van Wesel 1444, 1460
Petrus van Dinslaken t l 487
Frank Gruter van Nijkerk 1487Amold Reyneri van ’s-Heerenberg 1548, 11573/74
Willem Johannis de Weerd 1573/4, 1582
7

BRONNEN EN LITERATUUR

Er is geen archief van de fratergemeenschap overgeleverd. Gedrukte bronnen in

Analecta Coeverincx.

Voor de literatuur zie ook ’s-Hertogenbosch, St.-Gregoriushuis.

Mon. Bat., II, 96-97. - Post, Modem Devotion, 391-392. - Van der Wansem,
Broederschap, 29-34, 36, 47. - Nauwelaerts, ‘Bossche broeders’. - Van de Meerendonk, Tussen Reformatie en Contra-reformatie.

NIJMEGEN
St.-Gregoriushuis / Domus sancti Gregorii
1470-1591

1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Domus fratrum (1470); fraterhuys (1470); domus fratrum communis
vitae S. Gregorii (1499); Sunt Gregorius huyss geheiten tfraterhuyss bynnen
Nymegen (1546); frateren van sent Gregorius huys binnen Nymegen (1549); domus
S. Hieronymi dicta fraterhuys (1560).
1.2 Ligging: De eerste vestiging was een huis aan de Lage Markt (ten w. van de
St.-Teunispoort, perceel 2207). Vanaf 1475 woonden de fraters in een huis aan de
Bottelstraat.
Bisdom Keulen, na 1559 bisdom Roermond, provincie Gelderland.
2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Deze schets berust voornamelijk op de bronnen als gegeven bij Post, Modern
Dévotion, 421-422; 608-611; Gorissen, Stede-atlas, 119; Stadsrekeningen. GArch
Nijmegen, Oud-archief. J.A.B.M. De Jong, Het Oud-archief der gemeente Nijme
gen (Nijmegen 1960) I, Inventaris. Nr. 685-759 (p. 34-35), rentmeestersrekeningen;
H.D.J. van Schevichaven [tot en met dl. IV], J.C.J. Kleyntjens, L. Sormani,
Rekeningen der stad Nijmegen (1382-1543) (Nijmegen 1910-1919).
I

Een fraterhuisstichting is voor het eerst op 13 januari 1470 aan te wijzen door een
legaat van Henric van Wachtendonck. Diens testamentaire executeurs droegen een
rente over aan Nicolaas Vyrom en Laurentius van Wijenhaven, provisoren van het
fraterhuis. Hierop begon men met de inrichting van een huis aan de Lage Markt
ten westen van de St.-Teunispoort. Dit huis werd in 1480 verhuurd. Reinier van
Oss, kanunnik van de St.- Stevenskerk te Nijmegen, kocht in 1475 de door ridder
Reinout van Oij bij het beleg van Nijmegen verlaten woning en erven in de
Bottelstraat ten gerieve van het fraterhuis. De eerste fraters, onder wie rector Pieter
van Os, kwamen uit het huis te ’s-Hertogenbosch.
Door aankoop van aangrenzende huizen breidde het huis zich in 1481 en 1499
aan de beide zijden van de Bottelstraat uit en in 1520 tot aan de Waal. De fraters
van Deventer stonden, tegen een jaarlijkse erfrente van 2 1/2 Rijnse gulden, aan
hun medebroeders te Nijmegen in 1496 een som van 50 goudgulden af, die deze
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besteedden ten nutte van hun huis. Het huis werd in 1591 opgeheven. Van de
geschiedenis is nauwelijks iets bekend.
3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 Bibliotheek en scriptorium
De aanzienlijke bibliotheek werd, nadat ze in 1591 werd aangeslagen, in 1626 op
bevel van de raad aan de boekverkoper Arend Comelissen verkocht. Bewaard bleef
één boek: Den Haag, KB, 226 C 9-10. Ambrosius. Opera Omnia, ed. Desid.
Erasmus (Basel, J. Froben, 1527).
Uit de stadsrekeningen van Nijmegen blijkt herhaaldelijk dat de fraters aan de
stedelijke kanselarij papier en francijn leverden. In 1532 hielpen twee fraters de
Nijmeegse stadsbrief te verluchten. Ze leverden bij gelegenheid ook perkament en
inkt.
Bewaarde handschriften

Zie bijlage.

3.5 Onderwijs en vorming
Convict

Aan het fraterhuis in de Bottelstraat was vanaf 1475 een convict verbonden. De
scholieren, zowel betalende als die ten laste van een beurs leefden, woonden bij
de fraters in. Wel kochten de fraters in 1481 en 1520 huizen in de Bottelstraat,
naast en tegenover het fraterhuis. Mogelijk waren deze o.a. bestemd voor het
groeiend aantal inwonende scholieren. Vanwege een fundatie van Gertrud Kreyers
van 1 juli 1523 verklaarden de fraters zich bereid ‘by ons laeten woenen in onsen
bedwanck ende leringe sess erme schoeliren ende geven dar potspyse vuer ende
beddynghe, gelyck als wy doen onsen anderen scholiren, dij bij onss woenen om
hoer geit in heur sellfs kost’ (Guyot, ‘Bijdrage’, 38). Slaaplakens moesten de
scholieren zelf meenemen, of de fraters zouden die bezorgen ten laste van aalmoe
zen of eigen giften. De juffer kreeg als tegenprestatie een jaargetijde, gebed van
de scholieren op haar graf en tijdens de dienst. Om toegelaten te worden door de
provisoren van de fundatie, nl. twee van de naaste erfgenamen, de prior van de
regulieren te Nijmegen en twee kerkmeesters van de St.-Stevenskerk, moesten de
jongens minstens veertien jaar oud zijn, en in het onderwijs ‘quintarii’ zijn, d.i. de
vijfde klas hebben bereikt. ‘Ons schoelmeister’, die in de akte vermeld wordt als
toezichthouder op de vorderingen van de scholieren, is de repetitor; daarop wijst
ook de term ‘leringe’. Van een eigen fraterschool is geen sprake. Een der eerste
toezichthouders was frater Bartholomeus Eek (f1516), die in 1507 werd aangesteld
over de scholieren.
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In 1554 werd een fundatie gesticht door kanunnik Hendrik Denys voor o.a. 10
arme schoolkinderen uit het fraterhuis en 20 uit de grote school. Er is geen reden
om met Post (‘Studiën’ 2, 155) te spreken over ‘het arme en rijke fraterhuis naar
het Zwolsche en Bossche model’ (zie Zwolle en ’s-Hertogenbosch 1).
Martinus Duncanus, afkomstig uit Kempen, trok in 1527 naar Nijmegen. Hij
verdiende daar zijn kost met het geven van onderricht aan kinderen, en trok
tenslotte in bij de fraters om zijn eigen studie in de dialectica en de retorica af te
maken. De clericus Matthias van Kempen, die de Nijmeegse school had bezocht,
trad in 1527 in in het fraterhuis te Doesburg, maar verliet dat in 1528 weer, besmet
met de ‘nieuwe leer’.
Jacob Verheiden, rector van de apostolische school, ried de stadsregering van
Arnhem aan hun studenten in het fraterhuis te laten blijven, 14 april 1594; op 23
september 1597 besloot de raad het onderhoud van zes arme studenten uit Arnhem,
die ten laste kwamen van een fundatie van dr. Burchard van den Berch, te conti
nueren, en het overschot ten goede te laten komen aan andere arme klerken.
Latijnse school

Het stadsbestuur raadpleegde in 1552 de rector van het fraterhuis aangaande de
aanstelling van een rector voor de Latijnse school. Om de goede verstandhouding
tussen de fraters en de stedelijke (Apostolische of Latijnse) school, gesticht in
1347, te regelen, werd in 1573 aan de rector en de docenten van deze school
aanbevolen vriendschappelijk met de fraters te handelen.

4

GEBOUWEN

Het huis werd opgeheven nadat de stad in 1591 door prins Maurits veroverd was.
De kapel werd verkocht en afgebroken na 1615. Het erf werd tot een looihaven
uitgegeven volgens resolutie van 10 en 11 januari 1593. In het begin van de
zeventiende eeuw werden de gebouwen voor verschillende doeleinden gebruikt of
verhuurd door de stad. Bepaalde delen werden verkocht. - Het grote Graduale
Romanum uit de kloosterbibliotheek St.-Agatha te Cuyk, f. 156r, bevat een minia
tuur van een mogelijk zicht op Nijmegen met drie torentjes rechts van de grote
toren, die min of meer met de kaart van Braun zouden overeenkomen. Eén van de
torentjes is mogelijk dat van de fraters (G. Braun, Stedenatlas van Nijmegen anno
1575; vergrotingen in het GArch Nijmegen; L.R. Hendriks, ‘Joannes van Deventer,
een bekend miniaturist uit St.-Agatha, Nijmegenaar van afkomst’, Numaga 5
(1958) 84-85).
5

INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

De kroniek van het fraterhuis te Doesburg vermeldt dat vóór 1509 vanuit Nijmegen
een nieuw fraterhuis te Kempen begonnen werd; dit werd spoedig weer verlaten.
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In de rekeningen van het beheer van zekere altaren in de St.-Stevenskerk wordt
tussen 1489 en 1518 enkele keren het fraterhuis vermeld. Leonard Ruben uit Essen,
die korte tijd bij de fraters te Nijmegen woonde en dan, na jezuïet te zijn geweest,
in 1598 abt van Abdinghof te Paderbom werd, werd in 1602 tot president van de
Bursfelder congregatie verkozen.
In de jaren ’70 van de zestiende eeuw steunden de fraters de pogingen van de
jezuïeten om zich in Nijmegen te vestigen.
6 RECTOREN

Pieter van Os 1475 (f1500)
Pieter van Tricht 1496, 1504
Bartholomeus Eek f1516
Matthias Vynck 1523
Hendric van Diegden 1546
Derick van Beeck 1569
7 BRONNEN EN LITERATUUR
Een eigen archief van het huis is niet meer voorhanden, ondanks de vermelding bij
H.K. Arkstee (Nymegen, de oude hoofdstad der Batavieren (Amsterdam 1733,
herdruk Nijmegen 1972, 250), waar gesproken wordt van de Jaarboeken van dit
huis, op het jaar 1498.
Delprat, Verhandeling, 161-165. - Schulze, ‘Brüder’, 485-486. - Mon. Bat., II,
142-143. - Post, De Moderne Devotie, 92 en 94. - Dezelfde, Modem Devotion,
421-422, 608-611. - Van der Wansem, Broederschap, 36. - Lourdaux, ‘De
broeders’, 413.
P.C.G. Guyot, ‘Bijdrage tot de kennis van het Fraterhuis te Nijmegen’, BijdrVadGeschOudheidk 1 (1850) 34-41. - F. Gorissen, Niederrheinischer Stadteatlas (ed.
G. Kallen) II. Reihe. Geldrische Stadte. 1. Heft. Nimwegen [Stede-atlas van
Nijmegen] (Kleve 1956) 119. - G. de Werd en G. Lemmens, ‘Twee Nijmeegse
schilders rond 1483? Kartuizer altaar, Bakkersmissaal en de Meester van het
Bartolomeusaltaar’, Numaga 17 (1970) 114-129. - G. Th. M. Lemmens, ‘Frater
Egidius de Busco. Een onbekend Nijmeegs handschrift uit de bibliotheek te
Haaren’, Numaga 18 (1971) 239-245, m.n. 241 en 245. - P.J. Begheyn, ‘Zestiendeen zeventiende-eeuwse bibliotheken te Nijmegen en omgeving’, OnsGeestErf 55
(1981) 270, n. 7.

UTRECHT
St.-Hiëronymushuis / Domus sancti Hieronymi
1474-1589

1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Domus clericorum sancti Jheronimi in Traiecto (15de eeuw); domus
clericorum ad sanctum Jheronimum in den Regenboech/Regenboge (1475); Fratres
sancti Hieronymi in civitate Trajectense (1549).
1.2 Ligging: Het huis was gelegen aan de zogenaamde Regenboog, aan de huidige
Kromme Nieuwegracht, bij een doorgang die van de gracht naar de stadswal liep.
Aan de doorgang werd spoedig de naam Hiëronymus- of Jeroensteeg gegeven. De
afgebroken gebouwen die op de plaats van het huidige Hiëronymusplantsoen
stonden, behoorden ook tot het fraterhuis.
Bisdom Utrecht, provincie Utrecht.
2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Deze korte geschiedenis is gebaseerd op de gegevens bij Matthaeus, Fundationes,
Dodt, Archief, en Utrechtse archiefbronnen.
Beginfase

Het fraterhuis werd vanuit het Delftse huis Hiëronymusdal in 1474 gesticht, op
basis van de schenking aan de Delftse fraters van een huis en erf gelegen aan de
Kromme Nieuwegracht te Utrecht, genoemd ‘inden Regenboge’, door de theoloog
en medicus Johannes Reyneri en vrouwe Catharina, weduwe van Johannes van
Zevenaar. Delft zond twee fraters, te weten een priester en een subdiaken, later
vervangen door een clericus, met boeken, schrijfstoelen, huisraad en geldelijke
middelen. Later zond Delft nog eens vier fraters (zie Delft).
De grondslagen van de gemeenschap werden vastgelegd in een oorkonde van
28 november 1475. De priesters Petrus Gherardi van ’s-Gravenzande en Johannes
Symonis van Delft traden op als provisoren van het huis. Er waren voorts twee
clerici, Paulus Dirksz. van Schiedam en Comelius Amoldsz. van Brielle, en één
leek, Petrus Willemsz. van Delft. De vijf mannen deden afstand van hun bezittin
gen op de wijze van een schenking onder levenden, en beloofden in gemeenschap
van goederen en van handenarbeid te leven. De rector van het huis alsmede de
senior-priester, en tevens de rectoren van de fraterhuizen in Delft, Deventer en
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Zwolle zouden voortaan optreden als provisoren. De toestemming van dezen was
vereist bij de keuze of het afzetten van een rector. Een en ander werd notarieel
vastgelegd tijdens een bijeenkomst in de kapel van het fraterhuis. De leefgewoon
ten (consuetudines) werden overgenomen uit het fraterhuis te Gouda (zie Gouda).
Eerder in hetzelfde jaar 1475, op 30 september, hadden de fraters van de twee
pastoors van de Buurkerk toestemming gekregen hun medebroeders en commensa
len de sacramenten toe te dienen, hen te begraven in de kapel en er de H. Mis te
lezen, met open deuren en klokgelui, en met dichte deuren preken te houden voor
het volk. Zij behoefden niet bij de godsdienstoefeningen in de parochiekerk
aanwezig te zijn. De schadeloosstelling aan de parochie bedroeg twee gulden,
zolang de fraters niet meer in getal waren dan 30. Aldus was de verhouding tot de
parochiekerk geregeld.
Op 5 maart 1476 bevestigde bisschop David van Bourgondië de stichting en de
door de pastoors van de Buurkerk geschonken voorrechten, en voegde zelf nog
enkele voorrechten toe: de fraters mochten visitatoren kiezen, statuten en leefwijzen
vaststellen, de biecht horen van en sacramenten toedienen aan o.a. scholieren. Zij
mochten een eigen kapel met klokketoren hebben, altaren en een kerkhof. Hun huis
en goederen werden tot kerkelijk goed gemaakt en deze genoten kerkelijke be
scherming. Een bevestiging en tevens vermeerdering van de voorrechten volgde in
1498 door bisschop Frederik van Baden.
De kapel werd opgetrokken in 1477. Op 22 mei 1477 wijdde Godefridus
Yerwerd, bisschop van Tricala, de kapel, de houten klokketoren, de klok en een
draagbaar altaar. De kapel werd toegewijd aan de H. Hiëronymus; de namen van
Gregorius en Willibrordus, die eveneens voorgesteld waren, vielen bij loting onder
het gezelschap, twee priesters en een clericus, af. De kapel werd verbouwd in
1507. In dat jaar, op 25 april, wijdde Jacobus de Ridder o.p. de kerk met kerkhof
en hoofdaltaar, op 1 mei nog een ander altaar. De aflaat kon worden verdiend door
scholieren als zij hun leraren deemoedig gehoorzaamden, en door gelovigen indien
zij bij de broeders boeken kochten, lieten schrijven of inbinden.
Invloed van de reformatie. Opheffing van het fraterhuis

In het begin van de zestiende eeuw deed de invloed van Luther zich voelen. De
rector Johannes (Hinne) Rode werd in 1522 afgezet. Hij was in 1523 de overbren
ger van de z.g. Avondmaalsbrief van Comelis Hoen, advocaat aan het hof van
Holland, aan Huldrych Zwingli, en toonde zich daarmee een aanhanger van de
nieuwe theologieën uit die dagen.
In de tweede helft van de zestiende eeuw ging het huis door de verslechterende
sociale en politieke omstandigheden sterk achteruit. Het aantal roepingen daalde.
Opengevallen plaatsen door overlijden of door overgang naar het protestantisme
konden nauwelijks worden aangevuld. Rector Johannes van Hulsen, die na het
vertrek van rector Otto Claesz. van Beek in 1556 uit Doesburg naar Utrecht was
gekomen op wens van de visitatoren (zie Doesburg), werd op zijn verzoek op 12
maart 1562 door de bisschop uit de gemeenschap van de broeders ontslagen. Hij
aanvaardde een prebende in het Hiëronymuscollege te Delft (zie Delft). In 1570
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verklaarden vertegenwoordigers van de aartsbisschop, de vijf kapittels en de kleine
clergé, dat zij voor de stichting van een seminarie de goederen en inkomsten van
het fraterhuis hadden overgenomen, onder verplichting van alimentatie.
De goederen van het fraterhuis werden bij raadsbesluit van 14 april 1589
aangeslagen. Het beheer werd aan een rentmeester opgedragen, die jaarlijks een
rekening zou overleggen. Op 13 december 1591 en 28 december 1592 werd aan
de dekens der vijf kapittels en verdere administrateurs van het fraterhuis bevolen
binnen acht dagen alle archiefstukken bij de stedelijke secretarie te bezorgen. De
secretaris van de stad maakte een inventaris op. Tevens werd afschriften van
eigendomsbewijzen e.d. van het huis gemaakt. Het huis had opgehouden te bestaan.
3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 Bibliotheek en scriptorium
Er is geen eigenlijke catalogus van de bibliotheek van het fraterhuis voorhanden.
De Utrechtse stadsbibliotheek, gesticht in 1581, werd in 1584 en 1602 vermeerderd
met de boeken uit het fraterhuis. In totaal zijn 27 incunabelen en vroeg-zestiendeeeuwse drukken, alle met eigendomsmerk, aanwezig in de bibliotheek van de
Rijksuniversiteit te Utrecht: nr. 29. Anselmus van Canterbury, Opera et tractatus
[Neurenberg, Caspar Hochfeder, 27 maart 1941]. Samengebonden met Johannes
de Turrecremata, Regula Benedicti, z.n., pl. en j. (postincunabel) (IDL 320); nr. 33.
Antoninus Florentius, Opus historiale p. III. [Neurenberg, Ant. Koberger, 10 jan.
1491] (IDL 328); nr. 64. Augustinus, De disciplina christiana [Keulen, Barthol. von
Unckel, ca. 1480] (IDL 504). Samengebonden met nr. 65. Augustinus, De doctrina
christiana (IDL 505), nr. 66. Augustinus, De moribus ecclesiae catholicae (IDL
506), nr. 71. Augustinus, De vita christiana. [Acc. eiusdem Liber de dogmatibus
christianis] (IDL 549) en nr. 357. Jacobus de Voragine, Tractatus de operibus et
opusculis S. Augustini [ca. 1482] (IDL 2606). Alle met zelfde plaats, drukker en
jaartal ca. 1480/82; nr. 70. Augustinus, De vita beata; Ps.-Augustinus, De fuga
mulierum', Ps.-Bemardus, Speculum de honestate vitae [Keulen, Ulr. Zeil, ca. 1470].
Op het eerste schutblad en het laatste blad: ‘Pertinet ad librariam domus s. iheronymi in traiecto ex legatione domini theoderici de hoesden vicarii ecclesie s. iacobi’
(behoort tot de bibliotheek van het St.-Hiëronymushuis in Utrecht uit een legaat van
heer Theodericus van Heusden, vicarius van de St.-Jacobikerk). Samengebonden
met nr. 153 (IDL 514); nr. 73. Augustinus, Explanatio psalmorum [Bazel, Joh.
Amersbach], z.j., 3 dln. (IDL 518); nr. 93. Bartholomaeus Anglicus, Deproprietatibus rerum [Keulen, Joh. Koelhoff, 19 jan. 1483] (IDL 673); nr. 150. Boethius, De
consolatione philosophiae, cum commentario Pseudo-Thomae de Aquino [Neuren
berg, Ant. Koberger, 10 nov. 1476] (IDL 906). Samengebonden met nr. 331. Isidorus Hispalensis, Originum sive etymologiarum libri XX [Keulen, Conr. Winters von
Homburg, niet na 1476] (IDL 2509); nr. 153. Bonaventura, Itinerarium mentis in
Deum. Breviloquium in sacram scripturam [Keulen, Am. Ther Hoemen, ca. 1472],
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Op het schutblad zelfde aantekening als in nr. 70 (zie boven); nr. 172. Cassiodorus

Historia ecclesiastica tripartita ex Socrate, Sozomene et Theodoreto [Parijs, Geo.

Wolff] z.j. [ca. 1492]. Op het titelblad: ‘liber domus gloriosi iheronimi in traiecto
inferiori retro sanctum petrum inden regenboge’ (boek van het huis van de glorieuze
Hiëronymus in Utrecht achter St.-Pieter ‘inden regenboge’) (IDL 1165). Samenge
bonden met Sigbert van Gembloux, Chronicon [Parijs 1513]; nr. 240. Gasparinus
Barzizius, Epistolae [Leuven, Joh. van Westfalen, vóór 1483]. Tweede exemplaar
(IDL 710). Samengebonden met nr. 440. Johannes van Salisbury, Polycraticus, sive
De nugis curialium et vestigiis philosophorum [Brussel, Broeders van het Gemene
leven, 1479-9 juni 1481] (IDL 2736); nr. 267. Gregorius IX, Decretales [Straats
burg, H. Eggenstein, ca. 1472]. Op het voorlaatste blad: ‘Pertinet ad librariam sancti
iheronimi in traiecto ex legatione venerabilis viri domini heinrici de ruremundis
canonici ecclesiae sancti lebuini in daventria’ (behoort aan de bibliotheek van St.Hiëronymus in Utrecht uit een legaat van de eerbiedwaardige heer Hendrik van
Roermond, kanunnik van de St.-Lebuïnuskerk te Deventer). [Aantekening in de
catalogus van Alblas en Van Someren: ‘Hij wordt vermeld a° 1582 als schenker
van vijf gouden rijnse gulden voor mis-sieraden’. (Dumbar, Kerkelijk Deventer I
(1732) 598)] (IDL 2058); nr. 305. Hiëronymus, Commentaria in Bibliam [Venetië,
Joh. en Greg. de Gregoriis, 1497, 25 aug. 1498], Twee dln. (IDL 2288); nr. 307.
Hiëronymus, Epistolae [Mainz, Peter Schöffer, 7 sept. 1470]. Op het eerste schut
blad: ‘Liber Ade de Craenleyde pastoris In Gouda et canonici bergensis supra
Zomam’ (doorgehaald) en daaronder: ‘Pro conventu fratrum Hieronymi in traiecto
inferiori’ (boek van Adam van Craenleyde, pastoor te Gouda en kanunnik van
Bergen op Zoom (doorgehaald) en daaronder: Voor het convent van de broeders
van Hiëronymus in Utrecht) (IDL 2298); nr. 386. Johannes Gerson, Opus tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de arte moriendi [Deventer, Rich.
Pafraet, 1477-79] (IDL 1994). Samengebonden met nr. 389. Johannes Gerson, Sex
lectiones de vita, aegritudine et morte spirituali animae [Gouda, Ger. Leeu, 15 sept.
1480] (IDL 1981) en hs. 379 (zie bijlage); nr. 466. Justinianus imperator, Institutiones [Neurenberg, Ant. Koberger, 27 dec. 1486] (IDL 2792); nr. 546. Nicolaus de
Hanapis, Virtutum vitiorumque exempla ex S. Scriptura [Straatsburg, H. Eggestein,
ca. 1475-1482] (IDL 3347). Samengebonden met hs. 336 (zie bijlage) en nr. 759.
Vocabula bibliae [Deventer, Rich. Pafraet, 1477-vóór nov. 1479] (IDL 4464) en
Autoritates utriusque testamenti [Straatsburg, ca. 1475] (niet in IDL); nr. 696.
Speculum morale [Straatsburg, Joh. Mentelin, 6 nov. 1476] (IDL 4652); nr. 746.
Vincentius Bellovacensis, Speculum doctrinale [Straatsburg, de R.-drukker / Adolf
Rusch, vóór 11 febr. 1478] (IDL 4644); nr. 747. Dezelfde, Speculum historiale, dl.
I, II. [Straatsburg, de R.-drukker / Adolf Rusch, ca. 1473] (IDL 4648); nr. 748.
Dezelfde, Speculum naturale [Straatsburg, de R.-drukker / Adolf Rusch, niet na
1477]. Op het voormalig schutblad: ‘legavit hunc librum venerabilis vir dominus
heinricus de ruremundis canonicus ecclesiae s. lebuini in daventria fratribus domus
sancti iheronimi in traiecto’ (dit boek heeft de eerbiedwaardige heer Hendrik van
Roermond, kanunnik van de St.-Lebuïnuskerk te Deventer gelegateerd aan de
broeders van het St.-Hiëronymushuis in Utrecht) (IDL 4656).
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In het Gemeentearchief Utrecht bevindt zich een lijst van 15 februari 1569/1570
van boeken die volgens het plakkaat van 14 maart 1570 door de magistraat
moesten worden gecontroleerd. Deze lijst stamt van Theodorus van Gouda, ‘Hieronymiane schole lector’, en bevat werken van o.a. Johannes Sartorius, Erasmus,
Georgius Fabricius.
Uit de rekeningen van de kapittels van de Dom en van St.-Pieter blijkt dat de
fraters tussen 1487 en 1540 voor hen als schrijvers en boekbinders optraden. Er
zijn posten genoteerd voor schrijfwerk, herstel en binden van boeken, correctie van
bijv. een psalterium, het schrijven van antiphonaria, missaals en andere liturgische
boeken, van een geschiedenis van St.-Lebuïnus, het aanbrengen van titels op 112
boeken van de boekerij van het kapittel, het leveren van 142 kettingen, het maken
van tabulae (wandcatalogi) voor de boeken, een en ander op bestelling van de
bibliothecaris van het kapittel, Bemard van Haarlem. Ook werkten zij voor de
proost van Leiden, kanunnik Adrianus Ram. Uit de rekeningen van de kerkfabriek
van de Dom, opgesteld door de Utrechtse kanunnik Henricus Ben in 1534, blijkt
dat de fraters in opdracht van Adrianus Ram, bibliothecaris van het domkapittel,
aan een missaal voor het hoogaltaar hebben gewerkt en ook schrijfwerk voor
andere boeken hebben verricht.
Uiteraard werkten de fraters ook voor de eigen bibliotheek. Nog in het begin
van de zestiende eeuw werd op een bijzondere wijze de aandacht gevestigd op de
kopieer- , illuminatie- en bindarbeid van de fraters. Een aflaat van 40 dagen werd
beloofd in een brief van 25 april 1527 van de bisschoppelijke vicaris aan hen die
van deze mogelijkheden zouden gebruik maken. Voorts is er een aflaatbrief van
1507 ten gunste van hen die het fraterhuis bezoeken ter verkrijging van wetenschap
en/of de consultatie van de bibliotheek.
Bewaarde handschriften

Zie bijlage.

3.2 Boekbinders, verluchters
De Utrechtse universiteitsbibliotheek bezit een aantal boekbanden die waarschijn
lijk op bestelling in de binderij van het fraterhuis zijn vervaardigd, o.a. een band
uit het bezit van het Utrechtse Jeruzalemklooster (Utrecht, UB, Inc. 560; G qu 7).
Van de incunabel Utrecht, UB, G fol 1 rariora (oud nr. 307), perkamenten druk
van de Epistolae van Hiëronymus door P. Schoeffer (Mainz 1470), geven Post
(Moderne Devotie, nr. 5, tegenover p. 80) en Handschriften en Oude Drukken, nr.
39 (kleurafbeelding p. 18) een afbeelding. Waarschijnlijk werd het boek verlucht
omstreeks 1480 in Noord-Nederland (volgens Post, l.c., in het fraterhuis).
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Auteurs

Hendrik van Bommel (ca. 1482? 1490? 1500?-1570), die onder invloed gekomen
was van het vroege protestantisme, heeft een Summa der godliker scrifturen op zijn
naam staan, een bewerking van de anonieme öeconomica christiana. Het was het
eerste werk dat in de Nederlanden bij plakkaat van keizer Karei V als ketters werd
veroordeeld. Na zijn uittreden in 1536 schreef hij mogelijk nog een aantal andere
protestantse werken. Zijn auteurschap wordt in twijfel getrokken. Hij was rector
van het Utrechtse Magdalenaconvent (in de volksmond geheten ‘de bekeerde
susteren’). Indien een wijdingsbrief uit 1502 op hem betrekking heeft, zou hij
inderdaad behoord hebben tot het fraterhuis; maar dan moet zijn geboortedatum
worden vervroegd tot ca. 1482. Hij gaf zijn geestelijke functies op in of vóór 1536.
Johannes (Hinne) Rode/Roy verleende zijn medewerking aan een Nieuw
Testament in de volkstaal dat in 1523 te Amsterdam bij Doen Pieterz. werd
gedrukt. Hoogstwaarschijnlijk was hij ook betrokken bij de uitgave van het Deven
ter Nieuwe Testament van 1525, uitgegeven door Albert Pafraet, die reeds op 3
december 1525 door de Kampense magistraat werd verboden. Rode was tot in
1522 rector van het fraterhuis, niet van de school.
Amoldus van Tricht (ca. 1510-1580), later rector te Duisburg, schreef een
geschiedenis van Gelderland, een Latijnse elegie ter ere van de overleden Macropedius, en een te Keulen in 1569 verschenen Latijns verzenbundeltje.
Georgius Macropedius (Joris van Langhveldt/Lanckvelt), geboren te Gemert en
overleden in ’s-Hertogenbosch in 1558, doceerde in Den Bosch vanaf vóór 1510
tot ca. 1524, en daarna in Utrecht. Hij was rector van de school van ca. 1530 tot
1554. Hij gaf niet alleen schoolboeken uit, maar schreef vele schooldrama’s, zowel
voor de school te ’s-Hertogenbosch (zie aldaar, 1.) als voor de fraterschool te
Utrecht. Met betrekking tot de literaire produktie in zijn Utrechtse tijd kunnen
genoemd worden voorreden bij schooldrama’s, brieven en opdrachten van werken
aan leerlingen van de Utrechtse St.-Hiëronymusschool, aan weldoeners en magi
straatspersonen, aan zijn Antwerpse drukker Jan Hillen van Hoochstraten en aan
de Utrechtse wijbisschop Nicolaas van Nieuwland. Voor de werken van Macrope
dius (in de chronologische volgorde van verschijnen) zie Puttiger, Georgius
Macropedius’ Asotus, en de daar genoemde literatuur; Adamus (1552), Andrisca
(1538, 1543), Asotus evangelicus (1537, 1541), Bassarus (1540), Cantilena pro
schola Hieronymiana (1539; eveneens voor de jaren 1551 en 1552), Cantilena
Martiniana pro schola D. Hieronymi (1540; eveneens in 1544), Epistolica (1534,
1561), Evangelia et lectiones sacrae Epistolae dictae (1555, 1576, 1605, 1606),
Fundamentum scholasticorum (1536, 1552), Hecastus (1539, Hypomene (1554),
Graecarum institutionum rudimenta (1535, 1544,1553), Jesus scholasticus (1556),
Josephus (1544), Institutiones grammaticae (1538,1550), Kalendarium chirometricus; computus ecclesiasticus; brevis calculandi ratio (1541), Lazarus mendicus
(1541, 1542, 1545), Ode Tricolos Tetrastrophos (tussen 1541 en 1545), Petriscus
(1535?, 1536, 1541), Prosoedia (1541, 1550); Rebelles et Aluta (1535, 1539,
1543), Scholia brevia in hymnos (1552), Sertum Rosaceum (1555), Simplex
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disserendi ratio (1536, 1549), Syntaxeos sive constructionis Latinae praecepta
(1538,1543,1551), Textus evangelicarum et apostolicarum lectionum (1555; editio
princeps van Evangelia et lectiones), alsmede kleinere gelegenheidsgedichten. In

de inventaris, opgemaakt na de dood van bisschop Clemens Crabeels (f1592)
bevond zich onder de in totaal 381 boekwerken als nr. 69 Methodus de conscribendis epistolis Macropedii in corio (vgl. boven Epistolica, 1561).
De stad Utrecht betaalde hem in 1550 voor twee door hem opgestelde Latijnse
carmina, aangebracht op een nieuw bolwerk ‘inde Weert’. In 1540, 1544, 1551,
1552 en 1555 componeerde hij cantilenae (schoolzang), te zingen door de scholie
ren op het feest van St.-Maarten (10 november). De Utrechtse universiteitsbiblio
theek bezit 23 van zulke zangen in druk, en één in een zestiende-eeuws handschrift
(hs. 796). De stadskameraarsrekeningen vermelden in 1531 een betaling aan de
rector van het huis en aan de drukker Jan Berentsz. voor de vertaling uit het Latijn
en het drukken van ‘een goede ordinantie van onderhoudinge vande erme menschen’. Gaat het hier om Juan Luis Vives’ De subventione pauperum van 1526?
3.5 Onderwijs en vorming
Fraterschool

Sinds de aanvang van het fraterhuis in november 1475 werd door de fraters, met
instemming van de domdeken, het kapittel en de scholaster van de Dom, een
‘groote schoole’ gehouden in het daartoe ingerichte huis Sonnenberch, staande bij
het fraterhuis. Eind maart 1478 kochten de fraters van Johannes Broechouwer twee
kamers bij de voorpoort, ‘waarin wij vanaf het begin school hebben gehouden’
(Scriptum Memoriale, ed. Matthaeus, Fundationes, 365). Deze school ontwikkelde
zich snel tot de stadsschool bij uitstek, naast de bestaande vier parochiescholen en
vijf kapittelscholen. De vijf kapittels hadden mede de hand in de aanwijzing van
de schoolrector. Zo stelden zij in 1525 de toenmalige rector van de school in
Gorinchem, Hendrik van Almelo, in Utrecht aan. Deze was overigens geen frater.
De stad droeg mede zorg voor de school. In 1507 werd een brandtrap bij het
huis Sonnenberch geplaatst, een besluit dat in 1531 nogmaals aanleiding gaf tot
nadere regelingen. De visitatoren van het Hieronymushuis werden in 1536 op wijn
onthaald door het stadsbestuur; de visitatie was ook bedoeld ‘omme aldaar ’t scoel
ende studenten of leerkynders van S. Hieronymus alhier te visiteren’ zoals blijkt
uit de stadsrekeningen van 1536 en 1548. De stadsdeurwaarders hielden toezicht
op het betalen van het schoolgeld (1536). Voor het opvoeren van toneelstukken
kregen de rector, de schoolmeesters en de studenten geld of wijn door de stad
geschonken, zoals vermeld voor 1519, 1523, 1526 en andere jaren.
De fraters beperkten zich hoofdzakelijk tot de exploitatie van de school. Voor
het onderwijs trokken zij veelal leerkrachten van buiten aan, die niet altijd tot de
geestelijke stand behoorden. Alleen Pieter Gerritsz. van ’s-Gravenzande (1475),
Georgius Macropedius en Amold van Tricht hebben tot de fratergemeenschap
behoord.
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Na het vertrek van rector Macropedius ca. 1556 naar ’s-Hertogenbosch ging de
school achteruit. Op 23 januari 1565 verpachtten de fraters ‘die gehele huysinge
des schoele van St. Hieronimus, doctrine ende administratie van dien’, met uitzon
dering van het huis Sonnenberch, aan drie seculiere leraren, onder wie Petrus
Memmius van Herentals, voor een periode van twaalf jaar voor een som van 250
gulden jaarlijks; het onderhoud van de school bleef ten laste van de fraters. De
huurders beloofden alleen goede en goedgekeurde boeken te gebruiken, en daarvan
aan de fraters tevoren opgave te doen (Dodt, Archief, VII, 389-391). Op 13 april
1576 verkochten de overgebleven fraters, ‘verlaetende hare religie, discipline ende
habyt’, het huis Sonnenberch aan de commissie die door de bisschop ingesteld was
met oog op de oprichting van een seminarie, onder beding van alimentatie (ed.
Miedema, ArchGeschAartsbUtr 26 (1900) 454). Het kapittel handhaafde echter
tegenover de commissie de aanspraken op het recht om school te houden.
Met de hervorming werd de school in 1578 door de magistraat geannexeerd.
Officieel werd ze op 23 september 1578 in beheer genomen. Kinderen boven de
leeftijd van twaalf jaar waren, blijkens een memorie van 1580, verplicht de
Hiëronymusschool te bezoeken. In 1581 werd door een raadscommissie een plan
tot reformatie van de school ontworpen, dat in 1586 gerealiseerd werd.
In 1594 werd in de St.-Paulusabdij het Seminarium Paulinum gevestigd, een
opleidingsschool voor geestelijke dienaren van de hervormde religie. Feitelijk was
het seminarie niet meer dan het Willibrordshuis (zie hieronder), een verblijf voor
arme leerlingen van de Hiëronymusschool dat met het domus pauperum was
samengevoegd. In 1627 werd dit seminarie opgeheven. De lessen werden over
gebracht naar het domus Willibrordi, waar de Staten de opvoeding van de studen
ten bekostigden.
Convict / Arme-klerkenhuis

In Utrecht was een convict (domus pauperum) aan het fraterhuis verbonden ten
behoeve van arme studenten. Het ‘Pauperhuys’ of huis Sonnenberch lag bij het
fraterhuis aan de Nieuwe Gracht. Op 25 mei 1553 is sprake van een beurs voor 16
‘scamelijke clercken, die als nu by den pater ende rectoir van Sinte Jeronimus in
Domo pauperum, staende omtrent tconvent van Sinte Jeronymus onderhouden zijn
ofte noch in toecomende tyden onderhouden zullen worden’ (Dodt, Archief, VII,
387-388). Frater Georgius Macropedius, rector van de school, en heer Otto van
Beek, rector van het fraterhuis, traden op als regenten van de voornoemde schame
le klerken. Wie de leiding had van het domus pauperum blijkt niet. Er is geen
reden om aan te nemen dat Macropedius ook rector van het Arme-klerkenhuis was.
Hij schreef voor de arme scholieren (scolares pauperes) Hypomene seu patientia,
een allegorische samenspraak, die nauw aansluit bij de middeleeuwse mysteriespe
len.
Het was een convict voor jongens die zich op het priesterschap voorbereidden.
Zij kregen er enig additioneel onderwijs, maar volgden verder de lessen op de
Hiëronymusschool. Het was voor zijn instandhouding aangewezen op schenkingen
van bemiddelde burgers, zoals in 1545 en 1553 geschiedde. Het domkapittel
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betaalde de klerken van St.-Hiëronymus, ook wel ‘die kynder van Synt Jheronimus’ genoemd, voor het luiden van de klokken voor de vespers en de metten op
Pinksteren. Eenmaal wordt de rector, meester Gisbert, genoemd.
Na de opheffing van het fraterhuis werd het domus pauperum samengevoegd
met het Willibrordshuis. Het ‘St. Willebrordushuyse ende collegie’, gesticht op 7
november 1531, waar de ‘sunte Willebrorduskynderen t’Utrecht’ verbleven, stond
onder het regentschap van de domdeken, de domscholaster, de schout, de burge
meester en twee huismeesters, blijkens een akte van 4 januari 1561. De vroedschapsnotulen van 15 januari 1593 maken melding van een nieuwe broederschap
van gekwalificeerde personen, die toezicht hadden op het Willibrordi Collegium en
het domus pauperum binnen Utrecht. Er werd een instructie voor de regenten
opgesteld (26 maart 1599); de kinderen van beide huizen moesten de catechismuslessen in de hervormde godsdienst volgen in het collegium divi Pauli.
Contacten met de schooljeugd kwamen ook tot stand door het uitoefenen van
zielzorg. De fraters waren daartoe gemachtigd door de privileges van de bis
schoppen David van Bourgondië (5 juni 1476) en Frederik van Baden (14 januari
1498).
4

GEBOUWEN EN KUNSTWERKEN

Het fraterhuis, dat gelegen was aan de tegenwoordige Kromme Nieuwegracht,
werd in 1496 aan de oostzijde uitgebreid door huizenaankoop. In 1523 volgde een
tweede uitbreiding. Het huis werd na de reformatie voor verschillende doeleinden
gebruikt. De gebouwen werden in 1830 grotendeels afgebroken. Er kwamen
woonhuizen te staan, behalve op een open plein, het huidige Hiëronymusplantsoen. - De kapel die gebouwd werd in 1477 en later in 1507 vernieuwd werd,
kreeg in 1579 de bestemming van munitie-depot. In 1594 werd ze ingericht als
leszaal voor het Athenaeum; er werden banken langs de muren geplaatst voor de
studenten en andere toehoorders bij lessen en predikaties. In 1630 werd ze op
nieuw munitiedepot. In 1809 werd het gebouw door koning Lodewijk Napoleon
aan de remonstrantse gemeente geschonken. In 1885 werd de kapel verbouwd.
- Een afbeelding van de school is opgenomen in Het verheerlijkt Nederland of
Kabinet van hedendaagsche gezigten, VII (Utrecht/Amsterdam 1773); herdrukt in
Post, Moderne Devotie, tegenover p. 96; onder vermelding ‘Ingekleurde penteke
ning J. de Beijer, 1747’, bij De Bruin - Persoons - Weiler, Geert Grote en de
Moderne Devotie, 67.
Deken en kapittel schonken in 1518/19 aan de fraters een glasvenster, 215 voet
hoog.
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INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

Enkele fraters oefenden de functie uit van biechtvader of rector in vrouwenkloos
ters. Otto Claesz. van Beek werd in 1556 biechtvader en pater van het zusterhuis
in Weesp. Hij vervulde die functie negentien jaar lang.
6 RECTOREN

Pieter Gerritsz. van ’s-Gravenzande 1475
Jan Simonsz. van Delft 1475
Comelis van Driel
Johannes (Hinne) Rode/Roy 1520-1522
Otto Claesz. van Beek 1553, 1556
Johannes van Hulsen 1556-1562
Comelis Henricxz. Tyll 1565
7
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BERLIKUM
St.-Antoniuscollege / Collegium Sancti Anthonii
1483-1491?

1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Collegium Sancti Anthonii tom Gnadesberg (1483).
1.2 Ligging: In Berlikum (Friesland), in de grietenij Menaldumaneel. Bisdom
Utrecht, provincie Friesland.
2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Deze korte schets berust hoofdzakelijk op de door Doebner uitgegeven Annalen
van rector Peter Dieppurch van Hildesheim en de verheffingsoorkonde van bis
schop David van Bourgondië van 20 februari 1483, uitgegeven door Van Buijtenen
(‘Stichtingsoorkonde’) •
In 1482 was de priester Gerhardus van Bolsward naar de broeders van Hildesheim
gekomen met boodschappen en brieven van de hoofdeling van Berlikum, Hetto
Hemmema. Deze wenste, met toestemming en op aandrang van de gemeente, dat
de broeders een fraterhuis zouden stichten naast de onlangs opgerichte kerk. De
gemeenschap van Hildesheim, die overeenkomstig het eigen model eerder de
verheffing van de kerk tot kapittelkerk dan de stichting van een fraterhuis naar het
Deventer model op het oog had, stuurde frater Gerwinus samen met een clericus
en een leek met in hun bezit een afschrift van de privilegebrief van Hildesheim
naar Friesland.
Bij akte van 20 februari 1483 gaf David van Bourgondië, bisschop van Utrecht,
gevolg aan het verzoek van de hoofdeling. Hij verhief de onlangs door deze en
anderen op de Gnadesberg te Berlikum gestichte kerk met drie altaren tot kapittel
kerk, en maakte de aanwezige en toekomstige priesters en clerici tot kanunniken.
Hun levenswijze moesten zij inrichten naar het voorbeeld van het kapittel ‘In den
Luchtenhof te Hildesheim, zonder te bedelen en zonder eigendom, in gemeenschap
van goederen, onder een verkozen senior als leider van de gemeenschap. Als
visitatoren werden aangewezen de rectoren van de fraterhuizen te Deventer en
Zwolle of Groningen alsmede de senior van Hildesheim, die tenminste eenmaal in
de drie jaar de visitatie moesten verrichten. De priesters Gerwinus de Meeste en
Gerardus Petri (de bovengenoemde Gerard van Bolsward?) werden als eerste
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kanunniken van het collegium aangewezen en Gerwinus als eerste senior. De
verhouding ten opzichte van de bisschop van Utrecht en de parochie ter plaatse
werd geregeld. Hij bepaalde tevens dat in de kapittelkerk voor wat betreft de
missen, de koordienst, de getijden en de overige ceremoniën de riten van Hildesheim zouden worden gevolgd.
Begin april 1483 keerde Gerwinus terug naar Hildesheim. Hij was erin geslaagd
het Hildesheimse model van een collegiale kerk door bisschop David van Bourgondië, aanvaard te krijgen. Voorts had hij overleg gepleegd met de fratergemeenschappen te Zwolle en Deventer. Deze twee huizen waren het met de vestiging
eens, maar de Deventer rector Egbertus ter Beek was tegen de naam collegium
(college), en had gevraagd het colloquium van Munster te raadplegen. Gerwinus
werd samen met frater Gobelinus naar Munster gestuurd, waar de stichting werd
goedgekeurd.
In mei 1483 vertrok Gerwinus samen met frater Johannes Hinsberch naar
Berlikum. Zij meldden dat de plaats ongeschikt was. Toch werden op 1 mei 1484
ook de priesters Gobelinus en Nicolaas Dorsten naar Berlikum gestuurd, met geld
en goederen. Gobelinus overleed op 5 juni 1485.
De gemeenschap floreerde niet. Na overleg in Munster, Deventer, Zwolle en
Groningen besloot men tot de opheffing. In 1488 (de opheffing was nog steeds niet
gerealiseerd) waren in het huis moeilijkheden ontstaan omtrent de levenswijze, en
ook het colloquium te Münster werd niet bezocht. Het huis in Berlikum werd door
Münster als een probleem ervaren. Berlikum zelf was maar een dorp, de plaatse
lijke toestanden waren verre van ideaal en de fraters-kanunniken waren niet
bestand tegen het ruwe klimaat. In 1491 hebben de bewoners van het huis Berli
kum verlaten en keerden zij naar Hildesheim terug.
3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 Bibliotheek en scriptorium
De priesters Gobelinus en Nicolaas Dorsten, die op 1 mei 1484 vanuit Hildesheim
naar Berlikum werden gestuurd, kregen boeken en boekbindersgereedschap mee.
- Voor de wederzijdse relaties tussen de huizen is het interessant dat het huis te
Hildesheim bezitter was van de verzamelband Den Haag, KB, 70 H 54, waarin o.a.
vier incunabelen bijeengebracht zijn, waarvan drie uit Deventer (1490,1485,1486).
3.3 Van Buytenen (‘De drukker’, 117-118) meent dat het mogelijk is dat het
fraterhuis een drukkerij heeft gehad, die later mogelijk aan de Goudse collatiebroe
ders is overgedaan (zie Gouda). Deze drukkerij zou vijf werkjes, samen 198
pagina’s tellend, gedrukt hebben, bekend onder de naam Freeska-Landriucht (IDL
2884). Daartoe behoort een zesde boek, Casus longi cum casibus brevibus libri IX
(IDL 1168) dat echter aanzienlijk verschilt van de eerste vijf. Voorts Statuta
Provincialia (IDL 4199).
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Onderwijs en vorming

De verheffingsoorkonde van bisschop David van Bourgondië van 20 februari 1483
spreekt over ‘scholieren temidden van hen die de school bezoeken’ (Van Buijtenen,
‘Stichtingsoorkonde’, 129), aan wie de senior van het huis de sacramenten alsmede
de kerkelijke begrafenis mag geven, juist zoals aan de dienstknechten, de commen
salen en zijn medebroeders. Over een convict zijn geen gegevens bekend.
6 RECTOREN

Gerwinus de Meeste 1483
Gobelinus N.N. 1484-1485
7

BRONNEN EN LITERATUUR

Er is geen archief van het huis bewaard. Zie voorts M.P. van Buijtenen, ‘Stich
tingsoorkonde voor het huis van de Broeders van het Gemene Leven te Berlikum
(Fr.) 1483’, NedArchKerkGesch 59 (1979) 127-132. - R. Doebner, Annalen und
Akten der Brüder des gemeinsamen Lebens im Lüchtenhofe zu Hildesheim (Quellen
und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens, 9) (Hannover-Leipzig 1903).
- G. Boemer, Die Annalen und Akten der Brüder des gemeinsamen Lebens im
Lüchtenhofe zu Hildesheim. Eine Grundlage der Geschichte der deutschen Brüderhauser und ein Beitrag zur Vorgeschichte der Reformation (Fürstenwalde (Spree)

1905).

Mon. Bat., II, 31. - Post, Moderne Devotie, 86-87. - Dezelfde, Modem Devotion,
622-623.

M.P. van Buijtenen, ‘De drukker van het Freeska-Landriucht (Collegium S.
Anthonii tom Gnadesberg, Berlikum (Fr.) 71483-1491?’ in: Fryske Studzjes
oanbean oan Prof. Dr. J.H. Brouwer (Assen 1960) 99-123. - Dezelfde, ‘Windesheimers in Bazel, St.-Leonhard 1462-1525’, in: W.Jappe Alberts, J.E.A.L. Struick
en A.G. Weiler (red.), Postillen over Kerk en Maatschappij in de vijftiende en

zestiende eeuw. Aangeboden aan Prof. Dr. R.R. Post bij zijn afscheid als hoog
leraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (Utrecht/Nijmegen 1964) 200233, m.n. 219. - [N.N.], De kerk van Berlikum (Berlikum 1980).

APPENDIX
HOORN
Priesterhuis te Hoorn
1385-1416/1429
1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Het huis heeft geen eigen naam en geen patroonheilige. Het wordt in
de oorkonden ofwel aangeduid door de bewoners aan te geven, ofwel door de
belendende percelen en hun eigenaars te noemen. Dit laatste komt voor in de
oorkonden van 14 juli 1401, 25 oktober 1408 en 5 januari 1410. De meest adequa
te aanduiding is ‘der priesteren huys toe hoem’ (26 mei 1399; 25 februari 1400).
1.2 Ligging: Het priesterhuis stond in de Waterstraat, meestal geheten ‘de Gouwe’,
tegenwoordig Nieuwstraat, op de plaats waar nu het raadhuis gelegen is, naast het
terrein waarop in 1402 het Caeciliaklooster gebouwd werd.
Bisdom Utrecht, provincie Noord-Holland.
2

GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Deze geschiedenis is beschreven op basis van de bewaarde akten in het Streek
archief Westfriese gemeenten te Hoorn, stadsarchief Hoorn. C.J. Gonnet, met
medewerking van R.D. Baart de la Faille, Inventaris van het archief der stad
Hoorn (Haarlem 1918). Ook is gebruik gemaakt van het Kort Kroniekje van het
huis (ed. Van Gulik, 119). De interpretatie van de gegevens wijkt aanmerkelijk af
van die welke in vroegere literatuur wordt aangetroffen.
Op 19 april 1384 verkocht Jan Hoene aan Jacob Hermansz. een werf ‘in de Ghou’.
Op dat erf stond later de Mariakapel. Een jaar later, op 11 juli 1385, schonken
Jacob Hermansz. en Claes Jansz. aan de priesters Ghiselbrecht Dou uit Amsterdam,
Johan van de Gronde uit Deventer, Pauwel Albertsz. uit Medemblik, Jan Volmersz.
uit Hoorn en aan de leek Outgher Michelsz. hun huis en erf ‘in den Ghowe’, ‘soe
dat sie moghen daer in herberghen totter ere goeds manspersonen die onghebonden
sien, die der herberghe noet is, ende om goedes wille begheren, ende gode dienen
willen in oetmoede ende penitencie. Ende voert dat voerscreven huus ende erve te
regieren ende oerdeniere, ende daer mede te doene na hore consciencie dat meest
die ere goeds is’ (Gonnet, Inventaris archief Hoorn, Reg. 42). Het Kroniekje
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formuleert de doelstelling van de schenking als volgt: ‘dese voerseyde huse ende
erve te bewaren ende te regieren ende manspersonen daer in te herberghen die
ontbonden ende van goeden willen waren ende goede dienen in oetmoede ende
penitencie’ (bl. Ir; Van Gulik, 118-119).
Het genoemde vijftal zou het huis besturen. Er werd bepaald, dat zij gehouden
waren bij overlijden van een hunner steeds een ander in zijn plaats te kiezen, ‘den
innichsten mensche dien si weten bi hore consciencie’, zodat er steeds vijf bestuur
ders zouden zijn. Twee inwoners van het huis maakten bij dit eerste begin deel uit
van het college van vijf (Reg. 42).
Dit gezelschap van bestuurders, in meerderheid priesters, bestond uit aanhangers
van de Moderne Devotie van het eerste uur. Willem Vomken noemt in zijn ‘Brief
over de instelling van het klooster Windesheim’ (ed. Acquoy, Windesheim, 3,241)
als zodanig de bovengenoemden, naast priesters uit Deventer, Zutphen, Doesburg,
Zwolle, Kampen, Utrecht en Amersfoort, en ook de priesters Pieter Danielsz. uut
den Pol (de Poel) in Leiden, Paulus van en in Enkhuizen, Nicolaas van en in
Purmerend. Deze mannen hadden, met uitzondering van Jan Volmersz. en Outgher
Michelsz., hun hoofdtaak niet in Hoorn.
Gijsbert Dou bevorderde de nieuwe vroomheid in Amsterdam. Hij was biecht
vader van Geert Grote en o.a. voogd van de vrome vrouwengemeenschap, die in
1389 van de schepenen van Amsterdam toestemming tot vestiging kreeg. In 1393
kwam hieruit voort het regularissenklooster Mariënveld (Oude Nonnen). In de jaren
1391-1395 was hij ook betrokken bij de stichting van het regulierenklooster St.-Jan
Evangelist aldaar.
Johan van de Gronde was in de jaren 1381-1382 eveneens in Amsterdam werk
zaam geweest, en stond daarbij in contact met Geert Grote, die de ‘heilige kerk in
Amsterdam’ verzocht Gronde als priester af te staan voor de Deventer gemeen
schap. Hij werd in 1384 de opvolger van Geert Grote in het zusterhuis aldaar. Hij
was betrokken bij de oprichting van het fraterhuis te Zwolle (zie Zwolle) en in
1392 bij de stichting van het regulierenklooster Mariënbom bij Arnhem.
Ook Paulus Albertsz. was met Geert Grote bekend. Hij was priester te Medemblik. Geert Grote had hem blijkens een brief uit 1382 vanuit Kampen zijn werk (of
brief) de curarum regimine et pecuniis (‘over de zielzorg en geldzaken’; de brief
is verloren gegaan) gezonden. Wellicht had dat geschrift betrekking op de positie
van de priester Johannes, over wie Hendrik van Schoonhoven een regeling moest
treffen, o.a. met de devote gemeenschap te Kampen (zie Kampen). Thomas van
Kempen noemt hem onder de priesters door wier toedoen de Moderne Devotie in
Holland begon en voortgang maakte.
Uit het samentreffen van deze personen in één bestuurscollege komt het devote
netwerk tussen Kampen, Deventer, (eventueel Zwolle), Amsterdam, Leiden,
Haarlem en Hoorn sterk naar voren. De rechtsfiguur die was gekozen voor de
schenking van het huis en het erf in Hoorn, te weten gemeenschappelijk eigendom
van vijf personen die als groep beheerders en bestuurders optraden naar wereldlijk
recht, stemt in hoofdzaak overeen met die welke in Deventer en Zwolle was
toegepast en beproefd. In Deventer had Geert Grote samen met Johan van de
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Gronde en twee leken bij oorkonde van 28 juli 1383 een fundatie aanvaard, waaruit
jaarlijks een som van twintig oude schilden aan arme priesters kon worden uitge
keerd. Het college van vier ‘verwaers ende behoeders’ van deze rente kon zichzelf
na de dood van één hunner aanvullen met ‘enen den alrebesten conscientioesten
ende innighsten menschen den si vonden’ (zie Deventer; Van der Wansem,
Broederschap, 179-182). Voor Zwolle was een vergelijkbare beheersformule
gevonden. Op 13 juli 1384 droeg Geert Grote het huis in de Begijnenstraat dat hij
van Johan van Ommen c.s. had ontvangen, over aan Florens Radewijnsz. en Johan
van den Gronde als mede-eigenaren en ‘bewares’ met hem, ‘die den eyghendoem
ende al recht van den huys hoelden ende besitten solen tot der eren Godes ende
gueder menschen’ (Narratio , 282). Ook dit college kon zichzelf bij sterfgeval
aanvullen. Het huis werd vervolgens in bruikleen gegeven aan de drie Zwolse
devoten van wie men het ontvangen had (oorkonde van 25 juli 1384). Zij mochten
daarin ook andere heden opnemen, als gasten of blijvend, naar goedvinden van de
beheerders, ‘nijt dat hore ienich recht off eygendoem an den voersscreven hues off
erve of krygen moege dan allene woninghe tot synen lyve, ende niet langer’, of tot
wederopzeggens van de beheerders (Narratio, 283-284).
Het is duidelijk dat deze voorbeelden ook hier meespelen. Johan van de Gronde
is de spil in deze drie handelingen. Wat was de bedoeling van de toepassing van
deze eerder beproefde rechtsfiguur in Hoorn?
Heel duidelijke taal in dezen spreekt een oorkonde van 26 mei 1399, uitgaande
van Gijsbert Dou c.s. Het betreft de keuze van Hugo Woutersz. Goudsmid in de
plaats van de overleden Jan Volmersz. ‘tot een procuratoer ende bewarer...over der
priesteren huus toe hoem, daer nu ter tijt haer Jacob van yedam ende jacob
hermanszoen in woenen, ende over der zusteren huus after die kerke van hoem’
(Reg. 89). Daarmede is ook de eigenlijke naam van het huis aangegeven: priester
huis te Hoorn. Dezelfde formulering komt terug in een vergelijkbare oorkonde van
25 februari 1400, als na een sterfgeval een nieuwe beheerder (procurator) wordt
gekozen. Hertog Albrecht van Beieren erkent voorts in 1401 Gijsbrecht Dou en
zijn gezellen ‘in allen rechte mombairs te wesen vanden huysinge ende erve
geesteliker manspersonen in onser stede van hoim gelegen andie gouwe’ (Reg.
104). Een oorkonde van 23 september 1420 noemt de bestuurders ‘procuratores
ende bewaerers des huys staende binnen hoem daer in voertiden in pleghen te
wonen heer Jacob pietersz. van Edam, heer Willaem van Petten, heer Vrederic
Matthijsz.’ (Reg. 230).
Het gaat om een bestuurs- en beheerscollege, ingericht op de wijze van Deven
ter en Zwolle. De taken van de inwonende priesters worden echter nergens gespeci
ficeerd. Aan de Deventer stichtingsoorkonde (zie boven) zou men hei volgende
kunnen ontlenen en mutatis mutandis op het huis in Hoom toepassen: ‘Doch solden
die priesters binnen Deventer wonen die meeste tiit vanden jare ende solden hore
leven setten alsoe, dat sii een spieghel anderen menschen waren ende hulpe toe
Gode wart, ende solde byecht horen den menschen die hem alinghe bekierden ende
kierden tot Gode alse vere als men hem des henghede’ (Van der Wansem, Broe
derschap, 181). De geschiedenis van het huis is dan als volgt.
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Jan Volmersz., een plaatselijk priester, en Outgher Michelsz. waren de eerste
bewoners. Ook Jacob Hermansz. woonde daar. De graaf van Holland, Albrecht van
Beieren, bestemde volgens een oorkonde van 10 september 1386 een aan hem
toegevallen nalatenschap, namelijk het goed van Meynart Wolfartsz. in Hoorn, aan
‘den broeder, mit den beghevenen priesters’ (Reg. 43). Er is goede reden om de
begunstigde partij met de inwonende priesters te identificeren. De oorkonde
berustte immers blijkens een dorsaal nummer in het archief van het huis, dat later
overgedragen werd aan de nieuwe eigenaars, het St.-Caeciliaconvent. De ‘broeder’
zou dan de leek Outgher Michelsz. geweest kunnen zijn, die ook later bij transac
ties als procurator optrad.
Een tweede huis verwierf het bestuurscollege op 20 mei 1392, toen de priesters
Jan Volmersz., Jacob Pietersz. van Edam en Gerijt van der Horst (in het bestuurs
college had hij de plaats ingenomen van de in 1391 overleden Johan van de
Gronde) het door hen bewoonde huis door de eigenaar Pielgrijn Gerijtsz. geschon
ken kregen, tegelijk met een stuk land dat zij van hem in onderhuur hadden. De
oorkonde formuleert de doelstelling van de schenking als volgt: ‘toe behoef des
hues daer nu ter tijt in woenen her Jan volmersz., her Jacob pietersz. ende her
Gerijt vander horst, priesters’ (Reg. 62). Het gaat daarbij om een stuk land dat heer
Jan voomoemd en Outgher Michelsz. gehuurd hadden ten behoeve van het huis.
Het stuk grensde aan de noordzijde aan het huis en erf dat in 1385 verworven was.
Op diezelfde dag schonk ook de eerder genoemde Jacob Hermansz. aan de bestuur
ders van het huis bewoond door de drie genoemde priesters, een aangrenzend huis,
dat toen bewoond werd door Wijburch, een zuster van Jan Volmersz.. Op 28
januari 1393 verkochten ook Kerstine Alberts en kinderen hun huis, eveneens
gelegen ‘in die gou’ aan Outgher Michelsz. ten behoeve van de ‘bewaerres’ van
het huis. Hier heet het: ‘vercoft hebben Outgher Mychelsz. tot behoef der gueder
lude die nu ter tijt ende in tocomenden tiden bewaerres sin des hues daer nu ter tijt
her Jan volmersz. ende meister Jacob pietersz. in woenen hoer hues dat sie staende
hadden in die gou’. (Reg. 67).
Zo ontstond een huizencomplex ten behoeve van priesters en enkele leken. In
1410 is zelfs sprake van zeven huizen en erven binnen Hoorn, die onder de zorg
van het gezamenlijk bestuur vielen.
De leek Jacob Hermansz. mag worden beschouwd als de initiatiefnemer van het
priesterhuis, juist zoals ook in Deventer en Zwolle leken het initiatief namen. Is hij
dezelfde als de leek Jacobus Hermanni die mede de bouw van het huis in de
Begijnenstraat in Zwolle bekostigde, en samenwoonde met Johan van Ommen en
de zijnen? Is hij dezelfde als de Jacobus, genoemd in de brief van Geert Grote aan
Johan Cele als kopiist van zijn ‘Preek tegen de focaristen’, tezamen met de Zwolse
devoot Wychman Ruerinck? (zie Zwolle). Die veronderstelling is zeer waarschijn
lijk. Jacob heeft in dat geval zijn Zwolse ervaringen overgebracht naar Hoorn, waar
hij gegoed was.
De ontwikkeling van de gemeenschap van huisbewoners is moeilijk in de
bronnen te volgen. Makkelijker is dat te doen met het bestuurscollege van procura
toren. Op 26 mei 1399 kozen de priesters Ghiselbert Dou en Paulus Albertsz.
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alsmede Outgher Michelsz. in de plaats van de priester Jan Volmersz. (die in 1397
van het procuratorschap afstand had gedaan) de priester Hugo Woutersz. Goudsmid
tot bestuurder van het priesterhuis, dat toen bewoond werd door de priester Jacob
van Edam en door Jacob Hermansz. Tevens werd hij door verkiezing bestuurder
van het huis van de zusters van het Gemene leven achter de parochiekerk (zie 7).
Hugo Woutersz. Goudsmid was rector van de begijnen te Haarlem. In zijn huis
woonden enige vrome priesters (zie Haarlem) Hij wordt samen met Gijsbert Dou
en Paulus van Medemblik door de Windesheimse prior Johannes Vos van Heusden
genoemd als behorend tot de grote bevorderaars van de Moderne Devotie. Hij was
de stichter van het regulierenklooster Maria Visitatie buiten Haarlem, 1406.
Op 25 februari 1400 werd Tydeman Zael, burger van Amsterdam, in plaats van
heer Gherrijt van Lochen (Lochem?) (die in 1399 Hoorn had verlaten) tot bestuur
der gekozen van het priesterhuis waar heer Jacob van Edam en Jacob Hermansz.
woonden, en van het zusterhuis achter de parochiekerk.
Er ontstond echter wrijving over de bestuurlijke bevoegdheden in samenhang
met de doelstellingen in het huis. De landsheer, Albrecht van Beieren, moest er aan
te pas komen. Hij verbood de in het huis inwonende Jacob Hermansz., de oor
spronkelijke stichter van het huis, en zijn metgezellen zich met de zaken van het
huis te bemoeien, en erkende Gijsbrecht Dou en de zijnen als de enige bestuurders
van het huis en erf voor geestelijke manspersonen binnen Hoorn (14 juli 1401).
Het hielp niet.
Een twist (dezelfde?) tussen Outgher Michelsz. en zijn medeprocuratoren ener
zijds en Jacob Hermansz. anderzijds over een huis en erf dat Jacob aan de armen
had geschonken, maar dat de bestuurders in bezit hadden genomen, leidde op 12
maart 1407 tot een scheidsrechterlijke uitspraak, die de bestemming van het huizen
complex regelde. Het grote huis zou overdwars in tweeën worden gedeeld. Het
voorste gedeelte zou tot kapel dienen; in het achterste gedeelte zouden de priesters
Willem Allaertsz. van Petten en Frederik Matthijsz. (beiden waren door de bestuur
ders in het huis opgenomen op 25 september 1406, ondanks problemen tussen hen
en Jacob Hermansz. over een huis, erf en tuin in de Waterstraat/de Gouw) arme
geesteüjke mannen mogen opnemen; in het door de priester Jacob van Edam en
Jacob Hermansz. bewoonde huis zouden ook zij arme geestelijke mensen mogen
herbergen. De verhuurde huizen op het terrein bleven verhuurd. Alle brieven die
op het huis en het erf betrekking hadden moesten worden ingeleverd, en zouden
in de ‘stedekist’ bewaard worden. Jacob Hermansz. kreeg een jaargeld van 6 oude
Frankrijkse schilden; de rente die heer Jan Volmersz. uit het huis kreeg zouden de
voogden doorbetalen. Niemand die niet op het erf woonde dat bij de kapel behoorde,
zou enigerlei inkomsten (‘provende’) daaruit mogen trekken. De stad trok het beheer
van de kapel e.a. geheel aan zich, maar bestemde een en ander wel tot een geestelijk
goed. De stad Hoorn zou jaarlijks drie personen aanstellen, die samen met Jacob
van Edam en Frederik Matthijsz. voogden over de kapel zouden zijn. Wat was de
reden van deze twisten, die zulke ver reikende gevolgen had?
Jacob Hermansz. had zich, blijkens de terminologie van de oorkonde, beklaagd
‘als een arm man vander armen weghen’ en zich gericht tegen Outgher c.s..
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Kennelijk was het arme karakter van zijn stichting in zijn ogen niet meer voldoen
de gewaarborgd, en trok anderzijds Jacob zelf onvoldoende inkomsten uit het erf
en het huis. De schepenen grepen echter wel heel radicaal in door de procurators
praktisch buiten spel te zetten. In latere jaren treden dezen echter weer gewoon op.
De nieuwe bestuursregeling is blijkbaar niet volledig geëffectueerd, hoewel de stad
tot 1429 formeel over de kapel e.a. beschikte.
De kapel van het priesterhuis vormde de kern van het gebouwencomplex.
Vrouwe Katharina van Houtricsteyn bestemde op 19 januari 1412 een hofstede
onder Hoorn voor de helft voor de fabriek van de St.-Mariakerk (d.i. de kapel van
het priesterhuis), en voor de andere helft voor de priesters en choralen van die
kerk.
Na het overlijden van Outgher Michelsz. kozen de priesters Hugo Woutersz.
Woutersz. Goudsmid, uitdrukkelijk in de akte genoemd als pastoor van de kerk der
begijnen te Haarlem, Ghiselbertus Dou en Paulus Albertusz. alsmede Tidemannus
Zael als procuratoren en rectoren van het huis waar toen de priester Frederik
Matthiasz. in woonde, Reynerus Visbaen, poorter van Amsterdam, tot procurator
in Outghers plaats (25 oktober 1408). Tevens werd deze Reyner op die dag
procurator van de door Ludua Hermansweduwe gestichte vicarie. Reyner trad in
1415 in bij de kartuizers te Amsterdam en legde zijn procuratorschap neer. In zijn
plaats werd Jacob van Lichtenberg gekozen. Deze leefde niet lang. Hij werd
opgevolgd door Gerrit Pietersz. van Amsterdam.
Hugo Woutersz. Goudsmid machtigde op 5 januari 1410 heer Paulus Albertsz.
om namens hem de bestuurlijke bevoegdheden uit te oefenen aangaande de zeven
huizen en erven binnen Hoorn die onder het bestuurscollege vielen, waarvan hij
‘een mede mombaer ende voecht’ was (Reg. 161). Toch trad hij later weer zelf
mee op, toen het college op 25 oktober 1416 Gherryt Pietersz., poorter van
Amsterdam, koos tot procurator van het huis waar eertijds (‘in voer tyden’) drie
priesters, Jacob Pietersz. van Edam, Willem van Petten en Frederik Matthijsz.
hadden gewoond.
Na de dood van Ghiselbertus Dou kozen de overgebleven bestuurders Paulus
Albertsz., Hugo Woutersz. Goudsmid en Tydeman Zael op 23 september 1420 de
prior van het regulierenklooster ‘ter Nyelicht’ te Westerblokker in zijn plaats tot
procurator van het hiervóór genoemde huis.
Op 18 maart 1425 deden erfgenamen van Jacob Hermansz. afstand van alle
rechten op de kapel met toebehoren, ten behoeve van Paulus Albertsz. en Willem
Allaertsz. en hun medeprocuratoren. De stad droeg deze kapel e.a. tenslotte op 18
februari 1429 weer over aan de procuratoren, te weten de prior van de regulieren
te Blokker, de drie priesters Paulus Albertsz., Willem Allaertsz. (die de in 1421
gestorven Tydeman Zael was opgevolgd), Hendrik Bruninx van Herk, notaris in
Hoorn (die in 1421 de gestorven Hugo Woutersz. Goudsmid was opgevolgd) en
Gerrit Pietersz.. Zij mochten daarmee handelen zoals de eerste schepenbrief die
daarover gemaakt was, inhield. De stad maakte daarmee de regeling van 1407
ongedaan. Reeds op 3 maart van datzelfde jaar 1429 droegen echter dezelfde
bestuurders, zich noemende ‘procuratoers onser vrouwen capelle staende te hoem’,
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de kapel met toebehoren over aan hun buren, de zusters van het St.-Caeciliaconvent, onder voorwaarde dat de zusters aan de kapel een koor zouden timmeren.
Ook moesten zij een priester aanstellen voor de bediening van de vicarie, gesticht
door de weduwe Ludua Hermans, die de priesters tot dan toe verzorgd hadden.
Tenslotte deden de heren afstand van hun procuratorschap. De priester Frederik
Matthijsz. bezegelde mede de schenkingsoorkonde ten behoeve van Hendrik
Bruninx, die zelf geen zegel had. Daarmede kwam een einde aan het priesterhuis.
Post (Moderne Devotie, 52) stelt dat het huis omstreeks 1418 reeds ter ziele was
gegaan. Elders (Modem Devotion, 213), stelt hij dat het huis in 1416 leeg stond.
Desondanks functioneerde het bestuurscollege van procuratoren door tot in 1429.
Deze gang van zaken noopt ons de aard van de inwonersgemeenschap nader te
onderzoeken. Immers, het vijfkoppig bestuurscollege moet onderscheiden worden
van de huisbewoners, al zijn ook sommigen van dezen lid van het college.
Het begin van bewoning van het huis werd gemaakt in 1392 door de priester
Jan Volmersz., samen met twee leken, Jacob Hermansz. en Outgher Michelsz. In
1393 is voorts sprake van de priesters Jacob Pietersz. van Edam en Gerrit van der
Horst van Lochen (Lochem?). Jan Volmersz. moet in 1399 overleden zijn, Gerrit
van der Horst eveneens. Begin 1400 zijn dus nog over de priester Jacob Pietersz.
van Edam en de leek Outgher Michelsz.; ook Jacob Hermansz. leeft nog in het
huis. Wie zijn gezellen waren die in 1401 eveneens door een verbod van inmen
ging in het bestuur worden getroffen, is niet duidelijk.
De gang van zaken bij toelating tot het huis blijkt uit de tekst van een oorkonde
van 25 september 1406. De oorkonders, Hugo Woutersz. Goudsmid c.s., verklaren
dat zij ‘ware en legitieme rectoren, procuratoren en bestuurders van een zeker huis
met erf in de stad Hoorn’ zijn. Zij houden en beheren dat huis ‘om daarin mannen
die God willen dienen in nederigheid en kuisheid, gastvrijheid te verlenen’,
overeenkomstig de schepenbrief [van 11 juli 1385] die daarover is opgesteld. ‘En
daarom hebben wij, temidden van andere mannen die in genoemd huis gastvrijheid
genieten, ook de achtenswaardige mannen de heren Willem Allaertsz. en Frederik
Matthijsz., priesters, in datzelfde huis gastvrijheid geboden, en wij bekennen en
getuigen door deze brief dat zij in meergenoemd huis door onze instemming en wil
gehuisvest geweest zijn en nog zijn’ (Reg. 141, inv. nr. 786).
In 1406 worden dus, bij de andere inwoners, twee priesters door de bestuurders
in het huis opgenomen, Willem Allaertsz. van Petten en Frederik Matthijsz. Willem
Allaertsz. bewoonde tevoren een eigen huis in Hoom. De op te nemen mannen
worden aangeduid als ‘mannen die God in ootmoed en kuisheid willen dienen’.
Van leven in gemeenschap, of gemeenschappelijk bezit is in deze formule geen
sprake, juist zoals ook in de stichtingsakte van 11 juli 1385 daarover niet wordt
gerept. Dat de inwoners broeders van het Gemene leven worden, die hun bezit
afdragen aan de gemeenschap, blijkt nergens. Integendeel. Willem Allaertsz.
vermaakte op 10 november 1412 de renten en inkomsten die hij genoot uit het H.Geesthuis aan de stad Hoom. In 1408 kocht Frederik Matthijsz. een huis waarin
hij een nonnenconvent vestigde (zie 5.). Voorts hadden zij boeken in eigendom (zie
3.2.). Dit beschikken over eigen inkomsten en vermogen is strijdig met de leef
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wijze van de broeders van het Gemene leven, die afstand deden van alle persoon
lijk bezit. Is dat de reden waarom er in Hoorn geen fraterhuis in eigenlijke zin tot
stand is gekomen? Uit de formulering van de bezitsverwervingen blijkt duidelijk,
dat niet de inwonersgemeenschap de ontvangende partij is die eigenaar wordt van
de huizen, maar het college van procuratoren.
Het is in dit verband vermeldenswaard, dat de broeders en zusters van de Derde
orde van St.-Franciscus in het bisdom Utrecht niet krachtens de regel van deze
orde tot bezitsafstand verplicht waren. Zo was dit bevestigd door een bulle van
paus Bonifatius IX van 18 januari 1408. Toch schonken vijf zusters op 30 april
1401 haar in het St.-Caeciliaconvent meegebrachte roerende goederen tot gemeen
schappelijk gebruik. Van de ‘hospitanten’ in Hoorn is zulk een bezitsafstand,
evenals van onroerend goed, renten e.d. niet bekend.
In 1407 kregen beide genoemde priesters het achterste gedeelte van het huis
toegewezen, terwijl Jacob Pietersz. van Edam en Jacob Hermansz. een ander,
aangrenzend huis bewoonden. In 1408 woonde Frederik Matthijsz. er nog slechts
alleen. In 1408 stierf Outgher Michelsz.
In 1416 lijken beide huizen leeg te staan. De akte van 25 oktober zegt, dat
eertijds (‘in voer tiden’) Jacob Pietersz. van Edam, Willem Allaertsz. van Petten
en Frederik Matthijsz. er woonden. Dezelfde formule wordt in een akte van 23
september 1420 gebruikt. Twee van de genoemde priesters blijken later inderdaad
elders in Hoorn te wonen. Frederik Matthijsz. kocht voor zichzelf levenslang kost
en inwoning bij de zusters van het St.-Mariënconvent, waar hij biechtvader was (24
juli 1420). Willem Allaertsz. van Petten, dan biechtvader van het St.-Caeciliacon
vent, verklaarde op 4 juli 1427 geen recht te hebben op het door hem bewoonde
huis en erf, ‘gelegen in Goeu’. Of dat een huis van de priestergemeenschap was,
is niet duidelijk (Inv. nr. 810, Reg. 276). Toch worden er nieuwe procuratoren voor
de huizen aangesteld, zowel in 1416 als in 1420. Willem van Petten wordt in het
laatstgenoemde jaar ook procurator van de eerder genoemde vicarie, en is dus nog
op goede voet met de procuratoren. Maar namen van huisbewoners zijn na die van
de genoemde drie niet bekend. Vrome priesters woonden waarschijnlijk voortaan
hoofdzakelijk bij de verschillende zusterkloosters in Hoorn in. Het huis had zijn
functie verloren.
De conclusie moet zijn dat er geen echte fratergemeenschap in Hoorn is
ontstaan, en dat dit misschien ook nooit in de bedoeling van Jacob Hermansz. heeft
gelegen. Wel is er een bestuurscollege in het leven geroepen, dat krachtens schen
kingen de gemeenschappelijke eigendom en beschikking had over een aantal
huizen, waarin vrome priesters en leken woonruimte konden krijgen als het college
hen aanvaardde. Van der Wansem wees er reeds op (Broederschap, 141), dat de
formulering van de Hoomse schenkingsoorkonde van 11 juli 1385 een merkwaar
dige overeenkomst vertoont met de oorkonde van 28 juni 1383, waarin het beheer
van de fundatie voor twee of drie arme priesters te Deventer werd geregeld. Groter
nog is de gelijkenis met de statuten voor het Mr.-Geertshuis, zoals die door Geert
Grote zelf zijn opgesteld. Hier vinden we in de lange versie de formulering dat zijn
huis zal dienen ‘tot eenre herberghe joncvrouwen ende vrouwen, onghebunden, die
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van armoden der herberghen noet is of die der herberghen begheren om God ende
om Gode te beet te deenenne mit oetmoede ende penitencie in der herberghen
mitten armen luden’ (Post, ‘Statuten’, 3; Weiler, ‘Begijnen’). Het lijkt erop dat
Jacob Hermansz. ook deze tekst voor zich had liggen, toen hij in de oorkonde voor
het Hoomse huis liet schrijven, dat het huis zou dienen ‘soe dat sie moghen daer
in herberghen totter ere goeds manspersonen die onghebonden sien, die der
herberghe noet is, ende om goedes wille begheren, ende gode dienen willen in
oetmoede ende penitencie’. Het Hoornse huis vertoont een duidelijke parallel met
de allervroegste stichtingen van Geert Grote, de priesterfundatie en het zusterhuis
te Deventer. De bewoners hebben echter nooit de stap gezet naar het gemeenschap
pelijk leven, met gemeenschappelijk bezit en een gemeenschappelijke leefregel
zoals dat in Deventer gebruik was geworden.
3

GEESTELIJK LEVEN

3.1 Bibliotheek en scriptorium
Van een bibliotheek of scriptorium is niets bekend. Wel hadden de inwoners eigen
boeken. De priester Frederik Matthijsz. schonk het St.-Mariënconvent, waar hij
inwonend biechtvader was, in 1420 zijn drie boeken. De priester Willem Allaertsz.
van Petten schonk in 1427 zijn brevier en andere boeken aan het St.-Caeciliaconvent, waar hij biechtvader was.
3.2 Kopiisten
Jacobus Hermansz. schreef in opdracht van Geert Grote de ‘Preek tegen de
focaristen’ af, die deze in Utrecht had gehouden, en wel op kosten van Rudolf van
Enteren, een Parijse magister met wie Geert Grote correspondeerde, o.a. over
astrologie (na 5 juli 1384). Van latere schrijfactiviteit in het Hoomse huis is niets
bekend.
3.5 Onderwijs en vorming
De school in Hoom stond onder het patronaatsrecht van de graaf van Holland. Op
19 april 1396 kwam de scholasterij door schenking aan de stad.
Van een convict voor schooljongens blijkt niets, tenzij de choralen (socii chori)
van de Mariakapel, genoemd in 1412, inwonend zijn geweest. Evenmin is ooit
uitdrukkelijk sprake van inwonende clerici, ondanks het uitgebreide complex van
huizen in Hoorn (zie 2.).
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4 GEBOUWEN

Afbeeldingen bij Boezaard, De Mariakapel, 10, Hoorn ca. 1560 naar Jacob van
Deventer (tekening waarop aangeduid is de ligging van het ‘fraterhuis’, hier ook
ten onrechte genoemd ‘Hiëronymusklooster’, met omgeving uit de kaart van
Blaeu).
5

INVLOED OP ANDERE INSTELLINGEN

Paulus van Medemblik en Gerard van Hoorn waren, samen met fraters uit Deven
ter, de stichters van het regulierenklooster Nieuwlicht te Westerblokker bij Hoorn
(op zijn vroegst 1392).
Paulus was in 1385 medestichter van het huis van zusters van het Gemene
leven in Hoorn, achter de parochiekerk, dat later tot het Agnietenklooster zou
uitgroeien. Het huis stond onder hetzelfde bestuurscollege als het priesterhuis. Hij
was er aanvankelijk rector. Ca. 1400 ging de gemeenschap over naar de Derde
orde van St.-Franciscus. Paulus had samen met Wermbold van Buscoep/Boskoop/
Utrecht, Gijsbert Dou en Hugo Woutersz. Goudsmid in 1399 het Utrechtse kapittel
van de Derde orde-huizen opgericht.
Paulus werkte ook mee aan de stichting van vrouwenkloosters. In Hoorn waren
dat de tertiarissenconventen van St.-Catharina, St.-Caecilia, St.-Geertruida en
Maria, resp. in 1400, 1402(7), 1400 of 1404, en 1408. Hij was voorts minister van
de broeders en zusters van de Derde orde van St.-Franciscus in Hoorn en Medem
blik (13 oktober 1400 resp. 18 april 1401).
Ook was hij, samen met Gijsbert Dou en drie andere priesters, betrokken bij de
stichting in 1392 van een devote gemeenschap in Purmerend door Claes Baertoutsz.,
welke aanvankelijk voor mannen of vrouwen bestemd was, maar reeds in datzelfde
jaar uitsluitend bestemd werd voor vrouwen. De formulering van de overdrachtsoorkonde vertoont grote gelijkenis met die van de Hoomse stichting; er is geen
sprake van een formeel broederhuis van het Gemene leven (zie Purmerend).
Tot aan zijn dood in 1434 bleef hij als bestuurder betrokken bij de hierna te
noemen vicarie in Hoorn. Hij trad ook op als notaris.
De weduwe Ludua Hermans, wellicht de moeder van Jacobus Hermansz.,
stichtte een vicarie die onder toezicht stond van een groep mannen, procuratoren
genoemd. Ook leken waren in dat gezelschap opgenomen. Ghiselbert Dou en
Paulus Albertsz. kozen, samen met Jacob Hermansz., Outgher Michelsz. tot
procurator van deze vicarie wegens het overlijden van Nicolaas Johannesz. (9
november 1405). De twee eerstgenoemden kozen na het overlijden van de leek
Outgher Reynerus Visbaen, poorter van Amsterdam, tot procurator (25 oktober
1408). Toen de priester Ghiselbert Dou gestorven was, kozen de procuratoren de
priester Willem Allaertsz. van Petten in zijn plaats (23 september 1420). Deze
stierf in 1432. Ook toen het priesterhuis was opgeheven bleef het bestuurscollege
voortgaan de vicarie te verzorgen.
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Willem Allaertsz. van Petten was in 1427 biechtvader van het St.-Caeciliaconvent. Rudolf Dier van Muiden noemt hem in zijn kroniek van het Deventer
fraterhuis (Scriptum ) met ere.
Frederik Matthijsz. kocht in 1409 een huis, en plaatste daarin negen zusters. Dit
was het begin van het Mariaconvent (tertiarissen). Hij trok daar ook zelf in.
6 RECTOREN

Van Gulik (‘De Moderne Devotie in Hoorn’, 118) geeft een lijst van bestuurders
en bewoners van het huis. Een rector in de bij de broeders van het Gemene leven
gebruikelijke zin heeft het huis nooit gekend.
7

BRONNEN EN LITERATUUR

Het archief van het priesterhuis is bewaard. Hoorn, Gemeentearchief. C.J. Gonnet,
met medewerking van R.D. Baart de la Faille, Inventaris van het archief der stad
Hoorn (Haarlem 1918). Voorts een Necrologium van de stichters (moet zijn:
bestuurders) van het huis, 15e eeuw (Gonnet, Inventaris, nr. 791). Dit ‘necrolo
gium’ is uitgegeven door Van Gulik (zie hieronder), Bijlage 2, 118-119, als Kort
Kroniekje-, de betiteling ‘necrologium’ is inderdaad onjuist.
Delprat, Verhandeling, 119. - Post, ‘Studiën’, 308-310. - Dezelfde, Moderne
Devotie, 49-52, 61; Dezelfde, Modern Devotion, 213; Van der Wansem, Broeder
schap, 36 n., 141-144, 177.
E. Van Gulik, ‘De Moderne Devotie te Hoorn’, NedArchKerkgesch n.s. 35 (19461947) 91-119. - P. Verhoofstad, Geschiedenis van Purmerend (Purmerend 1947)
54-55. - R.R. Post, ‘De statuten van het Mr. Geertshuis te Deventer’, ArchGeschAartsbUtr 71 (1952) 1-46. - P. Noordeloos, ‘Uit de kloostergeschiedenis van
Hoorn. Het fraterhuis (1385-1429)’, ArchGeschKathKerkNed 3 (1961) 162-184.
- W.F. Denslagen, ‘Begijnhoven in Noord-Nederlands steden’, BullKonNedOudhBond 11 (1978) 205-224. - C.M. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt, stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd (Hilversum 1990). - A.
Boezaard en J. Van der Heijden, De Mariakapel te Hoorn. Kloosterkapel, kogelbewaarplaats, kerk en kunstcentrum (Bouwhistorische reeks Hoorn, 4) (Hoorn
1993). Daarin A.M.M. Out, ‘De kloosterorden in Hoorn rond de middeleeuwen’,
11-20; over ‘het fraterhuis’, 12; Dezelfde, ‘Geschiedenis van de vrouwenkloosters’,
21-28; J.F. Droege, ‘Het archeologisch onderzoek van de Catharina- en Maria
kapel’, 29-31; Dezelfde en J. Van der Heijden, ‘De geschiedenis van de Maria
kapel’, 33-45. - A.G. Weiler, ‘Geert Grote en begijnen in de beginfase van de
Moderne Devotie’, OnsGeestErf 69 (1995) 114-132.

PURMEREND
Wendelmoet Pieter Aerentshuis
1392-1399

1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: In de bekende bronnen is geen naam van het huis meegedeeld. Het is
niet ongepast dit huis naar de eigenares/stichteres ervan te noemen, zoals ook
elders geschiedde (zie bijv. Zwolle, zusterhuizen aldaar).
1.2 Ligging: In Purmerend. Bisdom Utrecht, provincie Noord-Holland.
2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Deze beschrijving is gebaseerd op de door De Graaf uitgegeven bronnen. De
geschiedenis van dit huis wordt hier beschreven vanwege de rol van het beheerderscollege.
De priester Claes Baertoutsz. had binnen Purmerend een huis ingericht (‘ghemaect’) ‘ter arme gheesteliker personen behoef. Het jaartal van deze stichting of
inrichting is niet bekend, evenmin als eventuele voorschriften aangaande het
beheer, de leefwijze van de inwoners en dergelijke (zie Haarlem). Het huis te
Purmerend komt zijdelings ter sprake in een Leidse schepenakte uit 1392 (zie
Leiden, Heer-Claes Baertoutszhuis).
Een tweede document kan licht werpen op de ontwikkelingen in Purmerend. In
1394, op zondag na Driekoningen, werd door de weduwe Wendelmoet Pieter
Aerents aan het beheerderscollege, dan bestaande uit de priesters Gijsbert Dou,
Gerrit van der Horst, Paulus Albertsz., aangevuld met de priesters Pieter Claesz.
en Claes Baertoutsz., een huis en erf in eigendom overgedragen ‘alsoe dat si
moghen daerin herberghen tot der eren Gods vrouwen ende joncvrouwen onghebonden, die de herberghe begheren om Gods willen, ende Gode willen dienen in
oetmoet, met penitencien in reynen zuveren leven’.
Wendelmoets huis werd dus uitsluitend bestemd voor het huisvesten van vrome
vrouwen, die niet gehuwd waren of door een trouwbelofte gebonden. Claes
Baertoutsz. was zelf toegetreden tot het beheerderscollege. Het is waarschijnlijk
Wendelmoets huis geweest dat Claes Baertoutsz. destijds had ingericht ten behoeve
van ‘arme geestelijke personen’, en dat nu definitief bestemd werd voor een
vrouwengemeenschap.
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In 1399 heten de inwoonsters ‘zusters penitenten van S. Franciscus’ orden’. Op
13 april 1401 gingen acht zusters over tot het kapittel van Utrecht. Nicolaus
Bertholdi (d.i. Claes Baertoutsz.) is dan hun minister. De priester Paulus Albertsz.
was als getuige bij de plechtigheid ten overstaan van de notaris aanwezig; hij was
zeker sinds 13 oktober 1400 minister van de broeders en zusters van de Derde orde
in Hoorn en Medemblik.
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LEIDEN
1 Heer-Claes Baertoutszhuis
1392-?

1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Naar analogie van de benamingen van huizen elders, die priesters ter
beschikking stelden voor samenleving van vrome mannen, kan gevoegelijk de
naam Heer-Claes Baertoutszhuis gevormd worden. In de bronnen treffen we die
echter niet aan.
1.2 Ligging: Binnen Leiden, aan de Middelstegracht. Bisdom Utrecht, provincie
Zuid-Holland.
2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS

Deze beknopte geschiedenis berust op de gegevens gepubliceerd door De Graaf.
Op donderdag 28 november 1392 droeg de priester Claes Baertoutsz. ten overstaan
van de schepenen in Leiden zijn huis en erf, dat hij in 1382 van zijn moeder,
Geertruid Baertouts weduwe, had gekocht, gelegen binnen de vrijheid van Leiden
aan de Middel[ste]gracht, ter ere Gods in een eeuwig testament over aan een groep
van vijf priesters, te weten heer Ghisebrecht Dou, heer Willem Lambrechtsz., heer
Gherijt van der Hurst, heer Pauwel Albertsz. en heer Pieter Danielsz. uut den Pol,
‘tot der mannen personen of vrouwen personen behoef die onghebonden sijn ende
Gode dienen willen in oetmoede ende penitentiën, ende wonende sijn binnen
Purmerende in husinghe die heer Claes daer...ghemaect heeft’. De vijf priesters
mochten de schenking ook besteden ten behoeve van andere arme lieden. Zij
moesten bij overlijden van één hunner binnen een jaar een ander kiezen, ‘den
innichsten mensche dien si weten bi hore conscientien’, zodat steeds een vijftal
genoemd huis en erf zou besturen en beheren.
De schenking van het Leidse huis moest ten goede komen aan ‘mannen perso
nen of vrouwen personen ...’. Claes had kennelijk nog niet beslist of in zijn huis
te Purmerend een mannen- of een vrouwengemeenschap gevestigd zou worden.
De formule: ‘die onghebonden sijn ende Gode dienen willen in oetmoede ende
penitentiën’ vertoont grote overeenkomst met die van de statuten van het Mr.Geertshuis te Deventer, de fundatie voor twee of drie arme priesters te Deventer
van 28 juni 1383 en van de Hoomse schenkingsoorkonde van 11 juli 1385. De
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kwalificatie ‘de innigste mens die zij in geweten kennen’ is letterlijk ook in de
Hoomse stichtingsakte van 1385 te vinden (zie Hoorn).
Het beheerderscollege van het Leidse huis werd gevormd door Hollandse
priesters, die de Moderne Devotie waren toegedaan (zie Hoorn, priesterhuis).
Willem Vomken, de prior van Windesheim, noemt in zijn ‘Brief over de instelling
van het klooster Windesheim’ (ed. Acquoy, Windesheim, 3, 241) in Leiden de
priester Pieter Danielsz. uut den Pol (de Poel) en in Purmerend heer Nicolaas in
en van Purmerend. Laatstgenoemde is ongetwijfeld identiek met Claes Baertoutsz.
Gijsbert Dou en Paulus Albertsz. van Medemblik waren als beheerders betrokken
bij het priesterhuis in Hoorn (zie aldaar). Gerrit van der Horst leefde in het Hoom
se priesterhuis (f1399). Ook Rudolf Dier van Muiden noemt hen in zijn Scriptum
(ed. G. Dumbar, Analecta, 32-33). Willem Lambrechtsz. is niet verder bekend.
Wat het beheerderscollege over de schenking van Claes Baertoutsz. heeft beslist
is niet bekend. Het is denkbaar dat de beheerders de schenking van het Leidse huis
ten goede hebben doen komen aan een Leidse gemeenschap van devoten, waar
sommigen van hen immers ook bij betrokken waren (zie Leiden, Heer-Pieter van
de Polhuis). Indien de gemeenschap te Purmerend de begunstigde is geweest, was
dat slechts mogelijk door het Leidse huis te verhuren of te verkopen en de op
brengst daarvan aan de Purmerendse gemeenschap over te maken.
7
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2 Heer-Jan Rembrandzhuis / St.-Hiëronymushuis
7-1404
1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Heer-Jan Rembrandzhuis (nog zo genoemd in 1453); St.-Hiëronymushuis (tot 1428).
1.2 Ligging: In Leiden, plaats onbekend. Bisdom Utrecht, provincie Zuid-Holland.
2 BEKNOPTE GESCHIEDENIS
Deze beknopte geschiedenis berust op de gegevens bij Overvoorde, Archieven van
de kloosters, en stukken gepubliceerd door Van Oerle, Leiden binnen en buiten de
stadsvesten.

In het ‘huis van de broeders in de parochie van de zalige Maria te Leiden’ (in
domo fratrum in parochia beate marie leydensis) woonden samen met Jan Rem-
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PRIESTERHUIS

brandz. een aantal devote mannen, te weten Ysebrand Hugenz., Reyner Claesz.,
Arnold Oem en Johan Willemsz. De gemeenschap besloot over te gaan naar de
orde van de penitentie van St.-Franciscus, de Derde orde. Jan Rembrandz. trad op
als minister van de broeders. Hij nam tijdens een viering van de H. mis op 30
september 1404 van elk van de genoemden de geloften in ontvangst volgens een
formulier in de volkstaal, dat door elk afzonderlijk werd uitgesproken: ‘Ic .N. love
hoochlic ende openbaerlic [klein woord onleesbaar] here gode ende U, minister,
na inhout onses privilegien, ewighen reynicheit myns lichaems, ende alle die
gheboden godes te houden. Ende ghenoech te doen alst betaemt van minen gebre
ken die ic jeghens die manier des levens van penitencien dat sinte franciscus
ingheset heeft, ende die paeus nycolaus die vierde confïrmiert of die statuten ons
ghemeens capittels doen mochte na des visitaers [?] wille als ic daer toe vermaent
werde’. Na afloop van de plechtigheid legde een notaris een en ander op verzoek
van Jan Rembrandz. vast in een oorkonde. Deze gebeurtenissen hadden plaats ‘in
de kapel van de broeders van St.-Hiëronymus’ (Acta sunt hec in capella fratrum
sancti Jeronimi parochie supradicte) (Overvoorde, Archieven van de kloosters, inv.
nr. 108; R. 180).
Uit dit notariaatsinstrument blijkt duidelijk dat vóór 30 september 1404 in het
huis van Jan Rembrandz. een devote gemeenschap was gevestigd, die aangeduid
werd als ‘de broeders van St.-Hiëronymus’. Of het hier om een geformaliseerde
gemeenschap van broeders van het Gemene leven gaat blijkt niet uit documenten.
De naam van St.-Hiëronymus wijst wel op een relatie. Ook het fraterhuis in
Deventer voerde die naam, naast die van de vroegere eigenaar heer Florens
Radewijnsz. die zijn huis voor de devoten te Deventer beschikbaar had gesteld. Het
Leidse huis heette tot 28 oktober 1428 ook St.-Hiëronymushuis; toen werd de naam
veranderd in St.-Hiëronymusdal, bij gelegenheid van de goedkeuring door bisschop
Zweder van Culemborg van de bouw van een kerk met kerkhof. Aldus werd
verwarring voorkomen met het zusterhuis aan het Rapenburg, dat eveneens St.Hiëronymushuis heette.
De ‘goede geestelycke luden’ zochten naar een plek waar zij een nieuw convent
konden bouwen. Zij lieten hun oog vallen op een gebied in de stadsvrijheid, en
namen de nodige stappen om bouwverlof te krijgen. Hertog Albrecht van Beieren
vermeerderde bij oorkonde van 31 augustus 1403 de stadsvrijheid van Leiden,
onder andere ‘om bede wille van goede geestelijken luden’. De jurisdictie over dit
gebied werd overgedragen aan de stad (Van Oerle, 211). Dat vestiging in de
stadsvrijheid de bedoeling van de geestelijke lieden was, blijkt uit de toekenning
van vrijheden door de Leidse burggraaf heer Filips van Wassenaar, die op 15
september 1403 in een oorkonde liet vastleggen ‘dat wy om Gods wille, ende
gunste ende vrientscap der goeder geestelycker luyden, die in dezer vryhede
wonnen sullen, der stede van Leyden gegeven hebben alsulcke vryhede, als wy in
onsen Ambogte van Oostgeest hebben...’ (Van Oerle, 212). De broeders vestigden
een convent op een terrein tussen de Morsstraat, de Steenstraat en de Binnenvestgracht, aan de Nieuwe weg, in de O.L.Vrouweparochie (Overvoorde, inv. nr. 150,
R. 303). Jan Rembrandz. was er minister. Als zodanig treffen we hem op 10
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oktober 1417, als hij wederom geloften van broeders in ontvangst neemt (R. 337).
De laatste vermelding is op 22 januari 1430 (R. 493). In een akte van 31 oktober
1453 (Inv. nr. 205, R. 1034) is sprake van het ‘convent der derde orde van St.
Franciscus in heer Jan Rembrandtszoenhuys bij Leiden’. In die aanduiding is de
herinnering aan het eerste begin van de communauteit bewaard gebleven.
Tussen 25 augustus 1459 en 27 oktober 1460 gingen de tertiarissen over naar
de regel van St.-Augustinus, en sloten zich aan bij het kapittel van Windesheim
(klooster St.-Hiëronymusdal of Lopsen bij Leiden).
7
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3 Heer-Pieter van de Polhuis
1397-1398/1400
1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: De naam ‘Heer-Pieter van de Polhuis’ is gevormd naar analogie van
de naamgeving van andere communauteiten van devoten in het huis van een
priester.
1.2 Ligging: In Leiden, plaats onbekend. Bisdom Utrecht, provincie Zuid-Holland.
2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS

Deze beknopte geschiedenis berust op de archiefstukken als vermeld bij Overvoor
de, Archieven van de kloosters.
De priesters Pieter van de Pol en Pieter Claesz. en de clericus Dirk van Tetterode
besloten in 1396 een klooster van reguliere kanunniken te stichten. Zij kregen
daarvoor op 6 april van dat jaar toestemming van de pastoor van Leiderdorp
(Overvoorde, R. 109), op 13 april van hertog Albrecht van Beieren (R. 110 en 111)
en op 14 mei 1397 van Johannes Egidii, proost van St.-Pancras te Leiden (R. 116).
De drie mannen stelden op 4 juni 1396 zichzelf en hun goederen ter beschik
king van de priesters Hugo Woutersz. [Goudsmid], Ghijsbrecht Douwe, Florens
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Radewijnsz., Wermbold van Boskoop en Thomas Dirksz., pastoor van de O.L.
Vrouwekerk te Leiden. Het klooster zou op een stuk grond van Daniël van de Pol
broer van heer Pieter worden gebouwd. Het beheerderscollege van vijf priesters
kon volledig over de drie devoten en hun goederen beschikken, zoals uit de tekst
blijkt: ‘overgheven... ons selven, ende allen onse goeden die wij nu ieghenwoerdich
hebben of die ons in toecomende tiden aen comen moghen, die te setten ende te
ordineren tot behoef des cloosters dat wi mitter hulpe goods Inder parochie van
leyderdorp menen te tymmeren, ende verbinden ons ende belouen gode en den
viven voirseyt in ons selven noch in onse goeden ghiene wil noch toezegghen te
hebben anders dan hen viven voimoemd ghenoicht, op een pene van driehondert
pond hollants te setten dair si willen’ (Inv. nr. 586, R. 112).
Een ‘vergadering’ van devoten rond de priester Pieter van de Pol ging vooraf
aan de stichting van het klooster. Of de groep een eigen naam had is niet bekend.
Op 8 juli 1397 wordt vrije doorvaart gegeven op de vaart die naar de Rijn in
Leiderdorp loopt, aan ‘heer pieter van den pol, heren pieter claes soen, ende dirc
van thetroeden ende alle horen gheselscap, die nu ter tijt mit hem wonen, of
namaels tot ewighen daghen wonen sellen op die vijf morgen lants die daneele
vanden pol plaghen te wesen dair andries jan bacs soen op plach te wonen, dair
si bider hulpe goods een clooster op mienen te tymmeren’. De groep heeft geen
andere naamsaanduiding dan ‘gheselscap’. Namen van andere leden dan de
genoemde drie worden niet vermeld. Zij woonden kennelijk in het huis van heer
Pieter van de Pol: ‘die nu ter tijt mit hem wonen’. Ze waren van plan zich te
vestigen op de vijf morgen land die eigendom waren van Daniël van de Pol, waar
toen nog Andries Jan Bacsz. woonde. Daar wilden zij een klooster bouwen.(R.
117; inv. nr. 665). Blijkens een overdracht van land dat Dirk van Tetterode van
Albrecht van Beieren in leen hield (24 mei 1398; R. 121; inv. nr. 795), was het
voornemen specifiek gericht op een klooster van reguliere kanunniken. Op 23
november 1398 (R. 126, inv. nr. 842) is sprake van Pieter Danielsz. genoemd
Utenpol, priester, ‘et suos infrascriptos consocios’ (en zijn hieronder genoemde
metgezellen), die in het nieuwe klooster van de orde van de regulieren van St.Augustinus in Leiderdorp zijn. De namen van de gezellen worden echter niet
genoemd. Pieter van de Pol treedt kennelijk op mede namens hen. Vanwege de
nieuwbouw is de groep blijkbaar reeds verhuisd naar de bouwkavel. In 1399 is
in een transportakte wederom sprake van ‘heer Pieter vanden Pol, Dirc van
Thetroeden ende hore ghesellen’; zij kochten land aan (R. 128, inv. 667, 8 februari
1399).
Bij een schenking van goederen op 21 oktober 1399 heten heer Pieter van den
Pol en Dirk van Tetterode ‘bewaarders van de nieuwe vergadering’; de schenking
is voor het nieuw te stichten klooster in Leiderdorp (R. 133, inv. nr. 816). Helaas
is dit stuk, een authentiek afschrift uit de 16de eeuw, in het GArch. Leiden zoek
geraakt, zodat de exacte bewoordingen van de transactie niet achterhaald kunnen
worden. De term ‘nieuwe vergadering’ verwijst impliciet naar een vroegere
‘vergadering’. Het is een term die vaker voor een (nog) niet geformaliseerde
devotengemeenschap werd gebruikt (zie bijv. Groningen).
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Op 7 oktober 1400 gaven Pieter van de Pol, Jan Rembrandz., Jan Simonsz.,
priesters, en Dirk van Tetterode, Gerard Dirksz., Simon Hendriksz., Folkert
Hendriksz., Jacob Francoz., Philip Claesz., clerici, en Daniel van de Pol, leek, ‘die
wonen in de parochie van Leiderdorp in het huis en op het land en erf waar
vroeger Jan genoemd Bac woonde’ de gezamenlijk verworven goederen alsmede
persoonlijke eigendommen over aan twee regulieren, de rector van het huis/klooster
Egbertus Witte, en Hendrik Mande, de procurator van het huis (R. 142, inv. nr.
587). Het klooster heet ‘reeds begonnen’.
Het is opvallend, dat ook Jan Rembrandz., die niet zelfbij de regulieren intrad,
bij deze stichting een rol speelde. Maar het beheerderscollege van Hugo Goudsmid
en de zijnen uit 1396 treedt niet meer op.
Volledigheidshalve zij wel vermeld, dat een aantal van de genoemde devote
priesters uit dit beheerderscollege in 1402 optraden als getuigen, toen op 29 mei
1402 de Leidse pastoor Thomas Dirksz. aan de zusters van St.-Franciscus orde
achter de Vrouwekerk (St.-Margarethaklooster; Van Oerle, I, 216) in hun nieuwe
klooster in de stadsvrijheid het voorrecht gaf een kapel en een begraafplaats te
hebben, ook ten behoeve van derden. De zusters mochten een eigen biechtvader
kiezen, die daar mocht biechthoren, de mis lezen, communie uitreiken en preken
voor vrouwen die binnen een terrein van 1lA morgen rond het klooster woonden.
Jaarlijks moest aan de pastoor een bedrag worden betaald. (Leverland, Pastoors,
11). Deze voorrechtbrief werd opgesteld te Amsterdam, ten huize van Gijsbert
Dou. Als getuigen traden op naast de gastheer de priesters Hugo Woutersz.
Goudsmid, Wermbold van Boskoop, Hendrik Voppenz. van Gouda, Willem
Allaertsz., priester te Hoorn en Jan Rembrandz.
Het klooster zou de naam voeren ‘Onse Vrouwen ter Engelendale’ (klooster
Engelendaal in Leiderdorp). Bisschop Frederik van Blankenheim plaatste het
klooster op 15 oktober 1400 onder toezicht van het klooster te Windesheim. De
eerste gekozen prior was Willem Vomken, regulier kanunnik te Windesheim.
7
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HAARLEM
Heer-Hugo Goudsmidhuis
1397-?

1 NAAM EN LIGGING

1.1 Naam: Heer Hugho goutsmits huisinghe (1397); domus quondam domini
Hugonis Aurifabri (1442); domus domini hugonis goutsmit (1555); Heer hughenhuus (ca. 1460); ‘Lange poort’.
1.2 Ligging: In Haarlem, in de St.-Jansstraat. Bisdom Utrecht, provincie NoordHolland.
2

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS

Als bronnen komen in aanmerking zestiende-eeuwse afschriften van de over
drachtsakte en van de transportakte (Haarlem, Gemeentearchief, loketkas 2-13-9-1)
alsmede een kopie van de inventaris van het huis d.d. 10 november 1555 (Inventarium bonorum mobilium Domus Domini hugonis goutsmit) (Ibid., kast 32-135-9).1
Op 23 januari 1397 droeg Hugo Woutersz. genoemd Goudsmid, priester van het
Utrechtse bisdom en perpetuus vicarius ( d.i. blijvende plaatsvervanger van de pas
toor, feitelijk belast met de zorg voor de parochie) van de kerk te Haarlem ten over
staan van de notaris Laurentius Gerardsz. Enghel en nader te noemen getuigen in
het huis van de broeders van de orde van St.-Jan in Haarlem (johannieters) op de
wijze van een schenking onder levenden (donatio inter vivos) zijn huis met erf en
alle huisraad en toebehoren over in de handen van vijf priesters, te weten de toenma
lige prior van de regulieren te Amsterdam (naam niet genoemd; naam ook niet in
Monasticon Windeshemense III), Ghysbert Douwe, Willem Jansz., Philip Arentsz.,
Richard (Rijkaert) Oliviersz., en de leek Ghijsbrecht Jansz., alle burgers van de stad
Haarlem. Hugo Goudsmid bewoonde dat huis op dat moment zelf. Het grensde aan
het huis van ridder Conrad genaamd Cuser aan de zuidkant en dat van Theodericus
van Rietwijck aan de noordzijde. (De transportakte voor de Haarlemse schepenen
van 6 november 1397 geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de aangrenzen1 Ik dank mw. dr. Fl. Koom, adjunct-archivaris te Haarlem, die kopieën van genoemde stukken,
een transcriptie van de overdrachtsakte en aantekeningen over het huis ter beschikking stelde.
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de percelen en eigenaars). Hij gaf genoemde zes mannen, die aangeduid worden
als procuratoren of bestuurders (procuratores, ordinatores, gubernatores), ook de
volle en vrije beschikkings-, ordenings- en bestuursmacht over de inwoners van het
huis. Indien er geen eenstemmigheid bestond onder de bestuurders of één of twee
van hen zich niet met het bestuur wilden inlaten, kon de meerderheid besluiten
nemen. Indien een van de genoemde procuratoren zou sterven moesten de overleven
den een gewetensvol en beproefd man die zij kenden in de plaats van de overledene
kiezen, een priester in plaats van een priester en een leek in plaats van een leek.
Hugo liet in het notariaatsinstrument van de overdracht en resignatie van zijn
huis aangaande de voorwaarden voor de bewoners en hun leefwijze het volgende
vastleggen:
1 De inwoners van het huis moesten priesters en clerici zijn, die leefden en leven
wilden volgens de regels en bepalingen van het canonieke recht onder gehoor
zaamheid aan de H. Kerk en de bisschop van Utrecht en de prelaten. De
genoemde inwoners konden leken als huispersoneel (familiam laycalem; de
transportakte spreekt van leeken gesinde) aannemen.
2 De bestuurders van het huis moesten uit de inwoners één beheerder (dispensator) kiezen en aanstellen, die overeenkomstig de raad van de sanior pars van
de gezellen alle zaken van het huis zowel naar binnen als naar buiten toe moest
regelen. Hij kon worden afgezet en een ander kon worden gekozen zo vaak de
sanior pars dat voor het huis nuttig achtte.
3 Alle gezellen van het huis moesten al hun roerende goederen, daaronder
begrepen alle jaarlijks ontvangen geestelijke zowel als wereldlijke inkomsten,
voor gemeenschappelijk gebruik beschikbaar stellen. De onroerende goederen
zouden echter ter vrije wilsbeschikking blijven van de eigenaar, die deze aan
wie hij zou willen kon overdragen en afstaan.
4 Tot behandeling van alle aangelegenheden het huis of de gezellen betreffende,
of die de leefwijze betroffen of te treffen voorzieningen, moesten allen die in
de stad aanwezig waren opgeroepen worden tot beraadslaging, en al wat de
meerderheid besloten zou hebben zou vaststaan totdat de beheerder met de
meerderheid van de gezellen anders zou hebben verordend.
5 In geval van twist of onenigheid onder de gezellen zou de beheerder die
beëindigen naar zijn goeddunken, en allen moesten zich bij geoorloofde en
eerbare beslissingen neerleggen.
6 Zodra een voorziening zou zijn getroffen ten aanzien van levensmiddelen of
gebruiksvoorwerpen moest die aanstonds voor allen gemeenschappelijk zijn.
7 Indien een van de gezellen stierf of het huis en de gemeenschap (societas)
verliet of door de bestuurders zou worden afgezet, zou hem geen aandeel in
genoemde levensmiddelen of gebruiksvoorwerpen worden gegeven.
8 Geen van de gezellen van het huis mocht buiten de stad Haarlem gaan noch het
middag- of avondmaal gebruiken of slapen buiten het huis zonder redelijke
oorzaak en de welgevallige beslissing van de beheerder.
9 Niemand van de gezellen mocht een buitenstaander meenemen om met hem
samen te wonen en te slapen tenzij met toestemming van de beheerder.
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10 Geen enkele vrouw mocht toestemming krijgen of uitgenodigd worden om mee
te eten of te slapen in dit huis tenzij een zaak van grote nood of nut dat
raadzaam zou maken, en niettemin zou dat moeten geschieden met overvloe
dige behoedzaamheid en instemming van alle gezellen.
11 Alle gezellen moesten het vastgestelde uur om te eten in acht nemen tenzij een
legitieme reden hen zou verontschuldigen, en steeds moesten zij een lector aan
tafel hebben om ijdele en nutteloze gesprekken te vermijden.
Voorts bepaalde heer Hugo voor de bestuurders van het huis het volgende. Zij
moesten aan elke huidige of toekomstige inwoner bovenstaande voorwaarden
meedelen. Indien een inwoner na zijn toelating nutteloos en ongeschikt voor het
huis of te lastig voor de gezellen zou zijn moest hij, na driemaal door de bestuur
ders gewaarschuwd te zijn, op straffe van honderd oude gouden schilden, voor de
helft te betalen aan de bisschop van Utrecht, voor de andere helft aan de graaf van
Holland, zonder tumult en verwarring van de gezellen het huis verlaten, in dier
voege dat al zijn in het huis ingebrachte roerende goederen daar zouden blijven
tenzij de beheerder en de bestuurders van het huis hem uit liefdadigheid iets voor
zijn gebruik en levensonderhoud wilden geven; de eigendom daarvan zou bij het
huis blijven berusten; de goederen moesten bij zijn dood weer teruggebracht
worden.
Als getuigen traden op de priesters Wilhelmus de Scoeten, commandeur van de
johannieters, Jacob Sluter, prior, Walter Kersekorff, conventuaal van genoemde
orde, Wilhelmus genoemd Spaen, perpetuus vicarius te Alkmaar en Gerardus ter
Horst, priester te Hoorn; voorts de geletterde leken (layci literati) Simon van
Geervliet en Gerardus Albout.
Op 6 november 1397 bevestigde heer Hugo deze eigendomsoverdracht aan
genoemde personen voor de schepenen van Haarlem, onder wie genoemde Simon
van Geervliet.
Uit deze documenten is duidelijk, dat het hier niet gaat om een huis van de
broeders van het Gemene leven, een fraterhuis in de strikte zin van het woord. Er
is geen sprake van gemeenschappelijke eigendom in de bewonersgemeenschap.
Elke inwoner behoudt zijn onroerend goed en stelt slechts zijn roerend goed tot
gemeenschappelijk gebruik beschikbaar. De bevoegde bestuurders hebben het
toelatings- en ontslagrecht ten aanzien van inwoners van het huis. Voor hen
worden een aantal gedragsregels vastgelegd. Deze zijn in geen geval te vergelijken
met de consuetudines van bijvoorbeeld het fraterhuis te Deventer. Van enigerlei
belofte van gehoorzaamheid aan de beheerder is geen sprake. De leken in het huis
zijn slechts personeel, dat door de inwoners kan worden aangenomen.
Het Haarlemse Heer-Hugo Goudsmidhuis past in de Hollandse variant van de
beweging van de Moderne Devotie met betrekking tot de geïnstitutionaliseerde
leefvormen van vrome mannen, m.n. priesters. Het priesterhuis te Hoorn vertoont
grote gelijkenis met het Haarlemse. Bij beide huizen was Hugo Goudsmid betrokken.
Van de geschiedenis van het huis is niet veel bekend. Het Memorieboek van het
Haarlemse St.-Catharijneconvent (Den Haag, KB, hs. 70 H 53; ca. 1460) noemt op
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f. 37 een memorie van o.a. heer Andries in het ‘heer hughenhuus’. Vóór hem en
na hem figureren de namen van een aantal priesters die mogelijk in dit huis
woonden. In het testament van Nicolaas Hendriks en Catharina Nannonis van 21
juli 1442 is sprake van het legaat van een gouden nobel ‘aan de priester Boudewijn
Reyniersz. die verblijft in het huis van wijlen heer Hugo Goudsmid’ (De Graaf,
292). Dit is de laatst bekende vermelding van een inwonende priester.
De inventaris van de roerende goederen van het huis werd opgemaakt op 10
november 1555. Er worden geen handschriften of boeken genoemd. Het stuk draagt
de eigenhandige ondertekening van vijf priesters en (waarschijnlijk) een leek,
vermoedelijk de dan fungerende bestuurders.
Het Hugo Goudsmidhuis stond ook bekend als de ‘Lange Poort’, blijkens een
dorsale aantekening op de kopie van de overdrachtsakte. Een cluster goederenbezit
werd onder de naam ‘Lange Poort’ door de ontvanger van de geestelijke goederen
na de inbeslagname daarvan in 1581 geadministreerd, zonder dat daar alimentatie
van inwoners tegenover stond (inv. nr. Kloosterarchief 257 (etiket 259). Ook dat
gegeven wijst erop, dat het hier geen fraterhuis in de strikte zin betreft.
3 In 1400 werd een handschrift verworven uit een legaat van de overleden
Amsterdamse priester Hendrik Rode. Het betreft Remigius van Auxerre, Super
Iohannem 21, 24 (Wenen, Erzb. Priesterseminar, cod. C.4). (B.A.M. Vaske, ‘De
handschriften van het Haarlemse begijnhof, OnsGeestErf 62 (1988) 311-348, hier
330).
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BIJLAGE
Handschriften met betrekking tot de Nederlandse huizen
van de broeders van het Gemene leven

In deze inventaris wordt, waar mogelijk en nuttig, een onderscheid gemaakt naar
handschriften geschreven in een huis door een frater, en handschriften die zonder
aanduiding van de schrijver slechts een eigendomsmerk van het huis dragen.
Daarbij wordt dan weer de speciale categorie onderscheiden van handschriften die
behoorden aan de bibliotheek van het huis. Handschriften waarvan slechts de
boekbanden aan een fraterhuis kunnen worden toegeschreven zijn eveneens apart
vermeld.
Relevante literatuur wordt vermeld, met name als geen beschrijving van het
handschrift met literatuurverwijzingen in een overzichtswerk (bijv. CMD-NL) of
een database (bijv. BNM-Db) beschikbaar is. Indien geen literatuur is vermeld zie
men de betreffende catalogus of database.
Voor de volledige titels van in afgekorte vorm geciteerde literatuur zie men de
opgave bij de afzonderlijke huizen en / of de Lijst van Afkortingen.
Delft, St.-Hiëronymusdal
Utrecht, UB, 350. Narrationes variae e vitis sanctorum et patrum, patribus et aliis
scriptoribus (ut Caesario Heisterbacensi, Vincentio Bellovacensi) excerptae et
ordine materiarum dispositae. 15de eeuw. Eigendomsmerk: ‘Pertinet ad librariam

domus clericorum vallis sancti Hieronymi in Delff’ (behoort tot de bibliotheek van
het klerkenhuis van St.-Hiëronymusdal in Delft); later in het bezit van het regula
rissenklooster O.L.-Vrouw in Arkel bij Gorkum.
• (olim), Aartsbisschoppelijk Museum, 46. Die exposicie op dat heylighe pater
noster. 1461 (hs. is verloren gegaan). In de hand van de kopiist: ‘Dit boec hoert
tot den broederen tot sinte iheronimus dael binnen delft’ (BNM-Db).
Deventer, Heer-Florenshuis / St.-Hiëronymushuis

N.B.: Handschriften geschreven te Deventer hebben vaak geen aantoonbaar
verband met het fraterhuis; soms is het ontbreken van zulk een verband zelfs
waarschijnlijk. Het gaat nogal eens om handschriften van scholieren (studenten)
van wie niet bekend is dat ze enige relatie onderhielden met het fraterhuis. Boven
dien betreft het hier vaak verzamelhandschriften, waarvan maar een gedeelte
gelokaliseerd is, een ander gedeelte - naar vermelding in het handschrift - uitdruk
kelijk elders is geschreven. Deze opmerkingen gelden ook voor de aan het Zwolse
huis gerelateerde handschriften (Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 34, 35 en
n. 82 en 89; A. Hyma, The Christian Renaissance, 400-402, n. 47).
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Deze categorieën zijn bij gebrek aan harde gegevens niet steeds goed te onder
scheiden. Ze worden hier tentatief opgenomen, in afwachting van verder identifice
rend onderzoek.
Handschriften geschreven in het fraterhuis

Anholt (Westfalen), Museum Wasserburg, Fürstlich Salm-Salm’sche Bibliothek, 45.
Rapiarium met (gedeeltelijke) levensbeschrijvingen van de fraters Petrus Hoorn),
het Scriptum van Rudolf Dier van Muiden, en het vervolg daarop, dienstig voor
collaties. (Lit.: Carasso-Kok, Repertorium, nr. 105, 348, 361; ed. J. van Engen,
‘The Virtues, the Brothers and the Schools’, Revue Bénédictine 98 (1988) 178217).
Brussel, KB, 136 (vdGheyn 1083), en
• 140 (vdGheyn 1074) en
• 227 (vdGheyn 1073) vormen samen 3 delen (in folio) van één werk. Augustinus,
Tres Quinquagenae in psalmos (= Enarrationes in psalmos I-CL). KB 136 (deel
3) is volgens het Explicit op f. 206v. in 1465 door Petrus van Maastricht, frater van
het Heer-Florenshuis in Deventer, voltooid. Ook de andere handschriften zijn van
zijn hand. De prijs voor de drie delen was 91 Rijnse goudguldens, betaald uit een
legaat van Henricus Vrancx. Deze zoon van een aanzienlijke Leuvense familie
schonk bij zijn intrede in St.-Maartensdal zijn erfenis aan de bibliotheek. Een groot
aantal boeken waaronder de drie codices werden voor de bibliotheek van St.-Maartensdal in Leuven aangekocht. Wellicht werden de codices in Leuven verlucht. (Lit.:
Lourdaux-Haverals, Bibliotheca Vallis Sancti Martini in Lovanio, dl. 1, nrs. 9, 10
en 14; dl. 2, 135-139, 151-152; Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 33).
• 453-454 (vdGheyn 1201). Pseudo-Johannes Chrysostomos, Opus imperfectum in
Matthaeum. Volgens het Explicit op f. 17 lv in 1466 voltooid door Petrus van
Maastricht, frater van het Heer-Florenshuis te Deventer. Het handschrift behoorde
in de late vijftiende eeuw toe aan St.-Maartensdal te Leuven. (Lit.: LourdauxHaverals, Bibliotheca Vallis Sancti Martini in Lovanio, dl. 1, nr. 24; dl. 2, 138,
158-159; J.H.A. van Banning, ‘Tekstverspreiding bij de moderne devoten toegelicht
aan de hand van het Opus imperfectum in Matthaeum van Pseudo-Chrysostomos’
in: J. Andriessen e.a. (red.), Geert Grote & Moderne Devotie, 271-286).
• 591-592 (vdGheyn 1955). Homiliarium. Winterdeel (15de eeuw). F. Ir. ‘Istam
partem homiliarum habemus ex domo Florentiana daventriensi fratrum in erectione
huius domus circa annum Domini 1434. Pertinet ad refectorium vallis sancti
Martini in Lovanio’ (dit homilieën-deel hebben wij uit het Deventer Heer-Florens
huis van de broeders ter gelegenheid van de oprichting van dit huis rond het jaar
des Heren 1434. Het behoort tot de refter van St.-Maartensdal in Leuven). (Lit.:
Lourdaux-Haverals, Bibliotheca Vallis Sancti Martini in Lovanio, dl. 1, nr. 30; dl.
2 , 111- 112).

• 8849-59 (vdGheyn 4146). Levensbeschrijvingen van broeders en zusters van het
Gemene Leven. Eind 15de begin 16e eeuw. F. 176v: ‘Scripsi anno 1501 ... in
Zwollis’ (Ik heb dit geschreven in het jaar 1501 ... in Zwolle); f. 192r: ‘scripsi
anno 1501 ghertrudis virginis’ (ik heb dit geschreven in het jaar 1501 op de
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feestdag van St.-Geertruid [17 maart]); f. 284v: ‘anno christi 1497 octava ante
penthecosten scripsi’ (in het jaar van Christus 1497 in de week vóór Pinksteren heb
ik dit geschreven). Eigendomsmerken f. 249v en 285v: ‘Liber domus domini
florentii in daventria’ (boek van het Heer-Florenshuis in Deventer); f. 285v onder
aan: ‘Liber domus florentiane in Daventria’ (boek van het Florentiaanse huis in
Deventer). F. lv: ‘Sub custodia henrici rekelhuissen’ (onder toezicht van Hendrik
Rekelhuissen). Deels geschreven door Gerardus de Busco, bibliothecaris in het
fraterhuis (t 1512). Voor de inhoud zie Carasso-Kok, Repertorium. Register. Lijst
van handschriften. Zie ook bij Zwolle. (Lit.: Thomas a Kempis. Tentoonstellings
catalogus, nr. 12; Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 23, 68; A.M.J. van
Buuren, in: Mertens, Boeken voor de eeuwigheid, 296-298 en register; BNM-Db).
Den Haag, KB, 75 H 47. Breviarium per totum annum (ca. 1450). Geschreven
in en voor het Heer-Florenshuis. (Lit.: Boeren, Liturgische handschriften (1988),
nr. 36).
• 128 G 16. F. lr-65r. Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio
et multis aliis devotis fratribus, geschreven door Rudolf Dier van Muiden; 14581459; f. 65r-91v. Vervolg op het Scriptum van Rudolf Dier van Muiden, geschre
ven door Petrus Hoorn, tussen 1472 en 1479; f. 94r-103r. Vita Petri Hoorn,
geschreven door Albert Lübeck, kort na 1479; f. 104r-116r (gebonden na f. 199v).
Vita domini Egberti quintiprioris nostri, schrijver onbekend, kort na 1483; f. 117r156r. Vita domini Johannis Hatten, schrijver onbekend, kort na 1485, alsmede de
zogenaamde Amersfoortse brieven. Eigendomsmerk op eerste schutblad: ‘Iste liber
pertinet ad librariam que est daventrie in domo domini florentii’ (dit boek behoort
tot de bibliotheek die is in Deventer in het Heer-Florenshuis). Eveneens op het
tweede schutblad, keerzijde: ‘Pertinet hic liber domui domini florentii Daventrie’
(dit boek behoort aan het huis van heer Florens te Deventer). (Lit.: Carasso-Kok,
Repertorium, nrs. 105, 348, 361, 385, 390; Mertens in: ‘Wat duikers vent’, 87;
Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 23; BNM-Db; tekstuitgaven: Dumbar,
Analecta I, 1-87, 114-148, 148-162, 162-178; 179-223; Moll, Johannes Brugman,
1, 197-221; 318-320; Knierim, Dirk van Herxen, 160-166); zie Amersfoort.
Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, 63 (111 E 12). Martyrologium sive
Viola sanctorum (gedrukt op kosten van Johannes Knoblouch door Henricus Gran
te Hagnaru (?), 1508,4 september. Daarbij ingebonden f. l-97v. Dionysius Carthusianus, Tractatus contra perfidiam Machometi; f. 97v. Dialogus eiusdem Dionysii
in quo disputant ckristianus et saracenus, quilibet pro defensione fidei. F. 115r:
‘1499 quarto kalendas novembris per gerardum de busco’ (geschreven in 1499 op
20 oktober door Gerardus de Busco). (Lit.: Obbema, Deventer bibliotheekcatalo
gus, 19n, 67, 165)
• 62 (111 E 11). Albertus Magnus, De muliere forti; Baptista Mantuanus, De vita
beata. Twee incunabelen, zonder jaartal. Daarbij ingebonden f. 1-24: Bemardinus
Senensis, De vita christiana tractatulus, in tres sermones divisus. 1500. Geschreven
door Gerardus de Busco. Eigendomsmerk op schutblad: ‘Pertinet ad librariam
domus domini florencii in daventria’ (behoort tot de bibliotheek van het HeerFlorenshuis in Deventer). (Lit.: Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 66).
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• Inc. 77 (110 E 2). Psalterium beati Brunonis episcopi herbipolensis. Gedrukt
door Anton Koberger, 1497. Daarbij ingebonden f. 1-2: Petrarca, VII psalmi
poenitentiales. Geschreven op de laatste bladen van de incunabel door Gerardus
de Busco, 1500. Eigendomsmerk op schutblad: ‘Pertinet librarie domus domini
Florencii in daventria’ (behoort aan de bibliotheek van het Heer-Florenshuis). (Lit.:
Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 24).
• Supplement 236 (4 J 2). (Olim Denver, Colorado, USA; voormalige collectie
G.L. Beam, 1). Ps.-Augustinus, Adfratres de heremo. Midden 15de eeuw. F. 76v:
‘Expliciunt sermones beati Augustini episcopi ad fratres de heremo, scripti in
daventria in domo domini florencii per manus hermanni kysendael de orssoy. Orate
pro eo.’ (...geschreven te Deventer in het Heer-Florenshuis door de hand van
Herman Kysendael van Orsoy). (Lit.: Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus,
34n).
Parijs, Bibliothèque Mazarine, 980 (cat. 697). Paulus Diaconus (?), Homiliarium. Geschreven door de Deventer frater Heynricus Bruun de Leydis in 1416.
(Lit.: Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 24n).
Utrecht, UB, 43. Augustinus, De civitate Dei. Geschreven door frater Lambertus
Rees, 1466; toebehorend aan het kapittel van St.-Marie te Utrecht. (Lit.: Obbema,
Deventer bibliotheekcatalogus, 34n; BNM-Db).
Handschriften mogelijk geschreven in het fraterhuis

Berlijn, Stiftung Preuss. Kulturbesitz, Theol. qu. 71 (Rose 754). F. lr-25r. Augusti
nus, De opere monachorum, f. 27r-81r. Regula Basilii. 1402. Eigendomsmerk:
‘Pertinet fratribus domus s. Gregorii in Embrica’ (behoort aan de broeders van het
St.-Gregoriushuis te Emmerik); ‘Iste liber pertinet ad librariam in domo’ (dit boek
behoort tot de bibliotheek in het huis). Mogelijk afkomstig uit Deventer. Vgl. hs.
Berlijn, Stiftung Preuss. Kulturbesitz, Theol. qu. 75 (Rose 316); zie hieronder.
(Lit.: Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 34n, 117n, 186).
Utrecht, UB, 213. [Jacobus de Mediolano] [Henricus de Balma], Stimulus
amoris. Geschreven te Deventer (Heer-Florenshuis?), 1393. Eigendomsmerk: ‘Liber
monasterii canonicorum regularium in Traiecto’ (boek van het klooster van regu
liere kanunniken in Utrecht); zelfde (?) schrijver ook voor hs. Berlijn, Stiftung
Preuss. Kulturbesitz, Theol. qu. 75 (Rose 316). (Lit.: Obbema, Deventer biblio
theekcatalogus, 34n, 35n, 117n, 133, 137n, 175).
• 738. Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, 4 delen (= boek 2-8, 9-16,
17-24,25-32). Geschreven 1465-1472. Vermoedelijke herkomst Deventer, broeders
van het Gemene leven; bevond zich in de 15de eeuw in het bezit van het kapittel
van St.-Marie te Utrecht. Vgl. de initialen van hs. Utrecht, UB, 43 (hierboven).
(Lit.: CMD-NL 2, nr. 714; Obbema, Middeleeuwen in handen, 142, nr. 35).
Zutphen, Gemeentearchief, 10. Liber ordinis sancti Victoris Parisiensis. Wel
licht afkomstig uit het Heer-Florenshuis. Laatste kwart 14de, eerste kwart 15de
eeuw. Op perkamenten kaft, voorzijde: ‘De sancto Victore parisiensi’ (Over St.Victor te Parijs) (Lit.: L. Jocqué, ‘Het Zutphense Liber Ordinis. Een getuige van
de middeleeuwse constituties van Saint-Victor (Parijs) in de Nederlanden’ in:
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A. Geurts (red.), Middeleeuwse boeken uit Zutphen, 71-76, nr. 26; Moderne
Devotie. Figuren, nr. 59).
• Librije der St.-Walburgskerk, 4. Missale. 16de eeuw. Wellicht geschreven in het

Heer-Florenshuis Op het voorschutblad: ‘Convent then IJsendoom binnen Zutphen’.
(Lit.: K.O. Meinsma, Catalogus (1903), nr. 4; nieuwe uitgave van de inleiding door
B. Looper en AJ. Geurts, De Librije te Zutphen (Zutphen 1988, met literatuur
opgave).
Handschriften uit de bibliotheek van hetfraterhuis; niet geschreven door een frater
of schrijver onbekend
Berlijn, Stiftung Preuss. Kulturbesitz, Theol. qu. 75 (Rose 316). Gregorius, Homiliarium in Ezechielem. 1393. Eigendomsmerk: ‘Iste liber pertinet ad librariam in

domo domini florencii que est davantrie’ (dit boek behoort tot de bibliotheek in het
Heer-Florenshuis dat in Deventer is); vanaf ‘ad’ doorgestreept; daarboven is
geschreven: ‘fratribus in embrica domus sancti Gregorii pape’ (aan de broeders in
Emmerik van het huis van paus St.-Gregorius). (Lit.: Obbema, Deventer biblio
theekcatalogus, 34n, 35n, 117n.).
Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, 32 (111 D 11). Vita gloriosi Jheronimi ... in quattuor libros. Achter het tweede boek leest men: ‘Comelii Aurelii
epigrama super editione quattuor librorum in vita gloriosi Jheronimi ad venerabilem dominum et patrem Georgium de Sceveningen, rectorem domus clericorum in
Delf, de sancto Hieronymo, et ad dominum Gerardum Bartoldi de Noortwijck,
sacristam ejusdem ecclesie et conventus, quorum maxime instantia, favore ac
impensa opus hoc accuratissime absolutum est, plurimo nuper labore ex singulis
Hieronymi scriptis parrhisii recollectum’. (Puntdicht van Comelius Aurelius, over
de uitgave van vier boeken over het leven van de glorieuze Hiëronymus, aan de
eerbiedwaardige heer en pater George van Scheveningen, rector van het fraterhuis
te Delft van St.-Hiëronymus, en aan heer Gerard Bartoldsz, koster van diezelfde
kerk en dat zelfde convent, door wier aandrang, begunstiging en toeleg ten zeerste
dit werk zeer nauwkeurig is volbracht, door veel recent gezwoeg uit de afzonder
lijke geschriften van Hiëronymus in Parijs bijeengebracht). Volgen de epigrammen;

Vita S. Vincentii Valentii o.p. a fratre Petro Rantzano Panormitano, anno domini
1455', tractatus compositus a bèato Vincentio o. p., de paupertate, maturitate et
obedientia. Tweede helft 15de eeuw en begin 16de eeuw. Samengebonden met drie
incunabelen: 1. Des. Erasmus, Vita Hieronymi (Keulen 1517); 2. Vita Godehardi
Hildeneshemensis [sic] ecclesie antistitis (Leipzig 1518); 3. Hiëronymus, Vita Pauli
primi eremite', Maphius Vegius, Vita diviAntonii (Albert Pafraet, Deventer 1513).

Eigendomsmerk op schutblad: ‘Pertinet fratribus domus domini Florencii in
Daventria’ (behoort aan de broeders van het Heer-Florenshuis). Op het eerste
titelblad: ‘Frater henricus dun in Lovanio’ (Frater Hendrik Dun in Leuven).
• 67 (111 E 10). Jacobus de Voragine, Sermones de tempore per annum (gedrukt);
f. 1 van het handschriftgedeelte: Sermones super evangelia per quadragesimam.
Tweede helft 15de eeuw, vóór 1471, op grond van een aantekening (op f. Ir in de
rechterbovenhoek) over de aankoop van de zeven katernen voor één goudgulden.
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Eigendomsmerk op schutblad voorin: ‘Pertinet librarie domus domini florencii in
daventria’ (behoort aan de bibliotheek van het Heer-Florenshuis in Deventer). (Lit.:
Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 62n).
• 75 (111 E 7). Albertus Magnus, Tractatus de mysteriis missae liberprimus', Liber
secundus quae est de sacramento eucharistie', Oratio de corpore Christi. Op het
voorplat en het achterplat: ‘Iste liber pertinet ad librariam quae est in daventria in
domo domini florencii’ (dit boek behoort tot de bibliotheek die in Deventer is in
het Heer-Florenshuis). (Lit.: Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 119n).
• 76 (111 E 8). Albertus Magnus, De laudibus beatae Mariae virginis', Johannes
Gerson, Tractatus de contractibus, de simonia, de statibus ecclesiasticis. Begin
15de eeuw. Op het voorplat: ‘Iste liber pertinet ad librariam in domo domini
florencii in daventria. Ex legatione mag.. Wilh. Lochem’ (Dit boek behoort tot de
bibliotheek in het Heer-Florenshuis. Uit een legaat van magister Willem van
Lochem). Willem van Lochem was pastoor van de Mariakerk in Deventer.
• 77 (111 E 6). Albertus Magnus, De quattuor coaequaeuis, creatione, materia,
aeternitate et coelo (1437). Eigendomsmerk op het voorplat: ‘Iste liber pertinet ad
librariam in domo domini florencii in daventria. Ex legacione M. Wilhelmi de
lochem’ (dit boek behoort tot de bibliotheek in het Heer-Florenshuis in Deventer.
Uit een legaat van magister Willem van Lochem). Achterin wordt herhaald: ‘iste
liber pertinet ad librariam in domo domini Florentii in Daventria. Ex legatione
Wilhelmi de Lochem’. (Lit.: CMD-NL 1, nr. 22).
• 93 (111E 4). F. Ir. Sychardus episcopus Cremonensis, Chronicon usque ad annum
1222\ f. 136r. Ethycus in policraticen; f. 140v. Johannes de Britannia, Policraticus.
De curialium nugis et vestigiis philosophorum. Aansluitend Tabula magistri Johannis
de Calderini super policraten. F. 338r: geschreven/voltooid in 1439 te Neurenberg
door Jacob Craws van Würzburg (‘Herbipoli’, niet ‘de Harlem’ zoals de catalogus
uit 1892 leest), dienaar van magister Johannes Marquardi van Deventer tijdens het
concilie van Bazel, die het handschrift aan de fraters legateerde. Eigendomsmerk
op het voorplat: ‘Liber magistri Johannis Marquardi Completus Nuremberge Anno
Domini Millesimo Quadringentesimo trecesimo nono’; toegevoegd in andere hand:
‘quem legavit fratribus domus domini florencii’ (boek van magister Johannes
Marquardi voltooid te Neurenberg in het jaar des Heren 1439, dat hij vermaakt heeft
aan de broeders van het Heer-Florenshuis). (Lit.: CMD-NL 1, i^. 26).
• 94 (111 E 1). F. 1. Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum; f.
89r. De mirabilibus quae quidam novicius dë anglia raptus in spiritu vidit et
audivit; Visio Karoli regis. Boekband van vóór ca. 1490. Eigendomsmerk op het
schutblad: ‘Iste liber pertinet ad librariam que est daventrie in domo domini
florentii’ (dit boek behoort tot de bibliotheek die is in Deventer in het HeerFlorenshuis). (Lit.: Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 119n).
•96 (111 E 13, Inc. 110). Op 13 folia in handschrift voortzetting van 1482 tot
1513 van Eusebius van Caesarea’s Chronicon (Venetië 1483). Op schutblad
eigendomsmerk: ‘Pertinet ad librariam domini florencii in daventria’ (behoort tot
de bibliotheek van het Heer-Florenshuis in Deventer). (Lit.: Obbema, Deventer
bibliotheekcatalogus, 22n, 24, 130).
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• 106 (111 E 9). Nicolaus Bertruccio Bononiensis, Compendium sive collectorium

artis medicae [Methodus cognoscendorum morborum, tam particularium quam
universalium ]. Midden 15de eeuw. Op voorplat: ‘Iste liber pertinet ad domum

Domini florencii in daventria. Ex legacione venerabilis magistri Reyneri Oesterhuus’ (dit boek behoort tot het Heer-Florenshuis in Deventer. Uit een legaat van
magister Reynerus Oesterhuus). Op schutblad: ‘Dit boeck sal syn tot her Florens
hus Inde librye dat is seer incorect (?). dit hef ic m. reyner oesterhuss mit myner
hant ghescreven. Hijr ontbreken noch in 2° libro dat moet men dar av scrijven ende
corrigiren dat alinghe boeck’. Reynerus Oesterhuus is gestorven 1482/83. Laatste
blad verso: ‘Liber Domus Domini Florencii in Daventria’. (Lit.: Obbema, Deventer
bibliotheekcatalogus, 193).
• 107 (111 E 5). F. 5v. Petrus de Crescentiis, Ruralium commodorum libri XII (ca.
1439); in andere hand toegevoegd f. 258r. Amoldus de Villanova, Tractatus de
benedicta arbore quercina; f. 258v. Van der nature des eykenes bomes (1474).
Eigendomsmerk op schutblad: ‘Liber Magistri Johannis Marquardi de Daventria’;
in andere hand toegevoegd: ‘nunc autem librarie domus domini florentii ex legatione eius’ (boek van magister Johannes Marquardi van Deventer, nu echter van
de bibliotheek van het Heer-Florenshuis uit zijn legaat). (Lit.: Obbema, Deventer
bibliotheekcatalogus, 24n, 130; CMD-NL 1, nr. 28).
• 108 (111 E 3). Bemardus de Gordonio, Lilium medicine. Voltooid in 1418 (f.
213r). Eigendomsmerk op voorplat: ‘Iste liber pertinet ad librariam quae est in
domo domini florencii in daventria Ex legacione M. bemardi medici’ (dit boek
behoort tot de bibliotheek die is in het Heer-Florenshuis in Deventer. Uit legaat
van magister Bemardus, geneesheer). (Lit.: Obbema, Deventer bibliotheekcatalo
gus, 130., 193; CMD-NL 1, nr. 29).
• 109 (111 E2). Johannes de Tornamira, Clarificationes morborum. Eigendoms
merk op voorplat: ‘Iste liber pertinet ad domum domini florencii in daventria’ (dit
boek behoort tot het Heer-Florenshuis in Deventer). Op schutblad: ‘Iste liber erit
ad librariam que est in daventria in domo domini florencii ex dispositione magistri
Reyneri Oesterhuus’ (dit boek zal behoren tot de bibliotheek die in Deventer is in
het Heer-Florenshuis uit beschikking van magister Reyner Oesterhuus). Op laatste
blad verso: ‘Liber Domus Domini Florencii in Daventria’. (Lit.: Obbema, Deventer
bibliotheekcatalogus, 193).
>
Londen, British Library, Add. 22832. Petrus de Vineis, Summa dictaminum.
Geschreven door Jacob Craws van Würzburg, 1443. Eigendomsmerk: ‘Liber
Magistri Johannis Marquardi de Daventria quem legavit fratribus domus domini
Florencii in Daventria’ (boek van magister Johannes Marquardi van Deventer dat
hij gelegateerd heeft aan de broeders van het Heer-Florenshuis in Deventer).
Parijs, Bibliothèque Nationale, Nouv. acq. lat. 546. 15de eeuw. Miscellanea
historica. F. 4r. Chronographus de sepultura Karoli\ f. 4r-53v. Excerptum ex gestis
Karoli Magnï, f. 54r-101r. Robertus Remensis monachus, Historiae Hierosolymitanae libri VIII', f. 102r-133v. (druk) Aeneas Silvius Piccolomini, Dialogus contra
Bohemos atque Thaboritas de sacra communione (= Hain 209); f. 134r-166v.
Epistola Pii pape ad principem Turcorum; f. 167r-169r. Littera domini cardinalis
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Sabinensis, aliter Ruthenensis, de expugnatione urbis Constantinopolitanae (8 juli
1453); f. 169r-170v. Twee brieven over hetzelfde onderwerp; f. 171r-172r. Epistola
Henrici Daalman, cubicularii pape, et Henrici Steynwech, decretorum doctoris, ad
nescio quem principem vel prelatum harum partium; de expugnatione Nigropontis
per eosdem, scil. Turcos, 3.10.1470; f. 175r-184r. Epistola sive bulla Pii pape,
quam direxit per mundum ad incitandos principes et populum contra Turcos,

Romae, XI kal. Novembris 1463. Boekband van vóór ca. 1490. (Lit.: Obbema,

Deventer bibliotheekcatalogus, 24n, 119n).

Utrecht, Instituut voor Muziekwetenschap (thans Conservatorium), NIKK, B
113. Muziekhandschrift, ca. 1500 (f. 84v), met f. 9-40 een in Deventer voor frater
Nicolaas Hop van Muiden (i-1459) opgesteld meditatieschema met boekenlijst.
Eigendomsmerk op f. 19r en f. 40v: ‘Pertinet ad domum domini florencii’ (behoort
tot het Heer-Florenshuis). (Lit.: CMD-NL 2, nr. 762; Obbema, Deventer biblio
theekcatalogus, 23, 26, 166, 180; Dezelfde, Middeleeuwen in handen, 135-142).
Zwolle, Gemeentearchief, Emmanuelshuizen 5. Johannes Brinckerinck, Datboec

vander Achtersprake; Spiegel der biecht; Een suverlic vermaninge; Fundament
vander Kerstenre Geloven. Tweede kwart 15de eeuw; 16de-eeuwse band. F. lv:

‘Dit boeck hoert toe der libreien van heren florens huus to deventer’. (Lit.: J.M.M.
Hermans en A. Lem, Middeleeuwse Handschriften en Oude Drukken in de collectie
Emmanuelshuizen te Zwolle (Zwolle 1989), 30, nr. 5; Obbema, Deventer biblio
theekcatalogus, 24n, 119n, 130-131, 133-134; Dezelfde, ‘Brinckerinck en Jan van
Schoonhoven’, in: Codex in Context, 277-287, n. 27; Korteweg (red.), Kriezels, nr.
117; Thomas a Kempis. Tentoonstellingscatalogus, nr. 35, 23; BNM-Db).

Handschriften uit het bezit van het fraterhuis, niet behorend tot de bibliotheek
Den Haag, KB 70 H 75. Copie litterarum nostrarum de redditibus nostris (1383-

1504, met toevoegsel tot 1533). Op schutblad: ‘Copie litterarum nostrarum de
Redditibus nostris’. Keerzijde: ‘Liber fratrum domus domini florencii in daventria’
(boek van de broeders van het Heer-Florenshuis in Deventer). F. 151r: ‘Ista
conscripta sunt ut posteri sciant quia de bonis fratrum nostrorum empti sunt agri
et redditus quos habent ipsi fratres domus domini florencii et non de largitione
alicuius hominis extranei’ (deze dingen zijn opgeschreven opdat onze nakomelin
gen zouden weten dat van de goederen van onze broeders de akkers en inkomsten
gekocht zijn die de broeders van het Heer-Florenshuis hebben en niet uit de
vrijgevigheid van een of andere buitenstaander). Bevat o.a. gegevens betreffende
de aankoop en nieuwbouw van huizen door rectoren vanaf het begin van het frater
huis. Laatste bericht is van 1494. (Lit.: Van der Wansem, Broederschap, V, 3-5,
179-182; Weiler, ‘Cartularia’, 61; Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 23n;
Moderne Devotie. Figuren, nr. 35; BNM-Db; GMOO 1).
• 70 H 79. Consuetudines domus nostre. 1564. Op schutblad: ‘Henricus Krell
Vicarius Daventriensis’. F. 14v: ‘FINIS CORONAT OPUS. ANNO.D.LX4’.(Henri
cus Krell, vicaris te Deventer; het einde bekroont het werk, in het jaar 1564). (Lit.:
Gedeeltelijke editie Knierim, Dirk van Herxen, 143-146 en Alberts, Consuetudines,
1-13; Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 23n; Thomas a Kempis. Tentoonstel
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lingscatalogus, nr. 11; Moderne Devotie. Figuren, nr. 34; CMD-NL 2, nr. 420, pl.

689a; De Groot - Coppens, nr. 356; BNM-Db; GMOO 1).
• 73 G 22. Modus vivendi clericorum sine propriis in communi. Midden 15de
eeuw. Hoogstwaarschijnlijk uit het fraterhuis. (Lit.: Van der Wansem, Broeder
schap, V, 34-45, 195; Alberts, Consuetudines, VIII, 32 n. 5; Thomas a Kernpis.
Tentoonstellingscatalogus, nr. 10; Van Wijnbergen - Zapp, 50; De Groot - Cop
pens, nr. 366; Lem, ‘Consuetudines’, 125-143).
Handschriften geschreven in Deventer; relatie met het fraterhuis onbekend

Berlijn, Stiftung Preuss. Kulturbesitz, Theol. qu. 213 (Rose 2, 854) [Dionysius?
Gerard van Vliederhoven?], De quattuor novissimis', f. 12v. De vita antichristi ad
Karolum Magnum. In 1459/60 door Henricus Iunghel de Nidda, ‘clericus studens
Daventrie’ (clericus studerend in Deventer) te Deventer afgeschreven; later was hij
priester in Nieder-Olm (Rheinhessen); volgens mededeling van prof. Obbema is het
hs. later aan de fraters te Emmerik gekomen. (Lit.: Obbema, Deventer bibliotheek
catalogus, 164, 184).
Berlijn, Stiftung Preuss. Kulturbesitz, Theol. lat. 8° 12 (Rose 425). Bevat o.a.
f. Ir - 24r: David van Augsburg, Speculum monachorum; f. 24v - 27v: Status
cuiuslibet religiosi profïcere volenti[s]. f. 28r: ‘Istud parvum et simplex exercitium
sequens per ordinem vite tue frater quicumque pie in Christo vivere et spirituali
vita proficere intendis diligenter studebis observare quod pro magna parte collectum est ex consuetudine humilis patris domini florencii et aliorum devotorum’
(deze kleine en eenvoudige oefening die de orde van je leven volgt, broeder, moet
jij, die erop uit bent vroom in Christus te leven en voortgang te maken in het
geestelijk leven, ijverig proberen te onderhouden. Voor een groot deel is deze
oefening bijeengebracht uit de gewoonte van de nederige vader heer Florens en
andere devoten). (Lit.: Klein, ‘Marginale problemen’, 107 n. 3).
Brussel, KB, 14069-88 (vdGheyn 2190). Verzamelhandschrift, met o.a. werken
van Thomas van Kempen, Johannes Ruusbroec, Johannes van Schoonhoven en
Effrem de Syriër. F. 53v: ‘Scripta autem et finita per manus Iohannis Petri Delf,
anno 1424’ (geschreven en beëindigd door Johannes Petri Delf); f. 194v: ‘Scriptum
Daventrie anno Domini MCCCCXIX per manus Egidii de Attrebato alias Huesse’
(geschreven te Deventer in het jaar 1419 door Egidius de Attrebato alias Huesse).
F. 253v: ‘Scripta per manus Egidii de Attrebato et animo eodem cum quodam
socio nomine Iohannes Wert’ (geschreven door Egidius de Attrebato en in dezelfde
geest met een zekere gezel genaamd Johannes Wert); f. 311v: ‘Finita anno Domini
MCCCCXVH mensis februarii die XXVto’ (beëindigd in het jaar des Heren 1417,
25 februari). (Lit.: Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 34n).
• 14751-54 (vdGheyn 2085). O.a. Henricus van Gent, De virginitate; Summa
confessorum. 1419. F. 90v: ‘Finita et completa sunt hec predicta per manus Henrici
Donckels, Daventrie’ (beëindigd en voltooid zijn voomoemde werken door Henri
cus Donckels, te Deventer). F. 145v: ‘Finita et completa per manus Iohannis Y [de
rest van de naam is weggeradeerd] anno Domini 1419 post meridiem in die
palmarum’ (beëindigd en voltooid door Johannes Y. in het jaar des Heren 1419 na
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de middag op Palmzondag). Eigendomsmerk: ‘Liber monasterii Regularium in
Tungris’ (boek van het klooster der regulieren in Tongeren). (Lit.: Obbema,
Deventer bibliotheekcatalogus, 35n).
Düsseldorf, Universitats- und Landesbibliothek, B 180. Traktaten in het Latijn.
Bevat o.a. Geert Grote, Sermo ‘Recedite’. Voorts werken van (ps.-) Thomas van
Aquino, Augustinus Dathus <Senensis> en paus Pius II. Geschreven door Johannes
Nyell en anderen, 1478; bezit van de kruisbroeders te Düsseldorf. (Lit.: Obbema,
Deventer bibliotheekcatalogus, 35n; Handschriftencensus Rheinland, nr. 634;
BNM-Db; GMOO 1).
Keulen, Hist. Archiv, GB 4° 249, f. 22-117. Verzamelhandschrift met o.a.
werken van Geert Grote, De generibus meditabilium, De locatione curae animarum, De pluralitate beneficiorum. Geschreven te Deventer door Conradus Scheych
de Grunenberg te Deventer in het Heer-Florenshuis, 1418 (Vgl. f. 68r). De kopiist
(priesterstudent? frater?) werd kruisheer en nam het handschrift mee naar Keulen.
(Lit.: Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 34n, 35n; GMOO 1). Zie ook onder
Vollenhove. Huis van Johan van Ommen.
Luik, Grand Séminaire, 6 N 19. [Dionysius? Gerard van Vliederhoven?], De
quattuor novissimis. In Deventer geschreven 1404/1406. (Lit.: Obbema, Deventer
bibliotheekcatalogus, 35n, 164).
Straatsburg, Bibliothèque nationale et universitaire, 47. Antonius Parmensis,
Postillae in evangelia dominicalia. In 1426 te Deventer geschreven. Behoorde toe
aan het klooster Frenswegen. (Lit: Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 35n).
Handschriften, mogelijk geschreven door Deventer fraters, werkzaam als rector of
procurator in het Adamanshuis te Zutphen

Zutphen, Gemeentearchief. Archief Adamanshuis, voorl. nr. 01, Memorieboek of

Mortuarium. Op kaft, keerzijde: ‘Dits dat memorieboeck der susteren tot Admans

[sic] Huys’. De kalender wordt voorafgegaan door een lijst van schenkers bij
testament voor wie jaarlijks wordt gebeden. De laatst vermelde sterfdatum is die
van de ‘medepriester des paters’, in 1545. F. 6r bovenaan: ‘Biddet godt voir den
scriver broeder Amt van Emerick om gaedes willen’. Daarna nog een entree voor
het jaar 1550 in een andere hand. Tussen f. 39 en 40 is tussengevoegd een klein
katern met opschrift: ‘dits dat aflaet ter Zusteren toe Addemans huys’. O.a. met
jaartallen 1465 en 1482 (f. 16v), en 1544 (f. 18v). Voorts een nog kleiner katern,
beginnende: ‘En die kuischelic leven wil den is noet dat hi syn ogen bewaer’ (f.
Ir). Op f. 40r-v van het kalendarium aantekeningen betreffende ‘onse heimelicheit’,
1481, onder pater Derck vander Golde. Op de omslagflap in moderne hand: ‘Mortua
rium van Adamanshuis’. (Lit.: M.M. Doomink-Hoogenraad, Adamanshuis. Een
zusterhuis van de moderne devotie in Zutphen (Zutphen 1983), afb. blz. 14).
• voorl. nr. 05. Cartularium. Door notarissen geauthentiseerde afschriften van
stichtingsakten, approbaties etc. (Lit.: Doomink-Hoogenraad, 93-96; editie van twee
stichtingsbrieven).
• voorl. nr. 18 en voorl. 19. Kopieboeken, nr. 19. Op omslagflap: ‘Dit ys dat
Copijen boeck’. Op papier. Nr. 18. Afschriften van nr. 19, in een codex geheel
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uitgevoerd in perkament; de afschriften van de akten zijn geauthentiseerd door
notaris Theodericus Hermanni van Zutphen.
Relatie met fraterhuis twijfelachtig

Trier, Bistumsarchiv, Abt. 95, 539 (59a). Liber precum. 15de eeuw. Bevat o.a.
kalendarium (onvolledig, t.m. juni); verschillende gebeden tot vrouwelijke en
mannelijke heiligen; f. 21r-32r. Horae aeternae sapientiae; 34r-49v. Maria-gebeden; 50r-56r. Officium beatae Mariae virginis; 56r-73r. Gebeden van Bemardus,
Ambrosius, Beda, Augustinus; 73v. Geloofsbelijdenis Quicumque vult; 75v. Oratio
de sancto Herasmo. De catalogus (A. Thomas, Die liturgischen Handschriften im
Bistumsarchiv Trier (getypt, Trier 1969), vermeldt: ‘Auf fol. 79v. ein fast ganz
erloschene Notiz, wovon noch lesbar: ‘...daventrie in domo fratrum...’ (16de eeuw).
Die aantekening is overgenomen uit de handgeschreven catalogus van H. Sauerland
(Trier 1890/91). Thans is ook met de kwartslamp de aantekening op het zeer
gehavende blad niet te lezen.
Doesburg, St.-Gregoriushuis

Arnhem, RArch Gelderland, Oud-archief Doesburg. Geestelijke stichtingen. Inv.
Van de Ven, XV-6, verzamelcodex A l .D e ortu domus fratrum in Doesborch.
(Lit.: ed. A.G. Weiler, Kroniek).
Cambridge, Trinity College, B.2.24.(67). Registrum vel Epistolare beati Gregorii pape. 1492. Eigendomsmerk: f.1: ‘liber domus clericorum in doesborch’
(boek van het klerkenhuis te Doesburg), geschreven door een anonieme frater van
het huis. (Lit.: Robinson, Catalogue I, nr. 322).
Leiden, UB, BPL 2778. Cassianus, Collationes. Ca. 1440/50. Eigendomsmerk:
‘Liber domus fratrum in doesborch’ (boek van het fraterhuis in Doesburg). In de
bovenmarge op f. Ir namen van Engelse bezitters. (Lit.: Obbema, Middeleeuwen
in handen, 94, 97 afb.; in n. 14 ook de drie Oxfordse hss. genoemd).
Oxford, Bodleian Library, Bodl. 199 (cat. 1916). F. 1. Augustinus, Sermones
in Evangelium S. Joannis; f. 41v. Augustinus, Liber sermonum per annum de
diversis (42 preken); f. 100. Ambrosius, Homiliae de mysteriis Veteris Testamenti
(51 homilieën); f. 153. Ambrosius, De virginitate. Eigendomsmerk: ‘Liber domus
clericorum in doesborch’ (boek van het klerkenhuis in Doesburg). Vroeg 15de
eeuw (volgens Obbema midden 15de eeuw). Verworven door John Gybson in
‘Doisberow’ en op 3 september 1586 gezonden aan dr. William James, deken van
Christ Church in Oxford. (Lit.: Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 192).
• Bodl. 405 (cat. 2292). F. 1. Heinrich Suso, Horologium aeternae sapientiae; f.
90. Horae aeternae sapientiae. 15de eeuw (volgens Obbema midden 15de eeuw).
Eigendomsmerk: ‘Iste liber pertinet ad librariam domus clericorum in Doesborch’
(dit boek behoort tot de bibliotheek van het klerkenhuis in Doesburg).
• Bodl. 478 (cat. 2011). F. 1. Ambrosius, Liber de penitentia; f. 40. Ambrosius, De
viduis. ‘Sent by John Gibson to doctoer James the 30 of October, and gott at the
winighe of Doespero in Gylderland’. Eigendomsmerk: ‘Liber domus clericorum in
Doesborch’ (boek van het klerkenhuis in Doesburg).
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Utrecht, UB, 151. Bemardus van Clairvaux, Sermones aestivales. Epistola beati

Bemardi abbatis ad Matthaeum Albinensem episcopum de homilia sua de villico
iniquitatis. 1422 (niet 1417, zoals in de catalogus staat), 5 januari. Eigendomsmerk:

‘Pertinet ad librariam domus clericorum in doesborch’ (behoort tot de bibliotheek
van het klerkenhuis in Doesburg). Het hs. is gezien de datering niet in het Doesburgse fraterhuis geschreven. (Lit.: CMD-NL 2, nr. 645; A. Cordoleani, Manuscrits
bernardins, 402; J. Leclercq, ‘Pour 1’histoire du canif et de la lime’, Scriptorium
26 (1972) 294-300; Obbema, Middeleeuwen in handen, 94 n. 14).
Xanten, Stiftskirche, 123/124. Antiphonaria. Winter- en zomerdeel. Geschreven
door de fraters van Doesburg op bestelling in 1525 van de Xantener kanunniken
Conrad Ingen Winckel, proost van Skt.-Aposteln in Keulen en scholasticus van
Xanten, Wessel Hotman, proost te Rees en Egidius de Platea, portarius. (Lit.: Fr.
W. Oediger, Die Stiftskirche des Hl. Viktor zu Xanten, II, 4. Der alteste Ordinarius
des Stiftes Xanten (Keulen 1963), Nachtrag, 1, n. 8).
Gouda, St.-Pauluscollatiehuis

Amsterdam, UB, I F 26 (Catalogus, II, 600). Kalendarium et Breviarium Fratrum
Vitae Communis in Gouda. (Lit.: Klein, ‘Marginale problemen’, 107, n. 13;
AWBG, 2-3, 11).
Antwerpen, Stadsbibliotheek, Cod. 12 (B. 422). Verzamelhandschrift. Regula
S. Benedicti; Regula Fratrum minorum; Testamentum Francisci (1512); Regula
Tertii Ordinis S. Francisci; Legenda S. Annae (geschreven 1516); Miracula S.
Annae (geschreven 1516); Vita S. Annae. Het vignet op f. 21r is gesneden uit Dye
ghetyden vander seven bliscappen onser lieven vrouwen (Gouda, tot die Collaciebroeders, 1521). (Lit.: Nijhoff, L’A rt typographique dans les Pays-Bas, I, s.v.
Gouda, pl. Hl, 9).
Den Haag, KB, 135 H 45. Missale fratrum minorum secundum consuetudinem
romane curie. Kort na 1450 en ca. 1486. Op schutblad: ‘Pro conventu fratrum
minorum in gouda diocesis traiectensis’ (voor het convent van de minderbroeders
in Gouda, van het bisdom Utrecht). Het Canon-gedeelte is, gezien het penwerk,
waarschijnlijk ca. 1496 door de Goudse fraters vervangen. Bij het begin van het
Canon-gebed lieten de eigenaren door de collatiebroeders een houtsnede voorstel
lende de H. Drievuldigheid aanbrengen. (Lit.: Boeren, Liturgische handschriften
(1988), nr. 88; Klein, ‘Marginale problemen’, 107; Korteweg (red.), Kriezels, 70;
Overgaauw, ‘Saints in medieval calendars from the diocese of Utrecht as clues for
the localization of manuscripts’, Codices manuscripti 16 (1992), 81-97, hier 83;
BNM-Db).
Erlangen, UB, 518. Franco (abt van Affligem), De gratia; Prochorus, De gestis
et miraculis Johannis Apostoli. F. 55: ‘...scriptus manu fratris huius domus iohannis
Embrice anno tricesimo nono super XVC, ultima februarii’ (geschreven door de
hand van Johannes van Emmerik, frater van dit huis, in het jaar 1539, 28 februari);
f. 98: ‘...descripta manu fratris iohannis embrice anno domini XVCXXIX in festo
sanctorum martirum septem fratrum filiorum sanctae felicitatis’ (beschreven door
de hand van broeder Johannes van Emmerik in het jaar des Heren 1539 op het
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feest van de heilige martelaren, de zeven broers en zonen van de H. Felicitas [10
juli]). Mogelijk is de schrijver identiek met de bovengenoemde Goudse frater
Johannes van Emmerik; mogelijk hoort het hs. thuis in het fraterhuis te Emmerik.
Het wordt echter niet genoemd bij de bewaarde handschriften van dat huis (Mon.
Fratrum, 2, 65). (Lit.: Klein, ‘Marginale problemen’, 107-108, n. 13, afb. 11;
Klein, 400 jaar Goudse Librije, 107-108, n. 13, afb. 11).
Glasgow, Library of the Hunterian Museum in the University of Glasgow, Hunt
86 (T.4.3). Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum. Geschreven
door broeder Johannes van Emmerik, 1515. Met eigendomsmerk.(Lit.: Klein,
‘Marginale problemen’, 107 n. 13).
Gouda, Streekarchief Hollands Midden (SAHM), Librije, 103a en 103b. Twee
delige bijbel in folio, oorspronkelijk eigendom van de priester Dirk Florisz.; deel
1, 14e eeuw, omgeving Keulen (?); deel 2, 1449. Het is mogelijk dat de bijbel van
Dirk Florisz. in het bezit is gekomen van de regulieren van Stein, en dat de
tweedelige bijbel van het collatiehuis, die ook genoemd wordt in het cartularium
en in de kroniek van Hendrik van Arnhem, een nieuwer exemplaar is. (Lit.: CMDNL 2, nr. 365, pl. 706; D. Van Heel, Catalogus van de handschriften berustende
in de Goudse Librije (Gouda 1949) 16-21; Klein, 400 jaar Goudse Librije, 42,
kleurenafb. (onder signatuur Librije 894 E 11); Lieftinck, ‘Bouwstenen’, 162;
Dezelfde, ‘Enige problemen’, 139).
• Librije, 951 en 952. Cartularia van het collatiehuis (ca. 1469; ca. 1534) = Archie
ven Goudse kloosters, inv. 17 Geschreven ca. 1534 door Johannes van Emmerik.
Daarin f. 37-45: kroniek door Hendrik van Arnhem (Lit.: CMD-NL 2, nr. 369, pl.
676; Carasso-Kok, Repertorium, nr. 277; Lieftinck, ‘Bouwstenen’, 155-157; Van
Heel, Catalogus, 28-29; Van Wijnbergen - Zapp, 40-41).
• inv. 18. Geschreven ca. 1534 door Johannes van Emmerik. (Lit.: Van Wijnbergen
- Zapp, 40-41).
• Archieven Goudse kloosters, inv. 19. Cartularium van het collatiehuis (ca. 1550),
eveneens geschreven door Johannes van Emmerik.
• inv. 53. Extracten uit registers van Hendrik van Arnhem en andere rectoren
aangaande de verplichte missen en memoriën; tevens een overzicht van de landerij
en van het fraterhuis. Ca. 1534 geschreven door Johannes van Emmerik.
• inv. 58. Cartularium van de Jeruzalemskapel. Ca. 1517 geschreven door Johannes
van Emmerik. (Lit.: Klein, ‘Marginale problemen’, 108, n. 19).
• inv. 93. Cartularium van het Arme-klerkenhuis (ca. 1550).
Kopenhagen, KB, Gl. Kgl S. 175. F. 1. Distinctiones exemplorum novi et veteris
testamenti abbreviatae...per fratrem [Bindum Guerri] de Senis o.e.s.a.', f. 95.
Conradus Eberbachensis, Liber de illustribus viris. Eigendomsmerk: ‘Domus
fratrum Collationis in Gouda’ (van het huis van de collatiebroeders in Gouda);, f.
1. ‘Anno Domini 1515 legavit hunc librum fratribus domus fratrum Collationis in
Gouda dominus Nicolaus Johannis decanus et vicarius ferree capelle ecclesie Sancti
Johannis Baptistae’ (in het jaar des Heren 1515 heeft dit boek aan de broeders van
het huis van de collatiebroeders in Gouda vermaakt heer Nicolaas Jansz. deken en
vicaris van de ijzeren kapel van St.-Jan de Doper). (Lit.: CMD-NL 1, nr. 185, pl.
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308; Lieftinck, ‘Bouwstenen’, 157-158, 164 nr. 14; Dezelfde, ‘Enige problemen’,
152-153; Van Wijnbergen - Zapp, 101-102; BNM-Db).
Leiden, UB, BPL 166. Gilo, De septem sacramentis et administratione eorum
= Guillelmus de Parisiis, Summa de administratione VII sacramentorum, en andere
traktaten. Geschreven door Theodericus (Dirk) Florisz. van Gouda, in Keulen, 1420
en 1423. Eigendomsmerk: ‘Iste liber pertinet ad domum domini theoderici filii
florencii in gouda’; later toegevoegd: ‘sive ad domum collacionis’ (dit boek
behoort tot het Heer-Dirk Floriszoonhuis in Gouda, later toegevoegd: ofwel van het
collatiehuis) (Lit.: CMD-NL 1, 185; 2, 273; Van Wijnbergen - Zapp, 101-102;
BNM-Db).
Mogelijk uit het Goudse fraterhuis afkomstig is het hs. Londen, British Museum,
Harley 4906. Hieronymus, De vita activa et contemplativa. F. 142v: ‘Fratribus in
ganda [gouda?] liber hic iheronimianis est scriptus ... 1475’ (dit boek is in Gouda
(?) geschreven voor de Hiëronymusbroeders ... in 1475). (Lit.: Watson, Catalogue
of dated and datable manuscripts, I, nr. 819 schrijft het hs. toe aan de hiëronymieten te Gent; het hs. wordt echter niet genoemd in Monasticon Fratrum Vitae
Communis, I (1977), Gent, 47-69, noch bij E. Dhanens, ‘Le scriptorium des
Hieronymites a Gand’, Scriptorium 23 (1969) 361-379).
Groningen, St.-Mattheus / Hiëronymushuis

Men is er tot op heden niet in geslaagd aan de fraters van Groningen meer dan één
handschrift toe te schrijven, nl. Oxford, Bodleian Library, Univ. College, 42.
Anonymus, De veritate vitae; Henricus de Gorinchem, De predestinatione; Aegidius Romanus, Verba Aegidii; Henricus Ramsen, Responsiones de indulgentiis; Joh.
Gerson, Depollutione noctuma; Anonymus [Dirk van Herxen], Communis vita est
multum utilis et proficua volentibus\ Anonymus, De vita Christi iuxta evangelistas.
F. 120r-127r. Uittreksel uit Johannes Beke, Chronica episcoporum Traiectensium
[Chronographia], Eigendomsmerk: ‘domus clericorum de communi vita in Gronin
gen circa sanctam Walburgam’ (van het huis van de klerken van het Gemene leven
in Groningen bij St.-Walburga). Verschillende handen, eind 15de eeuw. Op
voorplat: ‘Frater Volkerus Zwollis me scripsit Anno domini 1491° [etc.]’ (frater
Volker heeft mij in het jaar 1491 te Zwolle geschreven). (Lit.: H. Brugmans,

Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia belangrijk voor de ge
schiedenis van Nederland, in 1892 [...] ingesteld (’s-Gravenhage 1895) 495-496;
Carasso-Kok, Repertorium, nr. 296; J.M.M. Hermans, Boeken in Groningen voor
1600. Studies rond de librije van de Sint-Maarten (Deeluitgave) (Groningen 1987);
Dezelfde, Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters (Groningen 1988),

55, tabel 2.7; correctie opgegeven door de auteur voor het klerken- en fraterhuis:
kol. c: 6; kol. d: 9; kol. e: 5; Dezelfde (red.), Middeleeuwse handschriftenkunde
1988. Daarin van dezelfde, ‘Laatmiddeleeuws boekdecoratie- en penwerk in
Noordnederland. Methodologische overwegingen bij een ‘atlas’ van Groningse
boekversiering alsmede een beknopte bibliografie’, 29-44; Dezelfde en Gerda C.
Huisman (red.), Aan de Ketting, Boek en bibliotheek in Groningen voor 1669
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(Groningen 1996); Dezelfde, Boeken in Stad en Lande voor 1600. Studies naar
boekproduktie, boekenbezit en -gebruik in Groningen, met name rond de boekerij
van de Sint-Maartenskerk (in voorbereiding).
[Haarlem, Heer- Hugo Goudsmidhuis]

Wenen, Erzbischöfliches Priesterseminar, cod. C.4. Remigius Autissiodorensis (?),
Super Iohannem 21, 24. Vierde kwart 14de eeuw. f. 124r: ‘Dominus heynricus
dictus rode de aemstelredam presbyter legavit hunc librum domui domini hugonis
dicti goutsmit in haerlem site in opposito claustro sancti iohannis...’ (Heer Hendrik
genaamd Rode van Amsterdam, priester, heeft dit boek vermaakt aan het huis van
heer Hugo genaamd Goudsmid gelegen tegenover het St.-Jansklooster). (Lit:
B.A.M. Vaske, ‘De handschriften van het Haarlemse begijnhof, OnsGeestErf 62
(1988) 311-348, hier 330).
Harderwijk, St.-Gregoriushuis

Den Haag, KB, 129 E 4. Eigendomsmerk f. 177v: ‘Item iste liber pertinet fratribus
sancti gregorii in harderwick’ (dit boek behoort aan de broeders van St.-Gregorius
in Harderwijk). Bevat o.a. op f. 4-13 een leefregel van het Harderwijkse fraterhuis,
in 1503 geschreven door Comelis van Vianen. Het hs. bevat ook werken van St.Bemardus en twee brieven van Jan van Schoonhoven. (Lit.: CMD-NL 2, nr. 483,
pl. 679b; Van Dijk, Constituties Windesheimse vrouwenkloosters, 223-225; De
Groot - Coppens, nr. 386; Lem, ‘Consuetudines’, 126, n. 5; gedeeltelijke tekst
uitgave Alberts, Consuetudines, 14-31; Gruys, Jean de Schoonhoven, 1, 27-123;
BNM-Db).
• 129 E 3. Rituale/Manuale. Afkomstig van het Harderwijkse regularissenklooster
St.-Agnes; werd wellicht in het fraterhuis geschreven, tweede helft 16de eeuw.
Eigendomsmerk f. Ir: ‘Liber monialium conventus sancte Agnetis apud Herderwicenses’ (boek van de monialen van het convent van St.-Agnes bij de Harderwij
kers). F. 46r-47r. De communione hospitum infirmorum ac familie; f. 47r-v: Quomodo extranei defuncti sepeliendi sunt. (Lit.: Mars, ‘Latijnse school’, 177 n. 2; Storm
van Leeuwen, Boekbanden (1983), 21-22, nr. 11, afb. 11; Van Dijk, Constituties
Windesheimse vrouwenkloosters, 223-225, 859; Boeren, Liturgische handschriften
(1988), nr. 68). (Boekband 15de eeuw, Harderwijk, volgens Storm v. L.).
’s-Hertogenbosch, St.-Gregoriushuis
Handschriften geschreven en/of gedecoreerd in het fraterhuis

Amsterdam, Rijksprentenkabinet, Inventaris boeken 1921/294. Inv. 2322. Psalte
rium feriatum et breviarium, 1526-1527. Afgeschreven door zr. Margaretha Monyx
in het klooster O.L.Vrouw in de Hage bij Helmond. De decoratie stamt uit het
fraterhuis. (Lit.: Gids Rijksprentenkabinet, 39, nr. 7; Korteweg (red.), Kriezels, nr.
158; BNM-Db).
Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, UB, VII C 17. Exercitium pro novellis.
Op schutbladen: ‘Libellus domus fratrum S. Gregorii In Buscoducis’ (boekje van

BEWAARDE HANDSCHRIFTEN

211

het fraterhuis van St.-Gregorius). F. l-97v. ‘Exercitium collectum per patrem
domus fratrum in Leodio dominum Henricum Diest fratrem domus nostre Buscoducensis’ (Oefening verzameld door de rector van het fraterhuis in Luik heer Hendrik
Diest, frater van ons huis te ’s-Hertogenbosch). Met verluchte initialen; in initiaal
op f. 76r ‘frater henricus’; f. 98v-101v. Fragmenten uit het missaal; f. 102r.
Intredeformulier 16de eeuw; f. 102v. Ex libris 1577 Den Bosch; f. 114v. Diverse
schrijfvoorbeelden van de hand van frater Philippus Herkx van Luik, 20 april 1577
1475 (AWBG, 2-3, 23; BNM-Db).
• UB, XXV C 25. Vitae patrum, 1450 (BNM-Db).
Amsterdam Vrije Universiteit, UB, XV 00003, geschreven en gedecoreerd ‘in
aedibus fratrum D.G.’ in 1596-1598). (Lit.: Boeren, Liturgische handschriften
(1988), nr. 64; CMD-NL 2, nr. 603; Van de Ven (1990), nr. 28).
• XV 00005. Ordinarium van de wilhelmieten in ’s-Hertogenbosch. Gedecoreerd
in het Bossche fraterhuis 1596 (Lit.: CMD-NL 2, nr. 324a, pl. 905; AWBG, 1, 16;
BNM-Db).
Den Haag, KB, 68 A 1. Antiphonarium Romanum. Ca. 1520-1530 (1500?).
Bestemd voor eigen gebruik van het fraterhuis. Op schutblad ‘Abbatiae Bemensis’
(van de abdij van Beme) (Lit.: J.P.J. Brandhorst en K.H. Broekhuizen-Kruijer, De

verluchte handschriften van de Koninklijke Bibliotheek: een overzicht voorzien van
een iconografische index (Den Haag 1985), nr. 313; Boeren, Liturgische hand
schriften (1988), nr. 91); A.M. Koldeweij, ‘In Buscoducis’ 1450-1629. Kunst uit
de Bourgondische tijd te ’s-Hertogenbosch: de cultuur van late Middeleeuwen en
Renaissance. Dl. 1. Tentoonstellingscatalogus (Maarssen 1990) nr. 74, kleurenpl.;
dl. 2. R.W.M. De Beer, Boekverluchters en verluchte handschriften (Den Bosch

1990), Bijdragen, 487-496; hier 491, afb. 2; Dezelfde, ‘Four manuscripts from the
Friars of ’s-Hertogenbosch’, in: K. Van der Horst e.a. (red.), Masters and Minia-

tures. Proceedings of the Congress on Medieval Manuscript Illumination in the
Northern Netherlands, Utrecht, 10-13 December 1989 (Studies and Facsimiles of

Netherlandish Illuminated Manuscripts, 3) (Doornspijk 1991) 361-362, afb. 1;
Korteweg (red.), Kriezels, nr. 156; BNM-Db).
• 128 C 6. Antiphonarium. Ca. 1520 Bestemd voor eigen gebruik van het fraterhuis
(BNM-Db).
• 135 G 20. Dat bondeken van myrhen. Geschreven 1529 in het klooster O.L.
Vrouw in de Hage bij Helmond door zuster Hadewych van Uden. Decoratie fraters
’s-Hertogenbosch (Lit.: CMD-NL 2, nr. 511; BNM-Db).
Deursen, Klooster Soeterbeeck, IV 7. Responsoriale ën antiphonale. Ca. 1520.
Waarschijnlijk afkomstig uit het regularissenklooster O.L.Vrouw in de Hage bij
Helmond. Decoratie (en boekband?) fraterhuis ’s-Hertogenbosch (Lit.: R.Th.M. van
Dijk (red.), Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982 (Bijdragen tot de
geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 53) (Tilburg 1982), afb. 29, 30; ‘Waer
en paradis’. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie. Tentoonstellingscatalogus.
(Uden, Museum voor Religieuze Kunst, 1987), nr. 52; Korteweg (red.), Kriezels,

nr. 157; BNM-Db).
• IV 73. Geestelijke oefeningen. F. 6r. ‘Hier begint dat boekxen vanden inwendig
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gheesteliken oeffeningen’. Afkomstig uit het regulierenklooster Mariënhage in
Woensel bij Eindhoven of het regularissenklooster O.L.Vrouw in de Hage bij
Helmond (?). Decoratie (en boekband?) fraterhuis ’s-Hertogenbosch. (Lit.: Korteweg (red.), Kriezels, 157; BNM-Db).
• IV 77. Vesperale. Proprium de tempore et sanctorum. Commune sanctorum.
Hymnale e.a. F. 54: 1524. Voor het regularissenklooster O.L.Vrouw in de Hage bij
Helmond. Decoratie (en boekband?) fraterhuis ’s-Hertogenbosch (Lit.: Moderne
Devotie, Figuren, nr. 50, 158-159; Th. Heijman, ‘Norbertijner vroomheid in de
Nederlanden’, OnsGeestErfA (1930) 298-315, m.n. 312-313; ook mAnalPraemon
7 (1931) 5-19, m.n. 18-19; van den Hurk, ‘Lotgevallen’, 211-243, m.n. 222;
BNM-Db).
Gent, dominicanen, 65 A 1. Graduale. 1515. Afgeschreven door een Bossche
dominicaan, Nicolaas van Rosendael, en Johannes Maren, misschien in samenwer
king met de fraters in ’s-Hertogenbosch. Decoratie fraterhuis ’s-Hertogenbosch
(Lit.: In Buscoducis, cat. nr. 72; BNM-Db).
• 65 A 5. Graduale. Afgeschreven door een Bossche dominicaan, Nicolaas van
Rosendael rond 1515-1520 in het dominicanenklooster te Antwerpen, en Johannes
Maren (?) Decoratie fraterhuis ’s-Hertogenbosch. 1520 (Lit.: In Buscoducis, cat.
nr. 73; BNM-Db).
Heeswijk-Dinther, Bibliotheek van de abdij Beme, 10. Geestelijke miscellanea
(rapiarium). Geschreven en vermoedelijk ook samengesteld door Gerardus van
Berckel, bibliothecaris van het fraterhuis, 1555-1560. Band met datumstempel uit
1556. (Lit.: Verheyden, Boekbanden, 209-239; Schutjes, IV, 403-416, m.n. 415;
Moderne Devotie, Figuren, nr. 49, 157-158).
• 14. Geestelijke miscellanea (rapiarium). F. 172r-173r: Alfabetisch register,
vermoedelijk door de novice Henricus Diest in 1537-1538 geschreven (zie hier
boven, Amsterdam, UB, VII C 17) (Lit.: Moderne Devotie, Figuren, 158-159, nr.
50; Th. Heijman, ‘Norbertijner vroomheid in de Nederlanden’, OnsGeestErf 4
(1930) 298-315, m.n. 312-313; ook in AnalPraemon 7 (1931) 5-19, m.n. 18-19;
Van den Hurk, ‘Lotgevallen’, 211-243, m.n. 222).
• 15. Geestelijke miscellanea (rapiarium). Band tweede helft 16de - begin 17de
eeuw. Twee of drie handen, mogelijke kopiist Comelis Doem. (Lit.: Moderne
Devotie, Figuren, 159-160, nr. 51).
Heeswijk-Dinther, Archief van de abdij Beme. Fragment s.n. Brevier, 1334
(herkomst fraters ’s-Hertogenbosch?) (Lit.: CMD-NL 2, nr. 917a, pl. 961b).
’s-Hertogenbosch, Archief Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (bewaard in de
Bouwloods van de St.-Jan). P.J. Ridder Van der Boes de Bije, Catalogus van het
Archief der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch, 1874 (niet
in de handel), zonder signatuur. Koorboek, grotendeels Gregoriaans. Geschreven
voor de broederschap door de schrijver Philippus de Spina (?); decoratie fraterhuis
’s-Hertogenbosch; deze decoratie vertoont grote gelijkenis met hs. Den Haag, KB,
68 A 1 en hs. Gent, dominicanen 65 A 5. Voltooid in 1531. Band met stempel D
F = Domus Fratrum (Codex Smijers). (Lit.: A. Smijers, ‘Meerstemmige muziek van
de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch’, TsVerNedMuziek-
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gesch 16 (1946) 26-29; Verheyden, ‘Boekbanden’, 209-239; Korteweg (red.),
Kriezels, 156-157, 163, le kol.; In Buscoducis, cat. nr. 141; BNM-Db).

• Archief Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Zonder signatuur (69?) Koorboek.
16de eeuw. Decoratie fraterhuis ’s-Hertogenbosch. (BNM-Db).
• 70. Koorboek. 16de eeuw. Decoratie fraterhuis ’s-Hertogenbosch. (BNM-Db).
•71. Koorboek. 16de eeuw. Decoratie fraterhuis ’s-Hertogenbosch. (BNM-Db).
• Archief van de St.-Janskerk (bouwloods), zonder signatuur. Twee antiphonaria
in zeer groot folioformaat, voor de St.-Janskerk. Op 1 september 1500 werd voor
het schrijven van deze zangboeken een contract gesloten met de kerkmeesters van
de St.-Jan. In 1504 kregen de fraters daarvoor 152 gulden. (Lit.: Nauwelaerts,
Inventaris, nr. 4, 8 (= charterverzameling nr. 2911 en 2924a); soortgelijk contract
betr. een liber intonationum, 16 augustus 1550, nr. 14 (= charterverzameling nr.
2910). (Brandsma, Bossche Bijdr. 1. 1917-1918, 300). Voor afbeeldingen van deze
antiphonaria en van een liber intonationum (1550; Nauwelaerts, Inv. nr. 14 =
charterverzameling nr. 2910) zie ArchBiblBelg 43. 1972, tegenover p. 24 en 25. De
voorwaarden zijn gepubliceerd in P. Verheyden, ‘Boekbanden uit ’s-Hertogen
bosch’, Het Boek 21. 1932-1933, 209-239, m.n. 210-212 (met afbeelding).Ten
onrechte vermeldt R.W.M. de Beer (in: Korteweg (red.), Kriezels, 156), dat de
koorboeken niet bewaard zijn; een koorboek, gedateerd ca. 1500, is beschreven in
de handgeschreven Voorlopige inventaris, nr. 5).
Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant, UB, Bibliotheek Provinciaal Genoot
schap, KOD, 1586 ’s Hert 3. Fragment van een antiphonarium, wellicht afkomstig
uit het fraterhuis. 15de eeuw. . (Lit.: Van de Ven, I, 44; niet in Gemeenschap
pelijke Geautomatiseerde Catalogus/PICA, en Short-Title Catalogue of the Netherlands).
Tilburg, Stichting Theologische Faculteit, Bibliotheek, Haaren 35. Antiphona
rium. Winter- en zomerstuk. 1598. ‘In aedibus fratrum s. Gregorii’ (in de gebou
wen van de broeders van St.-Gregorius). Opdrachtgevers Petrus Bresser en zijn
zoon Nicolaas voor de kapittelkerk van Boxtel. Boeren, Liturgische handschriften
(1988), 161, nr. 64 wijst op overeenkomst met het hs. Den Haag, KB, 128 C 6, dat
eveneens geschreven werd voor het fraterhuis te ’s-Hertogenbosch; vgl. hs. Amster
dam VU, XV 00003, geschreven en gedecoreerd ‘in aedibus fratrum D.G.’ in
1596-1598. (Lit.: Boeren, Liturgische handschriften (1988), nr. 64; CMD-NL 2, nr.
603; In Buscoducis, cat. nr. 75, afb. p. 140; J. van de Ven, Handschriften en
Handschriftfragmenten in het bezit van de Theologische Faculteit Tilburg [TFT]
(Tilburg 1990), nr. 28, afb. 35; AWBG, 1, 49; BNM-Db).
• Haaren 36. Antiphonarium. Winterstuk. Geschreven en gedecoreerd in het frater
huis in 1599. (Lit.: Boeren, Liturgische handschriften (1988), 161, nr. 64; CMDNL 2, nr. 604, pl. 623; Van de Ven (1990), nr. 29; In Buscoducis, cat. nr. 76, afb.
op 141; BNM-Db). 4, afb. op p. 141; De Beer, ‘Boekverluchters’, 490 en n. 31;
Van de Ven, Handschriften TFT, nr. 29-30, afb. 36-37; AWBG, 1, 49; BNM-Db).
• 37. Antiphonarium. Zomerstuk. Geschreven en gedecoreerd in het fraterhuis in
1601. Opdrachtgevers als hiervóór. (Lit.: In Buscoducis, cat. nr. 76; BNM-Db).
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Handschriften uit de bibliotheek van het fraterhuis
Brussel, KB, II 2328 (vdGheyn 3310). Vitae sanctorum. Levens van vrouwelijke

heiligen. 15de eeuw. Eigendomsmerk: ‘Liber domus fratrum clericorum in Buscoducis’ (boek van het klerkenfraterhuis in ’s-Hertogenbosch); f. 33: ‘Abbatiae
Bemensis ordinis Praemonstratensis’ (van de abdij van Beme van de praemonstratenser orde).
Heeswijk-Dinther, Bibliotheek abdij Beme. Fragmenten met muzieknotatie, LM
11. (Lit.: Ike de Loos (red.), De liturgische handschriftfragmenten met muzieknota
tie van de Abdij van Beme (Utrecht 1992) 58).
• LO 2 (?) (De Loos, 78).
• LO 3 (De Loos, 91).
• LO 13 (De Loos, 124).
• LO 18 (De Loos, 145).
Leiden, UB, d’Ablaing 38. Richard van St.-Victor, Opuscula\ Ps.-Thomas van
Aquino, De Dei cognitione; De divinis moribus; Gerard Zerbolt van Zutphen, De
reformatione virium animae\ [David van Augsburg], De institutione novitiorum. F.
2v: ‘Liber domus clericorum in buscoducis’ (boek van het klerkenhuis in ’s-Herto
genbosch). Vgl. f. 188v. Het boek behoorde tot de bibliotheek van het fraterhuis
als geschenk van frater Rumoldus Schedemaker, die eerder biechtvader was bij de
zusters in Gent (Dezelfde als de door Erasmus genoemde frater Romboldus?).
Boekband waarschijnlijk van het atelier van de fraters in ’s-Hertogenbosch. Vgl.
Leiden, UB, d’Ablaing 39 (hieronder). (Lit.: P.C. Boeren, Catalogue des manuscrits
des collections d ’Ablaing et Meyer (Bibliotheca Universitatis Leidensis. Codices
Manuscripti XII) (Leiden 1970); gesignaleerd in ArchBiblBelg 42. 1971, 696).
Wellicht stammen de boekbanden van de volgende handschriften uit het fraterhuis
in ’s-Hertogenbosch:

Amsterdam, APK, Inv. 23422 (zie boven).
Amsterdam, UB XXV C 25 en VII C 17 (zie boven).
Amsterdam, VU, XV00005 (zie boven).
Den Haag, KB, 128 C 6, 68 A 1, 135 G 20 (zie boven)
Deursen, Klooster Soeterbeeck, IV 7, IV 73, IV 77 (zie boven).
Gent, dominicanen, 65 A 1; 65 A 5 (zie boven).
’s-Hertogenbosch, Provinciaal archief capucijnen, 3 (zie ’s-Hertogenbosch 1; 2.1.1).
• Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, 69, 70, 71 en z. s. (zie boven).
Voorts:

Leiden, UB, d’Ablaing 39. Diverse traktaten en excerpten over het kloosterleven,
o.a. van Johannes Chrysostomus, Petrus Damiani, Hieronymus (?), Bernardus van
Clairvaux (?), Augustinus en Ps.-Augustinus; f. 137-94v. Julianus Toletanus,
Prognosticonfuturi seculi. Geschreven door de praemonstratenser Hendrik Mellen
alias Moyses Stralen. 1462. Behoorde aan het klooster Berne bij Heusden (ca.
1500). Boekband waarschijnlijk van de fraters te ’s-Hertogenbosch (CMD-NL 2,
nr. 527, pl. 729; BNM-Db).
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• Ltk. 604. Caesarius van Heisterbach, Liber de viris illustribus ord. Cisterc.
Middelnederlands. Geschreven 1531 door zr. Mary Groters (?) van het St.-Andrieshuis/Ten Orten. Eigendomsmerk f. 372v: ‘Dit boeck hoert ten susteren van orten
Sinte Andries huys ghenoemt iherusalem’. Bindwerk van de fraters (CMD-NL 2,
nr. 576; BNM-Db; vgl. Ltk. 267 en 357).
Nijmegen, UB, 310. Augustijns gebedenboek. Middelnederlands. Geschreven
door zr. Belie Hermens; plaats van herkomst onbekend , 1516. Bandstempel van
de fraters. (Lit.: CMD-NL 2, nr. 595, pl. 808b; Verheyden, ‘Boekbanden’, 215-219;
In Buscoducis, cat. nr. 81).
Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant, Centrale Bibliotheek, KHS 8, olim
636. Lekenbrevier. Meditatie- en gebedenboek. Overgang 15de - 16de eeuw.
Middelnederlands. Boekband wordt voorlopig toegeschreven aan de fraters van
’s-Hertogenbosch; identieke paneelstempels op de band van Tilburg, KUB, Bibl.,
KHS 21, en Nijmegen, UB, 310; ook van het zogenaamde ‘Douce-scrapbook’,
Oxford, Bodleian Libr., Bodl. 44. (Lit.: Van de Ven, I, 8; Verheyden, Het Boek 26.
1940-42, 42, n. 1).
• KHS 9, olim 637. Jacobus van Gruitrode, Meditatien vander mynliker toecoemste
ons Heren, dl. 2 (dl. 1 in Brussel, KB, IV 220). Eind 15de - begin 16de eeuw.
Gelijktijdige boekband voorlopig toegeschreven aan de fraters van ’s-Hertogenbosch.
Vrijwel identieke banden in de handschriften KHS 14, KHS 16, en Provinciaal ge
nootschap, 637 (Baarda en Hermans, Gerrit van Orden (als hierna), cat. nr. 3).
Paneelstempels ook op de banden van Utrecht, Museum Catharijneconvent, 19; Brus
sel, KB, 5066,5067 en 5069; Leuven, UB, G 218 en Berlijn, Stiftung Preuss. Kulturbesitz, Germ. oct. 188 (Lit.: Korteweg (red.), Kriezels, 157; Van de Ven, I, 9).
• KHS 14, olim 642. Meditatie- en gebedenboek. Overgang 15de - 16de eeuw.
Middelnederlands. Tertiarissenklooster Bloemenkamp, ’s-Hertogenbosch. Boekband
als hiervóór (Lit.: Korteweg (red.), Kriezels, nr. 161; Van de Ven, I, 14).
• KHS 16, olim 646. Meditatie- en gebedenboek. 1516 of later. Middelnederlands.
Zuidelijke Nederlanden (Brabant; ’s-Hertogenbosch en omgeving?). Boekband als
hiervóór (Van de Ven, I, 16).
• KHS 21, olim 648. Passieverhaal en sacramentsgebeden. Overgang 15de - 16de
eeuw. Middelnederlands. Boekband als hiervóór. Dezelfde blinde stempels als
Gent, UB, 1052; Utrecht, Museum Catharijneconvent, 19; Leiden, UB, Ltk. 311
(Lit.: Van de Ven, I, 21; Korteweg (red.), Kriezels, 157).
Tilburg, Stichting Theologische Faculteit, Bibliotheek, Haaren, 1 (Cat. 1). Leven
van Jezus. Evangeliënharmonie. Boekband 1552. Vgl. hs. Haaren 33.
• 33 (cat. 26). Graduale. 16de eeuw. Mogelijk geschreven, gedecoreerd en gebon
den in het fraterhuis te ’s-Hertogenbosch. Boekband 1552. Vgl. hs. Haaren 1.
• 35, 36 en 37 (zie boven).
Over Bossche boekbanden en het paneelstempel DF (o.a. voorkomend op hs.
Provinciaal Genootschap 636 (cat. nr. 2), en 648 (cat. nr. 12) zie C. Baarda en
J.M.M. Hermans, Brabantse handschriften. Gerrit van Orden (1774-1854) en zijn
schenking van handschriften aan het Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen in Noord-Brabant (Tilburg 1992) 31-33. Vgl. ook hs. Nijmegen,
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UB, 310, gedateerd 1516. Voorts In Buscoducis, cat. nr. 77. Leiden, UB, 311; cat
nr. 78. Gent, UB, inv. res. 1052; cat. nr. 79. Amsterdam, UB, inv. 973 E 8; cat. nr
80. Amsterdam, UB, inv. Inc. 83, 1 en 3. Met eigendomsmerk.
[Hoorn, priesterhuis]

De door A.W. Byvanck gesignaleerde handschriften uit Hoorn hebben geen
betrekking op het fraterhuis, maar eerder op de Hoomse vrouwenkloosters (Lit.:
E. van Gulik, ‘De Modeme Devotie te Hoorn’, NedArchKerkgesch. n.s. 35 (194647) 109-114).
Hulsbergen, St.-Hiëronymusberg

Arnhem, Openbare en Gelderse wetenschappelijke bibliotheek, 3. Hiëronymus,

Annotationes in Novum Testamentum. Geschreven in Hulsbergen, 1433; later

eigendom van de regulieren van het Bethlehemklooster te Doetinchem. (Lit.: CMDNL 2, nr. 325, pl. 536; J.E. Roth, Bibliotheek Arnhem. Catalogus van Handschrif
ten (Arnhem 1975) 5-6; Catalogus 1883,344-354; A.J. Geurts (red.), Middeleeuwse
boeken uit Zutphen, Nijmegen 1981. Daarin W. Kuppers, ‘Decoratie in de Zutphense handschriften en enkele daarmee verwante codices’, 20-27; A.J. Geurts, ‘Hulsbergense handschriften in Doetinchems bezit’ (Kronijck van Deutekom en Salehem,
25. 1982 38-41; Modeme Devotie. Figuren, nr. 94, afb. 15; Korteweg (ed.),
Kriezels, nr. 114; Klein Kranenburg, Fraterhuis Hulsbergen, 41; BNM-Db).
Cambridge, St. John’s College, A 14 (14). Hiëronymus, Epistolae. Geschreven
door Hermannus de Bercka, 1449, ‘in monte sancti jheronimi’ (in St.-Hiëronymus
berg) (f. 181). (Lit.: CMD-GB Cambridge, nr. 292, pl. 249; Gumbert, The Dutch,
n. 52).
Den Haag, Rijksmuseum Meermanno Westreenianum, 10 A 22. Missale
Traiectense. Winterdeel en zomerdeel. F. 252v: ‘...scriptum et paratum est Missale
istud in Monte sancti Jheronimi prope Hattem terre Gelrensis. Anno domini
Millesimo quingentesimo nono’ (...dit missaal is geschreven en klaargemaakt in St.Hiëronymusberg bij Hattem in het land van Gelre, in het jaar des Heren 1509)
(Lit.: P.C. Boeren, Catalogus 1979, 25; P. van Boheemen e.a., Tentoonstellings
catalogus 1986, nr. 2, kleurenpl. 1; Korteweg (red.), Kriezels, nr. 115; Klein
Kranenburg, Fraterhuis Hulsbergen, 41, 54, 56; Modeme Devotie, Figuren, nr. 96;
CMD-NL 2, nr. 516a, pl. 608-609; BNM-Db).
Enschede, Rijksmuseum Twenthe, inv. 381 (ms.). Missale Traiectense. F. Ir:
‘Missale hoc pertinet conventui sororum domus sancte agnetis amersfordie, scrip
tum in congregacione fratrum montis sancti Iheronimi prope hattem per manus
gherardi amstel de amem presbiteri fratris eiusdem congregacionis’ (dit missaal
behoort aan het convent van de zusters van het St.-Agnietenhuis in Amersfoort; het
is geschreven in de vergadering van de broeders van St.-Hiëronymusberg bij
Hattem door Gerard Amstel van Arnhem, priester en frater van dezelfde vergade
ring). In 1457 verworven door de zusters door toedoen van de vierde rector,
Augustinus de Varen van Mechelen, volgens het Memoriale van het St.-Agnesconvent te Amersfoort (Den Haag, KB, 75 H 18) eveneens een frater van Hulsbergen.
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Niet alles is geschreven door Gerard Amstel; er zijn verschillende handen. Illustra
ties: meesters van Otto van Moerdrecht (Lit.: CMD-NL 2, nr. 364 pl. 558-559; E.P.
van ’t Huil-Vermaas, De handschriften en incunabelen van het Rijksmuseum
Twenthe (Enschede 1975), nr. 1; Thomas a Kempis. Tentoonstellingscatalogus, 26,
nr. 40; A. Geurts (red)., Middeleeuwse boeken Zutphen, 20-26, 36-41; Moderne
Devotie. Figuren, 135; Klein Kranenburg, Fraterhuis Hulsbergen, 41, 44, 46;
BNM-Db).
’s-Heerenberg, Huis Bergh, Fragm. 66. Eén dubbel en één enkel blad uit een
handschrift inhoudende commentaren op het Johannesevangelie, gebruikt als
omslagen van pachtboeken van de Veluwse tienden (Archief Huis Bergh, Inv. nrs.
6264 en 6265). Wellicht zijn de boeken van de rentmeesterij Elburg; de genoemde
bladen zouden daarom afkomstig kunnen zijn van het fraterhuis. (Vriendelijke
mededeling van Mw. drs. A.M. Kutsch Lojenga-Rietberg, conservator Stichting
Huis Bergh; BNM-Db).
Luik, UB, 189, inv. nr. 2 en Luik, UB, 222, inv. nr. 2. Bijbel, Oude Testament,
in twee delen. Aan het eind van het eerste deel: ‘Explicit prima pars Biblie. Scripta
et finita in congregatione fratrum in monte Sti. Jeronimi prope Hattem, civitatem
Ghelriae, anno Domini MCCCC XXIX circa festum sancti Michaelis archangeli’
(Hier eindigt het eerste deel van de Bijbel. Geschreven en voltooid in de vergade
ring van de broeders in St.-Hiëronymusberg bij Hattem stad van Gelre, in het jaar
des Heren 1429 rond het feest van St.-Michaël [29 september]. (Lit.: W. Kuppers,
‘Decoratie in de Zutphense handschriften’, 20-22, n. 5; Klein Kranenburg, Frater
huis Hulsbergen, 41).
Parijs, Bibliothèque Nationale, Lat. 11588. Lectionarium. In 1441 gekopieerd
door de broeders van Hulsbergen. (Lit.: CMD-France, 3, p. 245, pl. CXLIX;
ArchBiblBelg 46. 1975, 760).
Wolffenbüttel, Herzog-Augustbibliothek, 556 (509 Helmst.). F. 46v-71v. Guigo,
prior Carthusiensis, Meditationes. Aan het slot: 1424, rond Palmzondag. O. Spitzen,
(Les Hollandismes de ITmitation de Jésus-Christ (Utrecht 1884) vermoedt, dat
Gobelinus van Kempen de schrijver is van deze codex. Deze bevat ook (f. lv-20)
Thomas van Kempen, De imitatione Christi liber I; f. 21-45v. Devotus libellus de
paupertate, humilitate etpatientia (onder de titel De tribus tabemaculis toegeschre
ven aan Thomas van Kempen); f. 73-85. David van Augsburg, Speculum monachorum\ f. 86-120. Gerlach Peters, Soliloquium\ f. 122-131v. Gerlach Peters, Breviloquium. (Lit.: Klein Kranenburg, Fraterhuis Hulsbergen, 26, 28, 41; M. Kors,
Gerlaci Petri Opera Omnia (CCCM, 155) (Turnhout 1996) 42-43 en 53-54).
Zutphen, Gemeentearchief, Stedelijk Museum (in bruikleen van de stedelijke
bibliotheek). 4/5. Bijbel, Oude Testament, in twee delen; eerste deel voltooid in
april 1434, het tweede deel in 1433. Boekbanden (laatste kwart 15de eeuw)
mogelijk vervaardigd in het Heer-Florenshuis in Deventer. (Lit.: CMD-NL 2, nr.
772, pl. 537; Hoefer, ‘Aanteekeningen’, 59, n. 3; Middeleeuwse boeken Zutphen,
20-27, 49-51, 61-62, nr. 7-8; W. Kuppers, ‘Decoratie in de Zutphense handschrif
ten’, 19-32, nr. 7 en 8; Moderne devotie. Figuren, nr. 92, 93; Klein Kranenburg,
Fraterhuis Hulsbergen, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 41).
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• Stedelijk Museum, 7. Missale. Ca. 1450, waarschijnlijk te Hulsbergen geschreven,
in 1473 aangekocht voor het St.-Antoniusaltaar in de St.-Walburgskerk te Zutphen
door de St.-Antoniusbroederschap te Zutphen; blijkens een aantekening op het
dekblad in 1539 in het Heer-Florenshuis te Deventer hersteld. (Lit.: CMD-NL 2,
nr. 774, pl. 618; Geurts, ‘Hulsbergense handschriften’ (als boven); W. Kuppers,
‘Decoratie in de Zutphense handschriften’, 19-32, nr. 17; Moderne devotie. Figu
ren, nr. 95; Klein Kranenburg, Fraterhuis Hulsbergen, 42).
Nijmegen, St.-Gregoriushuis

Nijmegen, Gemeentemuseum Commanderie van St.-Jan, cat. C. IA2. Missaal, met
de zogen, kruisigingsminiatuur, dat kanunnik Reinier van Oss ten behoeve van het
bakkersgilde in 1482-1483 heeft laten schrijven. (Lit.: CMD-NL 2, nr. 598, pl.
594;. Thomas a Kempis. Tentoonstellingscatalogus 1971, 27-28, nr. 42; L. Heere,
‘Een kalender van Nijmegen’, Numaga 9 (1962) 63-90; G. de Werd en G. Lemmens, ‘Twee Nijmeegse schilders rond 1483? Kartuizer altaar, Bakkersmissaal en
de Meester van het Bartolomeusaltaar’, Numaga 17 (1970) 114-129; Moderne
Devotie. Figuren, nr. 98).
Utrecht, St.-Hiëronymushuis

Brussel, KB, 7917 (vdGheyn 3189). Vitae sanctorum. Levens van vrouwelijke heili
gen, o.a. f. 116-121: Vita Lutgardis (ed. G. Hendrix, ‘Primitive versions of Thomas
of Cantimpré’s Vita Lutgardis’, Citeaux in de Nederlanden 29 (1978) 153-206). 15de
eeuw. Eigendomsmerk op schutblad: ‘Pertinet ad librariam domus sancti Ieronimi
in traiecto’ (behoort tot de bibliotheek van het St.-Hiëronymushuis in Utrecht).
• 8261-70 (vdGheyn 1320). Johannes Climacus, De triginta gradïbus perfectionis;
Vita sub compendio sancti Johannis, abbatis sancti montis', Johannes Climacus,

Sermo ad pastorem; Ammoniciones sancti Effrem dyaconi; Regula beati Basilii;
De sancto Basilio Cesariensi episcopo et confessore; Ammonitiones beati Basilii
episcopi', B. Eusebius Emissenus, Decem homelie (15de eeuw). Eigendomsmerk f.

180v: ‘Pertinet ad librariam domus fratrum sancti Iheronimi in Traiecto’ (behoort
tot de bibliotheek van het huis van de broeders van St.-Hiëronymus in Utrecht).
(Lit.: Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 186).
• 8283-86 (vdGheyn 3196). Vita S. Bemardi; Narratio Cisterciensis ordinis; Vita
S.Malachiae episcopi. 15de eeuw. Eigendomsmerk f. 207v: ‘Pertinet ad fratres
domus sancti Iheronimi in traiecto’ (behoort aan de broeders van het St.-Hiëronymushuis te Utrecht).
Cambridge, Corpus Christi College, 29. Hieronymus, Liber commentatorium in
Ezechielem. 1495. (Lit.: CMD-GB Cambridge, nr. 766, pl. 793; Brugmans, 491;
Pesch, Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek,
99).
Utrecht, UB, 57. Preken en traktaten van Ps.-Augustinus, Bonaventura, Caesarius van Arles, Eusebius, Hugo van St. Victor. Derde kwart 15de eeuw; f. lr-46v
gedateerd 1469. Eigendomsmerk: ‘Pertinet fratribus domus clericorum sancti
Jheronimi in Traiecto ex legatione domini Gerardi Borch’ (behoort aan de fraters

BEWAARDE HANDSCHRIFTEN

2 19

van het klerkenhuis van St.-Hiëronymus in Utrecht uit een legaat van heer Gerard
Borch). (Lit.: Handschriften en Oude Drukken, 37).
• 336. Interpretationes Hebraicarum dictionum Bibliae. 15de eeuw. Eigendoms
merk: ‘Pertinet domui clericorum sancti Jheronimi in Traiecto’ (behoort aan het
klerkenhuis van St.-Hiëronymus in Utrecht).
• 379. Tractatus de arte moriendi (toegeschreven aan Jean Gerson, maar waar
schijnlijk van Nicolaas van Dinkelsbühl); Septem particulae secundum septem
horas canonicas. 15de eeuw. Eigendomsmerk: ‘Pertinet domui clericorum sancti
Jheronimi in Traiecto’ (behoort aan het klerkenhuis van St.-Hiëronymus in
Utrecht). (Lit.: Pesch, 99-100).
Vollenhove, huis van Johan van Ommen

In dit huis hoorde een handschrift thuis, dat later in katernen over drie verschillen
de Keulse handschriften is verspreid. Het betreft:
1. Keulen, Hist. Archiv, GB 4° 37. Werken van David van Augsburg, Eusebius
‘Gallicanus’, Geert Grote, (Ps.-) Augustinus, Thomas van Aquino, Henricus Suso,
Gerard Zerbolt van Zutphen en anderen, f. lr-17v voltooid op 15 april 1418; 45r51r geschreven in Keulen door Conradus de Grunenberg (Hessen). Deze Conradus
schreef in 1418 in Deventer, zich noemend ‘fratrem et servum inutilem’ (zie
hieronder hs. Keulen Hist. Archiv: GB 4° 249, f. 37v); in 1420 geprofest als
kruisheer. De codex heeft op f. 63r een uitgeradeerd eigendomsmerk uit het eerste
kwart van de 15de eeuw: ‘Iste liber pertinet ad domum Iohannis de Ommen’ (dit
boek behoort tot het huis van Johan van Ommen) Tot dat boek behoorden tenmin
ste f. 52-108, met o.a. werken van Geert Grote: 63r-70v. Contra turrim traiectense\
70v-75v. Epistola de scismate; 75v-85r. De locatione ecclesiarum, en een Quae-

stio: ‘Oratorium. Utrum liceat cuilibet habere in domo propria oratorium privatum’. Deze kwestie speelde o.a. tijdens het verblijf van Florens Radewijnsz. en de

zijnen in het fraterhuis in Amersfoort (zie aldaar). (Lit.: Vennebusch II (1980) 2438; Handschriftencensus Rheinland, 1009-1010, nr. 1782; GMOO 1).
2. Keulen, Hist. Archiv, GB 4° 249. Geert Grote, Henricus de Frimaria, Johan
nes de Duren (?), Vitae patrum en andere werken. De folia 5-15 vormden oor
spronkelijk met delen van hs. Keulen: GB 4° 37 en GB 4° 128 één codex. F. 5r13v. Geert Grote, De quattuor generibus meditabilium. f. 15r. ‘...pertinet ad
domum Iohannis de Ommen’ (behoort tot het huis van Johan van Ommen). De
omgevouwen rand vóór f. 128/129 bevat een fragment van een brief(-ontwerp?),
15de eeuw. ‘... Et item de libro Hugonis de moribus, quam prior noster scribi
desiderabat a domino Gerardo Rees, et nichil inde percepim(us)...’ (En eveneens
over het boek van Hugo over de zeden, dat onze prior wilde laten schrijven door
heer Gerard Rees, maar wij hebben van die kant niets ontvangen). Deze tekst is
geschreven door de Keulse kruisheer Conradus de Grunenberg (zie hierboven bij
hs. Keulen, Hist. Archiv, GB 4° 37). Gerardus Rees was frater in Zwolle, 14321443 rector van het fraterhuis te Doesburg (zie aldaar). (Lit.: Vennebusch II, 255259; Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 34n, 35n; Handschriftencensus
Rheinland, 1069, nr. 1917).
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3. Keulen, Hist. Archiv, GB 4° 128. F. 85-89 en f. 118-129 vormden vroeger
met delen van GB 4° 37 en GB 4° 249 één codex die het eigendomsmerk droeg
‘Pertinet ad domum Iohannis de Ommen’ (behoort aan het huis van Johan van
Ommen). Aan f. 129v sluit GB 4° 37, f. 87r (zie boven) onmiddellijk aan.
Zwolle, St.-Gregoriushuis
Handschriften geschreven in het fraterhuis

Boston, Museum of Fine Arts, 09.634. Eerste deel van een oorspronkelijk tweede
lige bijbel. 1452. (Lit.: Obbema, Middeleeuwen in handen, Al n. 17).
Brussel, KB, 380-382 en 581 (vdGheyn 3137). Passionale. Zomerdeel en
winterdeel. Volgens het ex-libris (380-382, f. 1) door de Zwolse fraters bij de
stichting in 1434 aan het Leuvense fraterhuis geschonken (‘collatus ... a fratribus
swollensibus in subsidium fundationis prime’). Op f. 150v, grotendeels geradeerd:
‘Est liber hic sancti ... Swollensis’ (dit boek is van Sint ... te Zwolle). (Lit.:
Lourdaux-Haverals, Bibliotheca Vallis Sancti Martini in Lovanio, dl. 1, nr. 23 en
28; dl. 2, p. 112 en 159; Carasso-Kok, Repertorium, nr. 18, 29, 69, 79, 95).
• 8849-59 (vdGheyn 4146). Levens van de broeders en zusters van het Gemene
leven. F. 176v: ‘Scripsi anno 1501 ... in Zwollis’ (Ik heb dit geschreven in het jaar
1501 ... in Zwolle); f. 192r: ‘scripsi anno 1501 ghertrudis virginis’ (ik heb dit
geschreven in het jaar 1501 op de feestdag van St.-Geertruid [17 maart]); f. 284v:
‘anno christi 1497 octava ante penthecosten scripsi’ (in het jaar van Christus 1497
in de week vóór Pinksteren heb ik dit geschreven).Voor de inhoud zie CarassoKok, Repertorium, Register. Lijst van handschriften onder dit nr. voor Brussel. Zie
voorts bij Deventer.
• IV 124. Dirk van Herxen, Instructio religiosorum ex dictis doctorum, en Dicta
doctorum de quibusdam festis et sanctis. Ca. 1450, vermoedelijk afkomstig uit
Zwolle; zie Utrecht, UB, 1586. (Lit.: Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 44n.;
Thomas a Kempis. Tentoonstellingscatalogus, nr. 14; A.M.J. van Buuren, in:
Mertens, Boeken voor de eeuwigheid, 247).
Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, 842. Graduale. Ca.
1480 geschreven te Zwolle voor de cisterciënzerinnenabdij Fürstenberg bij Xanten.
Op stilistische indicaties (gelijkenis met hs. Utrecht, UB, 403, f. 348) toegeschre
ven aan het Zwolse fraterhuis. (Lit: L. Eizenhoefer en H. Knaus, Liturgische
Handschriften (Handschriften Darmstadt, 2) (Wiesbaden 1968), nr. 8; H. Knaus,
‘Windesheimer und Fraterherren. Zwei Kölner Skriptorien des 15. Jahrhunderts’,
Gutenberg-Jahrbuch (1966) 52-53, 64).
Den Haag, KB, 70 H 69. Jacobus Traiecti alias Voecht, Narratio de inchoatione
status nostri et deinde de fratribus huius domus nostre. Kroniek van het fraterhuis.
Tweede versie, begin 16de eeuw. F. Ir: ‘Incipit narratio [,..]domus nostre autore
domino Jacobo traiecti alias voecht seniore nostro lxxx®"0’ (hier begint het ver
haal... van ons huis door de auteur heer Jacob van Utrecht, onze senior van 80
jaar). (Lit.: Carasso-Kok, Repertorium, nr. 293; Middeleeuwse boekproduktie in
Zwolle. Tentoonstellingscatalogus 1995, nr. 52; ed. Schoengen, Narratio, 1-212).
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Emmerik, Gymnasium, 4. Liturgisch handschrift, met getijden en gebeden. F.
39b: ‘frater elbertus zutphaniensis vendicat omnibus fratribus hunc librum’ (frater
Elbertus van Zutphen maakt voor alle fraters aanspraak op dit boek). Volgens H.
Gleumes (in H. Disselbeck, 1200 Jahre Gymnasium Emmerich, 1958, 218-219; ed.
1932, III. Abt., 7) wellicht te identificeren met Albertus, rector van Zwolle. Deze
heeft echter de naam Albertus Paep van Kalkar. (Lit.: Mon. Fratrum, 2, 65; E.
Gotenburg, ‘Aus der Bibliothek des Fraterhauses St. Martini’ in: W. Arand (red.),
550 Jahre St. Martini. Eine Gründung der Fraterherren in Wesel (Weseler Museumsschriften, 12) (Keulen 1986) 57-70).
Leeuwarden, Provinciale Bibliotheek Friesland, 681 .Novum Testamentum. 1452.
Geschreven voor gebruik in een klooster. (Lit.: Korteweg (red.), Kriezels, 127, nr.
113, met illustr.; CMD-NL 2, nr. 523, pl. 552-553; Obbema, Middeleeuwen in
handen, Al, n. 17; AWBG, 1, 36; BNM-Db).
Londen, British Library, Royal 1. C. v-vi (1450-1451, met rond 1500 (?)
gemoderniseerde initialen door een Vlaming. Bijbel, in 2 delen. Geschreven ‘in
domo clericorum zwollis’ (in het klerkenhuis te Zwolle). (Lit.: CMD-GB BL, nr.
856, pl. 518; Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus, 44 n. 19, 171; Dezelfde,
Middeleeuwen in handen, 47, n. 17; Gumbert, The Dutch, 40, n. 52; 61, 72, n. 90,
afb. III. Gumbert is van mening, dat het Londense hs. British Library Add 10043
en twee Brusselse handschriften KB 9018-9019 en 9020-9023 (CMD-Belg. 2, nr.
172; Golden Age, nr. 39) tenminste één kopiist gemeenschappelijk hebben. De
relatie met Zwolle is onduidelijk).
Munster, Nordrhein-Westfalisches Staatsarchiv, Altertumsverein, 47. Nieuwe
Testament en oudtestamentische perikopen. 1450. Vertaling Johan Scutken. F. 69v:
‘Hier eynden die vier ewangelisten in duytsche. Ghescreuen vermids mi Johan
henrics soen die wachter een onnutte priester Int iaer ons heren dusent vier hondert
ende vijftich des donre daghes voir onser vrouwen dach nativitas.’ Eigendomsmerk:
‘Dit boeck hoert inder clerkehuus bynnen zwolle’ (tweede schutblad, recto).
Ingericht als lectionarium. (Lit.: J. Deschamps, ‘De verspreiding van Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en de oudtestamentische perikopen’,
NedArchKerkGesch n.s., 56 (1975) 164; Obbema, Deventer bibliotheekcatalogus,
134, n. 10; J.A.A.M. Biemans, Middelnederlandse bijbelhandschriften (Leiden
1984), nr. 194, 208-210, met afb.; BNM-Db).
Utrecht, UB, 31. Latijnse bijbel in 6 delen, gedateerd resp. 1464, 1467, 1468,
1470, 1473, 1476. (Zogenaamde Zwolse bijbel). Vol. V, f. 283v: ‘Istud quintum
volumen tocius biblie scriptum et finitum est zwollis in domo qui dicitur domus
clericorum seu fratrum. Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
tercio. in profesto sancte gheertrudis virginis’ (dit vijfde deel van de gehele bijbel
is geschreven en beëindigd in Zwolle in het huis dat genoemd wordt het klerkenof fraterhuis. In het jaar des Heren 1473, op de vigilie van St. Geertruid, maagd
[16 maart]); vol VI: ‘Anno 1476 mensis Martii die 20 finitum est hoc vol. VI
totius biblie Zwollis in domo qui dicitur domus fratrum seu clericorum, sub
expensis ... magistri... Dom. Hermanni cognomine Droem, decretorum doctoris
atque decani S. Mariae Traiectensis etc. Qui et priora quinque volumina eiusdem
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manus sub expensis suis scribi et perfici fecit in eadem domo’ (In het jaar 1476
20 maart, is dit zesde deel van heel de bijbel beëindigd in Zwolle in het huis dat
genoemd wordt het frater- of klerkenhuis, op kosten van mr. Herman bijgenaamd
Droem, doctor in het kerkelijk recht en deken van St.-Marie te Utrecht etc., die ook
de eerdere vijf delen van dezelfde hand op zijn kosten heeft laten schrijven en
voltooien in hetzelfde huis). De bijbel is mogelijk verlucht in het fraterhuis,
mogelijk ook in het regulierenklooster St.-Agnietenberg bij Zwolle; alle delen zijn
geschreven door Jacob van Enkhuizen voor het kapittel van St.-Marie. (Lit.: CMDNL 2, nr. 608, pl. 578-579; Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse
Universiteitsbibliotheek. Tentoonstellingscatalogus Centraal Museum Utrecht,

Utrecht 1984, nr. 55, 138-140; Gumbert, ArchBïblBelg 52 (1981) 131; K. van der
Horst, llluminated and Decorated Medieval Manuscripts in the University Library
Utrecht: an lllustrated Catalogue (Utrecht 1989) nr. 76*, kleurenplaat O, afb. 376413; Dezelfde, ‘The Long Arm of Coïncidence. The Missing Initials of the Zwolle
Bible’, in: A. Croiset e.a (red.), Theatrum orbis librorum. Liber amicorum presented to Nico Israël on the Occasion of his Seventieth Birthday (Utrecht 1989)
193-223; Golden Age, nr. 84; Korteweg (red.), Kriezels, nr. 105; Gumbert, The
Dutch, 40 en n. 52, 61 en n. 76; afb. 23; BNM-Db).
• 403 Missale Traiectense. Ca. 1465-1470, volgens Knaus ca. 1480 (f.348);
toegeschreven aan het Zwolse fraterhuis. Eigendom van het kapittel van St.-Marie
te Utrecht (Lit.: Byvanck-Hoogewerff, La miniature hollandaise, tekstband, 44; afb.
215b; H. Knaus, ‘Windesheimer und Fraterherren. Zwei Kölner Skriptorien des 15.
Jahrhunderts’, Gutenberg-Jahrbuch, 1966, 53, n. 7).
Zwolle, GArch. Collectie Emmanuelshuizen, Emm. 15. Missale. Tweede kwart
15de eeuw, met miniaturen (waarschijnlijk uit het fraterhuis), dat toebehoorde aan
de O.L.V.-kerk te Zwolle (Lit.: Hermans en Lem, Middeleeuwse handschriften
Emmanuelshuizen, 43; Thomas a Kempis. Tentoonstellingscatalogus, nr. 35, 23)
• Emm. VI. Bij een druk van Gerard van Zutphen, De spiritualibus ascensionibus
(Deventer 1483-1485) zijn twee handschriften ingebonden: Petrus Damiani, Hymni
de quattuor novissimis, en Thomas a Kempis, Diverse Cantica (Lit.: Hermans en
Lem, 53).

REGISTER VAN GEGEVENS IN VERBAND MET
HANDSCHRIFTEN

1 OPDRACHTGEVERS EN ANDERE PERSONEN

Augustinus de Varen van Mechelen, rector
van het St.-Agnietenklooster in Amers
foort 216
Bemardus, geneesheer te Deventer 202
Conrad Ingen Winckel, kanunnik te Xanten
207
Dirk Florisz., priester te Gouda 208
Egidius de Platea, kanunnik te Xanten 207
George van Scheveningen, rector te Delft
200
Gerard Bartoldi van Noortwijck, frater te
Delft 200
Gerard Borch, priester te Utrecht 219
Hendrik Rekelhuissen, boekbewaarder te
Deventer 198
Hendrik Rode, priester te Amsterdam 210
Henricus Dun, frater te Leuven 200
Henricus Krell, vicaris te Deventer 203
Henricus Vrancx, regulier in St.-Maartensdal te Leuven 197

Herman Droem, deken van St.-Marie te
Utrecht 222
Johannes Marquardi van Deventer, magister
201, 202
Nicolaas Bresser, dignitaris van het kapittel
te Boxtel 213
Nicolaas Hop van Muiden, frater te Deven
ter 203
Petrus Bresser, dignitaris van het kapittel
van Boxtel 213
Reinier van Oss, kanunnik te Nijmegen
218
Reyner Oesterhuus, magister, schrijver te
Deventer 202
Rumoldus Schedemaker, frater te ’s-Herto
genbosch 1 214
Wessel Hotman, kanunnik te Xanten 207
Willem van Lochem, pastoor van de Mariakerk in Deventer 201
Zutphen, St.-Antoniusbroederschap 218

2 SCHRIJVERS EN VERLUCHTERS
Albert Lübeck, frater en schrijver te De
venter 198
Amt van Emmerik, frater en schrijver 205
Belie Hermens, zuster en schrijfster 215
Conradus Scheych de Grunenberg, schrijver
te Deventer 205, 219
Comelis Doem, frater en schrijver te
’s-Hertogenbosch 1 212
Comelis van Vianen, rector en schrijver te
Harderwijk 210
Egidius de Attrebato alias Huesse, schrijver
te Deventer 204
Gerard Amstel van Amhem, frater en
schrijver te Hulsbergen 216
Gerardus de Busco, frater en schrijver te
Deventer 198, 199

Gerardus Rees, rector te Doesburg 219
Gerardus van Berckel, frater en schrijver te
’s-Hertogenbosch 1 212
Gobelinus van Kempen, frater en schrijver
te Hulsbergen 217
Hadewych van Uden, zuster, schrijfster in
het klooster O.L.Vrouw in de Hage bij
Helmond 211
Hendrik Mellen alias Moyses Stralen, nor
bertijn, schrijver 214
Hendrik van Amhem, rector en schrijver
te Gouda 208
Henricus Bruun de Leydis, frater en schrij
ver te Deventer 199
Henricus Diest, frater en schrijver te ’sHertogenbosch 1 212
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Henricus Donckels, schrijver te Deventer
204
Henricus Iunghel de Nidda, clericus te
Deventer 204
Herman Kysendael van Orsoy, frater en
schrijver te Deventer 199
Hermannus de Bercka, frater en schrijver te
Hulsbergen 216
Jacob Craws van Würzburg, schrijver 201,
202
Jacob van Enkhuizen, frater en schrijver te
Zwolle 222
Johan Hendriksz. die wachter, schrijver te
Zwolle 221
Johannes Maren, schrijver te ’s-Hertogen
bosch 212
Johannes Nyell, schrijver te Deventer 205
Johannes Petri Delf, schrijver te Deventer
204
Johannes van Emmerik, frater en schrijver
te Gouda 208
Johannes Wert, schrijver te Deventer 204
Johannes Y, schrijver te Deventer 204
3 HERKOMST
Amersfoort, St.-Agnietenklooster 216
Arkel, regularissenklooster 196
Beme, norbertijnenabdij 211, 214
Beme, norbertijnenklooster bij Heusden
214
Boxtel, kapittelkerk 213
Delft, fraterhuis 196
Deventer, fraterhuis 196-206, 217, 218,
220
Doesburg, fraterhuis 206, 207
Doetinchem, regulierenklooster Bethlehem
216
Düsseldorf, kruisherenconvent 205
Eindhoven/Woensel, regulierenklooster
Mariënhage 212
Emmerik, fraterhuis 199, 200, 204
Frenswegen, regulierenklooster 205
Fürstenberg, bij Xanten, cisterciënzerinnenabdij 220
Gent, hiëronymieten 209
Gouda, fraterhuis 207-209
Gouda, Heer-Dirk Floriszoonhuis 209
Gouda, minderbroedersklooster 207
Groningen, fraterhuis 209-210

Lambertus Rees, frater en schrijver te De
venter 199
Margaretha Monyx, zuster en schrijfster in
het O.L.Vrouweklooster in de Hage bij
Helmond 210
Mary Groters, zuster en schrijfster in het
St.-Andrieshuis/Ten Orten te ’s-Herto
genbosch 215
Meesters van Otto van Moerdrecht 217
Nicolaas van Rosendael, dominicaan en
schrijver te ’s-Hertogenbosch 212
Petrus Hoom, frater en schrijver te Deven
ter 198
Petrus van Maastricht, frater en schrijver te
Deventer 197
Philippus dé Spina, schrijver te ’s-Herto
genbosch 212
Rudolf Dier van Muiden, frater en schrijver
te Deventer 198
Volker, frater en schrijver te Zwolle (?)
209
William James, deken van Christ Church in
Oxford 206
Haarlem, Heer-Hugo Goudsmidhuis 210
Harderwijk, fraterhuis 210
Harderwijk, regularissenklooster St.-Agnes
210
Helmond, regularissenklooster O.L.Vrouw
in de Hage 211,212
Hertogenbosch 1, ’s-, fraterhuis 210-216
Hertogenbosch 2, ’s-, St.-Andrieshuis / Ten
Orten 215
Hertogenbosch, ’s-, tertiarissenklooster
Bloemenkamp 215
Hertogenbosch, ’s-, wilhelmietenklooster
211

Hoom, priesterhuis 216
Hulsbergen, fraterhuis 216-218
Keulen, kruisherenconvent 205
Leuven, fraterhuis 197, 220
Leuven, regulierenklooster St.-Maartensdal
197
Nijmegen, fraterhuis 218
Parijs, regulierenklooster St.-Victor 200
St.-Agnietenberg, regulierenklooster 222
Stein, regulierenklooster 208
Tongeren, regulierenklooster 205
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Utrecht, fraterhuis 218-219
Utrecht, kapittel van St.-Marie 199, 222
Utrecht, regulierenklooster 199
Vollenhove, fraterhuis 205, 219-220
Zutphen, Adamanshuis 205

Zutphen, convent Usendoom 200
Zutphen, St.-Walburgskerk 218
Zwolle, fraterhuis 220-222
Zwolle, O.L.V.-kerk 222

4 BEWAARDE HANDSCHRIFTEN
Amsterdam, UB:
I F 26 207
VII C 17 210, 212
XXV C 25. 211
Amsterdam, Vrije Universiteit, UB:
XV 00003 211,213
XV 00005 211
Amsterdam:
Rijksprentenkabinet, Inv. boeken 1921/
294, 2322 210
Anholt, Museum Wasserburg, 45 197
Antwerpen, Stadsbibliotheek, 12 207
Arnhem, Openbare en Gelderse weten
schappelijke bibliotheek, 3 216
Arnhem, RArch Gelderland, Oud-archief
Doesburg. Geestelijke stichtingen: Inv.
v.d. Ven, XV-6, verzamelcodex A 1
206
Basel, UB, F VI 53 87
Berlijn, Stiftung Preuss. Kulturbesitz:
Germ. oct. 188 215
Theol. lat. 80 12 (Rose 425) 204
Theol. qu. 71 (Rose 754) 199
Theol. qu. 75 (Rose 316) 199, 200
Theol. qu. 213 (Rose 2, 854) 204
Boston, Museum of Fine Arts, 09.634 220
Brussel, KB:
136 (vdGheyn 1083) 197
140 (vdGheyn 1074) 197
227 (vdGheyn 1073) 197
380-382 (vdGheyn 3137) 220
453-454 (vdGheyn 1201) 197
591-592 (vdGheyn 1955) 197
5066 215
5067 215
5069 215
7917 (vdGheyn 3189) 218
8261-70 (vdGheyn 1320) 218
8283-86 (vdGheyn 3196) 218
8849-59 (vdGheyn 4146) 197, 220
9018-9019 221

9020-9023 221
14069-88 (vdGheyn 2190) 204
14751-54 (vdGheyn 2085) 204
n 2328 (vdGheyn 3310) 214
IV 124 220
IV 220 215
Cambridge, Corpus Christi College, 29
218
Cambridge, St. John’s College, A 14 (14)
216
Cambridge, Trinity College, B.2.24.(67)
206
Cambridge, Univ. Library, Add. 41031 37
Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, 842 220
Darmstad, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, 324 35
Den Haag, KB:
68 A 1 211
70 H 53 194
70 H 54 171
70 H 69 220
70 H 75 22,203
70 H 79 203
73 G 22 6, 204
75 H 47 198
128 6 213
128 C 6 211
128 G 16 198
129 E 3 134,210
129 E 4 210
135 G 20 211
135 H 45 207
Den Haag: Rijksmuseum MeermannoWestreenianum, 10 A 22 216
Denver (Colorado, USA), olim. Voormalige
collectie G.L. Beam, 1 199
Deursen, Klooster Soeterbeeck:
IV 7 211
IV 73 211
IV 77 212
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Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek:
32 (111 D 11) 200
62 (111 E 11) 198
63 (111 E 12) 198
67 (111 E 10) 200
75 (111 E 7) 201
76 (111 E 8) 201
77 (111 E 6) 201
93 (111 E 4) 201
94 (111 E 1) 201
96 (111 E 13, Inc. 110) 201
101 A 35 11
106 (111 E 9) 202
107 (111 E 5) 202
108 (111 E 3) 202
109 (111 E 2) 202
Inc. 77 (110 E 2) 199
Supplement 236 (4 J 2). 199
Düsseldorf, Universitats- und Landesbibliothek, B 180 205
Emmerik, Gymnasium, 4 221
Enschede, Rijksmuseum Twenthe, inv. 381
216
Erlangen, UB, 518 207
Gent, dominicanen:
65 A 1 212
65 A 5 212
Gent, UB, 1052 215
Glasgow, University, Hunt 86 (T.4.3) 144,
208
Gouda, Streekarchief Hollands Midden:
Librije, 103 a en b 208
Librije, 219 144
Librije, 951 144,208
Librije, 952 208
Archieven Goudse kloosters, 18 208
Archieven Goudse kloosters, 19 208
Archieven Goudse kloosters, 53 208
Archieven Goudse kloosters, 58 208
Archieven Goudse kloosters, 93 208
Archieven Goudse kloosters, inv. 17
208
Groningen: Gemeentearchief, hs. in folio,
13b 130
Harderwijk, Gemeentearchief, inv. nr. 798
137
Heerenberg, ’s-, Huis Bergh, Fragm. 66
217

Heeswijk-Dinther:
Archief abdij Beme, fragment s.n. 212
Bibliotheek abdij Beme: Fragmenten
met muzieknotatie, LM 11 214
LO 2 214
LO 3 214
LO 13 214
LO 18 214
Bibliotheek abdij Beme, 10 101,102,212
Bibliotheek abdij Beme, 14 212
Bibliotheek abdij Beme, 15 101, 212
Hendrik Diest, rector te Luik 211
Hertogenbosch, ’s-: Archief Illustre Lieve
Vrouwe Broederschap 70 213
Archief Illustre Lieve Vrouwe Broeder
schap 71 213
Archief Illustre Lieve Vrouwe Broeder
schap z.s (?). 213
Archief Illustre Lieve Vrouwe Broeder
schap z.s. 212
Archief van de St.-Janskerk (bouw
loods) z.s. 213
Hertogenbosch, ’s-: Provinciaal archief
Paters capucijnen, 3 107
Keulen, Hist. Archiv:
GB 4° 37 219,220
GB 4° 128 220
GB 4° 249 205,219
Kopenhagen, KB, Gl. Kgl S. 175 208
Leeuwarden, Provinciale Bibliotheek Fries
land, 681 221
Leiden, UB:
BPL 166 209
BPL2778 206
d’Ablaing 38 214
d’Ablaing 39 214
Ltk. 311 215
Ltk. 604 215
Leuven, UB, G 218 215
Londen, British Library:
Add 10043 221
Add. 22832 202
Royal 1. C. v-vi 221
Londen, British Museum, Harley 4906 209
Luik, Grand Séminaire, 6 N 19 205
Luik, UB:
189, inv. nr. 2 217
222, inv. nr. 2 217
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Munster, Nordrhein-Westfalisches StaatsUtrecht, UB:
archiv, Altertumsverein, 47 221
8 L 16 91
Nijmegen, Gemeentemuseum Commanderie
31 37, 221
van St.-Jan, cat. C. I A2 218
43 199
Nijmegen, UB: 310 215, 216
57 218
Oxford, Bodleian Library:
151
207
Bodl. 44 215
213 199
Bodl. 199 206
336 162,219
Bodl. 405 206
350 196
Bodl. 478 206
379 162,219
University College 42 209
403 222
Parijs, Bibliothèque Mazarine:
738 199
697 11
796 165
980 199
1140 88
Parijs, Bibliothèque Nationale:
1586 220
Lat. 11588 217
Wenen, Erzb. Priesterseminar, cod. C.4
Nouv. acq. lat. 546 11, 202
195
Philippus Herkx, frater te Luik 211
Wolffenbüttel: Herzog-Augustbibliothek,
Straatsburg: Bibliothquè nationale et uni
556 (509 Helmst.) 217
versitaire, 47 205
Xanten, Stiftskirche, 123/124 207
Tilburg, Stichting Theologische Faculteit,
Zutphen:
Bibliotheek:
Gemeentearchief, 1 12
Haaren 1 215
Gemeentearchief, 2 12
Haaren 33 215
Gemeentearchief, 6 12
Haaren 35 213
Gemeentearchief, 7 12
Haaren 36 213
Gemeentearchief, 10 199
Tilburg, UB:
Gemeentearchief, 12 12
Bibl. Prov. Genootschap 636 215
Gemeentearchief, Archief Adamanshuis:
BibL Prov. Genootschap 637 215
voorl. nr. 01 205
Bibl. Prov. Genootschap 648 215
Gemeentearchief, Archief Adamanshuis:
Bibl. Prov. Genootschap, KOD, 1586 ’s
voorl. nr. 05 205
Hert 3 213
Gemeentearchief, Archief Adamanshuis:
KHS 8, olim 636 215
voorl. nr. 18 205
KHS 9, olim 637 215
Gemeentearchief, Archief Adamanshuis:
KHS 14, olim 642 215
voorl. 19 205
KHS 16, olim 646 102, 215
Gemeentearchief: Stedelijk Museum,
KHS 21, olim 648 215
4/5 88,217
Trier, Bistumsarchiv, Abt. 95, 539 (59a)
Gemeentearchief: Stedelijk Museum, 7
206
218
Utrecht (olim), Aartsbisschoppelijk Mu
Librije der St.-Walburgskerk, 4 200
seum 46 196
Zwolle, Gemeentearchief:
Utrecht, Instituut voor Muziekwetenschap:
Emm 05 11,203
NIKK, B 113 203
Emm 15 222
Utrecht, Museum Catharijneconvent:
19 215
ABM 111 37
ABM, hs. fragm. 45 37
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Abel Eppens, geschiedschrijver 123
Abraham, pater van het tertiarissenklooster
Nieuwenhof te Maastricht 106, 125
Adam Godefridi van Sterksel, rector van
het St.-Geertruiklooster te ’s-Hertogenbosch 106
Adam Jansz., priester te Delft 72
Adam Mayer, abt van Maria Laach 90
Adam van Bleyswijck, ontvanger van de
Staten van Holland 74
Adam van Craenleyde, pastoor te Gouda
145, 162
Adolf van Dokkum, frater te Harderwijk,
rector te Groningen 121, 130, 136
Adolf, hertog van Gelre 85, 112, 116
Adriaan Boeyens, later paus Adrianus VI
74
Adriaan Gerritsz. van Boxtel, rector te ’sHertogenbosch 1 97, 107
Adriaan van Appeltem, wijbisschop 147
Adrianus Gysselincx, rector te Brussel 126
Adrianus Ram, kanunnik ten Dom te
Utrecht 163
Adrianus Textorius Lambertsz., frater te
Gouda 142
Aduard, cisterciënzerklooster 19, 20, 123,
128
Aegidius de Monte, bisschop van Deventer
113
Aegidius Walrami, frater te Deventer,
rector te Leuven 18
Agnietenberg, fraterhuis XVII, XVIII, XX,
XXIV, XXV, 27, 40, 55-58, 69
Aijle Hallema, landeigenares te Westeremden 128
Albergen, fraterhuis XX, XXIV, 30, 31,
49, 59, 77-81
Albergen, regulierenklooster 20, 21, 26,
34, 42, 51, 79

Albert Paep van Kalkar, rector te Zwolle
32, 33, 37, 39, 41, 44, 45, 48, 49, 51,
52, 86, 132, 152
Albert Pafraet, drukker te Deventer 164
Albert Schulte, landeigenaar in de buur
schap Albergen 77
Albert, aartshertog 96
Albertus Griet, rector/minister te Vollen
hove 69
Albertus Gryt, frater te Doesburg 118
Albertus Lübeck, frater te Deventer 13
Albertus Rizaeus Hardenberg, theoloog
123, 128
Albertus Visscher, vicaris in de Dom te
Utrecht 48
Albrecht van Beieren, graaf van Holland
175, 176, 177, 188-190
Alexander Hegius, schoolrector te Deventer
16
Alexander VI, paus 10
Alexander, bisschop van Forlivium, pause
lijk legaat 121
Almelo, fraterhuis XX, 2, 18, 56, 59, 60,
77, 82, 165
Almelo, school 60
Almelo, zusterhuis 60
Altetus van Hierden, rector te Harderwijk
134, 137
Alyt de Messemaker, burgeres te Zwolle
31
Amersfoort, Biescamp 66
Amersfoort, fraterhuis XIX, XX, XXI,
XXIH, XXIV, 7, 9, 14, 18, 21, 51,
61-68,89,93,94,118,140,174
Amersfoort, kapittel van St.-Joris 66
Amersfoort, klooster St.-Andrieskamp 62
Amersfoort, Nieuwe Gasthuis 65
Amersfoort, regularissenklooster St-Agatha
89, 90
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Amersfoort, schepenen 63
Amersfoort, school 62, 66
Amersfoort, St.-Agathaconvent 62
Amersfoort, St.-Agnietenconvent 62, 89
Amersfoort, St.-Barbaraconvent 62, 89
Amersfoort, St.-Jansbroederschap 63
Amersfoort, St.-Janskapel 63
Amersfoort, St.-Janskerk 66
Amersfoort, St.-Janskerkhof 63
Amersfoort, St.-Joriskerk 62, 63, 67
Amersfoort, St.-Nicolaasvicarie 62
Amersfoort, St.-Pietersgasthuis 61-63
Amersfoort, St.-Pietersvicarie 62, 67
Amersfoort, stad 174
Amilius van Assche van Buren, rector te
Deventer 6, 7, 13, 14, 18, 22, 71
Amsterdam, devote gemeenschap 62
Amsterdam, devoten te 174
Amsterdam, kartuizerklooster 178
Amsterdam, regularissenklooster Mariënveld 174
Amsterdam, regulierenklooster St.-Jan
Evangelist 174
Amsterdam, St.-Margarethaklooster 21
Amsterdam, stad 143, 173, 174
Amsterdam, zusterhuis 174
Andreas Everwijn van Doesburg, frater te
Deventer, rector van het Adamanshuis
te Zutphen 21
Andreas N.N., rector te Deventer 10, 22
Andreas van Attendom, frater te Amers
foort 61, 67
Andreas van Elborgh, rector te Antwerpen
90
Andreas van Montfoort, frater te Hulsber
gen 87
Andreas, devoot te Kampen XVII, 2, 10,
50
Andries Jan Bacsz., inwoner van Leider
dorp 190
Anna Johannis van der Borcht de Weerde,
mater van het Ten Ortenhuis te ’s-Her
togenbosch 153
Anthonis Dircxz., rector van het vicarissencollege te Delft 76
Anthonys Folcard, pastoor te Harsen 127
Antonius Bengevoert, rector te Deventer
22
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Antonius Dieren, rector te Doesburg 113,
114, 119
Antwerpen, fraterhuis 90
Appingedam, augustijnenklooster 125, 127
Appollonius van Krefeld, frater te Does
burg 114
Arend Comelissen, boekverkoper te Nijme
gen 156
Arent to Boecop, weldoener van het Armeklerkenhuis te Harderwijk 135
Armbout Gerytz., burger te Gouda 146
Arnhem, kartuizerklooster Monnikhuizen
XV
Arnhem, regulierenklooster Mariënbom
XX, 5, 57, 174
Arnhem, St.-Agnietenhuis 21, 50
Arnhem, stad 157
Arnhem, zusterklooster Bethanië 50
Amold (van) Tekenborch, rector te Gronin
gen 130
Amold Broechusen, lekebroeder te Zwolle
37
Amold Geilhoven van Rotterdam, regulier
kanunnik in het klooster Groenendaal
bij Brussel 14
Amold Heutenius, rector te Deventer 22
Amold Kuyck, schoolmeester te Doesburg
113
Amold Nuitz (Novesius), rector van de
school te Amersfoort 66
Amold Oem, devoot te Leiden 188
Amold Reyneri van ’s-Heerenberg, rector
te ’s-Hertogenbosch 2 153, 154
Amold van Emmerik, procurator van het
Kleine klerkenhuis te Zwolle 44, 46
Amold van Esch, kanunnik te ’s-Hertogen
bosch 103, 104
Amold van Herlaer, ridder 151
Amold van Schoonhoven, frater te Deven
ter 6, 14
Amold van Woerden, scholier in het Rijkescholierenhuis te Zwolle 45
Amold Vollenhove, frater te Zwolle 37
Amold, abt te Dikningen XIX, 6, 7, 14,
45, 46
Amold, hertog van Gelre 89, 116
Amoldus Bongart, frater te Doesburg 114,
118
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Amoldus Daigheraet, rector van het St.Geertruiklooster te ’s-Hertogenbosch
106
Amoldus Heyme, bezitter van hofstede in
’s-Hertogenbosch 93
Amoldus Petri, frater te Doesburg 89
Amoldus van Tricht, frater te Utrecht,
rector te Duisburg 164, 165
Amt ten Broke (van Broeckhusen), frater te
Albergen 77
Amt van ’s-Heerenberg, frater te ’s-Hertogenbosch 2 154
Arthur de Bourbon, pastoor te Gouda 145
Asso Dillinck, rector te Hulsbergen 86, 90
Averbode, norbertijnenabdij 101
Barent van Zutphen, frater te Harderwijk
134
Bartholomeus Eek, rector te Nijmegen
156, 158
Bartholomeus Endovie, rector te Groningen
130
Bartholomeus N.N., rector te Delft 139
Bartholomeus, augustijner monnik te Kam
pen 2
Beerze, markegenoten 82
Bergenthem, geërfden 82
Berlikum, fraterhuis XXI, XXIII, 50,130,
170-172
Bemard Lochem, rector te Gouda 139,
148
Bemard Meyer, frater te Deventer 13
Bemard Stuysholt, frater te Hulsbergen 87
Bemard van Haarlem, kanunnik ten Dom te
Utrecht 163
Bemd, graaf van Benthem 59
Beme, norbertijnenabdij 97, 98, 105
Bemt (van Cranenley) van Rees, frater te
Deventer, rector van het Adamanshuis
te Zutphen 21
Bemt van Benthem, frater te Hulsbergen
87, 88
Berthold ten Hove, regulier te Eemstein 20
Beverwijk, regulierenklooster 85
Bircmede, geërfden 56
Bommel, zusterhuis 32, 150
Bonifatius IX, paus 180
Boudewijn Reyniersz., priester te Haarlem
195
Brielle, zusterhuis 32, 150

Brussel, fraterhuis XXI, 35, 64, 93, 94
Brussel, klooster Groenendaal XV
Brussel, stad 93, 96
Burchard van den Berch, stichter van een
studiebeurs te Nijmegen 157
Bursfeld, benedictijnenabdij 86
Buytenen, M.P. van 171
Calixtus m , paus 64
Catharina Nannonis, burgeres te Haarlem
195
Catharina, weduwe van Johannes van Zevenaar 159
Celia, devote vrouw te Kampen 1
Christiaan van Zeeland, rector/minister te
Vollenhove 69
Christoffel Vladeracken, schoolrector te
Amersfoort 66, 102
Cïteaux, orde van 83
Claes Baertoutsz., priester te Purmerend
182, 184, 187
Claes de Messemaker, burger te Zwolle
27, 29, 31
Claes Jansz., burger te Hoom 173
Claes Tyasen, landeigenaar in Nemelen 56
Claes van Zeeflic, frater te Hulsbergen 90
Claus van Euskerken, frater te Deventer
13
Clemens Crabeels, bisschop van ’s-Hertogenbosch 106, 153, 165
Connegond Berentsdochter, landeigenares
in Dreempt 111
Connegondeguet, landgoed in Dréempt
111

Conrad Cuser, ridder, woonachtig te Haar
lem 192
Conrad van Essen, frater en regulier te
Albergen 79
Conrad van Tiel, bode naar Rome 33, 121
Conradus Lemgo, rector te Zwolle 52
Comelis Adriaensz. Diephorst, regulier te
Stein 143
Comelis Comelisz., rector te Delft 75, 76,
139, 140, 145, 148
Comelis de Vrye Willemsz., kapelaan van
St.-Hiëronymusdal te Delft 74
Comelis Henricxz. Tyll, rector te Utrecht
168
Comelis Hoen, advocaat aan het hof van
Holland 160
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Comelis Simonsz., rector te Delft 76
Comelis van Driel, rector te Utrecht 168
Comelis van Vianen, rector te Harderwijk
133, 134, 137
Comelis Volpartsz., frater te Gouda 147
Comelius Amoldsz. van Brielle, frater te
Utrecht 159
Comelius Doem, frater te ’s-Hertogenbosch
1 98, 100, 101
Comelius Gerard van Gouda, regulier ka
nunnik, o.a. te Lopsen 17
Comelius Landenus, frater te Leuven 106
Cuyk, klooster St.-Agatha 157
Dalfsen, kerspel 57
Daniël van de Pol, lekebroeder te Leider
dorp 190, 191
David van Bourgondië, bisschop van
Utrecht 8, 9, 18-20, 32, 50, 64, 85, 86,
89, 112, 116, 121, 133, 140, 141, 160,
167, 170-172
Delft, fraterhuis XX, XXII, XXIV, 18, 19,
46, 49, 50, 64, 71-76, 113, 118,
139-141, 143, 145, 148, 159, 160
Delft, parochie van St.-Hippolytus 71
Delft, regulierenklooster 72
Delft, St.-Agathaklooster 74
Delft, St.-Barbaraklooster 75
Delft, St.-Hiëronymuscollege 113, 160
Delft, St.-Hippolytuskerk 73
Delft, St.-Ursulaklooster 50
Delft, stad 71-73
Delft, stadsschool 74
Delft, vergadering van devote vrouwen 75
Dellen, R. van 126
Den Burg (Texel), tertiarissenklooster St.Agnes 75
Den Hem bij Schoonhoven, regulieren
klooster 139
Derck van Voorst, edelman 82
Derck, schoolmeester te Groningen 123
Deventer, Cusanus-convict 17
Deventer, devote gemeenschap XVI, XVII,
1, 2
Deventer, fraterhuis XVIII, XIX, XX,
xxi, xxm, xxiv, xxv, 4-25,27-29,

32, 33, 35, 40, 41, 46, 49-51, 56, 59,
61-66, 71, 72, 75, 79, 85, 86, 88-90,
102, 104, 111, 112, 118, 121, 125, 126,
130, 132, 140, 141, 142, 145, 146, 152,
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155, 159, 170, 171, 173-176, 180, 182,
183
Deventer, Illustre School 11
Deventer, kapittel 10, 28, 82
Deventer, kapittelschool XIV, 13, 14, 21,
51, 145
Deventer, Lamme van Diesehuis 20
Deventer, Mr.-Geertshuis XV, XVI, 21,
174, 181, 186
Deventer, school 104, 110
Deventer, St.-Gregoriuskapel 7
Deventer, St.-Lebuïnuskerk XVIII, 4, 13
Deventer, St.-Mariakerk 10
Deventer, St.-Nicolaas- of Bergkerk 82
Deventer, stad XIV, XV, 1, 4, 8, 10, 11,
13-17, 115, 174
Deventer, Stappenhuis 10
Diepenveen, regularissenklooster 21
Dikningen, benedictijnenklooster XIX, 7
Dirk Brugman, frater in het Agnietenberghuis 57
Dirk de Gruter, priester te Doesburg 110
Dirk Florisz., priester te Gouda 138-140,
143, 147
Dirk Fransz., rector te Harderwijk 133, 137
Dirk ter Heyn, priester te Zwolle 37
Dirk van Beeck, rector te Nijmegen 158
Dirk van der Golde, frater te Deventer,
rector van het Adamanshuis te Zutphen
20
Dirk van Herxen, rector te Zwolle 6,
29-33, 36, 37, 39, 40, 49-52, 63, 78,
85, 92, 93, 110, 111, 114, 120, 132,
139, 140, 150
Dirk van Tetterode, clericus te Leiderdorp
189-191
Doen Pieterz., drukker te Amsterdam 164
Doesburg, fraterhuis XX, XXII, XXIV, 10,
19, 21, 32, 33, 35, 39, 49, 50, 72, 74,
85, 89, 90, 110-120, 152, 157, 160, 174
Doesburg, Grote convent 117
Doesburg, Kleine convent 117
Doesburg, parochiekerk 110, 113, 118
Doesburg, school 112, 115
Doesburg, stad 85, 112, 117, 174
Doesburg, tertiarissenklooster St.-Catharina
118
Doetinchem, zusterhuis, klooster Sion 114,
118
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Duisburg, fraterhuis 164
Duisburg, tertiarissenklooster 117
Eemstein, regulierenklooster 5, 20, 57
Egbert Maes, burger te Groningen 130
Egbert ter Beek, rector te Deventer XXI,
8, 20-22, 57, 86, 112, 152, 171
Egbert van Almelo, weldoener van Sibculo
82
Egbert van Tricht, frater te Doesburg 112,
114, 118
Egbertus Delden, rector te Doesburg 119
Egbertus van Lingen, frater in het Agnietenberghuis 57
Egbertus Witte, rector te Leiderdorp 191
Egidius de Wilde, priester 65
Elburg, St.-Hiëronymusvicarie 87
Elburg, zusterhuis, tertiarissenklooster St.Agnes 89, 117
Ellenhoem, land in het kerspel Heerde 84
Elten, zusterhuis, klooster St.-Ursula 21,
118
Embert van Oosterwijck, frater te ’s-Herto
genbosch 1 106
Emden 128
Emmerik, Agnietenconvent 136
Emmerik, fraterhuis 17, 18, 21, 35
Emmerik, zusters van het Gemene Leven
21
Enkhuizen, stad 174
Erasmus, Desiderius XXV, 16, 17, 103,
104, 122, 144, 145
Eric Rijcroede, frater te Zwolle 30
Esens, klooster 127
Essen, kapittel 19
Eugenius IV, paus XXI, 9, 32, 64, 65, 85,
93, 94, 150
Everard Foec, deken van St.-Salvator te
Utrecht XIX, 7, 62
Everhard van Eze, pastoor te Almelo 56,
59, 60, 77
Everhardus van Dinxlaken, rector te Zwolle
52
Evert van Bingerden, priester te Doesburg
112,117
Eylard Schoeneveld, inquisiteur 5
Eynoldynck, erf bij Frenswegen 59
Filips H, koning van Spanje 122, 124, 126
Filips van Bourgondië, bisschop van
Utrecht 86

Filips van Wassenaar, burggraaf van Lei
den 188
Florence 31
Florens Radewijnsz., rector te Deventer
XVin, XIX, 2, 4-7, 11, 13-15, 18-20,
22, 27, 28, 49, 59, 61, 62, 175, 188,
190
Horens van Wevelinckhoven, bisschop van
Utrecht XVI
Floris Boekebynder, frater te Groningen
123
Folkert Hendriksz., clericus te Leiderdorp
191
Franciscus Balen, rector te ’s-Hertogen
bosch 1 105-107
Franciscus Sonnius (Van den Velde, uit
Son), bisschop van ’s-Hertogenbosch
101, 103, 104
Frank Gruter van Nijkerk, rector te ’s-Hertogenbosch 2 50, 152, 154
Fredericus Wachtendonk, rector te Zwolle
52
Frederik Denter, pastoor te Dalfsen 57
Frederik Hendrik, prins van Oranje 98, 153
Frederik Matthijsz., priester te Hoorn 175,
177-179, 181, 183
Frederik van Baden, bisschop van Utrecht
118, 147, 160, 167
Frederik van Blankenheim, bisschop van
Utrecht XXII, 5, 7, 8, 29, 31, 56, 57,
69, 71, 72, 78, 191
Frenswegen, regulierenklooster XX, 59,
60, 85, 121, 130
Gaert Steek van Tiell, rector te Hulsbergen
87, 90
Geerdink, J.G. 80
Geert Grote XIV, XVI, XVII, XVII,
XVm, XIX, 1, 2, 4, 5, 7, 11-13, 27, 36,
39, 40, 50, 55, 59, 75, 110, 174, 176,
180, 181
Geert ten Havesche en zijn echtgenote
Hadewych, landeigenaren te Sibculo
82
Geertruid Baertoutsweduwe, burgeres te
Leiden 186
Gent, fraterhuis XXI, 19, 35, 64, 65, 93,
94
George Schenck van Toutenburg, bisschop
van Utrecht 10
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George van Egmond, bisschop van Utrecht
73
Georgius Aportanus, leraar te Zwolle 39
Georgius Macropedius (Joris van Lanckvelt), frater te ’s-Hertogenbosch 1 en te
Utrecht 102, 103, 105, 106, 164-166
Geraardsbergen, fraterhuis XXI, 50, 64,
65, 93, 94
Gerard Bronkhorst, proost te Deventer 56
Gerard de Heer, stichter van het Armeklerkenhuis te ’s-Hertogenbosch 103
Gerard Dirksz., clericus te Leiderdorp 191
Gerard Hasselt, rector te Deventer 22
Gerard Listrius, schoolrector te Zwolle én
te Amersfoort 17, 34, 39, 66, 128
Gerard Rees, rector te Doesburg 50
Gerard Scadde van Kalkar, rector te ’sHertogenbosch 32
Gerard Scadde van Kalkar, rector te Zwolle
18, 20, 28, 30, 32, 40, 50, 52, 77, 78,
84, 85, 90, 93, 107
Gerard Schedemaker, burger te Deventer
15
Gerard van ’s-Hertogenbosch, frater te
Zwolle 37
Gerard van Berck, frater te Doesburg 112
Gerard van Berkel, rector te ’s-Hertogen
bosch 1 98, 101, 102, 107
Gerard van Boecoop, frater te Deventer
12, 13
Gerard van Bolsward, priester te Berlikum
170
Gerard van der Hatart, drukker te ’s-Hertogenbosch 98
Gerard van Gouda, minderbroeder te
Gouda 147
Gerard van Hoorn, priester te Hoorn 182
Gerard van Loon, lekebroeder te Zwolle
29
Gerard van Nijmegen, rector te Doesburg
115, 119
Gerard van Vollenhove, frater te Zwolle
31, 32
Gerard van Weesp, frater te Hulsbergen
89, 136
Gerard van Xanten, frater te Zwolle 37,
46, 50
Gerard Verdryet, bouwmeester te Zwolle
34
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Gerard Willemsz. van Zanden, frater te
Deventer 21
Gerard Zerbolt van Zutphen, frater te De
venter XX, 6, 11, 13, 14, 62
Gerardus Albout, burger te Haarlem 194
Gerardus Amstel van Arnhem, frater te
Hulsbergen 88
Gerardus Hyrt van Elborch, schoolrector te
Zwolle 43
Gerardus Negeler van Rees, rector te Does
burg 111, 118, 119
Gerardus Rodanus, frater te ’s-Hertogen
bosch 1 104, 106
Gerardus Tilborgius, frater te ’s-Hertogenbosch 1 106
Gerardus van Coevorden, frater te Does
burg 112
Gerardus Vollenhove, frater te Zwolle 35,
37
Gerardus Wachtendonck, rector te Hulsber
gen 87, 90
Gerbrand van Egmond, rector te Gouda
148
Gerhard Wiskamp, rector van het fraterhuis
te Herford 17
Gerlach Peters, frater te Deventer 14
Gerlacus van Rossum, frater te Doesburg
116
Gerrit Boechamer, priester te Doesburg
110
Gerrit Brinck, rector te Harderwijk 134,
137
Gerrit de Wilde, burger te Amersfoort 61
Gerrit de Wilde, frater te Harderwijk 132
Gerrit Pietersz. van Amsterdam, procurator
van het priesterhuis te Hoorn 178
Gerrit van den Busche, rector te Deventer
22
Gerrit van der Horst, priester te Hoorn
176, 177, 179, 184, 186, 194
Gerrit, boekbinder te Zwolle 38
Gerrit, instructor in het domus parva te
Zwolle 37,47
Gertrud Kreyers, burgeres te Nijmegen
156
Gertrudis Swart, moeder van Hendrik
Zwarte van Herxen 33
Gerwinus de Meeste, rector te Berlikum
170, 172
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Geryt Veenman, burger te Gouda 146
Gheze Bierman, burgeres te Deventer
XVffl, 5
Ghijsbrecht Jansz., burger te Haarlem 192
Ghise, goudsmid te Groningen 129
Gijsbert Coeverincx, gedesigneerd bisschop
van Deventer 95, 153
Gijsbert Dou, priester te Amsterdam XV,
62, 173-178, 182, 184, 186, 187, 189,
191, 192
Gijsbert Heerman, pastoor te Delft 73
Gijsbert Lathomus, burger te Deventer 15
Gijsbert Maas (Masius), bisschop van ’sHertogenbosch, 153
Gijsbert van Vlijmen, frater te Zwolle 28,
50
Gillis van Barlaymont, stadhouder van
Gelderland 87
Gisbert, rector van de Hiëronymusschool te
Utrecht 167
Gobelinus van Kempen, frater te Hulsber
gen 84, 85, 88, 89
Gobelinus, rector te Berlikum 171, 172
Goch, zusterhuis 50
Godefridus Yerwerd, bisschop van Tricala,
wijbisschop 141, 160
Godfried Bosyckens o.s.b., pastoor te Hardenberg 82
Godfried Heussen, rector te Deventer 10,
22
Godfried N.N., leraar te Deventer 16
Godfried Scherping, rector te Albergen
79-81
Godfried van ’s-Hertogenbosch, frater te
Zwolle 35
Godfried van Dagne, bisschop van Kame
rijk 65,93
Godfried van Hemert, rector te Amersfoort
63, 67, 89
Godfried van Kempen, rector te Harderwijk
_ 32, 132, 137
Godfried van Megen, rector te Amersfoort
66
Godfried van Toom van Meurs, rector te
Deventer 8, 13, 14, 18, 22, 63
Goert Janszn., frater te Harderwijk 134
Goeswinus Brenthens, grondeigenaar in ’sHertogenbosch 93
Gorinchem, school 165

Gorinchem, St.-Agnesklooster 50
Gosewijn van Halen, rector te Groningen
34
Gostue van Glatbeke, priorin van Weerselo
78
Goswinus Dionysii Hexs, wijbisschop 112
Goswinus Herck, frater te Zwolle 37, 50
Goswinus Tyasen, regulier te Windesheim
55
Goswinus van Halen, rector te Groningen
121, 123, 129, 130
Gouda, fraterhuis XXIII, XXTV, 18, 19,
21, 35, 46, 49, 50, 67, 72, 87, 89, 104,
118, 125, 138-149, 160, 171
Gouda, fraterschool 145, 146
Gouda, H.-Geesthuis 142
Gouda, H.-Geestmeesters 139-143, 146
Gouda, H.-Sacramentsaltaar 66
Gouda, Heilige-Geestmeesters 75
Gouda, Jeruzalemskapel 142, 148
Gouda, kasteel 148
Gouda, parochiekerk 145
Gouda, parochiekerk, H.-Geestaltaar 139,
148
Gouda, parochiekerk, St.-Elisabethaltaar
141
Gouda, schrijfschool 145
Gouda, St-Agnietenklooster 146
Gouda, St.-Catharinagasthuis 148
Gouda, St.-Catharinaklooster 146
Gouda, St.-Janskerk 142
Gouda, St.-Maria Magdalenaklooster 146
Gouda, stad 142, 144, 146
Gouda, stadsschool 145, 146
Gouda, termijnhuis van de dominicanen 147
Gouda, tertiarissenklooster 138
Goudriaan, K. 138
Gravenhage, ’s-, Rekenkamer 142
Gregorius IX, paus 56
Gregorius Pannenkoeck, frater te Harder
wijk 134
Gregorius van Halen, frater te Zwolle 37
Gregorius XI, paus 29
Gregorius XIII, paus 95
Greifswald 50
Griete Mastbroecs, burgeres te Harderwijk
132
Groenlo, regularissenklooster Engelhuizen
118
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Groningen, bisdom 129
Groningen, dominicanen 123
Groningen, fraterhuis XXIV, 19, 21, 32-34,
37, 49, 51, 118, 120-131, 136, 170, 171
Groningen, fraterschool 124-128
Groningen, Olde Convent 120, 130
Groningen, school van de O.L.Vrouwe- of
ter A-kerk 124
Groningen, St.-Maartenskerk 120, 127,
129, 130
Groningen, St.-Maartensschool 124, 125,
129
Groningen, St.-Walburgkerk 127, 130
Groningen, St.-Walburgkerkhof 121, 122
Groningen, stad 31, 121
Groningen, zusterhuis 129
Groningen, zusterhuis Olde convent ’ten
geestelicken meechden’ 19
Groningen, zusterhuis Opten Hoem 19
Guda Kortenhorff, hospita van Johan Butzbach te Deventer 16
Gysbert Raet, priester te Gouda 148
Haarlem, begijnenconvent 177, 178
Haarlem, H.-Geestmeesters 136
Haarlem, Heer-Hugo Goudsmidhuis 174,
192-195
Haarlem, huis van de johannieters 192
Haarlem, regulierenklooster Maria Visitatie
177
Haarlem, St.-Catharijneconvent 194
Haarlem, St.-Elisabethgasthuis 136
Haarlem, stad 174
Harderwijk, fraterhuis XXIV, 21, 32, 33,
49, 51, 89, 121, 132-137
Harderwijk, fraterschool 134
Harderwijk, Goltsmitsvicarie 136
Harderwijk, Grauwe zusters van Klarendal
136
Harderwijk, O.L.Vrouwe-kerk 136
Harderwijk, regularissenklooster St.-Agnes
89,90,118,136
Harderwijk, school 133, 134
Harderwijk, St.-Agathavicarie 136
Harderwijk, St.-Annagilde 135
Harderwijk, St.-Rochusgilde 136
Harderwijk, stad 132, 133
Harderwijk, tertiarissenklooster St.-Catharina 89, 136
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Harman van Gouda, priester te Gouda 62,
138
Hasselt, St.-Mariaconvent 81
Hattem, stad 84, 87
Heemstede, klooster Porta Coeli 73
Heerde, kerspel 84
Heerde, pastoor 85
Heeswijk-Dinther, abdij Beme 101
Heeze, hofstede 65
Hendrik Attendom, kok in het Kleine kler
kenhuis te Zwolle 49
Hendrik Bentinck, ridder 84
Hendrik Bierman, burger te Deventer
xvm , 5
Hendrik Bruninx van Herk, notaris te
Hoorn 178
Hendrik Bruyn, frater te Deventer 6, 12-14
Hendrik Buck, stichter van het Bonnefantenhuis te ’s-Hertogenbosch 103
Hendrik Clingebijl, rector te Windesheim
19
Hendrik de Coster, grondeigenaar in ’sHertogenbosch 93
Hendrik de Weteringhe, frater te Albergen
31
Hendrik Denys, kanunnik van de St.-Stevenskerk te Nijmegen 157
Hendrik Egher van Kalkar, prior te Monnikhuizen XIV
Hendrik Herp, rector te Delft en te Gouda
72, 76, 139, 141, 147, 148
Hendrik II (van Beieren), bisschop te
Utrecht 66
Hendrik Mande van Dordrecht, reddiet te
Windesheim, procurator te Leiderdorp
20, 191
Hendrik Mewen van Hasselt, frater te
Zwolle 30
Hendrik van Ahaus, rector te Münster 18
Hendrik van Alkmaar, frater te Zwolle 37,
51
Hendrik van Almelo, schoolrector te
Utrecht 165
Hendrik van Amersfoort, frater te Deventer
16
Hendrik van Amhem, rector te Gouda 75,
138, 141, 143, 144, 147, 148
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Hendrik van Bommel, frater te Utrecht ?
164
Hendrik van Borken, frater en regulier te
Albergen 79
Hendrik van Brienen, Veluws edelman
134
Hendrik van Compostelle, pastoor té
Zwolle XVH, 31,47
Hendrik van Delden, rector te Hulsbergen
87, 90
Hendrik van Diegden, rector te Nijmegen
158
Hendrik van Doesburg, rector te Hulsber
gen 86, 90
Hendrik van Edam, frater te Deventer 13,

Hendrik Zwarte van Herxen, rector te
Zwolle 32, 33, 37, 39, 41, 51, 52
Hendrik, senior van de St.-Maartenskerk te
Groningen 129
Henrick van Rheeden, eigenaar van de
Vredenhof te Deventer 10
Henricus Ben, kanunnik ten Dom te
Utrecht 163
Henricus de Brimeu, vicaris van de Dom te
Utrecht 65
Henricus Guden, frater te Zwolle 37
Henricus Krell, vicaris te Deventer 7
Henricus Scadehoet van Tricala, wijbis
schop 49
Henricus ten Boem, burger te Zwolle 29
20
Henricus ter Weteringhe, frater te Albergen
Hendrik van Gorkum, burger te Deventer
77, 78
15
Henricus Utenholte, priester en kopiist te
Hendrik van Gouda, priester te Amersfoort
Zwolle 35,37
67
Henricus van Berkel, grondeigenaar in ’sHendrik van Grave, rector te Doesburg
Hertogenbosch 93
Henricus van Kleef, frater te Zwolle 35
111, 119, 152
Hendrik van Herxen, rector te Zwolle 90
Henricus van Krefeld, rector te Doesburg
Hendrik van Krefeld, burger te Deventer
112, 119
Henricus Wachtendonck, frater te Zwolle 37
15
Hendrik van Meppen, frater te Deventer 10 Henricus Wellens, magister te Leuven 18
Hendrik van Munster, priester te Zwolle 37 Herbertus, devoot te Kampen XVÜ, 2
Hendrik van Rees, abt te Aduard 123
Herford, fraterhuis 17, 19, 50
Hendrik van Roermond, kanunnik van de
Herman de Bercka, frater te Hulsbergen
St.-Lebuïnuskerk te Deventer 162
26, 88, 89
Herman Droem, deken van St.-Marie te
Hendrik van Schoonhoven, bisschoppelijk
commissaris 1, 174
Utrecht 37,65
Hendrik van Son, rector te Amersfoort 67, Herman Gheilnoet, frater te Doesburg 114
Herman Snyder, bouwheer van het klooster
89
Hendrik van Wachtendonck, burger te
St.-Andrieskamp bij Amersfoort 62
Nijmegen 155
Herman ter Maet, frater te Zwolle 30, 78
Hendrik van Wesel, lector aan de school te Herman Torrentinus (van Beek), frater te
Deventer 13
Groningen, leraar te Zwolle 40, 123,
Hendrik van Wilsum, magistraat te Kam
128
pen, regulier te Windesheim 20
Herman van Coevorden, frater te Zwolle
Hendrik Yoppenz. van Gouda, frater te
37
Herman van Maesbommel, frater te Does
Zwolle XVin, 20, 21, 27-29, 40, 44,
burg 115
45,
50, 191
Hendrik Wachtendonck van Emmerik,
Herman van Meer, frater te Harderwijk
rector te Deventer 22
89, 136
Hendrik Wetter, rector te Albergen 77-81 Herman von Wied, aartsbisschop van Keu
Hendrik Wilde, frater te Deventer, regulier
len 19
te Windesheim 19
Herman Woutersz., priester te Harderwijk
136
Hendrik Zeflick, frater te Zwolle 28, 29
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Herman, heer van Twickel 78
Hermannus Scopinghe, frater te Groningen
122
Hermans, J.J.M. 124
Hertogenbosch, ’s-, 'fraterschool’ 107
Hertogenbosch, ’s-, 1, fraterhuis XXÜ,
xxm, xxm, xxiv, xxv, 9 ,1 6 , 19 ,
32, 35, 37, 49, 50, 64, 65, 90, 92-109,
122, 139, 145, 151, 153, 155, 157, 166
Hertogenbosch, ’s-, 2, fraterhuis 49, 150154
Hertogenbosch, ’s-, Amt Heymen hofstede
92
Hertogenbosch, ’s-, jezuïeten 105
Hertogenbosch, ’s-, school 102, 104, 106,
164
Hertogenbosch, ’s-, St.-Claraconvent 150
Hertogenbosch, ’s-, St.-Geertruiklooster
106
Hertogenbosch, ’s-, St.-Janskerk 102
Hertogenbosch, ’s-, stad 92, 153
Hertogenbosch, ’s-, tertiarissenklooster St.Elisabeth en St.-Agnes, achter de Tolbrug 106
Hertogenbosch, ’s-, wilhelmieten 94
Hertogenbosch, ’s-, zusterhuis Ten Orten
32, 33, 93, 106, 118, 150-154
Hetto Hemmema, hoofdeling van Berlikum
170
Heusden, norbertijnenabdij 97
Heusden, zusterhuis 118
Hildesheim, fraterhuis XXI, 19, 170-172
Hobergen, hof in de buurtschap Albergen
59, 77-80
Hofstee, C.R.G. 34
Honofhus a sancta Cruce, pauselijk legaat
64, 65, 93, 94, 105
Hoorn, Agnietenklooster 182
Hoom, H.-Geesthuis 179
Hoorn, Mariakapel 173, 178, 181
Hoom, priesterhuis 62, 173-183, 187, 194
Hoom, St.-Caeciliaconvent 173, 176,
179-183
Hoom, St.-Mariënconvent 180-183
Hoom, stad 174, 177-179, 185
Hoom, stadsschool 181
Hoom, tertiarissenklooster St.-Catharina 182
Hoom, tertiarissenklooster St.-Geertruida
182
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Hoom, zusterhuis 175, 177, 182
Hubertus van Amersfoort, frater te Hulsber
gen 88
Hubertus van Helmont, rector te Delft 72,
76, 118
Hubertus van Hippo, wijbisschop 56, 57
Hubertus, devoot te Kampen XVII, 2, 56,
57
Hubrecht van Gael, rector te Hulsbergen
87, 90
Hugo Woutersz. Goudsmid, priester te
Haarlem 62, 175, 177-179, 182, 189,
191, 192, 194
Huissen, tertiarissenklooster St.-Elisabeth
118
Huldrych Zwingli, hervormer 160
Hulsbergen, fraterhuis XX, XXIII, XXIV,
10, 16, 18, 19, 21, 26, 30, 32, 33, 35,
44, 49, 50, 62, 64, 65, 75, 78, 84-90,
113, 115, 118, 136, 139, 140
Ibergen (diocees Osnabrück), benedictijnen
abdij 86
Innocentius VII, paus 29
Innocentius VIII, paus 19, 50, 89
Isabella, aartshertogin 96
Jacob Bislick, frater te Doesburg 113
Jacob Breda, boekdrukker te Zwolle 38
Jacob Florisz. Gaergoet, burger te Gouda 146
Jacob Francoz., clericus te Leiderdorp 191
Jacob Goch, frater te Zwolle 37, 38
Jacob Hagen, frater te Harderwijk 136
Jacob Hermansz., frater te Zwolle, devoot
te Hoom 27, 36, 173, 175-182
Jacob Mauritius, pensionaris te Gouda 147
Jacob Pietersz. van Edam, priester te Hoom
175-180
Jacob van Enkhuizen, frater te Zwolle 32,
35, 37
Jacob van Goch, leraar aan de school te
Zwolle 39
Jacob van Gouda, frater te Deventer 16
Jacob van Hattum, schoolrector te Zwolle
33
Jacob van Lichtenberg, procurator van het
priesterhuis te Hoom 178
Jacob van Ostayen, kanunnik te ’s-Herto
genbosch 103, 104
Jacob van Utrecht, procurator van het
Arme-klerkenhuis te Zwolle 42, 43
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Jacob Verheiden, schoolrector te Nijmegen
157
Jacob Wittecoep Thomasz., devoot te
Zwolle, frater te Agnietenberg XVIII,
27,36,55
Jacob Wolf, frater te Harderwijk 136
Jacobus Bruynincx van Loemel, rector te
’s-Hertogenbosch 1 107
Jacobus Coelman, burger te Gouda 147
Jacobus de Ridder o.p., wijbisschop 160
Jacobus de Voecht, frater te Zwolle, kro
niekschrijver 26, 32, 36, 37, 39, 42,
46, 53, 115, 150, 152
Jacobus de Vrede, frater te Hulsbergen 90
Jacobus Griet, frater te Doesburg 116
Jacobus Philippi van Freiburg, beursstichting te Zwolle 43
Jacobus van Naeldwijck, frater te Gouda 145
Jacobus van Wijck alias van Utrecht, rector
van het zusterhuis St.-Andreas te Rugge
50
Jacobus Wolf, frater te Harderwijk 89
Jan Bac, inwoner van Leiderdorp 190, 191
Jan Berentsz., drukker te Utrecht 165
Jan Boede van Goch, wever, devoot te
Zwolle 84
Jan Claesz. Golst, rector van het St.-Barbaraklooster te Delft 75
Jan Claesz. van Harderwijck, frater te Delft
75
Jan Comelisz., frater te Gouda 143
Jan de Bree, rector te ’s-Hertogenbosch 1
106
Jan die Wijt van Zonsbeek, wever, devoot
te Zwolle 84
Jan Dirksz., grondeigenaar in ’s-Hertogenbosch 93
Jan Hermsz., frater te Harderwijk 134
Jan Hillen van Hoochstraten, drukker te
Antwerpen 164
Jan Hoene, burger te Hoom 173
Jan Moors, abt van Beme 97
Jan Rembrandz., priester te Leiden 188,
191
Jan Simonsz., priester te Leiden 191
Jan Standonck, theoloog 145
Jan Stempelz., burger te Gouda 146
Jan van Alkmaar, rector te Hulsbergen 86,
90

Jan van Arnhem, kanunnik te Utrecht XIV
Jan van Nassau, stadhouder van Gelderland
87, 133
Jan van Rotterdam, rector te Amersfoort
89
Jan van Ruusbroec XIV, XV, 2
Jan van Vollenhove, rector van de scholie
ren te Zwolle 37
Jan Volmersz., priester te Hoom 173-177,
179
Jaspar van Marborch, rector te Deventer
19, 20, 22
Jean de Home, bisschop van Luik 96, 103,
106
Johan Boem (of Bohemen), schoolrector te
Deventer 13
Johan Brinckerinck, frater te Deventer
XVffl, 4, 13, 20, 21
Johan Butzbach, student te Deventer 16
Johan Caster, rector te Deventer 22
Johan Cele, schoolrector te Zwolle XV,
XVm, 1, 13, 39-41, 176
Johan de Boese, vicaris te Schiittorf 43
Johan de Voecht, kanunnik van St.-Jan te
Utrecht 48
Johan Eijsinge, rector te Groningen 130
Johan Essekensz. van Ommen, devoot te
Zwolle, frater te Agnietenberg en Vol
lenhove XVm, 27, 32, 36, 40, 45, 48,
52, 55-58, 69, 70, 175, 176
Johan Höxter, frater te Deventer XVIII
Johan Klemme, rector te Sibculo 82, 83
Johan Knijff, bisschop van Groningen 122
Johan Koeckman, burger te Zwolle 43
Johan Kokeman, schepen te Zwolle 44
Johan Naeltwijck, pastoor te Doesburg
111, 116
Johan Petersz. van Vreden, clericus te
Deventer 5
Johan van Dalen, subdiaken te Zwolle 51
Johan van de Gronde, frater te Deventer
XVffl, 4, 5, 11, 13, 21, 27, 56, 173,
174, 175, 176
Johan van Deventer, rector te Doesburg 111
Johan van Haarlem, provisor van het Olde
convent te Zwolle 78
Johan van Höxter, frater te Deventer 4
Johan van Kempen, frater te Deventer
XVm, 4, 12, 14, 19, 57
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Johan van Lemego, rector te Amersfoort
61, 62, 67
Johan van Nydeggen, frater te Deventer,
rector van het Adamanshuis te Zutphen
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Johannes Hilbinc, pastoor te Almelo 59,
77
Johannes Hinsberch, frater te Berlikum
171
20
Johannes Kessel, frater te Deventer 6, 7,
Johan van Oekel, kanunnik te ’s-Hertogen13
bosch 103
Johannes Knijff, wijbisschop te Utrecht 10
Johan van Orten, ridder, stichter van het
Johannes Koeckman, rector te Zwolle 34,
Ten Ortenconvent te ’s-Hertogenbosch
52
150
Johannes Koenen, pastoor te Doesburg
Johan van Rekelinchusen, frater te Alber
112, 116
gen 81
Johannes Lingius, leraar te Zwolle 39
Johan van Venray, leraar te Deventer 16
Johannes Mattheus van Haarlem, rector te
Johan van Vianen, frater te Deventer 6
Deventer en te Delft 8, 21, 22, 72, 76
Johan van Zwolle, frater te Deventer, rector Johannes Oostendorp, rector van de school
van het Adamanshuis te Zutphen 21
te Deventer 17
Johan Vos van Heusden, frater te Deven Johannes Pupper van Goch, frater te
ter, prior te Windesheim XVIII, 4, 12,
Amersfoort, rector te Gouda 63, 67,
14, 20, 29, 30, 56, 177
140, 144, 148
Johan Willemsz., devoot te Leiden 188
Johannes Rees (van Reys), frater te Zwolle,
Johannes (Hinne) Rode, rector te Utrecht
minister te Vollenhove 50, 69
112, 160, 164, 168
Johannes Reyneri, burger te Utrecht 159
Johannes Ahrweiler, frater te Doesburg
Johannes Rixtelius, rector te Gouda 142
114, 116
Johannes Schuttorp, rector te Zwolle 52
Johannes Apenhuls (van Appelhülsen),
Johannes Symonsz. van Delft, rector te
frater te Albergen 77
Utrecht 159, 168
Johannes Brebbe van Brugge, kanunnik van Johannes Synthen (Xinthen), frater te De
St.-Jan te ’s-Hertogenbosch 152
venter 13, 16, 17
Johannes Broechouwer, burger te Utrecht
Johannes Telgius, leraar te Zwolle 39
165
Johannes Uytenhaghe/Hagen, burger te
Johannes Brugman, franciscaans prediker
Amersfoort 61
9
Johannes van Andemach, clericus te
Johannes Busch, regulier te Windesheim,
Zwolle 30,40
kroniekschrijver XVII, 4, 6, 18, 39
Johannes van Bree, rector te ’s-Hertogen
Johannes Butzbach, student te Deventer 16
bosch 1 19, 107
Johannes de Birck van Kalkar, rector te ’s- Johannes van Brussel, rector te ’s-Herto
Hertogenbosch 1 93, 107, 139
genbosch 1 107
Johannes de Parvopalacio, notaris te De
Johannes van Coesfeld, prior van het regu
venter 9
lierenklooster Riechenberg 79
Johannes Doetinchem, genoemd Ten Cruys, Johannes van de(r) Oldekerke, rector te
rector te Amersfoort 64, 67, 118
Groningen 121, 126, 128-130
Johannes Eelts, pastoor te Groningen 122 Johannes van Delden, frater te Deventer 13
Johannes Egidii, proost van St.-Pancras te
Johannes van den Steen, rector te ’s-HertoLeiden 189
genbosch 1 107
Johannes Groninghen, frater te Albergen
Johannes van den Zande, rector te ’s-Herto80
genbosch 2 32, 150, 154
Johannes Heusden, frater te Doesburg 113, Johannes van Deventer, rector te Doesburg
114, 118
119
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Johannes van Emmerik, rector te Gouda
144, 148
Johannes van Genemuiden, rector te Zwolle
52
Johannes van Goch, rector te Harderwijk
137
Johannes van Hattem, frater te Deventer 9,
13
Johannes van Hulsen, rector te Utrecht 74,
113, 118, 160, 168
Johannes van Keulen, schilder en goudsmid
49
Johannes van Krefeld, rector te Doesburg
119
Johannes van Munster, rector te Groningen
121, 130
Johannes van Rixtel, rector te Gouda 148
Johannes van Rotterdam, rector te Amers
foort ? 67
Johannes van Turnhout, drukker te ’s-Her
togenbosch 102
Johannes van Wesel, rector te ’s-Hertogen
bosch 2 150, 152-154
Johannes van Westerholt, frater te Zwolle
en Kulm 49
Johannes van Zwolle, rector te ’s-Hertogen
bosch 1 107
Johannes Voppenz., rector te Gouda 140,
148
Johannes Wael, frater te Deventer, prior
van het Bethlehemklooster te Zwolle
20, 57
Johannes Wessel, devoot te Zwolle 120
Johannes Wicheri, scholier te Groningen
129
Johannes Zudendoip, deken van S. Maria
ad Gradus te Keulen 121
Johannes, priester te Kampen? 1, 174
Juan Luis Vives, humanist 165
Judocus Borre, wijbisschop 112, 133, 141
Justus Gercking, leraar te Zwolle 39
Jutte ten Acker, burgeres te Zwolle 41
Kalkar, Caecilaconvent 118
Kalkar, zusters van het Gemene leven 50
Kalveen, C.A. van 140
Kampen, devote gemeenschap XVI, XVII,
XVni, 1, 2, 48, 50, 174
Kampen, minderbroeders 26, 27
Kampen, school 13

Kampen, St.-Agnesklooster 50
Kampen, stad 1, 20, 164, 174
Karei V, keizer 10, 19, 73, 87, 133, 141,
142, 164
Karei van Egmond, hertog van Gelre 86,
113, 114, 121
Kassei, fraterhuis 19, 50
Katharina, vrouwe van Houtricsteyn 178
Katharina van Voorst, jonkvrouwe 33
Kempen, fraterhuis 157
Kempen, stad 157
Kerstine Alberts, burgeres te Hoorn 176
Keulen, fraterhuis XXI, 9, 64, 93
Keulen, stad 121
Keulen, universiteit XIV, 7, 8, 62
Klaarwater, benedictijnenklooster 33, 86,
113
Kleef, zusterhuis, klooster Berg Sion 118
Konstanz, concilie XX, 8
Kulm (Pruisen), fraterhuis 33, 39, 49
Lage, bisschopsburcht 80
Lambert (van Tuynen) van Zwolle, frater te
Deventer, rector van het Adamanshuis
te Zwolle 21
Lambert Paep, raadsheer van de hertog van
Kleef 44
Lambertus Grunnius, pauselijk secretaris 104
Lambertus Rees, frater te Deventer 12
Lambertus van Berchem, rector te ’s-Hertogenbosch 1 102, 103, 106, 107
Lambertus van Gouda, frater te Gouda 142
Lambertus, frater te Hulsbergen 90
Laurens Hayen, drukker te ’s-Hertogenbosch 98
Laurens Poirters, frater te ’s-Hertogenbosch
1 97
Laurentius Gerardsz. Enghel, notaris te
Haarlem 192
Laurentius Mets (Metsius), bisschop van ’sHertogenbosch 95, 105, 152
Laurentius Peynenborch van Oisterwijck,
frater te ’s-Hertogenbosch 1 106
Laurentius van Hildesheim, rector te De
venter 22
Laurentius van Wijenhaven, provisor van
het fraterhuis te Nijmegen 155
Laurentius, frater te Groningen 127
Leiden, Heer-Claes Baertoutszhuis 184,
186, 187
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Leiden, Heer-Jan Rembrandzhuis / St.Hiëronymushuis 187-189
Leiden, Heer-Pieter van de Polhuis 174,
189-191
Leiden, regulierenklooster St.-Hiëronymusdal of Lopsen, bij Leiden 189
Leiden, St.-Pieterskerk 73
Leiden, stad 174, 186, 188
Leiden, tertiarissenklooster St.-Margaretha
191
Leiden, zusterhuis St.-Hiëronymus 188
Leiderdorp, devotengemeenschap 190
Leiderdorp, regulierenklooster Engelendaal
191
Leonard Ruben uit Essen, abt van Abdinghof te Paderbom 158
Leonard van Echt, rector te Delft 71, 76
Leonardus Leonardi, rector te Groningen
130
Leuven, convict 14, 18
Leuven, fraterhuis 12, 18, 106
Leuven, stad 122
Leuven, universiteit 93, 145
Livinus van Middelburg, rector van de
school te Zwolle en te Doesburg 32,
39, 115
Lochem, vicarie van de HH. Philippus en
Jacobus 21
Lodewijk de Bourbon, bisschop van Luik
154
Lodewijk Napoleon, koning van Holland
167
Lubbert ten Busche, frater te Deventer 6,
12, 13
Ludeke, weduwe van Albert Jarich 121,
130
Ludeman van Amersfoort, frater te Alber
gen 77
Ludolf van de Water, priester te ’s-Hertogenbosch 103
Ludolphi o.p., lector aan de fraterschool te
Groningen 125
Ludolphus Brunonis, burger van Deventer
9
Ludolphus Lochem, frater te Doesburg 113
Ludowicus Philippi van Basel, rector te
Zwolle 20, 34, 52
Ludua Hermansweduwe, devote te Hoorn
178, 179, 182

241

Luik, bisschoppelijke curie 152
Luik, fraterhuis 2, 20, 106
Luik, fraterschool 106, 107
Luik, stad 33
Lumey, vlootvoogd der geuzen 142
Lumma van Vollenhove 31, 41, 49
Lutgart Berendsdochter, landeigenares in
Dreempt 111
Lutger, meester in de fraterschool te De
venter 17
Maagdenburg, fraterhuis 19, 50
Maarten Luther 112,113,160
Maarten van Rossem, veldheer 87
Maaseik, St.-Agnesklooster 106
Maastricht, kapittel van St.-Servaas 106,
125
Maastricht, school van pater Abraham 107
Maastricht, tertiarissenklooster Nieuwenhof
106
Maastricht, zusterhuis 118
Margarete, ’meystersche’ van de zusters te
Zwolle 31
Maria van Hongarije, regentes 87
Mariëngaard, regulierenklooster in de Wes
terhof, kerspel Dalfsen 57
Mariënweerd, norbertijnenabdij 134
Marinus Anthoniusz. de Everswaert, rector
van het vicarissencollege te Delft 76
Martinus de Campina, wijbisschop 111
Martinus Duncanus, pastoor te Amsterdam
157
Martinus Godefridi van Rosmalen, rector te
’s-Hertogenbosch 1 107
Martinus V, paus 64, 102
Martinus van Schijndel, rector te Hulsber
gen 86, 90, 140
Mastenbroek, polder 5, 29, 79, 85
Mattheus Grabow, dominicaan, lector in de
theologie te Groningen 8, 31
Matthias Kemp, frater te Doesburg 113
Matthias van Bochold, rector te Gouda
148
Matthias van Budua, wijbisschop 78, 83,
85
Matthias van Kempen, frater te Doesburg
157
Matthias van Oostenrijk, landvoogd 127
Matthias van Zutphen, frater te Doesburg
118

242

REGISTER VAN PERSOONS- EN PLAATSNAMEN

Matthias Vynck, rector te Nijmegen 158
Maurits, prins van Oranje 95, 105, 157
Mechelen, regularissenklooster 140
Mechelen, stadsschool 145
Medemblik, stad 173, 174, 185
Medemblik, tertiarissenklooster 182
Meerendonk, L. van de 151
Mette ten Boem, burgeres te Zwolle 29
Meynart Wolfartsz., grondbezitter te Hoorn
176
Meynold van Windesheim, frater te Zwolle
28,29,40,41,49
Michael Ophovius, bisschop van ’s-Herto
genbosch 98
Moeder Beerte, begijn te Zwolle 57
Monnikendam, klooster Galilea 20, 135
Munster, bisdom 59
Munster, bisschop 59
Munster, colloquium 63, 81, 171
Munster, diocees 9
Munster, fraterhuis XXI, 9, 18, 19, 50, 64,
81, 93, 130, 171
Munster, stad 113
Neder-Elten, zusterhuis 81
Nemelerberg 27, 55-57
Neuss, regularissenklooster Marienberg
118
Neuss, regulierenklooster 60
Nicolaas Delft, procurator van het Kleine
klerkenhuis te Zwolle 44
Nicolaas Dorsten, frater te Berlikum 171
Nicolaas Hendriks, burger te Haarlem 195
Nicolaas IV, paus 139, 188
Nicolaas Jansz., procurator van een vicarie
te Hoorn 182
Nicolaas Lathomus, burger te Deventer 15
Nicolaas Schomaker, frater te Zwolle 27,
36
Nicolaas van Delft, scholier te Zwolle 46
Nicolaas van Erpel, frater te Amersfoort
61
Nicolaas van Kues, kardinaal XXI, 8
Nicolaas van Middelburg, leraar aan de
school te Zwolle 39
Nicolaas van Nieuwland, wijbisschop 164
Nicolaas van Purmerend, priester 174
Nicolaas van Utrecht, frater te Doesburg
114

Nicolaas van Zoes (Zoesius), bisschop van
’s-Hertogenbosch 95, 96, 105
Nicolaas Vyrom, provisor van het frater
huis te Nijmegen 155
Nieuwlicht bij Hoorn, regulierenklooster
57
Nijkerk, zusterhuis 136
Nijmegen, fraterhuis XXIV, 9, 35, 46,
106, 125, 146, 155-158
Nijmegen, jezuïeten 158
Nijmegen, Latijnse school 157
Nijmegen, regulierenklooster St.-Catharina
156
Nijmegen, St.-Stevenskerk 158
Nijmegen, stad 155
Oede Bolardi, custos in de voormalige
fraterschool te Groningen 128
Oegstgeest 188
Oene, tertiarissenklooster O.L.Vrouw van
Nazareth 50, 89
Oirschot, parochiekerk 102
Oldenzaal, St.-Agnietenconvent 81
Oldenzaal, St.-Plechelmuskerk 79
Ommen, Nieuwe brug 80
Oostbroek, St.-Laurentiusabdij 86
Ootmarsum 44
Ootmarsum, kerspel 77
Ootmarsum, parochie 43
Ootmarsum, pastoor 78
Opheusden, regularissenklooster St.-Mariëngaarde 19, 89, 118
Otger van Hoorn, frater te Deventer 9, 16
Otto Claesz. van Beek, rector te Utrecht
160, 166, 168
Outgher Michelsz., devoot te Hoorn 173,
174, 176, 177, 179, 180, 182
Paderbom, klooster Abdinghof 158
Parijs, collége de Montaigu 145
Parijs, universiteit XIV, XV, 11, 145
Paulus Albertsz., priester te Medemblik
62, 173, 174, 176, 178, 182, 184-187
Paulus Anthonie, frater te Hulsbergen 87
Paulus Dirksz. van Schiedam, frater te
Utrecht 159
Paulus n, paus 33, 121
Paulus van Beckum, abt van het benedictij
nenklooster Hulsbergen 90
Paulus van Enkhuizen, priester 174
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Paulus van Someren, prior van het regulie
renklooster Mariënhage te Woensel
152
Peter Dieppurch, rector te Hildesheim 170
Peter Hamervelt, burger te Amersfoort 63
Peter Hovesche, frater te Zwolle 77
Peter van Borcken, rector te Deventer 22
Peter van Ierseke, rector te Harderwijk
137
Peter van Lochem, rector te Harderwijk
137
Peter van Os, boekdrukker te Zwolle 38
Petrus Bree, frater te Zwolle 37
Petrus d’Ailly, kardinaal 6
Petrus Delft, frater te Groningen 122
Petrus Fexen van Hoorn, frater te Deventer,
rector van het Adamanshuis te Zutphen
20
Petrus Goch, frater te Amersfoort 64
Petrus Hoorn, frater te Deventer 11, 13
Petrus Memmius van Herentals, leraar aan
de Hiëronymusschool te Utrecht 166
Petrus Nannius, schoolrector te Gouda 146
Petrus Nehemius Drolshagen, leraar te
Zwolle 39
Petrus Opmerus, historicus 74
Petrus van Afferden, rector van de school
te Amersfoort 66, 134
Petrus van Amsterdam, frater te Deventer
6, 8,9
Petrus van den Bergh (Montanus), rector
van de school te Amersfoort 66
Petrus van Dinslaken, rector te ’s-Hertogenbosch 2 37,46,152-154
Petrus van Maastricht, frater te Deventer
12, 13
Petrus van Vladeracken (Vladeraccus),
rector te ’s-Hertogenbosch 1 102, 103,
105, 107
Petrus Willemsz. van Delft, frater te
Utrecht 159
Petrus Winckel, schoolmeester te Gouda
104, 145
Petrus, instructor in het domus parva te
Zwolle 37
Philip Arentsz., priester te Haarlem 192
Philip Claesz., clericus te Leiderdorp 191
Philippus Melanchton, humanist, theoloog
123
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Philips van Dorp Ghystgensz., burger te
Delft 71
Pielgrijn Gerritsz., huiseigenaar te Hoorn 176
Piet Putten, rector van de scholieren te
Zwolle 38
Piet, instructor in het domus parva te
Zwolle 47
Pieter Claesz., priester te Leiden 184, 189,
190
Pieter Danielsz. uut den Pol (de Poel),
priester te Leiden 174, 186, 187, 189,
190
Pieter Gerritsz. van ’s-Gravenzande, rector
te Utrecht 159, 165, 168
Pieter Gerritsz., rector te Delft, ministergeneraal van de Derde orde 71, 72, 75,
76
Pieter van der Veer, frater te Delft en
Gouda 140
Pieter van Os, rector te Nijmegen 155, 158
Pieter van Tricht, rector te Nijmegen 158
Pius II, paus 9
Pius V, paus XXII, 9, 35, 95, 113, 122
Post, R.R. 1, 16, 122, 124, 126, 151, 179
Postma, F. 124
Praag, universiteit XIV, 61
Prémontré, norbertijnenabdij 97
Purmerend, devote gemeenschap 182
Purmerend, stad 174, 184, 185, 187
Purmerend, Wendelmoet Pieter Aerentshuis
184, 185
Raad van Brabant 95, 97
Raymundus, pauselijk legaat 10
Rees, zusterhuis, tertiarissenklooster 118
Reghelande, moeder van Johan van
Ommen 27, 55
Reinier Praedinius van Winsum, schoolrec
tor te Groningen 128
Reinier van Kessel, frater te Doesburg 116
Reinier van Oss, kanunnik van de St.Stevenskerk te Nijmegen 155
Reinoud IV, hertog van Gelre 84, 85
Reinout, heer van Oij 155, 156
Reyner Bruckinck, vicaris te Zutphen 12
Reyner Claesz., devoot te Leiden 188
Reyner de Lewen (Leonis), frater te Agnietenberg 55
Reyner Praedinius, rector van de St.-Maartensschool te Groningen 127
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Reyner van Maastricht, frater te Zwolle
34, 43-45
Reyner van Rhenen, frater te Agnietenberg
55
Reyner van Texel, rector te Albergen 21,
79-81
Reyner Visbaen, burger te Amsterdam
178, 182
Reynold van Drynen, pastoor te Zwolle
27-29, 56
Reyntgin Grauwertsz., burger te Harderwijk
132
Rhenen, zusters van het Gemene leven 5
Richard Oliviersz., priester te Haarlem 192
Richard Pafraet, drukker te Deventer 13,
16
Riechenberg, regulierenklooster 79
Rijswijk, regulierenklooster Sion 72, 74,
75, 139
Robert, rector te Groningen 126, 129
Rodolphus Oetmerssen, frater te Zwolle 35
Rolf van Ittersum, huiseigenaar te Zwolle
41
Romboldus, frater te ’s-Hertogenbosch 1
104
Rome, H.-Stoel 30, 33, 49, 121
Rome, klooster Ara Coeli 140
Rome, St.-Pietersbasiliek 129
Rossem, zusterhuis 32, 150
Rottardus Zoer, frater te Doesburg 113
Rudolf Agricola, humanist 17, 123
Rudolf Dier van Muiden, frater te Deventer
4, 6, 9, 13, 14, 183
Rudolf van Diepholt, bisschop van Utrecht
8, 32, 63, 64, 79, 80, 85, 111, 116, 140
Rudolf van Enteren, magister 181
Rugge, zusterhuis St.-Andreas 50
Rupert Everardsz. van Grotenbroec, frater
te Albergen 80
Rutger van den Doem, burger te Amers
foort 61
Rutger van Doetinchem, frater te Zwolle
46
Rutger van Weerdt, rector te Luik 20
Rutger van Zon, rector te Hulsbergen 30,
63, 85, 86, 90, 139
Sanderus Schimmelpenninck, rector te
Zwolle 52
Sasse van Ysselt, A.F.O. van 103

Schaïk, R. van 124
Schelle, kluis van de Zwolse fraters 49
Scheltatus van Dyrtzum, priester te Gronin
gen 122
Schoengen, M. 151
Schoonhoven, regulierenklooster Den Hem
72
Schuitema Meijer, A.T. 124, 126
Schultenhuijs, zie Hobergen 77
Schüttorf, parochie 43
Seyne ten Damme, schoolrector te Hasselt
80
Sibculo, fraterhuis XX, XXIV, 82, 83
Sibculo, klooster 51
Simon Hendriksz., clericus te Leiderdorp
191
Simon van Doesburg, rector te Deventer
10, 22, 94
Simon van Geervliet, schepen te Haarlem
194
Sion, kapittel van 72, 138, 147
Sonoy, Diederik, legeraanvoerder 87
St.-Agnietenberg, regulierenklooster 21,
26, 37, 51, 55
St.-Franciscus 188
Steenwijk 44
Stein, regulierenklooster Emmaüs XXV,
72, 104, 139
Steven Louwen, burger te Amersfoort 61
Sweder van Rutenberch, landeigenaar in
het kerspel Zwolle 57
Symon de Laude, pastoor te Gouda 141
Teleman van Honnef, frater te Harderwijk
132, 136
Theodericus die Gruter, lector aan de
school te Deventer 13
Theodericus Gramsberch, priester in Kam
pen 1
Theodericus ter Poerten, Keuls priester 9
Theodericus van Heusden, vicarius van de
St.-Jacobikerk te Utrecht 161
Theodericus van Kalkar, frater te Zwolle
35, 37, 38
Theodericus van Kempen, frater te Does
burg 115
Theodericus van Kueck, frater te Albergen
81
Theodericus van Rietwijck, burger te Haar
lem 192
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Theodericus van Wiel, frater te Deventer
18
Theodoricus Bochum/Boeckum, frater te
Groningen 123, 127
Theodoricus Deyl van Asperen, rector te
Doesburg 114, 119
Theodoricus Dionysii van Lommel
(Loemel), rector te ’s-Hertogenbosch 1
107
Theodoricus van Sittard, rector te Doesburg
112, 114, 119
Theodoricus van Xanten, frater te Doesburg
114
Theodoricus van Zutphen, rector te Deven
ter 86
Theodorus Anckersmidt van Apeldoorn,
beheerder van het Arme-klerkenhuis te
Deventer 10
Theodorus Spronck, kanunnik van St.-Jan
te Utrecht 65
Theodorus van Gouda, lector aan de frater
school te Utrecht 163
Theodorus van Maeseick, rector te Deven
ter 22
Theodorus van Zutphen, rector te Deventer
22
Theodorus van Zutphen, rector te Gronin
gen 122, 130
Theso ter Bruggen, frater te Groningen
130
Thomas Dirksz., pastoor van de O.L.Vrouwekerk te Leiden 190, 191
Thomas van Albergen, rector/minister te
Vollenhove 69
Thomas van Aquino 14
Thomas van Arnhem, frater te Delft en
Gouda 140
Thomas van der Nyekerk, rector te Harder
wijk 133, 137
Thomas van Dinslaken, procurator van het
Arme-klerkenhuis te Zwolle 44
Thomas van Kempen, regulier te Agnieten
berg 6, 13, 20, 26, 55, 84, 174
Thomas, rector in St.-Janskamp te Vollen
hove 140
Trente, concilie 35, 95, 127
Trier, benedictijnenklooster 79
Tubbergen 77
Tubbergen, parochiekerk 78
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Turken 142
Twente 77
Tydeman Zael, burger te Amsterdam 177,
178
Tyman Vedelen van Boirken, uit het dio
cees Münster 9
Utrecht, Balije van de Duitse Orde 111
Utrecht, Buurkerk 160
Utrecht, domkapittel 165, 166
Utrecht, domkerk 12, 145, 163
Utrecht, fraterhuis XVII, XIX, XXTV, 37,
62, 72, 75, 102, 106, 112, 118, 145,
159-170, 173, 174
Utrecht, Hiëronymusschool 164
Utrecht, Jeruzalemklooster 163
Utrecht, kapittel van St.-Marie 134
Utrecht, kapittel van St.-Pieter 64
Utrecht, klooster Bethlehem 50
Utrecht, klooster St.-Caecilia 50, 61
Utrecht, Magdalenaconvent 164
Utrecht, regularissenklooster Elfduizend
Maagden 90
Utrecht, scholen 165
Utrecht, St.-Paulusabdij 64, 86, 93, 166
Utrecht, St.-Pieterskerk 93, 163
Utrecht, stad 2, 165, 174
Utrecht, tertiarissenkapittel 62, 180, 182
Utrecht, Willibrordshuis 166
Utrecht, zusters van het Gemene leven 5
Venlo, kapittel van 106
Vincent Comelisz., ambachtsheer van Ketel
73
Volkert Jansz., burger te Gouda 146
Vollenhove, bisschopsburcht 79
Vollenhove, fraterhuis XX, XXIV, 57, 69,
70
Vollenhove, tertiarissenklooster St.-Janskamp 31, 50, 57, 69, 118, 140
Voorburg, vicarie in de kerk 73
Vredendaal bij Utrecht, regulierenklooster
66
Vrije geesten, te Kampen 2
Vught, kartuizerklooster 90, 151
Vught, zusterhuis 150, 152
Wageningen, parochiekerk 134
Walraven van Meurs, elect van Utrecht
111
Walter van Boechout, pastoor te Gouda
140
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Walter van Gouda, proost van St.-Pieter te
Utrecht 64
Wamel, zusterhuis 32, 118, 150
Wansem, C. van der 180
Wamerus Jacobi, custos van de Latijnse
school te Groningen 128
Weerselo, vrouwenstift 78
Weesp, zusterhuis 168
Wemele, weduwe van Egbert Maes 130
Wemele, weduwe van Ludolff Sickinge
129
Wendelmoet Pieter Aerentsweduwe, burge
res te Purmerend 184
Wermbold van Boskoop, priester te Utrecht
5, 11, 61, 62, 182, 190, 191
Wemer Keynkamp van Lochem, schoolrector
te Kampen, prior te Windesheim 2, 19
Wesel, fraterhuis XXI, 9, 64, 93
Wessel Gansfort, leraar te Zwolle 39, 46,
122, 123
Westerblokker, regulierenklooster Nieuwlicht 178, 182
Westerhof, allodium in het kerspel Dalfsen
57
Wichman Ruerinck, devoot te Zwolle,
frater te Agnietenberg XVIII, 27, 36,
55, 176
Wierda, Lydia S. 38
Wijburch, zuster van Jan Volmersz. 176
Wilhelmus Brey, frater te Doesburg 114
Wilhelmus Comelii, rector te Zwolle 52
Wilhelmus de Scoeten, commandeur van de
johannieters te Haarlem 194
Wilhelmus Lindanus, bisschop van Roer
mond 95
Wilhelmus Pelgrom, rector te ’s-Hertogen
bosch 1 98, 107
Wilhelmus Spaen, vicaris te Alkmaar 194
Wilhelmus van Maarssen, pastoor van de
St.-Joriskerk te Amersfoort 63
Willem Allaertsz. van Petten, priester te
Hoom 175, 177-182, 191
Willem Ansen, burger te Deventer 15
Willem Clinkart, minister-generaal van de
Derde orde 72, 75
Willem de Made, burger te Delft 71
Willem Diricxz. Deym, frater te Delft 73
Willem Frederiks, pastoor te Groningen
122, 126, 129

Willem Hendriksen, rector te Amersfoort
62, 66, 67
Willem Hendriksz., frater te Harderwijk
133
Willem II, hertog van Gelre 87
Willem Jansz. van Weert, frater te ’s-Hertogenbosch 2 154
Willem Jansz., priester te Haarlem 192
Willem Johannis de Weerd, rector te ’sHertogenbosch 2 153, 154
Willem Klinkert, frater te Deventer 6, 14
Willem Lambrechtsz., priester te Leiden (?)
186, 187
Willem Tybus, priester te Gouda 140
Willem van Lochem, pastoor van de St.Mariakerk in Deventer 11
Willem van Vollenhove, procurator van het
Arme-klerkenhuis te Zwolle 46
Willem van Zonsbeeck, frater te Hulsber
gen 85
Willem Vomken, prior te Windesheim 1,
79, 174, 187, 191
Willem Vreden, schoolrector te Deventer
13
Willem Wigboldsz., rector te Groningen
32, 120, 121, 123, 130
Willem Witvoet, priester te Zwolle 35, 44
Willem, prins van Oranje 142
Winand van Ravenstein, rector te ’s-Herto
genbosch 1 101, 106, 107
Windesheim, kapittel 5, 6, 10, 18, 57, 59,
72, 79, 106
Windesheim, regulierenklooster XX, 1, 2,
5, 6, 19, 21, 29, 32-34, 50, 51, 55, 56,
57, 60, 85, 90, 132, 136, 174
Witte van Windesheim, frater te Zwolle
28, 29, 41, 50
Wittewierum, norbertijnenabdij 122
Woensel, regulierenklooster Mariënhage
152
Woudrichem 2
Wouter Jacobsz. Maas, prior te Stein 143
Wouter van Gierle, schoolrector te ‘sHertogenbosch 13
Wynandus van Twickel, pastoor te Ootmarsum 79
Ysebrand Hugenz., devoot te Leiden 188
Zaltbommel, zusterhuis, regularissenkloos
ter St.-Agnes 16,118
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Zeger Goethals, kopiist (frater?) te Deven
ter 12
Zutphen, Adamanshuis 20, 52
Zutphen, librije 12, 114
Zutphen, St.-Agnietenklooster 19
Zutphen, stad 8, 20, 174
Zutphen, zusters van het Gemene leven 20
Zwarte-Water, klooster 82
Zweder Humbertinc, kanunnik te Oldenzaal
78, 79
Zweder van Culemborg, bisschop van
Utrecht 8, 85, 111, 139, 188
Zwedera van Ruinen, devote vrouw te
Deventer 6
Zwolle, colloquium 10, 18, 26, 32, 70, 86,
89, 94, 95, 111, 113, 115, 118, 119,
. 123, 140, 171
Zwolle, devote gemeenschap XVI, XVII,
xvm, 2

Zwolle, fraterhuis XVII, XVIII, XIX,
XXm, XXIV, 5-10, 12, 16-21, 26-54,
55, 59, 62-65, 69, 72, 75, 77, 78, 82,
84, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 103, 110,
111, 115, 118, 121, 126, 128-130, 132,
139, 140, 141, 150-153, 157, 160, 170,
171, 174-176
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Zwolle, Heilig-Kruisbroederschap 42
Zwolle, Kadenetershuis 34, 50, 51
Zwolle, kerspel 5, 57
Zwolle, Maria-broederschap 51
Zwolle, Olde Convent 26, 28-30, 40, 48,
50, 55
Zwolle, regulierenklooster Bethlehem 51,
60, 82, 90
Zwolle, school 1, 17, 21, 33, 39, 41, 47,
51, 115, 123, 128, 152
Zwolle, St.-Michielskerk 30, 33, 34, 41,
42,51
Zwolle, stad 8, 21, 27-31, 35, 44, 52, 57,
72, 84, 174
Zwolle, Ter Kinderhuis 28, 34, 50, 72
Zwolle, termijnhuis van de minderbroeders
te Kampen 26, 27, 40, 48
Zwolle, Wytenhuis 34, 37, 50, 52
Zwolle, zusterhuis Ten Busch 50, 51
Zwolle, zusterhuis Ter Maet 46, 50, 51
Zwolle, zusters van het Gemene leven 21,
49, 89
Zwolle, Zuytenhuis 50
Zwolle, ‘wedume’ 28
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