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Inleiding 

De aanmoediging tot het bestuderen van de geschiedenis der benediktijnen 
in Nederland heb ik gekregen van twee ordebroeders die zich op dit ge
bied verdienstelijk gemaakt hebben, Dom J. Huyben, eertijds prior van 
Egmond, en Dom Paulus Volk uit Maria Laach. Een speurtocht van enke
le jaren in binnen- en buitenlandse archieven leverde zoveel materiaal, dat 
het noodzakelijk bleek de stof te verdelen. Ik heb daarom een verdeling 
naar de huidige provincies aangehouden en voor dit proefschrift de kloos
ters in de provincie Groningen gekozen. Vooreerst omdat de geschiedenis 
van deze groep me bijzonder boeide. Vervolgens omdat hier, meer dan in 
de andere provincies een samenhang bleek te bestaan. Niet alleen behoor
de dit gebied kerkelijk tot een enclave van het bisdom Munster; in de tijd 
dat de te behandelen kloosters bestonden, voltrok zich ook de moeizame 
staatkundige ontwikkeling die uiteindelijk zou voeren tot de vorming van 
wat wij nu kennen als de provincie Groningen. De bestuurders der kloos
ters waren bij deze ontwikkeling nauw betrokken. 

Toch kan dit boek zich slechts aanbieden als een bijdrage, en wel in 
tweeërlei opzicht. Een bijdrage tot de geschiedenis van de provincie en tot 
de geschiedenis van de benediktijnen in Nederland. 

De geschiedenis van de provincie Groningen is nog niet geschreven. 
Daardoor ontbreekt in deze studie misschien nog te veel de lokale of regi
onale achtergrond. Zelfs voor het speciale aspect van de kerkgeschiedenis 
ontbreekt nog in vele opzichten het voorbereidende werk. Met name zou 
voor een betere situering van de benediktijnenkloosters een soortgelijke 
studie van de andere grote orden, de cisterciënsers en de premonstraten-
sers of norbertijnen, ondernomen moeten worden. 

Wat met betrekking tot de gewestelijke geschiedenis gezegd is, geldt ook 
ten aanzien van de ordesgeschiedenis. De eigen aard van de monnikenor
de lag, en ligt gedeeltelijk nog in het ontbreken van een centraal bestuur. 
Elk klooster is autonoom en onafhankelijk. Dit in tegenstelling tot de mo-



déme orden en congregaties, maar ook tot de meer verwante instituten, de 
cisterciënsers en de premonstratensers. Van een ordesbewustzijn kan bij 
de benediktijnen in die eeuwen nauwelijks gesproken worden. Voor zover 
kloosters samengingen, geschiedde dat geheel op vrijwillige basis. Pogin
gen van Rome, daarin verandering te brengen, vonden toen in de Neder
landen weinig weerklank. Vanuit de „ordesgeschiedenis" is er derhalve 
weinig documentatie te verwachten. 

De verleiding, om slechts één klooster uit te kiezen en daarop alle aan
dacht te richten, is dan ook zeer groot geweest. Het werk zou veel gemak
kelijker en aangenamer geweest zijn. Maar de leemten in onze bronnen 
zouden zich nog meer getoond hebben. Het te geven beeld zou zeer onvol
ledig en eenzijdig geweest zijn. Bij de behandeling van alle benediktijnen-
kloosters uit het aangegeven gebied daarentegen kan men onvolledigheid 
op bepaalde punten in het ene klooster soms compenseren met gegevens 
over een ander. Ook komt op deze wijze de rol van de kloosters in het 
kerkelijke, politieke en maatschappelijke leven van het aangeduide gebied 
beter tot zijn recht. De beoefenaar van de streekgeschiedenis zal hier bo
vendien vele personalia en toponymica vinden, die hem bij zijn onderzoek 
kunnen helpen. 

Wij moeten daarom vooral steunen op de bronnen die ons uit klooster
lijke, gewestelijke en diocesane archieven en uit kronieken resten. Dat is 
een beperking die nog verscherpt wordt door de lacuneuze aard van deze 
bronnen. In het eerste hoofdstuk wordt een inventarisatie gegeven van het 
nog voorhanden zijnde materiaal. De daar telkens herhaalde opmerking 
dat de besproken teksten tot nu toe niet of nauwelijks gebruikt zijn, moge 
deze studie rechtvaardigen. 

De kloosterarchieven en de „landsarchieven" (als we hiermee de gro-
ningse archieven gemakshalve even mogen aanduiden) zouden tesamen 
met enkele familie-archieven reeds een politieke en sociaal-economische 
geschiedenis van de kloosters mogelijk gemaakt hebben. 

De Duitse en Romeinse archivalia leveren vooral het materiaal voor de 
interne situatie: bestuur, ordetucht en de plaats in het kerkelijk leven. 
Datzelfde geldt van de kapittelverslagen die pas sinds kort door edities be
reikbaar zijn. Het belang van de Munsterse archivalia moet daarbij bijzon
der onderstreept worden. 

Ook het Oorkondenboek van Groningen en Drente kan ten aanzien van 
de in- en uitwendige geschiedenis der kloosters moeilijk overschat worden. 
Maar zelfs dit is meest nog onontgonnen terrein. 

De kronieken zijn door hun subjectieve inslag een moeilijker waardeer
bare en hanteerbare groep. Zij zijn vooral van belang voor de eigen tijd en 
situatie. Bij elke auteur ligt dat anders. 

De brieven geven vaak details en kunnen het reeds bekende soms op 
verrassende wijze corrigeren, aanvullen of verduidelijken. 

Het belangrijkste aspect in een kloostergeschiedenis, namelijk het gehal-



te van het innerlijk leven der bewoners, kan vooral uit de vrijwel onbeken
de kapittelrecessen en meer nog uit de wel bekende, maar bijna niet ge
kende geestelijke geschriften worden afgelezen. Doch juist op dit punt is 
ons materiaal het schaarst. 

Een ernstige moeilijkheid komt voort uit de ongelijke verdeling van het 
beschikbare materiaal over de vier eeuwen geschiedenis die wij willen be
handelen. Uit de twaalfde eeuw hebben wij geen eigentijdse gegevens; uit 
de dertiende stammen enkele oorkonden, een paar opmerkingen uit de ka
pittelrecessen en wat losse mededelingen uit kronieken. In de veertiende 
eeuw begint het oorkonde-materiaal iets rijker te vloeien, maar boven de 
twintig stukken komen we amper uit. Eerst in de vijftiende eeuw kunnen 
we ons een beter beeld vormen. Een vloed van oorkonden, de kapittelver-
slagen en enkele kronieken geven een veelzijdiger beeld. In de laatste 
eeuw die ons zal bezighouden, is de oogst het grootst. Oorkonden van al
lerlei aard en talrijke kronieken stellen ons in staat, het leven van nabij te 
volgen; kapittelverslagen tonen ons de op- en neergang; de uitgewisselde 
brieven brengen ons in bijna direct contact met de mensen. 

In deze ongelijkheid krijgen wij toch weer een correctie in die zin dat de 
abdijen slechts geleidelijk door rijkdom en invloed aan betekenis wonnen. 
De geleidelijke toename van materiaal is dus niet helemaal toevallig. Zij 
beantwoordt min of meer aan de langzaam stijgende belangrijkheid der 
kloosters in de Ommelanden. 

Rest nog een woord te zeggen over de gevolgde methode. Hoofddoel van 
deze studie is de kloostergeschiedenis. Deze beslaat een periode van onge
veer vier eeuwen. ledere verdeling heeft iets willekeurigs. Toch is hier een 
verdeling naar eeuwen aangehouden, een verdeling die door het zoeven 
gezegde over het voorhanden materiaal gerechtvaardigd moge worden. Zo 
ontstond de volgende opbouw. Aan het eigenlijke corpus gaan drie hoofd
stukken vooraf waarin behandeld worden het bestudeerde materiaal, de 
politieke en godsdienstige situatie in het betrokken gebied en de stichting 
van de kloosters. 

Daarna volgen drie hoofdstukken, één voor de eerste twee eeuwen; één 
voor de tijd van 1400 tot 1536, jaar waarin Stad en Lande zich aan Karel 
V onderwierpen; een derde voor de rest van de zestiende eeuw. Daar het 
materiaal voor de laatste twee hoofdstukken nogal talrijk was, zijn deze 
gesplitst in twee afdelingen, één voor de interne en één voor de externe ge
schiedenis. De hoofdstukken zijn ingedeeld in paragrafen die elk een the
ma behandelen: bewoners, intern leven, verband (voor zover aanwezig) 
met benediktijnenkloosters buiten de provincie Groningen, rol in de ge
westelijke politiek (waterschapszorg, rechtspraak, bestuur), relaties met 
het bisdom en met de paus. In elke paragraaf zijn de gegevens naar kloos
ters gerangschikt. Daarbij is, voor zover doenlijk, de alfabetische volgorde 
der kloosters gevolgd. Op deze wijze kan de lezer die over een abdij gein-



formeerd wil worden, tamelijk snel alle gegevens over dat klooster terug
vinden. Alleen in het zesde hoofdstuk was het wegens de bijzondere ver
wikkelingen niet altijd mogelijk dit princiep consequent vol te houden. 

Een laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de lotgevallen van kloos
ters en kloosterlingen na de opheffing. Een algemeen besluit poogt de re
sultaten van het onderzoek samen te vatten. 

In een Aanhangsel worden de abtenlijsten gegeven, waar voor elke abt 
bijeengezet is, wat van hem bekend is. 



HOOFDSTUK I 

Bronnen en Literatuur 

A ARCHIEVEN 

1 Kloosterarchieven. 

a De eigenlijke kloosterarchieven uit de provincie Groningen afkomstig, 
zijn verloren gegaan. Slechts enkele resten zijn er door onbekende omstan
digheden van overgebleven. Ze worden bewaard op het Rijksarchief te 
Groningen in twee dozen. Daarnaast is er nog een portefeuille met enkele 
stukken uit Selwerd. 

Een officiële inventaris ervan bestaat niet. Wel zijn de regesten te vin
den in Register van het archief van Groningen, kronologisch gedeelte, van 
H. O. Feith op de desbetreffende jaren. 

Wij vinden in de dozen dertien stukken die betrekking hebben op de 
door ons bestudeerde kloosters. Zij lopen over de jaren 1400 tot 1590, en 
wel zeven stukken over Thesinge, vier over Selwerd en twee over Rottum. 

Naar onderwerp zijn het: een pauselijke bulle voor Thesinge, twee in
corporaties, resp. een voor Thesinge en een voor Rottum; een visitatiever
slag van Rottum anno 1589; een proveniersbrief voor Selwerd anno 1560; 
de rest zijn financiële transacties en attesten, en enkele waterschapsrege
lingen. De meeste van deze documenten zijn tot nu toe niet of nauwelijks 
gebruikt. 

De portefeuille over Selwerd bevat gegevens over inkomsten en uitga
ven van de abdij uit de jaren 1583 tot 1595, en enkele waterschapsregelin
gen, in totaal zeven stukken. 

Enkele van deze economische gegevens zijn verwerkt in mijn studie 
over het dubbelklooster Selwerd. 

b Een genre apart is het kasboek van Selwerds laatste abt, Hendrik van 
Lontzen, lopend over de eerste jaren van zijn abbatiaat, 1560-63. Het 
heeft een nogal ronkende titel die een hele pagina beslaat. Wij kunnen 
volstaan met de eerste zin, die de inhoud volkomen juist weergeeft: Rati
onale expositorum fratris Henrici Lontzenii abbatis in Ziloah. 

Dit Rationale bevindt zich in het Rijksarchief te Groningen. Het is klein 
octavo-formaat, 18x25 cm, bevat 112 bladzijden van papier, gebonden in 
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perkamenten band. Achterin bevindt zich een perkamenten schutblad, be
vattende vermoedelijk een gedeelte van een traktaat over het Paasmys-
terie (vgl. blz. 22/). Het schrift van het kasboek is nogal onregelmatig, 
soms zeer slordig, maar geeft bij het lezen geen bijzondere moeilijkheden. 

Dit kasboek is op de eerste plaats van belang, omdat wij eruit leren wat 
er zoal omging in een kloosterhuishouding in het midden der zestiende 
eeuw. Wij zien wat er voor bedrijven waren, wat er aan interne gewoontes 
leefde. Maar wij vinden er ook weerklanken van gebeurtenissen buitens
huis, van de grote politiek en van de relaties met andere abdijen in het 
Groningerland. Ook de persoonlijke belangstelling voor boeken en de 
milddadigheid van de abt worden ons bekend. 

Dit Rationale is nooit onderwerp van speciale studie geweest. Wel zijn 
er gegevens uit gebruikt om enig inzicht te geven in een oude kloosterhuis
houding. De gegevens over aanschaf en inbinden van nieuwe boeken zijn 
ook al eens verwerkt. Men zou hier kunnen spreken van een zekere 
roofbouw. 

Tenslotte zijn er twee kartularia, namelijk een van Feldwerd en een van 
Selwerd. Het grote belang van deze twee documenten springt terstond in 
het oog als wij bedenken dat wij voor deze twee abdijen voor de vijftiende 
eeuw bijna geen dokumenten hebben. Daar nu de twee kartularia hoofd
zakelijk stukken uit die eeuw in kopie overleveren, vullen zij de lacune in 
belangrijke mate op. 

с Het Kartularium van Feldwerd. 

Het kartularium dat oorspronkelijk geen titel had, is een gebonden boek,. 
20x14 cm, samengesteld uit papieren katernen, zestig bladen in totaal, 
waarvan enkele onbeschreven zijn. Het is gebonden in een kartonnen kaft, 
eind XVIIIe of begin XlXe eeuw. Bij het inbinden zijn voor en achter 
enkele bladen van een jongere papiersoort bijgebonden. Er is geen pagi
nering. 

Het oude handschrift is door één hand geschreven, een soort schoon-
schrift dat nog veel kenmerken van het oude heeft. Het is regelmatig, al is 
duidelijk te zien dat de schrijver in fasen schreef, nu eens kleiner en com
pacter, dan weer groter en wijder. De transscriptie geeft nergens moei
lijkheden. 

Het kartularium zal in Feldwerd geschreven zijn, en wel tijdens het ab-
batiaat van Requinus van Deventer (1516 tot na 1530). Deze datering kan 
uit het werk opgemaakt worden. 

Het jongste stuk is van 30 april 1528. Spoedig daarna moet het voltooid 
zijn, want kort nadien is bij een oorkonde, in het lopend schrift van die 
dagen bijgeschreven: „Item dijet hues is vercoft int jaren etc xxxj Bartho-
lomei". Ergo vóór 24 Augustus 1531 was het handschrift al voltooid en 
begon men er reeds correcties in aan te brengen. 
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Over de lotgevallen van het handschrift valt weinig te vertellen. Aan
vankelijk is het natuurlijk bezit van de abdij geweest. Waar het na de op
heffing gebleven is, weten we niet. De eerste aanwijzingen stammen uit de 
XVIIIe eeuw. Medio vorige eeuw is het bezit geworden van het Oud-ar-
chief en vandaar is het via het provinciaal archief overgegaan naar het 
Rijksarchief in Groningen. Daar berust het nu als no 71 van de hand
schriften in-40. 

Het kartularium bevat zeventig kopieën van oorkonden uit de jaren 1412 
tot en met 1528; verder aantekeningen over documenten die de schrijver 
wel tot zijn beschikking had, maar die blijkbaar niet voor zijn doel ge
schikt waren. Het blijkt namelijk ook uit andere gegevens dat we hier met 
een beperkt gedeelte van het kloosterbezit én van het oorkondenbezit te 
doen hebben. Uit de domeinregisters van na de opheffing weten we im
mers dat het grondbezit van de abdij veel groter was dan wat wij uit het 
kartularium kennen. Zo ook weten wij dat er in schrijvers tijd meer docu
menten waren, getuige de opmerking bij oorkonde no 64: „De mortifica-
tio van dessen breve sol y vinden in des officiaels breff in conventskiste". 
Dergelijke aantekeningen ook bij nn 34 en 68. Wat was het criterium bij 
de selectie? De stukken gaan over aankoop, schenking en ruil van grond. 
Verder zijn er scheidsrechterlijke uitspraken en dotaties van zusters in de 
vorm van landschenkingen of renten. De schrijver maakte zelf een schif
ting door vier series titels, maar het blijft moeilijk te achterhalen, waarom 
deze oorkonden wél en andere niet opgenomen zijn. Als men latere bij
schrijvingen beziet, rijst zelfs de vraag of de eerste opzet van de samenstel
ler wel gehandhaafd gebleven is. 

In dit stadium van onderzoek is voor ons vooral van gewicht wat het 
kartularium ons biedt met het oog op ons onderwerp. Want de vraag naar 
taalkundige waarde (het is in het Nederlands geschreven) moeten wij hier 
ter zijde laten. Terloops zij gewezen op het belang voor de streekgeschie-
denis. 

Maar voor ons gaat het nu om de gegevens voor de abdij. Vooreerst ge
ven de teksten ons enig idee over de aanwinst van bezit en over de econo
mische situatie van het klooster. Dat werpt meteen wat licht op de relaties 
tussen klooster en omgeving. Verder kunnen wij dank zij deze gegevens 
een en ander te weten komen over de abten en hun positie en beleid gedu
rende de vijftiende eeuw en het eerste kwart van de zestiende. Tenslotte 
horen we iets over conventualen en haar recrutering, terwijl sommige als 
het ware terloops gemaakte opmerkingen enige kennis geven over het le
ven van alle dag. Door de kenners der streekgeschiedenis wordt dit kartu
larium hoog aangeslagen en een uitgave zou met vreugde begroet worden. 
Daar het boek geen paginering had en ook de series los van elkaar genum
merd zijn met cijfers en letters, heeft een latere bezitter een doorlopende 
nummering aangebracht. Bij het citeren zullen wij die aanhouden. 
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d Alwat over het kartularium van Feldwerd gezegd is, kan mutatis mu
tandis ook gezegd worden van het kartularium van Selwerd. 

In omvang en kunstzinnige afwerking is dit werk nog belangrijker dan 
dat van Feldwerd. Het boek, 29x21 cm, is gebonden in perkamenten band 
en omvat 142 perkamenten bladen met nog twee schutbladen. Bovendien 
zijn er nog twee oorkonden bij ingebonden. Op het voorste schutblad 
staan drie verklaringen van respect, abt Andreas van Thesinge 
(30-7-1507), Burgemeester en raad van Groningen (17-8-1507) en Henri-
cus, vikaris van Munster en Osnabrück, en Ulfard, proost van Loppersum 
(10-9-1507) waarin getuigd wordt dat al de 470 stukken in dit kartularium 
overeenstemmen met de originelen. Het betreft meest aankomsttitels van 
bezittingen, lopende over de jaren 1382 tot 1507. De oorkonden zijn op
genomen in alfabetische volgorde der kerspelen waarin de goederen gele
gen waren. De bladen tonen een zeer mooie bladspiegel met ruime mar
ges, in duidelijke gotische letter. Soms is er in lopend schrift een op
merking toegevoegd. 

De samenstellers van het oorkondenboek van Groningen en Drente die 
het jaar 1405 als eindpaal namen, hebben uit dit kartularium een of twee 
oorkonden overgenomen. Van der Velden benutte het in zijn dissertatie 
over Agricola voor de gegevens over diens vader, abt Hendrik Vries van 
Selwerd (1444-1480). Voor de rest is er van dit juweel van calligrafie nog 
maar weinig gebruik gemaakt, hoewel een geschreven regestenlijst ervan is 
samengesteld. 

2 Statenarchieven. 

Bij de Statenarchieven voor de provincie Groningen wordt onderscheid 
gemaakt tussen het Ommelander archief, dat gaat tot 1594, en de archie
ven der Staten van Stad en Lande, van 1594 tot 1798. Van elk van deze 
groepen is een inventaris opgemaakt en uitgegeven door Dr. W. J. 
Formsma. 

a Ommelander Archief. 

Van dit archief komen zeven nummers voor ons in aanmerking en wel de 
nrs 33, 82, 149, 211, 212, 297 en 758. Het eerste en het laatste nummer 
hebben betrekking op de landspolitiek. De andere vijf hebben betrekking 
op interne kloosterzaken. Deze zijn tot nu toe niet benut. 

b Archieven der Staten van Stad en Lande. 

Na de opheffing der kloosters werden de goederen door de Staten genaast 
en door deze, middels zaakwaarnemers, beheerd. De ontslagen religieuzen 
werden met een pensioen dat uit de kloostergoederen verstrekt werd, 
schadeloos gesteld. De lotgevallen van deze kloostergoederen en hun be
heer zijn door Roelfsema in haar dissertatie uitvoerig behandeld. Voor 
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onze studie is van belang de wijze waarop in de alimentatie der klooster
lingen voorzien werd. Wij kunnen daaruit de personalia van de monniken 
en monialen nagaan. Echter niet verder dan het jaar 1605. 

De meesten waren toen al overleden of op een andere manier tevreden 
gesteld. De alimentatie der Selwerders is in de registers van dat klooster 
te vinden; dat zijn de inventarisnummers 2289 t/m 2298. De alimentaties 
voor de bewoners van Feldwerd, Rottum en Thesinge vindt men in de 
nummers 2300 t/m 2306. In n. 2684 bevindt zich nog een verklaring van 
abt en konvent van Selwerd a0 1588; in n. 2770 een attest van abt en con
vent van Thesinge a0 1594. Losse mededelingen over de kloosterlingen en 
de gebouwen vinden we in de inventarisnummers 110, 111, 112, 113, 119, 
122, 123, 124, 125. 

Uit de gegevens van Selwerd is een en ander verwerkt in mijn studie 
over dat klooster. 

3 Warf constituties. 

In Groningen en de Ommelanden kende men in de middeleeuwen bijeen
komsten van alle plattelandsrechters van het kwartier met de regering van 
de stad: de warf of werf. De warf gaf keuren en privileges, behandelde ci
viele zaken in beroep en vervolgde criminele zaken, als de redgers nalatig 
waren. Soms kwamen de rechters van meerdere kwartieren bijeen, de me
na warf; vooral als er belangrijke of moeilijke zaken aan de orde waren. 
De uitspraken werden gebundeld en dienden vaak bij latere jurisprudentie 
als leidraad. 

Deze warfconstituties zijn door H. O. Feith verzameld en uitgegeven. 
Voor onze abdijen vinden wij daarin zes uitspraken: een voor Selwerd 
(1411); een voor Thesinge (1460) en vier voor Feldwerd (alle 1450). Van 
deze laatste vier is er één te vinden in het kartularium van Feldwerd (n. 
35). Al deze uitspraken betreffen geschillen over grondbezit of water-
schapsverplichtingen. 

Tot nu toe is er van deze uitspraken geen gebruik gemaakt voor de ge
schiedenis van de afzonderlijke abdijen. Zij zullen worden aangehaald 
naar de uitgave van Feith. 

4 Hoge Justitiekamer. 

De Hoge Justitiekamer vormde het hoogste Hof van beroep voor Stad en 
Ommelanden. De archieven van dit Hof zijn geïnventariseerd en uitgege
ven door Formsma. 

Voor onze abdijen komen in aanmerking de nrs 4, 40, 59, 88, 91, 573, 
588, 674 en 1264. Sommige bevatten meerdere stukken. Bovendien zijn er 
enkele gegevens die van elders bekend waren, in de bijgevoegde regesten-
lijst opgenomen. De uitspraken lopen over de jaren 1434 tot 1589, met 
dien verstande dat er slechts twee uit de vijftiende eeuw dateren. 
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Over de abdijen verdeeld zijn er drie uitspraken resp. voor Thesinge en 
Selwerd, twee resp. voor Feldwerd en Rottum, één voor Ten Boer en een 
voor de vier eerstgenoemde samen. De meeste uitspraken betreffen bezits-
pretenties; verder zijn er enkele supplieken ter verlichting van lasten, met 
toewijzing of afwijzing. Interessant zijn twee uitspraken die wijzen op in
menging in inteme bestuurszaken. 

Tot nu toe zijn deze dokumenten niet benut. Zij zullen naar inventaris
nummer of regest worden aangehaald, al naargelang zij zijn opgenomen. 

5 Waterschapsarchieven. 

In een land waar men zo met het water worstelde als de Ommelanden, 
waren de waterschappen van vitaal belang. De abdijen met hun groot
grondbezit waren de voornaamste belanghebbenden. De archieven die be
trekking hebben op het beheer der waterschappen zijn dan ook uitgebreid. 
Zij zijn geïnventariseerd door J. A. Feith. Deze inventaris is in druk ver
schenen. Voor elke waterschap is een afzonderlijke nummering der ar
chieven aangehouden. 

Voor Thesinge zijn er in totaal twaalf nummers, lopende over de jaren 
1464 tot 1577; voor Feldwerd zijn er vijf, 1424 tot 1557; voor Selwerd en 
Rottum elk twee, resp. 1435-1453 en 1464-1561. Tot nu toe zijn deze 
stukken niet benut. 

6 Gemeente-archief Groningen. 

Het oude stadsarchief bevat voor ons onderwerp 34 nummers. Zij zijn alle 
opgenomen in het Register van Feith. Over de abdijen verdeeld geven zij 
de volgende tabel: Selwerd 19, Rottum 10, Feldwerd 2, Thesinge 3, alle 
lopende over de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw. Sommige num
mers hebben betrekking op twee of drie abdijen. 

Meestal gaat het over directe relaties met de stad, soms over algemeen 
landsbelang. Naar onderwerp kan men het volgende overzicht maken. 
Verkoop, ruil of gebruiksregeling van land 8; aflossen van rente en schul
den 8; schenkingen 2; volmachten tot onderhandelen 4; brieven 7. 

Van al deze stukken zijn er twee, over Selwerd, gepubliceerd in het 
Oorkondenboek van Groningen en Drente dl I, 449 en 472 (dit laatste 
niet geheel correct). Sommige gegevens zijn vermeld in het protocol van 
Egbert Alting, maar slechts twee daarvan zijn opgenomen in de uitgave 
van Van Royen en Formsma (zie onder kronieken). 

7 Oud-archief Appingedam. 

In het oud-archief van Appingedam bevinden zich twee documenten die 
ons aangaan. In de inventaris, door Formsma opgemaakt, zijn het de num-
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mers 24 (een verklaring van de twee oud-abten van Feldwerd en Thesinge 
omtrent de landsrechten van Appingedam, 1604/5) en 27 (een overeen
komst tussen Stad en Landen, 1539, in de abdij Selwerd gesloten). 

Deze documenten zijn nog niet voor historisch onderzoek gebruikt. 

8 Duitse archivalia. 

In de vorige eeuw zijn er twee Duitse oorkondenboeken verschenen die uit 
hoofde van hun onderwerp ook oorkonden over het Groningerland gepu
bliceerd hebben. R. WILMANS gaf in het derde deel van zijn Westfälisches 
Urkundenbuch de oorkonden van het bisdom Munster, 1201-1300. Fried
länder gaf stukken uit in zijn Ostfriesisches Urkundenbuch. Deze edities 
zijn achterhaald door het Oorkondenboek van Groningen en Drente dat 
tot 1405 gaat. 

Intussen publiceerde Blok zijn Verslag aangaande een onderzoek naar 
Nederlandsche archivalia in Duitsland (1888). Daarin worden een aantal 
oorkonden en andere documenten vermeld uit de XVe en XVIe eeuw die 
zich in het Staatsarchiv te Munster bevinden. De ervaring heeft mij ge
leerd dat men met dit boek voorzichtig moet zijn. De opgaven zijn vaak 
onnauwkeurig; zij zijn bovendien zeer onvolledig. De door hem vermelde 
oorkonden zijn bij de recente reorganisatie van het archief ondergebracht 
onder het fonds Fürstentum Münster. Daarbij bleek één document door 
Blok vermeld, een proces-verbaal van de abtskeuze in Feldwerd, a0 1540, 
zoekgeraakt. Zodoende blijven er zeven nummers over. 

Verder vermeldde Blok „een bundel stukken over de verhouding van 
het klooster Bethlehem tegenover de abdij Rottum" (197). Deze docu
menten bevinden zich in een ander fonds, namelijk het iMndesarchiv, 
afd. Geistliche Jurisdiktion in Friesland, en wel: 8 nr 1-15 Band II, 3e 
afd. no 13. Deze stukken zijn door Formsma benut voor een studie over 
dat onderwerp. 

In ditzelfde fonds, Geistliche Jur. vindt men echter ook nog in Band I 
een presentatie aan de bisschop van een elect voor de abdij Rottum, 1556. 
In Band III tenslotte een brief van de luitenant van Groningen, 1567, om 
de abten van Selwerd en Rottum met een onderzoek naar de kerkelijke si
tuatie in de Ommelanden te belasten. Ik heb dit laatste gepubliceerd in het 
aanhangsel van mijn studie over Selwerd. 

Daarnaast echter is er nog een afdeling Ostfriesische Urkunden, door 
Blok niet vermeld, waarin zich een achttal nummers bevindt dat voor ons 
vim belang is. Het heeft er de schijn van dat de verspreiding over twee 
fondsen meer van toevallige aard is. Beide bevatten stukken uit de XVe en 
XVIe eeuw. De inhoud is meest van interne aard, namelijk processen-ver
baal van abtskeuzen (8); incorporaties van proosdijen of parochies (6) en 
één scheidsrechterlijke uitspraak. Twee apart vermelde bundels betreffen 
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eveneens (omstreden) incorporaties. Alleen deze twee laatste zijn object 
van studie geweest. 

Een gegeven over Selwerd vindt men nog in een lias genummerd Msc II 
nr 51 fol. I. 

Door Blok in het geheel niet vermeld (en ook wel niet gekend) zijn de ge
gevens in het Bischöfliches Diözesanarchiv te Munster, thans onderge
bracht in de Kardinal von Galenstiftung. Van dit archief bestaat een ge
drukte inventaris, van de hand van de archivaris Dr. Börsting. Deze inven
taris is niet feilloos. De namen der abdijen worden enkele malen verward. 
Bij het opsporen geeft dat echter geen moeilijkheden. 

Daar is vooreerst de afdeling Urkunden Generalvikariat. Daarin be
vinden zich drie processen-verbaal van abtskeuzen, twee van Selwerd en 
een van Rottum. 

Nog belangrijker bleek het Domarchiv. Het was namelijk de gewoon
te dat het Domkapittel de gekozen abten aan de bisschop ter bevestiging 
voordroeg. Deze voordrachten werden ingeschreven in het Collations-
buch. Er zijn vijf van zulke delen, genummerd A, 1-5, ondergebracht on
der no IX Beneficialwesen. Hierin vinden wij tien nummers voor onze ab
dijen (uitgezonderd Selwerd): zeven confirmaties van abtskeuzen, drie in
corporaties. 

Een laatste vermelding tenslotte vinden we in het Staatsarchiv te Düssel
dorf, archief Werden, waarin een abt van Selwerd genoemd wordt. 

In totaal hebben we dus 31 nummers (sommige meerdere stukken bevat
tend), als volgt over de abdijen te verdelen: Rottum 15; Feldwerd 7; Sel
werd 3; Thesinge 3; algemeen 2. 

De dokumenten over Selwerd zijn gebruikt in mijn studie over dat 
klooster en enkele zijn daar gepubliceerd in het aanhangsel. Verder zijn 
alleen de twee vermelde bundels, een over Rottum en een over Feldwerd, 
beide handelend over een incorporatie, object van een studie geweest. 

9 Romeinse archivalia. 

De archivalia van de Curie die op ons onderwerp betrekking hebben, zijn 
gedeeltelijk gepubliceerd. In het Bullarium Trajectense van Brom (I, 
1892) twee stukken over Rottum; ook te vinden in OGD. In Archivalia in 
Italië, dl I van dezelfde (1908-9) drie stukken, twee over Selwerd, een 
over Rottum. 

In Romeinsche bronnen van Brom, uitgegeven door Hensen (1922) 
drie stukken over Selwerd; een over Feldwerd. 

Het meeste is echter te vinden bij REIMERS, Friesische Papsturkunden. 
Van de dertien door hem gegeven nummers is er één te vinden in Broms 
Archivalia. 
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Zo krijgen we een totaal van 21 oorkonden, als volgt verdeeld: Selwerd 
9; Rottum 8; Feldwerd 2; Thesinge en Ten Boer elk een. Het betreft hier 
allerlei kanonieke kwesties: incorporaties, abtskenzen, volmachten, dis
pensaties en scheidsrechterlijke uitspraken. Alleen de stukken over Sel
werd zijn gebruikt, en wel in mijn studie over dat klooster. 

Toen deze studie al een heel stuk gevorderd was, vernam ik dat profes
sor A. G. Jongkees van de Universiteit van Groningen met zijn studenten 
het bronnenonderzoek in het Vatikaanse Archief heropend heeft. Daarbij 
is gebleken dat Broms werk zeer onvolledig is. Het onderzoek is nog in 
volle gang. Daarom werd het moeilijk de resultaten ervan nog in deze stu
die te verwerken. Het is overigens te verwachten dat eventuele gegevens 
over de hier behandelde kloosters ongeveer van dezelfde aard zullen zijn 
als die nu reeds bekend zijn. Tot op zekere hoogte betekende trouwens 
Reimer's werk reeds een belangrijke aanvulling op Broms publicaties. — 
Deze mededeling ontving ik van de heer J. Drewes, waarvoor ik hem hier 
graag mijn dank breng. 

10 Familie-archieven. 

Van de Groningse familie-archieven komen er twee in aanmerking, dat 
van het geslacht Ewsum en het huisarchief Farmsum. Van beide is door 
Rutgers een inventaris en regestenlijst opgemaakt. 

Het archief Ewsum bevat voor ons onderwerp vijf nummers, alle betrek
king hebbend op de abdij Rottum, uit de jaren 1492-1556. Drie akten zijn 
getuigenverklaringen, een bevat een scheidsrechterlijke uitspraak, en een 
is een vidimus op een oude oorkonde. Deze documenten zijn tot nu toe 
niet gepubliceerd of gebruikt. 

Is het archief Ewsum een strikt familie-archief, het huisarchief Farmsum 
heeft meer allure van een distriktsarchief. Ons interesseren zes inventaris
nummers, waarvan er één dertien stukken bevat. Naar inhoud hebben der
tien stukken betrekking op de waterschapsregelingen in Fivelgo. Verder 
zijn er twee getuigenverklaringen, een huwelijkskontrakt, een verkoopakte 
en een pauselijke opdracht tot beslechting van een geschil. Over de kloos
ters verdeeld komen we tot de volgende inventarisatie: algemeen 1; The-
singe 6; Selwerd 5; Rottum, Feldwerd en Ten Boer elk 2. Van deze oor
konden is er één (1360) gepubliceerd in OGD, een ander is vermeld in 
mijn studie over Selwerd. De rest is tot nu toe niet benut met betrekking 
tot ons onderwerp. 

11 Losse stukken. 

Onder deze rubriek zijn een aantal oorkonden bijeengebracht die buiten 
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de voorgaande archieven vallen en om hun apartheid evenmin in de vol
gende titel een plaats vinden. 

1 ARA DEN HAAG, Archief abdij Egmond. Een oorkonde van 27 Sep
tember 1450 toont aan dat de abt van Selwerd met de visitatie van Eg-
mond gemoeid was (Inv.n.1063). De tekst is gepubliceerd door с DESSING, 
Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond 
in de 15e eeuw (Utrecht 1930) 76. 

2 RA ARNHEM, Archief Klaarwater, zonder nr, tussen n.95 en 96. Een 
pauselijke bulle van 3 maart 1491 wordt geauthentificeerd door de abten 
van Selwerd en Oostbroek. De oorspronkelijke tekst is gepubliceerd door 
p. VOLK, Urkunden zur Geschichte der Bursfelder Kongregation (Bonn, 
1951) n.44. 

3 A. MIRAEUS, Opera diplomatica (ed. Foppens, Brussel, 1748) Г , 679, 
geeft twee oorkonden van de abdicatie van een abt in Rottum a 0 1581. 
Van Heussen en Ritter hebben de oorkonde vermeld. 

4 CHR. HENRIQUEZ, Menologium Cisterciense, Antwerpen 1630, geeft op 
pag. 10 een authentiek van Joannes van Malder, bisschop van Antwerpen, 
van 17 januari 1620, omtrent het gebeente van de H.Hathebrand van 
Feldwerd. Deze tekst is ook te vinden in de Acta SS.Boll. Julii VII, 3e ed. 
174. Deze akte is in verschillende hagiografische werkjes vermeld. 

5 p. siPMA, Oudfriesche oorkonden, geeft in het tweede deel, blz. 15, een 
oorkonde van 30 juni 1483, waarin een abt van Selwerd optreedt, wegens 
de inteme moeilijkheden in de abdij Stavoren. 

12 Oorkondenboeken. 

1 G. F. THOE SCHWARTZENBERG, Groot Placaat en Charterboek van 
Vriesland. Voor de oorkonden van vóór 1405 is dit achterhaald door het 
zo aanstonds te noemen OGD. Voor ons blijft een oorkonde uit de jaren 
1470-76 van belang, omdat de abt van Rottum er genoemd wordt. Het be
treft het gezamelijk protest van alle prelaten uit de friese landen tegen een 
bepaling waardoor aan religieuzen het erfrecht ontnomen werd. Deel I, 
blz. 644. 

2 R. к. DRIESSEN, Monumenta Groningana veteris aevi inedita, 4 din, 
(Groningen 1822-30), gaf over verschillende kloosters documenten uit die 
allen in OGD zijn opgenomen, behalve enkele stukken over Ten Boer uit 
de jaren 1406-1429. Al deze stukken betreffen waterschapsregelingen, en 
zijn ook te vinden bij H. O. Feith, Waterschapsarchieven. 
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3 Oorkondenboek van Groningen en Drente, 2 din, Groningen 1896-99, 
samengesteld door een werkgroep o.l.v. Prof. Blok. Aangehaald als OGD 
met nummer van deel en oorkonde. 

In dit werk zijn alle oorkonden van voor 1405 opgenomen die voor de 
geschiedenis van beide provincies van belang zijn. Voor ons onderwerp 
zijn er 51 oorkonden, waarvan sommige op meerdere abdijen tegelijk be
trekking hebben. De verdeling is als volgt: Selwerd 20, Thesinge, Feld-
werd en Rottum elk 11; Ten Boer 8, andere 4. 

Wat de inhoud betreft komen er allerlei kwesties ter sprake: akten van 
koop en verkoop; regelingen van erfkwesties; testamentaire beschikkin
gen, scheidsrechterlijke uitspraken; verbondsbepalingen en bestuurskwes-
ties; waterschapsregelingen; pauselijke en bisschoppelijke beslissingen; in
corporaties van geestelijke goederen en dispensaties; processen-verbaal 
van abtskeuzen en getuigenverklaringen. 

4 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, door S. Muller e.a. Utrecht 
1920-59. Aangeduid als OBU. De meeste oorkonden zijn reeds te vinden 
in OGD, al wordt soms een andere datering voorgesteld. Eén oorkonde 
echter is nieuw: OBU IV, 2172, dd 14 sept. 1283, over Selwerd. 

Van al deze oorkonden zijn alleen vermeld en soms ook gebruikt de stuk
ken die op Selwerd betrekking hebben, en wel in mijn studie over die 
abdij. 

В KAPITTELVERSLAGEN 

1 Generale kapittels der Cisterciënsers. 

De acta van de generale kapittels der Cisterciënsers zijn uitgegeven door 
J. M. CANIVEZ, Statuta capitulorum generalium ordinis Cisterciensis, ab 
anno 1146 ad annum 1786, 8 din. Leuven 1933-41. Hoewel de aanteke
ningen door hun onnauwkeurigheden volkomen onbetrouwbaar zijn, is de 
kritische tekstuitgave zelf goed. 

In de eerste twee delen vinden wij een aantal opmerkingen over Oost-
friese kloosters die met Hathebrand van Feldwerd in verband gebracht 
worden. Deze gegevens strekken zich uit over de jaren 1216-1260. Vanuit 
een oudere en minder kritische uitgave zijn zij reeds gebruikt door Prof. 
Post in zijn studie over het klooster Aduard. 

2 Provinciale Kapittels O.S.B. voor de provincie Keulen-Trier. 

De provinciale kapittels hebben in de vijftiende eeuw in onze streken een 
niet onbelangrijke rol gespeeld. Een volledige lijst van de kapittels die 
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achterhaald konden worden, is opgesteld door Dom U. Berlière. De ver
slagen die nog voorhanden waren, zijn later door dezelfde gepubliceerd. 
We hebben de acta van de kapittels van 1422, 1458, 1468, 1474, 1480, 
1482, 1484 en 1488. Van het kapittel van 1422 zijn ook nog recensies uit
gegeven door Lager en Martène. Daarnaast zijn enkele stukken te voor
schijn gekomen uit het oude Bursfelder archief, dat door Dom Volk gere
construeerd is. De acta bevatten allerlei kwesties van interne aard: be
stuur, visitatie, eredienst, geestelijk leven. Voor zover deze documenten op 
de Nederlandse kloosters betrekking hebben, zijn ze verwerkt in mijn stu
die over de provinciale kapittels in de Nederlanden. In de bijlagen daarbij 
zijn ook enkele van de door Dom Volk gesignaleerde stukken gepubli
ceerd. 

3 De Generale Kapittels van Bursfeld. 

Een eersterangsbron voor het bij Bursfeld aangesloten Selwerd, hebben 
we in de kapittelverslagen van de congregatie van Bursfeld. Daar het ka
pittel normaliter elk jaar gehouden werd, vinden we hier de neerslag van 
Selwerds lotgevallen van 1470 tot 1563. Personalia van abten en conven-
tualen verkrijgen wij door de confirmaties van abtskeuzen en jaarlijks bij
gehouden necrologiën; op- en neergang blijken uit de visitatie-verslagen. 
Zelfs van externe (politieke) gebeurtenissen treffen we soms berichten 
aan. Deze bron is derhalve voor Selwerd onmisbaar. Een volledige en cri-
tdsche uitgave is verzorgd door Dom Paulus Volk, (3 din Siegburg 
1955-59). 

Ook de andere kloosters worden enkele malen terloops vermeld; hetzij 
in betrekking tot Selwerd (1547, 1561 en 1562); hetzij wegens een relatie 
van de betreffende abten tot de congregatie: Feldwerd 1497/8; Thesinge 
1520. 

De gegevens over Selwerd zijn alle gebruikt in mijn studie over dat 
klooster. 

С KRONIEKEN 

NB. Als er in de volgende inventarisatie verwezen wordt naar Romein, Geschiedenis, 
is daarmee bedoeld zijn Geschiedenis van de Noord-Nederlandse geschiedschrijving 
in de Middeleeuwen, Haarlem 1932 en het Supplement daarop van Dr. H. Bruch, 
Haarlem 1956. 

1 Emo en Menko. 

De kroniek van het premonstratenserklooster Wittewierum is al meerma
len uitgegeven en onderwerp van studie geweest. Daarvoor zij verwezen 
naar Romein, Geschiedenis, 62 v. Men is het er over eens dat we hier met 
een betrouwbare en belangrijke bron te doen hebben. Deze kroniek die in 
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de loop van de dertiende eeuw door drie achtereenvolgende schrijvers is 
bijgehouden, strekt zich uit over de jaren 1204 tot 1296. Naast de geschie
denis van het eigen klooster worden ons ook de algemene gegevens over 
de omgeving verstrekt. Feldwerd komt meermalen ter sprake, dank zij de 
bijzondere relaties die er aanvankelijk tussen beide kloosters bestaan heb
ben. Ook Rottura en Thesinge worden enkele malen genoemd. In verband 
met de kloostergeschiedenis zijn deze gegevens eigenlijk nog niet benut. In 
onze studie is gebruik gemaakt van de tekstuitgave van Weiland in de Mo
numenta Germaniae ( = MGH). 

2 De Vita Hathebrandi. 

Vanaf het begin van de zestiende eeuw wordt een tekst vermeld die door
gaans genoemd wordt de „Vita" van Hathebrand, die stichter heet te zijn 
van de kloosters Feldwerd en Thesinge in de provincie Groningen, en van 
een of meer kloosters in Oost-Friesland. Het is niet duidelijk waarom Ro
mein deze tekst niet besproken heeft. Het origineel van deze Vita is verlo
ren gegaan. De Bollandist Du Sollier had er in de achttiende eeuw een ko
pie van die hij gebruikte voor de Acta Santorum. Ook deze kopie is zoek
geraakt, zodat wij op het ogenblik alleen maar beschikken over de tekst in 
de Acta Sanctorum, Juli, VII. Hiernaar is hij in 1920 nog eens gepubli
ceerd door Ritter als aanhangsel bij zijn studie over Hathebrand. 

Zoals wij de tekst nu hebben, is hij onvolledig en in zeer slechte staat. 
Daardoor rijzen er problemen over herkomst, plaats en tijd van ontstaan 
en dientengevolge over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid. Sommige 
opmerkingen en naamvormen suggereren een hoge ouderdom, andere 
daarentegen doen een late oorsprong vermoeden. Daar het origineel verlo
ren is, is niet meer uit te maken in hoeverre de onjuistheden eventueel op 
rekening van de kopiist geplaatst kunnen worden. Dit alles zal in een vol
gend hoofdstuk aan een nader onderzoek onderworpen moeten worden. 
Voorlopig kunnen we zeggen dat de tekst zoals ze nu voor ons ligt, niet 
veel waard is. Du Sollier had de tekst van een begeleidend commentaar 
voorzien. Ritter heeft in zijn artikel de Vita benut, ook al moest hij toege
ven dat hij de moeilijkheden die zij biedt, lang niet alle heeft kunnen 
oplossen. 

3 De abtenlijst van Feldwerd. 

Daar de abtenlijst van Feldwerd tegelijk met en op dezelfde wijze als de 
Vita Hathebrandi tot ons gekomen is, namelijk via een copie, in de uitga
ve der Bollandisten, geldt bibliografisch alwat over de Vita gezegd is, ook 
voor de abtenlijst. Omdat nu de abtenlijsten der abdijen een apart onder
deel van onze studie zullen vormen, moge hier een enkele opmerking vol
staan. Hoewel de cataloog op het eerste gezicht een goede indruk maakt, 
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blijkt hij bij nadere beschouwing aanvechtbaar. Hij kan daarom slechts 
gebruikt worden, voor zover hij met behulp van andere bronnen geverifi
eerd kan worden. Tot nog toe echter is hij niet aan een critisch onderzoek 
onderworpen. 

4 Gozewijn van Halen. 

Gozewijn van Halen (thans Haelen, bij Roermond) is waarschijnlijk als 
jong student door Rudolf Agricola naar Groningen gebracht. Als „famu
lus" van Wessel Gansfort leerde hij daar de beroemde Aduarder kring 
kennen. Later studeerde hij in Deventer en kwam daarna weer naar Gro
ningen. Hij deed daar zijn intrede in het fraterhuis. Van 1497 tot aan zijn 
dood in 1530 was hij rector van dat huis. Op verzoek van Melanchton 
stelde hij ± 1517 een levensbericht over Agricola op. 

Hoewel de identiteit van dit werk met de ons thans bekende vitae van 
Gansfort en Agricola niet onomstotelijk vaststaat, wordt zij toch op goede 
gronden aanvaard (Romein, Geschiedenis, 156). In de biografie van Agri
cola nu vinden wij enkele belangrijke gegevens over de abdij Selwerd, in 
het midden van de vijftiende eeuw, met name over abt Hendrik Vries, 
1440-80. Deze gegevens zijn ten volle benut door Van der Velden in zijn 
dissertatie over Rudolf Agricola. Daarna ook door Van Rhijn in zijn stu
dies over Wessel Gansfort en over Gozewijn van Halen. 

5 Kroniek van Aduard. 

De kroniek van Aduard, begonnen omstreeks 1485 en later in zeven fasen 
voortgezet, is uitgegeven en van inleiding en commentaar voorzien door 
H. Brugmans. Zij behandelt de geschiedenis van de abdij van de stichting 
tot de ondergang en verdient vertrouwen door haar soliede gegevens en 
presentatie der feiten (Romein, Geschiedenis, 151-154). Naast verschillen
de gegevens over Oostfriese kloosters die met Hathebrand van Feldwerd in 
verband gebracht worden, vinden wij hier vooral inlichtingen over de be-
nediktijnse voorgeschiedenis van het klooster Menterwold. Deze gegevens 
zijn verwerkt in het artikel van A. Willebrands over dit klooster. 

6 Fragment Thesinge. 

In het RA te Groningen, afd. Kloosterarchieven, doos 2 (zonder nummer) 
bevindt zich het fragment van een kloosterkroniek. Tresling die het in 
1843 publiceerde meende dat het uit Selwerd afkomstig was. Formsma 
heeft aangetoond dat dit niet juist is, en dat het stuk op Thesinge betrek
king moet hebben. Daarmee is de moeilijkheid niet opgelost. Want wat is 
de voorzijde, wat de keerzijde van dit perkamenten blad (15x13) dat later 
blijkbaar als schutblad van een boekje gediend heeft? De ene zijde ver-
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meldt feiten uit 1536, de andere geeft in omgekeerde volgorde gebeurte
nissen uit 1536,1498-1506 en 1487. 

Het enige positieve voor ons onderzoek is een gebeurtenis uit het jaar 
1498 in het klooster Thesinge. Voor de geschiedschrijving van die abdij is 
het echter tot nog toe niet benut. 

7 Proeliarius. 

In het RA te Leeuwarden berust een kroniek afkomstig uit de abdij Stavo
ren. Hij heet Proeliarius wat men kan vertalen met Strijdboek. Deze kro
niek die handelt over de lotgevallen van de abdij in de jaren 1485 tot 
1520, is begonnen door abt Jakob van Oest (1495-1516) en voortgezet en 
bewerkt door Paulus Rodolphi, monnik van die abdij. Dit werk is een 
strijdschrift en dus partijdig en eenzijdig, zowel in de politieke stellingna-
me tussen Schieringers en Vetkopers, als in het oordeel over de interne 
moeilijkheden. Toch is deze kroniek waardevol omdat er talloze brieven 
en documenten in opgenomen zijn die wij van elders niet meer kennen. 
Een bijna volledige, doch lang niet feilloze vertaling is in 1855 uitgegeven 
door J. G. Ottema. Deze uitgave is meermalen benut, vooral door Prof. 
Post in zijn werken over de Nederlandse kerkgeschiedenis. 

In de interne geschillen der abdij zijn ook enkele Groningse abten ge
moeid geweest. Wij weten dit uit officiële documenten. In de Proeliarius 
wordt enkele malen melding gemaakt van het klooster Selwerd en de 
opeenvolgende abten uit die tijd. In mijn studie over Selwerd heb ik daar 
slechts terloops op gewezen. 

8 Kroniek van Sicke Benninge. 

Sicke of Sicko Benninge ( ± 1465 - + 1536), burger van Groningen en 
een man van aanzien, schreef een „Boek der kroniken der Vresscher lan
den ende den soven Zelanden". Eigenlijk is dat wat veel gezegd. Het eerste 
deel is een compilatie van oudere tradities over de oorsprong der Friezen, 
zoals men die toen graag voorstelde; het tweede is een bewerking van de 
kroniek van Johan van Lemego en beslaat vrijwel heel de vijftiende eeuw; 
het derde stuk is oorspronkelijk werk van Benninge zelf en is meer een ei
gentijds verslag. Blijkens het grote aantal handschriften (zie inleiding van 
Blok) moet de kroniek tamelijk verspreid zijn geweest. 

De eerste twee delen zijn uitgegeven door J. A. Feith; het derde deel 
was reeds eerder verschenen in de Analecta Medii Aevi van Brouërius van 
Nidek (zie verder Romein, Geschiedenis, 158-160 en Suppl. 63). Alleen 
dit derde deel is voor ons van belang omdat de vier abdijen er meermalen 
in genoemd worden, vooral echter Selwerd. Het betreft de vele overlast 
die de abdij van de Saksen ondervond in de jaren 1498-1506, 1514 en 
1522-23. Voor zover mij bekend zijn deze gegevens tot nu toe niet benut. 

15 



Daar Benninge als ooggetuige deze strijd van dichtbij heeft meegemaakt 
en hij een rustige en betrouwbare indruk maakt, zijn deze gegevens een 
welkome aanvulling op de van elders bekende feiten. 

9 Cronica der Fresen van Eggeric Beninga. 

De schrijver van deze kroniek wordt in de edities altijd Beninga genoemd. 
Zelf schreef hij steeds Beeningha. Hij werd in 1490 te Grimersum in Oost-
Friesland geboren. Zijn vader was daar hoofdeling, zijn moeder was af
komstig uit Appingedam. Misschien verklaart dit laatste (mede) zijn be
langstelling voor Stad en Ommelanden die hij bezocht en gekend heeft. 
Hij overleed in 1562. Zijn hele leven sleet hij in dienst van de opeenvol
gende graven van Oost-Friesland. Van zijn „geschwister" kennen wij een 
broer die abt was in Thedinge en een zuster die non was in Dykhusen. Eg-
geric zelf is al vroeg tot de Reformatie overgegaan. 

Met zijn Cronica neemt Beninga een aparte plaats in deze serie in. In de 
moderne trant van het Humanisme wilde hij een werk schrijven dat heel 
de geschiedenis der Friezen omvatten zou. De kroniek is geschreven in 
1548 en sindsdien geregeld bijgehouden en omgewerkt tot 1561. Er zijn 
nog verschillende recensies voorhanden, meest autografen van Beninga. 
Ook zijn er in de loop der eerste eeuw na de redactie verschillende copie-
en van gemaakt. Hierover, evenals over de uitgaven vindt men een over
zicht in de inleiding op de editie van Hahn en Ramm. 

Over de bronnen van Beninga is het laatste woord nog niet gezegd. Wel 
is al gebleken, aldus Hahn (ook Ritter had dit vermoeden al geuit) dat hij 
een inmiddels verloren gegane kroniek van het Oostfriese benediktijnen-
klooster Thedinge gebruikt heeft. Verder verwijst Beninga naar kronieken 
afkomstig uit „ons" Friesland en de Ommelanden. 

De waarde van dit werk is zeer ongelijk. Voor de oudste tijden geeft hij 
veel dat zonder meer tot het rijk der fabels behoort. Pas voor de laatste 
eeuw die hij behandelt, ca 1440 tot zijn dood in 1562 is hij van belang; 
maar ook daar is fabel en historie, belangrijk en onbelangrijk zonder on
derscheid dooreen gemengd. Daarbij komt dat zijn aandacht gaandeweg 
steeds meer op Oost-Friesland geconcentreerd wordt, al komen de Om
melanden nogal eens ter sprake. 

Wat ons onderwerp aangaat, Beninga noemt enkele malen Hathebrand 
van Feldwerd en verbindt hem met de oorsprong van een aantal Oostfrie
se kloosters. Daarnaast vinden we voor de tijd van de Saksische periode 
der Ommelanden een aantal mededelingen over de lotgevallen van Sel-
werd die niet te versmaden zijn. Ritter heeft in 1920 een studie gepubli
ceerd waarin hij met behulp van Beninga's kroniek het optreden van Ha
thebrand in Oost-Friesland aan een critisch onderzoek onderworpen heeft 
(zie ook bij Vita Hathebrandî). 
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10 Diarium van Egbert Alting 

Van groot belang is voor ons het Diarium van Egbert Alting, vanaf 1553 
tot 1594 eerste stadssecretaris van Groningen. Hij stamde uit de bekende 
Groningse familiekring Alling, waarvan een lid kort voordien abt van 
Feldwerd was. Hoewel Egbert hervormingsgezind was, bleef hij in dienst 
van de stad tot aan de reductie van 1594. Zijn Diarium of dagboek kan 
men het best typeren als een memorieboek, een stadsprotocol met sterk 
persoonlijke inslag. Naast officiële verslagen van wat in de Raad en het 
bestuur ter sprake kwam, vindt men er aantekeningen over de landdagen 
van Stad en Lande, vermelding van ingekomen stukken (soms integraal), 
beslissingen, gedingen en scheidsrechterlijke uitspraken: daarnaast allerlei 
nieuwtjes uit stad en gewest, en soms ook persoonlijke aantekeningen. 

De tekst is thans niet meer volledig, maar het grootste deel is toch nog 
voor handen, namelijk over de jaren 1553-66 en 1569-94. Het Diarium is 
onlangs uitgegeven door R. van Royen en Formsma. Voor onze kloosters 
in die periode is het werk van groot belang. Men kan dat al zien aan het 
grote aantal vermeldingen: Selwerd 32; Thesinge (hier meestal Teetsinge) 
26; Feldwerd 13; Rottum 10. Het betreft allerlei bestuurlijke zaken; ver
der verspreide berichten van uiteenlopende aard uit het dagelijkse leven, 
zoals die te melden zijn over instituten die veelvuldig contact met elkaar 
onderhouden. Voor de geschiedenis der kloosters is dit Diarium nog niet 
gebruikt. 

11 Kroniek van Abel Eppens. 

Voor de geschiedenis van de tweede helft van de zestiende eeuw is met be
trekking tot Stad en Lande Eppens' Der Vresen Chronicon een van de be
langrijkste en interessantste bronnen. 

Abel Eppens was een eigenerfde heerboer uit Eekward, geboren 1534, 
gestorven in ballingschap ca 1590. Zijn studies maakte hij in de jaren 
1544-60, in Leuven (waarvoor hij geen waardering had), Keulen en Wit
tenberg. Daar hij een overtuigd aanhanger der Hervorming was, nam hij 
in 1580 de wijk naar Emden. Daar is hij meteen aan zijn kroniek begon
nen. Zijn voornaamste themata zijn de oorlog tegen Spanje en de strijd 
tussen Stad en Ommelanden. Daarnaast geeft hij ook veel „petite his
toire", zoals geruchten, praatjes en schandaaltjes. Zijn werk is niet zo 
strak en chronologisch van opzet als dat van verschillende tijdgenoten. Bo
vendien is hij subjectief en partijdig, maar toch op een gematigde wijze. In 
zijn presentatie der feiten en oordeel heeft hij oog voor goed en kwaad aan 
beide zijden. Daarbij moet men in aanmerking nemen dat hij niet schreef 
voor publicatie, maar slechts voor de kleine kring van zijn familie. 

Eppens' kroniek is uitgegeven door J. A. Feith en H. Brugmans in 
1911, maar reeds voordien was zij in de vorige eeuw meermalen gebruikt. 
Vroeger dacht men dat hij afhankelijk was van de zo aanstonds te noemen 
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Johan Rengers van Ten Post. Tegenwoordig neemt men veeleer het tegen
deel aan. Wij zullen daar op terugkomen. De kroniek is van belang. Bij 
een Ommelander zal het niet verwonderen als de Ommelandse kloosters 
meer genoemd worden dan het bij de stad gelegen (en daarbij nauw be
trokken) Selwerd. Het aantal vermeldingen bedraagt Feldwerd en Rottum 
9; Thesinge 7; Selwerd 4. Meestal gaat het over de houding die de prela
ten in de gewestelijke politiek innamen. Soms geeft Eppens persoonlijke 
bijzonderheden over hen. 

Zoals gezegd, sommige gegevens zijn reeds incidenteel gebruikt voor 
andere publicaties, met name door Fonnsma in zijn Ommelander strijd 
voor zelfstandigheid in de zestiende eeuw. In mijn studie over Selwerd heb 
ik benut wat op die abdij betrekking had. 

12 Kroniek van Johan Rengers. 

Johan Rengers van Ten Post werd in 1542 uit adellijke ouders geboren. 
Na degelijke studies in Groningen, Leuven en verschillende Duitse univer
siteiten kwam hij terug in zijn geboorteland, waar hij aanstonds intensief 
deelnam aan de interne gewestelijke politiek. Hij toonde zich een harts
tochtelijk voorstander van een Klein-Friesland (de Ommelanden) tegen 
de stad; eveneens was hij fel anti-spaans en tegen geloofsvervolging. Het is 
niet duidelijk of hij daarom naar het reformatorische kamp overging; of 
dat veeleer deze houding te danken is aan zijn reformatorische gezindheid. 
In 1580 moest hij uitwijken, en in ballingschap probeerde hij het verzet te
gen Spanje en de stad te organiseren. Na de Reductie keerde hij terug en 
bekleedde hij tot aan zijn dood in 1626 aanzienlijke posten. Rengers was 
een echt politicus. Daarbij een man van hoge ontwikkeling en cultuur. Hij 
was een van de grote promotors van de Groningse universiteit. 

De werken die hij heeft nagelaten, zijn vooral bedoeld om het standpunt 
der Ommelanders historisch te verklaren en te verdedigen. Zij zijn dan 
ook allerminst onpartijdig. Hij wilde aan zijn kinderen laten zien hoe hun 
voorouders van vaders- en moederskant steeds voor de Ommelandse be
langen gestreden hadden. Het werk kan daarom beter gekwalificeerd wor
den als een „exhortatio paterna" dan als een objectieve geschiedschrij
ving. Dat neemt niet weg dat vooral zijn kroniek van belang is; ten eerste 
omdat hij een aantal stukken, charters en oorkonden geeft, die zelden 
voorkomen; vervolgens omdat hij als tijdgenoot van de beschreven ge
beurtenissen en als belangrijk figuur daarin, goed op de hoogte was. 

De oorspronkelijke titel van zijn kroniek luidt Extract wth verscheiden 
historien, cronycken und andern schriften. Zij geeft de geschiedenis van 
de Ommelanden tot ongeveer 1585. Zijn tweede werk Vanden standi, po
litie ofte regiment der Ommelanden geeft voor ons onderwerp niets. Beide 
werken zijn in 1852-3 uitgegeven door H. O. Feith. Hij zowel als de uitge
vers van Abel Eppens hebben de eventuele afhankelijkheid tussen Rengers 
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en Eppens aan de orde gesteld. Zeker is dat zij in de politiek samenwerk
ten (zie o.a. Rengers II, 317); waarschijnlijk is ook dat zij van elkanders 
historisch werk afwisten. Reintjes heeft aannemelijk gemaakt dat niet Ep
pens uit Rengers' werk, maar veeleer Rengers uit dat van Eppens geput 
heeft (Groningen en Ommelanden van 1580 tot 1594, Groningen 1914). 
Rengers was trouwens veel meer compilator, Eppens meer kroniekschrij
ver. De eerste geeft meestal aan, bij welke schrijver hij zijn inlichtingen ge
vonden heeft. 

Wij vinden in Rengers' kroniek nogal wat gegevens over de prelaten en 
de kloosters die wij bestuderen. Behalve enige persoonlijke gegevens over 
sommige prelaten, gaat het meestal over hun rol in de gewestelijke poli
tiek. Voor de studie der kloostergeschiedenis zijn deze gegevens nog niet 
gebruikt. Wel heeft Formsma van Rengers' geschriften gebruik gemaakt 
voor De Ommelander Strijd. Daarin komen ook de prelaten, als Statenle
den, vaak ter sprake. 

13 Chronicon van Eggerik Egges Phebens. 

Eggerik Egges Phebens is in 1556 geboren te Midwold uit ouders van be
middelde boerenstand. Na zijn Latijnse studies bezocht hij de universitei
ten van Marburg en Heidelberg. Daar hij reformatorisch gezind was, 
kwam hij na zijn terugkeer in het vaderland niet voor openbare ambten in 
aanmerking. In 1582 vestigde hij zich als particulier in Groningen en ver
diepte zich in het oude landrecht. Zodoende kreeg hij een goede kennis en 
inzicht in de Groningse historie. Tussen 1582 en 1594 schreef hij een kro
niek in vloeiend klassiek latijn over de gebeurtenissen in Stad en Omme
landen in de jaren 1565 tot 1594. Deze kroniek is uitgegeven door H. O. 
Feith. Voor ons onderzoek is er alleen iets te vinden over Selwerd en over 
de situatie en de rol van de prelaten in de door prins Maurits ingesloten 
stad. Dit gegeven is tot nu toe niet voor de kloostergeschiedenis benut. 

14 Ommelands Eer van F. Mijleman. 

Het laatste geschrift in deze serie is van de hand van pater Franciscus Mij
leman S.J. geboren te Brugge in 1610, overleden te Uithuizen in 1667. 

Mijleman is kort na zijn wijding, in 1639, als missionaris naar de Om
melanden gestuurd, waar hij zijn werkterrein vond in het oostelijk deel 
van de provincie, tussen Warffum en de Dollard. Hij was daar spoedig een 
populair zielzorger. Bij gelegenheid van zijn zilveren jubileum als missio
naris schreef hij een boekje: Ommelands Eer. Het is niet bedoeld als een 
historisch werk, maar veeleer als een aanmoediging voor zijn verspreide 
kudde. Door het kerkelijk verleden van zijn missiegebied te noteren, wilde 
hij zijn gelovigen tonen op welk een verleden zij konden terugzien. Bij de 
historische beschrijving van zijn missiegebied beschikte hij niet over uitge-
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lezen materiaal. Het is dan ook niet te verwonderen dat hij naast veel juis
te mededelingen ook veel onjuiste berichten weergeeft. Toch is zijn werkje 
voor ons niet zonder belang omdat hij veel dingen beschrijft die in die tijd 
nog te zien waren en die nu verdwenen zijn. 

Daarnaast heeft hij rijkelijk geput uit allerhande nog levende tradities 
en mondelinge overlevering. Zijn mededelingen moeten dus wel critisch 
bekeken en gebruikt worden. 

Ongeveer een eeuw geleden heeft Mr. Boeles een en ander gebruikt 
voor zijn Plaatselijke bijzonderheden uit de 17e eeuw, herinnerende aan 
de voormalige R.C. eeredienst in de Ommelanden. Door de volledige pu
blicatie van A. Pathuis, in 1965, is de tekst in zijn geheel toegankelijk ge
worden. 

Voor ons onderwerp geeft Mijleman enkele interessante tradities door, 
vooral over gebouwen en gebruiksvoorwerpen voor de eredienst die in zijn 
tijd nog voorhanden waren. In een mededeling over de voorlaatste abt van 
Rottum mogen wij misschien de kroniek van Eppens als „Vorlage" zien, 
al moet direct gezegd worden dat hij dit bericht verkeerdelijk op de laatste 
abt van Feldwerd toepast. 

D VARIA 

1 Brieven van Joost van Cranevelt. 

Joost van Cranevelt, zoon van de Mechelse Raadsheer Frans van Crane
velt, was sinds 1574 Raadsheer van het Hof van Gelderland. In de zomer
maanden van 1568 verbleef hij met de stadhouder van Gelderland, de 
graaf van Megen, in de stad Groningen en onderhield van daaruit het con
tact tussen de stadhouder en zijn gewest. In een vijftal brieven (27 juni tot 
18 juli 1568) geeft hij naast de zakelijke correspondentie ook enkele de
tails over het optreden der Geuzen. Voor ons zijn belangrijk de berichten 
over het klooster Selwerd, dat door de Geuzen bezet was en bij de komst 
van Alva (15 juli) door hen verlaten en in brand gestoken werd. Deze ge
gevens kenden we ook uit de kroniek van Abel Eppens. Schoengen 
maakt er melding van in zijn Monasticon Batavum, deel III, blz. 49. 

2 Het Diarium litterarum van Sasbout Vosmeer. 

In het archief van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij te Utrecht (RA) be
vindt zich de correspondentie van Sasbout Vosmeer. Een van zijn corres
pondenten was Johan Simonis van Groningen te Bolsward. Deze hield 
hem nauwkeurig op de hoogte van alle kerkelijk nieuws dat er uit het 
noorden te melden viel. Langs deze weg horen wij van het overlijden van 
de laatste abt van Thesinge en de laatste prior van Rottum. 
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3 Correspondentie van Granvelle. 

Van de grote brievenuitgaven van Nederlandse bestuurders uit de zestien
de eeuw bleek alleen die van Granvelle (uitgegeven door Poullet en Piot) 
één brief te bevatten die voor ons van direct belang is, en wel een brief 
vanuit Groningen aan Parma gericht, 1582, waarin wordt voorgesteld, de 
abt van Selwerd tijdelijk met het bestuur van het verweesde bisdom Gro
ningen te belasten. Tot nog toe is deze tekst onopgemerkt gebleven. 

4 Gebedenboeken en liturgische boeken. 

Van de abdij Selwerd zijn drie werkjes bekend: 

a Het gebedenboek van Zr Ghesen ten Broecke 

Dit anonieme boekje, dat circa 1500 geschreven moet zijn, bevindt zich 
(minstens reeds sinds de zeventiende eeuw) in de vroegere koninklijke bi
bliotheek (thans Sachsische Landesbibliothek) te Dresden, als Mscr. M 
291. Blok vermeldde het in 1888 in zijn Verslag. Robert Brück gaf een 
beschrijving der Miniaturen in zijn werk: Die Malereien in den Hand
schriften des Königreichs Sachsen (Dresden 1906) no 167, biz. 382-3. De
ze mededeling, alsook een microfilm ontving ik van de Leiter der Sonder
sammlungen van genoemde bibliotheek, waarvoor ik hier graag mijn dank 
breng. Tot nog toe is dit boekje geen onderwerp van studie geweest. 

b Costelike Seat der geestelijker rijcdoem van Robert van Keulen 

Dit werkje van Robert van Keulen, abt van Selwerd (1504-1522), uitgege
ven in Zutfen, 1518, bij Thiman Peterss Os van Breda, is eigenlijk meer 
een aflatencodex dan een gebedenboek. Er zijn slechts vier exemplaren 
van bekend, waarvan twee in Nederland (Den Haag KB 228 G 30 en 
Zutfen, Gem. Museum; onvolledig). Het is enkele malen beschreven of 
vermeld in Repertoria o.a. door Nijhoff-Kronenberg, I 644 en Dalmatius 
van Heel, maar verder is er geen aandacht aan besteed. 

с Een devote boeexken, uit Selwerd 

Dit anonieme werkje is blijkens opgave van het boekje zelf in Selwerd ge
schreven en in 1528 te Amsterdam bij Pieter Jans Tyebaut uitgegeven. Er 
is slechts één exemplaar van bekend (thans in Den Haag KB 227 G 12. 
Vgl. Nijhoff-Kronenberg I, 439). Boeles heeft er een eeuw geleden enkele 
bladzijden aan gewijd. Na hem heeft Pater Kronenburg het vermeld in zijn 
boek over Maria's heerlijkheid in Nederland. Een werkelijke bestudering 
echter heeft tot nu toe niet plaats gevonden. 

d Hortulus Orationum van Gerard Synellius 

Gerard Synellius tot 1512 abt van Rottum, daarna van Marienthal bij 
Norden (Oost-Friesland) gaf dit werkje uit in 1525 te Deventer bij Albert 
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Pairad. Voor zover bekend, is er slechts één exemplaar over (Den 
Haag KB 227 G 23). Het wordt vermeld door Nijhoff-Kronenberg 11973, 
maar verder is er nooit aandacht aan besteed. 

e Lectionarium van Selwerd 

Oit rijkversierde handschrift in folio (UB Groningen Hs 26) dateert uit de 
jaren 1469-1488 en is geschreven ten behoeve van de koordienst in Sel
werd. Prof. H. Brugmans heeft er in een artikel melding van gemaakt, 
maar bestudeerd was de inhoud tot nu toe niet. 

ƒ Restant van een handschrift uit Selwerd(7) 

In het Rationale van abt Hendrik van Lontzen, besproken bij de klooster
archieven (A,l,b), bevindt zich achterin bij wijze van schutblad een blad 
perkament van een handschrift. Het is een fragment in gothisch schrift 
met een deel van een commentaar op de brief aan de Kolossenzen 
(Si consurrexistis cum Christo, 3,1) of van een preek over het vasten en 
over Pasen. De stijl, die niet veel meer is dan een aaneenrijging van Bij
bel- en Vaderteksten, is die van de Scholastiek. Het bleek niet mogelijk de 
verhandeling te identificeren. Over de herkomst van het handschrift is 
niets bekend; men zou aan Selwerd kunnen denken. 

g Restant van een koorboek uit Feldwerd 

Van dit handschrift in klein-folio is nog één blad bewaard, dat als omslag 
dient voor het originele handschrift van Mijlemans werk Ommelands Eer. 
De uitgever van dit handschrift, A. Pathuis, heeft er een uitvoerige bespre
king aan gewijd. 

AFKORTINGEN 

AAU = Archief van het aartsbisdom Utrecht. 
Acta SS = Acta Sanctorum. 
AGKN = Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland. 
AGN = Algemene Geschiedenis van Nederland. 
ARA = Algemeen Rijksarchief, Den Haag. 
BAMü = Bischöfliches Diozesanarchiv Münster. 
BGOGr = Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de pro

vincie Groningen. 
GAGr = Gemeentearchief Groningen. 
LThK = Lexicon für Theologie und Kirche. 
MGH SS = Monumenta Germaniae historica, serie Scriptores. 
OBU = Oorkondenboek van het sticht Utrecht. 
OGD = Oorkondenboek voor Groningen en Drente. 
RAGr = Rijksarchief Groningen. 
RAU = Rijksarchief Utrecht. 
Rev.Bén. = Revue Bénédictine. 
RGP = Rijks geschiedkundige publicatiën; grote en kleine serie. 
RHE = Revue d'histoire ecclésiastique. 
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StAMü = Staatsarchiv Münster. 
WHG = Werken van het Historisch genootschap te Utrecht. 
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HOOFDSTUK II 

De politieke en godsdienstige toestand 
in de Friese gouwen in de twaalfde eeuw 

In de tijd dat de kloosters die wij gaan bestuderen, ontstonden, was het 
oude stamhertogdom Frisia reeds uiteengevallen. In het westen ontwikkel
de zich het graafschap dat sinds de twaalfde eeuw Holland genoemd werd. 
Daarnaast ontstond het sticht Utrecht, waartoe ook Drente behoorde. 
Tussen Vlie en Wesermond daarentegen lag een gebied, waar geen territo
riale heren zich omhoog konden werken en evenmin vreemde heren vaste 
voet aan de grond konden krijgen. 

Dit gebied was beduidend kleiner dan de tegenwoordige provincies 
Friesland en Groningen en het huidige Oost-Friesland, daar de kust veel
meer landinwaarts lag en het land door vele inhammen doorsneden was. 
De bevolking leefde geïsoleerd door de geografische gesteldheid en door 
de taal. Daardoor heeft zij een eigen bestaan kunnen handhaven. Lang 
niet alles in deze eigen ontwikkeling is verklaard en opgelost. Hoewel de 
zo hoog geprezen „Friese vrijheid" een fictie is van de late Middeleeuwen 
en in feite beter getypeerd zou zijn met de naam anarchie, is de eerste aan
zet tot deze situatie te vinden in de twaalfde eeuw.1 

De bevolking bestond aanvankelijk uit edelen, vrijen, horigen en slaven; 
maar het klassenverschil was gering. Naast grootgrondbezit kwam ook 
veel kleingrondbezit voor. De groep van kleine, vrije eigenaars schijnt zelfs 
het hoofdbestanddeel van de bevolking te hebben gevormd. Vóór het jaar 
1000 is langs de zeekust geen bedijking van betekenis geweest. Wetten 
daaromtrent zijn pas bekend vanaf 1100. Wel vindt men vanouds terpen 
en wierden, die in deze periode verder uitgebouwd worden.2 

Steden treft men in dit gebied nog niet aan. De indeling in gouwen is 
gebaseerd op de natuurlijke indeling door het water. Men onderscheidt 
West-Friesland (nu Noord-Holland), Midden-Friesland, tussen Vlie en 
Lauwers, en Oost-Friesland, tussen Lauwers en Weser.3 De West-Friezen 
hebben het op den duur tegen de graven van Holland moeten afleggen. In 
het noorden daarentegen bestond in de twaalfde eeuw geen hoger gezag 
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meer. Dit gebied is uiteengevallen in een groot aantal boerenrepubliekjes, 
die slechts in zeer los verband met elkaar leefden. 

Het rechtsbestel in de verschillende gouwen of terrae toont naast over
eenkomsten ook verschillen. De ontbinding heeft in de dertiende eeuw zijn 
dieptepunt bereikt. Zij leidde tot allerlei tegenstellingen en strijd, waarvan 
een kroniek als die van Menko een goed beeld geeft. Toch heeft juist deze 
anarchie vol rechtsonzekerheid weer geleid tot een zeker samengaan in 
grotere of kleinere verbonden, en zo ontstaan de diverse landjes met eigen 
namen en eigen rechtsinstellingen.4 

Het gebied van de huidige provincie Groningen heeft in deze ontwikke
lingsgang een aparte plaats. We kunnen ons voor deze studie tot dit gebied 
beperken.8 

De Lauwerszee was veel groter dan nu, de Dollart daarentegen veel 
kleiner. Verkeer met het gebied dat nu Oost-Friesland heet, was daarom 
beter mogelijk en in feite ook intensiever dan in later eeuwen. Van west 
naar oost vinden we de volgende landen: Vredewold, grenzend aan de kop 
van Drente, een gebied van zand en veen en weinig vruchtbaarheid met 
geringe bevolking; Langewold ten noorden daarvan was niet veel an
ders, maar bezat een vruchtbare kleirand die door inpoldering geleidelijk 
toenam; Hummerke, later Humsterland, een kleieiland dat in de dertiende 
eeuw samengroeide met het omliggende land; Midgo of Middag dat later 
ressorteerde onder het veel grotere en belangrijkere Hunsingo, dat zich 
uitstrekte van Lauwerszee tot ongeveer het midden van de tegenwoordige 
provincie. Evenals Hunsigo was ook Fivelgo een vruchtbaar kleigebied. 
De grenzen tussen deze twee landen zijn niet geheel zeker. Aan de Dollart 
lagen het Klei Ambt, het Woldambt en het Reiderland. Dit laatste is gro
tendeels aan de zee ten offer gevallen. Deze drie kwamen later evenals het 
nog oostelijker gelegen Oldambt aan de stad Groningen. 

De bevolking van deze gewesten bestond uit Friezen en hun taal was 
het fries. Saksisch waren het geheel oostelijk gelegen Westerwolde, de stad 
Groningen en het daarbij liggende gericht Selwerd en het Gorecht. Gro
ningen en Gorecht hoorden eigenlijk tot Drente en als zodanig tot het 
sticht Utrecht. In de late Middeleeuwen heeft Groningen zich van Utrecht 
weten los te maken. Van toen af heeft het gestaag gewerkt aan de „onder-
werping" van al de genoemde gewesten. In Gorecht, Oldambt en Wester
wolde is dat vrij goed gelukt. In de andere gewesten is het laatste woord 
pas gevallen in de Franse tijd. 

In al de genoemde gewesten constateren we al vrij spoedig organisaties 
op kerkelijk, rechterlijk en waterschappelijk gebied. Onderling zijn er ver
schillen en overeenkomsten. Elk land had zijn zegel, zijn landrecht en zijn 
„willekeuren". Bestuur en rechtspraak zijn niet streng van elkaar geschei
den. Voor de rechtspraak had men de warf, maar men kende ook recht
spraak per buurschap. De warf kreeg later een leider, de grietman of ke-
der; in de buurschap kende men buurrechters, voor de kleinere rechtsza-
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ken. Voor de waterschappen, de zijlen of zijlvesten, komen later dijk- en 
zijlrechters en scheppers. 

Voor onze kloosters zijn vooral van belang Hunsingo en Fivelgo en het 
gerecht Selwerd. Hunsingo was onderverdeeld in ambachten: Mame, Oos
terambacht, Ubbega, Innersdijk en Middag. De hoofdpersonen in de 
rechtspraak zijn hier de redgers. Hun aantal varieert, maar in later eeuwen 
zijn zij de leiders bij uitstek. Later kent men naast hen ook overrechters. 
Hun latijnse namen zijn dan judices (rechters) en cónsules (redgers). De 
taken en de wijze van keuze waren in de loop der eeuwen aan verandering 
onderhevig. 

Fivelgo kende evenals Hunsingo een verdeling in ambachten. De be
grenzingen zijn hier minder goed bekend. Een apartheid hier was het col
lege van tien gezworen rechters. Zij hadden hun taak in de rechtspraak, zij 
het afhankelijk van de redgers, maar hun bevoegdheden zijn niet helemaal 
duidelijk.8 

Ondanks alle verschil en onduidelijkheid zijn de instellingen van Hun
singo en Fivelgo onderling toch verwant.7 Naast en door deze organi
satie liep die van de waterschappen. Rechtspraak en waterschap strekten 
zich niet altijd over dezelfde territoria uit. 

Een andere rechtskring als basis voor de latere bestuurseenheid was de 
parochie, het karspel. De kerk vormde een verbindend orgaan in de toene
mende anarchie. Parochies zijn er geweest vanaf de kerstening; hun aantal 
nam toe door nieuwe stichting en door de geografische veranderingen. De 
verhouding tot redgerschap en waterschap is niet bekend. Maar later kre
gen de karspels ook burgerlijke betekenis. De kerk was en bleef één en de 
geestelijken hadden grote invloed. 

Na het ontstaan der abdijen werd die invloed nog versterkt. Op den 
duur wordt het karspel de eenheid voor aanslag in de belastingen en voor 
de afvaardiging naar de landdag. 

Onder de bevolking was een zekere gelijkheid. Later (het is moeilijk te 
zeggen wanneer) was er geen adel meer, maar evenmin onvrijheid. Een 
bepaalde omvang van bezit was wel vereist om een ambt te kunnen bekle
den. De bezitters van een „edele heerd" konden op toerbeurt de diverse 
ambten waarnemen. Als edele heerd werd beschouwd een behuisde plaats 
met tenminste 30 grazen land (ca 15 ha).8 Maar het ontbreken van een 
sterk, centraal gezag gaf ruim baan aan persoonlijke eerzucht, aan over
schrijden en uitbreiding van bevoegdheden. Het recht van de sterkste had 
vaak meer gelding dan de overgeleverde rechtstradities. Naast de abten 
komen dan de hoofdelingen (latijn capitanei), die zo'n beetje de rol gaan 
spelen, die elders door de heer van een heerlijkheid werd waargenomen. 
Hun macht steunde op persoonlijke prestatie, invloed of bezit en kan vaak 
slechts een feitelijk verworven „recht" genoemd worden. In sommige kar
spels woonden er meer dan een, in andere geen. 

Onder de geestelijken waren het vooral de abten, die, steunend op het 
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uitgestrekte kloosterbezit, een belangrijke rol speelden. Ook hun geestelij
ke staat gaf een moreel prestige. Zij hadden elk hun eigen invloedssfeer. 
In landbouw, veeteelt, bedijking en inpoldering waren de monniken erken
de specialisten. In vele waterschappen waren abten scheppers of zelfs op
perste schepper. Verwierven de kloosters heerden waaraan ook politieke 
rechten verbonden waren, dan nam hun invloed alleen maar toe. Ook al 
konden de abten zelf geen rechters zijn, dan konden zij door z.g. geconsti
tueerde rechters (plaatsvervangers) al hun macht en invloed doen gelden. 

Op deze wijze waren in de dertiende eeuw en waarschijnlijk al eerder de 
bovengenoemde gouwen of terrae gevormd, elk met eigen landrecht en ei
gen juridisch, politiek en economisch leven. In tijden van nood of bij uit
zonderlijke gebeurtenissen hadden er grotere bijeenkomsten plaats en wer
den er zelfs verbonden gesloten tussen diverse landen. Lange tijd kwam 
men daarvoor bijeen bij de Upstalboom te Aurich in Oost-Friesland.9 

Opstal (upstal) duidt aanvankelijk een territorium aan; wordt dan ook 
verbond van de gemeenschappen van zo'n gebied. De bijeenkomsten te 
Aurich, gehouden in de Pinksterweek, golden waarschijnlijk slechts voor 
de landen om de Dollari. 

Buiten die streken is vóór de dertiende eeuw geen deelname aan deze 
zittingen bekend. De vergadering koos weliswaar rechters, maar veel 
macht bezaten dezen niet. Men krijgt de indruk dat de saamhorigheid der 
Friezen slechts geactiveerd werd, als zij zich van buitenaf bedreigd voel
den. Maar ook dan zijn de „leges Upstalbomicae" meer een program dan 
een grondwet. In de loop van de veertiende eeuw is er wel een tendentie 
waarneembaar, om de bijeenkomsten beter te regelen en ook Westerlau-
wers Friesland erbij te betrekken (onder invloed van de Hollandse drei
ging) maar het is twijfelachtig of dat werkelijk gevolgen heeft gehad, voor
al omdat Groningen toen probeerde zetel van het verbond te worden. Het 
is in elk geval zeker, dat de Upstalboomse vergaderingen geen volksverga
deringen voor heel Friesland waren. De politiek van de stad Groningen 
heeft dat trouwens belet, zoals we in een volgend hoofdstuk nader zullen 
zien. 

De kerstening van het land der Friezen heeft gelijke tred gehouden met de 
verovering der Karolingers.10 Westerlauwers Friesland ressorteerde onder 
het bisdom Utrecht. Volgens de traditie werd Bonifacius vermoord te 
Dokkum op 5 juni 754. Na hem werkte daar de Northumbriër Willehad. 
Deze missioneerde ook in Hummerke en Drente, maar na 779 trok hij 
oostwaarts, naar de andere zijde van de Eems. Hij stierf als bisschop van 
Bremen, 9 november 789. 

De eigenlijke apostel van het Groningerland is de fries Liudger of Lud-
ger. In 786 werd hij door Karel de Grote benoemd tot missionaris voor 
het gebied ten oosten van de Lauwers. Karel vertrouwde hem vijf met na
me genoemde gouwen toe: Humsterland, Hunsingo, Fivelgo, Eemsgo, Fe-
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dergo en het eiland Bant.11 Ludger werkte daar vele jaren met succes, 
maar moest in 792 de wijk nemen, toen de Saksen en Friezen in opstand 
kwamen. De lekeapostel Bemlef, een inheemse bard, zette zijn werk voort. 
Datzelfde jaar trok Ludger naar Mimigerneford (later Munster) waar hij 
abt werd en ongeveer tien jaar later de eerste bisschop. Hij overleed daar 
op 26 maart 809. 

Ludger verloor echter zijn vroegere missiegebied niet uit het oog. Waar
schijnlijk is het aan zijn toedoen te danken dat dit gebied als een enclave 
bij het bisdom Munster bleef, terwijl Westerwolde aan het bisdom Osna
brück toeviel. Eén belangrijk feit uit Ludgers leven worde hier nog ver
meld: de stichting van de abdij Werden aan de Roer, 799. Het is namelijk 
niet uitgesloten dat de oudste bezittingen van de abdij in de friese gouwen 
op Ludger zelf terug gaan.12 

Het is niet te verwonderen dat deze ongewone situatie van een friese 
enclave uitzonderingstoestanden, ten dele zelfs wantoestanden, opriep. 
Nog kort voor de oprichting van het bisdom Groningen, midden zestiende 
eeuw, horen we klachten over de verre afstand van de bisschopsstad en de 
soms slechte en gevaarlijke verbindingen. 

Over de stichting van de oude parochiekerken weten we vrijwel niets. 
Van vele is zelfs het patrocinium niet meer bekend. Van de dekenaten uit 
de oudste tijden weten we niets. Slechts uit een indirecte mededeling weten 
we dat bisschop Herman II in 1193 een nieuwe indeling van aartsdiakona-
ten heeft doorgevoerd. Maar het hoe of wat is niet bekend.13 Een aartsdi
aken van Friesland wordt voor het eerst vermeld in 1268. Het friese 
aartsdiakonaat telde in de late Middeleeuwen ongeveer 319 parochies, ge
groepeerd in dertien dekenaten, meestal proosdijen genoemd. Daarvan la
gen er zes in de tegenwoordige provincie Groningen: Hummerke, Baflo, 
Leens, Uskwerd, Loppersum en Farmsum. De andere zeven lagen ooste
lijk van de Eems. 

Het aartsdiakonaat werd bestuurd door een proost, later aartsdiaken 
genoemd. Hij was de judex ordinarius Frisiae. Het ambt was meestal toe
vertrouwd aan een van de domheren in Munster. Voordrachten voor be
noemingen, bv. bevestigingen van abtskeuzen gingen via het domkapittel 
naar de bisschop. Het is nog een probleem in hoeverre de bisschop zich 
rechtstreeks met het friese deel van zijn bisdom inliet. De biografie van 
Hathebrand weet van een bezoek van de bisschop aan Fivelgo, maar dit 
bericht is niet betrouwbaar. In 1232 was bisschop Ludolf in Bedum en 
diende er de priesterwijding toe. In de zestiende eeuw verschenen er nog 
wel eens wijbisschoppen.14 

Naast de aartsdiaken stond de officiaal, officialis terrae Frisiae. Dit 
ambt schijnt in de twaalfde eeuw ingesteld te zijn. De oudst bekende is 
proost Herderik van Schildwolde, ca 1225. Later werden aartsdiakonaat 
en officialaat verenigd. Sindsdien was nog maar zelden een fries in een 
van deze funkties werkzaam.15 
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Deze situatíe schiep de gelegenheid tot een eigen ontwikkeling in het 
friese deel van het bisdom Munster. Het „recht" van eigenkerken, door 
het derde concilie van Lateranen in 1179 afgeschaft, bleef in Friesland be
staan. Daardoor hielden de leken een veel groter invloed dan elders. De 
dekenen gaan zich proost noemen en deze functie wordt door de bisschop 
aan leken verleend, als een adellijk leen. Sommige proosdijen werden op 
deze wijze min of meer familiebezit. Zo was de proosdij van Farmsum 
lange tijd in handen van de Ripperda's. Ook in Loppersum treffen we 
vaak Ripperda's als proosten aan. De proosdij van Uskwerd werd op het 
einde van de vijftiende eeuw bij de abdij Rottum ingelijfd, zodat de abt al
tijd proost van het gelijknamige dekenaat was. In Groningen was er maar 
één uitzondering. Hummerke was steeds in handen van een geestelijke. 

De nieuwbenoemde proost zwoer trouw aan de bisschop en zijn opvol
gers, geheel volgens het leenstelsel. Hij beloofde weliswaar, zich geheel 
buiten strikt kerkelijke zaken te zullen houden, maar hij benoemde de pas
toors, controleerde de financiën en visiteerde jaarlijks de kerken. Zijn 
strafrecht was bijna onbeperkt. Hij kon zelfs kerkelijke straffen opleggen, 
zoals interdict en excommunicatie. In praktijk waren aan het ambt be
paalde goederen en inkomsten verbonden en ofschoon het ambt niet erfe
lijk was, bleef het wel in een bepaalde familie zolang er mannelijke telgen 
waren. Kwamen die te ontbreken, dan vielen ambt en goederen weer aan 
de bisschop toe, die er dan vrijelijk over kon beschikken. Naar Middel
eeuwse maatstaven was het aantal parochies zeer groot. Het volk eiste 
meestal voor elke nieuwe nederzetting een kerk. Elke samenleving had zijn 
„Erbe der Heiligen", een benaming die we o.a. in het cartularium van 
Feldwerd terugvinden als het „hillighenlant", het grondbezit der parochie
kerk. 

Deze lekenmacht was niet alleen in strijd met het kerkelijk recht, zij gaf 
ook aanleiding tot simonie. In 1245 beval paus Innocentius IV de bis
schop van Munster, daaraan een einde te maken, maar nog in 1491 moest 
de bisschop berichten, dat het onmogelijk was, de oude gewoonte af te 
schaffen; zonder hulp van de lekenproosten zou zelfs de officiaal niets 
kunnen beginnen. 

Er waren talrijke kloosters. In heel het aartsdiakonaat waren er onge
veer 45 kloosters van de monniken- en ridderorden. Dat waren huizen 
wier bestaan steunden op grondbezit. Vaak bezaten zij ook nog patro-
naatsrechten over parochiekerken. Zij namen dus een belangrijke plaats in 
de samenleving in.16 

De eerste contacten met het kloosterleven maakten de Friezen door schen
kingen in hun gebied aan veraf gelegen kloosters. Op de eerste plaats 
komt de abdij Werden aan de Roer bij Essen in het Roergebied. De eerste 
en belangrijkste aanwinst was die van een Fries edelman, Folkert, die 
monnik werd in Werden. In de jaren 855 en 858 schonk hij uitgebreide 
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goederen en inkomsten in de Betuwe, Veluwe, Hamaland en Frisia. Tot 
dit laatste wordt gerekend Kennemerland, Oostergo (Fr.) en Humsterland. 
Verder nog een eiland (waarschijnlijk het latere Rottura).17 Deze schen
king omvatte 53 laathoeven, 88 bosrechten, weiderecht voor 713 stuks 
vee; verder nog weiden en ontginningen. 

Vóór 1036 kwam daarbij nog de schenking van het eiland Nas of Nes, 
door een grafelijk echtpaar Otto en Irmgard. Dit eiland is niet geïdentifi
ceerd.18 

In registers uit diezelfde eeuw wordt verder gesproken over „aanwin
sten" zonder dat we die aanwinsten nog kunnen identificeren. Uit de op
gegeven namen blijkt wel dat we ze vooral in Hunsingo moeten zoeken.19 

In die zelfde tijd worden inkomsten genoteerd uit de graafschappen van 
Rudolf, Bernard, Aiedad en Ludolf.20 

Later blijken al deze goederen in bepaalde rentmeesterijen onderge
bracht te zijn. Er is sprake van een advocatura in Pewsum (O-Fr), het o/-
jicium van Eniko dat Hunsingo en Fivelgo omvat, de advocatura van Gi-
bu die daaraan grensde.21 Een ander Werdens register kent voor de pro
vincie Groningen een villicus in de stad Groningen, een servitium van de 
priester in Winsum, een clericus in Gamwerd en een zaakwaarnemer in 
Reiderwald.22 

Gaan we de namen na, waar de abdij bezittingen had of inkomsten 
trok, dan vinden we in Humsterland, Hunsingo et Fivelgo, voor zover de 
namen te identificeren zijn: Krassum, Wiram, Enum bij Oldehove, Roet-
sum, Fritum(?), Joeswerd, Beswerd, Selwerd bij Oldehove, Feerwerd, Lut-
jekamp bij Oldehove, Oostum, Kenwerd, Lieuwerderwolde in Humster
land en Middag; Ranum, Eenrum, Saaksum, Baflo, Den Andel, Winsum, 
Ulrum, Elens, Tuinsterwierde, Wehe, Emmerwolde, Raskwerd, Tinal-
Hnghe, Warfum, Uskwerd, Stitswerd, Rottura, Heiwerd, Oldorp, Elswerd, 
Toomwerd, Middelstum in Hunsingo; Huizinge, Westeremden, Arwerd, 
Godlinze, Biessum, Farmsum, Oterdum, Loppersum, De Weer bij Stedum, 
Hemert bij Ten Post, Bargheem, Wirdum, Enzelens, Oldersum, Wolter-
sum, Dijkshoorn(?), Uithuizen, Leermens in Fivelgo; Slochteren in Duurs-
wold, Onstwedde in Westerwold.23 

Op 2 januari 1283 verkocht de abdij al haar bezit in Drente en de friese 
gouwen aan bisschop Everard van Munster. Deze verkocht of vergaf op 
zijn beurt weer al dit bezit. Vooral de Johannieters hebben daarvan gepro
fiteerd, met name in Oost-Friesland.24 

Een tweede benediktijnenklooster dat in Friesland rechten bezat, was 
de abdij Korvey aan de Weser. De abdij, in 815 gesticht, bezat goederen 
en kerken in de drie noordelijke provincies. In Groningen lagen vijf paro
chiekerken in Westerwolde, diocees Osnabrück, die aan de abdij hoorden: 
Wedde, Onstwedde, Vlagtwedde, Sellingen en Vriescheloo. Onstwedde 
schijnt het oudste bezit te zijn geweest. Deze kerken zijn in de Reformatie 
voor de abdij verloren gegaan.25 
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Ook de abdij Fulda had in vroeger eeuwen bezit in het noorden en wel 
in Humsterland, Hunsingo en Fivelgo. Voor zover de namen in de oude 
teksten te identificeren zijn, vinden we in 945 Fuldaër goed in Saaksum, 
Baflo, Warfum, Huizinge, Westeremden en Loppersum. Minder zeker is, 
of ook bezit aangenomen kan worden in Wirdum, Uskwerd, Feerwerd en 
Middelstum. Medio twaalfde eeuw worden deze goederen nog vermeld in 
de Traditiones Fuldenses.26 

Een uitspraak van keizer Otto III uit 996 leert ons dat de benediktines-
senabdij Elten goederen had in Hunsingo (Mame en Middag) en Fivelgo. 
In 1129 werd dit bezit nog eens bevestigd door koning Lotharius III.27 

Van al deze bezittingen horen we in later eeuwen niets meer. Wel is het 
opvallend dat twee van de inheemse abdijen, Selwerd en Rottura, uitge
breide goederen bezitten in vele plaatsen in Hunsingo en Humsterland, die 
in bovengenoemde opgaven ter sprake gekomen zijn. In hoeverre hier 
sprake is van dezelfde goederen, of anders gezegd, of de Groningse stich
tingen goederen van de uitheemse abdijen hebben overgenomen, is een 
vraag die bij de huidige stand van onderzoek niet beantwoord kan wor
den. Wel is bekend dat de goederen die de benediktinessen van Oberwas
ser in Münster in enkele Ommelanden bezaten, later door Selwerd zijn 
overgenomen. We zullen dat te zijner tijd ter sprake brengen. 

Doch in de tweede helft der twaalfde eeuw kreeg Frisia zijn eigen kloos
ters. In West-Europa was toen, uit reactie tegen de strijd tussen kerk en 
staat en tegen de verwereldlijking van de kerk een beweging op gang geko
men die streefde naar ontvoogding van de kerk, naar terugkeer tot de oor
spronkelijke bestemming van de kerk. Er is een golf van wereldvlucht en 
wereldverzaking. Deze uit zich in een snelle bloei van het kluizenaarsleven, 
een leven van armoede, overweging en gebed. De aanhangers willen geen 
vaste inkomsten, maar leven van eigen werk; geen overdaad aan liturgie, 
maar harde ascese; geen comfortabel en verzekerd leven in grote kloosters 
(die vaak prooi van leken geworden waren) maar armoede in hutten. Zij 
beoefenden gastvrijheid jegens pelgrims en preekten voor het omwonende 
landvolk dat godsdienstig nog vaak verwaarloosd was. Deze mensen wil
den terug naar de oorsprong en de eenvoud van de oude kerk, zoals zij die 
beschreven vonden in het oudste geschiedboek van de kerk, de Handelin
gen der Apostelen. Zij wilden apostelleven, zoals de hoofdstukken 2, 
42-47 en 4, 32-37 dat beschrijven. Vandaar de naam dezer beweging vita 
apostolica. 

Het is echter een onontkoombaar feit dat zelfs de meest vrije en sponta
ne bewegingen, willen zij standhouden, de weg gaan van institutionalise
ring. Vooral toen na 1100 deze vita apostolica uitgroeide tot een massale 
volksbeweging. De kluizen groeiden uit tot gemeenschappen, vaak van 
mannen en vrouwen tesamen, ja van gezinnen. Zo'n aanvang kon alle 
kanten uit en bood vele mogelijkheden, maar aldra bleek het nodig, een 
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vaste levensvorm te vinden. Het is dan ook niet zo vreemd, dat zo'n bewe
ging op een gegeven ogenblik een regel kiest en dan later op een andere 
regel of vorm van kloosterleven overgaat. Bovendien drongen deze opvat
tingen ook in bestaande kloosters door en leidde daar tot een hernieuwde 
interpretatie van het oude ideaal. Werd deze door andere kloosters over
genomen, dan konden daaruit weer nieuwe verbanden groeien. Zo zien we 
in de loop van de twaalfde eeuw een enorme uitbreiding van kloosterlijk 
leven in vele schakeringen, totdat in de volgende eeuw orden ontstaan die 
deze armoedebeweging tot grondslag nemen, de zogenaamde bedel
orden.28 

Al deze uitingen van ascetisch leven zien we ook in de Friese gouwen 
vaste voet krijgen; eremietenbeweging, vrije stichtingen en nieuwe orden. 
De stichtingen kwamen aanvankelijk zonder onderlinge samenhang tot 
stand. Eenzaamheid, beschouwing en armoede bleken voor velen de drijf
veer. Toevallige omstandigheden speelden soms een beslissende rol. Er 
was helemaal geen sprake van een vast plan, noch van de zijde der bis
schoppen, noch ook van de kant der orden. De beslissende factor was dat 
een persoon, meestal een leek, geld en grond wilde schenken; of dat men 
zich om een kluizenaar schaarde. Het initiatief ging uit van de leken, lage
re adel, burgers en boeren. In een later stadium kwam dan een priester, de 
bisschop of een orde zich over zo'n groeiende stichting ontfermen. Dat 
was het moment waarop een echt klooster ontstond en het bestaande 
meestal toch tot het traditionele type van kloosterleven (monniken of ka
nunniken) overging. Zo'n klooster bewees zijn levenskracht door uitgroei 
en door uitzwermen naar nieuwe stichtingen.29 

Voorbeelden van zulke spontane stichtingen zijn die van Emo van Ro-
merswerf en van Hathebrand in Feldwerd. Daarnaast komen de georgani
seerde stichtingen van de twee nieuwe orden, de cisterciënsers en de prae-
monstratensers. Over deze twee hier enkele woorden. Cïteaux is gesticht 
in 1098 in Bourgondië door een groep benediktijnen, die terug wilden naar 
de letter van de Regel van Benedictus.30 Hun ideaal is beïnvloed door de 
armoedebeweging. Zij wilden slechts een nieuw klooster volgens hun op
vattingen. Ongewild en ongezocht is Cïteaux uitgegroeid tot een nieuwe 
orde met strenge opvattingen over het benediktijns ideaal. De grote stoot 
tot expansie is ongetwijfeld gekomen van Sint Bernard, abt van Clairvaux, 
dochterstichting van Cïteaux. Zo groeide deze beweging uit tot de orde 
der cisterciënsers. In 1163 deed deze zijn intrede in Friesland, toen Clair
vaux bij Rinsumageest in Oostergo het klooster Klaarkamp stichtte. 
Klaarkamp werd moederklooster van vijftien kloosters in de provincies 
Friesland en Groningen en in Oost-Friesland. Noemen we slechts in Gro
ningen Aduard, Essen, Menterwold (later Menterna of Termunt) en 
Grijzemonniken. Er waren zowel monniken- als monialenkloosters. 

Prémontré is ontstaan, toen in 1121 enkele aanhangers van de armoe
debeweging zich onder leiding van Norbert van Gennep aaneensloten tot 
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een gemeenschap. Norbert was kanunnik. Zijn orde werd een kanunniken
orde met de „Regel van Augustinus" als richtsnoer. Toen ook deze ge
meenschap (naar haar stichter in Nederland meestal Norbertijnen ge
noemd) tot ordesvorming kwam, nam zij voor haar organisatie veel van de 
cisterciënsers over. Ook deze orde vond in de friese landen veel aanhang. 
Het eerste klooster was Mariëngaarde in Westergo (1163). In de provincie 
Groningen kunnen genoemd worden Oldenklooster in de Marne, Kuse-
mer, Schildwolde, Heiligerlee en vooral Wittewierum dat ons in het vol
gende hoofdstuk nog zal bezig houden.31 

In minder dan een eeuw werd heel het Friese gebied overdekt met kloos
ters van deze beide orden, ongeveer 30 in getal. Zoals gezegd, ontstonden 
de nieuwe huizen niet alleen door stichting vanuit een bestaand klooster, 
maar ook door opname van stichtingen die voortkwamen uit de armoede-
beweging. Daarmee rees echter een probleem en wel dat van de gemengde 
bevolking. Tengevolge van de overgrote toeloop van vrouwen eisten zowel 
Cïteaux als Prémontré spoedig scheiding van de seksen. Prémontré trad 
daarbij het strengst op. Het eiste uitsterven van de vrouwenconventen. Om 
nu aan het verlangen van vele vrouwen tegemoet te komen, heeft Cïteaux 
later toch weer vrouwenkloosters toegelaten, zij het onder strenge en be
perkte voorwaarden. In de Nederlanden heeft echter ook Prémontré zijn 
aanvankelijke rigoreuze eisen niet kunnen doorzetten. Zo bleven in de Ne
derlanden en met name in het noorden vele vrouwenkloosters van de bei
de orden bestaan.32 

Het is moeilijk te peilen welke invloed al deze kloosters op het volk en 
zijn ontwikkeling hebben uitgeoefend. Wegens de uitgestrektheid van hun 
grondbezit gingen de abdijen er spoedig toe over, op hun verspreide do
meinen kleine nederzettingen te stichten, de zg. grangiae, in de friese ge
bieden uuthoven of voorwerken genoemd. Daar leefden enkele monniken, 
meestal conversen, onder leiding van een of meer kellenaars (economen). 
Zij hadden vooral de zorg voor de economie, landbouw en veeteelt, maar 
leidden verder zoveel mogelijk het leven zoals in de abdij. 

Na de kruistochten kwamen nog de militaire orden, waarvan voor 
Friesland vooral de Johannieters genoemd moeten worden. De meeste van 
hun kloosters lagen in Oost-Friesland. De basis van hun bezit vormden de 
Werdense goederen. Zij woonden in zogenaamde kommanderijen en hun 
oversten heetten kommandeur.33 

Daar nu zowel Cïteaux als Prémontré inzake de scheiding van mannen en 
vrouwen zo'n streng principieel standpunt innamen, bleef er voor de ge
mengde stichtingen slechts de keuze tussen aansluiting bij een van deze or
den met als consequentie uiteengaan van de samenleving; ofwel vasthou
den aan de oorspronkelijke samenwoning en dan afzien van opname in 
een van de nieuwe orden. Voor degenen die het laatste verkozen, was er 
nog de mogelijkheid van het kloostertype oude stijl, namelijk dat van het 
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onafhankelijke klooster volgens de regel van Augustinus of die van Bene-
dictus. Augustijner koorheren kwamen in Groningen niet voor, Benedik-
tijnenkloosters daarentegen ontstonden er in het kader van de armoedebe-
weging verschillende. 

De heilige Benedictus van Nursia, gestorven in het midden van de zesde 
eeuw, schreef zijn Regel in Monte Cassino, na lange ervaring.34 Hij be
schouwde zijn werk als een echt wetboek. Toch heeft hij aan het stichten 
van een orde niet gedacht. Voor hem was elk klooster een autonome sa
menleving, waar de leiding geheel in handen van de abt berustte. Sinds 
Karel de Grote was deze Regel de enige monnikenregel in het westen. In 
de postkarolingische periode zien we hoe verschillende kloosters onge
zocht model worden voor andere, of nieuwe kloosters stichten. Er ontstaat 
dan vaak een zekere samenhang, maar van juridische banden kan, afge
zien van Cluny, niet gesproken worden. Wie een klooster wilde stichten, 
kon deze regel aannemen of niet, en als hij haar aannam, kon hij haar in
terpreteren zoals hij verkoos. Deze vrijheid was oorzaak van zeer uiteenlo
pende observanties, maar zij was niet zonder gevaren. De goede tucht was 
geheel afhankelijk van de persoonlijkheid van de abt. De bisschoppen 
konden deze gevaren niet altijd keren. Hebzuchtige adellijke buren kon
den het klooster verdrukken en zowel geestelijk als economisch schaden. 
De geschiedenis van de orde geeft er te veel voorbeelden van. 

Tegen deze gevaren heeft Cïteaux zich juist willen verdedigen. Door het 
enorme succes van Cïteaux en Prémontré raakten de benediktijnen een 
beetje op de achtergrond. Na 1200 is dan ook de expansieperiode voor de 
„zwarte monniken" voorbij. Des te meer valt het op, dat juist in de Neder
landen de Regel van Benedictus in haar vrije vorm in de dertiende eeuw 
nog zoveel aanhang vond; tevens dat deze kloosters meestal dubbelkloos
ters waren en in de meeste gevallen ook bleven. Als de gemeenschap, 
voortgekomen uit de armoedebeweging, er de voorkeur aan gaf bijeen te 
blijven, koos zij de traditionele monnikenregel. Verder richtte zij haar le
ven naar eigen inzicht in, zij het onder toezicht van de bisschop, en vol
gens de normen van het kerkelijk recht. Daarin waren dubbelkloosters 
voorzien, want het verschijnsel is bijna zo oud als het monnikendom in 
oost en west. 

Voor een werkelijk dubbelklooster is het niet voldoende dat er twee 
conventen zijn die dicht bij elkaar wonen en nauwe relaties onderhou
den.35 Er moet een juridische eenheid en gemeenschap zijn. Het houdt in 
dat er monniken en monialen zijn die koorplicht en kapittelrechten heb
ben; dat zij gemeenschappelijk wonen op hetzelfde terrein, zij het in ge
scheiden huizen — wel hebben zij meestal één kerk, waar zij ofwel tesa-
men, ofwel na elkaar het officie bidden, zij het in gescheiden koren; ten
slotte dat deze eenheid en gelijkheid van rechten kanoniek gewild en gere
geld is. Men besliste tesamen en met gelijke rechten over alle belangrijke 
zaken die normaliter aan het kapittel toekomen: keuze van de overste, 
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aannemen van nieuwelingen, economische transacties, beslissingen van re
ligieus belang. 

In het westen was dit kloostertype na de negende eeuw verdwenen. 
Door de armoedebeweging is het weer tot leven gekomen. Er ontstonden 
zelfs dubbelorden. Het bestaan van zulke kloosters werd op goede gron
den verdedigd. Een vrouwenklooster heeft een of meer priesters nodig. 
Voor een mannenklooster heeft het voordelen als veel huishoudelijke be
zigheden door vrouwen overgenomen worden. Toch worden ook steeds 
bezwaren gehoord. Als regel kan men stellen, dat het de vrouwen zijn die 
de mannen opzoeken. Het verzet van de mannen hield gelijke tred met de
ze toeloop, om morele en economische motieven. Bij de bedelorden was 
bovendien het systeem niet te handhaven wegens het ambulante leven van 
haar leden. Zo verdween het dubbelklooster spoedig weer, ook bij de be-
nediktijnen. Een uitzondering vormen de Nederlandse kloosters. Juist in 
ons noorden waren veel dubbelkloosters, en vonden er nog stichtingen 
plaats in de late middeleeuwen. In de meeste gevallen stond een abt aan 
het hoofd; soms een proost. Onder zich had hij een prior voor de monni
ken en een priorin voor de monialen. Op den duur was het aantal monni
ken nog maar klein, maar tot aan de opheffing van de kloosters in de tijd 
der Reformatie is het princiep van gelijkberechtiging blijven bestaan. 
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HOOFDSTUK HI 

De oorsprong 
der Groningse benediktijnenkloosters 

Uit de provincie Groningen kennen wij één duidelijk voorbeeld van een 
kloosterstichting, zoals die in de armoedebeweging tot stand kon komen. 
Wij Ieren ook de moeilijkheden kennen die daarbij overwonnen moesten 
worden. Dit verhaal is ons overgeleverd in de kroniek van het norbertij
nenklooster Wittewierum, beter bekend als kroniek van Emo en Menko.1 

Emo van Romerswerf (bij Jukwerd in Fivelgo) wilde op zijn vaderlijk 
erf een klooster stichten. Hij had geen kinderen en misschien lag daarin 
wel de aanleiding tot dit plan. Maar Emo's vrouw en zijn twee zusters 
waren er tegen. Toch zette hij door. Hij ging naar het cisterciënserklooster 
Klaarkamp en bood zijn land aan voor de stichting. De Klaarkampers 
echter voelden daar niet voor en gaven hem de raad bij hen in te treden. 
Dat wilde Emo niet. Nu was kort te voren in de buurt van Jukwerd, name
lijk bij Holwierde, een benediktijnenklooster ontstaan, Feldwerd. De abt 
van dit klooster, aldus onze bron, zag niet graag de concurrentie van cis-
terciënsers zo vlak in de buurt. Hij zocht daarom contact met Emo. Deze 
bleef bij zijn eis: een stichting op zijn erf. De abt Reindo kwam naar Juk
werd en nam aan. Emo droeg zichzelf en zijn bezit aan Feldwerd op. Zijn 
vrouw en zusters werden met een geldelijke schadevergoeding tevreden 
gesteld. In 1204 werd een kapel gebouwd en Reindo stuurde een prior met 
een aantal zusters. Maar al spoedig rezen er moeilijkheden tussen Emo en 
de nieuw aangekomenen. Geen uitkomst ziende, keerden zij naar Feld
werd terug. Reindo probeerde het nog eens met een andere groep, maar 
ook deze kon niet met Emo in vrede leven. Deze schijnt dan ook meer 
goede bedoelingen gehad te hebben dan aanpassingscapaciteiten. De 
nieuwelingen keerden eveneens naar hun klooster terug en Emo bleef 
alleen achter. 

In deze situatie trof hem zijn neef die pastoor was in Huizinge. Deze 
neef, ook een Emo, was zelf, zonder monnik te zijn, oud-leerling en -le
raar van een benediktijnenklooster. We horen niet in welk klooster dat ge-
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weest is. Hij nam nu de leiding van de „stichting". In 1208 werden ten 
overstaan van de bisschop van Munster de relaties met Feldwerd verbro
ken. Beide Emo's en een zekere Hendrik zetten het kloosterleven voort, 
maar inziende dat het zo niet zou gaan, zochten zij contact met de orde 
die in Fivelgo nog geen klooster bezat, de norbertijnen. Er moeten intus
sen ook vrouwen ingetreden zijn, want bij de opname in de orde, in 1209, 
werd bedongen dat de broeders en zusters uiteen zouden gaan. Aan die eis 
werd kort nadien voldaan. De zusters bleven, de broeders vestigden zich 
in Wierum, dat spoedig naar de dracht der kloosterlingen Wittewierum ge
noemd werd. 

Hier hebben we dus een voorbeeld, hoe het met een stichting van de vi
ta apostolica kon gaan. Achtereenvolgens zijn drie orden met de nieuwe 
stichting gemoeid. Tevens hebben wij hiermee al een benediktijnse „stich
ting", hoe kortstondig ook van duur, besproken. 

Van de andere kloosters die later als benediktijnenkloosters bekend 
staan, hetzij voor een bepaalde tijd, hetzij tot aan de opheffing, is moeilijk 
vast te stellen, wanneer zij gesticht zijn. Het is mogelijk dat Selwerd de 
oudste brieven heeft. Oldenklooster of Feldwerd moet in de tweede helft 
van de twaalfde eeuw ontstaan zijn. De andere worden pas in de dertiende 
eeuw voor het eerst vermeld. Wij zullen eerst het optreden van Hathe-
brand en de aan hem toegeschreven kloosters bespreken; daarna volgen 
de oudste gegevens over de andere stichtingen. 

A DE STICHTINGEN VAN SINT HATHEBRAND 

1 De bronnen. 

Ook al hebben we voor de kloosters die op naam van Hathebrand staan 
wat meer gegevens dan de bijna terloopse vermeldingen over de andere 
kloosters, dan is daarmee niet gezegd dat de oorsprong van zijn stichtin
gen duidelijker is dan die van de andere. Daar is vooreerst een tekst die 
men gewoonlijk aanduidt als een vita, een levensbeschrijving.2 In werke
lijkheid is het een onvolledige tekst, verdeeld in acht lezingen, lectiones, 
hetgeen er op wijst dat hij gebruikt is voor lezing in het nachtofficie. Vol
gens benediktijns schema zouden er twaalf lezingen moeten zijn, waarvan 
er telkens vier in elke nocturn gelezen werden. Het ontbrekende stuk, de 
laatste vier lezingen bevattend, is verloren gegaan. Navraag bij de Bollan
disten wees uit dat de uitgever, J. B. du Sollier, slechts een copie van deze 
onvolledige vita ter beschikking had en dat sindsdien ook deze copie ver
loren is gegaan.3 Ons enig houvast is dus de uitgegeven tekst. In de copie 
van Du Sollier volgde op de onvolledige tekst onmiddellijk een lijst van 
alle abten van Feldwerd, van Hathebrand tot en met de laatste abt, die 
overleed in 1608. Du Sollier nam daarom aan dat zijn copie van het begin 
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van de zeventiende eeuw was, maar dat het origineel ouder kon zijn. Deze 
armoedige tekstoverlevering maakt de studie moeilijker, want veel wijst 
erop dat de copiist hier en daar zijn tekst niet goed gelezen of begrepen 
heeft. Naast grammaticale fouten komen verschrijvingen of verbasteringen 
in de geografische namen voor. Sommige vormen zouden op een oude 
tekst kunnen wijzen, andere weer op een veel later tijd, in weer andere ge
vallen lijkt het dat de copiist ter plaatse niet bekend geweest is. Zo noemt 
hij de in 1559 gestorven abt Gozewijn Bossuinus; Hunsingo maakt hij tot 
Gutiesgonia, een vorm die door geen enkel ander document gerechtvaar
digd wordt. De buurtschap Katmis, in oorkonden van de vijftiende eeuw 
Katmans en Katmens, noemt hij eerst Kapmanaea en even verder Kaft-
minze.4 Eemsgo (oudst bekende vorm Emisga) wordt Emesgoni en Emes-
gonia. Hathebrands stichting in Oost-Friesland heet in twee opeenvolgen
de zinnen Merehusum, Merehusium en Merehusiam (in de accusatief). 
Bij de verklaring van de naam Feldwerd, gaat de schrijver er van uit dat er 
door aanslibbing land aangroeide, letterlijk „veld werd". De betekenis van 
het suffix werd, werth, wirth (elders in Nederland waard, weerd) = eiland 
of land omringd door of grenzend aan een aanzienlijk water, is hem onbe
kend.5 Een laatste naam is Halfwerth. Deze vorm komt ook voor in een 
oorkonde van 1344.β Hetzelfde stuk geeft tevens Halwirth en Halwihrt. 
De Vries ziet daarin Holwierde.7 Wat is dan de oudste vorm, met of zon
der f? En is er dan analogie met Kaftminze-Katmens? Met andere woor
den, zou hieruit een taalkundige datering af te leiden zijn? En zou die ten 
opzichte van de andere namen enig argument opleveren? Is het overigens 
waarschijnlijk dat een bewoner van de abdij, die ter plaatse een beetje be
kend was, en die bovendien nog andere documenten tot zijn beschikking 
kon hebben, zo onkundig was van de topografische namen in zijn directe 
omgeving? En mogen we een hypothetische copiist uit de aanvang van de 
zeventiende eeuw voor al deze problemen verantwoordelijk stellen? 

Een tweede vraag is: hebben we te doen met een tekst die oorspronke
lijk bedoeld was als een stichtelijke levensbeschrijving en die later „ver
knipt" is voor liturgisch gebruik? Of is de tekst van aanvang af bestemd 
geweest voor het officie? De verdeling der lessen maakt geen erg logische 
indruk. Daarmee gaat samen de vraag, wanneer de cultus van Hathebrand 
als heilige begonnen is. Wat was er toen nog van hem bekend? In later tijd 
stond zijn graftombe midden in de abdijkerk van Feldwerd. Op zijn feest
dag (30 juli) werd zijn gebeente aan de gelovigen getoond.8 

Doordat de tekst onvolledig is, ontbreekt het te verwachten deel over 
Hathebrands einde. We horen van zijn jeugd, zijn monastieke vorming, 
van zijn stichtingen en een reis naar Oost-Friesland. Misschien is in de 
verwarde tijden van de opstand, toen Feldwerd veel te lijden had van 
plundering en brand, de tekst gedeeltelijk verloren gegaan. Als Du Sollier 
gelijk heeft met de veronderstelling dat zijn copie van na de opheffing is, 
heeft de afschrijver misschien de abtenlijst als een soort compensatie voor 
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het ontbrekende deel toegevoegd. Dit omdat aan het begin van die lijst iets 
gezegd wordt over de dood van Hathebrand, over de duur van zijn abbati-
aat en over de data van zijn stichting in Feldwerd. Daar ook het overlij
den van de laatste abt vermeld wordt (1608) en de tekst zo in Antwerpen 
gekomen schijnt te zijn (vóór 1620) zou daarmee deze copie gedateerd 
zijn. 

Eén ding is wel duidelijk in deze tekst: Hathebrand is van Feldwerd. De 
twee andere stichtingen die hier op zijn naam worden gezet, Thesinge en 
Merehusum, worden amper genoemd. Over Feldwerd wordt uitgeweid. 
Daar woont hij, van daaruit bezoekt hij de andere kloosters, daar is hij ge
storven en begraven. Van de overleveringen omtrent Hathebrand, zoals 
die in de Oostfriese kloosters leven, wordt hier niets gezegd. Ik meen 
daarom deze vita met de bijbehorende abtenlijst van Feldwerd als de 
Feldwerdse overlevering te mogen beschouwen. Een versterking van deze 
opvatting meen ik te mogen zien in het feit dat deze tekst met het gebeente 
van Hathebrand van Feldwerd naar Antwerpen gekomen is.9 

Een tweede bron voor het leven van Hathebrand is de kroniek van Egge-
ric Beninga.10 Reeds F. Ritter heeft deze gegevens uitvoerig bestu
deerd.11 Aan zijn onderzoek is weinig nieuws toe te voegen. Wat hij reeds 
vermoedde, is door Hahn bevestigd, namelijk dat Beninga een kroniek van 
het klooster Thedinge tot zijn beschikking moet hebben gehad. Dat wordt 
begrijpelijk als men weet dat Beninga's broer Omine (Homerus!) daar abt 
was van 1520-1557.12 

Beninga maakt tweemaal melding van Hathebrand. Eerst op het jaar 
793. Daar vermeldt hij het wezenlijke over hem, zoals we dat kennen uit 
de vita: jeugd, monastiek leven, stichting Feldwerd. Thesinge wordt 
niet genoemd. Over de activiteit in Oost-Friesland heeft Beninga een eigen 
lezing. Er zouden twee kloosters gesticht zijn, een bij Norden en een in 
Moermerland, later Thedinge, even ten noorden van Leer aan de Eems.18 

Op het jaar 1283 komt Beninga daar op terug. Nu spreekt hij van ette
lijke (itliche) kloosters die Hathebrand gesticht zou hebben, doch hij 
spreekt verder alleen over Thedinge, waarover hij inhoudelijk hetzelfde 
zegt als de eerste keer. Maar er blijkt veel onzekerheid te zijn, vooral over 
de plaats waar het klooster oorspronkelijk gesticht zou zijn. In 1283 zou 
het dan naar Thedinge verhuisd zijn. Het is duidelijk dat Beninga het niet 
weet en de beweringen van anderen daaromtrent niet zonder meer voor 
zijn rekening wenst te nemen, ook al willen die anderen het „mit olden 
schriften bijbringen".14 De relatie tussen Hathebrand en Thedinge schijnt 
hij wel aan te nemen. Over Norden geeft hij hier verder geen details; op de 
andere ettelijke kloosters gaat hij niet in; het klooster Merehusum dat de 
vita kent, vermeldt hij niet. Kortom Beninga heeft hetzelfde punt van uit
gang als de vita uit Feldwerd, maar hij beperkt zich verder tot Oost-Fries
land. Daarover geeft hij dan een eigen visie, zoals hij die bij ouderen ge-
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vonden heeft. Ik zou daarom in dit geval willen spreken van een Oostfriese 
traditie. 

Het zal duidelijk zijn dat we deze beide tradities, de Feldwerdse en de 
oostfriese moeten laten zoals ze zijn. Zij bewijzen dat de herinnering aan 
Hathebrand is blijven voortleven. De vita geeft geen data, Beninga geeft 
voor Hathebrands optreden het jaar 793, wat onmogelijk is, omdat er toen 
van christendom in die streken nauwelijks sprake is, laat staan van kloos
terleven. Blijft de datering van de abtenlijst, die we op dit punt niet kun
nen controleren. Evenmin weten we waaraan die lijst zijn gegevens ont
leent. Wel is bekend dat Hathebrand als stichter van Feldwerd beschouwd 
werd; en dat volgens de kroniek van Emo en Menko het klooster reeds in 
de laatste jaren van de twaalfde eeuw bestond. Dezelfde bron noemt in 
1204 een Reindo abt van Feldwerd.15 Dat alles wijst voor de datering van 
Hathebrand naar het laatste deel van de twaalfde eeuw. 

2 Hathebrand's leven. 

Voor een levensschets van Hathebrand beschikken wij dus over drie zeer 
verschillende teksten, de vita, Beninga en de abtenlijst. Hoewel de eerste 
pretendeert een biografie te geven, blijft er na het uitschiften van alle cli
chés die tot de middeleeuwse hagiografie behoren, weinig zakelijks over. 
Het beeld, dat wij ons kunnen vormen, ziet er uit als volgt: Hathebrands 
ouders waren Alundus en Tetta, eenvoudige landbouwers te Katmis onder 
Holwierde. Heel hun bezit bestond uit dertien grazen land. Aangezien de 
gras gewoonlijk op een halve hectare gesteld wordt, was het bezit 6,5 ha 
groot. Verderop in de tekst wordt gezegd dat ze ook nog eigenaars waren 
van een meertje of ven. Zij bouwden daar later met het materiaal van hun 
oude huis een nieuw, en dat is het begin van Feldwerd, het latere Olden-
klooster, ten noorden van Holwierde.16 Hathebrands geboorte werd vol
gens de vita omgeven door merkwaardige gebeurtenissen. Toen hij vijftien 
jaar oud was, deden zijn ouders hem op school. Nog in de tijd dat zijn ou
ders in Katmis woonden, werd hij priester gewijd. Over opleiding en werk
zaamheid niet het minste gegeven. Zonder overgang wordt gezegd dat Ha
thebrand na de dood van zijn ouders monnik werd in de Sint-Paulusabdij 
te Utrecht.17 Uit de Utrechtse abdij is ons omtrent dit noviciaat niets be
kend. Als we ons aan de abtenlijst mogen houden, die zegt dat Hathe
brand in 1183 van zijn ouderlijk huis een klooster gemaakt heeft, moet de 
Utrechtse periode voordien gevallen zijn. Toen was Hildebrand abt van 
Sint-Paulus, 1169 tot ca 1188. Dat brengt ons direct bij ons doel. Hathe
brands monnikenleven toont namelijk alle trekken van de armoedebewe-
ging, de vita apostolica. De abt van Sint-Paulus had enige ervaring op dat 
gebied. Op verzoek van de bisschop van Utrecht had hij een tijd lang het 
dubbelklooster Weerselo in Twente geleid. Ook Weerselo is een typische 
uiting van de armoedebeweging. Een spontane stichting van mannen en 
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vrouwen vol heilige idealen, maar zonder ervaring. Hildebrand voerde 
Weerselo tot volwassenheid en werd er de eerste abt in 1152. Dat bleef 
hij, tot hij in 1169 tot abt van Sint-Paulus gekozen werd.18 

Het verblijf in Utrecht wordt in de vita in één zin afgedaan. Daarna 
volgt meteen de mededeling dat Hathebrand in het noorden kloosters 
stichtte omdat er toen in Frisia nog geen kloosters waren. Dat laatste is 
niet juist. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat in die tijd de eer
ste kloosters van cisterciënsers en norbertijnen kwamen. Alles schijnt er 
op te wijzen, dat Hathebrand daar zijn ideaal niet zag, maar veeleer zelf 
een stichting wilde beginnen. Hij hield het vaderlijk erfgoed aan en kwam 
na verloop van tijd daarheen terug. Het verblijf in Utrecht lijkt bedoeld 
als een inwijding. Beter dan wie ook kon abt Hildebrand hem daarbij hel
pen, gezien zijn ervaring in Weerselo. Hoelang Hathebrand dan in Utrecht 
geweest is, blijft in het ongewisse. 

De handelwijze van Hathebrand na de terugkeer in zijn geboorteland 
past geheel in het kader van de hogerop geschetste vita apostolica: „De 
goede man begon cellen en een kapel te bouwen en eerbare broeders tot 
het kloosterkleed uit te nodigen". Hij begon, populair gezegd, voor zich
zelf. Buren en omwoners kwamen met hun bezit naar het „klooster", om 
als armen van geest te gaan leven, „ut essent spiritu pauperes in hoc sae-
culo".19 Die nieuw aangekomenen schijnen van beiderlei geslacht te zijn 
geweest, want kort nadien blijkt Feldwerd een dubbelklooster te zijn.20 

Wat Hathebrands stichting echter van soortgelijke ondernemingen on
derscheidt, is dat hij niet zomaar met geestverwanten aan een stichting be
gon. Hij liet zich eerst in een gevestigd klooster inlichten — hoe weinig we 
dan ook van die initiatie weten. In de meeste gevallen die wij uit de Ne
derlanden kennen, was namelijk het omgekeerde het geval. Emo van Ro-
merswerf, de initiatiefnemers van Weerselo en Oostbroek, even goed als 
die van Mariëngaarde in Friesland, begonnen om zo te zeggen maar in het 
wilde weg, zonder zich om organisatie of kloosterlijke vorming te bekom
meren. Heeft Hathebrand ingezien dat zoiets vroeg of laat tot moeilijkhe
den moest voeren? Het zou erop kunnen wijzen dat hij meer inzicht had 
dan menig ander enthousiasteling van de armoedebeweging. 

Overigens ontbrak het ook Hathebrand niet aan desillusies. Niet alle 
nieuwelingen hadden een juist inzicht in wat een religieuze gemeenschap 
eiste. Maar hij hield vol en volgens de biograaf werd hij door de bisschop 
van Munster, bij diens bezoek aan zijn friese gebied tot abt van Feldwerd 
aangesteld en gewijd. Tot dan toe zou hij die titel dus niet gevoerd heb
ben. Het zou overigens op verzoek van het convent gebeurd zijn.21 

Nog één episode uit de vita dient vermelding. Zij kan cliché zijn, maar 
ook zij past in het kader van de vita apostolica: Hathebrands optreden als 
boeteprediker en reizend zielzorger. De aanleiding was een wonderbare 
genezing. Op zijn reis door Oost-Friesland genas hij namelijk een vrouw 
van een gewrichtsziekte. Als we lezen dat ze naar hem toekwam en met 
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veel aandrang om genezing smeekte, rijst de vraag, of Hathebrand al een 
zekere reputatie genoot. Want zelfs een middeleeuwer vroeg zoiets niet 
aan de eerste de beste. Hoe het ook zij, het gerucht verspreidde zich in 
heel Eemsgo en Broekmerland, zodat de mensen van alle kanten kwamen 
toegestroomd, „sommigen om het woord Gods uit zijn mond te horen; an
deren om hem te zien, weer anderen om bij hem te biechten, raad te vra
gen of in de hoop, bij hem genezing te vinden".22 

Zoals reeds gezegd, we weten niets over het uiteinde van Hathebrand. 
Evenmin is het bekend, waarvandaan de abtenlijst zijn gegevens heeft, 
volgens welke Hathebrand in 1183 Feldwerd gesticht zou hebben en daar 
na een bestuur van vijftien jaar, op 30 juli 1198 gestorven zou zijn.23 

3 De stichtingen van Hathebrand. 

De vita vermeldt Hathebrands stichtingen, als terloops, in één enkele zin. 
„De vrome vader stichtte tijdens zijn leven drie kloosters in Frisia; eerst 
Feldwerd, daarna Merehusum en als derde Germerawald".24 Het lijkt er 
op dat de biograaf het niet zo belangrijk vindt. Hij gebruikt de vermelding 
dan ook meer om een verklaring te geven voor het feit dat Hathebrand 
door Oost-Friesland reisde, en wel door Eemsgo en Broekmerland. Daar 
geschiedde namelijk het zo juist vermelde wonder. Om de gevolgen daar
van, een grote volkstoeloop, te ontvluchten, reisde hij dóór naar zijn 
klooster Merehusum. Daaruit valt dan voor ons af te leiden dat dit Mere
husum meer naar het oosten gezocht moet worden. 

Oost-Friesland en omgeving 
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Naast deze opsomming van de vita staat die van Beninga: Feldwerd, 
Norden en het klooster in Moermerland, dat later naar Thedinge verhuis
de. De anonieme „etiliche" kunnen buiten beschouwing blijven. 

Voor de Ommelandse kloosters zijn er geen problemen. Feldwerd is be
kend uit de vita en eigentijdse bronnen, de kroniek van Emo en Menko en 
enkele oorkonden. De gegevens uit de vita zijn al gebruikt; de oorkonden 
komen in het volgende hoofdstuk ter sprake. Ook uit de kroniek van Emo 
is het essentiële reeds gezegd naar aanleiding van Emo van Romerswerf. 
Wij horen dat de abt Reindo in 1204 een poging ondernam om Emo's 
stichting op gang te helpen door het zenden van een prior en zusters.25 

Emo nam het zwarte habijt der monniken aan.26 Toen er moeilijkheden 
kwamen, deden beide partijen een beroep op de bisschop van Munster. 
Deze ontbood hen naar zijn bisschopsstad, maar Reindo liet verstek gaan. 
Desondanks werd Emo's huis van Feldwerd gescheiden.27 Men vermoedt 
in de berichtgeving de sporen van een vroegere rivaliteit. Lang heeft het 
niet geduurd, want al spoedig ziet men leden van beide conventen samen
werken.28 

Zoals gezegd, was Feldwerd van aanvang af dubbelklooster en benedik-
tijns van observantie. Dit laatste kan door Hathebrands initiatie verklaard 
worden. Feldwerd had, zoals latere oorkonden aantonen, de H. Maagd en 
de apostelen Petrus en Paulus tot patronen.30 In de oude documenten 
heet Feldwerd meestal met een dubbelnaam Feldwerd alias Oldenklooster 
bij de Dam. Die Dam is Appingedam. Deze aanduiding diende ter onder
scheiding van andere Oldenkloosters, met name van het norbertijnse Ol
denklooster in de Mame (Hunsingo). De naam Feldwirth, Feldwerd, duidt 
op een ligging bij het water. De naam Oldenklooster wijst volgens de vita 
op het feit dat Feldwerd het oudste klooster in Friesland zou zijn. We heb
ben reeds gezien dat dit onjuist is. De verklaring moet dichter bij huis ge
zocht worden. Emo's stichting was ten opzichte van Feldwerd het nieuwe 
klooster, Nijenklooster. Toen in 1213/4 de mannen en vrouwen van dit 
klooster uiteengingen, bleven de nonnen in dit Nijenklooster dat de meer 
mystieke naam Rozenkamp kreeg; de broeders gingen naar Wierum, waar 
zij een nieuw huis betrokken, Bloemhof, meestal Wittewierum ge
naamd.31 Ten opzichte van deze latere stichtingen in Fivelgo was Feld
werd het Olde klooster. Het klooster dat in de vita Germerawald genoemd 
wordt, is vanouds geïdentificeerd met het klooster bij het huidige Gar-
merswolde, gemeente Ten Boer, dat in de oudste latijnse oorkonden vaak 
Germania, na 1400 nog slechts met zijn Nederlandse naam Thesinge ge
noemd wordt. Germania zou dan de latinisering van Germerawald zijn. 
Na de vermelding in de vita duurt het honderd jaar voor we van Thiasin-
gacloster horen. Het blijkt dan een abt te hebben.32 Van dan af kunnen 
we de geschiedenis van het klooster volgen. Het was een dubbelklooster. 
Wij weten echter niet onder welke patroonheilige het klooster stond. Dat 
het de H. Germanus zou zijn geweest is een onbewezen bewering.33 
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Meer problemen geeft het klooster Merehusum dat de vita noemt. Ge
makshalve hebben sommigen de vorm vernederlandst tot Meerhuizen, 
hetgeen tot verwarring met Maarhuizen ten noorden van Groningen geleid 
heeft. Uit de vita blijkt echter duidelijk dat Merehusum in Oost-Friesland 
gezocht moet worden. Op zijn tocht naar dit klooster kwam Hathebrand 
namelijk door Eemsgo en Broekmerland, twee streken tussen Emden en 
Norden. Merehusum moet dus oostelijk daarvan gezocht worden. Beninga 
noemt dit klooster niet, maar wij vinden er een spoor van in de kapittel-
verslagen van Cïteaux. In 1216 heeft een benediktijnenabt in Frisia, via de 
abt van Klaarkamp opname in de orde van Cïteaux gevraagd.34 De uit
slag vinden we op het jaar 1219. Het klooster heet dan Merosa. De aan
vraag werd ingewilligd en de abt van Aduard werd Vader Abt.35 Legt 
men naar germaans gebruik het accent vooraan, dan is de identificatie 
Merosa = Merehusum, Merehusia niet al te gewaagd. 

Het klooster was evenals Hathebrands andere stichtingen een dubbel
klooster. Cïteaux eiste scheiding van mannen en vrouwen. In 1230 blijken 
de monniken verhuisd te zijn. De naam van het nieuwe klooster was Scho-
la Dei.39 Het lag ten zuiden van Aurich bij Ter Yle of Ihlo, waar thans 
nog een dorp ligt met de naam Ihlowerfehn. Uit de kapittelverslagen van 
1239 en 1240 blijkt dat de abt van Schola Dei nog gezag had over een 
nonnenklooster. Dat zou dan het oorspronkelijke Merehusum kunnen 
zijn.37 Van dit laatste is de juiste ligging niet meer bekend. Afgaande op 
de reisbeschrijving uit de vita zou men het in het noorden of noordoosten 
van Oostfriesland willen zoeken. Beninga van zijn kant verhaalt op het 
jaar 1514 (dus in zijn eigen tijd) dat graaf Edzard enige rebellen achter
volgde en in Broeksetell kampeerde. De anderen trokken toen terug naar 
Aerdorpe en Middelse „na dat cloester Meerhuizen".38 Middels en Ar
dori liggen ten noordoosten van Aurich in Harlingerland; Broekzetel ligt 
ten oosten van Aurich en ten zuiden van de zoeven genoemde plaatsen. In 
de driehoek van deze drie plaatsen zal dan Merehusum gezocht moeten 
worden, ongeveer halfweg de afstand Aurich-Jever.39 

Wat blijft er nu van de berichten van Beninga? In zijn eerste notitie op 
het jaar 793 spreekt hij van een stichting bij Norden en een in Moermer-
landt.40 Op het jaar 1283 herneemt Beninga het verhaal over Thedinge. 
Het blijkt dat het convent eerst elders heeft gewoond en zich in 1283 in 
Thedinge gevestigd heeft. Waar het klooster eerst gevestigd was, is een 
omstreden zaak. Beninga waagt zich, zoals hogerop gezegd is niet aan een 
uitspraak.41 De tegenspraak in zijn bericht is hem ontgaan, want beide 
malen, zowel in het geval van Moermerlandt als in dat van Thedinge, zegt 
hij dat Hathebrand daar een abt aanstelde die Teda heette. Deze heeft een 
grote roep nagelaten zodat het klooster Tedinga's klooster genoemd werd. 
Als Teda werkelijk door Hathebrand aangesteld zou zijn, zou deze bena
ming reeds van vóór de verhuizing in 1283 dateren. Hoe het ook zij, de re
latie Hathebrand-Thedinge schijnt een vast gegeven van de Oostfriese tra
ditie vóór Beninga te zijn. 
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Wat Norden betreft, dat was een dubbelklooster, Marienthal geheten, 
dat in Beninga's kroniek meer voorkomt en ook uit de oorkonden bekend 
is. Als we nu lezen dat Hathebrand door Eemsgo en Broekmerland van 
Feldwerd naar Merehusum ging, lijkt dat een behoorlijke omweg. Zou dat 
dan geweest zijn omdat hij eerst naar Marienthal geweest was? 

Wat er ook zij van de Oostfriese stichtingen, er zijn zes kloosters, waar
van Ritter het benediktijns karakter, minstens in de aanvang, heeft aange
toond: Ihlo, Marienkamp bij Esens, Marienthal bij Norden, Merehusum, 
Sylmönken of Sylmoniken en Thedinge. Marienthal en Thedinge hebben 
dit karakter tot het laatste bewaard, Sylmoniken ging in 1444 over aan de 
Windesheimers, de daar nog levende benediktinessen gingen deels naar 
Marienthal, deels naar Thedinge.42 

Hoe waren nu de relaties van deze kloosters onderling? We hebben gezien 
dat de vita zich vooral voor Hathebrand zelf interesseert. Feldwerd is, om 
zo te zeggen, de achtergrond. Thesinge wordt slechts even genoemd; Me
rehusum komt ter sprake wegens een reis van Hathebrand daarheen. 
Daarbij valt echter één zin op: „Cumque secundum consuetudinem Pater 
ad claustrum Merehusum visitando declinaret"; toen de vader volgens zijn 
gewoonte voor een bezoek naar Merehusum ging;43 en „ibi expleret visi-
tationis obsequium", wat men misschien nog het best zou vertalen met: 
om er zijn voorgenomen bezoek af te leggen.44 Hierbij hoeft men niet aan 
ons begrip van „visitatie" te denken, een regulier controlebezoek. Wel is 
het aannemelijk dat Hathebrand een zekere supervisie bleef uitoefenen. 

Van verdere relaties tussen deze kloosters ten westen en ten oosten van 
de Eems is slechts bekend dat de abten op het politieke terrein als scheids
rechters en bemiddelaars optraden. Doch daarover meer in het volgende 
hoofdstuk (par. 4). Toen enerzijds het graafschap Oost-Friesland ont
stond, en anderzijds de stad Groningen de Ommelanden aan zich begon te 
binden, verdwenen allengs ook deze relaties. 

В DE ANDERE OMMELANDSE BENEDIKTIJNENKLOOSTERS 

1 Selwerd. 

Het Monasticon Batavum vertolkt de tot nu toe aanvaarde mening dat 
Selwerd in het jaar 1216 gesticht zou zijn door een Groningse priester 
Theoderik.45 Deze mening is afkomstig van de Apostolische vikaris, Ja
kobus de la Torre. Hij zegt ook dat deze stichting terstond werd goedge
keurd door bisschop Òtto van Utrecht. Dat zou dan Otto van Lippe ge
weest zijn (vóór 4 febr. 1216 tot 1227).46 

Pater Arts heeft erop gewezen dat reeds in 1169 de abdij Ruinen (Dr.) 
een goed in Selewrt gekocht had, welke koop in dat jaar door bisschop 
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Godfried van Utrecht goedgekeurd werd. In zijn oorkonde heet het dat de 
abdij dit land gekocht heeft van de bisschoppelijke ministeriaal Ludger en 
dat de bisschop van zijn rechten op dat land afstand heeft gedaan. Het is 
zelfs mogelijk dat dit goed spoedig is uitgebreid. In 1207 wordt melding 
gemaakt van de ecclesia beate Marie in Rune et Selewrt, waaruit Pater 
Arts afleidt, dat er toen in Selwerd al een nederzetting van religieuzen 
moet geweest zijn. Daarna komt die dubbele benaming niet meer voor.47 

Dan is er een oorkonde van paus Julius II, van 3 december 1507, waar
in gezegd wordt dat de abdij „vóór 292 jaar" de kerk van Dorkwerd ge
kregen had door toedoen van de eigenaar, subdiaken Hildebrand, en dat 
de bisschop Otto van Munster deze schenking had goedgekeurd. Deze Ot
to was bisschop van 1204 tot 1218. De schenking zou dan plaats hebben 
gehad in 1215.48 In dat jaar moet het klooster dus al bestaan hebben. 
Wat er dan van de schenkingen van priester Theoderik blijft, is moeilijk 
na te gaan. Voor de bewering van De la Torre is geen oorkondemateriaal 
voorhanden. Arts heeft verondersteld dat Theoderik de onafhankelijkheid 
van Selwerd mogelijk gemaakt heeft. Reeds in 1217 blijkt Ruinen in Sel
werd geen bezittingen meer te hebben.40 

Een stichting vanuit Ruinen hoort beslist tot de mogelijkheden. Ruinen 
was evenals Selwerd een dubbelklooster en zijn ontstaan past geheel in de 
armoedebeweging van de vita apostolica. Bovendien heeft Selwerd als pa
trones de heilige Catharina van Alexandrie, een toen nog vrijwel onbe
kend patrocinium. Haar verering kwam pas in de twaalfde eeuw op. Voor
al ten gevolge van de kruistochten werd haar verering populair in het wes
ten. Men vindt haar vaak als patrones van hospitalen, filiaalkerken en af
zonderlijke altaren.50 Arts heeft haar verering in Ruinen aangetoond en 
ziet ook daarin een argument voor relaties tussen Ruinen en Selwerd.51 

Men zou daaraan kunnen toevoegen dat het patrocinium als gasthuisheili
ge een vingerwijzing naar de vita apostolica kan zijn. Een van de voor
naamste taken immers welke de volgelingen van deze beweging zich stel
den was het verlenen van gastvrijheid aan pelgrims.52 

De naam Selwerd, waarvan meer dan dertig varianten bekend zijn, is 
ouder dan het klooster.53 Pas later is hij gelatiniseerd tot Siloë, misschien 
onder invloed van de cisterciënsers die hun kloosters bij voorkeur bijbelse 
namen gaven, ook in de friese landen. Deze latijnse vorm, sind 1355 be
kend, heeft aanleiding gegeven tot verwarring met het klooster Sylo of 
Sylmoniken in Oost-Friesland. 

Een andere kwestie is, in welk bisdom Selwerd gelegen was. Selwerd lag 
op Gronings gebied en Groningen hoorde tot het bisdom Utrecht. Een 
pauselijk document van 1355 situeert het klooster eveneens in dit bis
dom.54 Anderzijds blijkt dat Selwerd minstens vanaf 1302 directe relaties 
met het bisdom Munster bezat. Abtskeuzen werden daar bevestigd. Ook 
de kapittelverslagen noemen Selwerd steeds onderhorig aan Munster. Bij 
de reductie van Groningen in 1594 bestond er over Selwerds positie nog 
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onzekerheid, omdat de abten zich vanouds als Ommelanders gedragen 
hadden.55 Van een officiële grenswijziging is niets bekend, maar het arti
kel van Van Buytenen over de situatie in Achtkarspelen bewijst, dat ook 
zonder officieel ingrijpen de grenzen de facto wijzigingen konden on-
dergaan.59 

Samenvattende kunnen we dus zeggen, dat Selwerd minstens in het be
gin van de dertiende eeuw bestond. Een vroegere oorsprong en een voort-
komst uit Ruinen behoren tot de mogelijkheden, maar zijn niet afdoende 
te bewijzen. Ook de status van dubbelklooster is aannemelijk, maar is oor-
kondelijk pas in 1318 vast te stellen.57 

2 Rottum 

De vroegste vermelding van Rottum vinden we in de kroniek van Emo en 
Menko. In 1226 treed daar een abt van Rottum als getuige op en in 1234 
is sprake van een kluizenaar van Stitswerd die voordien monnik in Rot
tum geweest is.58 

Nu is het zo dat het klooster in de aanvang vooral daar goederen bezat, 
waar in vroegere documenten Werden als bezitster genoemd wordt, Rot
tum, Stitswerd en een eiland. Het eiland kreeg later de naam van het 
klooster: Rottum. Op zich is dat nog geen reden om een verbinding met 
Werden aan te nemen. Doch er is een tekst uit 1566 waarin de abt van 
Rottum aan de bisschop van Munster schrijft dat de abt van Werden visi
tator van Rottum is, maar dat hij in lange jaren niet te Rottum geweest 
is.59 Het is niet helemaal duidelijk wat de abt daarmee bedoelde. Het sy
steem van visitatoren is bij de benediktijnen weliswaar in de late Middel
eeuwen in zwang gekomen. Doch dat een klooster vaste visitatoren had, 
zoals bij de cisterciënsers, is geen praktijk geweest. Enkele abten van Wer
den hebben inderdaad op het einde van de vijftiende en in het begin van 
de zestiende eeuw in de Nederlanden als visitators een grote rol gespeeld. 
Maar daaruit is nog geen vast recht van toezicht over bepaalde kloosters 
gegroeid. Bovendien trad zo'n visitator nooit alleen op, maar waren er al
tijd twee.60 Het kan dus zijn dat de abt van Rottum medio zestiende eeuw 
eenvoudig weergaf wat hij zich herinnerde. Het is ook mogelijk dat er tus
sen Rottum en Werden een relatie bestond die teruggaat op vroeger tijden, 
in die zin b.v. dat Rottum op Werdens bezit ontstaan is en dat Werden 
daaraan een zekere patemiteit ontleende. Uit Werdense bronnen is van 
een stichting in het noorden of van bijzondere relaties met het klooster 
Rottum niets bekend. Het opvallende aan Rottum is, dat het het enige be-
nediktijnenklooster is in de friese gouwen dat geen dubbelklooster, maar 
uitsluitend mannenklooster was. Er worden nooit monialen vermeld. Het 
klooster Bethlehem, dat in een volgend hoofdstuk ter sprake komt, dateert 
pas van de tweede helft van de vijftiende eeuw en kan in juridische zin 
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geen monialenklooster genoemd worden, om van een dubbelklooster nog 
maar te zwijgen. 

Patrones van Rottum was de H.Juliana, martelares uit Nikomedië. Via 
de angelsaksische missionarissen en via het klooster Sankt-Gallen (Zwit
serland) vond haar Passio een tamelijke grote verspreiding in West-Euro
pa. Haar naam wordt al gevonden in litanieën van de negende en tiende 
eeuw in de Duitse landen. Relieken worden in verschillende kloosters ver
meld, o.a. in Fulda. Werkelijke verering is nauwelijks aan te wijzen. In 
heel het Duitse rijk zijn slechts drie patrocinia bekend, alle drie van kloos
ters, namelijk Mosbach bij Wimpfen, Schäftlam bij München en Rottum. 
Als wij de inventaris nagaan van de kloosters, waar zich een passio of re
lieken van de H.Juliana bevonden, vinden wij geen enkele aanwijzing voor 
relatie met Rottum.81 Alles wat wij dus van Rottum kunnen zeggen is dat 
het in 1226 reeds bestond; dat het, voor zover bekend, een mannenkloos
ter was, en dat de mogelijkheid voor een of andere vorm van relatie met 
Werden aanwezig is. 

3 Menterwold. 

De omstreden kwestie naar de naam, de ligging en de status van het kloos
ter Menterwolde is door Willebrands reeds behandeld, zodat wij hier de 
resultaten van zijn onderzoek kunnen weergeven.«2 In 1247 wordt Men
terwold voor het eerst genoemd. Het was toen een dubbelklooster en 
waarschijnlijk benediktijns. Op het generaal kapittel der Cisterciënsers in 
genoemd jaar vroeg het klooster opname in de orde van Citeaux. De abten 
van Klaarkamp en Schola Dei (O-Fr) kregen opdracht de situatie ter 
plaatse te bestuderen en verslag uit te brengen.63 Eerste vereiste was het 
uiteengaan van monniken en monialen. Uit de kroniek van Aduard blijkt 
dat de opname in 1259 een feit werd. Het klooster kwam onder de pater-
niteit van de abt van Aduard, die twaalf monniken naar Menterwolde 
stuurde. De zusters gingen naar Midwolde. In 1299 werd het monniken
klooster overgeplaatst naar Termunt of Mentema.64 

Het is dus weinig wat we over de benediktijnse periode van dit klooster 
weten. De status van dubbelklooster schijnt er op te wijzen dat we ook in 
dit geval te doen hebben met een stichting die voortsproot uit de armoede-
beweging. 

4 Trimunt. 

Nog minder weten we van het klooster Trimunt bij Marum. Van abt Ey-
lard van Aduard, 1305-1329, wordt in de Aduarder kroniek vermeld, dat 
hij het monialenklooster in Trimunt onder zijn hoede nam. „Het was toen 
een benediktinessenklooster dat tot uiterste armoede vervallen was".65 

Verder is er niets van bekend. 
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5 Ten Boer. 

Van Ten Boer valt slechts te zeggen dat het in 1301 bestond. Het had een 
abt, maar of het een monnikenklooster of een dubbelklooster was, is niet 
zeker. We weten alleen dat het een benediktijns klooster was.ee De stich
tingsdatum mogen wij nog wel in de dertiende eeuw stellen. 

Maken wij de inventaris op van de geschiedenis der stichtingen in de pro
vincie Groningen, dan blijken de stichtingen van Emo, Menterwold en 
Trimunt hun benediktijns karakter slechts kort bewaard te hebben. Wat 
wij van hun benediktijnse periode weten, is in het voorafgaande gezegd. 
De oostfriese stichtingen van Hathebrand, voor zover zij al geïndentifi-
ceerd konden worden, vallen buiten ons bestek. Blijven de vijf andere 
kloosters: Feldwerd en Thesinge, Selwerd, Rottum en Ten Boer. 
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HOOFDSTUK IV 

Groei en bloei 
in de dertiende en veertiende eeuw 

Wij hebben gezien hoe de kloosters in de loop van betrekkelijk korte tijd 
het ene na het andere ontstonden. Wij willen nu nagaan hoe zij zich in de 
twee eerste eeuwen van hun bestaan ontwikkelden. Achtereenvolgens zul
len wij beschouwen: de bewoners en hun bezit; hun levenswijze en hun 
binding met de andere benediktijnenkloosters; hun plaats in de samenle
ving, en hun relaties met de bisschop en de paus. 

1 Bewoners 

Van de kloosters die we besproken hebben was alleen Rottum een kloos
ter van uitsluitend mannen, alle andere kloosters waren — zeker in deze 
twee eeuwen — dubbelkloosters. 

Van Feldwerd kennen wij een monnik Evaristus, die in de vita van Ha-
thebrand genoemd wordt.1 De zekerheid van dit gegeven staat of valt met 
de waarde van de vita. Als hij een historische figuur is, hoort zijn aanwe
zigheid in de eerste tijd van Feldwerds bestaan. Uit het begin van de der
tiende eeuw kennen we abt Reindo. Van hem wordt onder meer gezegd 
dat hij aan Emo van Romerswerf twaalf nonnen afstond om een stichting 
te beginnen. Dan moet zijn eigen convent toch al vrij groot geweest zijn.2 

In de zomer van 1224 ontmoeten we een prior van Feldwerd wiens naam 
niet met zekerheid bekend is.3 Een oorkonde van 1276 vermeldt abt R, 
wiens naam door sommigen met Rembold geïnterpreteerd wordt.4 Inte
ressant is een pauselijke oorkonde van 22 januari 1344. In dit stuk wordt 
gezegd dat er in Feldwerd „gewoonlijk slechts vier monniken wonen". 
Een van hen is Lyuppold Egboldi de Berhusum. Hoewel tegen hem het 
kanonieke bezwaar bestond dat hij een zoon van een priester en van een 
alleenstaande vrouw was, werd hij tot abt gekozen. De paus verleende hem 
dispensatie, zodat hij de keuze kon aanvaarden.5 Enkele jaren later, 9 au
gustus 1347, wordt een convers Gocke vermeld, die als getuige optrad bij 
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een verdrag tussen de stad Hamburg en de abdij Termunten.6 In een tes
tament van 13 januari 1375 wordt abt Osbrand als getuige vermeld.7 

In een tijd van meer dan twee eeuwen dus in Feldwerd zeven namen. 
De namen van de abtenlijst (waarin R. en Luyppold ontbreken) kunnen 
wij wegens onkontroleerbaarheid niet gebruiken. Zeven namen, vier waar
digheden: een con vers, een monnik, een prior en vier abten. 

In Rottum staan we er niet beter voor. In de kroniek van Emo lezen we 
van twee dominikanen die in 1234 in de kuststreken een kruistocht kwa
men preken tegen de Stedingers (opstandige boeren in Oldenburg). Enkele 
kluizenaars gingen er tegen in, onder anderen een uit Stitswerd. Hij werd 
naar Groningen gebracht om geoordeeld te worden, maar omdat hij vroe
ger convers van Rottum geweest was, werd hij aan de abt van dat klooster 
uitgeleverd om hem voor zijn verder leven in de kloostergevangenis op te 
sluiten.8 In de jaren 1252 en 1254 wordt abt Frederik vermeld.9 In 1281 
en '84 Folkardus.10 in 1354 abt Wygko;11 en op 18 October 1371 abt Sy-
ardus.12 Op het einde van de eeuw, 1393, een kellenaar H. 1 3 Derhalve 
voor Rottum in twee eeuwen twee monniken (een convers en een kelle
naar) en vier abten, samen zes monniken. 

Uitvoeriger zijn onze informaties over Selwerd. Vooreerst geven de oor
konden ons enkele namen van abten: W. 1268;14 Gerard 1302;15 Heyco 
1318;1β Rembodus 1318;" Robert \Ъ\9™ Bernard 1355;1» Outhgerus 
1356-60;2o Egbert 1371;" Johan 1397-1404.22 Uit het jaar 1302 ken
nen we prior Osdo (noot 15). Uit het jaar 1318 is een oorkonde bekend 
waarin het convent aan de bisschop van Munster een nieuw gekozen abt 
ter bevestiging voordraagt.23 Daarin worden genoemd een prior Gheyco 
en zes monniken, „kellenaars en conversen": Joannes, Geyco, Adam, Ni-
thardus, Albertus en Elmarus; daarnaast priorin Hilwaris, subpriorin Teta 
en vijf „susters en monialen": Ava, Frouweka, Renildis, Walgerdis en 
Ghertrudis. Samen veertien conventualen. Zij treden op als compromissa-
rissen, gevolmachtigden, van het convent. Dat doet vermoeden dat de ge
meenschap veel groter was, minstens het dubbele, misschien een dertigtal. 

Op 6 april 1372 wordt in het testament van een Gronings burger onder 
meer bedacht Berten Bennevoldes „junckvrouwen te Zelwerth".24 

Voor twee eeuwen dus negen abten, twee prioren, een priorin en een 
subpriorin, zes monniken en vijf monialen; totaal 24 personen. 

Thesinge daarentegen is zeer schaars vertegenwoordigd. We kennen een 
abt Menaldus, 1283 vermeld25; een kellenaar Rembodus die op 2 juni 
1318 tot abt van Selwerd gekozen werd.26 

Van Ten Boer is er een abt bekend, de alleen met zijn initiaal aangeduide 
A, „door de lankmoedigheid Gods abt van Buren", 1301.2 7 
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Het totaal aantal bekenden is dus 39. Hierbij kan men dan nog de 12 
naamlozen van Feldwerd rekenen, zodat we komen aan 51 kloosterlingen. 
De namen hebben vaak een Friese klank. Van afkomst of sociale status is 
niets bekend dan alleen van abt Lyuppold van Feldwerd. Men is geneigd 
deze getallen te gaan vergelijken met die van de andere grote orden in 
Groningen. Het blijkt dan dat er alleen bij de premonstratensers of nor
bertijnen vergelijkingsmateriaal aanwezig is. Uit visitatie-verslagen krijgen 
we de volgende gegevens: Heiligerlee ± 1300: 180 inwoners; Kusemer, 
13e eeuw: 60 nonnen; Oldenklooster in de Marne in 1290: 240 religieu
zen; in Nijenklooster op de Dam stierven in 1350 tachtig nonnen; Schild-
wolde telde in 1260 honderdzestig nonnen; Veenklooster in datzelfde 
jaar: 20 nonnen; Wittewierum (mannen) samen met Rozenhof (nonnen) in 
1290: 1000 religieuzen. In Friesland waren de getallen nog groter.28 

Backmund wijdt de grote expansie aan de te snel groeiende conventen. 
Men zwermde telkens weer uit om het eigen klooster wat te verlichten. 
Vermoedelijk is het bij de cisterciënsers, die niet minder kloosters telden 
dan de norbertijnen, hetzelfde geweest. In de Friese gouwen steken dan de 
benediktijnenkloosters wel sterk af. Alleen voor Foswerd in Friesland 
wordt in 1350 gezegd dat er in dat jaar binnen de kloostermuren 207 be
woners stierven.29 Van de andere kloosters valt over het aantal bewoners 
niets definitiefs te zeggen. 

2 Bezittingen 

Wat het bezit van deze kloosters betreft, de vita Hathebrandi wist al te 
vertellen dat de mensen zichzelf en hun bezit aan het kloostertje van Feld
werd opdroegen. Zo ging het in het algemeen en het beantwoordde aan de 
bron waaruit de armoedebeweging haar inspiratie putte: de Handelingen 
der Apostelen, met name 4, 34 en 37. De oorkonden uit deze twee eeuwen 
bieden ons maar weinig materiaal. Er zijn schenkingen geweest, van uit
eenlopende aard zelfs, maar het blijft bij losse gebeurtenissen. 

Uit Feldwerd kennen we alleen een legaat van 30 schilden dat Peiia Abla-
ma, echtgenote van Meneo Bernama, op 13 januari 1375 aan de abdij toe
wees, om zich op die wijze in het klooster een graf te verwerven.30 Om
wille van de eenheid zij hier terstond vermeld dat bij hetzelfde testament 
Rottum vier schilden kreeg, Germania (Thesinge) en Ten Boer elk een 
kruik bier. 

In 1280 werd tijdens de burgeroorlog in Hunsingo een grangia, uithof, van 
Rottum verwoest. De gebroeders Godschalk en Aylbold uit Uithuizen wa
ren de schuldigen. Zij roofden alles wat er aan voorraden en werktuigen 
was. Op die manier wilden zij zich schadeloos stellen voor twee prebenden 
die de monniken hun niet wilden geven. Het is niet duidelijk over welke 
prebenden het hier gaat. Wel wordt gezegd dat de vader van de broers de-
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ze prebenden aan het convent geschonken had en dat de broers dit ont
kenden.31 Iets eerder, 1268, horen we van goederen onder Kropswolde 
die de cisterciënserinnen van het klooster Essen of Jesse bij Haren (Gr.) 
aan de abdij Rottum verkocht hadden, terwijl op 6 juli 1291 Rottum op 
zijn beurt aan Essen enig goed onder Kropswolde verkocht. Of er tussen 
beide transacties verband is, blijkt niet.32 Wel weten we dat in die tijd de 
abdij Rottum in Kropswolde de parochierechten bezat.33 

Op 25 maart 1354 deden de pastoors van Uithuizen en Uithuizermeden, 
Tadekom en Yptatus, uitspraak tussen de abdij Rottum en de bewoners 
van Uithuizen over de rechten op het eiland Rottumeroog.34 Het blijkt 
dat toen reeds het eiland grotendeels bezit van de abdij was (vandaar de 
naam); een ander deel hoorde aan de norbertijnenabdij Oldenklooster in 
de Marne. Bepaald werd dat wat op het eiland of strand gevonden werd, 
zou toekomen aan degene die het het eerst in bezit nam. De vinder moest 
dan in eer en geweten (eventueel met raad van zijn biechtvader) nagaan, 
wat hij er mee kon doen. Vervolgens mochten de boeren vrij het helmgras 
afsnijden en naar huis vervoeren. Zij mochten echter het gras niet met 
wortel en al uittrekken (dit waarschijnlijk ter beveiliging van het strand). 
Wat het weiden van het vee betreft: tussen Sint Walburg (als seizoensope
ning op 1 mei) en Kruisverheffing (14 sept.) moest voor éénjarig vee drie 
kroonstuivers betaald worden, voor meerjarig vee vier. In deze termijn 
zouden de abt en convent de verantwoording over het vee dragen. Tenslot
te wordt gezegd dat het hele eigendom en bezit van het eiland in eeuwig 
recht aan de abdij Rottum gegeven wordt, behalve het deel dat aan Olden
klooster toekwam. De abt en de pastoors zullen in twijfelgevallen als 
scheidsrechters optreden. Uit deze tekst, evenals uit vroegere blijkt dat de 
Uithuizers nog zekere rechten op het eiland hadden. Op den duur deelden 
de twee abdijen het hele bezit, in een verhouding van 2 (Rottum) op 1 
(Oldenklooster).35 

Het legaat van vier schilden van Peiia Ablama in 1375, is reeds onder 
Feldwerd vermeld. 

Selwerd heeft vanouds vaste voet gehad in het kerspel Baflo. De bisschop 
van Munster bezat daar een hof die hij doorgaans aan de abt of aan het 
klooster verpachtte. Bij de oudste vermelding, 1302, blijkt dat de abt 
daarvoor jaarlijks 12 marken moest betalen.36 Op 12 november 1356 ver
kocht de abdij aan Herman Catere acht grazen land in Lieuwerwolde.37 

Enkele jaren later werden vijf grazen land aan het H.Geest-gasthuis te 
Groningen verkocht.38 Bij testament van priester Henricus to Weste, 7 
mei 1360, ontving de abdij één schild.39 Op 25 mei 1369 verkocht de ab
dij een erf aan de stad. De magistraat verklaarde dat de monniken vrij 
zouden zijn van de plicht tot dijkonderhoud ervan.40 Op 17 september 
1382 schonk Rolef Polleman de abdij zijn rechten op een goed onder 
Borgham, „Henrick Curtinges guede ende erve".41 
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Uit diezelfde tijd dateert een lijst van de vrouwenabdij Überwasser te 
Munster. Daarop komen ook de goederen voor die gelegen waren in Hun-
singo en aangrenzende gebieden. Daar deze goederen geschonken waren 
toen Hendrik III nog koning was (1040), sprak men later nog steeds van 
de koningstienden.42 Wegens de verre afstand gaven de nonnen er de 
voorkeur aan, deze goederen te verpachten. Ofschoon er meerdere gega
digden waren, gaven de zusters reeds spoedig bepaalde gedeelten aan de 
abt van Selwerd in pacht. Zo blijkt in 1390 de abt de tienden van Hum-
sterland in pacht te hebben. Hij betaalde daarvoor jaarlijks op het feest 
van Sint Jakob (25 juli) een half vat boter „van goede kleur" en twee 
„kramkäse".43 

Ook over Thesinge bezitten we enkele losse gegevens. In 1284 droegen de 
parochianen van Bedum hun Walfriduskerk met alle rechten aan het 
klooster over, hetgeen door bisschop Everhard van Munster op 2 juli van 
dat jaar bevestigd werd,44 alsook door de pausen Nikolaas IV en Bonifa-
cius VIII, resp. 1291 en 1300.45 Uit die tijd is ook de mededeling dat de 
abdij het zg. Rogghenvoorwerk bezat in de schepperij van het Vierendeel 
onder het Winsumerzijlvest.46 Het reeds enkele malen genoemde testa
ment van Peiia Ablama schonk aan Germania een kruik bier.47 De abt 
van Thesinge schijnt evenals die van Selwerd een deel van Überwassers 
inkomsten gepacht te hebben. Maar in 1390 werd al aangetekend dat hij 
lange tijd zijn verplichtingen niet nagekomen was.48 In tegenstelling tot 
Selwerd wordt van Thesinge niet gezegd waaruit die verplichting bestond. 
Kort na de eeuwwisseling horen we van veenruil in de mark van Zuidlaren 
tegen landerijen onder Garmerawold, dus dichter bij huis. Van de omvang 
blijkt iets uit een tweede oorkonde van dezelfde dag. De uitgestrektheid 
van het veen was groter dan die van het land onder Garmerawold. Men 
ruilde daarom een gelijke hoeveelheid. Wat er daarna nog aan gebied van 
het veen overbleef, werd aan de contractant, Albert Eysinghe, burger van 
Groningen, verkocht.49 Aan het einde van dat zelfde jaar verkocht de ab
dij nog meer veenland in Zuidlaren aan genoemde Albert.50 

De kruik bier die Ten Boer van Peiia Ablama erfde is al genoemd. Deze 
Peiia leefde nog in 1392, toen de bisschop van Munster aan de verder niet 
bekende abt van Ten Boer liet weten dat hij haar, volgens uitspraak van 
zijn officiaal, in het bezit van Walkamahuis bevestigd had.51 Kort nadien 
zal zij overleden zijn, want in 1397 zegt men van haar „pie memorie".52 

Rond die tijd zullen dus de verschillende abdijen haar aandeel in de erfe
nis gekregen hebben. 

Overzien we deze disparate gegevens, dan komen Feldwerd en Ten Boer 
er het slechtste af. Ook voor Thesinge en Rottum is maar weinig te mel
den. Iets beter is het met Selwerd. 
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3 Intern kloosterleven. 

Over de leefwijze in deze kloosters hebben we geen bijzondere gegevens. 
Wat we ervan kunnen vermoeden, weten we naar analogie uit andere, 
soortgelijke kloosters. Het eigen aksent is gegeven door de spiritualiteit 
van de armoedebeweging. Verder zien we het traditionele patroon van 
koorgebed, handenarbeid en studie. Hoe hield men het koor? Ook daar
van weten we weinig. Als in Feldwerd slechts vier monniken leefden, kan 
er nooit veel aan landbouw gedaan zijn. Wat de zusters deden, kunnen we 
slechts gissen. Van de andere kloosters moet hetzelfde gezegd worden. De 
kroniekschrijver Emo is blijkens zijn eigen verhaal in Feldwerd „op 
school" geweest en hij heeft er zelfs les gegeven, alvorens te gaan zwerven 
langs Europa's universiteiten. Als we dan in een oorkonde van 1412 horen 
spreken van de „presteren ende gheleerde nonnen toe Feldwerd", zou men 
daarin een weerklank en dus een teken van continuïteit willen zien.53 

Maar dat is misschien een wensdroom. Wat behelsde overigens dat on
derwijs? 

In hoeverre kan men hier nu eigenlijk van benediktijns leven spreken? 
In hoeverre zagen de bewoners zelf zich als Benediktijnen? Door het vol
gen van de Regel van Benedictus onderscheidden zij zich van premonstra-
tensers die spoedig na hen in de Friese gouwen kwamen. Het onderscheid 
met de cisterciënsers die ook de regel van Benedictus volgen, moet, zeker 
in de eerste tijd, subtieler geweest zijn. Immers ook de „schiere monni
ken" zijn een uiting van de armoedebeweging. In zoverre was het ideaal 
dus gelijkgericht. Het verschil moet dan vooral gezocht worden in de 
straffe organisatie van Cïteaux. De abt van Cïteaux was het hoofd van de 
orde. De kloosters werden bijeen gehouden door het systeem van affiliatie, 
waardoor de stichter-abt altijd het toezicht hield op de kloosters die van
uit het zijne gesticht waren. De Charta caritatis, zoveel als de grondwet 
van de cisterciënsers, regelde verder de organisatie van de orde. De kloos
ters werden geregeld gevisiteerd. Elk jaar werd in Cïteaux een generaal 
kapittel gehouden, waarop elke abt minstens eens in de drie jaar persoon
lijk verschijnen moest. Dank zij deze bepaling werd Cïteaux op de duur 
een machtige orde.54 

Bij de benediktijnen was dat heel anders. Benedictus van Nursia heeft 
wel een regel geschreven, maar geen orde gesticht. Men was vrij, die regel 
aan te nemen en hem te interpreteren naar eigen inzicht. Toch zijn in de 
loop der eeuwen grotere of kleinere verbanden ontstaan. De beroemdste 
organisatie is die van Cluny in Bourgondië. In de tijd die ons bezighoudt, 
was deze roem al getaand, maar de reputatie was zo sterk, dat de benedik-
tijnenkloosters in de Friese gouwen ter onderscheid van de (ook Bourgon
dische) cisterciënsers wel eens Cluniacensers genoemd worden.55 Hieruit 
afleiden dat een van deze kloosters tot Cluny behoord zou hebben, zou 
ongemotiveerd zijn. 
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De keuze van de Regel van Benedictus lijkt primair door de traditie be
paald te zijn. Als het waar is, dat Hathebrand in Utrecht zijn opleiding ge
had heeft, ligt voor zijn stichtingen de keuze van de daar gevolgde regel 
voor de hand. Voor Selwerd kan men iets dergelijks zeggen, als de afhan
kelijkheid van Ruinen aangenomen mag worden, en zelfs voor Rottum is 
dit argument aan te voeren, blijkens hetgeen we in het hoofdstuk der 
stichtingen gezegd hebben omtrent mogelijke relaties met Werden. Daaruit 
concluderen dat er enig „ordebewustzijn" bestond, zou voorbarig zijn. 
Niet alleen blijkt niets van relaties met andere kloosters, maar bovendien 
lagen de vier of vijf abdijen in een verwaarloosde uithoek van de wereld. 
Het blijft intussen merkwaardig dat in ons land (ook buiten Groningen en 
Friesland) de regel van Benedictus in zijn vrije vorm nog zoveel aantrek
kingskracht had, in een tijd dat in de rest van Europa deze expansie reeds 
gestuit was en de toen moderne ordes overal de eerste plaats veroverden. 

Toch was er van pauselijke zijde al meer dan één poging gedaan, om de 
benediktijnen van het cisterciënsersysteem te laten profiteren. Op het vier
de Lateraans concilie (1215) werd voor het eerst een algemeen voorschrift 
uitgevaardigd.56 Dit decreet, In singulis, heeft men wel opgevat als het 
begin van de benediktijnen als orde. Van die tijd dateert in elk geval de 
toevoeging „ordinis Sancti Benedicti", ter onderscheiding van Cïteaux en 
andere volgelingen van Sint Benedictus. 

Wat geëist werd, was nog een minimum. Om de drie jaar moesten de 
zelfstandige oversten van een (weliswaar vaag omschreven) gebied bijeen
komen om te beraadslagen over het wel en wee van hun kloosters. Verdei 
moest elk klooster tussen twee opeenvolgende kapittels gevisiteerd worden 
door visitatoren, op het kapittel benoemd. De bisschoppen werden aange
spoord, de abten in alles behulpzaam te zijn. 

Voor zover we weten, is in onze streken van deze bepalingen niets te
recht gekomen. De abten zelf deden niets. Pas in 1310 werd door een sy
node voor de kerkprovincie Keulen (waaronder Munster) een kapittel 
voorgeschreven. Twaalf jaar later werd dit herhaald. Hoewel ook toen ge
zegd werd dat het voor de hele kerkprovincie gold, werd het in feite alleen 
door de abten van het aartsbisdom gehouden.57 Een reorganisatie van 
paus Benedictus XII in 1336 heeft even weinig uitgehaald. Heel het ge
bied van de kerkprovincies Keulen en Trier werd samengevoegd tot een 
benediktijnse provincie. De kapittels bleven in grote lijnen gehandhaafd 
volgens In singulis. Verder werden bepalingen gemaakt voor de betere re-
crutering en studie. Doch dit alles bleef dode letter. Tot aan het concilie 
van Constanz is er niets gebeurd. 

Zo leefden dus de friese abdijen elk hun eigen monastiek leven. Als de 
abten elkaar geregeld ontmoetten (en dat blijkt uit de oorkonden) dan was 
het om politieke of economische redenen, niet om als benediktijnen ge
meenschappelijk religieuze kwesties te behandelen. Relaties met abdijen 
buiten het Friese taalgebied zijn er in deze twee eeuwen niet aan te wijzen. 
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4 Maatschappelijke rol. 

In het tweede hoofdstuk is geschetst hoe er in de loop van de twaalfde 
eeuw in de Friese landen een gezagsvacuüm ontstond door het wegvallen 
van het grafelijk bewind. In het westen hebben de Friezen nog lange tijd 
aanvallen van de Hollandse graven moeten afslaan. In het huidige Gro
ningen had dat nauwelijks weerklank meer. Temidden van de politieke 
veranderingen en wisselvalligheden waren de abdijen bijna de enige ele
menten van stabiliteit. De geestelijken, vooral de abten, hadden grote in
vloed. Als geestelijken bezaten zij moreel gezag, maar ook en vooral hun 
uitgebreid grondbezit gaf hun macht. Inpoldering en afwatering waren 
voor hen van nog groter belang dan voor de kleine bezitters. De keuren 
van Hunsingo (1252) beginnen dan ook met de mededeling, dat ze zijn 
opgesteld door de abten en „wisesta", rechters, van het land. Bij de ver
kiezingen der functionarissen zal elke abt zijn eigen invloedssfeer hebben; 
de parochiegeestelijken spelen een rol bij de keuze van plaatselijke ambte
naren. Door hun zorg voor de waterstaat kwamen de abten in het bestuur 
van de waterschappen. Zij werden soms opperste schepper. Door het ver
werven van rechten die aan bepaalde heerden verbonden waren, konden 
zij rechters van hun keuze aanstellen of doen aanstellen.58 

Naast de schaarse feiten die gezien kunnen worden als een uitvloeisel 
van een feitelijk verworven rechtspositie, zijn er meer gegevens die voort
vloeien uit het morele gezag. Omdat dit gezag doorgaans algemeen aan
vaard werd, vielen aan de prelaten allerlei opdrachten toe die noch met 
het kloosterleven, noch met het landsbestuur als zodanig in directe relatie 
stonden. Hier volgen voor elke abdij de gegevens die er met betrekking tot 
genoemde aspecten in deze twee eeuwen te vinden zijn. 

De prior van Feldwerd zien we in 1224 samen met de proost van Farm-
sum optreden. We weten dit uit de kroniek van Emo. Deze Emo was na
melijk met een van zijn kanunniken, Herderic, in een hardnekkige compe-
titiestrijd gewikkeld. Zelfs de generaal-abt van Prémontré, de bisschop 
van Munster en de paus kwamen daaraan te pas. Wegens de verre afstand 
werd het onderzoek aan enkele Friese prelaten toevertrouwd. Doch toen 
hun lastgever, domdeken en aartsdiaken Gozewijn van Keulen, merkte dat 
hij verkeerd was ingelicht, casseerde hij de opdracht. Omdat intussen heel 
de clerus van Fivelgo in de zaak betrokken was, beval hij twee geestelijken 
uit dat gebied, de prior van Feldwerd en de proost van Farmsum, hun 
ambtsbroeders van de cassatie op de hoogte te brengen.59 

Van dezelfde prior, die óók Emo heette, weet de aangehaalde kroniek 
te vertellen dat hij zich enkele jaren later beijverd heeft om met de abt van 
Wittewierum en de bewoners van de dekenaten Farmsum en Loppersum 
(samen het gebied van Fivelgo) een schip voor friese kruisvaarders uit te 
rusten. Het schip voer tesamen met enkele andere af van het eiland Bor-
kum op 22 mei 1227.«° Het jaar daarop werd de abdij Feldwerd genoemd 
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als verzamelplaats voor de scheidsrechters die zich moesten uitspreken 
over de moord op een priester Heribert.81 

In de veertiende eeuw zijn de gegevens niet talrijker. In 1303 stelden de 
dijkrechters van de dijk tussen Omptata Tya (waarschijnlijk de Tjariet bij 
Spijk) en Delfzijl enkele bepalingen op tot het onderhoud van de dijk. De 
bijeenkomst had plaats in het abtshuis van Feldwerd en de abt bezegelde 
de bepalingen. Eén daarvan was dat men elk jaar op Pinkstermaandag in 
de abdij zou samenkomen om de rechten opnieuw vast te stellen.62 Enke
le jaren later, 25 juli 1317, werden nieuwe verordeningen vastgesteld door 
de overheden van Fivelgo voor het bedijken van nieuw gewonnen land. De 
abt van Wittewierum had de leiding, maar ook Feldwerd had haar inbreng 
door haar vertegenwoordiger Rembeco Siricksmona.63 

Op 9 augustus 1347 sloten de overheden van Fivelgo en de burgers van 
Appingedam een vredesverdrag met de stad Hamburg. Onder de bezege-
laars bevonden zich de abten van Wittewierum en Feldwerd.64 Tegen het 
einde der eeuw (1396) kozen de abten van dezelfde twee abdijen en de 
oversten van Fivelgo zes hoofdelingen tot dijkrechters en stelden zij bepa
lingen op ter handhaving van orde en vrede.66 

Een ander Fivelgoër klooster Thesinge, wordt in 1283 genoemd als zijn 
abt Menard met die van Rottum (Folkerd) en de deken van Loppersum 
(Albert) optreedt als scheidsrechter in een geschil tussen de abdij Witte
wierum en anderen over het bezit van de kerk van Uithuizen.66 Op 14 au
gustus 1317 maakten de scheppers van het zijlvest der drie Delfzijlen nieu
we bepalingen voor hun waterschap. Om naleving te garanderen, bepaal
den zij dat de deelhebbers elkaar jaarlijks borgtochten zouden geven. Die 
van Germania (Thesinge) moesten dat doen op de zondag die aan het 
feest van Joannes' onthoofding (29 aug.) voorafgaat.67 Een andere abt, 
wiens naam niet bekend is, moest met enkele collega's en geestelijken de 
geschillen van het Johannieterklooster te Wijtwerd behandelen en bijleg
gen. De paus had daarvoor de deken van Munster en een abt uit Trier 
aangewezen. Dezen delegeerden op hun beurt geestelijken uit het land 
zelf.6* 

Een abt van Ten Boer treedt op in een rechtsgeding voor de overheden van 
Fivelgo in 1301. Het betreft een geschil tussen de abdij en de ingezetenen 
van Garmerawolde over het onderhoud van de dijk genaamd Burgwal. De 
ingezetenen moesten met 24 man zweren dat zij de dijk zouden repareren. 
De abdij zou voor eeuwig van het dijkonderhoud zijn vrijgesteld.69 Als in 
1370 de rechters van de drie Delfzijlen uitspraak doen waarbij zij de Go-
rechter kerspels Engelbert en Middelbert in het zijlvest opnemen, blijkt 
dat naast de abt van Wittewierum ook die van Ten Boer in het bestuur zit
ting heeft. Er wordt zelfs bepaald dat in eventuele geschillen tussen de 
kerspels de abten scheidsrechter zullen zijn.70 
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Een abt van Rottum vinden we als getuige in de geruchtmakende recht
spraak over de moord op aartsbisschop Engelbert van Keulen, 7 nov. 
1225. De bisschop van Munster, Diederik van Isenburg, werd van mede
plichtigheid verdacht en moest zich in Luik voor de pauselijke legaat, 
Coenraad van Porto, komen verantwoorden. In zijn gevolg bevonden zich 
ook drie friese abten, namelijk die van Aduard, Wittewierum en Rottum, 
dus van elke orde één.71 Of dit toeval was of opzet blijkt niet. Evenmin 
waarom de bisschop zijn getuigen van zo ver liet komen. Met de abt van 
Wittewierum (Emo) had hij kort tevoren een lange strijd gevoerd. De zit
ting die ons door deze Emo omstandig verhaald wordt, had in het begin 
van februari 1226 plaats. Of de abt van Rottum of zijn collega's op de zit
ting nog enige bijdrage geleverd hebben, is uit het verhaal niet op te 
maken. 

De Hunsingoër keuren van 1252 wezen het Oosterambt toe aan de abt 
van Rottum, als scheidsrechter, terwijl Half Ambt zelf mocht uitkiezen 
welke abt het als scheidsrechter wilde.72 Twee jaar later doet abt Frede-
rik van Rottum een scheidsrechterlijke uitspraak tussen Herman van 
Noordlaren en het convent van Ruinen (Dr.) over enkele tienden in Ande
ren. De abt van Selwerd was daarbij als getuige aanwezig.73 Dienst als ge
tuige bewees abt Folkard van Rottum in 1281, toen de bisschop van Mun
ster en de abt van Aduard een oorkonde over landrail opstelden.74 Met 
de abt van Thesinge was hij in diezelfde jaren scheidsrechter in een geschil 
tussen de abdij Wittewierum en anderen over het bezit van de kerk te Uit
huizen.75 In 1371 werden voor Hunsingo enkele monetaire maatregelen 
getroffen. De abten van het land, die van Aduard, Oldenklooster in de 
Marne, Rottum (Syardus) en Selwerd (Egbert), maakten hiervan een oor
konde op.7e Als aan het eind van de eeuw het Hunsingoër landrecht her
zien wordt, is de abt van Rottum daarbij weer betrokken.77 

De abt van Selwerd moest in 1268 in opdracht van de deken van Emmerik 
uitspraak doen tussen de persona van Groningen, Gozewijn van Deventer 
en het cisterciënserinnenklooster van Essen over goederen onder Krops-
wolde. Die goederen had Essen aan de abdij Rottum verkocht (zie par. 2), 
maar daartegen kwam de persona voornoemd in verzet. Hij beweerde dat 
de goederen niet van de abdij Essen maar van hem waren en dat de abdij 
ze dus niet verkopen kon. De abt van Selwerd besliste dat de omstreden 
goederen wél van Essen waren en dat deze er dus vrij over beschikken 
kon.78 

In een dergelijke zaak werd deze of een volgende abt van Selwerd be
trokken, toen hij in 1290 de abt van Foswerd en Sibrand Hescelinga, die 
om het patronaatsrecht van de kerk te Ferwerd (Fr) streden, in opdracht 
van de officiaal van Keulen voor het aartsbisschoppelijk gerecht moest da
gen. We weten niet of de abt de opdracht heeft uitgevoerd, wel is bekend 
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dat de procurator van Sibrand verzet aantekende, tegen het optreden van 
de officiaal.79 

Robert van Selwerd, nog maar amper in functie, moest op 18 september 
1318 uitspraak doen tussen de commandeur van de Johannieters in Stein-
furt en enkele kloosters van die orde in Friesland tussen Lauwers en 
Weser.80 

Op 25 augustus 1360 gaf abt Outgherus samen met zijn collega van 
Aduard en de overheden van Groningen en Hunsingo een verklaring uit 
omtrent de overeenkomst tussen de ingezetenen van Tammingheland, 
Lieuwerderwolde, Noord- en Zuidlaren aangaande dijkrechten.81 

Het optreden van abt Egbert in 1371 is zojuist onder Rottum al ver
meld. Aan het eind van de eeuw tenslotte, zien we abt Johan optreden als 
getuige, resp. bezegelaar van een overeenkomst.82 

Wij kunnen deze dorre opsomming besluiten met de volgende statistiek. In 
twee eeuwen zijn er 26 vermeldingen: zeven maal Feldwerd, Rottum en 
Selwerd; Thesinge drie maal. Ten Boer twee maal. Over de eeuwen ver
deeld: elf in de dertiende, veertien in de veertiende en één in de vijftiende 
eeuw, waarbij opvalt dat Rottum vijf vermeldingen heeft in de eerste 
eeuw; alle andere hebben de meerderheid in de tweede. Gaan we de on
derwerpen na (men bedenke dat sommige abten samen in één tekst ge
noemd worden): bestuur 4; getuigen 4; kruistocht 1; vredesverdrag 2; wa
terschap 7; scheidsrechter 10. 

Een laatste aspect is, wat we met een deftig woord zouden kunnen noemen 
de inter-gewestelijke politiek.83 Want in dezelfde periode probeerde de 
stad Groningen die groot belang had bij de handhaving van orde en vrede, 
de woelige gewesten tot rede te brengen. Reeds in de dertiende eeuw had 
de stad kleinere verbonden gesloten, o.a. in 1258 met Fivelgo en we mo
gen aannemen dat de abten daarbij direct betrokken geweest zijn.84 Maar 
na 1300 kwam er meer tekening in de verhoudingen — en dus ook in de 
tegenstellingen — totdat op 30 juni 1338 een algemene en grote verzoening 
plaats had.85 Zelfs uit Oost-Friesland en Friesland bewester Lauwers wa
ren afgevaardigden gekomen. Zij verzamelden zich in de abdij Selwerd. 
Alle punten van geschil tussen de stad t'ener en de gewesten t'ander zijde 
werden bijgelegd. In plaats van twist en tweedracht zou er vrede en een
heid zijn. Om dat te bevorderen, werd bepaald dat voortaan eenmaal per 
jaar op het raadhuis te Groningen een bijeenkomst zou zijn van de vier 
burgemeesters der stad en de vier rechters der gewesten, d.w.z. van elk ge
west één, nl. van Hunsingo, Fivelgo, Westerambt en Drente; ook de abten 
van Aduard en Wittewierum zouden verschijnen. Men zou de munt onder
zoeken en zo nodig daarover bepalingen maken. Onder de „dedingsluden" 
bevond zich een groot aantal abten, namelijk die van Foswerd, Ludinga-
kerke, Lidlum, Bloemkamp, Klaarkamp, Mariëngaarde en Dokkum, allen 
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uit Westerlauwers Friesland; verder die van Thedinge, Syle en Schola Dei 
uit Oostereems Friesland; uit het middengebied waren er de abten van Ol-
denklooster in de Marne, Wittewierum en Mentema en de benediktijnen 
van Rottum, Feldwerd en Ten Boer. Die van Thesinge wordt niet ge
noemd, evenmin als die van Selwerd. Aangezien het verdrag in Selwerd 
gesloten werd, mag men aannemen dat de abt van dat klooster er bij ge
weest is. 

Wat er van deze afspraak gekomen is, weten we niet. Wel is bekend dat 
de stad het niet bij deze ene poging gelaten heeft. In 1361 werd besloten, 
het verbond van de Upstalboom weer tot leven te brengen. Deelnemers 
waren de grietmannen en de rechters der gewesten en de geestelijkheid. 
Die gewesten waren nu die tussen Lauwers en Eems en verder Eemsland 
en Broekmerland ten oosten van de Eems. Besloten werd dat men elk jaar 
op 1 juli in Groningen bijeen zou komen, zij het in kleiner aantal, name
lijk van elk gewest de grietman, één rechter en één prelaat of geschikte 
geestelijke.86 Ook hier kan men vragen of de afspraak, die voor zes jaar 
zou gelden, nagekomen is. Wel is in 1368 nog een dergelijke poging on
dernomen. Geleidelijk werd de band tussen de stad en de direct omliggen
de landen sterker. In 1386 duikt voor het eerst de naam Ummelanden op, 
hoewel de inhoud van die naam, d.w.z. het aantal er toe gerekende gewes
ten, nog bijna een eeuw aan fluctuaties onderhevig is.87 

Van die tijd af gaat de stad haar invloed over de gewesten steeds meer 
uitbreiden. Gelijke tred daarmee houdt de concentratie van bestuurlijke en 
rechterlijke macht. In hoeverre de prelaten en hun kloosters daarbij be
trokken waren, is voor deze eeuw uit de gegevens moeilijk op te maken. 
Eerst na 1400 zijn we daarover beter ingelicht. 

5 Relaties met Munster en Rome. 

Tenslotte zijn er de relaties met de bisschop van Munster en de paus van 
Rome (na 1309 Avignon). Er zijn geen aanwijzingen dat de abten een vas
te functie in dienst van het bisdom bekleedden; evenmin dat de bisschop 
zich inliet met interne kloosterzaken. Het enige gegeven (en wat is dat 
waard?) verstrekt ons de vita Hathebrandi, waarin gezegd wordt dat de 
bisschop hem tijdens een reis door het noorden tot abt aanstelde en hem 
de abtszegen gaf. Uit die tijd zijn maar twee bezoeken van een bisschop 
van Munster aan zijn Friese gebied bekend en en wel in 1225 en 1232.88 

Overigens weten we uit latere berichten dat het „gewoonte" was dat een 
gekozen abt voor de abtszegen naar de bisschopsstad kwam.89 De enige 
bevestiging door de bisschop (althans het verzoek daartoe), die uit deze 
eeuwen bekend is, is die van Rembod, kellenaar van Thesinge die in 1318 
te Selwerd gekozen werd.90 Wel waren er soms moeilijkheden tussen de 
bisschop en zijn gelovigen. Zo kwam er in de jaren zeventig van de der
tiende eeuw geschil over kerkelijke boeten en inkomsten. Na vijf jaar wer-

67 



den bisschop en kudde verzoend. Alle overtredingen met bijbehorende 
sancties en boeten werden nog eens vastgesteld en de landschappen (Eems-
go, Broekmerland, Reiderland en Oldambten) beloofden, zich daaraan te 
zullen houden. Onder de geestelijken die de vrede bevestigden, staan ook 
enkele abten, o.a. R(embold) van Feldwerd.91 Van zuiver economische 
aard is een verklaring van prior en convent Selwerd dat zij de rechten van 
de bisschop op de hof van Baflo volledig erkennen. De abt had deze voor 
zijn leven gepacht; na zijn dood zou het convent geen pretenties naar 
voren brengen.92 

Over de relaties met de pausen van Rome en Avignon weten we iets meer. 
Een oorkonde van Honorius III, 16 dec. 1220, geeft een welkome aanvul
ling op het kruisvaardersbericht van Emo dat in par. 4 ter sprake geko
men is. De paus beval de abten van Norden, Feldwerd en Aduard, om 
vrede te stichten in de landen Federga en Hineta. De twisten in die stre
ken, op de westkust van het huidige Oost-Friesland gelegen, vertraagden 
namelijk het vertrek van de friese kruisvaarders naar het H.Land.93 

Uit Feldwerd stamt ook het enige bericht uit deze twee eeuwen dat een 
paus tussenbeide kwam in een abtskeuze.94 Dit is al besproken toen we 
het over de kloosterbevolking gehad hebben. In deze tijd kwam de ge
woonte op om de abtsbenoemingen van veel abdijen voor de paus te reser
veren.95 We weten dit van andere Nederlandse abdijen. In dit geval zal 
men echter geen reservatie moeten zien. Het initiatief ging van de abdij 
uit, van de gekozen kandidaat, Lyuppold Egboldi. In verloop van korte 
tijd was de abdij al drie keer vacant geweest en al die keren hadden de ka-
pitulanten Lyuppold willen kiezen. Deze had telkens het canonieke beletsel 
van zijn onwettige geboorte naar voren gebracht. Maar deze keer vroeg hij 
aan de paus dispensatie. Ze werd hem verleend, in die zin dat hij nu alle 
functies en wijdingen, dus ook de abtszegen, mocht ontvangen. 

Over Rottum is er slechts één bericht. Tijdens het pontifikaat van Bene-
dictus XII (1334-42) kreeg de abt van Schola Dei in Oost-Friesland op
dracht, een uitspraak te doen in een geschil tussen abt en convent van 
Rottum en de persona van de parochiekerk in Groningen.9« We hebben 
gezien dat Rottum in Kropswolde goederen bezat. Daartoe hebben ook de 
parochierechten behoord. Maar minstens de facto hebben abt en convent 
deze rechten vroeger {olim) overgelaten aan de persona van Groningen. 
De abt van Schola Dei moest nu een „complementum justitiae" bewerken. 
Aangezien later van geen rechten op Kropswolde meer gehoord wordt, 
zullen zij bij die gelegenheid voor de abdij verloren zijn gegaan. 

Een verwarrend stuk is de oudst bekende kuriale aantekening over Sel
werd. Op 26 maart 1355 zou „Bernard abt van Siloë van de orde van Pre-
monstreit in het diocees Utrecht" zijn servitia betaald hebben bij gelegen
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heid van zijn abtskeuze.97 Nu is er geen norbertijnenklooster van die 
naam bekend. Syle in Oost-Friesland was cisterciënserabdij, Selwerd (Si-
loë) was benediktijns. Geen van beide lag in het bisdom Utrecht. Doch 
van Friese kloosters is bovendien niet bekend dat de bestuursfuncties gere
serveerd werden. Er moet dus óf een vergissing in het spel zijn, óf het gaat 
om een uitzonderingsgeval. Een andere mogelijkheid is dat we hier te 
doen hebben met een poging om een Friese prelatuur te reserveren. Dan is 
het bij deze ene poging gebleven want er wordt verder van deze reserve
ring geen melding meer gemaakt. 

Aan het einde van de eeuw gelastte paus Bonifacius IX (Romeinse obe-
diëntie) de abt van Selwerd, aan Popeko Verathema en Vrouweke Vera-
thema, uit het bisdom Munster, huwelijksdispensatie te verlenen.98 Het is 
niet bekend of de dispensatie via de abt was aangevraagd. Het jaar daarna 
moest dezelfde abt aan Franco Luderinghe en zijn vrouw Geygen, uit het 
bisdom Utrecht, nog achteraf huwelijksdispensatie verlenen." 

De incorporatie van de kerk van Bedum bij het klooster Thesinge hebben 
we reeds besproken bij de behandeling der bezittingen (par. 2). Ook de 
pauselijke goedkeuring daarvoor, zowel van Nikolaas IV als van Bonifaci
us VIII hebben we toen vermeld.100 

De abt van Ten Boer wordt in 1359 aangewezen als een van de scheids
rechters in het geschil tussen Andreas Herderich en Gerardus de Veno 
over het personaat van de Martinikerk in Groningen.101 In 1400 wordt 
een „abbas in Bure" genoemd in een oorkonde van Bonifacius IX waarin 
deze het landdekenaat van Hummerke aan Henricus van В af lo ver
leende.102 Dit is een beetje vreemd, want nog geen anderhalf jaar tevoren 
(29 maart 1399) had die paus aan de „geünieerde benediktijnenkloosters 
Ten Boer en Germania" de conservatoria verleend.103 

Als we nu de balans opmaken voor deze twee eerste eeuwen van het be
staan der kloosters, blijken de gegevens spaarzaam, onsamenhangend en 
uiteenlopend. Een aaneengesloten verhaal is er niet van te maken. Enkele 
conclusies echter zijn gewettigd. 

Van de totale bevolking in de vijf kloosters weten we zo goed als niets. 
Konden we voor de eerste tijd van Feldwerd nog een groot aantal zusters 
veronderstellen, over later tijd kunnen we slechts redelijkerwijs aannemen 
dat zij in de meerderheid waren ten opzichte van de monniken. Deze laat-
sten immers waren al in het midden der veertiende eeuw slechts vier in ge
tal. Van Selwerd krijgen we in het begin van de veertiende eeuw de indruk 
van een bloeiend klooster. Als er in 1318 een even groot aantal mannelij
ke als vrouwelijke religieuzen genoemd wordt, suggereert dat een authen
tiek dubbelklooster. Als echter de monniken nader worden aangeduid als 
„kellenaars en conversen" doet dat toch vermoeden dat zij er „slechts" 
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waren voor de materiële belangen van het huis en dus dat de monialen 
toen reeds als het voornaamste deel van het convent gezien werden. 

Hoewel wij over het bezit van de abdijen nog de meeste gegevens heb
ben, zijn ook deze te onsamenhangend om een idee van de omvang te ge
ven. Wel kunnen we er uit opmaken dat alle besproken kloosters tegen het 
eind van deze periode toch tamelijk gegoed moeten zijn geweest. 

Over de leefwijze van de monniken en monialen kunnen we slechts gis
singen maken aan de hand van wat we uit andere kloosters van deze ob
servantie weten. De inspiratie kwam van de armoedebeweging, maar de 
kloosters hebben zich ontwikkeld tot het gewone type van een agrarische 
orde. Dit moet zelfs vrij spoedig gebeurd zijn. Een ordesbewustzijn ten 
aanzien van buiten „Frisia" gelegen benediktijnenkloosters is niet aan te 
wijzen. 

Dank zij het bezit en het morele gezag gingen de kloosters en vooral 
hun abten, spoedig een rol spelen in de gouw waarin zij thuis hoorden. 
Naarmate de gouw kleiner was en het hoger gezag ontbrak, viel deze rol 
bijna vanzelf aan de abten toe. Het paste trouwens geheel in het kader van 
die tijd, toen de kerk in de feodale maatschappij geïntegreerd was. Met de 
toename van het bezit en de daaraan verbonden rechten, groeide ook de 
macht van de kloosters. Als dan de contacten tussen de gouwen onderling 
sterker worden, komen op dezelfde wijze de overheden van de gouw in de 
„buitenlandse" politiek. Zij worden naast bestuurders ook vertegenwoor
digers van hun land. 

Ook op kerkelijk gebied dragen de abten het hunne bij, zij het minder 
vaak en meer incidenteel. In het bestuur van het bisdom waren zij niet be
trokken. Het contact was ook niet gemakkelijk door de vreemde situatie 
waarin het oude missiegebied van Ludger gelegen was ten opzichte van de 
bisschopsstad. 

Ook contacten met Rome, c.q. Avignon, zijn niet talrijk. Ze waren bo
vendien tamelijk eenzijdig. Zelden ging het initiatief van een klooster uit, 
en dan alleen als het moeilijk anders kon. De voorhanden teksten tonen 
dat het initiatief meestal van de pauselijke curie uitging, omdat het zaken 
betrof die de abten, als wonend in de directe omgeving, het best konden 
uitvoeren. 

Maar hoe defectueus ons beeld ook moge zijn, één ding is zeker, name
lijk dat de abdijen zich in de loop van deze twee eeuwen een vaste en niet 
te onderschatten positie verworven hebben in hun eigen land. Misschien 
niet zozeer op religieus gebied, maar des te meer op het politieke en eco
nomische vlak. Daar oefenden zij een grote invloed uit. 
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HOOFDSTUK v a 

De .vijftiende eeuw 
De kloosters 

Dit hoofdstuk behandelt de eeuw waarin de stad Groningen zijn eigen on
afhankelijkheid en evenzeer zijn controle over de omliggende landen, de 
Ommelanden, versterkte; Oost-Friesland groeit naar een eigen staatsvorm 
onder een graaf. Westerlauwers Friesland vecht nog met Holland om zijn 
vrijheid. Zo beginnen zich drie gebieden af te tekenen, die in de zestiende 
eeuw hun definitieve vorm zullen vinden. Als eindpunt voor dit hoofdstuk 
nemen we daarom de inlijving van Groningen in de gewestenverzame
ling van Karel V in 1536. 

Vanuit monastiek oogpunt bezien, komt er eveneens meer tekening. De 
Provinciale kapittels die na de grote concilies in onze streken op gang ko
men, brengen de eerste contacten met de kloosters buiten het friese ge
bied. In dit hoofdstuk wordt hetzelfde schema gevolgd als in het vorige. 
We gaan dus weer achtereenvolgens na: bewoners, bezit, levenswijze. Om
dat onze gegevens nu talrijker zijn, zullen we, om het hoofdstuk niet one
venredig lang te maken, de verdere aspecten die men de uitwendige lotge
vallen noemen kan, in een volgend hoofdstuk bespreken. Dat zijn dan de 
rol van de kloosters in het gewest en de relaties met de bisschop van 
Rome. 

Ter inleiding eerst enkele opmerkingen over Ten Boer. 
Aan het eind van het vorig hoofdstuk is er al op gewezen dat een pause

lijk document van 12 november 1400 het doet voorkomen alsof Ten 
Boer nog als zelfstandig klooster beschouwd wordt, terwijl anderhalf jaar 
tevoren gesproken werd van een verenigd Thesinge-Ten Boer. Ik moet be
kennen dat ik er niet in geslaagd ben, een oplossing te vinden voor de 
vraag, hoe het nu met die vereniging gesteld was. Hier volgen de diverse 
gegevens. In 1408 wordt genoemd Heeren of Него „abt van den Buyre 
ende Thesinge Cloester". Hier wordt Ten Boer vooropgesteld.1 Maar niet 
lang daarna is weer sprake van een abt van Ten Boer alleen.2 Ook het 
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cartularium van Feldwerd veronderstelt in 1428 nog een zelfstandig Ten 
Boer.3 

Hieruit zou men opmaken dat er hoogstens een personele unie in de 
persoon van de abt geweest is, en dan nog maar tijdelijk. Is het toevallig 
dat er juist in die jaren geen abt van Thesinge bekend is? Wat er ook van 
zij, in 1485 is het in elk geval tot een werkelijke incorporatie gekomen. Er 
wordt gezegd dat het klooster zeer verarmd en de gebouwen bouwvallig 
waren. Ook de parochiekerk van Ten Boer blijkt toen al bij het klooster 
geïncorporeerd te zijn.4 Ten Boer verdwijnt dan als klooster uit de ge
schiedenis. Thesinge leeft alleen voort. Alleen bij Sicke Benninge is in 
1506 nog eenmaal sprake van het klooster Ten Boer, dat dan door de 
Saksers bezet wordt.5 

1 Bewoners 

Wat nu de bewoners dezer kloosters betreft. We hebben geen gegevens 
over Ten Boer en Thesinge. We kennen slechts enkele namen van abten. 
Die zijn in de abtenlijst verwerkt. Uit een kroniekfragment van Thesinge 
wordt op het jaar 1498 gezegd dat uit angst voor een legerbende 24 zus
ters uit Thesinge naar het Stichtse gevlucht zijn en dat de abt haar kort 
nadien weer heeft teruggehaald.« 

Van Rottum kennen we slechts enkele namen. Uit de incorporatie-akte 
van Uskwerd (1475, waarover meer onder no 2), kennen we behalve de 
abt nog een prior Gerhardus Delft en de kellenaar Herdericus.7 Uit het 
proces-verbaal van de abtskeuze in 1484 kennen we prior Wicherus, kelle
naar Ludolph en een monnik Johan Lulle, welke laatste tot abt gekozen 
werd.8 Uit de zestiende eeuw, voor zover die onder dit hoofdstuk valt, 
kennen we twee prioren, namelijk Bernard, die in 1524 tot abt van The-
singe gekozen werd,9 en Henricus Johannis (1532) die dezelfde is als de 
latere abt van Rottum van die naam.10 

Beter zijn we ingelicht over Feldwerd. Uit het kartularium der abdij ken
nen we een aantal conventualen, hetzij door vermelding terloops, hetzij 
omdat haar dotatie geregeld wordt. De abten zullen behandeld worden in 
de abtenlijst. 

In de akten wordt slechts eenmaal onderscheid gemaakt tussen monia-
len en conversen. Verder geven de teksten geen opheldering op dit punt. 
In 1485 doen haar intrede zuster Fye (Sofie) Slyters, afkomstig uit Deven
ter en blijkens de dotatie dochter van gegoede ouders11; en zuster Geer-
trut Leyendeckers, wees, afkomstig uit Groningen. Zij wordt nog genoemd 
in 1516.12 Zuster Hidde's intrede verliep niet zonder moeilijkheden. Of ze 
nu weggelopen uit het klooster of veeleer weggestuurd is, staat niet vast, 
wel dat er moeilijkheden gerezen waren, omdat haar bruidschat niet gere
geld was. Toen deze kwestie tot ieders bevrediging geschikt was, kon zij in 
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1489 haar intrede doen.13 Twee zusjes uit de Groningse familie Graven, 
Anna en Ebbe, werden op 11 juli 1505 opgedragen en gedoteerd, opdat 
het convent haar zou houden „up de scole ende maeken daeraff twee ghe-
wylde (gesluierde) nonnen.. soe dat de vors. kynderen Onsen Leven He
ren moeghen sunder sorghe denen en dan voer ons allen bidden".14 Zus
ter Auke trad rond het jaar 1510 in en was in 1521 nog in leven.15 Dan 
was er nog zuster Anna, onwettige dochter van Magister Bewo Mensema, 
pastoor te Godlinze. De tekst van de opdracht doet vermoeden dat zij in 
het klooster opgeborgen werd, om haar vader uit de verlegenheid te red
den.16 Tenslotte droeg Enno te Zolwert op 1 oktober 1523 een dochter 
aan het klooster op. Hij had reeds een dochter afgestaan. Zij zouden zijn 
„professiede sancksusters", d.w.z. chorales.17 Bij de abtskeuze in 1559 
worden nog twee zusters Haye en Grete Tzolwers genoemd.18 

Het is niet met zekerheid uit te maken of de Heer Henricke, die in 1497 
naast de abt als gevolmachtigde van het convent optreedt, monnik van de 
abdij was.19 Dat is wel het geval met de in een losse aantekening genoem
de „Henrick onze praveneren".20 Verdere gegevens omtrent deze prove
nier ontbreken. Uit een later bijgeschreven en weer doorgehaalde oorkon
de van 1523 kennen we Lubbe van Langen priorin en Bewe Godschalkes 
subpriorin.21 

Naast de gegevens uit het kartularium zijn er nog twee oorkonden over 
de abtskeuzen in 1487 en 1516. De eerste noemt van het convent alleen de 
priorin Abele, ook Ebele.22 Die van 1516 noemt een deel van het con
vent: Jakob van Deventer, aftredende abt, Requinus (Buest) van Deventer 
(die abt werd), Henricus Bock, Gosswynus de Groningen, religiosi fratres 
et domini, Lubbe van Langen Priorin, Johanna subpriorin, verder Batha, 
Fenna, Golda, Aeffken, Gertrudt van Randen, Sophia, Ghella, Henrica, 
Gertrudt Leyendeckers, Hilda,.. van Bresthen, Anna Goldtschmid, met 
de toevoeging „necnon et singule cetere persone conventuales, religiose 
sórores et virgines velate".23 Van al dezen hebben we Lubbe van Langen 
al ontmoet, alsook Gertrudt Leyendeckers. Aeffken kan de hoger genoem
de Auke zijn en Sofia de reeds genoemde Fye Slyters. Henrick Bock zou 
de bovengenoemde heer Henrick kunnen zijn. Lubbe van Langen was in 
1540 nog in functie; Goswynus werd in dat jaar abt. 

In een periode van ongeveer 136 jaar dus 25 namen met zekerheid. De 
keuze van 1516 suggereert naast de twintig genoemde, nog een aantal con-
ventualen. Dat wijst in de richting van ongeveer 30 conventualen, aantal 
dat we later ook voor de rest van de zestiende eeuw zullen vaststellen. We 
moeten dan bekennen dat we toch nog maar erg weinig namen hebben. 
Wat de sociale status betreft, waren de zusters meest afkomstig uit gegoe
de burgers van de stad en eigenerfde families van het land. 

Uit de oorkonde van 1516 blijkt dat toen, nog net als in 1344, vier 
priestermonniken aan het convent verbonden waren. Een akte uit 1412 
vermeldt eveneens de aanwezigheid van priesters.24 
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Voor Selwerd zijn onze gegevens zo talrijk en veelzijdig dat we een enigs
zins andere weg zullen moeten nemen. Naast enkele losse gegevens ken
nen we een groot aantal namen uit het kartularium, hetzij als getuigen ver
meld, hetzij meer nog naar aanleiding van dotaties. Daarnaast komt de 
lijst van de overledenen tussen 1470 en 1563. Deze lijst geeft zeer zelden 
familienamen. Daarbij is hij ongeregeld bijgehouden en meermalen zijn 
verdubbelingen meer dan waarschijnlijk. Selwerd hoorde namelijk in de 
aangegeven tijd tot de congregatie van Bursfeld. In die congregatie nu was 
het gewoonte dat in het jaarlijkse kapittelreces ook de namen der overle
denen werden opgenomen. Voor Selwerd worden 216 namen gegeven. De 
namen van de abten en de geaffilieerde leken kunnen we buiten beschou
wing laten. We komen dan aan 187 namen. Vergelijken we nu deze ver
schillende gegevens met elkaar: kartularium, obituarium, oorkonden, dan 
vallen maar weinig personen over en weer te identificeren. Voor de man
nen slechts 5; voor de vrouwen 11 uit het kartularium en obituarium; 4 uit 
de oorkonden met een van de twee andere bronnen. Volgens categorieën 
zijn er: priesters 5, monniken wier status onzeker is 5; donaten 22; pro
veniers 9; familiaris 1; monialen 81; conversen 59; donaten 2; proveniers 
4; „laice"4. Terstond springt in het oog dat de vrouwen verre in de meer
derheid waren; dat de monialen het voornaamste deel vormden; dat bij de 
mannen het dienende element het sterkst was; de donaten en proveniers 
zullen vooral voor huis- en handwerk geweest zijn. Overigens is uit de do
cumenten niet duidelijk op te maken, wat precies het verschil tussen een 
donaat en een provenier was. Vermoedelijk zal het geweest zijn als bij de 
Windesheimers en dergelijke instellingen. De donaat gaf zichzelf en al het 
zijne aan het klooster en werd dan voor zijn verder leven door het klooster 
onderhouden. De provenier was weliswaar gebonden, maar bezat grotere 
bewegingsvrijheid. Er is nog een proveniersbrief voorhanden uit een latere 
tijd. Op 8 oktober 1560 gaven abt en convent een proveniersbrief aan Lut-
gert van Oldensell.25 Het blijkt dat Lutgert nog getrouwd is. Haar man, 
Allert, is nog in leven. Zij hebben geen kinderen. Lutgert wordt als pro-
vemierse opgenomen, maar zal met haar man op een conventsveen wonen 
en dat bewaren „tho nutticheyt ende profyte des convents". Mocht Lut
gert van Allert nog kinderen krijgen, dan zullen die na Lutgerts dood van 
het convent vijftig Emder guldens krijgen. Dat is het geld dat Lutgert aan 
het convent gegeven heeft. Verder zullen ze geen aanspraken kunnen doen 
gelden. Sterft de vrouw zonder kinderen dan blijft niet alleen dat geld, 
maar al haar hebben en houden aan het klooster. Wel zal Lutgert haar be
ste gordel mogen geven aan wie zij wil. Als haar man vóór haar sterft, 
mag zij op het veen blijven wonen, zolang dat voor het klooster dienstig is. 
Wordt ze hulpbehoevend, dan zal ze in het klooster een kamer krijgen, 
zonder verplichtingen van dienstbaarheid. Ze mag echter niet hertrouwen 
zonder consent van de abt, op straffe van verlies van haar „proeven" (pre
bende, hier = recht op onderhoud). Dezelfde sanctie is vastgesteld voor 
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het geval dat het echtpaar zonder verlof turf steekt ten eigen bate. Met 
andere woorden, de vrouw bindt zich onder bepaalde voorwaarden aan 
het convent en legt daarmee vrijwillig haar vrijheid aan banden. Daar 
staat tegenover dat haar „proeve" zoveel als een levensverzekering was. 
Het is niet zeker dat voor elke provenier altijd dezelfde voorwaarden ge
steld zijn. Veeleer zal dit voor elk geval apart geregeld zijn. De vraag 
blijft dan, in hoeverre men deze groep tot de conventualen rekenen mag. 

De laici familiares elders ook wel „leeckbroeders" genoemd, waren 
vooral ambachtslieden en huishoudelijke hulpen. Zij beloofden alleen ge
hoorzaamheid en konden dus gemakkelijker opgenomen en ontslagen 
worden dan de proveniers. Misschien mag men hun situatie vergelijken 
met onze derde-ordelingen.26 

Voor zover we kunnen nagaan, kwamen de monialen meest uit de ge
goede burgerfamilies van de stad; soms ook uit de eigenerfden van het 
land; de conversen uit de kleine handwerkslieden. Al met al krijgen we 
dus de indruk van een tamelijk goed bevolkt klooster, zij het dat deze be
volking zeer geschakeerd was in sociale afkomst en in gebondenheid aan 
klooster, regel en observantie. 

Vermeldenswaard is tenslotte een pauselijke bulle uit 1507, waaraan 
het volgende ontleend is.27 Naast de abt zijn er vier priesters die kape
laans genoemd worden. Zij hebben een eigen huis op het terrein van het 
klooster weliswaar, maar gescheiden van het zusterhuis. Enkelen van die 
monniken doen dienst in de parochies van de abdij en zijn daardoor vaak 
uithuizig. 

Algemene conclusie: Voor Rottum hebben we zes namen. De processen-
verbaal van twee opeenvolgende abtskeuzen in 1484 suggereren een klein 
convent van alleen monniken. Van Thesinge kennen we geen namen; een
maal wordt de grootte van het convent op 24 gesteld, uitsluitend zusters. 
Van Feldwerd kennen we 25 namen, waarvan 4 of 5 monniken; de abts
keuze van 1516 doet een convent vermoeden van 20 à 30 zusters. Van 
Selwerd kennen we rond 200 namen, zij het over een iets langere periode. 
De omvang van het convent valt daaruit niet af te leiden. Bij de opheffing 
in 1595 telde Selwerd ongeveer 30 conventualen. Voor zover we kunnen 
nagaan, kwamen de meeste zusters uit de gegoede families van Stad en 
Lande, zelden uit andere streken. Van de herkomst der monniken is zo 
goed als niets bekend. 

2 Bezittingen 

Ook wat de aanwinst der bezittingen betreft, zijn onze gegevens zeer uit
eenlopend. Van Thesinge werd reeds gezegd dat het Ten Boer verworven 
heeft. Als motief wordt aangegeven dat Thesinge zo arm was. Of dat vol
doende is om een klooster te annexeren kan men betwijfelen. Er moet 
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minstens een wederzijdse instemming geweest zijn. Als Siemens voor het 
eind van de zestiende eeuw komt op 2463 3/4 grazen en deimten, dat is 
ca 1400 ha, kan men zich afvragen wat men dan wel onder armoede ver
stond. Verder is bekend dat de abdij in 1472 een stuk land aan het kler-
kenhuis in de stad Groningen overdroeg.28 In 1469 verklaarde Meyne 
Scaffers ten overstaan van Burgemeesters en Raad dat abt Johan van The-
singe een rente heeft afgekocht.29 Een verklaring der burgemeesters leert 
ons dat de stad in 1519 achterstallige pacht aan het klooster uitbe
taalde.30 

Dezelfde klacht over armoede horen we uit Rottum.31 Om daaraan tege
moet te komen, had de bisschop van Munster, Jan van Simmern-Zwei-
brücken, goedgevonden dat de proosdij van Uskwerd bij de abdij zou 
worden ingelijfd, zodra de nog levende proost Juliaan gestorven zou 
zijn.32 Als tegenprestatie zou de abdij bij de aanvang van elk nieuw abba-
tiaat aan het bisdom 200 gulden Utrechter koers moeten betalen.33 Juli
aan stierf in de eerste helft van 1475 en op 31 juli van dat jaar nam abt 
Ebbo de proosdij in bezit.34 Dat dit bezit niet te versmaden viel, blijkt uit 
de opgaven van Siemens. In Uskwerd had de abdij meer dan 307 juk land, 
na Rottum zelf verreweg het grootste domein dat de abdij bezat.35 Het is 
niet te verwonderen dat ook anderen deze inkomsten begeerden. Een cle
ricus Thomas van Gelder beweerde (terecht of ten onrechte, dat is voor 
ons niet meer te achterhalen) dat hij geldiger aanspraken had. De zaak 
kwam tot bij de romeinse curie, waar paus Sixtus IV besliste dat de abdij 
de proosdij kon incorporeren. Als Thomas meende te moeten protesteren, 
kon hij dat voor de competente instanties in of buiten Munster komen 
doen.36 Daarmee was het rustig bezit nog niet verzekerd. Of Thomas 
bondgenoten gezocht heeft, dan wel zijn rechten aan anderen heeft over
gedaan, is niet duidelijk. Doch op 27 oktober 1480 deed Johan Priggenha-
gen, deken van Sint Maarten en kanunnik van Sint Jan in Osnabrück uit
spraak tussen de abt en enkele hoofdelingen aangaande de proosdij. Daar
na schijnt de abdij definitief de rechten in Uskwerd verworven te heb
ben.37 Van verdere bezitvermeerdering der abdij zijn geen gegevens uit 
deze periode voorhanden. 

Dank zij het kartularium dat we van de abdij bezitten, zijn we beter inge
licht over de aanwinsten van Feldwerd. Bij de beschrijving van het kartu
larium is al gezegd dat het niet alle bezitsvermeerdering geeft uit het tijd
vak dat het bestrijkt. Als na no 34 wordt opgemerkt dat er over een do
mein nog een „latijnschen breff" is, is men geneigd te vragen of in het kar
tularium alleen maar „dutschen" brieven opgenomen worden. We moeten 
herhalen dat we het criterium voor opname in dit kartularium niet ken
nen. Er zijn in totaal 69 nummers, waarvan er 48 op rechtstreeks aan de 
abdij gedane schenkingen betrekking hebben. Het hoogtepunt van de aan-
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winsten ligt in het laatste decennium van de vijftiende eeuw, met tien aan-
komsttitels. Volgens abbatiaten (waarvan begin en eind slechts bij benade
ring bekend zijn): Seyno (1452-57)2; Johan Grave (1473-83)7; Arend Se-
kelhoren (tot 1487)1; Herman van Norden (1487-97)6; Johan van Norden 
(1497-1503)9; Requinus (1516-ca 1530)8. De overige 15 oorkonden zijn 
niet in deze abbatiaten in te passen. Wat kunnen we dan over deze aan
winsten leren? 

De eerste groep oorkonden (1-24) betreft aanwinst, of nauwkeuriger, 
regelingen omtrent buitendijks goed. De grenzen en de omvang hiervan 
zullen gevarieerd hebben naar inpoldering of waterschade. De tweede se
rie (25-34) behelst binnendijks goed; de derde groep gaat over bezit in en 
om Godlinze (35-43); de laatste serie (44-69) geeft losse titels in de stad 
Groningen en het oostelijk deel van de huidige provincie. Een grote groep 
oorkonden, in het hele kartularium verspreid, laat zich herleiden tot fami
liebezit van de families Sluchtinghe en Graven (Gravens, ten Graven, Gre
vens, Groven). Uit de eerste oorkonde blijkt de verwantschap. Ebbo 
Sluchtinghe, tussen 1460 en 1479 vermeld, en vóór 1488 gestorven, had 
een dochter Eteke die gehuwd was met Jakob Graven. Jakob is gestorven 
in 1505. Via dit echtpaar zijn de in de oorkonden gemelde goederen bij 
gedeelten aan de abdij gekomen. 

Als Ebbo zoveel land kon kopen, moet hij bemiddeld geweest zijn. Hij 
heeft zijn bezit voornamelijk in het kerspel Bierum geconcentreerd, hetzij 
door aankoop, hetzij door ruil. Uit andere documenten weten we dat hij 
ook de kerk van Bierum bezat. We mogen daarom aannemen dat hij in 
Bierum woonachtig, of minstens daaruit afkomstig was. 

Jakob Graven was blijkens de oorkonden burger van Groningen, Of en 
in hoeverre hij familie was van de burgemeestersfamilie van die naam, kon 
niet vastgesteld worden. Evenmin welke relaties er waren met de Johan 
Graven (en zelfde varianten als boven) die van 1473 tot 1483 als abt van 
Feldwerd vermeld wordt. Uit het feit dat de abdij later alle in het kartula
rium genoemde aankomsttitels van Ebbo en Jakob in bezit had, mogen we 
veilig aannemen dat ze de goederen vroeg of laat verworven heeft. Hoe en 
wanneer dit gegaan is, valt niet altijd met zekerheid te zeggen. Op verzoek 
van abt Herman van Norden gaven Jakob en Eteke op 19 juni 1493 een 
samenvatting van al hun voorgaande schenkingen.38 In deze oorkonde 
wordt gesproken over vroegere brieven, onder andere van een „principale 
breve" van 1488.S9 

Over de omvang van dit grondbezit van Ebbo kunnen we slechts gissen. 
In de helft van de gevallen wordt er geen opgave van gedaan. Als we de 
wél bekende getallen bijeentellen, komen we op 103 grazen, dat is ruim 50 
ha. Nemen we de vele percelen en hun beschrijving in aanmerking, dan 
lijkt het niet te boud, de genoemde uitkomst te verdubbelen tot 100 ha. 

Van Jakob en Eteke zijn enkele rechtstreekse overdrachten aan de abdij 
bekend. In 1488 schonken zij 16 grazen land en al hun buitendijks 
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goed.40 Tien jaar later verkochten zij aan de abdij 49 grazen van een bui
tendijk onder Spijk.41 Uit de koopakte blijkt dat de Gravens nog het goed 
Clynckoppen onder Spijk bezaten. Maar twee jaar later kocht de abdij dit 
goed met twee grazen land, dat intussen in andere handen was overge
gaan.42 In 1498 verkochten Jakob en Eteke ook nog 40 grazen land onder 
Bierum aan de abdij.43 Op 11 juli 1505 schonk de inmiddels weduwe ge
worden Eteke samen met Henrick Groven, Henrickszoon, nog 26 grazen 
in Bierum als dotatie voor Henricks zusters Anna en Ebbe, die in de abdij 
intraden.44 Als laatste schenking van de zijde van deze familie komt de 
overdracht van de kerk van Bierum. Zij moet vóór 11 juli 1505 hebben 
plaats gehad, omdat Jakob hier nog als in levend vermeld wordt, terwijl 
juist genoemde oorkonde (26, noot 44) Jakob niet meer noemt. De be
krachtiging van de bisschop en het kapittel werd pas in het najaar ver
leend.45 Na deze schenking vinden wij van de familie geen vermelding 
meer, ook niet van de beide nonnen Anna en Ebbe. 

Als wij al deze schenkingen en verkopen van de Gravens samen tellen, 
komen wij op 133 grazen, oftewel ruim 65 ha. Voor het bezit van Ebbo 
Sluchtinghe waren wij op een schatting van 100 ha gekomen. In hoeverre 
deze twee getallen elkaar nu dekken, is moeilijk na te gaan. Het bleek ons 
dat het Clynckoppen-goed via een intermediair eigenaar van de Gravens 
uiteindelijk aan de abdij is overgegaan. In de jaren 1473 tot 1483 wordt 
abt Johan Graven vermeld. Vijf van zijn aankopen betreffen land in de 
huidige gemeente Bierum. In zekere zin was hij dus een concurrent van 
Ebbo Sluchtinghe. Nu wordt Ebbo in 1463 vermeld in een geschil met de 
abdij over de Godlinzer buitendijk.46 De abdij kreeg toen tweederde, Ebbo 
en zijn medestanders de rest. Tien jaar later was er weer geschil over dit 
gebied.47 Ebbo wordt dan niet meer vermeld. De twist werd bijgelegd, 
maar reeds een jaar later kocht de abt het resterende deel.48 In hoeverre is 
hier gebied dat oorspronkelijk aan Ebbo behoorde direct aan de abdij 
overgegaan? Het is niet uit te maken, maar zoals gezegd, het feit dat de 
abdij al de koopbrieven van Ebbo Sluchtinghe in haar bezit had, wijst er 
toch wel op dat zij het daarin hoe vaag ook omschreven, bezit verworven 
heeft. 

Naast deze aanwinsten komen dan de kleinere aankopen of schenkin
gen. In Bierum tesamen 18 grazen plus het gebied dat niet in mate is aan
gegeven49; in Godlinze 17 grazen plus het landgoed Maerhuus50; in Hol-
wierde met Watum 23 grazen land en 39,5 roede dijk51; in Losdorp 37 
grazen land plus de helft van een rente van 6 Amh. gulden52; in Spijk 1 
gras land plus het Clynckoppengoed, 18 roeden buitendijk en een restant 
van een rente53; in Weiwerd 8 Philipsgulden op een huis54; in 't Zand 18 
roeden dijk55; in Slochteren 48 grazen land plus een ongemeten deel van 
een stuk land56; in Scharmer 16 deimten land plus 1 gouden Rijnse gul
den en 7 Amh. gld57; in Groningen een olierente voor twee memories, een 
rente van 2,5 gld en een van 9 Amh. gld; een dubbel huis aan de „Kerels-
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wech" en een huis aan de Ghelkingestraat68; in Deventer een bedrag van 
80 gouden Rijnse gld, in twee tennijnen te voldoen.59 Alles tesamen 159 
grazen en deimten (dat is ca 80 ha) plus de renten en het niet te bepalen 
goed. Ik geloof dat we ons niet aan overdrijving schuldig maken, als wij 
het totaal van het in het kartularium genoemde land op 200 ha zouden 
schatten. Bedenken we dan dat Siemens in zijn Toelichting komt op onge
veer 1300 ha, dan hebben we hier nog geen zesde. Buiten het kartularium 
hebben we voor Feldwerd in het hier besproken tijdvak geen verdere ge
gevens. 

Ook voor Selwerd beschikken we over een kartularium, veel uitvoeriger 
dan dat van Feldwerd. Het bevat 471 titels, daarvan zijn 271 rechtstreeks 
tot de abdij gericht en 200 aan anderen. Deze laatste zijn bij de diverse 
overdrachten aan de abdij meegekomen. Enkele van deze schenkingen zijn 
reeds in het vorige hoofdstuk genoemd. Gaat men uit van de dateringen 
dan ligt de top tussen de jaren 1450 en 1500. Voordien zijn er 110, na 
1500 nog 32; de rest, 329, valt in de tweede helft van de vijftiende eeuw. 
Een gelijke verhouding blijft, als men alleen de titels neemt die recht
streeks aan de abdij gericht zijn: vóór 1450 twee en veertig, na 1500 twee 
en twintig; tussen die data 201. Gaat men volgens abbatiaten te werk, dan 
zijn de aanwinsten aldus: Ponciaan, de eerste met naam genoemde, 
1427-1444:18; Hendrik Vries, 1444-1480:154; Marsüius, 1481-93:38; 
Gheert Holt, 1493-1500:31; Christiaan, 1500-'4:13; Robert van Keulen, 
sinds 1505:7. Samen zijn dat 261 titels; de overige tien melden geen abt. 
Onmiddellijk valt dan het leeuwendeel van Hendrik Vries op. Hij moet 
dan ook om economische redenen evengoed als om de geestelijke, de her
steller van de abdij genoemd worden. Wel krijgt men soms de indruk dat 
hij heel handig van andermans noden wist te profiteren, of het nu om par-
tikulieren ging of om andere kloosters.60 

Een nauwkeurige opgave van deze aanwinsten wordt bemoeilijkt door 
de grote variëteit ervan. Zij zijn in het kartularium opgenomen naar alfa-
bethische volgorde volgens plaatsen, waar de goederen lagen of waar de 
inkomsten in geld of in natura getrokken werden.61 Het zijn Adorp (10.5 
gras), Bedum (24 gras + 3 huizen), Westerbroek (4 akker, 7 roeden), Bai
lo (72 juk, 4 forlingen, 2 hemen, o.a. Ludamaheem), Dorkwerd (222 gra
zen, renten: 66 Amh. gld. en 13,5 rijnse goudgulden, verder nog 1 stenen 
en 1 houten huis, een huurveen en een half huis en heem), Feerwerd, (9 
gr.). Groningen (binnen de muren 232,5 Arnh. gld en 24 rijnse goudgld. 
aan jaarrenten, Bebinghehuis en een huis met hof tussen Boteringe- en 
Ebbingepoort; buiten de muren 25 gras, 2 huizen en fl. 21 rente), Gerhui-
zen (37 gld rente), Helpman (land van onbeschreven omvang, een jaarren
te van 4 Arnh.gld), Harssens (27,5 gras), Tinallinghe (19 juk en 2 forlin
gen), Midwolde (jaarrenten samen 18 rijnse goudgulden en 36 Amh. gld), 
Noordwolde (61 gr. en de helft van Yaensheerd, onder abt Hendrik bij ge-
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deelten verworven; een goed voorbeeld van taaie volharding om zijn ge
bied stukje bij beetje af te ronden), Noorddijk (hofstede Den Ham en 16,5 
gld jaarrente), Noordhom (19 gr.), Obergum (4,5 juk), Den Andel (82 
gras en 2 forlingen), Ranum (22 juk, 6 fori, en een heem), Zuidlaren (ca 
75 roeden en 2 gld rente). Warfhuzen (6 gld jaarrente), Westermedum (1 
juk), Zuiderdijk in de Mame (6 rijnse goudgulden), Saaksum (18,5 juk en 
4 Amh. gld jaarrente), Saaksumhuizen (70 juk, 2 fori, en een half huis). 
Dit geeft een totaal van 713,40 gras (= 356,70 ha) land, daarbij nog on
geveer 80 roeden; aan renten 541 gulden (van verschillende munt), 13 hele 
en 3 halve huizen. 

Twee bronnen van inkomsten moeten nog vermeld worden, de bis
schopshof te Baflo en de Ommelandse tienden van de abdij Überwasser. 
In het vorige hoofdstuk hebben we al gezien dat de abt in 1302 deze hof in 
Baflo gepacht had. Uit verschillende copieën in het kartularium blijkt dat 
het vruchtgebruik later in handen was van de familie Huusman, ook ge
naamd de Vries.82 In 1454 was de hoeve echter vrijgekomen door de dood 
van de pachters. Zij werd toen gegund aan Magister Anthonius, persona te 
Baflo en Rudolf Huusman (Agricola) toen tien jaar oud.83 Deze Rudolf 
nu was de zoon van de toenmalige abt van Selwerd, Hendrik Vries. Het 
goed bleef dus in de familie. Maar Hendrik die, zoals gezegd, een goed za
kenman was, heeft geprobeerd, en met succes, de hof weer voor de abdij 
te verwerven. Met Anthonius trof hij een regeling omtrent de opvolging in 
rechten. Mocht Rudolf sterven dan zou Hendrik in zijn rechten treden.84 

Toen de bisschop van Munster zich samen met Hendrik beijverde om 
Selwerd weer tot een beter geestelijk peil te brengen, schonk hij ter onder
steuning van de hervorming de collatie van de hof aan de abdij. Daaruit 
valt op te maken dat de abdij er ook financieel weer bovenop geholpen 
moest worden. Er werd dan ook bepaald dat de abdij de collatie bezitten 
zou, zolang de kloostertucht in stand zou blijven. De abdij moest daarvoor 
een jaarrente van 14 mark betalen.85 Hiermee had Hendrik zijn doel nog 
niet bereikt, want nog in datzelfde jaar verkocht de bisschop die rente aan 
Bernard Mersman van Steinvordia, priester in Munster.86 Van deze gin
gen de rechten over op de Augustinessen van het „her Schelen convent" in 
de S. Gereonstraat te Keulen.87 Eerst in 1464 slaagde Hendrik erin deze 
rente voor de abdij te verwerven.88 Daarmee had de abdij zowel de collatie 
als de rente. Van het vruchtgebruik was zij reeds moreel zeker. Wanneer 
Anthonius gestorven is, is niet bekend. In 1474 wordt een opvolger ge
noemd als persona te Baflo, namelijk Albert Vriese.69 Door wie Anthoni
us' rechten op de hof te Baflo overgenomen zijn, is niet bekend. Rudolf 
stierf in 1485. Abt Hendrik was al vijf jaar eerder gestorven. Terstond 
trad de abdij in alle rechten van het vruchtgebruik. Daarmee was de hof 
volledig eigendom van de abdij. Op 17 augustus 1486 bevestigde paus In-
nocentius VII de abdij in dit bezit.70 Daarmee was na ruim veertig jaar de 
taaie volharding om dit domein te verwerven bekroond. Tot aan de ophef-
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fing heeft de abdij het ongestoorde bezit ervan genoten. 
Ook de inkomsten van Oberwasser (in de oude stukken vaak Overwa-

ter) zijn reeds even vermeld in het vorige hoofdstuk. Toen ging het om de 
inkomsten in Humsterland. Daarover zijn in de vijftiende eeuw geen gege
vens meer voorhanden. Het valt dus niet uit te maken of de abdij de in
komsten toch nog genoot of niet. Beter zijn we ingelicht over de inkom
sten in Hunsingo. Blijkens een oorkonde uit 1449 lagen de goederen in 
Baflo, Halfcampte, Ubbega, Redijck, Middelstum, Menekendawere, On
derwier, Stitswerd en Toornwerd. „Vanouds" was het gewoonte, deze in
komsten in twee gedeelten te verpachten. Het kartularium geeft daarvan 
een aantal bewijzen.71 Maar vanaf 1449 begon ook hier Hendrik Vries 
zijn concentratie-politiek. De toenmalige pachters stonden na veel onder
handelen hun rechten aan Hendrik af.72 De paus, de bisschop van Mun
ster en de abdis van Überwasser keurden dit allen goed.73 Slechts één 
pachter, Johan Wigering, decretorum doctor en proost van Humsterland, 
die bij de anderen bemiddelde, wilde zelf zijn rechten niet afstaan. Pas in 
1460 werden hij en de abt het eens. Hendrik liet Johan en zijn opvolgers 
de halve tiend in Hunsingo. Zij zouden samen de tienden innen en delen. 
Daarvoor zou Johan dan jaarlijks op 24 juli een kwart vat boter aan de 
abdij leveren. Hendrik zou dan verder met de abdis de schuld veref
fenen.74 Wij weten dat hij aan Überwasser jaarlijks een half vat boter van 
goede kleur en juist gewicht, alsook twee grote koeienkazen moest leve
ren.75 Verdere akten zijn uit deze periode niet bekend. Uit een klaag
schrift van de nonnen van Überwasser uit het begin van de zeventiende 
eeuw weten we dat Selwerd de inkomsten tot aan de opheffing bezeten 
heeft.7« 

Als laatste afdeling komen nog enkele losse stukken uit het gemeentear
chief van Groningen. In 1486 loste de stad een schuld aan de abdij af, we
gens geld dat zij van de abdij geleend had. Het bedrag is niet bekend.77 In 
1492 ruilden stad en klooster land, waardoor de abdij haar grondbezit in 
Dorkwerd kon afronden.78 In 1502 stond de abdij aan de stad een jaar
lijkse rente af.79 

Tenslotte weten we nog van een geschil tussen abt Hendrik en Hebeko 
van Kantens. Deze laatste maakte moeilijkheden over de dotatie, indertijd 
aan zijn zuster Hydeke bij haar intrede meegegeven. Het ging met name 
over goederen aan de Dyurdwech bij Kantens. Juliaan proost van Us-
kwerd en pastoor van Bedum, verklaarde op 5 maart 1466, in deze kwes
tie uitspraak te hebben gedaan.80 In welke zin, wordt niet duidelijk. In la
ter tijd worden geen goederen van Selwerd in Kantens vermeld. 

Samenvatting: In twee abdijen wordt geklaagd over ontoereikende inkom
sten. Dit leidt tot fusies, Thesinge gaat voortaan samen met Ten Boer; 
Rottum incorporeert de proosdij van Uskwerd. Ook Feldwerd werkt ge
staag aan bezitsuitbreiding, respectievelijk afronding. We hebben de aan-
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winst op ongeveer 200 ha geschat; daarnaast komen huizenbezit en ren
ten. Selwerd spant de kroon. Het verwerft de bisschopshof te Baflo, ver
werft ruim 350 ha land, jaarrenten tot een bedrag van ca 550 gulden van 
diverse munt en een aanzienlijk aantal huizen. Zocht Feldwerd zijn con
centratie in de huidige gemeente Bierum, alzo in de naaste omgeving, Sel
werd richtte zich op het noorden van Hunsingo met Baflo als centrum. 

3 Intern Kloosterleven 

In het vorige hoofdstuk hebben we geconstateerd dat er over het interne 
kloosterleven der Groningse abdijen in de eerste eeuw zo goed als niets 
bekend is en dat er van enig ordesbewustzijn en van contacten met 
niet-Friese abdijen nauwelijks sprake kan zijn. Daarin is enige verandering 
gekomen na de grote concilies in het begin van de vijftiende eeuw. Aan 
het eind van het concilie van Constanz, 1414-1418, beval paus Martinus 
V de abten der benediktijnenkloosters, zich te houden aan de voorschrif
ten van Benedictus XII, inzake de provinciale kapittels.81 Het eerste ka
pittel voor de provincie Keulen-Trier had plaats in Trier in oktober 1422. 
Het werd een belangrijke gebeurtenis en legde de grondslag voor een eer
ste samenwerking. Uit het verslag blijkt, dat de abten er op bedacht wa
ren, de pauselijke voorschriften loyaal uit te voeren.82 Maar wat moesten 
deze zestig prelaten beginnen, die bijna evenveel observanties vertegen
woordigden als kloosters? Daarom namen zij het decreet Summi Magistri 
(Benedictina) als punt van uitgang. Dit stuk, tot dan toe in de Nederlan
den dode letter gebleven, kunnen we hier kort aldus weergeven: Het eerste 
hoofdstuk omschrijft de grenzen der provincies. We hebben in het vorig 
hoofdstuk reeds gezien dat de Nederlandse kloosters alle vielen onder de 
provincie Keulen-Trier. Wat er op de kapittels dezer provincies gedaan 
moest worden, wordt nauwkeurig omschreven. Het tweede hoofdstuk re
gelt de visitatie der kloosters. De volgende hoofdstukken geven bepalingen 
over het financiële beleid in de kloosters, de recrutering, de studies (ver
plichting van scholastieke studie aan universiteiten), kleding, leefwijze en 
observantie, benoemingenbeleid, kortom niets wordt vergeten. Maar het 
stuk is langdradig, ingewikkeld en te veel doorspekt met dreigementen en 
sancties. Bovendien was er te weinig samenhang tussen de huizen van ver
schillende landaard en observantie. Daarbij komt dat vele klooster een 
toevluchtsoord voor jongere kinderen uit adellijke of rijke burgerfamilies 
geworden waren. In zulke huizen was de religieuze ijver niet al te groot. 
Eerst na de grote crisis van het Westerse schisma drong bij sommigen het 
besef door, dat het toch eigenlijk anders kon en moest. In de provincie 
Keulen-Trier waren twee kloosters waar in deze jaren een eerste verbete
ring begon, Sint Jakob in Luik en vooral Sankt Matthias in Trier. 

Toen de abten in oktober 1422 in Trier bijeen kwamen, was er de goede 
wil en de mogelijkheid tot verbetering. Doch lang niet alle abten waren 
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aanwezig. Sommigen lieten niets van zich horen; anderen lieten zich door 
een collega vertegenwoordigen. Uit de Ommelanden waren de abten van 
Feldwerd en Sel werd aanwezig. Van de eerste is de naam niet bekend; de 
tweede, Sybrand, is alleen uit dit reces bekend. Hij trad op als vertegen
woordiger van de abt van Thesinge en ondertekende met drie anderen het 
reces. Over de abt van Rottum wordt in het geheel niet gesproken.83 De 
abt van Selwerd werd tesamen met die van Stavoren aangewezen voor de 
visitatie van de kloosters in de bisdommen Utrecht, Munster, Osnabrück 
en Minden. Verder moest hij behulpzaam zijn bij de visitatie van S.Mat
thias in Trier. Selwerd zelf zou gevisiteerd worden door de abten van 
Gembloers (Brabant) en Brogne (Namen). De visitatoren kregen ook en
kele richtlijnen mee die geheel gebaseerd waren op de Benedictina.8* Wat 
er van deze bepalingen geworden is, weten we niet. We hebben namelijk 
over de eerstvolgende decennia slechts spaarzame gegevens. Pas in de ja
ren veertig kwamen de kapittels werkelijk op gang. Hoewel de Benedictina 
driejaarlijkse kapittels voorschreef, werd het in onze provincie, in princiep 
althans, om de twee jaar gehouden. Verslagen hebben we echter alleen 
voor de jaren 1458, 1468, 1474, 1480, 1482, 1484 en 1488.85 Voor de 
Groningse kloosters valt daaruit het volgende te releveren: Hendrik van 
Selwerd was een van de vier voorzitters in 1448 (Trier), 1458 (plaats on
bekend), 1468 (Keulen) en 1480 (Keulen). In 1468 werd hij met drie an
deren aangewezen om onwillige prelaten tot meer ijver aan te sporen.86 

Op het kapittel 1474 werd hij visitator voor het bisdom Munster en dus 
ook voor de Ommelanden. Verder moest hij nog optreden in Werden, 
Grafschaft en Egmond. Op genoemd kapittel trad hij ook op als vertegen
woordiger voor Rottum en Thesinge. Vervolgens zou er met hem nader 
onderhandeld worden over de situatie in Smalle Ее (Fr.). Ook in 1478 
(Trier) was hij aanwezig; hij vertegenwoordigde toen tevens zijn collega's 
van Rottum, Thesinge en Feldwerd.87 

Zijn opvolger Marsilius (1480-93) is eveneens enkele malen op de ka
pittels verschenen. In 1482 was hij de enige Nederlander. Hij was toen te
vens vertegenwoordiger voor Foswerd, Smalle Ее, Feldwerd, Rottum, 
Thesinge en Thedinge (Oost-Fr.). Hij deelde verder mee dat Smalle Ее 
voortaan als dépendance van Selwerd beschouwd diende te worden. (Deze 
kwestie zal ons later nog bezig houden). Hij werd belast met de visitatie 
van Stavoren, dat toen in moeilijkheden verkeerde. Ook in 1486 (Trier) en 
1488 (Keulen) was hij nog aanwezig. In eerstgenoemd jaar trad hij tevens 
op voor de abten van Rottum, Feldwerd, Foswerd en Iburg (D). In 1484 
(Keulen) liet hij zich vertegenwoordigen door de proost van Klaarwater 
op de Veluwe. Een monnik van Rottum vertegenwoordigde toen de abten 
van Rottum, Thesinge en Feldwerd. 

In 1488 waren behalve de abt van Selwerd ook die van Rottum en 
Feldwerd aanwezig. Deze laatste vertegenwoordigde tegelijk zijn collega 
van Thesinge.88 Verdere verslagen zijn niet bekend, hoewel we weten dat 
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de kapittels tot 1502 geregeld gehouden zijn. Daama zijn er nog maar 
enkele aan te wijzen. Het laatste had plaats in 1533.8e 

Resultaat van deze opsomming: Van Thesinge is er nooit een abt aanwe
zig geweest; viermaal trad er een collega als vertegenwoordiger op. Van 
Rottum kwam eenmaal een abt persoonlijk; eenmaal trad een monnik van 
de abdij op als vertegenwoordiger voor zijn abt en de abten van twee an
dere abdijen. Verder was Rottum tweemaal vertegenwoordigd door de abt 
van Selwerd. Van Feldwerd verscheen tweemaal een abt persoonlijk; 
tweemaal trad een andere abt als procurator op. Van Selwerd verscheen 
abt Sybrand eenmaal (1422), abt Hendrik zeven maal en Marsilius drie
maal. Eenmaal trad een collega als vertegenwoordiger op. Daarna toonde 
ook Selwerd geen belangstelling meer. 

Met andere woorden, alleen in Selwerd nam men het kapittel serieus. 
De anderen lieten graag het werk aan de abt van Selwerd over. De klacht 
over het absenteïsme van de abten uit Frisia, die in 1482 geuit werd, was 
ten aanzien van de Ommelanders wel op zijn plaats.90 In hoeverre de 
klachten over de „Friezen" in 1488 op onze kloosters van toepassing zijn 
geweest, valt niet te zeggen. Er zijn in Frisia, zo heet het dan, monniken 
die hun habijt tegen andere kleding verruilen en die beneficies aannemen 
die niet tot hun abdijen behoren. Verder wordt geklaagd dat elders wegge
lopen monniken in Friese abdijen al te gemakkelijk opname vinden.91 

Over de visitaties zijn we nog slechter ingelicht. We kennen slechts één ge
val van een visitatie door twee door het kapittel aangewezen visitatoren en 
wel in Feldwerd, 1487. Daaruit blijkt tevens dat de visitatie toch wel se
rieus verricht werd, want in dat geval gaf zij aanleiding tot abdicatie van 
abt Arend Zekelhoren. In zijn plaats werd een vreemde monnik, Herman 
van Norden, tot dan toe kellenaar in een Keulse abdij, gekozen.92 Dat 
wekt het vermoeden dat de financiële situatie om sanering vroeg. De 
nieuwe abt is het jaar daarop op het provinciaal kapittel verschenen, dat 
toen in zijn vroegere klooster, S.Pantaleon in Keulen, gehouden werd. Dat 
kapittel is het laatste waarvan wij de acta bezitten. In hoeverre hij later 
nog aan kapittels deelnam, valt dus niet te zeggen. 

Zouden we het met deze gegevens moeten doen, dan zouden we een vrij 
povere indruk van het interne kloosterleven krijgen. Doch er zijn nog an
dere berichten. In de economische paragraaf hebben we in twee gevallen 
gezien dat de bisschop van Munster een abdij kerkelijk bezit schonk om 
een op gang gekomen hervorming te begunstigen, namelijk in Rottum en 
in Selwerd. 

Van de levenswijze te Rottum is niet veel bekend. Van 1458 tot onge
veer 1480 wordt als abt vermeld Eberhard of Ebbe Quandi, ook Van den 
Dam (Appingedam). Hoewel we weinig van hem weten, schijnt hij, voor 
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zover we kunnen nagaan, geen onbelangrijke figuur geweest te zijn. In zijn 
abbatiaat, en wel vóór 1458, heeft hij een hervorming doorgevoerd „vol
gens de reguliere voorschriften van de orde (juxta regularía ordinis consti
tuía)". De gebouwen verkeerden in staat van verval en monniken waren er 
weinig.93 Dat schijnt door Ebbe verbeterd te zijn. Wat die hervorming in
hield, valt verder slechts te raden. Ebbe is nooit op een provinciaal kapit
tel verschenen en in de kapittelverslagen is over Rottum niets te vinden. 
Zoals gezegd (par. 1) was het convent steeds zeer klein. Uit een aantal be
scheiden van honderd jaar later horen we nog van een interessante onder
neming van abt Ebbe.e3a Omstreeks 1470 heeft hij op een voorwerk te 
Rottum, Bethelehem geheten, op ongeveer 300 passen van de abdij een 
aantal vrouwen bijeengebracht die daar een godvruchtig leven zouden lei
den. Zij voorzagen in hun onderhoud met weven, wassen en spinnen in 
dienst van de abdij. Deze vrouwen waren slechts oblaten. Ze deden dan 
ook geen geloften, maar beloofden alleen gehoorzaamheid aan de abt. De 
formule is nog bekend: „Ik NN. beloof trouw aan het convent te Rottum, 
zuiverheid van mijn lichaam en een leven naar de Regel van Sint Benedic-
tus". Zij leefden onder het directe toezicht van de abt, al hadden ze in 
huis een „Moeder". Ze kenden geen koorgebed, maar volgden de Mis en 
enkele officies in de abdijkerk. Verder horen we er niet over. Alles wat we 
ervan weten, dateert uit het midden van de zestiende eeuw. 

Voor Selwerd daarentegen brak een nieuwe periode aan. Abt Hendrik 
Vries, die wij als de ijverigste kapittelbezoeker hebben leren kennen, heeft 
reeds in het begin van zijn abbatiaat de abdij hervormd „in hoofd en leden, 
en volgens de bepalingen van de orde tot de wettelijk voorgeschreven be
slotenheid teruggebracht", zoals het in een oorkonde van de bisschop van 
Munster heet „zodat er van dag tot dag steeds meer naar het klooster ko
men om de vrucht van een beter leven te verwerven".94 Waaruit heeft die 
hervorming bestaan? De voorgeschreven beslotenheid (debita clausura) 
schijnt in onbruik geraakt en nu weer door Hendrik hersteld te zijn. Via 
de kapittels zal hij een beter inzicht in de monastieke observantie gekregen 
hebben. Vermoedelijk heeft hij daar ook de nieuwe observantie van Burs-
feld leren kennen. Deze hervorming is uit de provinciale kapittels voortge
komen. Een hervormingsgezind monnik, Johan Dederoth, herstelde in 
1430 de abdij Clus in het hertogdom Brunswijk en in 1433 de abdij Burs-
feld aan de Weser. Zijn opvolger in dit laatste klooster, Johan Hagen, 
heeft het tot dan toe onbekende Bursfeld beroemd gemaakt, door het te 
maken tot een centrum van een benediktijnse vernieuwing in heel het 
Noordduitse taalgebied. In haar grootste expansie omvatte de congregatie 
of Unie van Bursfeld ongeveer honderd abdijen in het huidige Noord-
Duitsland, Rijnland, Nederland en België. Men kan zeggen dat de pro
vinciale kapittels voor deze congregatie de weg bereid hebben. De struc
tuur van de unie was dezelfde als die van de kapittels, m.a.w. ze ging terug 
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op de Benedictina. Voor de spiritualiteit bouwde zij voort op de toen 
reeds verspreide Moderne Devotie. Voor de liturgie vond zij haar inspira
tie in de abdij Sankt Matthias in Trier. We kunnen dus zeggen dat de geest 
van deze congregatie eigentijds en autochtoon was.95 

Selwerd was het eerste klooster in het huidige Nederland dat zich aan
sloot. De aanvrage tot aansluiting moet vóór mei 1468 gedaan zijn.98 Im
mers, op het generaal kapittel van de unie dat in mei van dat jaar gehou
den werd, kreeg de abt van S.Matthias opdracht, Selwerd te visiteren en 
op het volgend kapittel verslag uit te brengen over de geestelijke en mate
riële staat van het klooster. Het jaar daarop werd Selwerd tot de unie toe
gelaten.97 Dat hield in dat de abt en het convent zich voortaan in alles 
aan de regels van de congregatie dienden te conformeren. Zijnerzijds le
verde Selwerd een nieuwe bijdrage. Tot dan toe waren alleen monniken
kloosters in de unie opgenomen. Daar Selwerd een dubbelklooster was, 
deden nu de eerste monialen haar intrede in de congregatie. Met het 
eveneens in 1469 opgenomen dubbelklooster Klaarwater zouden zij tot na 
de Reformatie de enigen zijn. Dat zij lange tijd een uitzonderingspositie 
innamen, blijkt nog uit het reces van 1535. Het kapittel neemt dan stelling 
tegen degenen die menen dat de voorschriften omtrent de suffragia voor 
de overledenen niet op de nonnen van Selwerd en Klaarwater van toepas
sing waren. Ook voor de overleden zusters moesten Missen en gebeden 
verricht worden.98 

Toen de congregatie te groot werd, werd zij ingedeeld in distrikten z.g. 
termini. Selwerd werd ingedeeld bij de terminus inferioristarum, die van 
de lage landen, 1474. Voor elk klooster werd een jaarlijkse bijdrage vast
gesteld. Selwerd moest twintig gulden betalen, hetgeen in verhouding tot 
de andere, toen aangesloten Nederlandse kloosters zeer hoog was.99 Voor 
de monialen werden de strenge regels enigermate gemilderd. Zo werden 
zij voor bepaalde tijden van het jaar gedispenseerd in de wet van algehele 
vleesderving.100 

Tot instandhouding van de observantie paste de congregatie dezelfde 
regels toe als de provinciale kapittels. Elk jaar was er generaal kapittel, 
waar alle abten moesten verschijnen (minstens om de drie jaar) of zich op 
deugdelijke wijze door een collega van een aangesloten klooster laten ver
tegenwoordigen. Het tweede middel was de jaarlijkse visitatie. De eerste 
abten waren trouwe kapittelbezoekers. Tijdens de Saksische tijd was het 
reizen niet zonder gevaren, zodat het na 1500 met het kapittelbezoek niet 
zo goed meer ging. De unie toonde daar begrip voor, maar zij hield toch 
steeds toezicht. Voor de periode die we nu bespreken, kan de volgende 
lijst worden opgesteld.101 Hendrik Vries, reeds oud toen hij zich aan
sloot, is in de tien jaren die hem nog restten tweemaal geweest. De andere 
keren was hij geldig vertegenwoordigd. Marsilius, 1480-93, kwam om de 
drie jaar. Gerard Holt, 1493-1500, en Kristiaan, 1500-4, zijn beiden een
maal gekomen. Robert van Keulen, 1504-1522, kwam slechts drie maal in 

86 



zestien jaar. Hendrik Rohel, 1522-48, kwam geregeld. Van al dezen was 
de procuratie, d.w.z. de vertegenwoordiging door een ander, niet altijd in 
orde. Meestal werd dat later goedgemaakt. 

De visitatie had elk jaar plaats en werd ernstig genomen. Dat onder
vond Marsilius. Reeds in 1489 waren er niet nader gespecifieerde klach
ten. In 1493 werden die herhaald. Marsilius heeft misschien vermoedens 
gehad, want in laatst genoemd jaar, was hij niet verschenen en had hij ook 
geen procuratie gestuurd. De visitatoren kregen nauwkeurige richtlij
nen.102 In november verschenen zij te Selwerd en het gevolg was dat 
Marsilius aftrad. De eigenlijke oorzaak wordt ons uit de akte van afstand 
niet bekend. De invloed van de visitatoren Adam van Gross-Sankt-Mar-
tin in Keulen en Anthonis van S.Ludger in Werden, blijkt uit het feit dat 
de conventualen een monnik uit het verre Werden tot abt kozen.103 Ge
rard Holt was vóór zijn keuze prior in Werden, toen een belangrijk cen
trum in de congregatie. Selwerd zelf telde verscheidene priester-monniken, 
maar de abten wensten blijkbaar iemand die zij kenden en op wie zij 
konden vertrouwen. 

In de kapittelrecessen van de volgende jaren vinden we een en ander 
over Selwerd. De abdij had veel te lijden van de Saksisch-Gelderse oorlog. 
Zo horen we in 1500 dat abt Gerard (en het convent?) uit de abdij ver
jaagd was.104 Op het kapittel van 1506 gaf de visitator (de abt van Wer
den) een overzicht van de toestand in Selwerd. De zaak werd in handen 
gegeven van de nieuw te benoemen visitator, de abt van Oostbroek bij 
Utrecht, maar op latere kapittels wordt er niet meer over gesproken.105 

Het is moeilijk na te gaan wat er nu eigenlijk aan de hand was. Ging het 
alleen maar om moeilijkheden, voortvloeiend uit de oorlogstoestand? Na 
twee korte abbatiaten, van Gerard Holt en Kristiaan, was begin 1505 Ro
bert van Keulen, evenals Gerard monnik van Werden, abt geworden. Uit 
de weliswaar partijdige Proeliarius komt niet zo'n gunstig beeld naar vo
ren. Ook als kapittelbezoeker maakt hij geen goede indruk. Hij raakte op 
den duur zelfs met zijn convent in conflikt, zodat het kapittel tussenbeide 
moest komen. De abt van Oostbroek en de proost van Klaarwater hielden 
visitatie, met als gevolg dat Robert afstand deed.108 Onder zijn opvolger 
werd de rust hersteld. 

Nam Selwerd door zijn toetreden tot Bursfeld een aparte positie in, dan is 
daarmee niet gezegd dat de andere kloosters geheel buiten de invloeds
sfeer van de steeds groeiende unie bleven. We hebben hogerop gezien dat 
de visitatoren van het provinciale kapittel Keulen-Trier in 1487 in Feld-
werd ingrepen. Nu wil het geval dat die visitatoren zelf toen al tot de unie 
behoorden. Dat was overigens met de meeste visitatoren uit die tijd zo. Op 
die manier konden de Bursfelders ook in de niet-aangesloten kloosters wel 
enige invloed uitoefenen. Zo in Feldwerd in 1487. Is het nu toevallig dat 
na het aftreden van de abt niet een monnik van de eigen abdij maar een 
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onbekende uit een Bursfelderklooster (S.Pantaleon in Keulen) tot opvol
ger gekozen werd? Heeft men gehoopt zo in Feldwerd een aansluiting bij 
Bursfeld voor te bereiden? Als dat zo is, dan is die verwachting niet in 
vervulling gegaan. Herman van Norden bleef zelf lid van de unie, maar 
zijn klooster heeft zich niet aangesloten. Bij zijn overlijden werd in het ne-
crologium van de congregatie wel vermeld dat hij „brieven van confrater-
niteit" bezat.107 Een dergelijke aantekening vinden we in 1520 over abt 
Andreas de Nijenborch van Thesinge.108 

Een volgende vraag is, of deze kloosters in ordesverband nog invloed op 
andere huizen hebben uitgeoefend. We zien dat ook hier Selwerd alleen 
staat. Aleen enkele van zijn abten zijn bekend als visitatoren. We hebben 
het al vermeld. Daarnaast zijn twee gevallen bekend dat Selwerd daadwer
kelijk bijdroeg tot „hervorming" in andere kloosters, namelijk in Smalle 
Ее in Friesland en in Herzebrock in Westfalen. 

Smalle Ее wordt reeds in 1326 genoemd op een lijst van Friese kloos
ters. Het werd bewoond door Augustijnerkoorheren.109 Een pauselijke 
bulle van 1401 spreekt van benediktijnen.110 Op het provinciaal kapittel 
van Trier in 1422 wordt tussen de Noordnederlandse kloosters er een ge
noemd, dat met de naam Smalache wordt aangeduid en gesitueerd wordt 
in het bisdom Utrecht. De abt was nog maar elect.111 Gelet op de ook 
van elders bekende vorm van de naam, is het moeilijk hier een ander 
klooster in te zien dan Smalle Ее. Hoe is dan die overgang van augustij
nen naar benediktijnen in zijn werk gegaan? Uit een pauselijke oorkonde 
van 1447 blijkt dat de abt van Selwerd als Pater Abbas van Smalle Ее 
beschouwd wordt.112 Op het provinciaal kapittel van 1474 wordt gezegd 
dat over Smalene uitvoeriger met de abt van Selwerd onderhandeld zal 
worden.113 In 1482 deelt Marsilius van Selwerd mee dat Smaleven bij Sel
werd geïncorporeerd zal worden ordinaria potestate.11* 

Het heeft er alle schijn van dat Selwerd het Friese klooster heeft „over
genomen" of minstens bij de overgang betrokken is geweest. In 1447 nam 
Hendrik Vries de abdicatie van een abt in Smalle Ее aan. Er wordt niet 
alleen gezegd dat de abt van Selwerd pater abbas is, maar ook dat deze si
tuatie al oud is en bevestigd door een tot nu toe ongestoord gewoonte
recht.115 In hoeverre die patemiteit functioneerde is moeilijk te peilen. 
In 1465 vond de bisschop van Utrecht, David van Bourgondië, bekend als 
promotor van kloosterhervormingen, het nodig in Smalle Ее in te grijpen. 
Hij passeerde daarbij de toch niet onverdienstelijke pater abbas, Hendrik 
Vries, en belastte enkele Friese prelaten met deze kwestie.116 Het is echter 
van elders bekend dat David nogal provincialistisch en autoritair dacht en 
graag zelf het heft in handen hield. 

Hoe het ook zij, tot aan de secularisatie van 1580 zijn er steeds nauwe 
relaties geweest tussen Selwerd en Smalle Ее. Bij de abtskeuze in Selwerd, 
1493, nam de prior Albert van Smalle Ее aan de keuze deel. Er wordt ge-
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zegd dat hij tot het convent van Selwerd behoorde.117 Het is mogelijk dat 
de prior vanuit Selwerd benoemd werd, zolang Selwerd priester-monniken 
kende. Nog in 1547 moest Peter van Groningen, prior van het friese 
klooster, met enkele abten de keuze van Renier van Lochern in Selwerd 
controleren. Van Peter heet het dat hij tot de unie behoorde.118 Als kort 
nadien Smalle Ее in een voor de regering in Brussel bestemd memoran
dum een „hervormd klooster" genoemd wordt, zal men dat zo moeten 
verstaan dat Bursfeld via Selwerd enige invloed in Smalle Ее heeft 
gehad."9 

Wat de bewoners van de Friese dochterstichting betreft, is er nogal af
wisseling in de aanduiding. In 1465 spreekt bisschop David van een abt en 
monniken. Later horen we meestal van prioren, soms nog van abten. Of 
het klooster een dubbelklooster was, staat niet vast. In 1529 worden voor 
het eerst monialen genoemd, monniken komen dan niet meer voor. Ook 
van abten is er dan geen sprake meer.120 

Minder duidelijk is de relatie met het nonnenklooster Herzebrock in het 
bisdom Osnabrück.121 De abdij schijnt al spoedig met de beweging van 
Bursfeld in contact gekomen te zijn. Abdis Sofie van Munster, 1463-1500, 
is in een Nederlands klooster geprofest. Volgens een onvolledige kroniek, 
door Linnebom aangehaald, was dit Wersell van de orde van het H.Kruis, 
in het bisdom Utrecht. Weerselo in Overijsel is van de aanvang af een be-
nediktijns klooster geweest, aanvankelijk dubbelklooster, doch al spoedig 
uitsluitend zusterklooster. In de tijd dat Sofie daar leefde, was Weerselo 
niet zo'n fervent huis.122 Toen zij het bestuur over Herzebrock aanvaard
de, riep zij door bemiddeling van vrienden twee nonnen uit Selwerd naar 
haar klooster, om haar bij de invoering der Bursfelder observantie te hel
pen.123 Verder is daar niets van bekend. In elk geval is Herzebrock toen 
niet tot de unie toegetreden. Het kan hier dus hoogstens gaan om een 
overname van de leefgewoonten. 

Vatten wij deze lange paragraaf samen: Er zijn in al onze kloosters spo
ren aan te wijzen van de benediktijnse vernieuwing in het noordduitse ge
bied. Bij Thesinge vrijwel onmerkbaar, in Feldwerd niet veel meer. In 
Rottum en Selwerd is sprake van een bisschoppelijke steun bij de vernieu
wing. Meet men de interesse voor hernieuwing af aan de provinciale kapit
tels, dan komt alleen Selwerd gunstig naar voren. Daar leidt zij tot aan
sluiting bij Bursfeld. In dit tijdperk is Selwerd daarvan een trouw lid en de 
congregatie waakt over de abdij. Er is zelfs sprake van invloed naar buiten 
op twee kloosters buiten de Ommelanden. 

4 Geestelijke literatuur 

Wij willen nu proberen iets meer van het inteme leven in de diverse ab
dijen te achterhalen, en meer in het bijzonder over het culturele en geeste-
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lijk leven. Ook al weten we uit deze periode iets meer dan uit de vorige, 
toch blijven onze inlichtingen ook nu nog fragmentarisch. 

Uit Thesinge hebben we slechts een fragment van een kroniek, één blad 
perkament uit de jaren dertig van de zestiende eeuw. Bij de opsomming 
der bronnen is het besproken. De inhoud heeft betrekking op politieke fei
ten die we later zullen bespreken. Wat ons nu interesseert, is het document 
zelf. De ene zijde is van mooi regelmatig schrift, de andere zijde is minder 
fraai geschreven. Alles wat men er van zeggen kan is: Men hield een kro
niek bij, zij het zeer slordig. De feiten lopen chronologisch door elkaar. 
Getuige van historische interesse? In elk geval meer een curiosum dan een 
staal van calligrafie. 

Niet veel meer is er te zeggen over Feldwerd. In een testament van 1412 
wordt een legaat toegekend aan „den presteren ende gheleerde non
nen".1231 Wat dit ook moge betekenen, het lijkt er op te wijzen dat er, in 
welke vorm dan ook, gestudeerd wordt. Dat wordt immers bevestigd door 
de overeenkomst tussen de abdij en de familie Graven in 1505 waarin de 
abdij twee zusters Graven aanneemt om ze „up de scole" te houden en 
verder in het kloosterleven in te leiden.124 Een restant van een perkamen
ten antifonale uit deze periode dient als omslag van de kroniek van Mijle-
man. Het bevat een stuk officie uit de Passietijd met een tekst die toen ge
bruikelijk was, maar na Trente uit het brevier verdwenen is. Vergelijking 
met een ander handschrift van deze tekst wijst uit dat het Feldwerdse frag
ment een vrij slechte lezing van de melodie weergeeft.125 Daarmee is voor 
Feldwerd alles gezegd. 

Wat Selwerd betreft, zijn we veel beter ingelicht. We hebben gezien dat de 
zusters vooral gerecruteerd werden uit de gegoede families van Stad en 
Lande. Haar opleiding zal gebaseerd zijn op de voorschriften van de Burs-
felder congregatie. In concreto valt daar verder weinig van te zeggen. Gro
te invloed op de spiritualiteit van de unie had Johannes Trithemius. Zijn 
werken De triplici regione claustralium et spirituali exercitatione mona-
chorum, en het speciaal voor novicen geschreven Excercitium spirituale 
de tribus mansionibus (1495) werden herhaaldelijk met aandrang door het 
generaal kapittel aanbevolen. Deze werken ademen de geest van de Mo
derne Devotie, maar in een eigen, meer gesystematiseerde bewerking. 
Meermalen wordt in het kapittelverslag aangetekend dat de openingspreek 
zo gewaardeerd werd. Van Trithemius zijn een hele bundel van dergelijke 
preken bekend. Ook deze werden gretig gelezen.128 

Bij de vorming werd nadruk gelegd op nederigheid en teruggetrokken
heid, want Bursfeld stond een streng contemplatief leven voor en wees alle 
vormen van uitwendige activiteit af.127 Ook al handhaafde men geïncor
poreerde parochies, de bediening liet men aan wereldgeestelijken over. Op 
dit punt ging Selwerd zijn eigen weg, want uit een pauselijke oorkonde van 
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1507 weten we dat toen de priesters der abdij meestal in de geïncorporeer
de parochie Dorkwerd werkzaam waren.128 Van abt Hendrik Vries weten 
wij dat hij licentiaat in de theologie was. Daar hij in Keulen studeerde, 
waar men de via antiqua volgde, d.w.z. de traditionele scholastiek en niet 
het nominalisme (via moderna) kan dit iets zeggen over zijn theologische 
opvattingen. Door de biograaf van Rudolf Agricola, Gozewijn van Hae-
len, weten we dat er rond 1480 in Selwerd een zuster Wendelvaer leefde. 
Zij was uit Nijmegen afkomstig. Agricola heeft zich voor haar ontwikke
ling veel moeite gegeven. Zij beweerde zelf, op vertrouwelijke voet met 
hem te staan en veel van hem te hebben geleerd. Een handschrift van Eu-
charius van Lyon dat Agricola in 1480 in Roermond gevonden had, zond 
hij haar toe.129 

De zusters hebben zich bijzonder toegelegd op calligrafie en hadden daar 
zelfs enigermate een broodwinning aan. In 1468 leverden zij aan proost 
Juliaan van Uskwerd, pastoor te Bedum, een wintermissaal (missale hye-
male). Daarmee zal bedoeld zijn dat het de Missen voor de wintertijd be
vatte, te beginnen met de Advent. Het was geschreven door Zuster Hilde-
gardis Sigers en geïllustreerd door Zuster Agnes Martini.130 In 1475 be
taalde Eteke, weduwe van Pocke Allema, een compleet missaal met twee 
jukken land in Tinallinge. Dit missaal was geschreven voor de door haar 
gestichte vicarie in de kerk van Baflo.131 Enkele maanden later ontving 
het klooster drie grazen land van het kerkbestuur van Zuidwolde ter be
taling van twee geschreven missaals.132 

In de universiteitsbibliotheek van Groningen bevindt zich een Lectiona-
rium dat uit Selwerd afkomstig is.133 Het is keurig gecalligrafeerd, met 
talrijke meer of minder versierde initialen. Twee bijzonder rijke illustraties 
vindt men op fol.4r (Kerstmis) en 47v (Pasen). Dit boek bevat alle lezin
gen voor de Metten, voor het hele jaar. In de tekst zijn tekens geplaatst 
om aan te geven waar en hoe de zanger de melodie moest variëren. Als 
basis voor deze lezingen heeft men het homiliarium van Paulus Diaken ge
bruikt.134 Aan het eind staan voor de dagen dat ook de responsoria ge
zongen werden, de melodieën voor de verzen aangegeven. Juist deze ver
zen laten er geen twijfel over bestaan dat we hier te doen hebben met een 
lectionarium van de congregatie van Bursfeld.135 

Op de generale kapittels is er vaak over het samenstellen van een lecti
onarium gesproken. In 1469 werd het goedgekeurd en het jaar daarna 
voor de hele congregatie voorgeschreven. Er waren vier exemplaren voor
radig, die over vier kloosters verdeeld werden: Bursfeld, Erfurt, Keulen en 
Mainz. Daar konden alle abten dan een afschrift van laten maken.139 

Reeds vanaf 1476 werden er lectionaria gedrukt en vanaf 1486 is er spra
ke van volledige gedrukte brevieren. Dat leidt ons tot een datering voor 
het Selwerder lectionarium. De abdij sloot zich in 1469 bij de Unie aan. 
Het eerste gedrukte brevier verscheen in 1488.137 Dan zal het lectionari
um tussen die twee data vervaardigd zijn. Daarvoor is nog een andere 
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aanwijzing. Van dit oudst gedrukte brevier is tot nog toe geen exemplaar 
gevonden. Er is al spoedig een tweede en een derde druk verschenen, resp. 
1493 en 1496. De inhoud van deze drukken verschilt hier en daar nogal 
sterk met de inhoud van ons lectionarium. Anderzijds zijn de overeen
komsten weer te groot om toevallig te zijn.138 Ik ben daarom geneigd in 
het Selwerder handschrift de oudste versie (van 1469) van het Bursfelder 
lectionarium te zien. 

Het kartularium van Selwerd, dat in de loop van 1507 geschreven is, is 
in het hoofdstuk over het bronnenonderzoek reeds besproken. Daar er 
hier en daar oorkonden uit de zomer van 1507 in opgenomen zijn (b.v. 
fol.l3r, mei 1507; fol.51v 1507) en het totale werk geauthentificeerd werd 
op 30 juli 1507 (zie oorkonden op het schutblad) kan men zich een idee 
vormen in welk tempo dit boek van 142 perkamenten bladen geschreven 
is. 

Een laatste handschrift dat chronologisch in deze tijd gesteld moet worden 
brengt ons op een volgend aspect, het geestelijk leven in Selwerd. Het be
treft namelijk een gebedenboek. In het hoofdstuk over de bronnen is het 
handschrift reeds beschreven. Het is vervaardigd in een minder schoon 
boekschrift dan dat van het lectionarium. Er komen echter zelden fouten 
of correcturen in voor. Vele initialen zijn bijzonder verzorgd en versierd, 
zoals dat ook in het lectionarium het geval is. Volgens de colofon is het 
geschreven door Zr. Ghese ten Broecke „een nonne toe Zelwert int cloes-
ter" en wel voor „die devote suster Anna Tyddinghe". In het obituarium 
van Bursfeld vinden we drie nonnen uit Selwerd met de naam Ghese, res
pectievelijk in 1495 en 1503 een convers en in 1532 een moniaal.140 Het 
is niet onomstotelijk zeker dat de destinataire, Anna, ook non in Selwerd 
was. Het lijkt wel waarschijnlijk. In het obituarium van Bursfeld komt 
tweemaal een moniaal Anna voor, en wel in 1520 en 1536.141 Het is 
moeilijk hier een keus te doen. De volgende oplossing wordt daarom 
slechts met grote reserve gegeven. 

Ik vermoed dat we te doen hebben met twee zusters van hetzelfde huis. 
Aan het eind van haar werk zegt Ghese, dat Anna haar gevraagd heeft, 
iets voor haar te schrijven dat haar vermocht te ontroeren.142 Dat lijkt 
wel te wijzen op een meer persoonlijke relatie. Dan zullen we moeten op
teren voor twee zusters die min of meer tijdgenoten waren. Bovendien past 
de inhoud van dit boek bij die van de twee volgende werkjes, die uit 1518 
en 1528 dateren, zoals we nog zullen zien. Dat leidt me er toe, het onge
dateerde werk niet vroeger te stellen dan rond het jaar 1500. Alle specimi-
na van Selwerds schrijfkunst die we nog hebben, vallen, zoals we gezien 
hebben in de voorgaande bespreking, tussen 1468 en 1507. Dat is nog ta
melijk wijd. Maar op fol.l81T geeft Ghese een gebed van de H.Bemardi-
nus en noemt hem „die hillighe pawes". Dat is toch vreemd voor deze be
kende volksprediker die in 1444 gestorven is. Met andere woorden Zr 
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Ghese lijkt geen al te goede informatie te hebben. Een tijdgenote zal zij 
niet geweest zijn. De afstand lijkt al zo groot, dat ze niet meer wist, hoe 
het met deze franciscaan eigenlijk gesteld was. Ik zou er daarom voor 
voelen, haar te zien in de in 1532 overleden moniaal. Welke van de twee 
Anna's dan in aanmerking komt, is bij gebrek aan gegevens niet uit te 
maken. 

Belangrijker is overigens de inhoud, omdat die enig idee van het gebeds
leven geeft. Globaal genomen kan men deze inhoud als volgt weergeven: 
Een eerste afdeling geeft gebeden voor alle tijden van het kerkelijk jaar: 
Advent, Kersttijd, Vasten, Paaskring die sluit met Pinksteren. Daarna vol
gen gebeden voor de overige tijd van het jaar. Een apart gedeelte is gewijd 
aan de Eucharistie, 73V-92T. Daarna volgen verscheiden Lijdensdevoties, 
92v-170v; gebeden voor de Mis, 170T-193r. Hiermee sluit het algemeen ge
deelte. Het tweede deel is geheel gewijd aan de speciale Mariadevotie, 
192T-259T. Aan het begin ervan staat een miniatuur van de Madonna met 
Kind. Het derde deel, dat opent met een miniatuur, voorstellend een Anna 
te drieën, kan men het sanctorale noemen, 260v-301v. Het bevat gebeden 
tot alle heiligen die aan het eind van de middeleeuwen bijzondere verering 
genoten: de ouders van O.L.Vrouw, de apostelen, de grote romeinse mar
telaren en de noodhelpers. Tot slot volgt een soort devotieboek voor de 
Goede Week, een diatesseron over het Laatste Avondmaal, een bijzonder 
stuk over Maria's rouw in deze week en enkele bladzijden over de Angst 
des Heren aan de vooravond van Zijn Lijden, 301V-333T. Hierin heeft de 
schrijfster nogal met haar fantasie gewerkt, ofschoon gezegd moet worden 
dat zij enkele vage mededelingen doet over bronnengebruik. Maria's rouw 
vond zij beschreven in een glose op de Passie. Verder noemt zij een „lerer 
die Jacob hiet".143 Dat Gabriel bij Maria zou zijn geweest, al die tijd, 
wordt gefundeerd met de aantekening „als Augustinus ende oeck ander le-
rers segghen", 320T. 

Hoe komt de schrijfster aan haar teksten? Zij noemt enkele schrijvers 
met name een priester Johannes die een gebed op de zeven Kruiswoorden 
gemaakt heeft, 24r (Johannes Gerson?) Beda wiens (apokrief) gebed over 
hetzelfde thema gegeven wordt, 39v; Bemardus citeert zij driemaal: een 
tekst over de Passie, 64T, een van zijn vitae, 185v en In Cantica, 3271; ver
der wordt hij eenmaal als tijdsbepaling aangehaald. Tijdens zijn leven zou 
een karthuizer een verschijning gehad hebben, 176T. Van Benedictus wor
den de twaalf trappen van nederigheid aangehaald, 137r; Gregorius de 
Grote wordt in verband gebracht met een devotie tot het H.Lijden, een al
gemeen verbreid verhaal aan het eind van de Middeleeuwen, waarvoor 
geen steun in de oude bronnen voorhanden is.144 Aan Augustinus wordt 
een gebed toegeschreven dat in werkelijkheid tot de laatmiddeleeuwse 
productie behoort, 170v.145 Uit de liturgie worden nog enkele misgebe-
den vertaald alsook het lange gebed Summe Sacerdos, dat nu nog in de 
z.g. praeparatio ad Missam in het romeinse missaal te vinden is en dat 
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vroeger aan Ambrosius werd toegeschreven, 74r. Uit de Middeleeuwen 
worden aangehaald Mechtildis, 151v, Franciscus, 152r en Bernardinus, 
181r. Anoniem blijven een dominicaan uit Sweven (Zwaben, 93v), een 
karthuizer prior die niet wist hoe hij bidden moest en dit via een openba
ring leerde, 176v, een zekere „croepel Margareta", 198v en een devoot van 
de franciscanerorde, „wijs, gheleert, groet ghenoemt onder dat volck", 
137v (Brugman?). Enkele malen wordt een paus Innocentius genoemd, 
zonder dat blijkt welke bedoeld is, 167r en 212v. Alles bijeen dus een uit
gebreid gezelschap. Maar wat te denken van de vele gebeden voor wie 
geen auteur wordt opgegeven? Moet men aannemen dat zuster Ghese die 
zelf gemaakt heeft? Daarop is geen antwoord. 

Over het gehalte der gebeden kan men zeggen dat het geheel past in het 
raam van wat wij van elders weten.146 Het is een zeer individuele devotie, 
maar dan echte devotie. Er is nogal eens sprake van lange reeksen gebe
den, of gebeden die men herhalen moet, meestal met een Onze Vader en 
een of meer Weesgegroeten. Ook de ascese wordt niet vergeten. Staan, 
knielen, prostraties worden meermalen voorgeschreven of aanbevolen, 
19v, 9 2 \ 95v, 110v, 117v, 138r, 212v, 235v. Ook steekt er hier en daar wel 
wat bijgeloof. Als men dit of dat doet of bidt, is men zeker van zijn heil, of 
men krijgt een teken van het naderend einde, ofwel O.L.Vrouw komt in 
de laatste ogenblikken helpen. Bij sommige devoties kan men zelfs zeggen 
dat men er toch nogal wat voor over moest hebben, om zo'n teken mach
tig te worden, 39r, 185v, 198v, 212v, 218r. Beslist spaarzaam is de schrijf
ster met aflaten. Slechts tweemaal komen exorbitante gevallen voor van 
3000 resp. 6666 jaar, 177^ en 197'; verder 146', 175T, 181', 212'. 

Enkele malen laat Ghese merken dat ze benediktines is en daarvoor 
oprecht dankbaar is, 137' en 287T. Dat is trouwens het opvallende in dit 
werk. Het ademt een geest van blijmoedigheid en dankbaarheid voor 
Gods gaven. Dit gaat gepaard met de bij de moderne devoten zo geculti
veerde „innicheyt" en met gevoeligheid, zonder te ontaarden in sentimen
taliteit. Daarbij komt dan een en ander uit de mystieke literatuur: het 
kweken van een deugdentuin, 14T en 152', dit laatste, naar het heet, naar 
Sint Franciscus; het gebruik van bloemen als symbolen voor deugden, 14v, 
16v, 17'. Zeer geprononceerd is ook de Christusdevotie, al wordt die naar 
onze smaak soms wat al te realistisch, zoals bij de gebeden tot alle afzon
derlijke ledematen van Christus en van Maria. De Eucharistische devotie 
wordt geheel in de Mis verweven, 72v, 169T en 88v, in dit laatste geval wel 
erg met O.L.Vrouw verbonden. Het mede-lijden met Christus en Maria in 
de Goede Week is zeer uitgewerkt. Toch kan men niet zeggen dat het on
aanvaardbaar wordt. 

Kortom, we bevinden ons nog geheel in het laatmiddeleeuwse devotiele-
ven, terwijl er van rechtstreekse invloed van de Bursfelder spiritualiteit 
niets te bemerken is. 
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Een werk van een ander genre is Die costelike scat der gheestelijken rijck-
doem van abt Robert van Keulen. Geen handschrift maar een drukwerk, 
uitgegeven in Zutfen in het jaar 1518.147 We hebben al gezien dat Robert 
geen gelukkig bestuur voerde. Dit degelijke theologische werkje kan mis
schien verklaren dat hij meer aanleg had voor studie dan voor bestuur. De 
Costelike scat (CS) is een soort aflatencodex. Men vindt er een zeer goede 
en orthodoxe uiteenzetting over de aflaten. Hoewel het werk in 1518 is 
uitgegeven, is er geen spoor van reactie tegen of van sympathie voor Lu
ther te vinden. De uitgave mag daarom wel los van het optreden van de 
Wittembergse professor gezien worden. Uit de aard der zaak is dit boek 
van andere opzet en inhoud dan het gebedenboek van Zuster Ghese. Toch 
worden er enkele devoties van de laatste door Robert ter sprake gebracht. 

De volgende schrijvers worden genoemd: Gregorius de Grote, 29T, met 
het verhaal over zijn gebed voor keizer Trajanus die daardoor uit de hel 
verlost zou zijn148; 47v, waar de instelling der romeinse statiekerken op 
zijn naam wordt gezet, en 61 v waar hetzelfde verhaal over een verschijning 
gegeven wordt, dat ook Ghese geeft (zie boven); Beda, aan wie de instel
ling van het rozenkransgebed wordt toegeschreven, 75T; Anselmus, 96T; 
Bernardus, 92r en 76r, waar hij als propagandist voor de rozenkrans ge
noemd wordt149; Thomas van Aquino, met een commentaar „opden 
meyster vanden hoegen sin" (= Sententies van Petrus Lombardus); Bona
ventura, Ίβ' en 86r. Van de latere tijd Gerson, 96v; een anoniem karthui-
zer uit Trier in 1431, 70r; Johan Nider, 96v150; Alanus de Rupe, van 
1440 tot aan zijn dood in Zwolle in 1475, de grote propagandist van het 
rozenkransgebed; over hem weet Robert meer bijzonderheden, 76v; Gil-
bertus Nicolai, vicarius generalis van de Observanten in Roberts eigen tijd, 
87r; Petrus de Palude OP, 90r151; en de legaat Raymundus de Perauld 
(1505) die op zijn reizen door het Duitse rijk vele aflaten afgekondigd 
heeft.152 

Pausen die aflaten verleenden of devoties goedkeurden worden ge
noemd: Nicolaas IV, Innocentius Vili, Alexander VI, Julius II en Leo Χ. 
Verder nog de bisschop van Utrecht, Frederik van Baden. Een beetje mis
plaatst zijn hier Gregorius de Grote en meer nog Sylvester I die hier met 
de H.Helena genoemd wordt als de stichter van een bijzondere kruisaf laat, 
68\ 

Aan de hand van deze schrijvers en predikers wordt in de zes hoofd
stukken de leer over de aflaten uiteengezet. Daarna worden alle statie
kerken van Rome besproken. Een kalender maakt het de lezer gemakke
lijk, de juiste data en voorwaarden te vinden. Deze algemene verhandeling 
en de bespreking der statiekerken vormen samen de eerste helft van CS. 
De tweede helft behandelt minder gewichtige aflaten: de aflaat van Grego
rius; de aflaten verbonden aan een bezoek aan de HH.Plaatsen in Pa
lestina; aflaten verbonden aan het lidmaatschap van enkele broederschap
pen van de rozenkrans. Daaraan wordt een historisch niet geheel juiste be-
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schouwing over het ontstaan van deze devotie toegevoegd153; aflaten aan 
het gebruik van wijwater en aan het bijwonen van de Mis verbonden. Tot 
slot geeft Robert een „salich testament unde protestacie" van een christen 
in zijn laatste ogenblikken. Dit is een samenvatting van het christelijk 
geloof. 

Opvallend is dat Robert herhaaldelijk met nadruk bewijzen of getuigen 
opgeeft. Voor de privileges van de franciscanen en tertiarissen verwijst 
hij naar het Speculum minorum, Tract I, fol. 42-43; voor de bulle waar
mee legaat Raymundus een broederschap oprichtte, verwijst hij naar „die 
waeraftige wtscrift" in het dominicanenklooster te Zwolle, 77v; voor af
laten aan devoties onder het Mishoren verbonden, verwijst hij naar Johan 
Nider, die zegt, daarvan een betrouwbare, door een notaris getekende co
pie gezien te hebben, 96v. Een bulle voor aflaat aan de Birgittijnenrozen-
krans verleend, bevindt zich in het klooster van die orde in Londen. Ro
bert verklaart plechtig daarvan een authentieke copie te hebben gezien 
(heb ick Robertus van Coelen abt und dynre des cloesters Zelwart van 
sunt Benedictus orden by Groninghen gesyen) 84T. Elders wordt Petrus de 
Palude aangehaald die in een commentaar zegt dat hij een bulle onder 
ogen heeft gehad, waarbij een bepaalde aflaat verleend werd, 90r. 

De uiteenzetting over de aflatenleer die Robert geeft, en ook zijn ver
handeling over de vruchten van de Mis zijn ook nu nog volkomen aan
vaardbaar. Wel is het verwonderlijk dat hij zich toch niet heeft kunnen 
weerhouden mee te doen met de mode van zijn tijd, om hier en daar fan
tastische getallen voor dagen en jaren van aflaat aan te geven.154 Hier en 
daar loopt het in de duizenden, ja honderdduizenden. Bovendien kan hij 
niet goed rekenen. Zijn beheer in Selwerd bewees het, maar ook dit werk. 
Aan een gebed van Paus Gregorius is 14.000 jaar aflaat verleend. Vier 
opeenvolgende pausen hebben het getal telkens verdubbeld; zo zou het op 
den duur 224.000 jaar moeten zijn. Doch Robert zegt: Summa 70.000 
jaar, anderen zeggen 90.000, weer anderen 112.000 en anderen nog meer. 
Robert is daardoor niet uit het veld geslagen. Hij sluit zijn niet onaardige 
apologie met de opmerking dat bij God alles mogelijk is „unde grote he
ren betaemt grote gaven to geven", 65T. 

Hoe kwam een abt in een afgelegen hoek van het rijk, waar het boven
dien toen zeer onrustig was, ertoe dit werk samen te stellen? Is het een 
herinnering aan een verblijf te Rome?155 Of is zijn belangstelling gewekt 
door de herhaaldelijk optredende aflaatpredikers? Immers als hij alles 
over de Romeinse statiekerken en haar aflaten behandeld heeft, zegt hij 
(34T) dat al deze aflaten onderzocht en beschreven zijn in opdracht van 
kardinaal Raymundus Perauld. Toen deze, aldus Robert, voor de eerste 
maal tot legaat werd aangesteld om de jubileumaflaat af te kondigen 
(1500), wilde hij zekerheid hebben over de aard en de oorsprong van deze 
aflaat. Zo hoopte hij het volk beter te kunnen opwekken tot het verdienen 
van de aflaat. Dit alles vond Robert beschreven in het boek Celifodina, 
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genoemd naar schrijver Celifodinus, 34v.16e Hoe het ook zij, Robert be
wees met dit werkje dat hij theologische kennis bezat. Wij weten te weinig 
van zijn verleden — hij was profes van Werden — om daar verdere con
clusies aan te verbinden. Van Hendrik Vries hebben we geen werken, wel 
weten wij dat hij in Keulen theologie gestudeerd had. In deze twee abten 
heeft Selwerd blijkbaar twee leiders gehad die hun conventualen op gees
telijk gebied iets te bieden hadden. Is het dan toevallig dat wij juist uit dit 
klooster enkele blijken van geestelijke belangstelling hebben? 

Want er is nog een derde werkje in deze periode in de abdij ontstaan dat 
tien jaar na de Costelike scat werd uitgegeven, het bij de bronnen bespro
ken Devote boecxken (DB), in 1528 te Amsterdam uitgegeven.157 De 
schrijver of schrijfster blijft anoniem. We weten slechts dat DB in Selwerd 
geschreven is. Dit moet geschied zijn tussen 1519 en 1528. Deze laatste 
datum wordt door het jaar van uitgave bepaald, de eerste door de opmer
king dat enkele gebeden door paus Leo X, 1513-21, met aflaten verrijkt 
zijn op verzoek van Elisabeth van Lünenburg, hertogin van Gelre (sinds 
1519). Dat is juist de tijd van Gelres grootste invloed in het Groningse 
land. 

DB bevat evenals Ghese „suverlike ghebeden". De opbouw van beide 
werken is vrijwel gelijk. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. DB geeft 
eerst een verhandeling over het jaar en zijn indeling. Daarna volgen een 
vloed van dagelijkse gebeden. Nieuw is in dit werkje het gedeelte over de 
Lijdensdevotie, 38T-64T; en een serie gebeden voor allerlei bijzondere om
standigheden, waaronder een aantal gebeden voor onder de H.Mis, 
76T-85V. Daarna gaat het „traditionele" patroon weer door: mariaal ge
deelte, sanctorale, een deel dat men een Eucharisticon zou kunnen noe
men; een afdeling met devoties voor de overledenen sluit het werk. Bij
zonder verzot is de schrijver op het genre van de oude tropen. In heel het 
werk komen dergelijke berijmde gebeden voor. 

Na hetgeen over Ghese en CS gezegd is, valt over het meeste geen 
nieuws te melden. Over de bronnen van DB kan het volgende worden op
gemerkt. Een aantal gebeden zijn vertalingen uit bekende latijnse teksten. 
Het Onze Vader en Wees gegroet, de twaalf artikelen, de Maria-antifonen 
uit het brevier, die aan het eind van het koorgebed gezongen worden en 
enkele teksten uit het brevier. Van de kerkelijke schrijvers vinden we (al 
of niet authentieke) teksten van Augustinus, Gregorius de Grote, Beda, 
Anselmus, Bemardus, Albertinus die lerer (bedoeld is waarschijnlijk Al
bertus Magnus t 1280), Edmund van Canterbury (f 1240), Mechteld.ise 
de veertiende-eeuwse canonist Johan Andraeae (f 1348), Gerson, Bemar-
dinus. Dat zijn grosso modo dezelfde auteurs die Ghese en CS citeren. 
Zeer veel pausen worden hier genoemd, vooral in verband met het ver
lenen van aflaten: Johannes XXII, Benedictus XII, en vrijwel alle pausen 
sinds het midden der vijftiende eeuw: Eugenius IV, Callistus III, Sixtus 
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IV, Innocentius Vili, Julius II en Leo X. Met de Alexander die in deze rij 
genoemd wordt, zal daarom Alexander VI bedoeld zijn. Aan Johan XXII 
wordt het gebed Anima Christi sanctifiai me toegeschreven.159 Bij deze 
groep kan ook genoemd worden „Raymundus die legaat", die ons reeds 
uit CS bekend is. 

Een aantal apocriefen is verder niet te controleren. Een „geestelike 
nonne" die op hemels bevel dagelijks een serie gebeden moest opzeggen, 
wilde ze niet „menig jaar" in het vagevuur doorbrengen, 231'; een gebed 
dat Maria dagelijks in de Tempel bad; een verhaal over de weduwe van 
keizer Hendrik VII, waarbij een paus Pelagius betrokken heet te zijn. Het 
zou in 1330 gebeurd zijn. Welnu, een paus Pelagius is in die tijd niet be
kend. Bovendien stierf keizerin Margareta (met wie alleen maar Margare-
ta van Brabant bedoeld kan zijn) niet in 1330 maar op 14 december 1311, 
alzo nog vóór haar echtgenoot (f 24 aug. 1313). Zij is dus geen weduwe 
geweest.160 Daarmee valt alle betrouwbaarheid van het verhaal weg. 

Wat leert ons nu een vergelijking van DB met Ghese en CS? De opzet 
van Ghese en DB loopt grotendeels parallel. Verschillende feiten en gebe
den die Ghese geeft, zijn ook in DB te vinden. De openbaring aan Grego-
rius de Grote, het gebed van pseudo-Beda over de zeven kruiswoorden (zij 
het in twee geheel onafhankelijke vertalingen, Ghese is getrouwer aan de 
latijnse tekst),161 de gebeden van Mechtildis (bijna letterlijk, zij het in een 
afwijkende spelling).162 Beiden geven een gebed waardoor men deelach
tig heet te worden aan alle Missen ter wereld.163 Van verschillende series 
gebeden over Maria's vreugden die DB geeft is er één terug te vinden bij 
Ghese.164 Ook de voorkeur voor gebeden tegen onvoorziene dood is bij 
beiden te vinden.165 Gebeden voor onder de Mis geven beiden, maar aan
knopingspunten zijn er niet.166 Een verschilpunt is, dat DB vaak beknopter 
is, Ghese nogal eens langdradig. DB heeft algemeen de neiging tot inkor
ten en daardoor in slordigheden en onbegrijpelijkheden te vervallen. Bij 
DB wordt bovendien alles in de Lijdensdevotie betrokken, soms op het 
ziekelijke af. Daardoor krijgt heel het boek een wat droefgeestig karakter. 
De gebeden variëren weinig. Gebeden van lof en dank zijn zeer schaars.167 

De samensteller is altijd met zichzelf bezig, zelfs in gebeden voor de grote 
Christusmysteries. Ook Ghese geeft lijdensdevotie, maar lang niet zo over
heersend, noch zo eenzijdig droevig. Zij heeft meer oog voor de grote 
mysteries en het vele goeds dat ons daardoor toekomt. Alles bijeen doen 
haar gebeden frisser, levendiger en spontaner aan, levensblijer en minder 
egocentrisch. Ja, men mag zeggen, ze is aanvaardbaarder dan de meestal 
dorre en fantasieloze schrijver van het Devote Boecxken. 

Ook een vergelijking van DB met CS biedt interessante gegevens. Bei
den geven een kalender die op Utrechtse en niet op Munsterse oriëntatie 
wijst.168 Bij beiden vindt men soms dezelfde gebeden, zo een gebed tot de 
zoete Naam dat volgens CS door paus Clemens IV met drie jaar aflaat 
verrijkt werd, volgens DB, dat het rangcijfer niet geeft, met 300 dagen.169 
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Beiden hebben een gebed tot O.L.Vrouw, afgebeeld in de zon, zij het met 
varianten. CS is langer en lijkt zuiverder.170 Beiden geven in een apart 
deel een voorbereiding tot een zalige dood met o.a. een „Testament", dat 
is een geloofsbelijdenis in het stervensuur; beiden voeren het gezag van 
Gerson aan en beiden geven de „drie waarheden", CS in gebedsvorm, om
trent de gesteltenis, waaraan de stervende moet voldoen.171 Zij kennen 
ook allebei het optreden van de legaat Raymundus, maar in de getallen 
der aflaten en de namen der pausen wijken zij volkomen van elkaar af.172 

In het algemeen kan men zeggen dat CS de indruk wekt, dichter bij de 
oorsprong gebleven te zijn en zuiverder te zijn in de weergave van teksten 
en privileges. Evenals in de relatie Ghese-DB, lijkt ook in die van CS-DB, 
het laatste geneigd tot inkorten en slordigheid. 

Ik wil dit aan de hand van één voorbeeld illustreren. In de drie werkjes 
staat een verhaal van paus Gregorius de Grote. Ghese zegt het als volgt, 
147^. 

Item dit naevolghende ghebet hevet ghemaect sunt Gregorius de paus. Ende als hie 
op een tijt las voer dat wapen ons Heren in onser Lieuer vrouwenkercke, soe hevet 
hem onse Неге gheopenbaert bloedick ende ghewondet, waerom die selver paeus he
vet ghegeven allen kerstenen menschen die dit lesen myt devotien ende ynnicheit 
hoers herten op hoer knien ter eren der passien ons Heren aflaet van alle sonden.1" 

Volgt het gebed dat niet veel meer is dan een berijmde passie. Het is een 
veel voorkomend verhaal in de Middeleeuwen. Het latijns origineel is be
kend en andere middelnederlandse vertalingen eveneens. Wat maakt nu 
DB daarvan? 

Dit naegescreven gebet hevet gemaket die hillige pauws Gregorius ende als hie op 
een tijt dit gebet las voor die wapen ons Heren in onser liever Vrouwen kercke in 
dye stat Avione genoemt, soe hevet hem onze leve Неге geopenbaert blodelicken 
ende gewont, hangende anden cruce. Waeromme die selve paus hevet gegeven alle 
kersten die dit lesen mit ynnicheyt op horen knien in die gedachtenisse der passie 
ons heren, vergiffenisse aller sonden ende is gheset wten latijn in dutzen toe Seiwert 
van Sinte Benedictus orden. DB42v 

Hierna geeft ook DB de berijmde passie, zij het hier en daar ingekort. Wat 
is nu de pretentie van de schrijver? Heeft hij zelf de vertaling gemaakt of 
een uit Selwerd afkomstige vertaling overgenomen en die dan gemoderni
seerd? Een vergelijking met Ghese's vertaling en die van DB wijst uit dat 
de laatste de tekst niet goed gelezen of begrepen heeft. Beide inleidingen 
lijken wel van elkaar afhankelijk. Maar DB heeft er dan een van elders 
niet bekende en overigens onjuiste opmerking over Avignon bijgezet, die 
alleen maar verwarring veroorzaakt. 

Nu blijkt, dat ook CS dit verhaal geeft en wel volgens de traditionele 
versie, 63T. Hij voegt er nog een verhandeling over het nut van deze devo
tie aan toe. Ghese geeft verder niets, maar CS en DB gaan door. Beide ge
ven een opsomming van de aflaten die door enkele pausen aan deze devo
tie verbonden zijn. Bij CS volgen de bepalingen chronologisch na elkaar. 
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DB haalt alles door elkaar; de chronologie is zoek, zij wordt ook nog on
derbroken door allerlei gebeden en aanroepingen, waama weer de opsom
ming zoals die bij CS te vinden is, wordt opgenomen. Maakte CS fouten 
bij de berekeningen, bij DB zijn ze nog erger. Is dan de conclusie voorba
rig dat DB op Ghese en meer nog op CS teruggaat? 

Deze uitweiding over Gregorius leek me gerechtvaardigd, omdat we er 
een „Vorlage" van DB door gevonden menen te hebben, vervolgens om
dat zij enig idee geeft van de werkwijze van de samensteller van DB. Want 
ten opzichte van de vorige werkjes is DB een stap terug. De inhoud is po
ver en niet oorspronkelijk. Evenmin als bij Ghese is invloed van Bursfel-
der schrijvers te bespeuren. We vinden louter particuliere devotie. Aan
dacht voor de grote mysteries is er niet of nauwelijks. Altijd en overal 
overheerst de aandacht voor het Lijden Christi en dan alleen voor het 
smartelijke aspect ervan. Wat van Ghese gezegd is, geldt nog sterker voor 
DB: bijgeloof is het niet vreemd.174 Ook de aandacht voor de aflaten is 
ver van de gezonde opvattingen van CS. Van de intussen doorgebroken 
Hervormingsbeweging of het optreden der Dopers geen spoor. 

Is dus het waarde-oordeel over het Devote Boecxken vooral negatief, 
dan blijft er toch één aspect, dat het zijn waarde geeft. Het gedeelte over 
de Eucharistie blijkt namelijk voor een aanmerkelijk deel gevormd te wor
den door lange citaten uit het vierde boek van de Navolging van Christus 
van Thomas a Kempis, en nog wel in een tot nu toe onbekende vertaling. 
Dit deel van DB wordt ingeleid met de titel: Hier begint eyn devote ma-
neire mit zommighe leringen ende gebeden woe een mensche sich sal be
reiden toe den hillighen sacrament, 127v. De lering bevat zeven kapittel-
tjes waarin de schrijver de communicant wil helpen zich met zo groot mo
gelijk profijt voor te bereiden. Het sacrament „welcke is dat waerachtige 
vleis ende bloet ons Heren Jesu Christi", 127T, wordt echter zeer eenzijdig 
geïnterpreteerd als de gedachtenis van het Lijden alleen. Verrijzenis en 
Verheerlijking komen bij de schrijver niet naar voren. 

In de zeven kapittels nu haalt de schrijver op zeer persoonlijke wijze 
stukken uit Thomas' Navolging aan. Vergelijken we DB met Thomas, dan 
komen we tot het volgende resultaat.175 

DB cap.2, 129r-129v = lm. IV.IS (Pohl,137(l-25). 
DB сар.З, ІЗОг-ІЗІг = lm. IV,10 (Pohl,116,9-117,28). 
DB cap.4, 131V-132V = lm. IV,7 (Pohl,109,17-lll,30). 
DB cap.5, 132v = lm. IV.S (Pohl,112,5-17). 

Men ziet dat de schrijver Thomas' volgorde verandert. Soms neemt hij 
ook de titels over, zij het met verandering, naar gelang hij de inhoud ge
heel of gedeeltelijk overneemt. 

In het tweede hoofdstuk van DB laat de schrijver hier en daar een zin 
van Thomas weg. Daarvoor in de plaats geeft hij enkele opmerkingen die 
in het geheel, veel meer dan in de Imitatie, een eenzijdige nadruk leggen 
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op de waarde van het geloof, als voornaamste drijfveer. Dat is te opvallen
der omdat hij bij wijze van inleiding een al te realistische inhoud aan de 
realis praesentia geeft. 

Die airebeste bereidinghe toe den hilligen sacrament is dat gelove als dat die mensce 
geloeve sekerlic dat vanden woorden die die priester hevet gesproken op dat broot 
ende wijn op de hilligen altaer, in der selver andacht ende meininge als God dye He-
re die gesproken hevet, dat dan warachtich sonder eenich twijfel daer is die godheit 
ende die menscheit bedecket onder broot ende wijn in alsulcker gedaenten ende ma
nieren als Christus doe daer sat ende stonde bi sinen discipulen ende al(s) hie hevet 
op desser eerden gewandelt ende anden cruce gehangen. Woe dat gelove groter is 
woemen meer sal ontfangen van den hilligen sacramente want onse Leve Here hevet 
selve gesproken: Al dat ghene dat ghi biddende begert, gelovet dat ghi dat vercrigen 
sullen ende het sal u gescheen, DB, 128М29г. 

Daarna volgt het citaat van Thomas. Na diens opmerking dat men nederig 
geloven moet, waar men niet begrijpen kan, gaat de schrijver door, 129v: 

So is dan dat beste bereidinge dye gelove en neit dat betrouwen in die biechte of 
in onse guede wercken, mer in dat betrouwen der woorden Christi als hie hevet ge-
sprocken: Comet toe mi etc (mt. 11.28). 

Schuld erkennen is dus het voornaamste. Zo wordt men 

„bequaem to gaen toe den hillighen sacramente, mer die sich verlaten op haar biech
te of op hoer guede wercken ende derghelicken die sine daer onbequaem toe ontfan
gen dat hillighe sacramente, want ein rein herte ende alle andere doechden moeten 
ghesocht en vercryghen worden dorch dat hillighe sacrament. 

Het heeft er minstens de schijn van dat het geloof de biecht vervangt en 
dat het effect dat wij aan de biecht toeschrijven, namelijk vergiffenis van 
zonden, door onze zegsman aan de Communie wordt toegeschreven, ge
tuige zijn slotopmerking dat de Heer in het Evangelie gezegd heeft: 

Dye medicijnmeyster is niet van noeden den ghesonden mensche mytten crancken, 
mer alleen den cranken mensche. 

De exegetische interpretatie van deze tekst is al aanvechtbaar. Want wat 
machtigt de auteur, de geneesheer zonder meer gelijk te stellen met Chris
tus in de Eucharistie? Dat is een geforceerde inperking. Kortom de plaats 
die Thomas, volkomen orthodox, aan het geloof toekent, wordt hier een
zijdig belicht, zodat het geloof en de Communie de biecht eigenlijk over
bodig maken. 

Hoe komt zo'n simpele geest als de samensteller van dit boek telkens 
weer blijkt te zijn, die vaak meer bijgeloof demonstreert dan zuiver geloof, 
hier ineens aan zo'n geprononceerde opvatting? De oplossing ligt mis
schien vlak in de buurt. Een halve eeuw eerder floreerde het naburige cis-
terciënserklooster Aduard. Een niet gering aandeel daarin had Wessel 
Gansfort. Gaat men nu zijn opvattingen na, dan blijkt er niet veel verschil 
met die van DB. In de Eucharistie, aldus Wessel, is Christus zelf tegen
woordig, hij die toen in Judea, Galilea en Samaria wandelde en de gebe-
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den van allen verhoorde.176 Dat is hetzelfde als DB leert. Over de biecht: 
het volmaakt berouw kan zo groot zijn dat het alle schuld en straf uitdelgt. 
Wessel aanvaardt wel de biecht als in de Schrift gefundeerd, maar zij is 
volgens hem niet noodzakelijk om vergeving van zonden te verkrijgen. 
Wie werkelijk berouw heeft, is vóór de biecht reeds door de genade ge
rechtvaardigd. Van zo iemand moet men niet nog eens biecht en genoeg
doening eisen. Van Rhijn concludeert dan ook dat Wessel de priesterlijke 
absolutie niet erg hoog aanslaat.177 

Het volgende kapittel van DB, 130r-131r, is geheel genomen uit boek 
IV, cap. 10 van de Imitatie (Pohl, 116, 9, ook de titel „Woemen neit lich-
teliken van der conununien sal bliven, Quod sacra communio de facili non 
est relinquenda). Alleen het laatste stuk van de Navolging is weggelaten. 

Het vierde hoofdstuk is vrijwel geheel gelijk aan lm. IV, 7, hier en daar 
wat ingekort met een „etcetera"; de serie tegenstellingen die Thomas 
geeft, zijn weggelaten, alsook het eind. De titel is daarbij aangepast: Van
der ondersoeckinge der consciencie (De discussione propriae conscientiae 
et emendationis proposito). 

Het vijfde hoofdstuk is de eerste helft van lm. IV, 8, de titel incluis: 
Van die offerande Christi inden cruce ende dat eyn mensche sich selve of
feren sal in der communien (De oblatione Christi in cruce et propria resig-
natione). 

Hiermee eindigen de ontleningen aan de Navolging. We zien dat de 
schrijver de stof op zijn eigen manier bewerkt: ontleent of weglaat, en ook 
de volgorde naar eigen inzicht verandert. Interessant is ook de accentver
schuiving die op invloed van Wessel Gansfort zou kunnen wijzen. Ten 
aanzien van de tekst moet gezegd worden dat die geen enkele verwant
schap vertoont met de bekende middelnederlandse vertalingen.178 De 
tekst lijkt noord-oostelijk nederlands. 

Een laatste uiting van spiritualiteit is de Hortulus orationum van abt Ge
rard Synellius (Snel), in 1525 uitgegeven bij Albert Pafradi in Deven
ter.179 Gerard Synellius, naar eigen aangifte in de stad Groningen gebo
ren, moet rond het jaar 1500 of in het eerste decennium van de zestiende 
eeuw abt van Rottum geworden zijn. Zijn voorganger wordt in 1498 voor 
het laatste vermeld. In 1512 werd hij abt van het benediktinessenklooster 
Marienthal in Norden (O. Fr.). Dat bleef hij tot zijn dood op 8 juni 1552. 
Aan het hof van de graven van Oost-Friesland was hij een geziene figuur 
en hij vervulde zelfs diplomatieke functies. Naar Beninga ons meedeelt, 
was er in 1527 in Norden een dominikaan Hendrik van Rees die met ver
lof van de graaf een openbaar debat wilde over 16 geloofsartikelen. Nie
mand waagde zich daaraan dan alleen Synellius. Doch ook deze kon de 
stellingen niet weerleggen. De dominikaan zag daarin aanleiding zijn gees
telijke staat op te geven.180 

Dit verhaal van een reformatorisch gezinde, geeft ons weinig idee over 
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de graad van Gerards theologische kennis, omdat we de inhoud van de 
stellingen niet kennen. Wij moeten ons oordeel over Synellius dus uitslui
tend baseren op zijn Hortulus. Men kan zelfs de vraag stellen in hoeverre 
de bespreking daarvan in deze dissertatie thuis hoort. Volgens Beninga 
nochtans was het werk reeds in 1512 klaar. En aangezien Synellius tot 
dat jaar abt van Rottum was, verdient zijn werk hier een bespreking. Te
meer omdat het behoort tot het genre van Ghese's gebedenboek en het 
Devote Boecxken. Indeling en opzet immers zijn geheel gelijk. Het werk 
bestaat uit drie delen: Algemene gebeden, een mariaal gedeelte en een 
sanctorale. Het kalendarium is als dat van DB. Een nadere overeenkomst 
daarbij is dat Synellius evenals DB elke maand een eigen karakteristiek 
geeft omtrent klimaat en weer, met een opmerking wat men dienovereen
komstig voor zijn gezondheid doen moet. Evenals DB, 63v, geeft de Hor
tulus, 50r, een gebed voor de Veronica des Heren, waarmee een afbeel
ding van Christus bedoeld is. Het verhaal over Gregorius dat bij de drie 
voorgaande te vinden is en dat hierboven besproken is, geeft ook Hor
tulus, 63T. 

Geheel nieuw daarentegen is de vormgeving. De Hortulus is een typisch 
voorbeeld van een humanistenwerk. Het heeft een opdracht aan de proost 
van Emden, Hictius Domius (Hicco van Domum). Het is in klassieke 
dichtvorm geschreven. Ook wordt een veel groter aantal auteurs genoemd, 
en wel juist diegenen die door de nieuwe uitgaven bekend zijn geworden. 
Interessant is ook dat bij elke schrijver die geciteerd wordt, eerst enkele 
gegevens over de persoon geboden worden. Naast de voor de Middeleeu
wen bekende autoriteiten, Augustinus, Gregorius, Bernardus, Thomas, 
Alanus, Bonaventura, Benedictus XII en Gerson die we bij de vorige drie 
schrijvers gevonden hebben, komen nu luvencus, Sedulius, Prudentius en 
Boethius uit de oudheid; Rhabanus Maurus, Reginald (vriend van Ansel-
mus genoemd), Hildebert van Le Mans, Coenraad van Hirsau, Nikolaas 
van Lyra (f 1270) en Birgitta uit de Middeleeuwen; Laurentius Valla en 
Pico della Mirandola uit de eigen tijd. In de stijl der Humanisten is ook 
de opdracht van de schrijver aan zijn vriend Hicco en het vleiende ant
woord van deze, 1T. Hicco vindt het boekje uitmuntend. Synellius, zo 
meent hij, heeft niet alleen een geestelijk bloementuintje gemaakt, maar 
een ware aromahof. 

De teksten van de aangehaalde auteurs worden vaak geboden in een 
metrische bewerking van Synellius, die er meestal nog een persoonlijke 
conclusie of recapitulatie aan toevoegt. Het mariale gedeelte is geheel in 
de traditionele stijl: gebeden voor allerlei omstandigheden en rithmische 
bewerkingen van het rozenkransgebed. Ook het sanctorale gaat niet boven 
het laatmiddeleeuwse patroon uit. Voornamelijk de heiligen die in de late 
Middeleeuwen vereerd werden, worden hier met een gebed gehuldigd. 
Interessant is op bl. 150r het, in verhouding tot de andere, opvallend lange 
gebed tot de H.Juliana, patrona mona. R. Daarmee kan niet veel anders 

103 



bedoeld zijn dan monasterii Rottumani, het klooster Rottum, dat zoals we 
weten aan deze heilige was toegewijd. Bij wijze van aanhangsel volgen nog 
een „devota peregrinatio Jesu et Mariae" en een „fasciculus mirrae". Het 
eerste is een verdere uitwerking van de thans nog bestaande praktijk om 
bij elk tientje van de rozenkrans een gebeurtenis uit het leven van Christus 
te overwegen. Het tweede is een overweging van Maria's Smarten, samen
gesteld uit de geschriften van de H.Birgitta van Zweden. 

Men kan dus zeggen dat Gerard Synellius wel de vormen van de nieuwe 
tijd heeft overgenomen, maar in zijn devotie-leven evenals de andere ge
noemde schrijvers nog geheel behoort tot het Herfsttij der Middeleeuwen. 

Misschien verklaart dat ook, dat hij toch niet in staat scheen, een man 
van de nieuwe richting als Hendrik van Rees, die zich geheel op de 
Schrift beriep, behoorlijk te woord te staan. 

Wij besluiten: In de spiritualiteit, die ons uit enkele geschriften bekend 
wordt, is van Bursfelder invloed nauwelijks sprake. De uitingen blijven in 
het traditionele genre en wel, zo is men geneigd te zeggen, in dalende lijn. 
Slechts is bekendheid met Thomas a Kempis aan te wijzen. Ook het ge
schrift van Synellius, dat in zijn Rottumse periode gemaakt heet te zijn, 
gaat naar inhoud niet boven de traditie uit. Nieuw echter is bij hem de 
vormgeving, die duidelijk de invloed van het Humanisme vertoont. Toch 
mogen we zeggen dat de Groningse kloosters op dit punt nog gunstig af
steken tegen de andere Noordnederlandse benedictijnenkloosters, met na
me tegen die van het naburige en op vele punten verwante Friesland. 
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HOOFDSTUK Vb 

De vijftiende eeuw 
De relaties met de buitenwereld 

In dit hoofdstuk bespreken wij de rol en de lotgevallen van de kloosters in 
de gewestelijke politiek. Verder de relaties met het bisdom Munster en 
met de pauselijke curie. De politieke geschiedenis van Groningen zullen 
we hier slechts nagaan voor zover het voor de situatie van onze kloosters 
dienstig is. De algemene samenhang vindt men in de werken van Dr. W. J. 
Formsma, De wording der staten, en zijn bijdrage: „De onderwerping van 
Friesland, het Sticht en Gelre" in het vierde deel van de Algemene Ge
schiedenis der Nederlanden. 

Om redenen van overzichtelijkheid wordt de Saksisch-Gelderse tijd 
apart behandeld, zodat we vier paragrafen krijgen: de politieke rol der 
prelaten tot aan de Saksische oorlog; de relaties met Munster; die met 
Rome, en de lotgevallen in de oorlogstijd. 

1 Maatschappelijke rol 

In de vijftiende eeuw bouwde de stad Groningen haar machtsoverwicht 
over de Ommelanden gestadig uit. De pogingen van Holland om de Frie
zen te onderwerpen vonden ten oosten van de Lauwers nauwelijks weer
klank. Heel de eeuw door sloot de stad telkens weer verbonden met de af
zonderlijke aangrenzende gewesten.1 In 1422 komt zelfs een groot ver
bond van alle Friese landen tot stand.2 Maar daarbij is voor de stad 
nog niet veel winst te behalen. Haar politiek van afzonderlijke verdragen 
is haar vooralsnog voordeliger. Vanaf 1418 worden de „prelaten" (abten, 
prioren en commandeurs) daarbij steeds meer betrokken. Zij treden naast 
de hoofdelingen op, en als hun collega's, dat wil zeggen zij komen niet als 
leden van de geestelijke stand, maar als grootgrondbezitters. De band met 
de stad wordt steeds sterker.3 Zo zien we dan in 1468 de abt van Selwerd, 
Hendrik Vries, als gevolmachtigde van de stad optreden, tesamen met de 
pastoor van de A-kerk en twee Ommelandse hoofdelingen. Als „zoenslu-
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de" bemiddelen zij tussen de stad en de Ommelanden ener- en de Wester-
lauwerse Friezen anderzijds.4 

De politiek van de stad culmineert in een algemeen verdrag met alle 
Ommelanden voor de tijd van tien jaar, 1473. Dit verdrag vervangt alle 
voorgaande verdragen. Doel is, vrede en veiligheid verzekeren in het eigen 
gebied en afweer van buitenlandse druk van Duitsers en „zudersche" he
ren. Viermaal 's jaars zal men in de stad warf houden. De beslissingen die 
daar genomen worden, zullen dwingende rechtskracht bezitten. In 1482 
werd dit verdrag voor veertig jaar hernieuwd.5 

Gevolg van dit nauwe samengaan was, dat zowel de rechtspraak als de 
waterschapszorg gecentraliseerd werden. Voor de rechtspraak kwam men 
bijeen op de warf. Daar verschenen de plattelandsrechters van het kwar
tier en de regering van de stad. Gecombineerde warven van alle gewesten 
noemde men mena warf (algemene, gezamenlijke warf). De warf gaf keu
ren en privileges, behandelde civiele zaken in beroep en vervolgde crimi
nele zaken, als de redgers in gebreke bleven. De mena warf hield zich 
meer bezig met zaken van algemeen belang en politiek. Na 1400 komen 
deze warven in zwang, maar pas na 1440 komen zij tot volle ontplooiing.6 

De warfconstituties zijn door Feith bijeengebracht. Daaraan kunnen wij 
voor onze abdijen het volgende ontlenen. 

Op 3 juni 1411 stelden Burgemeesters en Raad van Groningen het con
vent Selwerd in het gelijk in een twistgeding tussen de abdij en de gebroe
ders Onsta over een huis en erf te Eilerderhuse.7 In 1450 werd bij herha
ling uitspraak gedaan tussen de abt van Veltweer (Feldwerd) en Lyuppe 
Bonnema over een buitendijk onder Godlinze. De dijk werd aan de abt 
toegewezen, op vertoon van zijn „olde brieve". Lyuppe zou alleen gehoor 
vinden, als hij binnen veertien dagen zijn pretenties zou bewijzen.8 Een 
half jaar later is er geding tussen dezelfde abt en Meeynt Tammens in Den 
Hoorn. Men was onenig over een niet nader omschreven schenking, die de 
zuster van Meeynt aan de abt gedaan had. De warf verwees de zaak naar 
het gericht waarin het land gelegen was.9 Het verder verloop van deze 
zaak is niet bekend. 

Op dezelfde zitting kwam Lyuppe Bonnema weer met zijn eis.10 De 
zaak werd een week later geregeld. De abt had nu de Godlinzer eigenerf
den meegebracht. Zij moesten hun pretenties bezweren en daarna werd 
hun vordering toegewezen.11 

In november 1466 kwam de abt van Thesinge met klachten tegen de 
buren van Onderwerum. De warf begreep zijn bezwaren niet. De rechters 
verkeerden in de mening dat de partijen al een compromis gesloten had
den. Daarom besloten zij de zaak tot de eerstvolgende warf te verdagen. 
Intussen moest de abt aan de hoofdman laten weten hoe de zaken stonden 
en wat zijn bezwaren waren. Als dat niet vóór het feest van Sint Nikolaas 
geschiedde, zouden de partijen de bescherming van Stad en Lande verlie
zen.12 Uit de voorhanden documenten wordt niet duidelijk, wat er aan de 
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hand was. Er wordt verder niet meer over gesproken. De zaak zal wellicht 
langs een andere weg geregeld zijn. 

In het archief van de Hoge Justitiekamer vinden we nog een uitspraak 
van Burgemeesters en Raad van de stad tussen abt Johan van Thesinge en 
Ludeken Hoemken. Partijen streden over de erfenis van een zekere Johan 
van Swolle. De abt krijgt een jaarlijkse rente van 42 arnhemse guldens 
toegewezen uit drie huizen aan de Vismarkt en ziet van verdere vor
deringen af.13 

Naast deze officiële rechtsgedingen komen ook meer particuliere uit
spraken. Zo trad abt Ebbo van Rottum tesamen met de pastoor van В af lo 
als scheidsrechter op in een erfeniskwestie in Selwerd. Op hun uitspraak 
verbonden de gebroeders Yarich en Azego Aylkumma te Raskwerd zich, 
aan hun zuster Asse, non in Selwerd, haar deel af te staan dat haar uit de 
erfenis van hun „oldevader" Lyuppen Reyndsma toekwam, zijnde een er
felijke jaarrente van 31 arnhemse guldens uit Lyuppens heerd en land te 
Gherhusen.14 

Al deze uitspraken betreffen dus eigendomspretenties. Het kon niet uit
blijven dat de toenemende concentratie van landbezit in handen van 
kloosterlingen die armoede en wereldverzaking als hun religieus ideaal 
verkondigen, gevoeld werd als een tegenspraak en een bedreiging boven
dien voor de leken. Er zijn dan ook pogingen gedaan, het opeenhopen van 
onroerend goed door geestelijken tegen te gaan. Men wilde dat o.m. berei
ken door religieuzen niet ontvankelijk te verklaren voor erfenissen, (het 
zojuist gemelde Selwerder geval mag misschien in deze samenhang gezien 
worden). In de jaren 1470 tot '76 tekenden de prelaten van de Friese lan
den daartegen protest aan. Zij bedreigden met interdict al degenen die der
gelijke wetten mochten uitvaardigen. Bij de ondertekenaars vinden we ook 
abt Ebbo van Rottum.1 5 

In het vierde hoofdstuk zijn reeds enkele losse gegevens verstrekt over wa-
terschapsmaatregelen uit de tijd vóór 1400. Na genoemd jaar is de situatie 
wat overzichterlijker. Feldwerd viel onder het dijkrecht van de vier buren: 
Bierum, Godlinze, Spijk en Losdorp. Hiertoe behoorden ook Oosterwyt-
werd (gem. 't Zand) en Marsum (Appingedam). De oorsprong van dit wa
terschap is onbekend. Het werd bestuurd door acht dijkrechters: twee uit 
respectievelijk Godlinze, Spijk en Bierum, één uit Losdorp en één uit 
Feldwerd.16 Uit deze periode zijn slechts enkele bijeenkomsten bekend. 
Op 2 januari 1424 werden in de abdij Feldwerd nieuwe maatregelingen 
getroffen voor de waterlossing.17 Op 21 maart 1453 werd uitspraak ge
daan in het dijkgeschil tussen de abt van Feldwerd en die van Wittewie-
rum en zijn medestanders.18 Op 26 november van hetzelfde jaar was er 
weer een uitspraak nodig tussen beide prelaten over de Korendijk en dijk-
reparatie te Coldehol. De proost van Farmsum, Uneko Ripperda, trad 
bemiddelend op en regelde de zaak in vrede.19 
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Ten Boer ressorteerde onder het Scharmerzijlvest, dat weer een onder
deel was van het generale zijlvest der drie Delfzijlen. Verder zijn geen ge
gevens bekend.20 

Rottum, Thesinge en Selwerd hoorden tot het uitgestrekte Winsumer-
zijlvest.21 Selwerd werd in 1430 bovendien toegelaten tot het meer weste
lijk gelegen Aduarderzijlvest.22 Genoemde abdij en Rottum hadden ook 
belangen in de Mame. In 1428 zien we hun abten dan ook betrokken bij 
het opstellen van een nieuwe zijlbrief voor het Hogerzijl in de Mame.23 

Abt Pontiaan van Selwerd trof op 12 maart 1430 met het Aduarderzijl
vest een overeenkomst, waarbij het zijn klooster en de buren van de Pad-
depoel vergund werd, een grondpomp in het Westerdiep te leggen. Daar
mee konden zij dan het overtollige water in Aduarderzijl lozen.24 Weder
kerig gaf Pontiaan op 26 maart 1435 de abdij Aduard faciliteiten voor af
watering.25 Daar allen belang hadden bij wederzijdse hulpverlening, 
moesten abt Hendrik van Selwerd en proost Juliaan van Uskwerd op 6 
oktober 1453 uitspraak doen, om aller rechten nog eens nauwkeurig vast 
te leggen.26 Op 1 mei 1464 kwamen de dijkrechters bijeen om nogmaals 
de bepalingen op te stellen voor Winsumerzijlvest. Onder hen waren de 
abten van Rottum, Selwerd en Thesinge.27 Enkele jaren later, 29 januari 
1468, kregen de kloosters Thesinge en Klein-Aduard verlof tot het maken 
van een til met schotdeuren in de weg bij Ten Boer.28 

De bepalingen der zijlvesten moesten herhaaldelijk aan de veranderde 
omstandigheden worden aangepast. Als belanghebbenden waren de abten 
altijd bij zulke aanpassingsvergaderingen aanwezig. Zo vinden we de abt 
Johan van Thesinge op 9 maart 1486 als scheidsrechter.29 Zijn verre op
volger, Gerard van Groningen, en broeder Ede, convers van Selwerd, na
men deel aan het opstellen van nieuwe bepalingen voor Winsumerzijlvest 
op 16 juni 1531. Men beloofde elkander steun tot instandhouding der zijl-
brieven.30 Nog geen jaar later waren er al weer geschillen over het graven 
van een meer. Abt Gerard van Thesinge was een van de scheidsrechters 
die de zaak in der minne schikten.31 

Al deze maatregelen beoogden het land tegen overtollig water te be
schermen. Elke abdij nam in haar eigen ressort deel aan de verantwoorde
lijkheid. Het was een daad van welbegrepen eigenbelang. Wegens haar uit
gestrekte bezittingen was het gevecht tegen het water minstens even be
langrijk als de strijd om de eigendomstitels tegen begerige buren. 

2 Relaties met Munster 

Wat de relaties met het bisdom betreft, hebben we evenals in de voorgaan
de periode slechts losse gegevens ter beschikking, en dan eerst in de twee
de helft van de vijftiende eeuw. Bisschop Jan van Simmem-Zweibrücken 
(1457-66) schijnt zich van de aanvang af voor de kloosters geïnteresseerd 
te hebben. In de paragraaf over het bezit is gesproken over het feit dat 
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Rottum de proosdij van Uskwerd verworven heeft. De bisschop heeft deze 
aan de abdij toegewezen, omdat ze zo arm was. Aldus wilde hij, naar hij 
verklaarde, de hervorming die daar ingevoerd was, een soliede basis ge
ven.32 Als conditie werd gesteld dat elke nieuw benoemde abt voor deze 
incorporatie de regerende bisschop 200 Utrechtse guldens betalen moest. 
Toen de laatste proost in de zomer van 1475 stierf, nam abt Ebbo ter
stond de proosdij in bezit.33 Van de meeste latere abten van Rottum we
ten wij dat zij aan de voorwaarde van de bisschop om 200 gulden te beta
len hebben voldaan.34 

Eenzelfde gang van zaken vinden we in Selwerd na de hervorming der 
abdij door Hendrik Vries, in 1458. Toen gaf de bisschop de hof van Baflo 
met de clausule dat de abdij de hof zou mogen benutten zolang de obser
vantie in stand bleef.35 

In 1485 kreeg de abdij Thesinge van Hendrik van Schwarzenburg verlof 
om de parochiekerk van Ten Boer te incorporeren.39 Dit hangt samen 
met de incorporatie van het klooster Ten Boer. 

Ook is reeds besproken hoe Feldwerd de parochiekerk van Bierum ver
wierf en kon incorporeren. Op 12 september 1505 keurde de bisschop 
Koenraad van Rietberg de incorporatie goed. Op 1 oktober sloot het 
Domkapittel van Munster zich daarbij aan.37 

Bevestigingen van abtskeuzen zijn er enkele voorhanden. Als wij nagaan 
dat wij uit deze periode 32 abten kennen voor de vier kloosters, dan is een 
zevental confirmaties nog zeer gering. Het zijn die van Lambert Olcini-
us38 en Johan Lulle,39 beide in 1484 voor Rottum; Herman van Norden, 
Feldwerd in 148740; Gerard Holt, Selwerd, 1493«; Requinus van De
venter, Feldwerd, 151642; Bernard, prior van Rottum, in Thesinge, 
152443; Johan Dutmarus, Rottum, 1533.44 

Minder duidelijk is een compromis uit de jaren 1485-1492, waarin de 
prelaten een overeenkomst sluiten met de bisschop en zijn fiskaal.45 Zij 
verklaren daarin weliswaar exempt te zijn, maar desondanks hun rechts
zaken aan de geestelijke officiaal van Munster te zullen voorleggen. 
Alle geestelijken in Stad en Ommelanden zullen zich daaraan houden. Dit 
is het enige geval waarin de kloosters exemptie pretenderen. Of dit geba
seerd wordt op werkelijk verleende privileges of op de „friese vrijheid", is 
niet bekend. Misschien waren ze zelf toch niet zo zeker van hun preten
ties, daar ze zich zo gewillig en volledig onderwierpen. Uit de bekende ge
gevens over de relaties met Munster komt allesbehalve een exemptie naar 
voren. Voor en na heeft men voor alle kerkelijk-canonieke zaken die be
kend zijn, het gezag van de bisschop erkend. 

3 Relaties met Rome 

Ook uit de Romeinse bescheiden die nog onder ons bereik zijn, vallen 
slechts losse gegevens te putten. Een bulle van paus MartinusV geeft aan 
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de abt van Rottum opdracht een priester-monnik van Aduard te reconci-
liëren. Deze priester, Pontianus Gerardi genaamd, had het klooster verla
ten en was daarop geëxcommuniceerd. Na verloop van tijd kwam hij tot 
inkeer en wilde hij zijn vroegere levensstaat weer aanvaarden. De abt 
mocht hem nu van de ban ontslaan en hem de overgang naar een klooster 
van benediktijnen of een van gelijke of strengere observantie mogelijk ma
ken.46 Wij horen er verder niets meer over, maar ik ben geneigd, in deze 
Pontiaan de latere abt van Selwerd van die naam (vermeld 1427 tot 1443) 
te zien. Bewijzen zijn er niet, alleen de gelijkheid van de zelden voor
komende naam. 

In 1432 overleed een abt in Rottum. Tot zijn opvolger werd een mon
nik van de abdij gekozen, Hayo. Tegen hem bestond echter het canonieke 
bezwaar van zijn onwettige geboorte uit een priester en een ongehuwde 
vrouw. Op 26 april 1432 verleende paus Eugenius IV hem dispensatie, zo
dat hij de keuze kon aannemen.47 

De inlijving van de bisschopshof te Baflo bij Selwerd is al besproken. 
Op 17 augustus 1486 werd zij door paus Innocentius VIII goedgekeurd en 
bevestigd.48 

De abt van Rottum, Johan Lulle, werd op 13 juni 1492 door dezelfde 
paus belast met de behandeling van de interne moeilijkheden in de abdij 
Stavoren. Twee pretendenten streden daar om het abbatiaat. Met de abten 
van Kamp en Altenberg (Duitsland) en Gerkesklooster (Fr.) moest Johan
nes de zaak onderzoeken en uitspraak doen.49 De scheidsrechters hielden 
het met de reeds in functie zijnde abt Aggo en excommuniceerden de an
der, Reinier Vogelsanck. Deze laatste deed toen een beroep op de paus, 
aanvoerend dat Aggo een moord begaan had. Dat was juist, maar hij zei 
er niet bij dat het doodslag uit noodweer was. Zodoende meende de paus 
dat hij met name door de abt van Rottum verkeerd was ingelicht. Hij be
val, Reinier van de excommunicatie te ontslaan en Aggo af te zetten.50 

Deze keer was de paus werkelijk verkeerd voorgelicht; Reinier was zelf ir
regulier in Stavoren ingedrongen. Deze zeer ingewikkelde kwestie doet 
voor ons hier verder niet ter zake. Er zij slechts op gewezen dat de abt van 
Rottum geen schuld treft. 

Bij bulle van 3 december 1507 bevestigde paus Julius II de reeds drie 
eeuwen oude opdracht van de kerk van Dorkwerd aan de abdij Selwerd. 
In het stuk wordt gezegd dat de abdij de kerk steeds ongestoord bezeten 
heeft en door een monnik van de abdij heeft laten bedienen. Tot groter ge
ruststelling van de abt en convent bevestigt de paus dit oude bezit.51 Het 
ziet er naar uit dat de abdij toch niet zo ongestoord van dit bezit genoot; 
waarom moest anders de paus eraan te pas komen? Er zijn echter geen 
verdere gegevens ter beschikking. 

De volgende abt van Selwerd werd op 2 september 1525 door Clemens 
VII belast met de behandeling van de klacht van Bauwe Katers. Zij was in 
twist geraakt met Teso Katers en de erven van wijlen Hinric Katers over 
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het patronaatsrecht op het Maria-altaar in Huizinge. De abten van Adu-
ard en Selwerd en de commandeur van Wytwerd moesten nu op gepaste 
wijze in de vacature voorzien.52 De afloop is niet bekend. 

Het in deze twee paragrafen besproken materiaal dateert van na het Wes
ters Schisma, 1378-1418. Van dit schisma zelf was in de voorhanden do
cumenten geen spoor te bekennen. 

4 De Saksisch-Gelderse oorlog 

We hebben de politieke ontwikkelingen in het midden-friese gebied in 
grote lijnen gevolgd tot het algemeen verbond in 1482. Deze verbintenis 
betekende nog geen samengaan uit liefde en overtuiging. Tot diep in de 
tijd der Republiek zullen Stad en Lande met elkaar twisten als een stel 
kinderen uit één gezin die het nooit helemaal eens worden. Toch stak de 
situatie in Stad en Ommelanden nog gunstig af tegen de anarchie in Wes-
terlauwers Friesland. Juist deze anarchie was voor Philips de Goede en 
Karel de Stoute aanleiding hun aandacht aan het noorden te schenken. 
Karel ging daarbij verder dan zijn vader. Hij schijnt ook aan de Ommelan
den gedacht te hebben. Om de wederzijdse gezindheid te peilen en daar
door iets van het fanatisme in de komende oorlog te begrijpen, is het inte
ressant de mening te horen die men over elkaar had. Froissart, de histori
cus der Boergondiërs, beschouwt de Friezen als barbaren, „gens sans loi et 
foi". Als de Friezen en Ommelanden zich aaneensluiten dan is dat naar 
hun zeggen, om zich te verdedigen tegen „Hollanders en andere kwade 
luiden". 

Groningen probeert alle Friezen te mobiliseren tegen vreemde over
heersing door een groot verbond van Stad, Ommelanden, Oostergo en 
Westergo, 1497. Maar de vreemde overheersing was al ingeluid. Albrecht 
van Saksen, door Philips de Schone tot algemeen stadhouder van Fries
land benoemd, kwam tussenbeide. Dat lokte de oorlog uit. Albrecht 
maakte zich van Friesland meester en verdreef de Groningers. Dat was het 
begin van de Saksische oorlog die heel het Friezenland van Vlie tot Wezet 
in beroering bracht.53 In de Goede Week van 1498 deed Neithard Fuchs 
(door de Groningers Fox genoemd) een inval in de Ommelanden. Hij le
gerde zich in de abdijen Aduard en Selwerd, om van daaruit tegen de stad 
te opereren.54 De nonnen van Thesinge vluchtten naar het Sticht, maar 
werden spoedig door haar abt teruggehaald. Een ogenblik scheen het im
mers, dat de rust terugkeerde.55 De stad trad in onderhandelingen met de 
Saksen en kocht hun aftocht tegen afstand van alle pretenties op West-
Friesland en een schatting van 32.000 gulden.58 

Intussen had graaf Edzard van Oost-Friesland zich aan de zijde van de 
stad geschaard. Hij beloofde het geld te zullen voorschieten op voorwaar
de dat hij Ommelander hoofdelingen en prelaten zou mogen gijzelen, als 
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het hem niet tijdig werd terugbetaald. Toen Edzard zijn geld niet kreeg, 
eiste hij gijzelaars. Enkele abten gingen in gijzeling, onder andere Johan
nes Lulle van Rottura en Johan Wijck van Thesinge.57 Het geld kwam wel
iswaar bijeen, maar het vertrouwen tussen Stad en Lande was verdwenen. 
De Ommelanders waren overigens verdeeld. De hoofdelingen helden over 
naar de Saksen, de prelaten hielden het toch liever met de stad.58 Hun er
varingen met de Saksische bezetters in de kloosters zullen misschien wel 
een woordje meegesproken hebben. 

Intussen had de stad de bemiddeling van de bisschop van Utrecht inge
roepen. De bisschop nam dat aan. Beide partijen zouden op zijn voorstel 
op 22 april 1499 te Woerden bijeenkomen. Onder de gevolmachtigden van 
de stad bevond zich de abt van Selwerd, Gerard Holt.59 Deze ontmoeting 
werd uitgesteld en had ook later geen resultaat, zodat de krijg weer ont
brandde. Edzard had zich nu met de Saksers verbonden. In de herfst van 
1499 kwamen zijn troepen voor de stad, maar zij moesten zich terugtrek
ken. Zij nestelden zich in Wittewierum en Feldwerd. Daar werden zij 
overvallen door een springvloed die de dijken doorbrak en het land onder 
water zette, 25 oktober.60 Al onze abdijen kregen dus hun aandeel in de 
ellende. Zo zou het voorlopig ook blijven. Niet alleen de Saksers, ook de 
telkens van partij wisselende Edzard had schuld daaraan. 

Het daarop volgend jaar lag Albrecht van Saksen alweer met zijn troe
pen voor de stad. Selwerd was zijn hoofdkwartier. De abt en het convent 
waren daaruit verjaagd. Abt Gerard overleed kort daarna op 14 november 
ISOO.ei 

Maar ook zijn opgedrongen gast, Albrecht, hoorde toen niet meer tot de 
levenden. De stad bleek namelijk onbedwingbaar. Bisschop Frederik van 
Utrecht kwam naar het noorden om nogmaals te bemiddelen. Men onder
handelde eerst in Aduard, de volgende dag in Selwerd en later nog voor 
de stadspoort. Op 21 augustus werd een bestand gesloten. Albrecht werd 
ziek en trok zich terug uit Selwerd naar Oost-Friesland, waar hij kort 
daarna overleed.62 Zijn zoon Hendrik zette de strijd voort en zo werd Sel
werd op 22 september weer met vier vendels bezet. De Groningers lieten 
zich niet onbetuigd en beschoten het klooster.63 

Daarna keerde voor korte tijd de rust weer. Hendrik zag geen kans zich 
te handhaven. Eerst riep hij zijn oudere broer George te hulp en in 1505 
stond hij hem zelfs al zijn rechten op de Friese landen af. George pakte nu 
de zaak energiek aan. Eind 1505 lag hij weer met een leger voor de stad 
en weer werd Selwerd hoofdkwartier.64 Selwerd en het klooster Ten Boer 
alsook de kerk van Garmerawold werden tot vestingen omgebouwd.65 

Maar de belegeraars werden het onderling oneens. Edzard verbond zich 
nu met de stad. Daardoor moest George aftrekken. Edzard werd als heer 
van de stad erkend. Bij het verdrag van Harlingen, 5 augustus 1508, wer
den de verhoudingen geregeld. Edzard zou in Stad en Lande als stadhou
der van George optreden. Intussen heeft men enkele malen geprobeerd, de 
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Ommelanders tot eigen statenzittingen te bewegen en ook de prelaten 
daartoe uit te nodigen. Hoe zij gezind waren weten we niet.66 Doch hoe 
het in de kloosters gesteld was, kunnen we aan de hand van het boven ge
schetste wel raden. Selwerd is er het ergste aan toe geweest. 

De verhouding tussen George van Saksen en Edzard was allesbehalve har
telijk. Toen zij na enige jaren weer slaags raakten, mengde de keizer 
Maximiliaan zich in de strijd en sprak tegen Edzard de rijksban uit. Weer 
werd Groningen het hoofddoel van de Saksische aanval. Geen uitweg 
meer ziende, riep de stad Karel van Gelder te hulp. Daarmee begint de 
tweede episode. In 1514 werd Karel als heer van Groningen gehuldigd.67 

George legerde zich, als in vroeger jaren, in Selwerd en Aduard, en ander
maal werd de abdij tot vesting omgebouwd. Achthonderd soldaten waren 
daar gelegerd. Ze brandden de beide kloosterboerderijen af, maar moesten 
zich spoedig op Aduard terugtrekken.68 De Groningers namen de gelegen
heid te baat en hielden danig huis in de abdij. De molen werd vernield, zo
dat ze onbruikbaar was, de bakoven werd ingeslagen en de brouwketel 
werd naar de stad gesleept „soo dat den Convent voel verdriets wort toe 
gekeert van de ongenanten en buren, in eeten en drincken".69 

George en Edzard besloten weer tot een ontmoeting. Op dinsdag na Pa
sen, 18 april 1514, troffen zij elkaar in Dorkwerd, maar zij konden het 
niet eens worden. Zij gingen in vrede uiteen en spraken af, dat Edzard in 
het klooster Selwerd met de graaf van Königstein (de door keizer Maximi
liaan aangewezen bemiddelaar) zou samenkomen. Maar de Sakser kwam 
niet opdagen.70 Edzard gaf het op, maar bleef met de Groningers in Sel
werd. Twee weken later, op 5 mei, kwamen de Saksers opeens naar Sel
werd gevaren. Zij hadden nu vrijwel heel de Ommelanden in hun macht. 
De hoofdelingen en prelaten moesten zich dus wel naar hun wensen 
plooien, hoewel het gewone volk meer met de stad op had.71 De Saksers 
requireerden de omwoners om Selwerd, nu weer door de Groningers ver
laten, in staat van verdediging te brengen. Westelijk van het klooster was 
een tentenkamp. De Groningers deden vergeefse aanvallen, de Saksers 
vergeefse uitvallen. De kloostergebouwen leden enorme schade.72 

Toen de Geldersen kwamen opdagen, trokken de belegeraars terug en 
lieten in Selwerd slechts het hoognodige contingent achter. De rest vertrok 
naar Koevorden. Heel de zomer duurde die strijd rond en om Selwerd. 
Edzard deed in juli een succesvolle stormloop, maar hij kon zijn overwin
ning niet uitbuiten, omdat zijn soldaten hem in de steek lieten op het be
slissende moment.73 Wel werd ermee bereikt dat de Saksers zich op Delf
zijl terugtrokken, maar daarmee was Feldwerd aan de beurt om zijn deel 
van de ellende te ondergaan.74 

George van Saksen begon eindelijk het hopeloze van zijn zaak in te 
zien. In 1515 verkocht hij zijn rechten aan Karel van Habsburg. Daarmee 
stonden de twee erfvijanden, Boergondië en Gelder, weer tegenover el-
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kaar. Friesland onderwierp zich in 1522 aan Karel V. In Groningen ging 
het moeizamer. Daar waren nu drie pretendenten: Karel V, Karel van 
Gelder en Edzard van Oost-Friesland.75 Deze laatste was niet van zins, 
zonder meer toe te geven en deed in 1517 een invasie in de Ommelanden. 
Zijn troepen brandschatten de omgeving van Rottum, Warffum en Wijt-
werd, waarbij ook klooster Rottum zijn tol moest betalen.76 De Omme
landen waren machteloos. De leiders bezaten niet voldoende saamhorig
heidsgevoel. De stad liet hen in de steek en beschikte over hen als over 
een wingewest. Overigens traden de Geldersen rechtstreeks in de Omme
landen op, buiten de stad om. Zij riepen „staten" bijeen en eisten belas
ting, zodat de Ommelanden door vriend en vijand geplunderd werden.77 

Dat gaf aanleiding tot twist tussen de hertog en de stad. In 1522 kwamen 
de Gelderse ruiters voor de poorten van de stad en alweer werd Selwerd 
tot hun hoofdkwartier. Zij hielden er danig huis met drinken en bras
sen.78 Een jaar later kwamen zij terug voor Groningen, op Sint Laurens-
dag, hielden nu huis in klooster Essen en wilden de stad in. Maar omdat 
ze allang geen soldij ontvangen hadden, was het ergste te vrezen. Men liet 
ze daarom niet binnen, maar verklaarde zich wel bereid, ze over het Reit-
diep te zetten, zodat ze in Selwerd konden legeren. Dat wilden de Gelder
sen niet en daarom trokken ze terug naar Haren en Noordlaren.79 

Het is vreemd dat Sicke Benninga, die ons al de lotgevallen van de ab
dij weet te verhalen, niet zegt, waar het convent zich bevond. We moeten 
wel aannemen dat het zich in zijn refugie in de stad bevond. Het is echter 
te begrijpen dat de abt en ook de andere prelaten nu niet zo vriendelijk ge
zind waren jegens de stad, die hen uitbuitte en verder aan hun lot overliet. 
Uit een aantekening van Egbert Alling blijkt dat er twist ontstaan is tussen 
de stad en de prelaten. In een brief aan de olderman Lubbert Ulger gaf 
Karel van Gelder opdracht, de twist bij te leggen.80 Lubbert schreef daar
op aan de abten van o.a. Feldwerd, Rottum, Selwerd en Thesinge, om hen 
aan hun „plichten" te herinneren. Ze moesten hun diverse functies waar
nemen, op straffe van 25 goudgulden elk. Als ze klachten hadden, moes
ten ze die vóór 21 oktober indienen.81 

De zware druk van Gelder op Stad en Lande bracht beide partijen ech
ter tot elkaar. Men begon nu samen één lijn te trekken tegen Gelder. Nog 
in 1534 zonden Stad en Ommelanden samen een rekest aan de hertog om 
over vele zaken te klagen. Abt Hendrik van Selwerd bezegelde dit klaag
schrift. Men bereikte er overigens niets mee. Integendeel. De hertog 
toonde zich verstoord. Maar de noorderlingen hadden genoeg van hem. 
Zij richtten zich tot de keizer en op 8 juni 1536 huldigden zij Karel V als 
hun heer. De gouverneur van Friesland, Frederik Schenck van Touten-
burg, zuiverde het land van de Geldersen en daarmee was eindelijk de vre
de bereikt.82 Het was echter ook het definitieve einde van de Friese 
vrijheid. 

Onze voornaamste zegsman voor de lotgevallen van de kloosters in de-
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ze tijd is Sicke Benninga. Deze brave burger van Groningen schijnt toch 
niet veel verder gekeken te hebben dan de muren van zijn stad. Daardoor 
is Selwerd zó vaak vermeld dat er zeker geen proportie is in het geschetste 
leed van Selwerd ener- en de overige abdijen anderzijds. Selwerd lag di
rect in de vuurlinie, tussen 1498 en 1506, in 1514-15 en in 1522-23. Het 
heeft de volle last van de ellende gedragen. 

Feldwerd wordt slechts tweemaal genoemd als trefpunt van oorlogsge
weld. In 1499 viel de komst van de Saksers bovendien nog samen met een 
springvloed. Vijftien jaar later kwamen de terugtrekkende soldaten van 
Edzard op bezoek. 

De abt van Rottum moest in 1498 in gijzeling in Emden. In 1517 had 
de abdij te lijden van Edzards troepen. 

De abt van Thesinge moest eveneens in 1498 in gijzeling. Kort tevoren 
was zijn convent naar het Sticht gevlucht. Het werd door hem terugge
haald. Vreemd is de vermelding van het klooster Ten Boer in 1506. Mis
schien slaat dit alleen maar op het gebouw. 

Met deze verwarde toestand contrasteert de onverstoorbare regelmaat 
waarmee Selwerd en Feldwerd hun transacties voortzetten, zoals af te le
zen valt uit hun beider kartularia. In het werk van Dr. Formsma over de 
wording van de Staten kan men verder zien dat de prelaten (in het alge
meen althans) nog geregeld met de stadsbestuurders samenkwamen en on
derhandelden. Dat is misschien mede te verklaren uit het feit dat oorlog-
voeren in die tijd veelal seizoensarbeid was. Als wij echter al de ellende 
van Selwerd horen, kunnen wij ons toch wel voorstellen, hoezeer het con
vent in deze jaren voortdurend te lijden heeft gehad. Ook is het niet te ver
wonderen dat de abt het zwaar te verduren heeft gehad. Men moet hem 
dan bewonderen dat hij in zulke omstandigheden nog tijd vond om een 
boek te schrijven en uit te geven. Ook het Devote Boecxken is in deze tijd 
ontstaan. Toch is er ontevredenheid over het abbatiaal bestuur gerezen, 
zodat Robert na een visitatie afstand deed. Of hij in Selwerd gebleven is of 
zich elders heeft teruggetrokken, weten we niet. Ook in Feldwerd zien we 
in 1516 een abdicatie. Of die aan de tijdsomstandigheden te wijten is, is 
ook in dit geval niet bekend. 

Vatten wij nu het resultaat van deze twee hoofdstukken over de vijftiende 
eeuw en het begin van de zestiende samen. De balans valt dan in vergelij
king met de twee voorafgaande eeuwen iets beter uit. Doch ook hier moe
ten we zeggen dat een afgerond verhaal moeilijk te geven is. Wel worden 
de contouren iets scherper. 

Wat de kloosters zelf betreft, één verdwijnt op de achtergrond. Ten 
Boer wordt namelijk met Thesinge verenigd, al moeten we bekennen dat 
de aard van deze vereniging en vooral de wijze waarop, en de tijd waarin, 
zich grotendeels aan onze waarneming onttrekt. De bevolking der kloos
ters geeft evenmin veel van zijn geheimen prijs. Rottum wordt alleen door 
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mannen bewoond; het convent lijkt maar heel klein. Van Thesinge weten 
we alleen dat er rond 1500 vierentwintig zusters woonden. Feldwerds con
vent telde waarschijnlijk 20 à 30 leden, grotendeels nonnen. Naast de abt 
en vier monniken die priester waren, leefden er nog enkele proveniers en 
conversen; de meeste conventualen waren koorzuster, misschien waren er 
enkele vrouwelijke conversen. Slechts weinig bewoners zijn ons met naam 
bekend. De recrutering kwam voornamelijk uit de Ommelanden en de 
stad, en wel uit de sociale middelklassen. Van Selwerd kennen we vele na
men. Zij leren ons dat de hoofdgroep gevormd werd door koorzusters en 
vrouwelijke conversen. Daarnaast leefde een zeer gevarieerde bevolking 
van priesters en monniken, conversen en proveniers, donaten en „leken". 
De gemiddelde getalsterkte zal om de dertig gelegen hebben. Ook hier 
geldt dat de meeste conventualen uit Stad en Ommelanden afkomstig wa
ren. Ergo, in het algemeen waren de kloosters redelijk bevolkt. 

In hun eigen ogen waren deze kloosters arm, of althans niet zo bemid
deld als zij zelf meenden te moeten of te mogen zijn. Vandaar een verlan
gen naar annexaties dat niet alleen ons, maar ook sommige tijdgenoten 
niet geheel gerechtvaardigd voorkwam. Getuigen de poging om vermeer
dering van goederen in de dode hand tegen te gaan; het verzet tegen som
mige incorporaties (Uskwerd, Baflo, de Überwassergoederen); de vele 
rechtsprocessen die ons uit kartularia en warfconstituties bekend worden. 
Desondanks werkten, voor zover wij weten, Feldwerd en vooral Selwerd 
doelbewust aan uitbreiding en afronding van hun bezit. Dit schijnt vooral 
te danken te zijn aan het persoonlijke en energieke optreden van sommige 
abten. Feldwerd zocht het vooral in Fivelgo en met name in de huidige ge
meente Bierum. Selwerd keek wijder en zocht het in Hunsingo met Baflo 
als zwaartepunt. De kloosterkaart van Siemens toont dit op zeer suggestie
ve wijze. Voor Feldwerd hebben we de aanwinst in deze tijd geschat op 
ongeveer 200 ha, waarbij nog komt huizenbezit en inkomsten aan geld die 
moeilijk te bepalen zijn. Voor Selwerd kwamen we op ongeveer 350 ha, 
huizenbezit (dertien hele en drie halve huizen) en geldinkomsten tot een 
jaarlijkse som van 541 gulden van verschillende munt. Het resultaat van 
dit onderzoek lijkt wel de uitspraak van Dom Hilpisch te bevestigen, dat 
in de late Middeleeuwen de kloostergeschiedenis hoofdzakelijk „Wirt
schaftsgeschichte" is.83 

Zelfs als men de interne geschiedenis overziet, voor zover wij die dan 
kennen, heeft men niet veel reden, deze uitspraak te wijzigen. Vanaf 1422 
kunnen wij weliswaar een groeiend ordesbewustzijn in de benediktijnse 
provincie Keulen/Trier waarnemen, maar in de Ommelanden is daar wei
nig van te merken. Drie van de vier kloosters tonen nauwelijks belangstel
ling voor de provinciale kapittels. Zelden liet een abt zich op die kapittels 
zien of zelfs maar vertegenwoordigen. Alleen de abten van Selwerd deden 
werkelijk actief mee. En zelfs in dit geval met afnemende mate. Men kan 
vragen of de opvolgers van Hendrik Vries niet een beetje tegen wil en 
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dank die erfenis van hem overgenomen hebben. Het is een geluk geweest 
dat Hendrik zijn werk veilig gesteld heeft door aansluiting bij Bursfeld. 
Toen deze congregatie eenmaal haar greep op Selwerd had, liet ze die niet 
gemakkelijk los. Te minder daar verdere successen voor haar in de Om
melanden uitbleven. Uit de geestelijke productiviteit van Selwerd zou men 
willen aannemen dat de invloed van de Bursfelder hervorming toch wel 
een gelukkige was. Maar beweren dat de andere kloosters door hun afzij
digheid een kans gemist hebben, is misschien toch voorbarig. 

Over gevolgen van visitaties kunnen we geen oordeel vormen, omdat we 
slechts één enkel gegeven over ingrijpen konden aanwijzen, in Feldwerd in 
1487. Des te meer valt dan (misschien wat eenzijdig) de aandacht op Sel
werd. Het klooster had twee abten, Hendrik Vries en Robert van Keulen, 
bij wie we theologische kennis of belangstelling kunnen aanwijzen. Vele 
bewijzen van kunstbeoefening in de vorm van calligrafie, tevens een bron 
van inkomsten, zijn nog voorhanden. Belangrijker nog zijn de uitingen van 
geestelijke interesse, vastgelegd in het gebedenboek van Zuster Ghese ten 
Broecke, de Costelike Seat van Robert van Keulen en het minder waarde
volle Devote Boecxken, drie werkjes die in een betrekkelijk korte tijd, 
enkele decennia, in de abdij ontstaan zijn. Daarnaast komt dan de Hortu-
lus orationum van Gerard Synellius van Rottum, naar inhoud nog van de
zelfde opzet, naar de vorm daarentegen geheel „modem". 

De relaties met het bisdom zijn normaal. Zij hebben betrekking op za
ken van bestuur, die tot de competentie van de bisschop behoren: bevesti
gen van abtskeuzen, belangstelling voor ondernomen hervormingen; even
tueel bevorderen daarvan door het afstaan van goederen die vanouds 
aan het bisdom behoorden, eenmaal zelfs door vereniging van kloosters. 
Een vagelijk vermelde pretentie van exemptie heeft daarentegen niet veel 
waarde. 

Ook de relaties met Rome, van incidentele aard, bieden geen bijzondere 
gezichtspunten. Zij zijn slechts daar aan te wijzen, waar de bisschoppelijke 
macht niet toereikend was om dispensatie te verlenen, of wanneer men 
grotere garantie van bezit of veiligheid begeerde. Een enkele maal ging het 
initiatief van Rome uit, als het een prelaat met de behandeling van bijzon
dere kwesties belastte. 

Wat de gewestelijke politiek betreft, kunnen we zien dat de prelaten in
tensiever en op uitgebreider terrein aan de gewestelijke aangelegenheden 
gaan deelnemen. De vormen van bestuur, rechtspraak en waterstaat ont
wikkelen zich. Op het gebied van rechtspraak verschijnen de abten meest
al als klagende partij, soms als scheidsrechters. Op het gebied van water
staat, een levensbelang wegens het grootgrondbezit, nemen zij een actief, 
vaak leidend aandeel. Op het terrein van de eigenlijke politiek groeit hun 
invloed en belangrijkheid in dezelfde mate als de onderlinge samenwer
king intensiever wordt en op hoger niveau geraakt. De abten worden dan 
vertegenwoordigers van hun gewest, soms zelfs van héél de gewestenbond 
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die de stad Groningen moeizaam maar volhardend poogt te vormen. 
De zware beproeving van bijna veertig jaar oorlog hebben de abdijen 

alle vier overleefd. In de kartularia van Selwerd en Feldwerd is er niets 
van de oorlog te merken, of het moest zijn dat de oorkonden minder wor
den. Voor Selwerd is dat moeilijk na te gaan, omdat zijn kartularium in 
1507 werd afgesloten. Dat van Feldwerd is eerst in de jaren twintig van de 
zestiende eeuw voltooid. 

De recessen van de unie van Bursfeld laten wel iets van moeilijkheden 
in Selwerd doorschemeren, maar zo discreet, dat er zonder gegevens van 
elders weinig mee te beginnen zou zijn. Twee abdicaties in deze periode 
geven evenmin inzicht in de interne situaties, omdat er van de motieven 
weinig (Selwerd) of niets (Feldwerd) bekend is. Opvallend is in elk geval 
dat de vier geestelijke geschriften die wij uit die kloosters kennen, juist in 
deze oorlogsperiode ontstaan zijn. 

Wijst dat toch op levenskracht? Het is moeilijk te zeggen. In het licht 
van wat wij uit de volgende periode weten, zou men willen opmaken dat 
de kloosters de grote beproeving, minstens economisch, toch tamelijk 
goed doorstaan hebben. In hoeverre ze er geestelijk onder geleden hebben 
valt met onze gegevens niet uit te maken. Wel zal men, wat Selwerd be
treft, mogen zeggen dat de slag van blijvende invloed geweest is, in zover
re het over zijn hoogtepunt heen was. Maar het heeft dan ook meer dan de 
drie andere kloosters van de oorlog te lijden gehad. 
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HOOFDSTUK v ia 

De zestiende eeuw 
De kloosters 

Na de inlijving van Groningen en de Ommelanden bij de gewesten van 
Karel V begon een nieuwe periode. Hoewel de oorlog op eigen grond 
voorlopig voorbij was en het gewest voortaan vanuit Brussel bestuurd 
werd, kan er van een veranderd nationaal bewustzijn niet gesproken wor
den. De aandacht bleef vóór alles op de problemen in eigen gebied geves
tigd. De politieke ontwikkeling komt in het volgende hoofdstuk ter sprake. 
Nu richten we onze aandacht op de eigenlijke kloostergeschiedenis, vol
gens het gewone schema: bewoners, bezit, intern leven, culturele activi
teiten. 

1 Bewoners 

Wat de bevolking betreft, moeten we de klacht blijven herhalen, dat we 
slechts losse gegevens hebben. 

Feldwerd. In zijn verslag over onderzoek naar archivalia in het Mun-
sterse archief vermeldde Blok in 1888 een proces-verbaal van de abtskeu
ze in 1540. Daarop stonden naar zijn zeggen 36 met name genoemde zus
ters. In 1962 was dit document onvindbaar, zodat we slechts de priorin en 
de subpriorin kennen, door Blok genoemd, zijnde Lubbe van Langhen en 
Albert Wijbens.1 De eerste bekleedde die functie reeds in 1516 en 1523, 
zoals we in het vorig hoofdstuk gezien hebben. 

Bij het vernemen van zo'n groot aantal conventualen verwondert het 
een beetje als we ongeveer vijftien jaar later horen dat het klooster in de
cadentie verkeerde. Dit werd geweten aan het gebrek aan monniken. De 
nuntius Muzzarelli gaf daarom de abt verlof, mendicanten die zulks ver
langden, op te nemen en monastieke professie te laten doen. Zo zou hij de 
kloostertucht kunnen herstellen. Enkele religieuzen van andere orden heb
ben daaraan gevolg gegeven, onder anderen de dominikaan Nikolaas van 
Herderen, baccalaureus in de theologie.2 
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Eerst twintig jaar later krijgen we weer enkele gegevens. Dan worden 
achttien zusters met name genoemd. Priorin is Johanna Hardenstein, sub
priorin Elisabeth van Langen. Daarnaast komen Trude van Eeschede (al. 
van Deventer) keldersche, Gertrut van Langen, gastwardersche, Heynric-
ke Sickens, kleedmeestersche, Styne Senghers, Fyss Blauhuis, Fye van 
Twickel, Anne van Twickel, Ghese Johans, Willem van Leckbergen, Alste 
Amsweers, Alyt van Swinderen, Katrijne van Dyllenborch, Else van Leck-
bergen. Abel Marssema, Anne Roeleffs, Ghese Harmes.3 In dezelfde tekst 
is sprake van Henrich van Norden, unsen proevenaer, die reeds overleden 
is en diens dochter Lèvent Boeles, die van kindsbeen af in het klooster is 
opgevoed en er op dat moment nog leeft. 

Drie monniken zijn ons nog bekend. Bij de abtskeuze in 1559 wordt 
vermeld Herman van Groningen, profes van Feldwerd en pastoor van Ap-
pingedam.4 Verder Jodocus Oxius, alias Joost Suur, die pastoor was, en 
later abt in Rottum; Bernard Menssens of Mensema, in 1579 monnik in 
Feldwerd, kort nadien opvolger van Jodocus in Rottum. Deze twee ko
men later nog uitvoeriger ter sprake. 

Bij de opheffing van het klooster, in 1595, werd een inventaris van het 
personeel opgemaakt met het oog op de alimentatie. We hebben gegevens 
over de eerste tien jaren. Gedeeltelijk vinden we de namen van 1574 te
rug. De eerste lijst (1595) bevat vijfentwintig namen. In de loop der vol
gende jaren zijn enkele gegadigden toegevoegd. Hier volgen de namen met 
eventuele persoonlijke bijzonderheden.5 Naast de abt komen negen zus
ters voor die uit 1574 bekend zijn; alle anderen zijn nieuw en het is niet 
altijd duidelijk op welke titel zij uitkering kregen. Wel moet er in alle ge
vallen een relatie met het oude convent bestaan hebben. Priorin was Sop
hie Blauhuys; subpriorin Willemina Beekbergen (dat zal wel bovenge
noemde Leckbergen zijn); verder: Ghese Johans, Heynderick Reyners, 
Malle Claes, Anna Roelefs, Koert Harmans, Wijbe Dirricks, Geese Gerts, 
Joanna Dirricks, Dirrick Lambertz, Catharina Johans, Stijne Sengers, 
Grete Heyndericksd., Fenne Johans, Griete Johans, Gese Harmans, Fybe 
Gerts, Jutte Dirricks, Anna van Twickel, Marrien Dirricks, Swana Luy-
tens en de koeienknecht Heynderick Jans. Toegevoegd werden later Elisa
beth van Langen, gewezen subpriorin, Gese van Harden(berch), een twee
de Henderich Jans, Cathrine Helmichs, Lutje Alberts, Saecke Joannis en 
Bruyn Jansen. Uit de aantekeningen blijkt dat enkelen van deze toege-
voegden het klooster vóór de opheffing vrijwillig verlaten hadden. In het 
laatste hoofdstuk komen we daarop terug. Onder de namen uit de lijst van 
1574 vinden we evenals in de voorgaande periode personen uit het Over-
sticht en Gelderland (van Eesschede, al. van Deventer; van Twickel). Bij 
sommigen wordt zelfs de familierelatie aangegeven. Het uiteindelijk aantal 
van de alimentatielijsten stemt overeen met het aantal bij de abtskeuze in 
1540 en ligt ook niet ver van het aantal dat we bij de abtskeuze van 1516 
berekend hebben (hoofdstuk Va). 
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Voor Rottum hebben we de volgende gegevens. In het proces-verbaal van 
de abtskeuze in 1555 worden genoemd: Albert Wilhelmi prior (die abt 
werd), Johan Swinderman (die prior werd), Egbert Ebbelinck, senior, Jo-
han Victoris, Jodocus Arcularius (die kort daarop overleed) en Joannes 
Custos „en de andere conventualen".6 Nog geen jaar later is er enige vari
atie. Naast de abt en de prior treden nu twee senioren op: Egbert Ebinge 
en Joannes Bernardi, verder Johannes Henrici en „andere conventualen 
van Rottum".'' 

Tien jaar later leefden in Rottum 50 à 60 mensen, buiten de „schame-
len en bedeelden", die ongeveer even talrijk zijn. Aldus de abt aan de bis
schop van Munster. Hiertoe rekende hij heel de „familia monastica" ook 
de zusters. Bij deze laatsten was een groot verloop. In circa twintig jaren 
waren er bijna twintig zusters uitgetreden. Op dat moment leefden er nog 
acht zusters, vier oude en vier jonge, en één die nog geen professie gedaan 
had.» 

Een suppliek uit 1580 vermeldt naast de emeritus-abt, Duthmar Ren-
gers, Johan Harmanni prior en Cornells Jalinck senior.9 Het abdicatie-
protocol van Jodocus Oxius in 1581 vermeldt Johan Sutoris als prior.10 

Uit een visitatie-verslag van 1589, toen het convent in de stad woonde, 
kennen we drie monniken: Johan Potterwolde prior, Comelis Jalinck se
nior en Matthias Johannis, conventuaal; verder nog Gesa, een weggelopen 
non.11 De alimentatielijsten, 1595-1605, geven in totaal zestien namen.12 

Naast de abt staan Johan Potterswolde, Engelbert Mensens, Philippus 
Henrici, Matthias Johannis, Bernard Thomae (ook Groningensis), Corne-
lis Joannis, Albertus Lamberti, monniken; zusters waren Johanna Luij-
tiens, Mette Jansen, Ghese Wessels, Luytien Schroer; ten laatste enkelen 
wier status niet duidelijk is: Johan Poortier en Albert Hummonie (Harma-
nis) die in 1603 pastor (dominé?) in Siddeburen was; dan nog de vonde
ling Herman van Buren en Wendelmoet, weduwe van Hendrick Mulleri, 
waarschijnlijk gewezen conventuale. 

Ook voor Rottum wordt bevestigd wat we uit vroeger eeuwen wisten. 
Het convent was klein. Over de zusters in par. 3. 

Over Selwerd zijn we aanmerkelijk beter ingelicht. Vooreerst is er de do
denlijst van de Bursfelder congregatie. Daaraan kan men de volgende na
men ontlenen, over de jaren 1536 tot 1563. Daarna wordt Selwerd niet 
meer genoemd.13 Het zijn Gysela Backeninge (Backeren) 1536; Syda, 
Waldburg en Anna 1540; Auke Daviger, 1545; Alheidis suppriorin 1555; 
Dorothea van Ewsum14 en Johanna 1563. Deze waren monialen. Adolf, 
priester-monnik 1540; Anthonius provenier 1540; Thetardus 1540 en 
Herman 1553, beiden donaat; Katherina 1540 en Johanna 1545, conver
sen en Johanna provenierse in 1555. Ergo vijftien namen in zevenen
twintig jaren. 

Ook uit oorkonden kennen we enkele namen. Bij de abtskeuze in 1560 
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was priorin Margaretha Grijmolt, suppriorin Johanna Eeldes en conventu-
alen Swedera van Lennep en Hillegunde Mases.15 Dezelfde priorin en 
suppriorin treden in een oorkonde van 8 October 1560 op, waarbij Lutgert 
van Oldensell als provenierse wordt opgenomen.16 Deze Lutgert van Ol-
densell is waarschijnlijk dezelfde als Lutgert provenersche, ook Melckjuf-
fer, die op de alimentatielijsten voorkomt. Zij was getrouwd met een zeke
re Allert, die in het Rationale van abt Lontzenius herhaaldelijk genoemd 
wordt. Zij woonden „op het veen". In hoofdstuk Va, par. 1 is de opdracht 
van Lutgert besproken als een voorbeeld van de wijze waarop een prove
nier werd aangenomen. 

Uit de jaren 1576-80 kennen we zuster Swane Bruins, zuster van Wolter 
Bruins, burger van Groningen. Bekend is dat ze nogal rad van tong was, 
zodat ze haar abt door haar praatjes in verlegenheid bracht.17 

Op 11 juli 1583 overleed de koorzuster Dorothea Blawe op hoge leef
tijd.18 In datzelfde jaar wordt genoemd zuster Maria, dochter van Kars-
thien Berendtz.19 Zij komt ook op de alimentatielijsten voor. In een ver
koopakte van 8 maart 1588 worden genoemd de zusters Caherina Pel
grims priorin, Hadewych Duwens suppriorin en Henrica Roll seniorsche, 
die alle drie ook op de alimentatielijsten voorkomen.20 

In het Diarium van Egbert Alting wordt op 22 januari 1594 melding 
gemaakt van een reeds overleden provenier Egbert Hinricks.21 

In het Rationale van Lontzenius, 1560-63, worden vele namen ge
noemd. Enkele kennen we reeds. Dorothea van Ewsum had de leiding 
over de keuken. Zij overleed, zoals gezegd, in 1563. Verder zuster Hille 
Mases, Zr. Henrica Rol en Zr. Dorothea Blau. 

Overleden zijn in deze jaren blijkens aantekeningen van de abt: Zr. 
Fenne, Zr. Hille van Kralen en broeder Härmen Kenensoen, die in de 
herfst van 1562 hoogbejaard overleed; Alart „provenier op het veen" 
moet wel de man van de hogerop genoemde Lutgert van Oldensell zijn. 

Verder worden nog genoemd de zusters Michael, Mette (een Zr. Mette 
komt nog op de alimentatielijsten voor), Bate, Anna en Gebbe, die in april 
'61 novice werden en een jaar later professie deden; Agnes, Anne Heecks, 
Agatha, Margareta Ulgers, Hadewych van Dulck, Angela. Of Ursula Can
ters ook non was, viel niet na te gaan. Als broeders worden genoemd 
Hendrik Molenaar en Peter, kamenier van de abt. Het klooster onderhield 
twee vondelingen, Maneken, een meisje, en Benediktus. Deze laatste werd 
ter opleiding bij een magister Johannes uitbesteed, maar schijnt niet zo se
rieus van karakter geweest te zijn. Blijkens de vele posten op zijn naam, 
heeft de abt toch wel zorg voor hem gedragen.22 Niet duidelijk is de situa
tie van een zekere broeder Franciscus.23 Helemaal raadselachtig is het 
drama van broeder Renier, kleermaker. Hij schijnt in januari '61 doodge
slagen te zijn.24 In het obituarium van Bursfeld dat in 1563 Selwerd voor 
het laatst vermeldt, komt hij niet voor. Het is ook niet zeker dat hij monnik 
van het klooster was. De abt scheen erg met zijn lot begaan. Hij gaf de do-
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minikanen en de franciskanen in de stad elk een daalder, om voor zijn zie-
lerust te bidden. Even onduidelijk is het geval van zuster Ghese die in de 
herfst van 1561 in het klooster trouwde en voor wie de abt een feestje gaf. 
Of gaat het hier om een lijfelijke zuster van de abt?25 

Daar de abdij in het begin van de jaren zestig geen eigen priester-mon
niken meer had, nam de abt enkele priesters in dienst. Voor de abdij en 
misschien ook voor de parochie Dorkwerd. Dezen kunnen niet tot de ei
genlijke conventualen gerekend worden. Het waren Heer Otto, Heer Se-
bastiaan, Heer Gerard van Vreden en Heer Petrus van Gladbach. 

Tenslotte zijn er alimentatielijsten voor de jaren 1595-1605.2β Naast de 
abt die het jaar na de opheffing stierf, worden 31 personen genoemd. La
ter zijn daar enkelen aan toegevoegd. We vinden Catharina Pelgrims, pri
orin, Hadewych Duwens, Henrica Rol, Magdalena van Dunderen, Magda
lena Wijnbrugge, Marien Kartsyens, Jantien Claes(sens), Katrijne Her
mans, Grete Jans, Albertgen Johans, Grete van Wterdijck(Wterwijck), 
Swaentien Derks, Maritgen Païens (Palmes), Claesgen Tomas, Mette Jans, 
Neses Johans, Heile Berentz, Lisabeth Harmens, Ide Polls, Caterina 
Everts, Swane Ciaessens, Maria Thimans, Lutgert Berents (ofte Smeets). 
Dit zijn vermoedelijk de monialen en conversen geweest. Dan volgen pro
veniers en knechten: Jan Harmens provenier, Lutgert (al. Melckjuffer), 
Hinderick Harmens (al. van Sipkelo), Johan Watteringe (al. de Backer), 
Harmen Dieteren of Deeters, Alyt Wolters, Aeffien Eeltz. Er wordt ver
meld een nagelaten weduwe van Harmen Alberts, „gewesene conventuale" 
van Selwerd, die 50 daalder kreeg wegens haar armoede. Ook Pieterke 
Claesdochter kreeg als oud-conventuale een uitkering. Zo komen we tot 
een getal van 33 personen. Ook dit convent had dus in de loop van de 
eeuw een vrijwel stabiele getalsterkte. 

Vergelijken we nu al deze opgaven, daarbij rekening houdend met de 
dubieuze gevallen, dan komen we voor de tijd van ongeveer zestig jaar tot 
de volgende beraming: koorzusters ca 50, conversen 4, proveniers 6, pro-
veniersen 5, priesters 5, waarvan slechts één monnik, donaten 5. Dus ruim 
70 personen. De meeste namen wijzen op Groningse en Ommelandse af
komst. Gezien de relatie Selwerd-Smalle Ее, mogen we waarschijnlijk ook 
nog twee priors van Smalle Ее tot het convent van Selwerd rekenen, en 
wel Peter van Groningen en Gero, respectievelijk als prior vermeld in de 
jaren 1547/8 en 1555. Beiden hoorden blijkens een aantekening in het 
obituarium tot de Bursfelder congregatie.27 

Veel minder is bekend van Thesinge. We hebben een proces-verbaal van 
een abtskeuze in 1556.28 Daarin worden vier monniken genoemd en zes
tien zusters: Broeder Gerhardus Lingen supprior, Henricus de Trajecto, 
Willem Loenel (al. Lumen) en convers Milo; Guilhelma Conradi priorin, 
Elisabeth Cannegieters suppriorin, en verder Elleke Ghuve(?), Styne Dut-
mars, Jost Johans, Gheertrut Hoernekens, Else Scatters, Fenne Droeg-
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hens, Vrede Droeghens, Marten Sickonis, Ghertrut Koppelyns, Ide En-
tens, Anne Kyps (Cryps?), Teteke Heyndrichs, Lamme Bellinges, Fenne 
Bellinges. Van deze familienamen zijn de meeste als Groningse en Omme-
landse familienamen bekend. Bij de monniken is dat moeilijker uit te ma
ken. Styne Dutmars zal wel familie zijn van abt Johan Dutmars van Rot
tura, die voor zijn keuze in 1533 monnik van Thesinge was. 

Uit het Rationale van Lontzenius blijkt, dat in april 1562 „Heer Marti-
nus in Thesinga" voor hem naar Keulen gegaan is. Daarmee zal een van 
de priesters van de abdij bedoeld zijn.29 

Uit een suppliek van 1580 kennen we priorin Marriken Sickens.30 

Uit de alimentatielijsten van de jaren 1595-1605 kennen we negenen
dertig namen.31 Naast de abt worden genoemd Willem Juliacensis, pastoor, 
Maria Sickens priorin, Alyt Lubbers, Anna Grijps (die de Anna met de 
moeilijke naam van 1556 kan zijn), Anna Clants, Hille Loecks (Loicks), 
Elbrich Arents, Geertruyt Arents, Catharina Winsinga, Hemelie (Hemke, 
Hemcke) Johans, Anna Johans, Aue Johans, Wijwe Frericks, Anna Al
berts, Grete Duweringe (Dumoveringhe, Doeminga), Swane Willems, An
na Pauwels, Marin Albertz, Jutte Johans, Foucke Dirricks, Gese Hender-
icks, Lutgert Gerts, Stijne Boldewijns, Alijt Hindericks, Calina (Cathari
na) Beets (Brentse, Berentz), Gese Johans, Ryckelant Rijckens, Lysabeth 
Johans, Johanna Harmens, Anna Bruins, Aleyt Beiens (Benens, Be-
rennts). Daarnaast de provenier Peter Harmens, die in 1598 getrouwd 
blijkt te zijn, en Luytien Michinga, die blijkens latere annotatie een wedu
we achterliet. De daarop volgende Johanna Hendriks en Jacob Jans zullen 
vermoedelijk eveneens proveniers geweest zijn. In 1598 werden nog toege
voegd Hendrik „gewesene denair" (dienaar) en Johan de vondeling; in 
1603 nog Elsyen Hyndrick; op welk motief wordt niet aangegeven. 

Evenals voor de andere kloosters kan men zeggen dat het aantal con-
ventualen in de loop van de laatste eeuw vrijwel constant gebleven is. De 
familienamen geven slechts enkele specifiek Ommelandse namen. 

2 Bezittingen 

Over bezitsaanwas in deze periode weten we weinig. Daartegenover staat 
dat we nu de definitieve cijfers van het totale bezit kunnen geven. Daarbij 
moet wel worden opgemerkt dat veel van dit bezit in vroeger eeuwen ver
worven is, hoewel wij datum van aanwinst niet kennen. In het begin van 
de eeuw heeft J. A. Feith reeds een berekening gemaakt over „De rijkdom 
der kloosters in Stad en Lande".32 E. Roelfsema heeft zich in haar disser
tatie „De klooster- en proosdijgoederen in de provincie Groningen" voor
al beperkt tot de lotgevallen dier goederen na de secularisatie, maar zij 
geeft ook details uit het midden der zestiende eeuw.33 De uitgebreidste 
gegevens eindelijk gaf B. W. Siemens in zijn „Toelichting behorende bij de 
Historische Atlas van de provincie Groningen".34 De kloosterkaart van 
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genoemde atlas geeft door zijn suggestieve kleuren een zeer duidelijke in
druk van de omvang der kloostergoederen. Voor elk klooster gaan wij uit 
van Siemens' Toelichting. Roelfsema zullen we gebruiken voor aanvulling. 
Daarna volgen dan details voor deze periode die ons van elders bekend 
zijn. Ten overvloede zij er nog eens op gewezen dat de benaming der ma
ten naar streken verschillen en dat zelfs ieder dorp weer zo'n beetje een 
andere inhoud aan de benaming gaf. Globaal genomen echter mag men bij 
benadering zeggen: 1 juk = 1 deimt = 1 gras = ca 0.5 hectare; 1 akker 
= 4 deimten = ca 2 ha.ss 

In het geheel van het provincie-oppervlakte stond het cisterciënser-
klooster Aduard aan de spits met meer dan 2000 ha. Selwerd komt op de 
derde plaats, Thesinge op de vijfde, Feldwerd op de zesde en Rottum op 
de negende.39 

Feldwerd had naar de opgaven van Siemens 2599 1/2 grazen en deimten, 
dat is rond 1300 ha; Feith bleef iets lager, 1259 ha.37 Als volgt verdeeld: 
Bierum 500 1/4 grazen en diemten, Garsthuizen 231 gr., Godlinze 342 
1/2 gr. en d., Holwierde 330 3/4 gr., Kolham 26 gr., Krewerd 87 1/2 gr., 
Losdorp 22 1/2 gr., Oostemieland 274 gr., Siddeburen 44 deimten, Sloch-
teren 104 gr., Tjamsweer 338 gr., 't Zand 269 gr. Het zwaartepunt lag in 
de huidige gemeente Bierum; de rest hoofdzakelijk in Fivelgo. Volgens de 
schattingsregisters van 1555 had de abdij daarvan 699 ha in eigen 
beheer.38 

Voorwerken zijn bekend in Watum, Godlinze, Oostemieland, Koldehol, 
Siddeburen, Groot Lasquart en Garsthuizen.39 Sinds 1476 had de abdij 
een deel van een huis aan de Kerelswech in Groningen; in 1591 had zij 
nog een huis aan de noordzijde van de Jakobijnenstraat.40 Dit laatste 
diende als refugie. In 1562 had het convent een obligatie ten laste van 
Stad en Lande.41 

In 1580 richtte bij afwezigheid van de abt, de suppriorin van Feldwerd 
een request aan de Hoge Justitiekamer om vermindering van lasten te vra
gen.42 Zij voegde ten bewijze enkele documenten bij. Op 4 augustus van 
dat jaar had de schuldeiser Jackub Albrichs vanuit Emden aan de abt ge
schreven, om hem om betaling te vragen. Hij eiste 1200 of 1300 gld, die 
hij het convent had voorgeschoten. Dat was een vordering waaraan het 
convent niet kon voldoen. Maar Jakob hield aan en gaf op 20 augustus 
een specificatie. Tussen 18 mei 1578 en 26 maart 1580 had hij zesmaal 
rogge en mout geleverd voor een bedrag van meer dan 639 daalder. De 
toegezegde betaling had hij nog steeds niet ontvangen. Onder druk hiervan 
schreef de priorin op 13 september aan de luitenant van de Hoofdman-
nenkamer, Johan de Mepsche, om enige verlichting van de schatting te 
vragen. De abt had over het jaar 1579 een goede rekenschap aan het con
vent voorgelegd, maar er was een tekort van 5000 gld. De bewijzen wer
den bijgevoegd. Het convent had nu al veertien zware jaren achter de rug, 
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sinds het eerste optreden van Lodewijk van Nassau. Men had nog maar 
dertig koeien. De boter, die deze beesten opbrachten, gaat geheel op voor 
eigen gebruik, zodat men voor de winter boter zal moeten kopen. Dan 
hadden de zusters nog een achterstallige huur, omdat ze in de voorgaande 
maand juli voor drie maanden huur hadden opgenomen, om vier jaar ach
terstallige belasting te betalen. De meiers van het convent werden nu ge
molesteerd door Hans Henricus, die een vol jaar huur vorderde. Dan had 
het convent nog een schuld van 100 Einder gld aan abt Cornells Herman-
ni van Wittewierum. Een dergelijk beleid bood natuurlijk geen oplossing. 
De zusters weten zich geen raad. Als er geen oplossing komt voor de huur, 
moeten ze het huis verlaten. Dat zullen ze niet vrijwillig doen. Dit wordt 
gemotiveerd met het argument „want wij stabilitatem loei gelovet heb
ben". D.w.z. de gelofte van stadigheid, om in het klooster van intrede te 
blijven tot de dood, wordt hier uitgespeeld. Waar was het convent dan op 
dat ogenblik, in de stad of in Feldwerd? De suppriorin gaat voort dat er 
maar weinig conventualen zijn die geld, goed of relaties hebben, waarop 
ze een beroep zouden kunnen doen en vele nonnen zijn „olt ofte kolt" 
(bedoeld zal zijn oud en versleten); ze hebben hun hele leven in het kloos
ter doorgebracht en vrezen nu, op straat gezet te worden. Daarom smeekt 
men om wat verlichting van de opgelegde 3000 gld, waarvan ze 100 Em-
der gld betaald hebben. Anders weten ze niet, hoe ze Hans Henricus 
moeten betalen en zelf nog leven. Meiers, knechten en dienstboden wach
ten op hun loon. Het ís er eenvoudig niet. De suppriorin smeekt de luite
nant om hulp, zodat de zusters bij elkaar kunnen blijven; God zal 't hem 
lonen tegen zichtbare en onzichtbare vijanden. Tenslotte vraagt ze de lui
tenant, de abt verlof te geven terug te keren. De zusters missen hem erg. 
Maar het gemene volk is op hem „blamiert". Ze weet dus niet of het wel 
raadzaam is. Hij zal waarschijnlijk in lijfsgevaar zijn. 

Alles schijnt er toch op te wijzen dat de zusters in Feldwerd verblijven. 
De abt was naar Oost-Friesland uitgeweken (zie volgend hoofdstuk). 
Maar hoe zit het dan met die huur? Ze woonden toch in eigen huis? Het is 
overigens niet bekend welke beschikking de justitiekamer getroffen heeft. 
Voor zover wij weten is het convent bijeen gebleven. 

Voor Rottum geeft Siemens een totaal van 2366 grazen en jukken, dat is 
1184 ah. Feith kwam aanmerkelijk lager, 936 ha. Gespecificeerd: Eppen-
huizen 94 1/2 gr., Kantens 179 1/2 gr., Kolham 68 gr., Rottum 1370 1/4 
gr., Scharmer 36 gr., Stitswerd 159 gr.. Uithuizen 51 gr., Uskwerd 307 3/4 
juk. Daarbij kwam nog tweederde van het eiland Rottumeroog.43 Volgens 
het schatregister van 1555 had de abdij 657 gras in eigen beheer.44 De 
abdij had voorwerken in Langehuis, Uskwerd (Kruisstede), Uithuizen (Pa-
pekop), Garsthuizen, Westeremden en 't Zand.45 In de stad had Rottum 
een refugie aan de Oude Ebbingestraat.46 

Volgens opgave van abt Duthmar Rengers in 1566 bedroegen de in-
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komsten jaarlijks 1500 daalder.47 Toch was de abdij daarmee niet tevre
den. Rengers zegt dat de tijd dat er monniken intraden die goederen 
meebrachten voorbij is. 

Na de dood van bisschop Knijff (1576) stonden de tafelgoederen Esens 
en Wittewierum vrij. De abt van Rottum (toen Jodocus Oxius) die in Ant-
werpen verbleef als vertegenwoordiger der Ommelanden bij de Staten-Ge-
neraal, wist van deze toewijzing van de goederen te Esens te verkrijgen. 
Daar ook de stad op die goederen aasde, richtte Oxius zich tot de Gede
puteerden van de Ommelanden met het verzoek, hem die goederen ook 
werkelijk toe te wijzen, want er was „argwaan en quaet bedencken bij eet
genoten ende mitbroederen" gerezen. Op 26 januari 1579 kreeg hij van 
de Gedeputeerden inderdaad verlof, „in naam van Philips Π " (!) de goe
deren in bezit te nemen.48 

Voor Selwerd berekent Siemens een totaal van 3198,50 grazen en jukken, 
waarbij nog komt het veen in het Drentse Zuidlaren. Dat is dus bijna 1600 
ha. Feith had iets lager getaxeerd, nl. 1455,50 ha.4 9 Deze laatste specifi
ceerde: 2911 grazen bouwland en venen en ca 200 ha ossenweiden. Daar
bij erfpachten van huizen in de stad en heemsteden in Baflo en Dork-
werd.50 Siemens zijnerzijds: Baflo 4483/4 juk; Bedum 20 grazen; Dork-
werd бОІ г grazen; Feerwerd 56 gr.; Groningen 171 gr.; Harssens 
258 1/2 gr.; Leens 72 1/4 juk; Noorddijk 6 1/2 gr.; Noordwolde 21 gr.; 
Obergum 4 juk; Oosterwold 15 gr.; Saaksumhuizen 111 juk; Selwerd 491 
gr.; Westenbroek 200 gr.; Zuidwolde 721 3/4 gr. Dus over vijftien plaat
sen verdeeld, met als centra Selwerd-Dorkwerd-Zuidwolde en meer naar 
het noorden Baflo. Volgens het schatregister van 1555 had de abdij 440 
grazen in eigen gebruik. De rest was aan meiers verpacht.51 

Dat het met die meiers niet altijd van een leien dakje ging, weten we uit 
het Rationale van Abt Lontzenius. Soms kwam het tot een proces. Zo was 
er in 1572 een geschil tussen de abt en een van zijn meiers, waaraan het 
stadsbestuur te pas moest komen. De meier wilde namelijk zijn huur niet 
betalen.52 

In de jaren dat het convent in de stad woonde (sinds 1584) ging het 
economisch sterk achteruit. In 1584 stond het klooster een jaarrente af.53 

Vier jaar later verkocht men een andere rente aan Mr. Arndt Koldenhuis 
en zijn vrouw Wichmoet.54 Een jaar later verkocht de abt drie grazen 
land aan Derck Brouwers, alias Jansen. Daar dit zonder verlof van de 
„hoge overheid" gebeurde, verklaarde de stad de koop nietig.55 

Een eerste-rangs informatie is het Rationale, of kasboek, van abt Hen
drik Lontzen of Lontzenius, uit de jaren 1560-63. Verschillende versprei
de documenten uit de jaren tachtig wijzen uit, dat de abdij er slecht voor
stond. Een katern bevat uitgaven en inkomsten uit de jaren 1583-86.5e 

Een waar klaagschrift is een verslag van het boekjaar 17-1-1588 tot 
17-1-89.57 Ook deze dossiers zijn van de hand van Lontzenius en even 
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breedsprakig als zijn Rationale. Met behulp van al deze documenten 
kunnen wij ons enig idee vormen van de economie in een abdij van die 
dagen. 

In zijn Rationale klaagt Hendrik al menigmaal over de stijgende onkos
ten en economische tegenslagen. Gelet op zijn kwistige aalmoezen, die 
weliswaar van edelmoedigheid getuigen en sommige vreemde uitgaven, die 
wij in een volgende paragraaf zullen bespreken, kan men de vraag stellen, 
of hij ondanks zijn duidelijke voorliefde voor economische zaken, werke
lijk zoveel inzicht had. Wel wijst alles erop dat hij zijn taak energiek heeft 
aangevat. Eigen rekeningen hebben de kerk, de keuken, de boerderij en de 
brouwerij. De keuken wordt voorzien van haring, aal, riviervis, spiering, 
schelvis en nog andere soorten vis. Op feestdagen kwam er bokking of 
zalm op tafel. Ook hoenders werden in grote getalen verorberd. Rode en 
witte boter, olie, rozijnen, vijgen, safraan, honing, niets ontbreekt. Op 
feestdagen werd wittebrood gegeten. Bier was de normale drank, maar 
soms kregen de zusters brandewijn. Schapenvlees en ossenvlees rondden 
het menu af.58 

Dagen waarop heel het convent wijn kreeg, waren Kerstmis, Driekonin
gen, Maria Lichtmis, Benediktus, Maria Boodschap, Pasen, Feest van Ze
ven Smarten, Hemelvaart, Pinksteren, Sacramentsdag, Kerkwijding (eind 
juni) Maria Visitatie, Jacobus, Maria Hemelvaart, Maria Geboorte, Mi
chael, Allerheiligen, Katharina (patrones), Maria Ontvangenis, tweemaal 
in de Vasten, Witte Donderdag, in de Advent bij de eerste O-antifoon. 
Hendrik, oud-franciscaan, heeft daar het feest van de „serafijnse Vader 
Franciscus" aan toegevoegd.59 

Blijkens herhaaldelijk voorkomende aantekeningen werd veel van het 
genoemde in de stad gekocht op de vrije markt. Maar er zijn ook vaste le
veranciers bekend. Gesen, de visvrouw, die volgens de abt gierig was; 
daarom wilde hij niets meer van haar kopen; desondanks komt zij later 
weer voor.60 Aleid de visvrouw61; Jan de Cuper, houtleverancier, die 
ook al veeleisend genoemd wordt.62 De trouwste leverancier was Claes 
Coens, die vooral voor de granen zorgde: rogge, haver, gerst, mout en 
hop.63 Enige getallen in die jaren: ca 500 mud gerst, 500 mud rogge, ca 
500 mud haver, en 100 mud mout, meer dan 200 mud hop, waarbij een
maal de aantekening, dat het hem achteraf speet, niet méér gekocht te 
hebben, omdat het zo goedkoop was geweest. 

Verder zijn er gelegenheidsaankopen uit Amsterdam, Zwolle, en be
vriende kloosters, onder welke vooral de cisterciënserinnen van het nabu
rige Essen, de cisterciënsers van Sibculo (Ov.) en de benediktinessen van 
Klaarwater op de Veluwe; in mindere mate Frenswegen, Wietmarschen, 
Grijsenmonniken en Mentema. 

Dan zijn er vele verkopen en aankopen van vee.64 Alles bijeen geteld, 
zijn er in die drie jaren de volgende beesten gekocht: in het boekjaar 
'60-61 (begin en eind op Sint Maarten, 11 nov.): 21 ossen, 8 stieren, 15 
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kalveren, 2 veulens, en 1 koe; in 1561-62: 26 ossen, 2 veulens, 1 ruin en 1 
stier; in '62-63: 25 ossen, en 3 ossekens, 13 koeien en 9 kalveren en 60 
lamineren; van deze nieuwgekochte koeien verdronk er een reeds in de 
volgende nacht. Aankoop van varkens wordt slechts eenmaal vermeld; 
wel wordt vermeld dat varkens versneden werden. Er waren zoveel var
kens dat er verscheiden varkenshoeders in dienst waren. De eerste had de 
voor ons wat vreemd klinkende naam van „zwijnenproost". 

Voor de brouwerij werden grote hoeveelheden mout en hop ingeslagen, 
die reeds genoemd zijn. Ook zijn er posten van reparatuur aan de installa
ties. Niettemin werd meermalen Bremer en Hamburger bier in grote hoe
veelheden aangekocht. 

Zijn we dus over de drie eerste jaren van Hendriks abbatiaat goed inge
licht, het duurt twintig jaar voor we weer iets horen. De aantekeningen uit 
de jaren 1583-86 geven ongeveer hetzelfde beeld als het bovenstaande, zij 
het niet zo uitvoerig en gedetailleerd.65 Opvallend veel namen van leve
ranciers worden nu genoemd. We moeten bedenken dat het convent toen 
in de stad woonde en dat het oude klooster afgebroken was. Het zijn de
zelfde posten van koop en verkoop van vis, kaas, boter, hooi en raapzaad. 
De enige opvallende post in 1584 is een verkoop aan Claes Knol, kerk
voogd te Eppenhuizen. Het betreft een albe „met toebehoor", twee altaar-
dwalen en een corporale. Daarvoor kreeg de abt zes daalder. Tegen een 
schuldbekentenis, te voldoen op Sint Jan midzomer 1584, verkocht hij 
ook een kelkje van 29 lood, tegen 1 daalder het lood. Ook in 1583 ver
kocht de abt een kelk, wegende 34 lood, tegen 1 daalder het lood. 

Maar met de jaren werd het leven moeilijker. Over het boekjaar 
17-1-1588 tot 17-1-89 hebben we een lange lijst van levensbehoeften die 
met de volgende klacht wordt ingeluid: Die Staet van onse Convent und 
wat wij alle jaer ther noitdrufft moeten hebben tot onderholt und overmitz 
die grote und sware scattonge die wij daegelix geven moten und omme 
dat alle dingen in groten priess bynt overmitz het lichte gelt, so ist dat wij 
alle jaeren in sculden geraken tho komen etc und then achteren moeten 
gain.99 

Het stuk is van Lontzenius. Volgens hem moet men jaarlijks hebben: 
230 mud rogge, 400 mud mout (half haver, half gerst), 40 mud haver voor 
het groot en klein vee; tenminste 20 slachtossen, 60 tot 70 lammeren; 
3000 pond vis, waarnaast nog aparte vissoorten voor verse hutspot; verder 
rode en witte boter, zout, kaas en turf. Ook het knechtenloon bedroeg vele 
guldens, behalve nog de gaven in natura, zoals linnen en schoenen. De 
smid, schoenmaker, glazenmaker, slotenmaker en mandenmaker hadden 
een gezamenlijk loon van ongeveer 450 Emder gld. Naast dit vaste perso
neel kwamen de huurloners zoals hooiers, maaiers, logers en slootgravers, 
die samen ongeveer 150 gulden kostten. Ook de onvoorziene uitgaven: 
schattingen, leningen, onderhoud der zijlvesten, losgeld voor gevangenen, 
aalmoezen voor armen en studenten, wat jaarlijks zo'n 200 gulden be-
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droeg. Dan waren er de verbouwingen aan het refugiehuis in de stad die 
eveneens in de honderden liepen. 

Het scheelt dus niet veel met de uitgaven twintig jaar vroeger. Als we 
convent en personeel samen op 40 à 50 personen stellen, dan kan men met 
deze lijst in handen niet zeggen dat men er van honger omkwam. Met op
zet heb ik over deze gegevens een beetje uitgeweid omdat zij een idee ge
ven van het economisch leven in een klooster van die dagen. Mutatis mu
tandis zal het in de andere abdijen ongeveer hetzelfde geweest zijn. 

Voor Thesinge komt Siemens op een totaal van 2463 3/4 grazen en deim-
ten, dat is ca 1230 ha. Feith had een groter getal, 1403 ha.67 Siemens de
tailleert: Bedum 214 1/4 gr., Garmerwolde 102 gr., Harkstede 28 gr., Lei-
lens 122 gr., Menkeweer 463 3/4 gr., Onderwierum 120 gr., Spijk 4 deim-
ten, Stedum 16 gr., Ten Boer 1113 1/2 gr., Thesinge 334 3/4 gr., Witte-
wierum 44 1/2 gr., Woltersum 14 gr. Volgens het schatregister van 1555 
had de abdij 690 grazen in eigen bedrijf.68 We weten dat de abdij een 
voorwerk had in Barghuus, gem. Kantens,69 en het Rogghenvoorwerk on
der Garmerwold.70 In Groningen had Thesinge een huis in de Heren
straat, met een uitgang aan de Pelterstraat.71 In 1562 horen we van een 
aflossing van een obligatie ten laste van Stad en Lande aan de abt van 
Thesinghe.72 

De kloosters waren dus van een groot grondbezit voorzien. Toch ging de 
economie achteruit. De twee voornaamste redenen zijn de sinds 1568 be
gonnen oorlog, waarvan de Ommelanden onmiddellijk te lijden hadden 
door de invasie der Nassause troepen, en verder de algemene malaise in 
de Nederlanden. De handel ging vrijuit, maar het grondbezit werd steeds 
weer door Karel V en Filips II aangeslagen. Het is een klacht die in die 
tijd uit heel de Nederlanden opstijgt. 

3 Intern kloosterleven 

Alvorens over te gaan tot een beschrijving van het interne leven in deze 
tijd en de relaties met andere benediktijnenkloosters, loont het de moeite, 
na te gaan wat voor mensen in deze periode in de kloosters de leiding 
hadden. Uit de voorgaande eeuwen weten wij weinig of niets van de abten. 
Wat in deze eeuw opvalt, is dat er van een benoemingsprobleem gespro
ken kan worden. Nergens in de Nederlandse benediktijnenkloosters valt 
dat zo sterk op als in de Ommelanden. We hoeven slechts de keuzen in de 
verschillende kloosters na te gaan. Het is overigens opvallend dat noch 
Karel V noch zijn zoon hier gebruik gemaakt hebben van hun privilege 
om de oversten te benoemen. Het kan zijn, dat de Ommelanden, die toen 
nog niet aan Karel behoorden, er buiten vielen, maar dat geldt ook voor 
Friesland, en daar heeft Karel zich wél in de benoemingen gemengd.73 
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Feldwerd kreeg eerst nog abten uit eigen kring. In 1559 echter werd Her
man van Dokkum gekozen. Hij was praemonstratenser en tot aan zijn 
keuze proost van de nonnen van Kusemer. Alvorens de keuze te kunnen 
aanvaarden, moest hij eerst benediktijnse professie doen.74 

In Rottum hadden tussen 1533 en 1581 zes abtskeuzen plaats. In 1533 
werd een monnik van Thesinge tot abt gekozen, Johan Dutmarus.75 Zijn 
beide opvolgers waren bij hun keuze prior in Rottum. In 1556 koos men 
Duthmar Rengers, abt van de cisterciënsers van Grijzemonniken bij Ter-
munte.76 Wanneer deze afgetreden is, is niet met zekerheid bekend. Het 
moet vóór 1576 geweest zijn, waarschijnlijk circa 1574.77 Zijn opvolger 
werd Joost Suur of Jodocus Oxius, broer van abt Herman van Feldwerd. 
Hij was zelf ook met Feldwerd verbonden en volgens Eppens' opgaven 
pastoor van Spijk en/of Bierum. Door zijn broer liet hij zich bepraten, de 
keuze in Rottum aan te nemen. Na in zeven jaren grote schulden gemaakt 
te hebben, trad hij in 1581 af, verliet de kerk en huwde een non, juffer van 
Langen. Later meer over hem. Zijn opvolger, Bernard Mensema, was 
monnik van Feldwerd. We hebben hem al genoemd bij de conventualen 
van Feldwerd. 

Uitvoeriger zijn we ingelicht over Selwerd. In de Bursfelder congregatie 
bestonden er nauwkeurig omschreven regels voor de abtskeuze. De visita
toren hadden er echter een handje van, de keuze te beïnvloeden. Sinds de 
keuze van Gerard Holt in 1493 (monnik van Werden) hebben de monia-
len zelden of misschien nooit meer een abt uit eigen kring gekozen. De ge
volgen waren niet altijd bevredigend. De unie erkende echter ook de van
ouds gevolgde procedure in de Ommelanden, dat de vier abdijen elkaar bij 
de keuze behulpzaam waren. De monialen profiteerden daar in deze peri
ode van, door mensen van hun eigen keuze tot abt te nemen. Dat was 
reeds het geval bij de keuze van Jan van Wezel in 1544. De unie moest er
kennen dat de keuze canoniek geldig was. Wat er dan aan te merken viel, 
is niet duidelijk. Maar uit de opmerking blijkt wel dat de procedure niet 
was, zoals de Bursfelders die gewenst hadden.78 Toen Johan na drie jaar 
stierf, kozen de capitulanten een dominicaan, Reinier van Lochern. Het 
generaal kapittel protesteerde, maar kon er weinig meer aan doen. De ge
kozene had namelijk een pauselijke dispensatie verworven en ten over
staan van de abten van Rottum, Thesinge en Feldwerd alsook de prior 
van Smalle Ее, professie voor de orde afgelegd.79 Toen Reinier rond de 
jaarwisseling van 1559/60 overleed, kozen de zusters de franciscaan 
Hendrik van Lontzen of Lontzenius. De abten van Rottum en Thesinge 
verleenden daarbij assistentie (de nieuwe abt van Feldwerd was zelf amper 
gekozen). Hendrik verwierf pauselijke dispensatie, deed professie als be-
nediktijn en werd door de bisschop van Munster bevestigd.80 
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In Thesinge koos men in 1524 de prior Bernard uit Rottum tot abt.81 

Van zijn opvolger Gerard van Groningen zijn geen antecedenten bekend. 
Diens opvolger Gerard Ahuus, was vóór zijn keuze in 1556, prior van de 
kruisheren in Schermer.82 

We zien dus dat van veertien abtskeuzen slechts driemaal een monnik van 
het eigen klooster gekozen werd; viermaal een monnik van een ander be-
nediktijnenklooster; verder een cisterciënser, een premonstratenser, een 
dominicaan, een franciscaan en een kruisheer; van twee zijn de antece
denten onbekend, maar bij Johan van Wezel kan men de benediktijnse af
komst betwijfelen. Met deze gegevens voor ogen en met de wetenschap dat 
vele huispriesters ook geen of nauwelijks monastieke vorming ontvangen 
hadden, kan men zich afvragen in hoeverre nog van een handhaven van 
benediktijnse geest gesproken kan worden. 

In een vorig hoofdstuk hebben we gezien dat de provinciale kapittels van 
de provincie Keulen-Trier na de eeuwwisseling in 1500 op hun retour wa
ren. Er zijn nog enkele gehouden, maar dat van Maria Laach in 1533 was 
het laatste. Gegevens over Nederlandse deelname zijn niet voorhanden. 
De nieuwe regeling der bisdommen in 1559 maakte trouwens aan de oude 
indeling een einde. Daarna ging de rust ook in de Nederlanden teloor. 
Voor kapittels was er geen kans meer.83 

Dat betekende dat de Ommelandse kloosters weer op zichzelf en op el
kaar aangewezen waren. Nu blijkt dat zij inderdaad hulp bij elkaar zoch
ten. Vooreerst zijn de abten van de drie andere kloosters meestal aanwezig 
als er een abtskeuze plaats had.84 In 1541 presideerde de abt van Thesin-
ge met de commandeur van Wytwerd de keuze in Rottum. De keuze in 
Sel werd in 1546 werd gepresideerd door de abten van Rottum, Thesinge 
en Feldwerd en de prior van Smalle Ее (die monnik van Selwerd was). De 
abt van Thesinge leidde in 1555 de keuze in Rottum, tesamen met de abt 
van Selwerd. Bij de keuze in Feldwerd, 1559, fungeerde hij nogmaals, nu 
met de abt van Rottum. Enkele maanden later, januari 1561, vervulden 
beiden deze taak in Selwerd. 

De congregatie van Bursfeld kon weinig hulp meer bieden. Zij leed in de 
Duitse landen zware verliezen en doorstond een ernstige crisis. Haar gene
rale kapittels vertonen in deze jaren stagnatie. Veiligheidshalve werden 
enkele in de Nederlanden gehouden, omdat het in Duitsland te onrustig 
was: 1536 en 1548 in Oostbroek; 1553 in Affligem; 1557 in Sint Paulus 
van Utrecht.85 

Wat we uit de verslagen weten, betreft hoofdzakelijk de achtereenvol
gende abtskeuzen in Selwerd. De keuze van Jim van Wezel moet eind de
cember 1543 of begin januari 1544 hebben plaats gehad. Zij werd op het 
generaal kapittel van 1544 aanvaard, op voorwaarde dat hij zich op het 
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eerstvolgende persoonlijk zou melden. Dat deed hij en op 12 juli 1545 
werd hij beëdigd. Het was zijn enige kapittelbezoek, want een jaar later 
overleed hij.8e 

Op het kapittel van 1546 wordt de keuze van de nieuwe abt vermeld, 
met de opmerking dat men daarover nader zal beraadslagen. Op de kapit
tels van 1547 en '48 is er lang en breed over de keuze van Reinier van Lo
chern gediscussieerd. De vaders wilden dat de zusters eerst de visitatoren 
van een komende keuze in kennis zouden stellen, zodat deze daarbij aan
wezig konden zijn. Het ziet er naar uit dat men vooral wilde verhinderen 
dat niet-benediktijnen gekozen werden. Liever nog zag men een lid van de 
eigen congregatie gekozen. Er was echter niets meer aan te doen. De abt 
van Werden werd met de zaak belast. Hij moest de nieuwe abt schrijven, 
hoe het generaal kapittel over de zaak dacht. De nieuw-gekozene ver
scheen in 1548 persoonlijk op het kapittel en daarmee werd het incident 
als gesloten beschouwd. Reinier beloofde uitdrukkelijk de observantie van 
Bursfeld in Selwerd te zullen handhaven. De nonnen kregen streng ver
maan dat een dergelijke gang van zaken niet meer mocht voorkomen.87 

Er moet toen nog een geschil geweest zijn met de abt van Gross-Sankt-
Martin in Keulen, want in het reces wordt gezegd, dat de kwestie aan de 
visitatoren worden overgelaten.88 

Voorlopig heeft Reinier het bij dit bezoek gelaten. Gedurende zijn ver
dere abbatiaat is hij nog éénmaal gekomen, namelijk in mei 1555 toen het 
kapittel in Mönchen-Gladbach gehouden werd. Hij hield toen de ope-
ningspreek, die geprezen werd om zijn solide en zeldzame eruditie en de 
welsprekendheid waarmee ze werd voorgedragen. Alle andere keren was 
Reinier afwezig. Meestal had hij wel voor een procuratie gezorgd, maar 
ook die ontbrak wel eens (1549, '50, '51, '56, en '59).8» 

Ook de keuze van de laatste abt, Lontzenius, gaf aanleiding tot protes
ten. Hoewel de keuze al in januari 1560 plaats had, wist het kapittel in 
mei daama, nog van niets. Daar er van Selwerd geen bericht gekomen 
was, werd Reinier (die al vijf maanden dood was) contumax verklaard.90 

De zusters hebben dus niet eens de moeite genomen, bericht te sturen. Ge
zegd moet worden dat het kapittel in Mainz gehouden werd en dat de 
proost van Klaarwater als enige Nederlander aanwezig was. Alle andere 
Nederlanders werden contumax verklaard en moesten vóór het feest van 
Sint Michiel aan hun respectieve visitatoren genoegdoening geven. Eerst 
op het kapittel van 1561 (Brauweiler) ervoer men wat er in Selwerd ge
beurd was. Het verslag toont duidelijk de verontwaardiging. Het spreekt 
van een zeker lid van de franciscanen (quendam Franciscanorum) dat on
wettig gekozen is. De voornaamste grief was dat de nonnen ondanks de 
bepalingen van 1547 en '48 (die nog eens worden herhaald) niet eerst de 
visitatoren hadden gewaarschuwd. Haar handelwijze is ook moeilijk te 
verdedigen. Zolang het klooster lid was van de Bursfelder unie, mochten 
de leiders van de zusters verwachten dat ze zich aan de bepalingen hiel-
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den. Het optreden ал de nabuurabten is dan ook niet fair, tenzij ze wer
kelijk niet van de beslissingen, bij de vorige keuze getroffen, op de hoogte 
waren. 

De abt van Werden en de proost van Klaarwater werden met de zaak 
belast. Zij moesten de nieuwgekozene voor zich dagen en de kwestie on
derzoeken.91 Dat hebben ze gedaan. Hendrik heeft hun alle gewenste do
cumenten voorgelegd. Wat konden ze anders doen dan het voldongen feit 
aanvaarden? In die geest brachten ze in 1562 verslag uit. Hendrik heeft 
het blijkbaar beter gevonden thuis de afloop af te wachten. Wel had hij 
beloofd, zodra hij kon, naar het kapittel te komen, maar hij nam niet eens 
de moeite een procuratie te sturen.92 In 1562 gaf het kapittel hem op
dracht op het komende kapittel in 1563 de openingsrede te houden. Hen
drik heeft die rede inderdaad op schrift gesteld, maar door de abt van 
Foswerd laten voorlezen. Zelf kwam hij niet; deze keer stuurde hij ten
minste een procuratie. De preek werd overigens wel gewaardeerd.93 

Daarbij heeft Hendrik het gelaten. Hij is nooit op een kapittel verschenen, 
wel stuurde hij driemaal een procuratie (1563, '68 en '71). In 1568 werd 
de procuratie aanvaard met een ernstig vermaan om op het naaste kapittel 
verantwoording van zijn keuze te komen afleggen (na zeven jaar zat het de 
vaders nog zo hoog) en zich te laten beëdigen.94 

Dat is de laatste vermelding. In de jaren zeventig kwam er stagnatie in 
de kapittels. Tussen 1570 en 1592 zijn er slechts zeven kapittels gehouden. 
Het is alsof de unie het ging begeven. Pas in het begin van de zeventiende 
eeuw komt de opleving, maar toen was er van Nederlandse kloosters geen 
sprake meer. 

Hoe het met de visitaties gegaan is, is niet meer na te gaan. In het Rati
onale van Lontzenius vinden we enkele aantekeningen dat de abten van 
Werden en S.Pantaleon (Keulen) tussen 25 juli en 15 augustus 1561 op 
bezoek waren en dat de abt voor twee jaar procuratie betaalde. Tevens 
maakte Hendrik onkosten van 16 daalder voor een aam wijn, „want het 
was goede", zegt hij.95 In december 1562 stuurde hij de abt van Foswerd 
een procuratie voor het komende kapittel en drie daalder procuratie-
geld.96 Dat was dan voor het bovengenoemde kapittel, waarop de abt van 
Foswerd Hendriks preek voorlas. Misschien is Hendrik onder druk gezet, 
want even eerder, in november '62 tekent hij aan dat hij een brief van de 
abt van Werden heeft gehad en toen een zekere Vincent in december met 
een antwoord naar Werden gestuurd heeft.97 

Men kan dus zeggen dat tijdens Hendriks abbatiaat de band tussen Sel-
werd en Bursfeld, die reeds vóór zijn tijd losser geworden was, na bijna 
honderd jaar feitelijk verbroken is. 

Wat nu het interne dagelijkse leven betreft, kunnen we ditmaal gedetail
leerder zijn dan in de vorige hoofdstukken. Wij danken dit grotendeels 
aan de persoonlijke aantekeningen van de laatste abt van Selwerd, Hen-
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drik van Lontzen. Zijn reeds veel geciteerd Rationale geeft ons een aardi
ge kijk op het doen en laten van een abt in die tijd. Het weinige wat we 
van de andere kloosters weten, geeft de indruk dat het daar niet veel an
ders geweest is. 

We weten niet, hoe de nonnen Hendrik hebben leren kennen. Over zijn 
voorgaand leven is alleen bekend dat hij franciscaan was. In april 1560 
reisde hij, blijkens een aantekening „ad patriam", naar zijn vaderland, dat 
ons niet bekend is.98 Uit de pompeuze aanhef van zijn Rationale en uit 
vele vrome opmerkingen her en der in zijn kasboek verspreid, krijgt men 
de indruk dat hij zijn taak met enthousiasme en idealisme heeft aangevan
gen. We hebben al gezien dat hij zich om Bursfeld geen zorgen maakte en 
zijn belofte, om naar het kapittel te komen nooit heeft ingelost. Hij was 
blijkens zijn vele aalmoezen eerder te royaal dan te krenterig. Hij leende 
vaak en veel en maakte ook nogal eens schulden. Hij tekende eerlijk aan 
dat hij op de kermis „naar een haan geworpen had" en om zich te verma
ken daar „met de bal speelde". Dat kostte hem respectievelijk 4 en 5 1/2 
stuiver." Bijzonder de franciscanen en dominicanen in de stad werden 
vaak bedacht, maar hij gaf ook „tegen zijn geweten aan een samenzweer
der" een daalder (cuidam coniuratori contra conscientiam meam).100 

Daarnaast had hij op bijna alle leveranciers kritiek over gierigheid, oneer
lijkheid en vooral onbeschaamdheid. Dat laatste wordt ook van zijn hel
pende priesters en van stadsmagistraten gezegd. Extra inspanning daaren
tegen wist hij ook te waarderen en te belonen. „Zonder geld en vrienden 
kan niemand iets bereiken", tekent hij aan, als hij zijn raadgevers in een 
proces een fooi gegeven heeft.101 

Hij leefde als een echte prelaat. Het abtshuis is goed gemeubileerd en 
verzorgd. Hij koopt graag boeken; hij heeft een huishoudster in dienst. Hij 
heeft een hondje dat „Dockien" heet. Hij ontvangt vele gasten, zelfs non
nen, die gebonden waren aan haar kloosterslot: zo de abdissen van Essen 
en Assen, de suppriorin van Feldwerd en de kellenaarse van Sint Annen. 
Allemaal zaken die door de Benedictina en andere documenten uitdrukke
lijk verboden waren. Hij komt veel in de stad, ook al vanwege de landda
gen die hij trouw bezocht. Hij is tweemaal peter voor een kind van re
laties. 

Het slot van de nonnen wordt niet meer in acht genomen, want we le
zen meermalen dat ze in het abtshuis komen eten. Ja, ze gaan zelfs met de 
monniken naar de kerk van Dorkwerd. Hendrik beschouwde Selwerd echt 
nog als een dubbelklooster, want bij dergelijke gelegenheden spreekt hij 
telkens van „uterque conventus", beide conventen. 

Bij Selwerd valt een dergelijke levenswijze meer op, omdat we hier we
gens de aansluiting bij Bursfeld eerder een strikte observantie zouden ver
wachten. Misschien mogen we hier toch invloed aannemen van de oor
logsjaren uit het begin van de eeuw. Wellicht mogen we ook zeggen dat de 
congregatie van Bursfeld toch wel gelijk had, als ze er zo scherp op toe-
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zag, wie er in dat verre klooster abt werd. Maar Bursfeld had zelf in deze 
jaren moeite om staande te blijven en de kapittelverslagen hebben in deze 
tijden een allesbehalve optimistische toon. Wat Post in zijn „Verhoudin
gen" schreef, geldt ook hier: de situatie was zeker niet hopeloos, maar er 
is geen kans meer geweest, een vernieuwing in te zetten.102 

Dan de conventen. Van Feldwerd hebben we bij het bespreken van de be
woners al gezien dat er in de loop van de jaren vijftig een teruggang was 
en dat de abt daarin verbetering wilde brengen door het aannemen van 
mendikanten. Dan is er een ander bericht dat ook al niet opgewekt is. Op 
28 september 1574 schreef de priorin namens het convent vanuit Feld
werd aan de abt die toen in de stad verbleef. Zij beklaagt zich over Lèvent 
Boeles, dochter van een reeds overleden provenier, Henrick van Norden. 
Deze was van kindsbeen af in het klooster opgevoed. Zij leefde nu met 
„senior Bartholomei" in het klooster in concubinaat, tot groot schandaal 
van conventualen en omwonenden. De zusters willen niet langer in het 
conventshuis komen, om niet voortdurend met deze situatie geconfron
teerd te worden. De priorin smeekt de abt, bij de bisschop, de luitenant en 
de heer van Billy tussenbeide te komen opdat aan deze situatie een einde 
kome. Dit laatste doet vermoeden dat Batholomei ondergeschikte van de
ze heren was. Alle nonnen hebben het stuk mede ondertekend, in de hoop 
het verzoek meer kracht bij te zetten.103 Resultaat is niet bekend. 

Over Rottum hebben wij eveneens gegevens die enig licht werpen op de si
tuatie aldaar. In maart 1562, tussen het feest van Sint Thomas en dat van 
Sint Benedictus tekende Hendrik Lontzenius tweemaal aan dat hij in 
Rottum was. De eerste keer heet het „om de tweespalt tussen abt en con
vent bij te leggen". Ongeveer een week later drukt hij zich iets dramati
scher uit: „om de tragedie tussen abt en convent te bedaren". De andere 
prelaten waren er toen ook. Naar het schijnt werden toen drie priesters 
ontslagen. Maar als geheel was de poging mislukt.104 De betrokken abt 
was Dutmar Rengers. Waarover de kwestie ging, is niet te achterhalen. 

Enkele jaren later zegt dezelfde abt Dutmar in een suppliek aan de bis
schop van Munster dat de abt van Werden visitator van Rottum is, maar 
in lange jaren niet meer in Rottum geweest is.105 Dit probleem is in het 
hoofdstuk over de stichtingen besproken. Toch is dat vreemd, want uit het 
Rationale van Lontzenius weten we dat de abt van Werden nog in 1561 in 
Selwerd geweest is, waarschijnlijk toch wel om te visiteren.106 

In het jaar 1566 is er correspondentie gevoerd tussen Rottum en Mun
ster over het klooster Bethlehem. De abt wilde dit opheffen, omdat het 
huis geen levensmogelijkheden meer had. Vele zusters traden uit of gingen 
er met een man van door. Sommige waren voor hun uittrede al onteerd. 
De blijvenden werden meermalen gemolesteerd. De abt wilde nu een deel 
van zijn abdij aan de zusters overlaten. Dat was gemakkelijk te arrange-
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ren, zo meende hij, en het zou voor de abdij een grote kostenbesparing be
tekenen. Bovendien zouden de zusters beter geborgen zijn. 

De bisschop voelde er niet veel voor en vroeg om nadere inlichtingen. 
De abt antwoordde dat er acht zusters leven die 18 grazen land in gebruik 
hebben, waarop ze achttien koeien houden (vroeger hadden ze 20 grazen 
en hielden ze 40 koeien). Verder hadden ze nog 400 gld in kas. De rest 
van de inkomsten ging naar de abt. 

De secretaris van de bisschop kwam ter plaatse de situatie opnemen. In
teressant zijn zijn voorstellen voor het arrangement van het aan de zusters 
toegedachte deel, maar een duidelijk idee van de gebouwen geven ze nau
welijks. Munster bleef afwijzend en adviseerde de abt, beter toezicht op de 
zusters te houden.107 

Kort nadien is Dutmar Rengers opgevolgd door Joost Suur. Toen deze 
op 11 oktober 1581 aftrad, nam zijn broeder Herman van Dokkum deze 
acte van afstand aan. Op 9 november kondigde Herman de afstand in het 
kapittel van Rottum af, in bijzijn van Hendrik Lontzen, eerste mede-visi
tator (praecipuus convisitator), enkele getuigen en een notaris.108 Hoewel 
de notaris verklaarde dat getuigen en monniken bezwaren hadden en 
liever gezien hadden dat Jodocus zou terugkeren, kan men dat nauwelijks 
anders dan als een formaliteit beschouwen, gezien Jodocus' avonturen uit 
die jaren. Belangrijker is, dat uit een document van 1589, dat we nu uit
voerig moeten bespreken, blijkt dat er bij de keuze van Jodocus' opvolger, 
Bernard Mensens, bepaalde statuten zijn vastgesteld en afgekondigd. De 
inhoud daarvan valt slechts te raden. 

In de loop van de jaren '80 is het convent naar de stad gevlucht. Daar 
deed zich in de maand juni van 1589 een schandaal voor, dat de abten 
van Thesinge, Selwerd en Feldwerd deed ingrijpen. Een uitvoerig verslag 
licht ons daarover in.109 Zowel de abt als de luitenant van de Hoofdman-
nenkamer Johan Gouda, hadden deze abten te hulp geroepen. De drie 
zeggen in hun aanhef dat zij zijn „visitatoren volgens een oude en loffelij
ke tot nu toe in acht genomen gewoonte".110 De strijd gaat tussen de abt 
Bernard Mensens ener- en de monniken Johan Potterwolde, prior, Corne
lls Jalinck, senior, en Matthias Johannis, conventuaal, anderzijds. Schrif
telijk en mondeling hebben ze hun bezwaren naar voren gebracht. De ab
ten hebben alles aangehoord en terdege bestudeerd. De abt verwijt zijn 
monniken ongehoorzaamheid, irregulariteit, en privé eigendom; de monni
ken vinden de abt te hardvochtig, lichtgeraakt en eigenwijs, zelfs nalatig in 
het beheer en het bewaren van de zaken des huizes. 

De visitatoren beginnen met erop te wijzen dat er nu al dertig jaar lang 
klachten gehoord worden onder de opeenvolgende abten. Tegen de huidi
ge abt, die ze zelf vrijwillig en vanwege zijn ijver gekozen hebben, heffen 
de monniken al voor de derde keer klachten aan, terwijl hij toch niets an
ders van hen verlangt dan dat ze een regulier leven leiden. In plaats van 
nog langer aanhoord, zouden de monniken eigenlijk streng aangepakt 
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moeten worden. Om echter de schijn te vermijden dat ze strenger zijn dan 
de tijdsomstandigheden toelaten, willen de visitatoren hun best doen, met 
liefde enige regels op te stellen, waaraan beide partijen zich moeten 
houden. 

Met betrekking tot de abt wordt gezegd dat men niet meer moet aanko
men met klachten tegen zijn gedrag vóór zijn keuze. Dat alles hebben de 
monniken toen geweten en zelfs vergeven en vergeten. Zijn keuze was der
halve geldig en daartegen kan nu niet meer geprotesteerd worden. Wel 
moet de abt voorzichtig zijn. Cornelia Pieters of andere niet te goeder 
faam bekende vrouwen moet hij niet in huis halen. Hij blijkt toch wel ruw 
en hard. Dat moet hij eerlijk zien te beteren. Als hij thuis is, moet hij min
stens af en toe met de monniken samen eten en zo nu en dan conferenties 
geven. De zaken van het huis moet hij beter beheren. Zegel, geld en waar
devolle papieren moet hij in een kist met drie sloten bewaren, zodat nooit 
één alleen in de kist kan. Binnen anderhalve à twee maanden moet hij 
voor het convent verantwoording afleggen en dat moet voortaan éénmaal 
per jaar geschieden. Verder moet hij geregeld schuldkapittel houden en 
van de monniken, als ze dat vragen, de biecht horen en hen absolveren. 
Eigenlijk is dat alles niets nieuws. Het stond reeds in de Benedictina die 
we in een vorig hoofdstuk besproken hebben. Hoewel we hier zien dat 
men daar in Rottum niet de hand aan hield, is het toch interessant te con
stateren dat dit document nog altijd als richtsnoer gold. 

Wat de broeders betreft, juist in deze tijd van ballingschap (in hoc exu-
latus fratrum tempore), moeten zij met nog meer ijver de regels volgen. 
's Morgens moeten ze samen in het „atrium" het officie bidden. Daarmee 
moeten ze om 8 uur klaar zijn. Dan gaan ze samen, in habijt, naar de Do-
minicanenkerk om daar de Mis te lezen of bij te wonen tot het einde, en 
daarna gaan ze samen weer naar huis. Op dagen dat er preek is, gaan ze 
ook daar samen heen. Zonder verlof van de abt (of bij zijn afwezigheid, 
van de prior) mogen ze zich daaraan niet onttrekken. En als de prior daar 
wel verlof voor gegeven heeft, moet hij de abt bij diens terugkeer daarvan 
verantwoording geven. 

Als de abt in de stad is mogen de monniken zonder zijn verlof geen 
vreemden, ook geen religieuzen of knechten aan tafel nodigen. Bij afwe
zigheid van de abt heeft de prior de zorg voor de gasten. Ook mag de abt 
niet toelaten dat de monniken die elders wonen concubinen en kinderen 
hebben en deze zelfs bij testament gedenken. Die monniken moeten terug
geroepen en aan hun plicht herinnerd worden. Ook andere weglopers, met 
name de geprofeste zuster Gesa moet met het door haar meegenomen geld 
teruggehaald worden. Alle geld worde in de conventskas gedeponeerd. Al
le bepalingen bij de keuze van Bernard gemaakt, worden herhaald. De 
monniken mogen niets in eigendom bezitten dan alleen wat voor hun on
derhoud strikt noodzakelijk is. Alle andere bezit, ook vee, worde ingetrok
ken. Daarvoor kan de abt zonodig beroep doen op de wereldlijke arm. 
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De drie klagende monniken kan de abt enkele bijzondere gunsten toe
staan om in hun onderhoud te voorzien. Uit de verpachting van het fruit 
(die uitdrukkelijk wordt goedgekeurd; daarover is dus ook geklaagd) kan 
hij de drie genoemden een jaargeld van 20 Emder gld geven; bovendien 
nog twee tonnen fruit. Ook van de groenten uit de tuin kan hij elk een 
deel geven voor hun nooddruft, mits alle luxe vermeden wordt. 

De persoonlijke klacht van Broeder Comelis over de onkosten die hij in 
verband met de Synoden heeft moeten maken, moet de abt met liefde en 
wijsheid behandelen. Cornelis moet echter niet meer eisen dan de declara
ties die Hendrik Rose daarvan gemaakt heeft. Het is niet duidelijk wat 
hier bedoeld is. Blijkbaar was het ook de abten niet duidelijk, getuige de 
verzuchting: „We zouden niet weten, wat we daarover anders moeten 
bepalen". 

Dan komt de trieste geschiedenis die de onmiddellijke aanleiding tot de
ze visitatie geweest is. Op het feest van Sint Jan de Doper in juni was de 
abt nogal opgewekt (paulo hilarior) van een bezoek aan de commandeur 
te Warffum thuisgekomen. De prior had zich zo kwaadgemaakt dat hij de 
abt een dief en een schurk genoemd had. Vergeefs hadden anderen ge
tracht hem te bedaren. Tenslotte was ook de abt kwaad geworden en er 
was een vechtpartij ontstaan waarbij bloed vloeide. De abten constateren 
dat de schuld duidelijk bij de prior lag. Maar met dat al hadden alle deel
nemers om de een of andere reden de excommunicatie opgelopen. De visi
tatoren bezweren de monniken de vrede te herstellen en voegen er voor de 
toekomst een dreigement aan toe, als er ooit weer zoiets mocht gebeuren. 
In een plechtige kapittelzitting werden alle tesamen en elk afzonderlijk 
streng toegesproken en vervolgens geabsolveerd, Gerhard Weminck, pas
toor Van Middelstum, officiaal en aartsdiaken, maakte een notarieel ver
slag op. Hiermee was weliswaar het incident gesloten; of de vrede werke
lijk hersteld was, is een tweede. Kort nadien werd het klooster opgeheven. 

Van Thesinge zijn geen bijzonderheden bekend. Wat van Selwerd te zeg
gen valt, is in het voorgaande reeds gezegd. 

Met behulp van het Rationale is ook een en ander te vertellen over het 
personeel dat de abdij Selwerd in dienst had. Ook hier mag gezegd worden 
dat men zich mutatis mutandis voor de andere kloosters gelijksoortige 
voorstellingen kan maken. Over de goederen die aan anderen verpacht 
waren, staan ons geen gegevens ter beschikking. Wat in het nu volgende 
gezegd wordt, geldt derhalve voor het directe huispersoneel. 

Men krijgt de indruk dat abt Lontzen niet zo gemakkelijk was in de om
gang met mensen en vooral niet met zijn naaste medewerkers. Er is nogal 
wat verandering van personeel. Ook is de abt nogal vlot met minder 
vleiende kwalificaties die in een boekhouding wat vreemd aandoen. De 
dienstdoende priester Otto noemt hij een nimis impudens homo, een zeer 
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onbeschaamd man. Met zijn organisten had hij moeilijkheden. Van de 
knecht van В af lo wordt gezegd dat hij altijd klaagt. Ook van andere rela
ties wordt de brutaliteit genoteerd. Tegenover schippers is hij bijzonder 
wantrouwend. Leveranciers vindt hij vaak te duur en zelfs bij een leveran
tie van de abdis van Essen vraagt hij zich wantrouwig af, of ze wel de goe
de maat gegeven heeft. Het hele boek wemelt van dergelijke commentaren. 
Ook zijn eigen priorin wordt indirect gelaakt over haar uitgaven tijdens 
zijn afwezigheid in april 1560. Daartegenover staat dat hij soms voor goe
de prestaties extra loon uitkeerde.111 Wat nu het personeel betreft, er 
wordt een Thomas Jansen vermeld als meier in Leens. Ook Alard, pro
venier, schijnt als meier opgetreden te zijn. Hij was vooral met de venen 
belast. Hij zal de man van de provenierse Lutgert van Oldensell zijn.112 

Dan had de abt een persoonlijke bediende, Peter, ook „grote Peter int 
sael" genoemd. Misschien deed hij ook dienst als organist. Dat hij het ver
trouwen genoot, blijkt wel uit het feit dat hij met een groot bedrag naar 
Oost-Friesland gestuurd wordt om er ossen te kopen. Toen hij daarvan te
rugkwam, had hij nog schulden gemaakt, zonder dat de abt daar in zijn 
boek aanmerking op maakt. Wel het noteren waard.113 

Het meeste personeel werkte op de boerderij. De uitbetalingen hadden 
plaats op de traditionele data, Sint Victor (10 oktober), en rond Pinkste
ren. Onderhofmeester was Werner. Hij kreeg 3 Emder gld loon; in okto
ber '61 zelfs 4 gulden en 4 stuiver. Drie Emder gld was zo'n beetje het 
standaardloon. Daarbij kregen de knechts afzonderlijk of tesamen nog 
enkele daalders drinkgeld. Verder werkten daar Volkert, Ebele, Herman 
van Coevorden, Groene Jan, Thonis de koejongen, Herman van Ochteren. 
Met Pinksteren was er nog een ongenoemde tijdelijke knecht. Deze waren 
allen, behalve de laatste, in oktober '61 nog in dienst. In mei '62 worden 
alleen nog Werner en Volkert vermeld. Daarnaast komen dan Gerard, Jan 
van Emden, Jan van Essen voor de varkens en Willem portier. Voor de 
varkens zorgen verder Leffert de zwijnenproost en nog twee hulpjes; later 
ook Henrick, Jan van Rottum, Claes Portier. Leffert wordt tot het laatste 
vermeld, maar in februari '63 wordt weer gezegd dat hij wordt aangeno
men. Dat wijst erop dat de knechts telkens voor bepaalde perioden gewor
ven werden. In de zomer vinden we naast Leffert en Herman van Coevor
den, Mens, Egbert, die zo ijverig was dat hij 10 stuiver extra kreeg, Mi
chael Arent, Evert en nog enkele ongenoemde knechten. In juli werd Pe
ter van Maastricht voor een jaar aangenomen tegen 6 daalders.114 

In het brouwhuis werkten Heinrich wiens loon bestond uit 4 Emder gld 
en een schaap; Jan de Brouwer en Berend, van 10 nov. '62 tot Pasen '63, 
tegen 3 Emder gld, 1 snaphaan, 1 paar schoenen en 4 stuiver voor wijn
koop. In nov. '62 kreeg reeds genoemde Berend voor het komende half
jaar als loon 3 Emder gld, 4 stuiver, 1 paar schoenen en 1 snaphaan; Pa
sen '63 werd als loon vastgesteld 4 Emder gld, 1 paar schoenen en 6 stui
ver; najaar '63 4 1/2 daalder, 2 paar schoenen en 1 schaap.115 

140 



Dan was er nog een „maagd" in het abtshuis en een bakvrouw, Kathari
na Everts, alsook een keukenmeid. Tenslotte werd in de zomer van 1560 
een eigen schipper, Johan, in dienst genomen.116 Ook wordt salaris uitbe
taald aan Reinier van Lymborch. Wat zijn taak was, is niet aan
gegeven.117 

Alles bijeen dus een aantal dat lag tussen de 20 en 30 man. Dit perso
neel woonde ofwel in het klooster in een eigen huis, of op de domeinen, 
zoals Alard en Lutgart. 

Daarnaast kwamen nog de seizoensarbeiders. Enkele zijn met name be
kend. Gerad en Albert; in de zomer van 1563 Peter en Jakob. Zij werkten 
„op eigen kosten" en kregen alleen onderdak als het regende. De eigen 
kosten betekenen dus dat ze zelf voor kost en inwoning moesten zorgen. 
Misschien sliepen ze bij mooi weer onder de blote hemel. Hun loon be
droeg 10 stuiver per gras, en voor elke 10 grazen nog een ton bier en een 
halve daalder fooi. Ze verwerkten 182 grazen en verdienden daarmee 
45 1/2 daalder plus nog een daalder drinkgeld.118 

4 Cultureel leven 

гт het culturele leven in deze kloosters zijn er slechts sporadische aan
wijzingen. Over de gebouwen is weinig bekend. In de kerk van Feldwerd 
stond tot 1619 de graftombe van de heilige Hathebrand. Tijdens een 
storm in november 1588 werd de kerk door blikseminslag zwaar bescha
digd. De klokken vielen uit de toren door het dak van de kerk. Altaar en 
beelden werden vernield. Er brak zelfs brand uit, maar de zusters die juist 
in de kerk waren, kwamen er heelhuids af.119 

In de kerk van Vriescheloo (gem. Bellingwolde) staat een kansel uit het 
jaar 1560. Het opschrift luidt: „Doccumanus abbas me fieri fecit. Ao 
1560". Ozinga wilde hierin een opdracht van abt Herman van Dokkum 
zien. Hij liet de mogelijkheid open dat de kansel van elders gekomen is, 
maar scheen te voelen voor de mening dat het patronaat der kerk, vroeger 
aan de abdij Corvey behorend, later ofwel aan de abdij Dokkum, ofwel 
aan Feldwerd is overgegaan.120 De vraag is maar, of Doccumanus de ab
dij Dokkum of de eigennaam van Feldwerds laatste abt aanduidt. Relaties 
tussen Feldwerd en Friescheloo zijn niet bekend. Het is wellicht juister de 
tekst te vertalen zoals hij er staat: „de dokkumer abt" of fraaier „de abt 
van Dokkum", daarbij de herkomst van de preekstoel in het midden 
latend. 

De laatste resten van Rottums klooster zijn in de vorige eeuw gesloopt. 
Van Thesinge staat alleen de verminkte rest van de kerk nog.121 De kerk 
van Ten Boer is verbouwd tot een eenvoudige en deugdelijke parochie
kerk. Dit had waarschijnlijk plaats tijdens het abbatiaat van Gerard Ahu-
es, en blijkens een in 1906 teruggevonden gedenksteen, meer concreet in 
1565.1 2 2 
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Van Selwerds gebouwen horen we een en ander uit het Rationale van 
Lontzenius. In de abdij was een abtshuis, aula genoemd, waarvoor een ei
gen rekening werd gehouden. Het moet tamelijk gerieflijk ingericht ge
weest zijn. Er werden luchters aangebracht, er stond een virginaal dat 
nieuw geverfd werd, er werden roemers en pullen aangeschaft. Er kwamen 
veel gasten, bedelaars en speelluiden, die allen onderhouden of betaald 
moesten worden.128 

Er waren geregeld reparaties aan huis, schuren en stallen. In het voor
jaar 1560 werd aangevangen met de bouw van een nieuw „timmerhuis". 
De eerste steen werd gelegd op 23 februari. Voor dit huis werden aange
kocht 9000 stenen, 2000 pannen, westfaals hout voor deuren en drie ra
men. Voor de varkensstal werden twee pompen en nieuwe troggen aange
schaft.124 In de loop van 1562 waren er reparaties aan stal, huis en refter. 
Bovendien werd er een nieuwe knechtenrefter gebouwd. De eerste steen 
werd gelegd op 2 maart. Voor deze bouw werden 1000 pannen gekocht, 
bakstenen en Bentheimer natuursteen. Na Pasen was het dak erop. Het 
huis had een verdieping. Boven was de slaapzaal voor het personeel. Er is 
sprake van trap en overloop. De abt vermeldt dat een steenhouwer het 
abtswapen gemaakt heeft.125 

Het volgend boekjaar leert ons dat er ook een „schoolgebouw" was, 
alsook een „sieckhuis". Ook de keuken en de molen werden toen hersteld. 
Enkele nonnen kregen nieuwe vloerstenen in haar cel.126 

Lontzenius had een persoonlijke hobby, namelijk het schenken van 
glasvensters voor kerken en andere gebouwen. Zijn Rationale vermeldt 
zulke schenkingen aan Selwerd, Sint Annen, Feldwerd, de universiteit van 
Rostock, de kerken van Thesinge en Schermer en de commandeurshuizen 
in Warffum en Wijtwerd, alle in de jaren 1562 en '63.127 

In alle abdijen werd bij de eredienst een orgel gebruikt. Rottum had een 
eigen organist, die in december 1561 loopjongensdienst verrichtte. Na
mens zijn abt bracht hij Lontzenius zes konijnen. Hendrik gaf hem zes 
stuivers fooi.128 Dat is slechts een indirect bericht. Mijleman wist in 1664 
te vertellen dat het orgel dat toen in de kerk van Bierum stond, uit Feld
werd afkomstig was.129 In Thesinge heeft hij in 1641 het „olde orgel" ge
zien. Op het beschot stond nog te lezen „Sánete Pater Bénédicte ora pro 
nobis". Ook de koorbanken stonden er toen nog. Zelfs vond hij er een sa
cramentshuisje met het opschrift „Hic servatur verum corpus, natum de 
Maria Virgine".1»« 

Ook in Selwerd had men een orgel, ofschoon dat in de congregatie van 
Bursfeld streng verboden was.131 In oktober 1561 restaureerde Mr. An-
dries, orgelmaker, het orgel en kreeg daarvoor 3 daalder. Op 13 juni '62 
ontving Mr. Anthonis 6 daalder, eveneens voor orgelreparaties.132 Met zijn 
organisten had Hendrik niet veel succes. Peter de organist kreeg op 21 
maart 1562 op zijn loon van dat jaar 2 daalder uitbetaald. Een jaar later 
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gaf de abt hem een deel van zijn loon. Peter ging toen weg. Om van hem 
af te zijn, gaf Hendrik hem toen nog drie daalder en 8 stuiver.133 Met Pe
ters opvolger, een zekere Heinrich, ging het al niet beter. Die werd reeds 
in de zomer van hetzelfde jaar ontslagen. Hij kreeg drie daalder. Boven
dien gaf de abt hem nog een halve daalder extra, „opdat hij geen aanlei
ding heeft tegen mij te klagen".134 

Over de school van Feldwerd, die in vroeger eeuwen genoemd werd, ho
ren we in deze tijd niet meer. Dat er toch een of andere vorm van onder
wijs gegeven werd, zou men afleiden uit het in par. 3 gemelde geval van 
Lèvent Boeles. Van haar wordt immers gezegd dat ze van kindsbeen af in 
het klooster was opgevoed. 

In het Rationale van Lontzenius vinden we, voor wat Selwerd betreft, 
overal verspreid opmerkingen over de schoolkinderen, over haar woonaf-
deling en over materiaal dat te harer behoefte werd aangeschaft. 

Tenslotte zijn er enkele gegevens over aanschaf van boeken uit Rottura en 
Selwerd. Brugmans heeft deze reeds verzameld.135 Daaraan is voor Rot-
tum het volgende te ontlenen. Abt Johan Duthmarus kocht in 1538 een 
commentaar op de brieven van Paulus en de zeven Katholieke Brieven, 
voor de prijs van 3 Emder gulden, min 5 Groninger stuiver. Abt Albert 
Wilhelmi kocht een commentaar op het Evangelie van Mattheus, van 
Heinrich Bullinger, uitgegeven te Zürich in 1561. Van dezelfde auteur zijn 
er eveneens de commentaren op Marcus (1545), Lucas (1548) en Johan
nes (1543). Al deze werken werden in 1561 aangeschaft. Alberts opvolger, 
Duthmar Rengers kocht in 1557 een uitgave van het Johannes-evangelie 
met 154 homiliën van Johannes Brentius (Brenz), uitgegeven bij Brubach 
in Frankfort (1551). 

Brugmans meende dat het bezitten of aanschaffen van reformatorische 
lectuur nog niets zegt omtrent de gezindheid van de kopers. Toch is het 
aanschaffen van „verboden boeken" na twee zittingsperioden van Trente 
(1545-47 en 1551-52) vreemd. Was daarvan nog niets tot de Ommelanden 
doorgedrongen? Zou er overigens verband bestaan tussen de interesse 
voor reformatorische literatuur in Rottura en het feit, dat later juist in 
Rottura een abt tot de Reformatie overging? 

Tenslotte bezat abt Johan Dutmarus in 1553 een uitgave van Suetonius 
met commentaar van Filippus Beroaldi en Marcantonio Sabellici, uitgege
ven in Venetië in 1496. Langs een omweg kwam dit boek in 1580 weer 
aan een abt van Rottura, Bernard Mensens. 

Brugmans' gegevens over Selwerd zijn met behulp van het Rationale 
nog uit te breiden. In de drie opeenvolgende decembermaanden van 1561, 
'62 en '63 kocht Lontzenius Almanakken en Kalenders.136 Vermoedelijk 
zijn hier directoría bedoeld voor Mis en Officie. 

Meermalen worden boeken vermeld zonder dat de titel genoemd wordt. 
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Adam, boekbinder, wordt betaald voor drie oraria, waarschijnlijk boeken 
met gebeden voor Mis en Officie. Hij kreeg daarvoor 27 stuiver. Voor 
„breviers en andere boeken" werden 2 Emder gld uitgegeven. Voor een li
ber oratorius (gebedenboek?) betaalde Lontzenius 8 stuiver. Een andere 
post geeft 1 Emder gld voor „gekochte boeken".137 Een vierdelige uitga
ve van Matthias Bredenbach kostte 1 daalder en 6 stuiver. Waarschijnlijk 
is het vijftiende-eeuwse werk bedoeld, dat een beschrijving van het 
H.Land gaf. Het was toen zeer verspreid. In Latijn, Frans, Duits en Ne
derlands. De Nederlandse uitgave verscheen in 1488 in Mainz.138 Van de
zelfde Bredenbach kocht de abt commentaren op de psalmen en op Mat-
theus. Hij tekende daarbij aan „opus elegans".139 Verder nog een com
mentaar op Mattheus, uitgegeven te Keulen, en een commentaar op 69 
psalmen.140 

Het werk van Epiphanius, Contra Haereses, en twee andere boeken liet 
de abt binden voor 24 stuiver.141 Van Adam, boekbinder, kocht hij voor 
2 daalder een Cronica de prodigiis, en een werk van Sebastiaan Franck, 
Contra ebrietatem.1*2 De werken van de Groningse humanist Praedinius 
en een Hortulus animae kostten hem 1 daalder en 24 stuiver.143 Als laat
ste aanwinst komen twee libri dictionarii, één voor de school en één voor 
het koor.144 
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HOOFDSTUK Vlb 

De zestiende eeuw 
Externe geschiedenis 

Het schema getrouw, behandelen wij in dit hoofdstuk de relaties met het 
gewest: rechterlijke macht en waterschapszorg; de relaties met het bisdom 
en Rome; tenslotte de lotgevallen van de kloosters in de opstand en de rol 
van de abten in de grote politiek. 

1 Maatschappelijke rol 

Gegevens over rechtspraak zijn er uit deze periode weinig voorhanden. Op 
1 februari 1543 trad abt Hendrik Johannes van Rottum met enkele voor
aanstaanden op als scheidsrechter tussen de Ewsums en hun tegenstan
ders.1 Enkele jaren later was dezelfde abt getuige bij een overeenkomst der 
Ewsums.2 Rottum zelf kwam ook meermalen met anderen in strijd over 
rechtskwesties. Het gemeente-archief van Groningen bevat enkele uitspra
ken over leveranties van rogge en over het gebruik van een put.3 Gevaar
lijker was de bedreiging van de proosdij Uskwerd. Reeds bij de inlijving 
daarvan hebben wij gezien dat er meer gegadigden waren. In de woelige 
jaren werd de dreiging weer zo sterk, dat de abt zich in een rekest tot de 
stadhouder wendde, om hem te hulp te roepen. De stadhouder zond het 
rekest door naar de luitenant van Groningen met de opdracht, de abt in 
zijn bezit te beschermen.* 

Uit de stadsakten zijn meerdere rechtskwesties van Selwerd bekend. We 
hebben in het vorig hoofdstuk reeds gezien dat de stad in 1572 tussenbei
de moest komen, om een onwillige meier tot betalen van huur te dwingen. 
Op 29 januari 1580 ontving de abt restitutie van twee gestolen paarden.5 

Twee jaar later kreeg de abt weer moeilijkheden. Aanvankelijk had de stad 
hem toegestaan, met eigen schepen turf van zijn veen naar de abdij te ver
voeren. Het gilde der schuitenschuivers maakte bezwaar tegen deze con
currentie, zodat de licentie werd opgeschort.6 Ruim een maand later ech-
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ter kreeg de abt weer vrijheid van vervoer voor eigen zaken. Hij mocht 
zijn zelf gebrouwen bier zonder cijns naar zijn klooster vervoeren, mits het 
voor eigen gebruik van het convent was.7 

Iets van de groeiende centralisatie wordt men gewaar in een mandaat 
van de Hoofdmannenkamer in 1544. De ambtman van het Gericht Sel-
werd had de abt van de gelijknamige abdij gedagvaard, om op verzoek 
van Wolter Sygers enkele copieën van bezitstitels over te leggen. Daar het 
hier ging over landerijen die onder het rechtsgebied van de Hoofdmannen-
kamer ressorteerden, voelde dit lichaam zich in zijn rechten aangetast. Het 
verbood de abt daarom, op deze dagvaarding in te gaan.8 

Van Thesinge is weinig bekend. Zo een overeenkomst van een aantal lei
dende personen uit Fivelgo op 13 december 1563, waarbij besloten werd 
tot vermindering der grote kosten die tot dan toe aan de rechtspraak in 
hoger beroep verbonden waren. Bij de ondertekenaars waren twee abten: 
Cornells Harmanni van Wittewierum en Gerard Ahuis van Thesinge.9 

Conclusie: als scheidsrechter treden de abten nog maar weinig op. Door 
de toenemende invloed van de Hoofdmannen moeten de abten in hoger 
beroep gaan bij de Hoge Justitiekamer. Hierin zien we voor het eerst een 
gevolg van de inlijving bij de Nederlandse gewesten. Er is een nieuwe re
geling voor het gewest, waardoor de rechtspraak gecentraliseerd is en niet 
meer in eigen handen berust. 

Iets meer valt er te zeggen over de waterschapszorg. Een geschil tussen 
Rottum en de scheppers van het Winsumer en Schaaphalsterzijlvest wordt 
op 26 augustus 1561 bijgelegd, waarbij abt Dutmar Rengers in het gelijk 
wordt gesteld. Wat het punt van geschil was, wordt niet duidelijk.10 

Feldwerd kreeg op 15 juli 1557 van de scheppers van het Slochterzijlvest 
op bepaalde voorwaarden verlof tot het leggen van een pomp en een wa
terkering voor de Hoernsterlanden.11 

Van Thesinge weten we meer. Op 28 april 1540 traden de abten van Wit
tewierum en Thesinge, zijnde Gerard van Zwolle en Gerard van Gronin
gen, op als scheidsrechters in een geschil tussen het Aduarderzijlvest en de 
buren van Peyze, Vrees, Roden en Foxwolde.12 Op 28 juni 1548 trad abt 
Gerard weer op als rechthebbende bij een nieuwe overeenkomst voor het 
Winsumer zijlvest.13 Enkele jaren later kreeg hij meningsverschil met de 
redgers en de scheppers van Fivelgo over reparatie en onderhoud van 
een stuk weg tussen Ten Boer en Dijkshoorn. Het geschil werd tot in de 
hoogste instanties uitgevochten. Op 19 oktober 1552 deden stadhouder en 
Hoofdmannenkamer uitspraak, waarbij de partijen tot een minnelijke 
schikking kwamen.14 
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In augustus 1553 is er een geschil tussen de scheppers van het Delfster 
zijevest en de stad over eikaars rechten en competities. De abt van Thesin-
ge, de prior van Schermer en Zweer Rengers treden namens het zijlvest 
op. De stad sloeg nu voor, de regeling die vóór 70 à 80 jaar getroffen was, 
te verlengen en bood daarvoor een som van 100 Arnhemse gulden ineens 
aan en verder 25 gulden voor elk jaar.15 In oktober was de zaak nog han
gende. De scheppers wilden niet van hun oude rechten afzien en dienden 
een protest in. De stad deelde toen mee, dat men de zaak aan de vrienden 
van het waterschap zou toevertrouwen.16 

Op de landdag van 2 oktober 1561 werd er een deputatie aangesteld 
voor toezicht op onderhoud en reparatie van dijken. De abt van Thesinge 
was een der leden dezer deputatie.17 Twee jaar later trad de abt weer als 
rechthebbende op, bij het vaststellen van nieuwe bepalingen voor het Win-
sumer zijlvest.18 

Doch geschillen kwamen telkens weer voor. Op 9 april 1567 deed Ed-
zard Rengers van Ten Post, als gekozen scheidsrechter, uitspraak omtrent 
wederzijdse verplichtingen over afwatering. Ook de abdij Thesinge zou 
zich daaraan moeten houden.19 

Op 12 februari 1574 ging een aantal députés buiten de „Steentiltpoer-
te" het verlaat controleren.20 Twee jaar later wees de abt de stad erop dat 
de zeedijken „in den Cley" niet in orde waren.21 Op 20 juni 1577 had in 
Humsterland een dijkbreuk plaats. De inwoners riepen de hulp van Stad 
en Lande in. Dat werd afgeslagen met de opmerking dat de inwoners daar 
zelf voor moesten zorgen. De abt van Thesinge en anderen (die niet met 
name genoemd worden) protesteerden vergeefs daar tegen. Hij wist heel 
goed, aldus Alting, dat de zijlbrief waarop de Humsterlanders zich berie
pen, niet eerlijk verkregen was en dat de reparatie van de zeedijk daar niet 
bij inbegrepen was.22 

Nog diezelfde maand deed de abt samen met Aeielko Wijneke weer uit
spraak in een zijlvestgeschil.23 Uit een aantekening van Alting uit 1582 
blijkt dat de abt van Thesinge nog steeds het toezicht had op de dijken in 
het oosten van de Ommelanden.24 

Op 28 mei richtte hij zich in een brief tot het stadsbestuur wegens de 
nieuwe Kadijck. Op 1 juni deed de raad uitspraak in deze zaak.25 Een 
laatste vermelding dateert uit 1590. Op 23 augustus richtte de raad een 
brief aan de abt om hem in gebreke te stellen inzake het onderhoud van 
de dam in het Damsterdiep.26 

De moeilijkheid bij Altings aantekeningen is, dat hij zich meestal be
perkt tot een korte opmerking over de ingaande en uitgaande stukken. De 
exacte inhoud en het resultaat blijven doorgaans in het ongewisse. Toch 
blijkt uit deze inventaris dat de abt van Thesinge een belangrijke rol speel
de in de regionale en landelijke strijd tegen het water. 

Van Selwerd is er vooreerst een verklaring van de abt Reinier van Lo-
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chem en Focko Ripperda, hoofdeling te Winsum, over een pomp in de 
Paddepoel. De abt van Aduard en de scheppers van Aduarder zijlvest 
hebben aan de twee genoemden toegestaan, een pomp te leggen door de 
dijk van het Reitdiep, ten behoeve van de landen tussen de dijk, de Pad-
depoelsterweg en de Gmytzijll.27 

In het Rationale van Lontzenius wordt het Wetsingezijl meermalen ver
meld wegens de schattingen die hij daarvoor betalen moest. Eenmaal 
moest hij twee gulden betalen voor een nieuw schot (dec. '62). In het Win-
sumer zijlvest had de abt heel het boekjaar 1561-62 moeilijkheden met 
Eylke Onsta, tot in april of mei '62 het zijlvest een sententie tegen Onsta 
uitsprak.29 

Tenslotte is er een bestek voor de vernieuwing van het Wetsingezijl uit 
de jaren 1590-95, alzo uit de allerlaatste jaren van de abdij.29 Op 6 de
cember 1590 besloten de vergaderde scheppers en eigenerfden, de Wetsin-
gerdijk te repareren. Voor elk gras zou de landeigenaar 3 stuiver bijdra
gen. Sindsdien werden de rekeningen geregeld bijgehouden tot 1595, zodat 
men de gang van zaken op de voet volgen kan. Na de reductie van Gro
ningen werd het beheer door anderen overgenomen. 

In tegenstelling tot de rechtspraak berust de zorg voor de waterschappen 
dus nog geheel bij de vanouds bestaande instellingen. De natuur zelf heeft 
ervoor gezorgd dat zij tot het laatste toe werk hadden. 

2 Relaties met Munster en Rome 

De relaties met Munster en Rome kunnen we in dit hoofdstuk beter tesa-
men behandelen, omdat hier de gebeurtenissen nauw met elkaar verbon
den zijn. In het vorige hoofdstuk zijn bij het bespreken der abbatiaten de 
confirmaties door de bisschop van Munster, zeven in getal, reeds bespro
ken. Van de andere daar genoemde prelaten zijn geen gegevens omtrent 
keuze of confirmaties bekend. 

Over Thesinge horen we slechts indirect iets uit een brief van abt Johan 
Dutmarus van Rottum, aan de officiaal van het bisdom.80 De brief is van 
14 maart 1537. De abt heeft met vreugde gehoord dat de officiaal na Pa
sen (1 april) naar de Ommelanden zal komen. Johan hoopt dan verschil
lende zaken met hem te regelen, namelijk het bijleggen van enige geschil
len en het verlenen van jurisdictie. Enkele hoofdelingen en de pastoor van 
Oldenzijll hebben de bemiddeling van de abt ingeroepen. Dan is er nog 
een geschil over een prebende in Zandweer, die volgens de abt door ver
dachte rechters is toegewezen. Hij hoopt dat de officiaal die zaak opschort 
tot hij in de Ommelanden is, zoals ook de wereldlijke autoriteiten in Gro
ningen gedaan hebben. Dan volgt de opmerking: „Verder betuig ik u mijn 
onsterfelijke dank voor de zaak van de eerwaarde abt in Tezinge". Voor 
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de officiaal was dit duidelijk genoeg; voor ons klinkt het mysterieus, voor
al omdat niet blijkt, of de rest van de zin op het geval Thesinge slaat, of 
op het te voren in de brief besprokene; „zo nochtans dat wat schriftelijk 
naar voren gebracht is, tot vrede gebracht worde".31 

Even onduidelijk is voor ons de mededeling van de abten van Wittewie-
rum en Thesinge, respectievelijk Gerard van Zwolle en Gerard van Gro
ningen, uit ongeveer 1540. Zij verklaren daarin dat de priester Godfridus 
Reemsnijder hun een brief van „kardinaal Anthonius" heeft aan
geboden.32 

De onderhandelingen tussen Rottum en het bisdom in 1566 over een mo
gelijke inlijving van het begijnenklooster Bethlehem hebben we al bespro
ken. In Munster voelde men niets voor inlijving en het laatste woord in 
deze zaak was een advies aan de abt, beter toezicht op de nonnen te 
houden.33 

Meer succes had de abt in een andere zaak. Rottum lag in de parochie 
Eelswerd, maar de oude kerk werd allang niet meer gebruikt. De paro-
chierechten waren bij de abdij geïncorporeerd en alle diensten werden 
daar gehouden. Alleen het Doopsel werd nog altijd in de oude kerk toege
diend. Daar de parochiekerk vervallen was, vroeg en verkreeg de abt ver
lof, de doopvont naar de abdijkerk over te brengen en de oude kerk af te 
breken. De enige restrictie die de bisschop maakte, was dat aangezien de 
plek nu eenmaal geheiligd was, er een kapel zou moeten blijven staan of 
worden gebouwd. Eens in het jaar zou daar een H.Mis gelezen moeten 
worden.34 

Een dergelijke incorporatie is ook bekend uit Feldwerd.3* Bij het voor
werk der abdij onder Watum (toen kerspel Holwierde) stond een kapel, 
toegewijd aan de H.Nikolaas. Die wordt reeds in de vijftiende eeuw ver
meld. In het midden van de zestiende eeuw was zij volkomen vervallen. 
Het gebouw werd als stal gebruikt, de relieken waren uit het altaar geno
men, het kerkhof was verwaarloosd. Maar er was ook nog een stuk land 
van 32 grazen. Niemand scheen zich deze situatie aan te trekken. In een 
brief van 28 januari 1568 wees abt Herman van Dokkum de officiaal op 
deze toestand. Hij meende dat het goed zou zijn, als de abdij zich over de 
kapel zou ontfermen. De inkomsten ervan waren te klein voor het onder
houd van een rector. Anderzijds zou het in het winterseizoen voor de om
wonenden toch wel goed zijn, als er diensten waren. De officiaal schreef 
op 7 februari in die zin aan de bisschop, met het gevolg dat de ordinarius 
op 1 maart de priester-monnik Gerard Straelen tot rector van de kapel 
aanstelde.36 Gerard bleef in alles afhankelijk van de abt, maar onder 
diens toezicht zou hij de kapel in haar vroegere luister moeten herstellen. 
Toen begonnen echter de moeilijkheden. De pastoor van Holwierde wei
gerde, de aan de kapel behorende klok, ornamenten en boeken af te ge-
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ven. Te minder omdat hij ook de inkomsten voor de kerk van Holwierde 
gebruikte. Na een rechtszitting wees de officiaal de kapel aan Straelen toe, 
tot nader order van de bisschop. Hoewel de zaak nog in hoger beroep is 
voortgezet, is de afloop niet bekend. Kort nadien werd het bisdom Gro
ningen opgericht en daarmee kwam er een eind aan de Munsterse juris
dictie. 

Een pauselijk document van 15 mei 1566 gericht aan de abten van Men-
tema en Selwerd brengt ons op dit laatste klooster.37 Genoemde prelaten 
moeten er voor zorgen, dat de nonnenkloosters die aan hun zorgen zijn 
toevertrouwd, goede rectoren krijgen. Zijn er geen uit de eigen orden te 
vinden, dan moeten zij er uit andere orden of desnoods seculieren aanstel
len, want, zo luidt de argumentatie, „in onze dagen kan men een onwillig 
regulier geen opmerking maken, zonder dat hij terstond orde en ambt ver
laat en naar de naburige andersdenkenden gaat". Men kan zich afvragen 
over welke religieuzen het gaat, want, om bij de abt van Selwerd te blij
ven, van hem is niet bekend dat hij zorg had over andere nonnen dan die 
van zijn eigen klooster. Uit vele aantekeningen van zijn Rationale blijkt 
overigens, dat Hendrik geregeld biechtvaders voor zijn nonnen liet komen. 

Intussen begonnen ook in de Nederlanden de godsdienstige moeilijkhe
den. De beeldenstorm ging als een orkaan van Zuid naar Noord. Margare-
tha van Parma beklaagde zich bij de luitenant van Groningen, Johan de 
Mepsche, over de nalatigheid van de Ommelandse geestelijken (8 October 
1567). De Mepsche wist niet beter te doen dan de klacht door te sturen 
naar Munster met een begeleidend schrijven, 22 oktober.38 Hij zegt dat er 
ernstige zaken zijn voorgevallen; dat er onlangs een visitatie heeft plaats
gehad vanwege het bisdom, maar dat de officiaal en de bisschoppelijke 
commissarissen slechts misnoegen gewekt hebben. Hij wenst daarom doel
treffender maatregelingen, want de onrust is geenszins bedaard en de 
goedwillenden weten niet meer, of ze nu katholiek moeten blijven of pro
testant worden. De Mepsche zou daarom graag zien, dat de abten van 
Rottum en Selwerd, Dutmar Rengers en Hendrik Lontzen, tot commis
sarissen werden aangesteld. Hij kent die twee als standvastig, katholiek en 
van een dexteriteit die hen in staat zal stellen om zowel de instructies van 
de landvoogdes als die van de bisschop naar behoren uit te voeren. Als de 
bisschop wegens de winter niemand van de zijnen wil ontrieven door een 
reis naar Groningen, kan men beide abten een canonist terzijde stellen. 
Uit de bijgevoegde brief van Margaretha kan de bisschop zien dat zij een 
strenger optreden wenst. De Mepsche wees er dan ook in alle vrijmoedig
heid op, dat de zaak niet langer uitgesteld kan worden. 

De reactie van de bisschop is niet bekend, wel die van Filips II. De her
tog van Alva nam het bewind over. Toen Lodewijk van Nassau met een 
leger de Ommelanden binnenviel, kwam de nieuwe landvoogd naar het 
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noorden. Na de nederlaag der Nassause troepen bij Jemmingen, beriep 
Alva de Staten in Groningen en gaf hun een stevige reprimande. Ook de 
prelaten verweet hij hun ergerlijk leven en ketterij. De beschikbare gege
vens rechtvaardigen deze toornige uitval niet, maar de schrik zat er zoda
nig in dat, aldus Eppens, niemand „het minste woord daarthegens dorste 
kicken".38» 

Nu kon eindelijk het plan voor het nieuwe bisdom Groningen verwe
zenlijkt worden.39 De oprichtingsbulle was reeds op 12 mei 1559 uitge
vaardigd, maar daarbij was het tot dan toe gebleven. De benoeming van 
Johan Knijff tot eerste bisschop, 18 augustus 1561, had evenmin verande
ring gebracht. We hebben in het voorafgaande gezien, dat de relaties tus
sen Munster en de Ommelanden op de oude voet werden voortgezet. Toch 
voelde men zich niet helemaal gerust meer. Dat blijkt uit een brief van de 
Gedeputeerden der Ommelanden, uit het begin van 1564. Onder hen be
vonden zich naast enkele leken ook de abten van Aduard, Thesinge en 
Selwerd. Zij schreven aan de stadssyndikus, Dr. Peter van Zijl, die zich 
toen in Brussel bevond, over de komst van Knijff. Hij moest proberen de 
komst van de benoemde tegen te houden. Zij voorzagen slechts moeilijk
heden; het was bovendien tegen de oude landsgebruiken om een nieuw 
bisdom op te richten. Mocht hij het niet kunnen verhinderen, dan moest 
hij in elk geval proberen te voorkomen, dat nieuwe lasten werden op
gelegd. 

Om hun schrijven kracht bij te zetten, verlangden zij dat ook de stad 
harerzijds in die zin naar Brussel zou schrijven. Daartoe dienden zij mon
deling in de raadsvergadering van de stad een verzoek in. Egbert Alling, 
uit wiens aantekeningen wij dit weten, voegt er lakoniek aan toe, dat de 
heren na deze mededeling vertrokken zijn en niet meer op de zaak zijn te
ruggekomen.40 

Met Alva's komst nu veranderde de situatie. Op 3 oktober 1568 werd 
Johannes plechtig geïnstalleerd en nam hij het bisdom in bezit. Er waren 
sinds de oprichting tien jaren verlopen. Gegevens over de verhouding tus
sen de nieuwe bisschop en de prelaten zijn nauwelijks bekend. Hartelijk 
schijnen de relaties niet geweest te zijn. Uit een aantekening van Alling 
blijkt dat de bisschop op 18 april 1571 een Mis van de H.Geest gezongen 
heeft in de sacristie van zijn kathedraal, in aanwezigheid van de luitenant 
en de gamizoenskommandant. Ook de abten van Selwerd, Thesinge en 
Feldwerd waren daar aanwezig. In zijn preek maande de bisschop tot vre
de. Na afloop koos de stad drie gesprekslieden en de volgende dag besloot 
de magistraat in vriendschap te gaan praten. Dit laatste doet vermoeden 
dat het hier om de geschillen tussen stad en Ommelanden gaat.41 

Verder weten we dat de abten kort daarop nogmaals een deputatie naar 
Brussel gestuurd hebben, om te protesteren tegen kloosterbelasting, in
breuk op hun privileges, en zelfs tegen de oprichting van het bisdom in het 
algemeen.42 
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Johan Rengers Ten Post geeft een genuanceerde waardering over 
Knijff. Zijn spreuk was confortare, schep moed, en deze vond men op alle 
kasten en kisten, meubels en andere zaken. Volgens Rengers was hij 
„sieck um gelt" en zelfs op zijn sterfbed was hij nog bezig met de 4000 
daalders die de monniken van Aduard niet wilden betalen. Maar hij was 
ook vriendelijk en hij kon geen verklikkers verdragen, was niet bloeddors
tig en keerde alles ten beste. Toen stadhouder Caspar de Robles eens een 
groot aantal mensen die hij van onrechtzinnigheid in de leer verdacht, ge
vangen wilde nemen, verzette Knijff zich met alle energie, die in hem 
was.43 

De bisschop stierf op 1 October 1578. Er hebben weliswaar nog twee 
benoemingen plaats gehad, maar daarbij is het gebleven.44 De Ommelan-
ders hadden echter hun eigen gedachten over deze zaak. Kort nadat Knijff 
gestorven was, kwam de kwestie op hun landdag te Winsum ter sprake, 9 
februari 1579. Men besloot de bisschop van Munster te vragen de oude 
kerkelijke situatie in het Groningerland weer te herstellen en de zorg voor 
de Ommelanden weer op zich te nemen. Alsof deze dat zo maar zou kun
nen doen.45 Het verzoek is verstuurd op 27 februari. De eerste onderteke
naar is Hendrik Lontzen.46 

Nu was dit primair een kwestie van politiek. In deze tijd stonden stad 
en Ommelanden scherp tegenover elkaar. Een bisschop in de stad was 
voor de Ommelanders, terecht of ten onrechte, een exponent voor de stads
politiek. De antipathie tegen de stad bracht hen feitelijk tot een daad van 
rebellie tegen paus en koning. De démarche zal wel in het geheim gebeurd 
zijn. Toch moet er iets van uitgelekt zijn. Dat blijkt uit het volgende: Op 
18 juni 1582 schreef Jacquet d'Achelen vanuit Groningen aan de hertog 
van Parma over de bezetting van het bisdom Groningen.47 Parma wilde 
een vicaris benoemen. Men had hem voorgeslagen Groningen en Drente 
elk een eigen vicaris te geven, en hem zelfs enkele namen gesuggereerd. In 
zijn antwoord bespreekt Jacquet de situatie uitvoerig. Het kapittel is door 
de ongunst der tijden verlopen. Hij heeft horen zeggen dat „sommigen" 
naar Munster geschreven hebben, om weer in dat bisdom opgenomen te 
worden. Er zou zelfs vanuit Munster al een officiaal aangewezen zijn. Ze
ker weet hij het niet, maar het gevaar lijkt hem reëel. Daarom zou het wel 
goed zijn, als er een vicaris kwam, maar dan zal men wel goed moeten uit
kijken en „grande ruse" moeten gebruiken bij een herstel van de zetel. Te
gen de verdeling in twee vicariaten en tegen de voorgestelde kandidaten 
heeft Jacquet nogal wat bezwaren en dan komt hij met een voorstel dat 
bewijst dat hij met zijn advies van uitkijken en „grande ruse" gelijk had; 
dat de geruchten, die hij gehoord had, juist waren, weten we al; maar ook 
dat hij over de kandidaat van zijn voorkeur toch niet voldoende ingelicht 
was. Hij stelt namelijk Hendrik van Lontzen als vicaris voor. Dus juist de 
man die naar Munster terugwilde. 

Jacquet noemt Lontzenius een „homme de exemplaire et bonne doctrb 
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ne". Hij is weliswaar een vreemdeling (na meer dan twintig jaar!), maar 
hij is in het land goed bekend en is geacht en gezien. Bovendien heeft Par
ma's voorganger, Don Juan, ook al aan Lontzen gedacht voor deze of een 
dergelijke functie. Jacquet meent daarom dat Lontzen geschikt zou zijn 
voor de functie van vicaris of officiaal van het hele bisdom. 

Het is niet bekend hoe Parma reageerde. Misschien heeft men bij nader 
inzien toch bedenkingen tegen Lontzenius gehad. Pas zeven jaren later 
werd Johan van Bruhezen benoemd, maar deze keuze is niet door de paus 
bekrachtigd. 

Ons laatste kerkelijk document betreft weer Hendrik Lontzen. Op 2 mei 
was de bisschop van Deventer, Egidius de Monte, overleden. Er was geen 
opvolger meer benoemd, omdat van november 1578 tot januari 1587 De
venter in staatse handen was. Bovendien was er in het kapittel zelf me
ningsverschil ontstaan over de nalatenschap en de schulden van de overle
dene. Deze moeilijkheden schijnen vooral te wijten aan 's bisschops neef 
en naamgenoot, Egidius de Monte. Deze had als zaakgelastigde van zijn 
oom nog een vordering op het bisdom. Verder beweerde hij dat een en an
der van wat de bisschop in gebruik had, eigenlijk zijn eigendom was.48 

Nu was deze Egidius door die kanunniken, die tijdens de bezetting van 
Deventer in Oldenzaal verbleven, gekozen. Na de herovering van Deven
ter heeft het weer voltallige kapittel die keuze bevestigd (18 mei 1587). 
Maar ruim een jaar later werd hij weer afgezet en Albertus van Til in zijn 
plaats gekozen (2 sept. 1588).49 Waarom? Waarschijnlijk omdat zij het 
met zijn aanspraken niet eens waren. Nu kwam de nuntius te Keulen, 
Frangipani, tussenbeide. Op 30 september 1589 schreef hij aan Hendrik 
Lontzen en aan het kapittel.50 Hij stelde Lontzenius als scheidsrechter 
aan. Omdat echter de zaak zo gecompliceerd geworden was, mocht hij 
haar niet buiten Deventer behandelen. Dat had de nuntius mondeling 
reeds aan Egidius en aan een zekere Arnold Amstelius gezegd. Als Hen
drik dus genoeg reisgeld had, moest hij naar Deventer gaan. In gelijke 
trant schreef Frangipani aan het kapittel. Als tegenprestatie voor Hen
driks overkomst zouden ze hem een passend reisgeld moeten geven. De af
loop is niet bekend. Wel ziet men uit deze verspreide gegevens, dat Hen
drik niet onopgemerkt gebleven is. 

Wij zien dus dat aanvankelijk de relaties met het bisdom Munster de
zelfde waren als voorheen; ook de enkele Romeinse documenten geven het 
traditionele beeld. Een eerste verandering voltrok zich door de oprichting 
van het bisdom Groningen. Dat ging niet zonder verzet; verzet waaraan 
ook de abten actief deelnamen. De politieke troebelen hebben deze ob
structie begunstigd en een verbetering in het kerkelijk leven verijdeld. De 
ingreep van Alva heeft geen blijvende invloed gehad. In de betrekkingen 
met Rome zien we nog even iets van de moderne tijd, door het optreden 
van de nuntius in enkele incidentele gevallen. 
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3 In de politieke maalstroom 

De politieke rol, die de prelaten in deze periode spelen en de beschrijving 
der lotgevallen van de kloosters, die daarvan het gevolg waren, voeren ons 
op een zeer ingewikkeld thema. De tegenstelling tussen Stad en Ommelan
den speelt daarbij een grote rol. Nog gecompliceerder werd het toen het 
noorden in de algemene Nederlandse beroerten betrokken werd. Nu is er 
al veel over dit onderwerp geschreven. Vooreerst door Formsma in zijn 
vervolgwerk De Ommelander strijd. Zeer verhelderend is ook de disserta
tie van pater Ros over Rennenberg en de Groningse malcontenten. Iets 
gereserveerder moet men zijn ten aanzien van Costers bijdrage in het ge
denkboek over Prins Willem van Oranje. Zijn bewering dat de prins de 
Groningers wilde leren „Nederlands te denken", is te veel vanuit de huidi
ge opvatting van het Nederlanderschap gedacht. De Nederlandse staat 
moest nog geboren worden. Omwille van de overzichtelijkheid zullen wij 
eerst in grote trekken de politieke ontwikkelingen nagaan. Tegen deze 
achtergrond kunnen wij dan beter de lotgevallen van de abten en hun 
kloosters verstaan. 

Het is niet doenlijk in dit korte overzicht nader in te gaan op de vele 
nuances en schakeringen, die eigenlijk in dit tafereel aangebracht zouden 
moeten worden. Het zou echter een herhaling worden van wat Formsma 
en Ros over dit onderwerp gezegd hebben. 

In 1536 was, zoals gezegd, een nieuw gewest gevormd in de rij der Neder
landen: dat van Stad en Landen. Dat was meer theorie dan werkelijkheid. 
Met de simpele rol van hoofdstad van een gewest wilde de stad zich niet 
tevreden stellen. De Ommelanders van hun kant wensten als volkomen ge
lijkberechtigd beschouwd en behandeld te worden. Men kan zeggen, dat 
de centrale regering in Brussel niet erg geïnteresseerd was in deze interne 
moeilijkheden. Waarschijnlijk was zij ook te weinig op de hoogte van de 
historische achtergronden. In de dagen van de opstand zou deze interne 
tegenstelling een kapitale rol spelen. De houding die de partijen in de op
stand aannamen, werd primair bepaald door hun onderlinge strijd om on
afhankelijkheid. 

Karel V stelde evenals in de andere gewesten een stadhouder aan. Van 
hen noemen wij Johan de Ligne, graaf van Aremberg, die in 1568 sneuvel
de in de slag bij Heiligerlee; de graaf van Megen (stadhouder van Gelder
land) die daama optrad tot de komst van Alva; verder Caspar de Robles, 
heer van Billy, aanvankelijk als plaatsvervanger, sinds 1573 als stadhou
der. In november 1576 werd hij door het garnizoen gevangen gezet. Welis
waar werd hij na enkele weken vrijgelaten, maar zijn rol in Groningen was 
uitgespeeld. Hij was in feite de laatste stadhouder des konings. 

Doch deze stadhouders waren vaak afwezig. Zij hadden namelijk nog 
andere gewesten onder hun beheer; zij vertoefden dikwijls aan het hof in 
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Brussel en zij waren vaak te velde voor militaire ondernemingen. Daarom 
was er te Groningen een plaatsvervanger, de Luitenant. Deze speelde vaak 
een gewichtige rol. De bekendste is Johan de Mepsche. Onder toezicht 
van de luitenant vormden stad en Ommelanden nu een statencollege. De 
samenstelling daarvan was als van de vroegere staten: abten en prelaten, 
hoofdelingen, eigenerfden of volmachten van de kerspelen en natuurlijk 
enkele afgevaardigden van de stad. Deze samenstelling was niet altijd ge
lijk; het aantal kon variëren, maar de abten waren er altijd bij. Daar er 
aan frequente vergaderingen van grote groepen bezwaren kleefden, kozen 
de staten vaak gedeputeerden. Men zou deze kunnen omschrijven als een 
commissie ad hoc, b.v. vier geestelijken, vier hoofdelingen en vier verte
genwoordigers van de stad. De abten vinden we geregeld in de acta van de 
statenvergaderingen en ook van de gedeputeerden vermeld.51 

In deze periode kwamen reeds nieuwe moeilijkheden op. In 1548 werd 
namelijk een voorzichtige poging gedaan tot herziening van het lands
recht. De Ommelanders protesteerden daartegen op de landdag te Win-
sum, 2 maart 1551. De stad probeerde toen de abten tot haar standpunt 
over te halen. Hoewel dezen misschien niet zo radikaal anti-Gronings wa
ren, waren zij daarvoor niet te vinden.52 

De beeldenstorm in 1566 Het ook Groningen niet onberoerd. Wij heb
ben reeds gezien, hoe Alva het gezag herstelde en het bisdom Groningen 
oprichtte. Daarmee was voorlopig de rust weergekeerd. Echter niet voor 
lange tijd. Toen na de dood van Requesens in 1576 de Spaanse furie de 
zuidelijke gewesten in opschudding bracht, kwam het grote moment voor 
Willem van Oranje. Door zijn toedoen sloten de gewesten zich aaneen tot 
de Pacificatie van Gent, 8 november 1576. Ook de gewesten in het oosten 
en noorden werden uitgenodigd tot de Pacificatie toe te treden. 

Daarmee begint ook in Groningen een nieuwe fase. Stad en Ommelan
den waren steeds meer uit elkaar geraakt. De Pacificatie en de daarachter 
schuilende politiek interesseerden hen niet zo erg. Wel lag hier een moge
lijkheid de eigen strijd op een hoger niveau en voor een nieuw forum te 
brengen. De vraag werd dan ook: welke voordelen brengt toetreding voor 
de eigen strijd? Toen de stad, haar kansen afwegend, aarzelde, tastten de 
Ommelanders toe. Zij stuurden gedelegeerden naar de Staten-Generaal in 
Antwerpen. Hun klachten werden aangehoord en zij mochten aan de zit
tingen deelnemen. Doch zowel de Staten-Generaal als de prins meenden 
dat het conflict ondergeschikt diende te blijven aan de algemene belangen, 
die op het spel stonden.53 Zij hadden namelijk de mogelijkheden onder
kend om de noordelijke gewesten tot hun verzetsbeweging over te halen. 
Terstond na het sluiten van de Pacificatie ageerden zij in Groningen tegen 
stadhouder De Robles. Toen deze door het Waalse garnizoen gevangen 
genomen was, stuurden zij een nieuwe stadhouder, George de Lalaing, wel
dra graaf van Rennenberg. Deze was niet opgewassen tegen de vele moei
lijkheden die hem in het noorden wachtten. Een begaafder politicus dan 
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hij zou er al moeite mee gehad hebben. In onze dagen is men geneigd wat 
milder te oordelen over deze ridderlijke en ambitieuze jongeman. Zelfs de 
klassieke kwalifikatie die aan zijn naam kleeft, „het verraad van Rennen
berg", wordt voorzichtiger gehanteerd. De moeilijkheid waarmee Rennen
berg te kampen kreeg, is, mutatis mutandis, dezelfde die we bij de pre
laten der Ommelanden zullen vinden. Enerzijds fronderen tegen een bui
tenlands, absolutistisch regiem, dat de eigen belangen schaadde, ander
zijds trouw aan de katholieke godsdienst. Tot eensklaps bleek dat die ide
alen niet meer samengingen; dat het katholicisme alleen nog waarborgen 
vond bij het koninklijk gezag; dat nationalisme betekende, uitgeleverd zijn 
aan het calvinisme. Rennenberg en de stad hebben dat eerder gezien dan 
de Ommelandse prelaten. Toen die laatsten tot dat inzicht kwamen, was er 
geen weg terug meer, tenzij zij braken met de Ommelander politiek. Die 
consequentie hebben zij heel laat aanvaard. Het heeft hen niet gered. 

Rennenberg heeft de Unie van Utrecht nooit van harte aanvaard. Het 
heeft hem gebracht tot zijn ommezwaai van 3 maart 1580, door de een als 
terugkeer, door de ander als verraad bestempeld. Hij overleed op 22 juli 
1581. Verdugo volgde hem in zijn stadhoudersschap op. 

Intussen verscherpte zich het geschil tussen Stad en Ommelanden. De 
gedeputeerden van de laatste vertoonden steeds meer neiging, alleen te 
gaan vergaderen. Alva had daaraan zijn fiat gegeven in 1571, op voor
waarde dat daar zuiver Ommelandse aangelegenheden behandeld zouden 
worden. Van deze beperking kwam vaak weinig terecht, hetgeen de Gro
ningers uitermate irriteerde. Toen de Ommelanders ook nog gingen doen 
aan „grote politiek" in Antwerpen, was de maat vol. In november 1577 
nam de stad de Ommelanders, in het franciscanenklooster in vergadering 
bijeen, gevangen. Onder hen bevonden zich de abten van Aduard, Sel-
werd, Feldwerd, Thesinge en Rottum. De gevangenschap duurde meer 
dan een jaar. Zelfs de Staten-Generaal konden daarin geen verandering 
brengen; Rennenberg evenmin. 

De Ommelandse afgevaardigden, die nog vrij waren, meest landjonkers, 
vergaderden van nu af in Winsum. Zo was de Ommelandse deputatie uit
eengevallen in twee fracties, één in de stad, gevangene van de stad en 
toch nog tot samenwerking geneigd, en één in Winsum. De aanhangers 
van de laatste poseerden als de vrije representanten. Zij gingen steeds ver
der met de opstand mee en sloten zich spoedig bij de Unie van Utrecht 
aan. De stad helde toen over tot koningstrouw. Zo ook de prelaten, die 
niet gerust waren over de artikelen over de godsdienst, zoals die in de 
Unie van Utrecht vervat waren. 

Intussen had het noorden onder de guerilla tussen Spaansen en staatsen 
te lijden. Slechts een deel van Drente en de Ommelanden waren in Spaan
se handen. Van daaruit opereerde Parma in westelijke richting, maar na 
zijn dood in 1592 keerden de kansen. Reeds in 1584 was Willem Lode-
wijk Stadhouder der noordelijke gewesten geworden. Zijn neef Maurits, 
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ging ten aanval over. In 1591 veroverde hij Delfzijl, in 1592 Steenwijk en 
Koevorden. In 1594 was Groningen aan de beurt. Deze „reductie" bete
kende het einde van de Spaanse heerschappij in het noorden, en tevens het 
einde van de katholieke vrijheid. In 1594 werd de katholieke godsdienst 
verboden; de kloosters werden opgeheven. De verdere strijd tussen Stad 
en Ommelanden is voor ons thema van geen belang meer. 

Over de eerste fase hebben we weinige, verspreide gegevens. Zodra de 
stad en de Ommelanden zich aan Karel V onderworpen hadden, werden 
zij voor Karels politiek ingeschakeld. Op 29 mei verklaarde de keizer dat 
de abten en prelaten der Ommelanden aan zijn ontvanger-generaal, Hen
drik Stercke, 6245 Filipsdaalder geleend hadden tegen 6%, ter betaling 
van het krijgsvolk voor Koevorden.54 

Ook moesten de staten voortaan hun bijdrage leveren aan het centraal 
bestuur. Door bemiddeling van de stadhouder sloten Stad en Lande op 23 
juli 1539 in de abdij Selwerd een overeenkomst voor het opbrengen van 
de jaartaxe aan de keizer.55 

Op 11 juli 1550 huldigden de abten en andere prelaten, hoofdelingen, 
eigenerfden en burgemeesters en raad van de stad Karels zoon Filips als 
hun toekomstig heer.56 Vijf jaar later verstrekten de staten Karel nog
maals een som van 10.000 Karolusgulden. Onder de crediteuren vinden 
we de abten van Selwerd, Rottum en Thesinge.57 

Zoals gezegd, raakten stad en landen geleidelijk uit elkaar. De stad 
hoopte de prelaten voor zich te winnen en ontbood op 9 maart 1560 enke
len van hen op het stadhuis, o.a. de abten van Selwerd en Rottum. Dezen 
wilden echter niet met hun landgenoten breken. In de zestiger jaren traden 
de abten van Selwerd en Thesinge enkele malen namens de Ommelanders 
op, doch zonder resultaat.58 

Onder zulke omstandigheden was het niet aangenaam, statenlid te zijn. 
Na de beeldenstorm en de daarop volgende bedreigingen werd dat nog er
ger. Op de landdag van augustus 1567 gaven de zittende leden dan ook te 
kennen, dat ze graag hun taak aan anderen wilden overlaten. Dat werd 
niet aanvaard. Alleen de abt van Rottum, Dutmar Rengers, kreeg wegens 
ouderdom en hardhorigheid verlof, te verschijnen wanneer hij dat ver
koos. Verder werd als enige verlichting de abt van Feldwerd, Herman van 
Dokkum, aan de gedeputeerden toegevoegd.59 

Een jaar later kwam een invasie onder Lodewijk en Adolf van Nassau. 
Bij Heiligerlee werd stadhouder Aremberg verslagen. Hij zelf en Adolf 
sneuvelden. Lodewijk trok op naar Groningen en nestelde zich op 3 juni 
in klooster Selwerd. Als vele anderen meende de abt van Feldwerd dat het 
Nassause leger verslagen zou worden. Op zijn wagen volgde hij het leger 
van Aremberg, om de afloop gade te slaan. Het kwam anders uit. Lode
wijk requireerde nu in het oosten wat hij gebruiken kon. Uit talrijke ker
ken werden de klokken weggehaald. De abt van Wittewierum moest 3000 
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gulden betalen. Zijn collega van Feldwerd verloor al zijn zilver en klei
nodiën60 

De ijlings toegesnelde graaf van Megen was niet in staat Lodewijk te 
verslaan. Selwerd bleef bezet, de stad bedreigd. In Megens gezelschap be
vond zich de Gelderse raadsheer, Joost van Cranevelt. Uit zijn brieven aan 
het Hof van Gelderland kunnen we een en ander ontlenen.61 Op 27 juni 
schreef hij dat de vijand vanuit Selwerd de rondomliggende dorpen brand
schatte. Daags daarna hebben Megens soldaten vergeefs het klooster be
stormd. Omdat het klooster niet vrij lag maar rondom bewoond was, bleef 
het bij schermutselingen. Een definitieve slag was niet mogelijk, zelfs niet 
toen begin juli versterkingen kwamen. Doch de kansen keerden met de 
komst van Alva op 15 juli. De geuzen trokken af, na eerst het klooster in 
brand gestoken te hebben. De brand woedde van vijf uur 's morgens tot in 
de middag. Alva liet de geuzen begaan. Toen ze weg waren, beval hij het 
klooster in te nemen en de brand te blussen. De „bevrijders" troffen al
leen nog de oude nonnen aan. Van de jonge waren er een heel stel met de 
geuzen meegegaan, „niet tegen haar wil" volgens Joost. Waar de abt zich 
bevond, wordt niet meegedeeld. 

Nu zette Alva de geuzen na en versloeg hen bij Jemmingen. Caspar de 
Robles werd luitenant. De stad kreeg Spaans garnizoen. Een aantal ver
dachte burgers werd gevangen genomen, enkele van hen opgeknoopt.62 

Velen waren echter tijdig uitgeweken naar Oost-Friesland. Vandaar uit 
bleven de geuzen actief. Kort voor Kerstmis 1569 deden zij met ongeveer 
200 man een inval in Fivelgo. Daarom werden vanuit Groningen soldaten 
in die streek ingekwartierd, onder andere tien man in Feldwerd.63 Sinds
dien had het platteland onder de guerilla te lijden. Zo deed Alle Sitsema, 
aanhanger van Lodewijk van Nassau, een overval op klooster Rottum.64 

Maar ook in de stad was het leven niet aangenaam: De Robles was een 
ongemakkelijk en onbeheerst man. Hij tyranniseerde de burgers en ontzag 
niemand. Prelaten en hoofdelingen schold hij voor Luthersen en rebellen. 
De abt van Thesinge gaf hij zelfs in een woedeaanval een schop.65 Ook 
het wantrouwen tussen stad en Ommelanden duurde voort. Op 28 februari 
1572 kwam een grote delegatie Ommelanders naar de stad om zich te be
klagen. Onder hen de vier benedictijnenabten. Zij werden weliswaar op 
het stadhuis ontvangen, maar verder dan het uiten van wederzijdse grieven 
kwam men niet.66 De abt van Feldwerd had bijzondere reden tot ontevre
denheid. Een jaar lang moest hij in het klooster enkele soldaten en een 
korporaal onderhouden. Daar zij geen soldij ontvingen, moest hij het hun 
elke week voorschieten. Of hij het geld heeft teruggezien, is nog de 
vraag.67 

Ook in Rottum waren moeilijkheden. Op 5 december 1572 beklaagden 
de ingezetenen van Ezinge zich bij de Hoge Justitiekamer over de abt. De
ze had hun vee in beslag genomen en weggevoerd, op het motief dat ze 
niet goed katholiek waren. De benadeelden verklaarden dat ze „goede ca-
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tholische menschen" waren, al gaven ze toe, met Pasen niet gebiecht en 
gecommuniceerd te hebben. Dat wilden ze in de toekomst beteren, maar 
hun geld en goed wilden ze niet minder graag terug. Het gaat hier om tien 
mannen en vrouwen. Reyndert van Hardewier mist zeven koeien; Gerrit 
Smidt twee; Diuert ter Borch had 22 daalder moeten geven; Luyten 
Schraver heeft zijn boete betaald (de aard van die boete wordt niet aange
geven); Cathrijn Florisweduwe verloor twee koeien; Willem Claessen vier: 
Jidtie, weduwe van Johan Abertz zes; Tijmen van Hardewier twee; Jan 
Claessen „synde een arm man" had zijn enige koe moeten missen; Reyner 
Mentens had meer dan 50 daalder moeten betalen.68 De abt was dus op 
goedkope manier 24 koeien en een kleine honderd daalders rijker ge
worden. 

De moeizame relaties tussen stad en Ommelanden sleepten zich in de 
lopende jaren voort. Op de landdag van 12 november 1574 ondernamen 
de staten nogmaals een poging tot eenheid. Beide partijen kozen twaalf ge
deputeerden. Bij die van de Ommelanden waren ook de abten van Sel-
werd, Thesinge en Feldwerd.69 Maar praten had geen zin meer. De Om-
melanders besloten het hoger op te zoeken. Op hun vergadering in het 
Broerenkloester te Groningen (23 juli 1576) delegeerden zij de abt van 
Rottum, Jodocus Oxius, twee hoofdelingen en een syndicus naar het Hof 
in Brussel om daar de wensen en de klachten der Ommelanders kenbaar 
te maken. De commissiebrief was gezegeld door de abt van Selwerd en 
Edzard Rengers van Ten Post.70 

Resultaat van deze missie is niet bekend, maar de gebeurtenissen in het 
zuiden brachten een keer. De Pacificatie van Gent bood de Ommelanders 
een kans. Zij delegeerden vier leden, onder wie de abt van Feldwerd, Her
man van Dokkum, naar Brussel. Op 7 december aanvaardden zij de reis. 
Hun klachten werden aanhoord, vervolgens werden ze uitgenodigd deel te 
nemen aan de dagelijkse vergaderingen. Op 30 december sloten de Om-
melandse gedelegeerden zich bij de Pacificatie aan. Op 9 januari tekenden 
zij ook nog de Unie van Brussel. 

Tevreden over dit resultaat keerden de afgevaardigden naar huis. Zij 
maakten een omweg over Middelburg om daar een bezoek te brengen aan 
de Prins van Oranje. Deze zag de twist tussen de stad en de Ommelanden 
als een gevaar voor de eenheid in het verzet tegen Spanje. Hij maande 
daarom tot vrede. Hoewel hij meer voor de Ommelanden geporteerd was, 
schijnen de Staten-Generaal vooral belang aan de stad gehecht te hebben. 
De prins probeerde nu de partijen te bewegen hun eigen geschillen op te 
schorten tot men een algemene beslissing gevonden zou hebben voor de 
kwestie die bij hem op de eerste plaats kwam.71 

De komst van Rennenberg heeft de verhouding niet verbeterd. Integen
deel, de stad besloot harde maatregelen te nemen. Op 1 november 1577 
liet zij alle Ommelandse gedeputeerden, die in het franciscanenklooster 
vergaderden, gevangen nemen.72 Onder hen waren vijf prelaten, namelijk 
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de vier benedictijnenabten en de abt van Aduard. Deze vijf werden apart 
gevangen gezet in het Aduarder huis in de stad. De abt van Aduard is 
daar overleden. 

Op 10 december probeerde de abt van Rottum te vluchten doch buiten 
de stad werd hij ingehaald en teruggebracht. Toch waren de gedetineerden 
niet tot toegeven te bewegen. De vrije jonkers vormden, zoals gezegd, in 
Winsum een eigen landdag. Van beide zijden deed men nu beroep op de 
Staten-Generaal. Oranje en Matthias van Oostenrijk helden nu over naar 
het Ommelandse standpunt. De stad verspeelde allerwegen sympathie, 
overigens vooral omdat zij bleef talmen zich bij de opstand aan te sluiten. 
Het is niet onmogelijk dat vooral de vrees voor prestige-verlies de stad er
van weerhield, de gevangenen zonder meer vrij te laten. Het moet wel met 
oogluiken van de magistraat geweest zijn dat de meesten op den duur kon
den vluchten, o.a. de abt van Rottum ten tweede male, op 15 september 
1578. De drie andere abten en drie leken bleven. Op 24 oktober beval 
Matthias tenslotte ook dezen vrij te laten. Rennenberg werd met de tenuit-
voering ervan belast. Op 2 december voerde deze het bevel uit en op 22 
december waren allen vrij. Het had bijna veertien maanden geduurd. 

Niet alleen de Staten-Generaal, ook de conventen die ineens van hun 
oversten beroofd waren, hebben gezamenlijk bij de magistraat een protest 
laten horen.73 Dat maakte bij de stad nog minder indruk dan het protest 
uit Brussel. Overigens moet men toegeven dat er al spoedig verzachtingen 
werden aangebracht. Op 28 februari 1578 gaf men de statenleden bewe
gingsvrijheid, op voorwaarde van een borgtocht en het erewoord dat ze de 
stad niet zouden verlaten.74 Een maand later verzocht de abt van Thesin-
ge naar zijn klooster te mogen gaan „des waters ende dijeken halve". Hij 
beloofde op erewoord te zullen terugkeren. Doch de magistraat weigerde. 
Ze was bang voor de consequenties en de abt was volgens hen een van de 
oorzaken van de twist en een van de grootste tegenstrevers geweest.75 

De abt van Rottum was zeer actief. Het gemeentearchief van Groningen 
bezit nog een latijnse brief van zijn hand, gericht aan het stadsbestuur. 
Verder nog een brief aan Asinge Entens.76 In beide poogde hij nog eens 
het standpunt van de Ommelanders uiteen te zetten. Op zijn eerste vlucht 
vond men op hem enkele compromitterende politieke brieven.77 Het werd 
hem dan ook zwaar aangerekend dat hij op 15 september ten tweede male 
uitbrak, ondanks het gegeven erewoord.79 

Het is geen wonder dat vele Ommelanders nu van geen verzoening meer 
wilden weten.79 De abten namen een gematigder standpunt in. Daarin 
school een mogelijkheid tot verdere verdeeldheid. Gedurende heel het jaar 
1578 hebben de Staten-Generaal vergeefs geprobeerd beide partijen voor 
hun eigen strijd te winnen. Kort na zijn ontsnapping is de abt van Rottum 
met Christoffel van Ewsum en Asinge Entens naar Antwerpen gereisd, 
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maar zij werden er niet zo verheugd binnengehaald als zij gehoopt had
den. Sindsdien kan men abt Oxius tot de radikalen rekenen. 

Intussen was er meer beweging gekomen in de landelijke verhoudingen. 
De gereformeerden eisten meer vrijheden en zelfs de Staten-Generaal wer
den meegaander op dit punt. Op 24 augustus 1578 kondigden de vrije jon
kers in de Ommelanden de religievrede af. Oxius heeft daartegen na zijn 
bevrijding geen bezwaren gemaakt. Het breekpunt werd de Unie van 
Utrecht, op 29 januari gesloten en bedoeld als een nadere Unie om de be
dreigde Pacificatie van Gent en de Unie van Brussel te redden. Kort tevo
ren immers had Parma de Unie van Atrecht tot stand gebracht. Weliswaar 
beloofden de prelaten op de eerstkomende landdag te zullen verschijnen, 
maar zij maakten bezwaar tegen de bepalingen omtrent de godsdienst.80 

Ook de pastoors van het platteland en vele leken waren niet gerust.81 

Het voornaamste bezwaar was gericht tegen artikel 13, waarin stond 
dat uitgetreden kloosterlingen recht hadden op een alimentatie uit de 
kloostergoederen. Men wees nu op artikel 15 waar uitdrukkelijk het 
voortbestaan van de kloosters gegarandeerd werd.82 

Hoe verward de situatie voor de betrokkenen was, blijkt wel uit het feit 
dat sommige abten begin januari nog niets voelden voor die nadere Unie 
en dat ook bij monde van de abt van Aduard bekend maakten. De abt van 
Selwerd daarentegen beloofde nog op de landdag in januari dat hij probe
ren zou, zijn collega van Aduard te overreden mee te gaan naar Utrecht. 
Abt Johannes Greven weigerde dit.83 Hij schijnt als eerste gezien te heb
ben wat op het spel stond. Zijn standpunt won het van dat van Lontzenius 
en na 23 januari, toen de Ommelandse jonkers de Unie van Utrecht gete
kend hadden, weigerden de abt en andere prelaten, met uitzondering van 
Jodocus Oxius. Pas op de landdag van 2 april sloten de abten zich weer 
bij de andere Ommelanders aan, zonder nochtans de Unie van Utrecht te 
aanvaarden. Het is op die landdag geweest dat men besloot zich tot de bis
schop van Munster te wenden met het verzoek de Ommelanden weer in 
zijn bisdom op te nemen. 

Voor de stad golden de abten nu als verraders. Dat ondervond kort na
dien de abt van Selwerd. De schuitenschuivers, het schippersvolk uit een 
van de voorsteden, een groep apart in de Groningse samenleving van die 
dagen, wisten hem op 4 juni in Dorkwerd te vangen en voerden hem in 
triomf naar de stad.84 

Rennenberg, intussen in steeds groter moeilijkheden gekomen, bereidde 
zijn terugkeer naar de koning voor. Staatse troepen kwamen voor de stad 
en bezetten o.a. Selwerd,85 maar op 3 maart 1580 deed Rennenberg zijn 
staatsgreep. De Ommelanders volhardden in het verzet, ook enkele abten, 
namelijk die van Thesinge, Rottum en Feldwerd. Lontzenius schijnt zich 
sindsdien van hen te hebben afgewend. Op de landdag te Winsum, 14 
maart 1580, besloten zij de kostbaarheden van hun kloosters te gelde te 
maken om de oorlog tegen de stad te kunnen bekostigen. Kelken, mon-
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stransen, abtsstaven uit alle kloosters en kerken van de Ommelanden kwa
men daarvoor in aanmerking. Twee weken later besloot men uit elke 
kerktoren één klok weg te nemen voor hetzelfde doel.86 Op de landdag 
van 2 april ging men nog een stap verder. Voorgesteld werd dat men, om 
aan de nodige soldij te komen, de kloostergoederen zou requireren van die 
abten die aan de zijde van de stad stonden: Aduard, Selwerd, Oldenkloos-
ter in de Marne en Oosterwierum. Daartegen kwam echter verzet, ook van 
de leken.87 Niet alleen omdat men zover niet wilde gaan, maar meer nog 
omdat men een van de leiders, Christoffel van Ewsum, ervan verdacht, 
dat hij de goederen voor zich zelf wilde houden en heer van de Ommelan
den wilde worden.88 Toch is een begin gemaakt in de priorij van Winsum 
en de abdij Oldenklooster in de Marne. Men vroeg daarna Herman van 
Dokkum het proces-verbaal daarvan te tekenen, opdat prior en subprior 
gedekt zouden zijn tegenover hun abt, die in de stad verbleef. Herman 
heeft dit gedaan.89 

De abten van Thesinge en Feldwerd speelden in deze maanden een gro
te rol. Maar de kansen keerden. In juni 1580 werd Groningen ontzet, zo
dat Rennenberg weer meer macht over de Ommelanden kreeg. Voor de 
abten een pijnlijke situatie. Degenen die zich reeds in de stad bevonden, 
braken nu met de Ommelanders en sloten zich bij de stad aan. Die van 
Feldwerd, Thesinge en Rottum weken uit naar Oost-Friesland.90 Hun 
kloosters werden geacht nu zonder abt te zijn. Daarom bevalen de luite
nant en de Hoofdmannenkamer op 20 juli aan de verweesde conventen 
onverwijld nieuwe oversten te kiezen. 

De conventen wendden zich gezamenlijk tot Rennenberg met bezwaren. 
Het zou moeilijk zijn een legale keuze te doen plaatsvinden, zolang de ge
vluchte oversten niet officieel afgetreden of afgezet waren. Bovendien was 
het niet te verwachten dat de visitatoren, die van rechtswege een keuze 
zouden moeten voorzitten, konden komen. Men zag daarom liever, dat 
Rennenberg probeerde de abten te doen terugkeren en hun de gelegenheid 
te geven zich te zuiveren van de beschuldiging. De argumentatie luidt, dat 
de prelaten gevlucht zijn voor het oorlogsgevaar en de overlast van de sol-
dateska. Zij zijn in werkelijkheid trouw aan koning en godsdienst. Maar 
het is Berthold Entens die met zijn leger de rust verstoord heeft. Hij heeft 
kloosters en geestelijke instellingen geliquideerd. De prelaten kunnen in 
hun kloosters niet gemist worden. Zij moesten daarom wel met de rebellen 
onderhandelen. Men eitere hen volgens de vastgestelde vorm. Zij hebben 
recht gehoord te worden. 

Het stuk is getekend door de emeritus-abt van Rottum, Dutmar Ren-
gers, Johan Harmanni, prior aldaar, die tevens woordvoerder voor Feld
werd is; Marriken Sickens, priorin van Thesinge, en Cornells Salinck, se
nior van Rottum.91 

Voor de uitgeweken abten was de situatie trouwens verre van aange
naam. Het conflict tussen stad en Ommelanden groeide nu uit tot een con-
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flict tussen Spaansgezinden en staatsgezinden en tegelijk tot een conflict 
tussen katholieken en reformatorischen. Op 6 oktober 1580 had er in 
Oost-Friesland een consult plaats van zestien uitgeweken Onunelanders 
onder wie Johan Rengers en Abel Eppens, twee van onze zegslieden over 
deze tijd. Men wilde de prins van Oranje te hulp roepen als stadhouder. 
Verder moest een afgezant naar Winsum gaan om de achtergebleven Om-
melanders te raadplegen. Dan werd ook voorgesteld de kopers van kloos
tergoederen te helpen. Dat was natuurlijk een delicate zaak, daar er onder 
de uitgewekenen ook drie abten waren, die men niet voor het hoofd wilde 
stoten. De vergaderden redden zich eruit met de afspraak dat men deze 
kwestie zou overlaten aan degenen die met de naasting dier goederen inge
stemd hadden.92 

Rengers vermeldt niet, hoe de abten reageerden. Wel weten we dat die 
van Thesinge en Rottum nog in december van dat jaar actief aan de zijde 
der uitgewekenen stonden.93 Een maand later echter sturen zij met een 
aantal hoofdelingen uit de Ommelanden een oproep aan de uitgewekenen, 
waarin zij dezen uitnodigden, zich duidelijk uit te spreken. Zij moeten niet 
menen, dat zij door hun actie hun vaderland dienen. Integendeel, zij ver
geten hun plicht en hun land en maken zich daardoor verdacht. Zij moe
ten nu elk met een persoonlijk getekend stuk partij kiezen; ófwel als goede 
patriotten hun verplichtingen nakomen, ófwel als meinedigen en woord-
brekers gebrandmerkt worden.94 Vanwaar die plotseünge ommekeer? Is 
het eindelijk tot hen doorgedrongen (mede door bovengenoemd voorstel 
over de kloostergoederen) dat de godsdienst en hun eigen bestaan op het 
spel stonden? Abel Eppens weet te vertellen dat de abt van Feldwerd zich 
spoedig met Parma en de stad verzoende. De abt van Thesinge volgde la
ter, zij het niet zo van harte. Hij sloot wel vrede met Parma, omdat hij als 
monnik in zijn klooster wilde sterven; maar niet met de stad.95 Ook de 
abt van Rottum schijnt naar zijn klooster te zijn teruggekeerd. Alle drie 
namen sindsdien hun diverse taken in de Ommelanden weer waar. 

Intussen ging de guerilla door, zodat de stadhouder verplicht was ook 
op het land troepen te legeren. Zo kwam er in februari een vendel in Feld
werd.96 De tegenstanders lieten zich niet onbetuigd en probeerden weer 
een aanval op de stad. In 1581 nestelden zij zich voor de zoveelste maal in 
Selwerd en Aduard. Dat duurde ongeveer een maand tot de opvolger van 
Rennenberg, Verdugo, in Groningen aankwam.97 De stad was er alles 
aan gelegen dit obstakel voor haar muren definitief uit de weg te ruimen. 
Na onderhandelingen tussen stadsbestuur en abdij werd overeengekomen 
dat de abdij een passende behuizing in de stad zou krijgen; de stad zou 
dan de abdij mogen afbreken. Hendrik Lontzen stelde twee mogelijkheden 
voor: één van de twee nonnenkloosters op het Broerenkerkhof of het 
bisschopshuis dat ook als stadhoudershof gebruikt werd.98 Twee dagen la
ter liet de abt zijn keuze vallen op het eerste pand tegen de belofte, Sel
werd niet meer op te bouwen dan met verlof van de stad. De magistraat 
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nam dit in overweging." Toch verliep de transactie niet zo vlot. Op 22 
december 1583 liet de abt weten, dat hij het Vrouw Sywenconvent voor 
drie jaren wilde huren en dat hij graag vóór Kerstmis antwoord wilde heb
ben.100 In januari 1584 werd daar gunstig over beschikt.101 Dit Vrouw 
Sywenconvent was een van de twee bovengenoemde huizen op het Broe
renkerkhof. Eerst op 24 september van dat jaar kon de abdij dit huis ver
werven tegen een vaste jaarrente aan de bewoonsters van het andere huis, 
genaamd Vrouw Menoldaconvent.102 

Blijkens de akte van overdracht verkeerde Selwerd zelf toen reeds in 
zeer ruineuze staat, zodat er voor de stad niet zoveel af te breken viel. 
Daarmee was na meer dan drie en een halve eeuw een einde aan dit kloos
ter gekomen. Het convent was voorlopig nog veilig in de stad. In de para
graaf over de economie hebben we al gezien dat het er een kommervol be
staan leidde. 

Ook voor de andere kloosters werd het somber. In juni 1581 deden de 
geuzen een overval op Thesinge en plunderden het klooster uit. Vele 
kloosterlingen werden gevangen weggevoerd.103 Een jaar later plunder
den de Spaanse soldaten het klooster. De luitenant bood toen aan, de zus
ters een schadevergoeding te geven uit de goederen van de uitgeweken 
Ommelanders.104 Deze onfortuinelijke behandeling van beide zijden zal 
te wijten zijn aan het feit dat de abt, Gerard Ahues, zich bijzonder gehaat 
gemaakt heeft. Voor de Ommelanders in ballingschap gold hij als een ver
rader. Bij de Groningers was hij al even verdacht door zijn vijandige hou
ding tegenover de stad. We zagen reeds, dat hij zich wel met Parma, maar 
niet met de stad verzoend had. In datzelfde jaar (1582) werd hij door de 
burgers als vijand uit de stad verdreven. Want zijn verzoening met Parma 
had slechts ten doel gehad naar zijn klooster te kunnen terugkeren. Voor 
de rest wilde hij dat men de hervormden in vrede liet. Dat moest de bur
gers wel verdacht voorkomen.105 

Hij schijnt ook in zijn klooster niet met rust gelaten te zijn. Althans op 
12 december 1582 werd de abten van Selwerd en Rottum opgedragen een 
voorlopige administrator voor Thesinge aan te stellen.106 Maar Gerard 
gaf zich niet zo gauw gewonnen. Spoedig moet hij zijn teruggekeerd en 
waagde hij zich zelfs in de stad. Steunend op zijn persoonlijke relaties met 
de stadhouder, Verdugo (die kort tevoren nog bij hem te gast was ge
weest) meende hij veilig te zijn. Dat verwekte beroering in de stad, zodat 
hij spoedig moest vertrekken. De schuitenschuivers dreigden hem een vol
gende maal te zullen vermoorden.107 

Nog in de winter van 1586 was de afkeer niet bedaard. Op 14 december 
kreeg hij verlof om, zolang de vorst duurde, in zijn huis in de stad te wo
nen. Zodra de kou voorbij was, zou hij de stad moeten verlaten en in de 
tussentijd mocht hij zich niet op straat vertonen.109 In 1584 was intussen 
het klooster Thesinge nogmaals overvallen en vrijwel geruïneerd. Het con-
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vent vluchtte naar de stad en vestigde zich van toen af definitief in zijn re-
fugiehuis. Op den duur moet men toch de abt veroorloofd hebben zich 
weer bij zijn convent te voegen, want in de laatste van de jaren '80 ver
bleef hij in de stad.109 Wel is er in diezelfde jaren nog gediscussieerd of 
Thesinge herbouwd zou worden.110 Op zondag 14 april 1591 maakt Al
ling melding van een gevangenname van de abt. De omstandigheden en de 
identiteit van de arresteerders blijven echter in het ongewisse.111 

Nog dramatischer was de gang van zaken in Rottum. De politieke activi
teiten van abt Jodocus Oxius hebben we al grotendeels besproken. Intus
sen heeft in hemzelf een geestelijke ommekeer plaats gehad. Evenals Ge
rard Ahues was hij een felle tegenstander van de stad en ook hij schijnt in 
later jaren van opvatting geweest te zijn, dat men de reformatorisch gezin
den niet om hun overtuiging lastig moest vallen. Maar bij hem waren ook 
persoonlijke motieven in het spel. Wij hebben gezien, dat hij in 1577 tij
dens zijn Groningse gevangenschap tweemaal wist uit te breken. De eerste 
keer was dat op 10 december, maar hij werd spoedig achterhaald. In het 
proces-verbaal van de stadssyndicus wordt vermeld, dat men politieke 
brieven op hem vond, die compromitterend waren. Alting gaat een stap 
verder en spreekt van „begijne boelbreven", dat wil zeggen liefdesbrieven 
van een non, die hij inmiddels verscheurd had.112 

Het gaat hier om een conventuale van Rottum, een juffer van Langen, 
met wie hij volgens Eppens al enige jaren „conversiert" had.113 Op den 
duur werd zijn positie onmogelijk en op 11 October 1581 deed hij ten 
overstaan van zijn broer, Herman van Dokkiun, afstand van zijn abbatiaat 
(zie Hoofdstuk Vla, par. 3). Kort daarop trouwde hij in Norden officieel 
met de juffer van Langen. Hij eiste nu van het convent een jaarlijks pensi
oen. Eppens, die Jodocus' kwaliteiten erkende, vond dit toch een minder
waardige vertoning. Ook stadhouder Verdugo en luitenant de Mepsche 
hebben zich nogal boos gemaakt. Zij waarschuwden graaf Edzard van 
Oost-Friesland tegen Jodocus. De monniken van Rottum hadden nog een 
vordering op hem wegens een schuld van 10.000 gulden, die hij in zeven 
jaar gemaakt had en waarvan pas 6000 terugbetaald waren. Jodocus pro
beerde zich bij de graaf te verdedigen. Het schijnt dat deze hem met rust 
liet.114 

Lang heeft hij het niet meer gemaakt. Hij schaarde zich nu geheel aan 
de zijde van de opstand. In het voorjaar van 1585 bezocht hij met Luirt 
Mamminga de schans te Oterdum. Zij werden daar met saluutschoten ver
welkomd. Maar er werd met scherp geschoten, zodat Jodocus' beide benen 
verbrijzeld werden. Hoewel hij in aller ijl naar Emden vervoerd werd, 
overleed hij op 2 maart. Volgens Eppens was zijn dood meer een gevolg 
van ondeskundige behandeling dan van de verwondingen. Jodocus werd 
op het gasthuiskerkhof te Emden begraven.115 Mijleman ontmoette in 
zijn tijd nog Rottumers die Jodocus gekend hadden. Hij weet daarom te 
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vertellen, dat hij door zijn „quaet comportement starf als disperaet". Hij 
heeft ook nog zijn gulden drinkbeker in handen gehad.116 

Jodocus' opvolger in Rottum werd Bernard Menssens of Mensema, 
voordien monnik in Feldwerd. Voorlopig bleven hij en het convent nog in 
Rottum, maar op 28 september 1587 deden geuzentroepen een overval op 
het klooster. De abt vluchtte overhaast naar de stad, terwijl enkele monni
ken nog probeerden het klooster te verdedigen. Zij konden niet verhinde
ren, dat het leger, zes- à achthonderd man sterk, het klooster plunderden 
en in brand staken. De plundering duurde van 7 uur 's morgens tot 3 uur 
's middags.117 Waarschijnlijk heeft het kleine convent zich toen in het re-
fugiehuis in de stad gevestigd.118 Toch heeft de abt tot het laatste toe 
contact gehouden met de Ommelandse staten, zelfs toen zijn collega's al
len voor hun functies bedankten.119 

Ook met Feldwerd was het nu spoedig gedaan. Nog in 1583 trad abt Her
man in de Ommelanden op als een man van gezag.120 Maar tegelijk met 
Thesinge werd Oldenklooster in 1584 geplunderd. De abt week uit naar 
de stad. Dat wekte wantrouwen. Men beschuldigde hem nu een dubbele 
rol te spelen en de akten van de Ommelandse landdagen vervalst te heb
ben; ook zou hij slechts ghegoeset (d.w.z. met de geuzen meegedaan) heb
ben, om zijn klooster te behouden. Herman wees die beschuldiging van de 
hand.121 Het baatte hem weinig. Het is niet helemaal duidelijk wat er met 
het convent gebeurd is. Eppens zegt enerzijds dat de abt sinds de overval 
van 1584 in de stad woonde.122 Anderzijds suggereert hij, evenals Ren-
gers, dat de zusters in 1588 nog in het klooster woonden, toen de kerk 
door bliksem gedeeltelijk verwoest werd.123 Misschien is deze ramp aan
leiding geweest voor de zusters om naar de stad te gaan. In elk geval wa
ren er nog verbindingen met Feldwerd, die de stad niet gaarne zag. In 
1591 namelijk moest Delfzijl zich aan Maurits van Oranje overgeven. 
Sindsdien had de stad geen controle meer over het oosten. In Feldwerd 
woonde toen nog een meier. Met verlof van de abt begaf ook een zekere 
Reyndt Ubbena zich daarheen, omdat hij liever onder de geuzen dan on
der de stad wilde leven.124 Begin september kwamen de staatsen in Feld
werd en Appingedam.125 

Maar al hadden de prelaten een toevlucht in de stad gevonden, ze bleven 
nog altijd even onafhankelijk ten opzichte van de bestuurders. Op 11 ok
tober 1581 richtten enkele prelaten, o.w. die van Selwerd zich tot Parma 
om verlichting van lasten, wegens geleden schade aan kloosters en kloos
tergoederen. Ze schoven de schuld op de twist tussen stad en Ommelan
den. Daarom wensten ze een opvolger voor Lalaing, liefst de vroeger zo 
gesmade De Robles. Begrijpelijkerwijze was de stad niet gesticht over deze 
stap, waarbij de magistraat gepasseerd was.126 In januari 1583 was er 
weer wrijving tussen de luitenant en de prelaten. Wat er aan schortte blijkt 
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niet; wel dat de prelaten bij hun mening bleven.127 Toen in de herfst van 
1585 de stad op een landdag weer eens voorstelde, dat men de krijgslasten 
over stad en Ommelanden gelijkelijk zou verdelen, d.w.z. dat elk de helft 
zou dragen, stelden de Ommelanders, die het nog met de stad hielden, bij 
monde van de abten van Feldwerd en Oldenklooster in de Marne uit pro
test hun mandaat beschikbaar.128 In hoeverre dat indruk gemaakt heeft, 
blijkt niet. Doch het duurde niet lang meer of de prelaten verzoenden zich 
met de situatie. Het werd hun eindelijk duidelijk, dat op een bevredigende 
regeling met de aanhangers van de Unie van Utrecht niet meer te rekenen 
viel. Nolens volens gaven zij zich aan de situatie gewonnen. Op den duur 
bedankten zij voor alle functies, die zij in de Ommelanden bekleed had
den, 6 oktober 1588. Alleen de abt van Rottum heeft dat toen nog niet ge
daan.129 Later volgde ook hij. Wel bleven zij zich theoretisch nog als ver
tegenwoordigers van de Ommelanden beschouwen. Daarom meenden zij 
ook dat zij zich toch nog met de bestuurszaken konden inlaten. Met name 
de abt van Feldwerd wilde in de Raad toegelaten worden. Eerst na lang 
aanhouden van de geestelijkheid werd dat ingewilligd, doch slechts voor 
zover de omstandigheden dit wenselijk of gebiedend zouden maken.130 

Van de abten van Selwerd en Rottum horen wij enkele malen dat zij bij 
stadszaken betrokken waren. Hendrik van Lontzen zegelde op 30 juni 
1591 een stadsdocument.131 Op 26 november 1593 werden in de raad 
klachten over het bestuur van stadhouder Verdugo geuit. De stad kwam 
steeds meer in het nauw en Verdugo bleek niet in staat iets voor Gronin
gen te doen. Men besloot aan de tijdelijke landvoogd in Brussel, Emest 
van Mansfeld, een andere stadhouder te vragen. Op 18 januari werden 
drie afgevaardigden aangewezen. Op beide vergaderingen traden Lontze-
nius en Bernard Mensema als gedeputeerden van de Ommelanden(!) op. 
De laatste vormde met burgemeester Joachim Ubbena en stadssyndicus 
Willem Hammonius het gezantschap, dat naar de landvoogd zou gaan.132 

Of zij toen reeds gegaan zijn, is niet duidelijk, want kort daarop, 30 janua
ri, verliet Mansfeld de Nederlanden. De nieuwe landvoogd, Ernst van 
Oostenrijk, kwam eerst een jaar later in de Nederlanden. In de loop van 
1594 is de delegatie voor de drie genoemden in elk geval vernieuwd.133 

Zij zijn toen inderdaad gegaan en brachten bij monde van Hammonius 
verslag uit.134 Maar het haalde weinig uit. Phebens beschrijft in zijn kro
niek de hopeloze situatie in de stad. De burgers waren verdeeld: aan de 
ene kant nu de katholieken die nog op Brussel hoopten, aan de andere 
kant de gereformeerden die daarvan geen heil meer verwachtten. Hij wijt 
dit aan het optreden van de Jezuïeten, wier ijver hij erkent, maar wier op
treden hij niet waardeerde.135 

Op 16 juli 1594 boden enkele abten en prelaten, alsook drie stadspas
toors de magistraat een verzoekschrift aan, om over de vredesvoorwaar-
den te gaan onderhandelen. Zij wilden niet langer de verantwoording van 
verder bloedvergieten dragen. Verdugo weigerde eerst, maar op 19 juli 
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stuurde hij „met algemene instemming van de burgerij" twaalf onderhan
delaars naar Maurits. Daags daarop werd de wapenstilstand gesloten en 
op 23 juli gingen de stadspoorten open.136 De Spaanse bezetting kreeg 
vrije aftocht. Met haar vertrokken de Jezuïeten en enkele priesters uit de 
stad. Maurits trok daarop de stad binnen, de kerken werden „gereinigd" 
en op 27 juli werd in de Martinikerk de eerste evangelische dienst gehou
den.137 De uitoefening van de katholieke godsdienst werd verboden, de 
kloosters werden opgeheven. 

Vatten wij de resultaten van deze twee hoofdstukken over de zestiende 
eeuw samen dan zien wij, voor wat de kloosterbewoners betreft, een getal
sterkte, die in vergelijking met de getallen uit het begin der eeuw een zeke
re stabiliteit vertoont voor wat de zusters betreft. Alleen in Rottum wordt 
geklaagd over verloop bij de zusters. Daarbij valt dan te bedenken dat het 
in dit geval geen eigenlijke slotzusters betreft, maar meer een soort begij
nen. Thesinge blijkt bij de opheffing het hoogste aantal conventualen te 
hebben. Wat de monniken betreft, hun aantal liep steeds meer terug. Rot
tum was altijd heel klein; Feldwerd heeft zijn oude bezetting van vier 
priesters niet kunnen handhaven en behoefde een pauselijk indult om in 
dit tekort te voorzien. Thesinge had in de laatste tijd naast de abt nog één 
priester; Selwerd had nog slechts enkele monniken; ook waren daar pries
ters die geen monniken waren. Deserties zijn uit alle kloosters bekend. 

Over het bezit kunnen we ons nu een idee vormen door de eindgetallen 
van Siemens. De vier abdijen bezaten samen ca 5314 hectare. De meeste 
grond was verpacht. Toch klagen Selwerd en Rottum over armoede en 
wensen zij bezitsuitbreiding met opengevallen domeinen, c.q. financiële 
hulp of verlichting. De oorlogstoestand betekende een enorme belasting, 
zozeer dat b.v. Feldwerd zijn schulden niet meer aankon. 

Door het uitvallen van de provinciale kapittels verliezen de kloosters 
weer alle contact met de orde buiten het gewest. Verdere mogelijkheden 
voor vernieuwing vallen daardoor weg. Selwerd maakt zich los van Burs-
feld, zonder dat de congregatie, zelf in grote crisis, er iets aan doen kan. 
Door het geringe aantal monniken in de eigen kloosters, is er een minima
le mogelijkheid in eigen gelederen geschikte candidaten voor het abbatiaat 
te vinden. De helft van de gekozenen in deze periode was geen monnik. 
Zij kwamen uit andere orden. Langs deze weg was dus evenmin een wer
kelijke monastieke vernieuwing te verwachten. Het enige dat we zien is 
dat de abten elkaar bij eventuele interne moeilijkheden te hulp komen. 
Feldwerd schijnt in het midden van de eeuw een inzinking gehad te heb
ben. In Rottum zijn de rust en de vrede in de tweede helft van de eeuw 
volkomen zoek geweest. Dat kwam tot een crisis in 1589. Het is de vraag 
of het in de enkele resterende jaren beter geworden is. 

Over de culturele activiteiten is weinig te zeggen. Er is hier en daar ge
bouwd, maar het blijft bij disparate gegevens. Uit Rottum en Selwerd we-
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ten we iets over boekenaanwinsten, maar dat is te schaars om er conclu
sies aan te verbinden. Van de calligrafische traditie van Selwerd is niets 
meer te bespeuren. Uit de gegevens over Selwerd valt te concluderen dat 
er van de strikte Bursfelder observantie niet zo veel is overgebleven. 

Kortom, een leven naar het traditionele patroon, tot op zekere hoogte 
eerzaam misschien, maar van een stijl, waarin de grondleggers hun idealen 
waarschijnlijk nauwelijks zouden herkennen. Dat is dan niet verschillend 
van wat elders in de Nederlanden in talloze kloosters te constateren viel. 
De opheffing heeft hieraan een einde gemaakt. Vergelijkt men dit met de 
zuidelijke Nederlanden — om ons tot dit taalgebied en het nieuwe politie
ke kader te beperken — dan kan men hoogstens zeggen, dat bij een gege
ven kans de mogelijkheid tot vernieuwing en modernisering niet uitgeslo
ten zou zijn geweest. 

Bezien we nu de situatie van de kloosters in het kader van het gewest, 
dan blijkt dat er op het gebied van het rechtswezen een afgang is. Enkele 
scheidsgerichten, maar vooral rechtsgedingen voor de eigen zaak. Hier 
ziet men het duidelijkst een verschuiving van de macht naar andere, door 
het centraal gezag ingestelde instanties. 

De zorg voor de waterschappen blijft op hetzelfde niveau als in de 
voorgaande eeuw. Dat komt, omdat het water de onveranderlijke tegen
speler van de bewoners bleef. 

De relaties met Munster en Rome ondergaan een grote verandering. 
Aanvankelijk zien we met Munster een voortleven op de oude voet. De 
oprichting van het bisdom Groningen maakt daaraan een einde. Dat is 
niet zonder verzet gegaan, maar de centrale regering was sterker. Een 
kans tot vernieuwing van het kerkelijk leven is hier verloren gegaan. Daar
aan zijn de prelaten mede schuldig, omdat zij kerkelijke en politieke zaken 
niet wisten te scheiden. 

Doordat ook Rome zich ging bedienen van het systeem van vaste ge
zanten, liepen de relaties voortaan over de nuntii. Daarvan zijn in ons ge
val enkele zeldzame voorbeelden. Deze en een enkel document uit de 
kringen rond de centrale regering tonen wel aan, dat de laatste abt van 
Selwerd, Hendrik Lontzen, enigermate de aandacht getrokken heeft. 

Het best geïnformeerd zijn we tenslotte over de rol die de abten ge
speeld hebben in de gewestelijke politiek. Aanvankelijk werd de oude taak 
van vertegenwoordiger van de gewesten voortgezet. De centralisatiepogin
gen van Brussel hadden geen succes. Er ontstond geen gewest Groningen. 
Het bleef, om een beeld van Willem van Oranje te gebruiken, een mislukt 
huwelijk tussen twee partners die elkaar niet konden c.q. niet wilden ver
staan.138 Het hoogtepunt van de crisis kwam toen de stad de Ommeland-
se vertegenwoordiger in hechtenis nam (1577). 

Intussen ontdekten de Ommelanders hun kansen in de Staten-Generaal. 
De abten hebben geen ogenblik geaarzeld die te grijpen. Dat heeft onbe
doeld geleid tot een stellingname in de grote strijdvragen die toen de Ne-
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derlanden in beroering brachten. Dit voerde echter niet tot een „groot-ne-
derlandse" oriëntatie, noch bezorgde het de abten een leidende rol in het 
verzet, zoals in Brabant. Daarvoor hadden zij veel te particuliergewestelij-
ke belangen. Misschien was Groningen een te recente aanwinst voor een 
dergelijke mogelijkheid. Zo werden de abten veeleer meegesleept, dan dat 
zij richting gaven. Toen zij tot het inzicht kwamen, dat zij door hun optre
den de godsdienst en het bestaan van hun kloosters in gevaar brachten, 
trokken zij zich weliswaar noodgedwongen en zelfs met tegenzin terug. 
Het is overigens merkwaardig, dat het, afgezien van de voorlaatste abt van 
Aduard, vooral de benedictijnenabten zijn die zich zo roeren. De laatste 
abt van Aduard en de andere cisterciënser- en norbertijnenabten worden 
nauwelijks genoemd. De ondergang van de godsdienstvrijheid en de kloos
ters, die zich in 1580 in de andere gewesten voltrok, schijnt hen nauwelijks 
tot andere gedachten gebracht te hebben. Dat schijnt pas gekomen te zijn 
toen zij hun eigen kloosters, het ene na het andere, ten offer zagen vallen. 
Hoe weinig zij zich dat alles gerealiseerd hebben, moet men wel aflezen 
uit hun optreden. Zij meenden nog immer bestuurders te zijn van een ge
west, dat voor de koning reeds verloren was en dat hen niet meer als ver
tegenwoordigers erkende. 

Overigens heeft hun optreden geen enkel succes gehad. De strijd tussen 
stad en Ommelanden ging ook na de reductie voort. Zij zelf waren daarbij 
uitgeschakeld. Hun vrijheid van godsdienst en hun kloosters met al hun 
bezit waren zij definitief kwijt. Ja, men mag zelfs zeggen, dat zij door hun 
houding in hun gewest mede verantwoordelijk zijn voor de ondergang van 
de oude godsdienst. 
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HOOFDSTUK VII 

Na de secularisatie 

Betreffende de kloosters zei het zesde artikel van het Tractaat van Reduc
tie: „Alle die cloosters, gheestelicke en de cloostergoederen zullen in je-
genwordighen staat blijven, tot dat bij den beeren Staten Generaal den 
staat van de stadt Groeningen ende d'Ommelanden behoorlick geredres-
seert zal zijn, mitst dat als dan bij de Provincie zelfs op het gebruyck der 
goederen ende onderhoudt van de gheestelicke persoonen behoorlicke or
dre sal worden gestelt".1 Dat liet, gelet op wat in de andere provincies 
reeds in 1580 geschied was, niet de minste illusie. Vrijwel meteen werden 
de kloosters opgeheven; daarover hebben bij de nieuwe machthebbers 
geen problemen bestaan. Minder eenstemmigheid bestond er over de 
vraag, wie de vrijgekomen goederen zou beheren. In 1595 viel de beslis
sing in de z.g. Finale uitspraak. De toen aangestelde gedeputeerden duld
den sindsdien geen inmenging van de provinciale afgevaardigden. Voor 
het algemene toezicht werden acht beheerders aangesteld, vier uit de stad 
en vier uit de Ommelanden. Aanvankelijk hadden zij enkele rentmeesters 
onder zich, doch sinds 1607 was er maar één rentmeester voor alle kloos
tergoederen.2 

Hoe de kloosterlingen en met name de abten hierop gereageerd hebben 
is niet bekend. Schriftelijke bewijzen van protest of van pogingen nog iets 
te redden, zijn ons niet overgeleverd. Het gezag van de abten had gesteund 
op hun geestelijke stand en meer nog op hun grootgrondbezit. Na de re
ductie werd de openbare godsdienst verboden en het bezit onteigend. De 
basis van hun gezag kwam hiermee te vervallen. Van politiek optreden der 
prelaten is dan ook geen sprake meer. Nog één keer vinden we Herman 
van Dokkum en Gerard Ahues in een gezamenlijke verklaring. Op 10 de
cember 1604 getuigden zij dat de stad Appingedam vanouds recht had op 
deelname aan de landdag.3 

Het schijnt dat sommige prelaten nog wel eens probeerden op eigen ge
zag restanten van achterstallige pacht te innen. Daartegen traden Gedepu-
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teerde Staten streng op. Zij dreigden in zulke gevallen de alimentatie te 
zullen verminderen.4 In hoeverre dit op een van onze abten van toepas
sing is geweest, is niet bekend. 

Met die alimentatie ging het in het begin niet zo vlot. De zaak werd 
enkele malen behandeld. In 1596 en '97 werden ze maar voor de helft uit
betaald. Later werden ze daarom aangevuld en sindsdien werden ze gere
geld uitbetaald. In 1630 werd een nieuwe regeling getroffen. Er waren 
toen nog 46 gegadigden. In 1668 stierf de laatste kloosterlinge.5 In hoe
verre in genoemde jaren nog religieuzen van onze kloosters in leven wa
ren, kon ik niet achterhalen. 

Nu rest ons de lotgevallen van de vier conventen en hun kloosters te be
schrijven. De jaren na de Reductie waren jaren van toenemende benauwe
nis en ontluistering. In sommige gevallen leefden de conventualen nog sa
men en in veel gevallen nog in hun eigen klooster. Dit geldt voor alle or
den. Voorzover mogelijk zullen we voor onze kloosters nagaan, hoe zij 
hun ondergang tegemoet gingen. 

Aan de abt van Feldwerd werd op 17 juli 1595 een nieuwe woning toege
staan en het gebruik van het klooster ontzegd.8 Desondanks blijkt hij in 
1598 nog in Feldwerd te wonen. Hij kocht toen zelfs het molenhuis. Voor 
de huishuur moest hij jaarlijks 32 daalder betalen. In 1603 heeft hij ook 
nog een stuk land in gebruik. In 1604 tenslotte werd hem de „hoevynghe 
in Olden Cloester staende beneffens des abts behuizinge" voor de rest van 
zijn leven kosteloos ten gebruike afgestaan. Als jaarlijks inkomen ontving 
hij 250 gulden.·? 

Blijkens de abtenlijst overleed hij op 5 april 1608, na een abbatiaat van 
49 jaar, waarvan 14 ambteloos. Het is niet bekend, waar hij begraven is. 
In 1609 werden zijn huizen verkocht.8 

Ook de zusters zijn in Feldwerd blijven wonen. De priorin Sophie Blau-
huys ontving 50 gulden; Wilhelmina Beckbergen 37; Gese Johans 37 gld 
en 10 st.; Heynderick Reijners, in 1589 portier genoemd, en Malle Claes 
kregen 26 gld. Anna Roeleffs ontving 25 gld; in 1596 en '97 wordt zij 
niet, na 1604 niet meer genoemd. Koert Harmans ontving 25 gld; Wijbe 
Dirricks 15; Geese Geerts 37 gld, 10 st.; Joanna Dirricks 20; Geertien 
Dirricks 15; Dirrick Lamberts 26; Catherina Johans 25; Stijne Senghers 
(1596: van Deventer) 37 gld, 10 st.; Grete Heyndericksd. evenzo; na 1604 
wordt zij niet meer genoemd. Hetzelfde bedrag kreeg Fenne Johans. Vijf
tien gld kreeg Griete Johans; Gese Harmans 30; Tijbe Gerdts 26; Jutte 
Dirricks 22 gld en 10 st.; Anna van Twickel was reeds spoedig in het gas
thuis te Appingedam opgenomen. Zij overleed daar in 1598. Het gasthuis 
kreeg voor haar onderhoud 37 gld en 10 st. Krachtens bijzondere ordon
nantie kreeg Mechteld van Twickel 20 gld voor de begrafenis van haar 
tante, de zojuist genoemde Anna van Twickel.9 In hetzelfde gasthuis ver
bleef ook de genoemde Dirrick Lamberts. 
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Verdere uitkeringen werden verleend in 1595 en '96 aan Swana Luyt-
tiens 50 gld en aan Heyndrick Jans, „gewesene koeproef" 20 gld. In 1596 
werden er nog enkele toegevoegd: Elisabeth van Langen, gewezen suppri-
orin 50 gld; Geze van Harden(berch) 25 gld; Hendrik Jans 25 gld en Cate
rine Helmichs 10 gld. Deze laatste tot en met 1598. Misschien hebben 
deze toegevoegden het klooster vóór de opheffing reeds verlaten. In 1597 
werd nog toegevoegd Lutje (al. Lucia) Alberts (geen bedrag vermeld) en in 
1603 Saecke Johannis (al. Jouwens) en Bruyn Jansen. Ook werden enkele 
uitkeringen ineens, bij wijze van afkoop, genoteerd. Op 29 juni 1596 werd 
aan de Erentveste Stijne tho Camp 100 Karolus gld. toegewezen vanwege 
Alydt Hermans, gewezen conventuale van Feldwerd. Op 5 juni 1599 werd 
haar dit uitbetaald. De reden van deze toewijzing is niet bekend. Blijkens 
haar titel hoorde Stijne tot een vooraanstaande familie. Misschien was 
Alydt bij haar in dienst getreden. 

Duidelijker is de toewijzing aan Abele Marsema (50 gld). Hier wordt 
gezegd dat het een afkoop van alimentatie betrof. Abele was „convents
kind". Zij is dus óf naar haar familie teruggekeerd óf elders opgenomen. 
De uitkering was op 20 juli 1596 toegewezen, doch eerst op 11 maart 
1599 uitbetaald. Als laatste komt een uitkering van 50 daalder aan Wil-
helmina van Bexbergen (die zelf op de lijsten voorkomt) vanwege haar 
zuster Else. Deze 50 daalder waren een rest van 150 Karolusgulden en zij 
werden haar voor één keer geaccordeerd „dewele se een conventskind in 
Oldencloester west is". De zaak is niet helemaal duidelijk. In hoofdstuk 
VIя par. 1 hebben we gezien dat beiden in 1574 conventualen in Feldwerd 
waren. Nadien wordt er van Else geen melding meer gemaakt. 

De laatste vermelding van Feldwerdse zusters vinden we in een verkla
ring van Bisschop Malders van Antwerpen, gedateerd 17 jan. 1620. Het 
betreft de overbrengst van het gebeente van Hathebrand. In 1617, zo 
blijkt, waren van het convent nog de suppriorin en twee conversen over. 
Zij woonden toen blijkbaar nog in Feldwerd en beschikten over de kerk, 
daar ze in staat waren het gebeente uit het graf te nemen. Na de dood van 
de suppriorin heeft een van de twee conversen, Johanna Diericks, het ge
beente aan een burger van Appingedam, Nikolaas Kaspars, in bewaring 
gegeven. Deze heeft het naar Antwerpen gebracht, vóór 17 januari 
1620.10 Waarschijnlijk hebben de twee zusters Feldwerd toen verlaten. 
Daarmee zou verklaard kunnen worden dat er in 1617 weer een gedeelte 
(het laatste?) van de nog bestaande gebouwen verkocht werd.11 

Van het klooster zijn nauwelijks sporen over. Op de plaats ervan staat 
thans een boerderij, genaamd Oldenklooster. Tussen deze boerderij en 
Holwierde, vlak bij laatstgenoemd dorp ligt een hoeve genaamd Oost-
Feldwerd.12 Het orgel van de kloosterkerk verhuisde naar de kerk van 
Bierum.13 

Van Rottum is heel weinig bekend.14 Aan abt Bernard Mensema werd op 
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29 juli 1595 het abthuis in Rottum verhuurd voor 50 Emder gld.ls Hij 
kreeg een jaargeld van 225 gld. Johan Potterwolde ontving 75 gld; Engel-
bert Menssens en Filippus Hendrici 50; Matthias Johannis 37 gld, 10 st.; 
Bernard Thomae (ook: Groningensis), Cornells Johannis, Albert Lamberti 
kregen elk 20 gld. Van de zusters kreeg Johanna Luyttiens 45 gld. Na 
1596 wordt zij niet meer vermeld. Mette Jansen en Ghese Wessels kregen 
26 gld; de laatste overleed in 1604. Luytien Schroer ontving in 1595 en 
'96 40 gld. Daarna wordt ze niet meer genoemd. Welmoet, weduwe van 
Hendrik Muller, ontving 26 gld. Daar zij tussen de conventuaJen staat, zal 
ze zelf ook oud-conventuale zijn. Zij wordt al in 1595 weduwe genoemd. 
Waarschijnlijk heeft ze het klooster al eerder verlaten. Johan Portier ont
ving 26 gld. Albert Hummoniae (al. Harmannis) kreeg 50 gld. In 1603 
heet hij „pastor in Siddeburen". Of hij tot de conventualen gerekend moet 
worden, is twijfelachtig. Zijn plaats in de rij zou hoogstens de mogelijk
heid van provenier openlaten. Tenslotte was er de vondeling Herman van 
Buren, die bij provisie en tot revocatie jaarlijks 15 gld kreeg. 

Een beetje vreemd is de vermelding van een prior Boyo in Rottum in 
1607 en 1613, in welk laatste jaar hij overleden is. Dit bericht komt van 
een correspondent van Sasbout Vosmeer, Johan Simons, een Groninger, 
die in Bolsward woonde.16 Daar de voorhanden documenten over Rot
tum geen Boyo vermelden, is een vergissing niet uitgesloten. 

Het is niet bekend waar deze conventualen woonden en of ze wel bijeen 
bleven, want in 1587 werd Rottum, zoals reeds eerder gezegd, verwoest. 
Zuidhof heeft er in het midden van de vorige eeuw nog resten van gekend 
en beschreven. In 1855 werden deze resten afgebroken.17 De oude abdij
kerk uit de twaalfde eeuw deed enkele eeuwen dienst als hervormde kerk. 
Zij werd in 1892 afgebroken en door een nieuwe vervangen.18 Na de op
heffing van het klooster liep de bevolking van Rottum snel terug. Het ab
dijpersoneel was overbodig geworden en moest elders een broodwinning 
zoeken.19 

Selwerd telde naast de abt 31 conventualen, die voor alimentatie in aan
merking kwamen.20 Later werden er nog enkelen aan toegevoegd. De volg
orde der namen varieert elk jaar. Abt Lontzen kreeg 100 Karolusgulden 
jaarlijks. Hij genoot die uitkering slechts één keer, want in 1596 wordt zijn 
overlijden aangetekend. Over zijn laatste dagen is niets bekend. Priorin 
Katharina Pelgrims kreeg 50 Kar. gld. Dan worden de bedragen op de lijst 
geleidelijk minder. Hadewich Duwens en Henrica Rol ontvingen 40 gld. 
De laatste wordt na 1595 niet meer genoemd. Magdalena van Dunderen 
en Magdalena Wijnbrugge ontvingen 32 gld. De laatste wordt na 1600 
niet meer vermeld. Twintig gulden werd toegewezen aan Marie Karstyens, 
Jantien Claes(sen) en Katrijne Hermens (Harmens). Deze laatste, in 1600 
keldersche genoemd, komt na 1604 niet meer voor. De zes volgende non
nen ontvingen 25 gld: Grete Johans, Albertien Johans, Grete van Wter-
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dyck, Swantien Derks, Maritgen Païens of Palmes en Claesgen Tomas. 
Vijftien gulden kregen Mette Jans en Nese Johans. 26 gulden werden ver
leend aan Heile Berentz, Lisabeth Harmens en Ida Rolls, welke laatste 
vóór de uitkering van 1599 overleed. Caterina Everts en Swane Ciaessens 
ontvingen 30 gld. Maria Claessens en Maria Thimans 25; Lutgert Berent 
tot en met 1600 22 gld; daama komt zij niet meer voor. De proveniers 
waren: Jan Harmens, die 50 gld kreeg. In 1601 wordt gezegd dat hij ge
trouwd is met ene Else. Misschien was daarom zijn uitkering zo hoog. 
Lutgert de Melckjuffer, Hendrick Harmens van Sypkeloe en Johan Watte-
ringe, de bakker, kregen 26 gld. Hendrick wordt na 1597, Johan na 1600 
niet meer genoemd. Härmen Dieteren of Deeters kreeg 22 gld, 10 stuiver; 
Alijt Wolters 25 gld en Aeffien Eeltz 30 gld. 

In 1595 wordt een extra uitkering gedaan aan Willemke, nagelaten we
duwe van Härmen Alberts, wegens haar armoede. Zij is conventuale in 
Selwerd geweest, maar wanneer zij het klooster verlaten heeft en getrouwd 
is, is niet bekend. Daar zij apart vermeld wordt lijkt het vermoeden ge
rechtvaardigd, dat zij reeds vóór de opheffing uitgetreden is. Een andere 
oud-conventuale, Pieterke Claesdochter, kreeg bij bijzondere ordonnantie 
60 gld ineens. Deze twee worden verder niet meer genoemd. In 1598 
wordt nog vermeld Hendrik Alberts, doch slechts met de opmerking obüt, 
d.w.z. reeds overleden. 

Het oude Selwerd was afgebroken. Of de zusters in haar nieuwe huis in 
de stad bijeen gebleven zijn, is niet bekend. Op 28 januari 1595 nemen 
Gedeputeerde Staten een resolutie aan waarbij allen die landerijen, huizen 
of andere goederen van Selwerd gekocht of in bruikleen hebben, worden 
aangemaand het verschuldigde te betalen aan de rentmeester dier 
goederen.21 

Bij de naasting van de goederen van Thesinge bleek dat er geen convents
zegel meer voorhanden was. Dat wekte enig wantrouwen, want met hun 
zegel zouden de conventualen eventueel eigenhandig akten kunnen zegelen 
en geldigheid verlenen. De abt en de kapitulanten stelden daarom op 16 
november 1594 een officiële verklaring op, waarin de volgende details te 
vinden zijn.22 In 1581 hadden de geuzen vanuit Selwerd Thesinge over
vallen en geplunderd en vele conventualen gevangen weggevoerd. Onder 
hen bevond zich ook de priorin, die het conventszegel bewaarde. Zij zag 
nog kans het zegel op de kloostersingel onder een molshoop te verbergen 
met de bedoeling het later terug te halen. Na haar terugkeer had ze het 
ondanks veel zoeken niet meer kunnen vinden. Sindsdien heeft het con
vent geen zegel meer gebruikt, doch telkens als het nodig was, de abt van 
Selwerd of de luitenant gevraagd, voor het convent te zegelen. 

De alimentatie was als volgt geregeld.23 De abt ontving 250 gld. Uit de 
reeds geciteerde brief van Johan Simons, op 1 maart 1613 aan Sasbout 
Vosmeer, blijkt dat Gerard Ahues kort vóór die datum overleden is.24 Hij 
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was 57 jaar abt geweest, waarvan 38 in functie. Hij moet een hoge ouder
dom bereikt hebben. 

Willem van Gulik, ook wel pastoor genoemd, ontving 50 gld; priorin 
Maria Sickens 60; Alyt Lubbers suppriorin 40 gld; Anna Grijps 50 gld; zij 
wordt na 1598 niet meer genoemd; Anna Clants 37 gld; na 1604 niet 
meer genoemd; Hille Loechs 35 gld; Elbrich Arents, Geertruyt Arens en 
Catharina Winsinga ontvingen 30 gld; Hemelie (Hemcke) Johans ontving 
26 gld, na 1598 niet meer genoemd; Anna Johans en Aue Johans (beiden 
ook Jansen) ontvingen tot en met 1604 elk 25 gld; daarna worden ze niet 
meer genoemd. Wywe Frericks ontving 25 gld; Anna Alberts en Grete 
Doemyngha (Dumoveringhe) 20; Swana Willems 50 gld; Anna Pauwels 
22 gld; deze twee worden na 1598 niet meer genoemd; 20 gld ontvingen 
Lutgert Gertz (tot en met 1604), Stijne Boldewyns (tot en met 1598); 17 
gld, 10 st. ontvingen Gese Johans en Ryckelant Rijckens; Lysbeth Johans 
ontving 15 gld; wordt na 1596 niet meer genoemd. Johanna Harmens trok 
12 gld; Anna Bruins 17; Aleyt Beiens (Benens, Berentz) 12; Peter Her
mans, provenier 50 gld; sinds 1598 wordt ook zijn vrouw vermeld; het 
bedrag werd verhoogd tot 150 gld. Luytien Meckinge (Michinga) kreeg 50 
gld. in 1603 blijkt hij getrouwd te zijn geweest, want reeds is de uitkering 
gedaan aan zijn weduwe. Tenslotte zijn er nog Johanna Hendrikx, die 40 
gld kreeg, doch reeds in 1598 overleed, en Jakob Jans met 25 gld. 

In 1598 werden enkele gegadigden toegevoegd: Hendrik gewezen die
naar kreeg 22 gld, maar overleed reeds op 29 sept. 1604; en Johan Von
deling die 15 gld kreeg. In de lijst van 1603 is toegevoegd Elsyen Hen-
drick, bij resolutie van 27 mei 1601.25 

In hoofdstuk VIb hebben we al gezien dat Thesinge in de aanvang der 
jaren tachtig meermalen geplunderd en in 1584 vrijwel geruïneerd is. 
Toch schijnt het nadien weer bewoonbaar gemaakt te zijn, want na de Re
ductie woonde het convent weer in eigen huis. De archieven van Gedepu
teerden geven over Thesinge een aantal inlichtingen, die hier in chrono
logische orde volgen. 

Op 1 augustus 1599 keurden Gedeputeerde Staten een resolutie goed, 
waarbij aan Wyardus Meynardi voor tien daalder „eenige easels en andere 
olde vodderijen" van het convent Thesinge verkocht werden.26 

Op 14 juli 1602 werd bevolen dat de conventualen Thesinge moesten 
verlaten, omdat aldaar „pausche missen ende andere diensten noch wer
den geërxerceert".27 Dat wijst erop dat men tot dan toe het kloosterleven 
op de oude voet heeft voortgezet. Zo goed en zo kwaad dat dan onder de 
gegeven omstandigheden mogelijk was. Wat er van dit bevel gekomen is, 
was niet te achterhalen. Maar op 15 juni 1624 werd nogmaals bepaald dat 
de nonnen het klooster moesten verlaten, en wel binnen acht dagen.29 

Ook ditmaal hebben de nonnen daaraan blijkbaar geen gehoor gegeven, 
want op 27 mei 1627 werd het bevel herhaald. Terstond dienden de zus
ters een verzoekschrift in, om uitstel te verkrijgen. Dit werd op 5 mei van 
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de hand gewezen, omdat het nog bruikbare materiaal van het huis reeds 
bestemd was voor de bouw van een provinciaal ammunitiehuis in de stad 
Groningen.29 Waarschijnlijk hebben de nog overlevende nonnen het huis 
toen verlaten, ofschoon de afbraak niet ineens van stapel liep. Toen in 
1629 de trap in het stadhoudershof verbouwd werd, besloten Gedeputeer
den daarvoor ook gebruik te maken van de „sarcken so ut Thesinge 
genomen".30 

Nog op 13 augustus 1632 werd een commissie ingesteld voor het opne
men van de materialen van klooster Thesinge. Precies een maand later 
brachten de Gedeputeerden Frone en Ubbena verslag van hun inspectie 
uit.31 De laatste berichten dateren van 1638. Op 27 januari werd gelast 
de opbrengst van de verkochte materialen van Thesinge te storten bij de 
rentmeester Verrucius en op 27 juni werd aan Wigbolt Jansen toegestaan, 
oude stenen van Thesinge te gebruiken voor de bouw van zijn huis.32 

De kloosterkerk werd aan de hervormde gemeente gegeven en wordt 
door deze nog gebruikt. Zij werd in 1786 ten dele afgebroken. Toch 
schijnt de gemeente ze niet van aanvang af gebruikt te hebben, want uit 
een resolutie van Gedeputeerde Staten op 12 april 1630 blijkt, dat men 
toen dienst hield „op 't sael" in het klooster. Op die datum werd toestem
ming verleend van het „olde beschot" een preekstoel te maken.33 Nog op 
28 mei 1639 werden herstellingswerkzaamheden aan „het zaill" gelast.34 

In hoofdstuk VIb par. 4 hebben we reeds gezien, wat Mijlemem nog in 
de kerk aanwezig vond. Daar is ook reeds gezegd, wat er van de kerk Ten 
Boer geworden is. Over het kloostergebouw aldaar vinden we nog een me
dedeling op 7 juli 1595, toen Ludolf Roeleffs beloofde de hof en het 
„susterhoff" bij de pastorie aan de predikant te zullen afstaan.35 Wat er 
verder van het klooster nog over was, werd in 1621 voor afbraak be
stemd.36 

Bij de opheffing der kloosters leefden blijkens de besproken alimentatie-
lijsten nog 112 religieuzen in de conventen bijeen. Van Feldwerd kunnen 
we zeggen, dat het tegen 1620 uitgestorven was. In Thesinge woonden nog 
in 1627 conventualen tesamen. Van de beide andere conventen is daarom
trent niets bekend. Naar analogie van wat wij van de andere provincies 
weten, kan men vermoeden, dat er in de eerste decennia van de zeventien
de eeuw kloosterlingen zijn geweest, in steeds kleiner getal en van steeds 
hogere leeftijd en wellicht in steeds groter vereenzaming. Even anoniem, 
maar minder fortuinlijk dan de velen vóór hen, die stil en onbekend in de
zelfde kloosters geleefd hebben en er ook gestorven en begraven zijn. 
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Nabeschouwing 

Hoewel de schrijver in de inleiding getracht heeft, zich bij voorbaat te wa
penen tegen het verwijt dat zijn onderzoek zo weinig eigenlijke kloosterge-
schiedenis aan het licht gebracht heeft, zal de lezer na lectuur van dit werk 
misschien toch nog teleurgesteld zijn. Als wij het Ommelandse benedikti-
nisme gaan vergelijken met bewegingen als Cluny of Bursfeld of zelfs 
maar met alleenstaande kloosters, die een tijd lang van zich deden spre
ken, zoals Sankt Gallen of dichter bij huis Egmond, dan is er voor onze 
vier abdijen nauwelijks plaats onder de benediktijnse hemel. Tot een 
rechtvaardiger oordeel zullen we komen, als we deze stichtingen nemen 
zoals ze waren. 

Zij zijn ontstaan in een bepaalde tijd als uiting van een zeer bepaalde 
geestelijke beweging, de vita apostolica of armoede-beweging in de twaalf
de en dertiende eeuw. Daarmee hebben we een zeer concreet gegeven. De 
kloosters zijn een vrucht van een eigentijdse spiritualiteit, die er een is van 
kritiek tegen bestaande gewoonten in de middeleeuwse kerk. Zij gaat uit 
van een misschien geromantiseerd of geïdealiseerd beeld van de oude 
kerk. Zij komt voort uit een evangelische kritiek op het bestaande en een 
gerechtvaardigd verlangen naar herbronning. Na veel tasten en zoeken 
vond deze beweging verschillende uitwegen in een hernieuwde en gemo
derniseerde vorm van kanunnikenleven (o.a. Prémontré) en van monni
kenleven (vooral Cïteaux) of in een heel nieuw type, de bedelorden (fran
ciscanen, dominicanen, karmelieten en andere). 

Het valt dan op dat juist in het huidige Nederland vele van deze stich
tingen weer uitkomen op het traditionele type van het alleenstaande en 
autonome benediktijnenklooster. In mijn boekje De orde van Sint Bene-
diktus in Nederland heb ik een volledige lijst van deze kloosters gegeven 
(blz. 29-32). Deze keuze was vaak afhankelijk van toevallige en plaatselij
ke omstandigheden. Doch daarover zijn we slecht ingelicht. We mogen 
daarom wel zeggen, dat aan de oorsprong het verlangen ten grondslag ligt, 
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een authentiek en tevens kloosterlijk christenleven te realiseren, meer dan 
het vooropgezette plan, het specifiek benediktijnse leven te vernieuwen 
(zoals dat elders in vroeger eeuwen nawijsbaar is en ook in de late middel
eeuwen, na Trente en in de vorige eeuw geschied is). 

Blijft deze aanduiding vrij vaag, even moeilijk is het precies te zeggen 
hoelang de spiritualiteit van de vita apostolica het leven van de hier be
handelde kloosters beheerst heeft. Dit geldt echter evenzeer voor de orden 
van Cîteaux en Prémontré, die huns ondanks, geëvolueerd zijn tot het 
klassieke type van abdij oude stijl, met uitgebreide bezittingen, inkomsten 
en feodale rechten. Het leven was sterker dan de leer. 

Van een latere heroriëntering (meer dan van een hervorming) horen we 
iets, hoe vaag ook, in de vijftiende eeuw en dan nog alleen in twee kloos
ters, Selwerd en Rottum. Het is moeilijk te zeggen, in hoeverre de na het 
Westerse schisma op gang gekomen Provinciale kapittels hieraan debet 
zijn. Als we nochtans de slechte deelname van de Ommelandse abten in 
aanmerking nemen, hoeven we ons daarover geen illusies te maken. Deze 
pogingen tot meer saamhorigheid van de benediktijnenkloosters schijnen 
hun niets gezegd te hebben. Het ziet er veeleer naar uit, dat de persoonlij
ke kwaliteiten van twee abten, respectievelijk Hendrik Vries en Ebbe 
Quandt, deze heroriëntatie veroorzaakt hebben. Het zou de oud-franse 
wijsheid bevestigen: tel abbé, tel monastère; zo abt, zo klooster. 

In Rottum ontstaat naast het monnikenklooster een begijnengemeen
schap. Selwerd wordt opgenomen in de jonge levenskrachtige beweging, 
die in Bursfeld haar uitgangspunt heeft. Die invloed duurt nog geen eeuw. 
Maar het valt onmiddellijk op, dat juist in Selwerd een geestelijke produc
tiviteit aan de dag treedt, die in de benediktijnenkloosters van het Frie-
zenland haars gelijke niet heeft. Men is dan ook geneigd in de aansluiting 
bij deze welbewust benediktijnse beweging, de oorzaak van de geestelijke 
opleving te zien. Wat Hendrik Vries op eigen initiatief begonnen is heeft 
hem slechts overleefd dank zij de leiding van buitenaf. In de dagen van 
abt Hendrik Lontzen, die de relatie met Bursfeld nauwelijks ernstig nam, 
is er van strikte observantie geen sprake meer. 

De keuze van een monnik uit de Bursfelder kring in Feldwerd (Herman 
van Norden) heeft in dat klooster geen merkbare sporen achtergelaten. 
Het feit dat een abt van Thesinge, Andreas van Nyenborch, brieven van 
confraterniteit met Bursfeld bezat, bewijst hoogstens zijn persoonlijke 
sympathie voor die congregatie. 

Blijft dus de vraag naar het specifiek benediktijnse in deze kloosters. Mis
schien moet het vooral gezocht worden in het negatieve, d.w.z. het niet-
behoren tot Cîteaux of Prémontré, of positief: in de vrijere vorm van mo
nastiek leven met de Regel van Benedictus als basis. Vandaar dat men 
ook later geen behoefte had aan nauwere aaneensluiting. We zouden het 
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zo kunnen formuleren: Men leefde van de gangbare spiritualiteit, eerst die 
van de armoede-beweging; later stond men misschien meer open voor de 
Moderne Devotie. We zien dat ook in andere Nederlandse benediktijnen-
kloosters, zoals Dikninge en Klaarwater. Het benediktijnse levenskader is 
min of meer toevallig, omdat dat nu eenmaal het gangbare type was in de 
tijd dat de kloosters ontstonden. 

Meer is er eigenlijk niet van te zeggen. Want de monastieke vorming 
van Hathebrand in Sint-Paul van Utrecht is ondanks de affirmaties van de 
vita een te vaag gegeven; de afhankelijkheid van Selwerd ten opzichte van 
Ruinen (later Dikninge) moge aannemelijk zijn, over de oorsprong van 
Ruinen, zelf een uiting van de armoede-beweging, staat niets vast, ook al 
suggereert Pater Arts een relatie met hetzelfde Utrechtse klooster; de oor
sprong van Rottum is al even duister, ondanks aanknopingspunten met de 
abdij Werden. 

Wat blijft er dan over? Een aantal kloostergemeenschappen, waar de le
den hun leven wijdden door gebed, in koor of privé, geestelijke lectuur, 
meditatie en handenarbeid. Het leven was er bescheiden. Men voorzag in 
eigen levensonderhoud door de inkomsten van het agrarisch bezit. Was 
het een vurig geestelijk leven of een vrij kalm en eerzaam bestaan? Daar
van is weinig te zeggen. In Selwerd heeft men met de Bursfelder reform 
ernst gemaakt. Wat is daarvan overgebleven na de Saksisch-Gelderse oor
logen? Evenmin is er antwoord op de vraag, waarom de drie kloosters 
(Rottum stond van de aanvang af apart) hun karakter van dubbelklooster 
officieel bewarend, toch spoedig eigenlijk voornamelijk vrouwenkloosters 
zijn geworden. Daar dit voor alle Nederlandse dubbelkloosters geldt, zou 
dit thema een nader onderzoek verdienen. 

Invloed op andere kloosters is nauwelijks aan te wijzen. De band tussen 
de stichtingen van Hathebrand moet, als ze al bestaan heeft, spoedig te
loor gegaan zijn. De hulp van Selwerd aan Herzebrock had slechts een in
cidenteel karakter. De relatie met Smalle Ее uitte zich voornamelijk in het 
ter beschikking stellen van een prior. Kortom, ook op monastiek gebied 
schijnt men te mogen spreken van een „Friese vrijheid". 

Door deze gebrekkige kennis van het monastieke leven, valt het licht een
zijdig op de economische en politieke sectoren. Op deze gebieden hebben 
de kloosters hun bijdrage geleverd. Temidden van de anarchie zijn zij mis
schien toch een remmende en stabiliserende factor geweest door water-
schapszorg, door bemiddeling in twisten, door rechtspraak. Ook door 
godsdienstige opvoeding? Daarvoor zijn geen aanwijzingen. Werden de 
kloosters geëerd, werd hun godsdienstige en sociale rol erkend? Of werden 
zij geduld en aanvaard omdat zij de sterkste partij waren? Heeft het gewo
ne volk hun ondergang met spijt, met onverschilligheid of met instemming 
gadegeslagen? Het zijn allemaal vragen die onbeantwoord blijven. Wij we
ten zo weinig van de reacties van het volk ten aanzien van de godsdiensti-
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ge veranderingen na de inlijving bij de Republiek. Het is denkbaar dat de 
kloosters in discrediet geraakt zijn door de rol, die abten in de jaren van 
de opstand gespeeld hebben. Maar hoe het in vroeger eeuwen was, dat is 
een onbeantwoorde en ook niet te beantwoorden vraag. Een intensievere 
bestudering van de Groningse kerkgeschiedenis is hier eerst nodig. 

En zo zijn we weer aangeland bij ons uitgangspunt, zoals dat in de inlei
ding gegeven is: dit boek is slechts een bijdrage, en wel een bijdrage tot de 
geschiedenis van de provincie Groningen en tot de geschiedenis van de be
nedictijnen in Nederland. 
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Zusammenfassung 

Die Groninger Benediktinerklöster sind entstanden in den zwei letzten 
Dezennien des zwölften bzw im Laufe des dreizehnten Jahrhunderts. Von 
acht oder wenigstens sieben Klöstern kann der Benediktinische Ursprung 
festgestellt werden. Nach 1300 sind noch fünf davon Benediktinerklöster: 
Feldwerd, Rottum, Selwerd, Thesinge und Ten Boer. Letztes wurde im 
Laufe des fünfzehnten Jahrhunderts dem Kloster Thesinge einverleibt. 

All diese Klöster sind Frucht der Armutsbewegung, bekannt unter dem 
Namen Vita apostolica. Es fällt auf, dass in Groningen, wie überhaupt 
in den nördlichen Niederlanden solche Gründungen sich allmählig zum 
traditionellen Typus des selbständigen und autonomen Benediktiner
klosters bekennen. Diese Wahl war oft von zufälligen und lokalen Um
ständen bedingt. Darüber sind wir jedoch nur lückenhaft informiert. Es 
ist schwierig zu sagen, wie lange die Spiritualität der vita apostolica das 
Leben in den hier behandelten Klöstern geprägt hat. 

Von einer Neuorientierung in benediktinischem Geiste (mehr als von 
einer Reform) hören wir in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, und 
zwar in Rottum und Selwerd. Wir wissen nicht in wieweit die Provinzial-
kapitel der Provinz Köln-Trier dabei eine Rolle gespielt haben. Jedoch, 
die geringe Beteiligung der Ommelander Prelaten an diesen Kapiteln lässt 
nicht viel Raum für Illusionen. Es scheint vielmehr den persönlichen 
Qualitäten zweier Äbte zu verdanken, wenn ihre Klöster eine Erneuerung 
erlebten, nämlich Hendrik Vries von Selwerd (1444-80) und Ebbe Quandi 
von Rottum ca 1458-ca 1475). In Rottum entsteht in der Nachbarschaft 
des Klosters eine Beginengemeinschaft. Selwerd wurde in die junge und 
lebenskräftige Bewegung aufgenommen, die in Bursfelde ihren Ausgangs
punkt hatte. Es ist darum interessant, dass eben in Selwerd eine geist
liche Produktivität ans Licht tritt, die in den Benediktinerklöstern des 
ganzen Friesenlandes zwischen Vlie und Weser ihresgleichen nicht hat. 
Der Band mit der Bursfelder Union hat noch kein Jahrhundert gedauert. 
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In den Tagen Heinrich Lontzens (1560-96), der die Verpflichtungen der 
Kongregation gegenüber kaum ernsthaft nahm, war von strenger Obser
vanz gar keine Rede mehr. 

Die Wahl eines Mönches aus dem Bursfelder Kreis zum Abt in Feld-
werd (Herman van Norden 1487) hat in genanntem Kloster keine Wahr
nehmbaren Spuren hinterlassen. Die Tatsache, dass ein Abt von Thesinge, 
Andreas van Nyenborch, literae confraternitatis der Bursfelder Kongre
gation besass, beweist höchstens seine persönliche Sympathie für diese 
Reformbewegung. 

Unbeantwortet bleibt die Frage, warum drei von diesen Klöstern 
(Rottum war von Anfang an nur Mönchskloster), den Charakter eines 
Doppelklosters offiziell bewahrend, trotzdem schon bald vorwiegend 
Klöster für Frauen geworden sind. Das gilt aber überhaupt für die Dop
pelklöster in den Niederlanden. 

Einfluss auf andere Klöster ist kaum nachzuweisen. Der Band zwischen 
den Gründungen Hathebrands, wenn er auch existiert hätte, muss bald 
abgerissen sein. Die Hilfe Selwerds in Herzebrock (Westfalen) war nur 
etwas Vorübergehendes. Die Beziehungen zwischen Selwerd und Smalle 
Ее (Fr) zeigte sich vor allem darin, dass Selwerd einen Prior zur Ver
fügung stellte. 

Durch die lückenhaften Kenntnisse des Monastischen wird das öko
nomische und Politische einseitig beleuchtet. In dieser Hinsicht haben 
die Klöster bestimmt ihren Beitrag geliefert. Immitten der Anarchie 
waren sie vielleicht etwa ein bremsender und stabilisierender Faktor, und 
zwar durch die „Sielen", durch Schlichtung von Streitigkeiten, durch 
Gerichtsverfahren. 

Wurden die Klöster geehrt; wurde ihre gesellschaftliche Rolle an
erkannt? Oder wurden sie akzeptiert, weil sie nun mal die stärkere 
Partei waren? Hat das gemeine Volk ihren Untergang mit Bedauern, 
mit Gleichgültigkeit oder mit Zustimmung gesehen? Es sind alle Fragen, 
auf die wir keine Antwort haben. Wir wissen noch zu wenig über die 
Reaktion des Volkes den religiösen Änderungen gegenüber. Man könnte 
sich jedoch vorstellen, dass die Religiösen ihre Glaubwürdigkeit verloren 
haben durch die Rolle, die die Äbte in den schwierigen Anfangsjahren 
der allgemeinen Unruhen spielten. Diese Rolle kann man vergleichen mit 
der der Prelaten im benachbarten Friesland, und sogar mit der Aufleh
nung der Prelaten in Brabant. Aber während die Brabanter Abteien vor 
allem ihre Autonomie zu retten versuchten, spielten die Prelaten im 
Norden sich auf als die Verfechter der politischen Freiheit, oder was sie 
dafür hielten. Erst als es zu spät war, sahen sie ein, diesem Wahnbild die 
Religionsfreiheit geopfert zu haben. Aber dann war für Klöster kein 
Platz mehr auf Ommelander Boden. 
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Abtenlijsten 

Van de abdijen Rottum, Selwerd, Thesinge en Ten Boer kunnen wij met 
behulp van oorkonden abtenlijsten samenstellen, die nochtans voor de 
eerste eeuw tamelijk onvolledig zijn. Voor Feldwerd daarentegen beschik
ken wij over een lijst, die pretendeert volledig te zijn. Wij zullen eerst de 
lijst van Feldwerd bestuderen en nagaan wat wij van de Feldwerdse abten 
weten. Daarna geven wij van de andere abdijen lijsten, voor zover die met 
behulp van het oorkondenmateriaal samen te stellen zijn. 

I DE ABTENLIJST VAN FELDWERD 

1 De overgeleverde tekst 

De abtenlijst van Feldwerd is ons overgeleverd in hetzelfde handschrift als 
de Vita van Hathebrand. De lijst is er bij wijze van aanvulling aan toege
voegd. Hij is afgewerkt of bijgewerkt tussen de jaren 1608 en 1617. Het 
eerste jaartal wordt gegeven door de mededeling, dat de laatste abt Her
man van Dokkum op 5 april van dat jaar overleed; de terminus ante quem 
blijkt ons uit de verklaring van de bisschop van Antwerpen, dat het ge
beente van Hathebrand in 1617 opgegraven en naar Antwerpen vervoerd 
is. Kort nadien hebben verscheidene schrijvers aldaar het handschrift met 
vita en abtenlijst onder ogen gehad en benut. Een en ander vindt men om
standig uiteengezet in het commentarius praevius, dat de bollandist Du 
Sollier aan zijn uitgave liet voorafgaan. We kennen de tekst van deze lijst 
alleen nog dank zij deze uitgave, Acta Sanctorum Julii, VII, biz. 167 (eer
ste) of 178 (derde editie). Ritter nam hem hieruit over. (Voor dit alles, zie 
hoofdstuk I, A, 1). 

De tekst volgt hier, zoals hij te vinden is bij de Bollandisten. 
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Atque hic sistunt lectiones, quibus, nullo intermedio titulo, subjungitur abbatum 
Feldwertensium seríes, seu potius necrologium, in quo primum locum occupât 
Sanctus hoc modo: 

Ipse die Abdon et Sennen obiit pius pater Hatebrandus, abbas primus in Feldwert et 
fundator monasterii, qui obiit anno Domini MC nonagésimo octavo, et rexit quin-
decim annis. 
1183 inceptum fuit monasterium in Feldwert. 

In profesto Sixti Papae obiit domnus Reyndo, piae memoriae, abbas secundus in 
Feldwert, anno Domini 1213, qui rexit 15 annis. 

Undeno Kal. lunii obiit domnus Tedo, tertius abbas in Feldwerdt. 

In profesto Crispini et Crìspiniani, obiit domnus Eyzo abbas piae memoriae quartus 
in Feldwert. 

Decimo Kal. Februarii obiit domnus Hoyto piae memoriae quintus abbas in 
Feldwert. 

In die sancii Martini obiit domnus Penudus piae memoriae sextus abbas in Feldwert. 

Decimo octavas Kal. Januarii obiit domnus Syfrydus piae memoriae septimus abbas 
in Feldwert. 

Quarto Nonas Martii obiit domnus Ondulphus piae memoriae octavus abbas in 
Feldwert. 

Ipso die Symonis en Judae obiit domnus Itto piae memoriae nonus abbas in 
Feldwert. 

Pridie nonas Decembris obiit domnus Aldbertus piae memoriae decimus abbas in 
Feldwert. 

Pridie Kal. Junii obiit dominus Eggericus piae memoriae 11 abbas in Feldwert. 

Altera die undecim millium virginum obiit dominus Tyo piae memoriae 12 abbas in 
Feldwert. 

Duodecimo Kal. Junii obiit dominus Osbrandus piae memoriae abbas in Feldwert 
13. 

Kal. Junii obiit dominus Н е т т о 14 abbas in Feldwert. 

Sexto Nonas Martii obiit dominus Sioko 15 abbas. 

Pridie Kal. Majas obiit dominus Osbrandus 16 abbas. 

Nono Kal. Junii obiit piae memoriae dominus Rudolphus 17 abbas in Feldwert. 

Octavo Idus Septembris obiit dominus Zeyno piae memoriae 18 abbas in Feldwert. 

In profesto sanctae Catherinae virginis obiit dominus Johannes Grave 19 abbas in 
Feldwert. 

Altera die Tiburtii et Valeriani, obiit Hermannus Nordis piae memoriae 20 abbas in 
Feldwert. 

Sexto Kal. Septembris obiit Johannes Nordis 21 abbas in Feldwert. 

Quarto Non. Octobris obiit dominus Gerardus de Buren piae memoriae abbas 22 in 
Feldwert. 
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Ipsi divi Petri ad Cathedram obiit dominus Jacobus de Daventria 23 abbas in 
Feldwert. 

Ipso die Symonis et Judae apostolorum obiit dominus Régneras de Daventria 24 ab
bas in Feldwert. 

Ipso protesto sanctae Barbarae virginis obiit venerabilis dominus et dilectus Pater 
noster, dominus Johannes Altinck 25 abbas in Feldwert, anno Domini 1540. 

Die tertia Septembris obiit venerabilis dominus et dilectus Pater noster, dominus 
Bossuinus Johannes, 26 abbas in Feldwert, anno 1559. 

Anno 1608 quinto Aprilis obiit Reverendus Hermannus a Dockum abbas in Veteri 
coenobio, fuit abbas 27 hujus coenobii, forte et ultimus: rexit claustrum annis 49, sed 
suo tempore claustrum destrui inceptum est, quod praefatus abbas magno dolore 
animi vidit, et etiam suo officio est privatus, quemadmodum de hac terra de ceteris 
abbatibus est actum. 

2 De gegevens van deze tekst en de kritiek daarop. 

De tekst was dus in het handschrift zonder enige overgang aan de vita toe
gevoegd. De gegevens zijn op een rijtje gezet en hebben de pretentie een 
volledige en chronologische lijst te geven. De armoede aan gegevens wijst 
er op, dat de samensteller van deze lijst geen beschikking meer had over 
de inlichtingen die wij nu nog of weer hebben. Vooreerst het kartularium, 
dat oorkonden bevat over de vijftiende en het begin van de zestiende 
eeuw. Daarin wordt onder andere een abt genoemd, die op deze lijst niet 
voorkomt: Arend Sekelhoren. 

Ook de enkele oorkonden, die zich thans in Munster bevinden en waar
van toch ook copieën in de abdij geweest moeten zijn, waren de samen
steller onbekend. Hij had daarin over genoemde Arend en enkele anderen 
waardevolle gegevens kunnen vinden. De vraag is dan, als hij noch het 
kartularium, noch andere bescheiden meer ter inzage had, was dat dan 
omdat ze deels in beslag genomen, deels verloren gegaan waren? Betekent 
dat, dat de tekst pas tot stand is gekomen na de opheffing van de abdij in 
1595? 

Op zo'n late datum van ontstaan zou ook kunnen wijzen het feit, dat 
zelfs de voorlaatste abt geen juiste vermelding meer krijgt. Gozewijn Jans
zoon, overleden in 1559, wordt hier Bossuinus genoemd. Niet alleen is de 
spelling onjuist, maar zelfs de herinnering aan hem was blijkbaar al ver
dwenen. Een vroegere abt uit de zestiende eeuw, Requinus van Deventer, 
krijgt hier de enigszins andersluidende naam Regnerus. Zijn familienaam 
Buest was de schrijver niet meer bekend, terwijl het kartularium die toch 
enkele malen geeft. 

Tot een redactie-ineens, en niet in fasen, zou men besluiten wegens de 
consequent volgehouden spelling van de naam Feldwert, welke vorm van 
recentere datum is en in het kartularium verreweg het meest voorkomt. 

Maar hoe is de schrijver dan aan zijn gegevens gekomen? Het antwoord 
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wordt door de tekst zelf gegeven. Hij geeft, voor zover we kunnen nagaan 
op één uitzondering na, slechts de namen van degenen, die als abt-in-
funktie gestorven zijn en hij weet alleen het rangnummer en de liturgische 
sterfdatum, b.v. decimo Kal. Februarii. Dat wekt het vermoeden dat da 
gegevens geput zijn uit een necrologium dat vrij geregeld bijgehouden was. 
De abten die daarin blijkbaar niet vermeld werden, vindt men ook niet op 
deze lijst. Die (hypothetische) grondtekst is verloren gegaan. 

De lijst geeft zevenentwintig namen tussen de jaren 1183 en 1608; dat is 
dus een tijd van 425 jaar met een gemiddelde van ruim vijftien jaar pei 
abbatiaat. Bij de eerste twee abten, Hathebrand en Reyndo, wordt dit ge
middelde precies bereikt door de aangifte van begin- en eindjaar. Bij de 
laatste drie wordt het sterfjaar gegeven: Johan Altinck overleed in 1540, 
Bossuinus (wat dan Gossuinus moet zijn) in 1559 en Herman van Dok-
kum in 1608. De data van Jan en Gozewijn zijn ook van elders bekend. 

Van elke abt wordt gezegd, de hoeveelste hij in volgorde was. Verder 
krijgt elk een titel. Hathebrand is fundator monasterü; de tweede tot en 
met de tiende zijn domnus; daarna wordt het dominus, met slechts één uit
zondering, Herman Norden (20) die geen titel heeft. 

De meeste abten krijgen ook een kwalificatie. Hathebrand heet pius pa
ter; de anderen zijn piae memoriae, behalve de abten onder de nummers 
3, 14, 15, 16, 19, 21, 23 en 24. Waren die dan niet gezegender gedachte
nis? Dat zal wel niet van de eindredaktor komen. Van de twee abten, Jo
han Graven (19) en Johan Norden (21) die hier het epitheton moeten mis
sen, is uit de voorhanden gegevens niets ongunstigs bekend. De derde en 
tweede van achteraf, Johan Altinck en Gozewijn heten „venerabilis domi
nus et dilectus Pater noster". Hier doet waarschijnlijk de Renaissance met 
haar behoefte aan uitgebreider titulatuur zich gelden. Ook dit lijkt, even
als de overgang van domnus naar dominus, te wijzen op een ouder sub
straat, in de loop der eeuwen ontstaan en nu in de nieuwe redactie benut. 

Wat kunnen we nu van deze namen zeggen? Enkele abten die op onze lijst 
voorkomen, kennen we ook uit andere documenten. Geheel apart staat 
Hathebrand met zijn vita. Wel zij er nogmaals op gewezen dat deze geen 
enkel chronologisch houvast geeft. De jaartallen worden alleen in deze 
lijst gevonden. Zijn opvolger (?) Reindo is bekend uit de kroniek van Emo 
en Menko. In hoeverre de Tedo, die na Reindo genoemd wordt, herinne
ring zou kunnen wekken aan de Teda, die Beninga als leerling van Hathe
brand en als abt van een Oostfries klooster noemt (hoofdstuk II, A, 1 en 
vooral 3), is een speculatie waaraan ik mij niet waag. Een Osbrand is be
kend uit een oorkonde van 1375, maar het valt niet uit te maken, welke 
van de twee op onze lijst in aanmerking komt. Vanaf Zeyno (18) tot en met 
Johan Norden (21) komen zij voor in het kartularium. Dat geldt ook voor 
Requinus (hier Régneras) van Deventer. Van deze hebben we nog het 
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proces-verbaal van zijn keuze, waarin Jakob van Deventer (23) als zijn 
voorganger genoemd wordt. 

We moeten dus zeggen dat de lijst voor wat de eerste zeventien namen 
betreft, dat is tot het midden van de 15e eeuw, slechts in enkele gevallen 
gecontroleerd kan worden. Slechts twee personen uit deze periode zijn met 
externe gegevens te verifiëren, namelijk Hathebrand en Reindo, terwijl de 
Osbrand van 1375 in het vage blijft. 

Men kan de vraag stellen of er nog iets uit de namen te concluderen 
valt. Hoyto is een meer voorkomende friese naam. In Sioko is zonder 
moeite de moderne vorm Sjouke terug te vinden. Maar namen als Penu-
dus en Ondulphus doen in die tijd en in die streek vreemd aan. 

Daartegenover staat dat er minstens vier personen aan de lijst moeten 
worden toegevoegd. In de dertiende eeuw kennen we een abt Rembold, 
1276; in de veertiende Lyuppoldus die in 1344 benoemd werd; in de vijf
tiende eeuw Aylardus die in 1408 oud-abt genoemd wordt en Arend Se-
kelhoren, die in 1485 in het kartularium vermeld wordt en die blijkens het 
proces-verbaal over de keuze van zijn opvolger in 1487 aftrad. 

Waren deze verzwijgingen vrijwillig of onvrijwillig? Als we aannemen 
dat de lijst gebaseerd is op een necrologium, dan is de verklaring dat de 
redaktor alleen de namen opnam die hij daar vond, dat wil zeggen, de
genen die als abt of minstens in Feldwerd gestorven zijn. Zo zou verklaard 
kunnen worden dat Arend Sekelhoren ontbreekt, terwijl Jakob van De
venter wel genoemd wordt. Is het louter toeval dat juist mannen als Lyup-
pold en Arend ontbreken, mannen dus op wie iets „aan te merken" was? 

Het blijft dan een onopgeloste vraag, hoe de samensteller bij elke naam 
zo categoriek een rangnummer kon geven. Hier schuilt een moeilijkheid. 
Als de namen volgens de kalender gerangschikt geweest zijn, hoe kan de 
schrijver dan de juiste volgorde weten? Of gaf zijn voorbeeld deze reeds 
aan? Dan was dat al op een verkeerd spoor. Want er is nog een andere 
moeilijkheid. De lijst geeft op de twaalfde plaats een zekere Tyo. Na hem 
komt tweemaal een Osbrand (13 en 16). Daar er, zoals gezegd, een Os-
brand is uit 1375, zou Tyo dus in elk geval vóór die tijd gesteld moeten 
worden. Nu bevindt zich in het huisarchief van Farmsum een oorkonde 
van 1 november 1412, waarin Tyes, abt te Oldenklooster meezegelt. De 
andere zegelaar was Meent, priester te Holwierde. Daar de testator, Hes-
sel Tuinghe uit de Marne kwam, is het theoretisch mogelijk dat Olden
klooster in Marne (Hunsingo) bedoeld is; is dat echter praktisch waar
schijnlijk? Het betrof een goed in het kerspel Holwierde (Fivelgo), waarin 
Feldwerd gelegen was; de andere zegelaar was pastoor aldaar; het docu
ment berust in het archief van Farmsum. Dat alles wijst in dezelfde rich
ting en dus ook naar het Oldenklooster bij de Dam. Dan is ofwel Tyes 
identiek met de Tyo van de lijst, ofwel het gaat om een andere persoon. 
Maar in beide gevallen is het een argument tegen de traditionele lijst. Is de 
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identificatie juist, dan kan Tyo niet vóór de beide Osbranden abt geweest 
zijn, dus vóór 1375; is de identificatie niet juist dan is de lijst ook op dit 
punt in gebreke en moet er aan de reeds genoemde afwezigen een vijfde 
worden toegevoegd. 

Wij hebben hier dus een lijst die op het eerste gezicht een betrouwbare in
druk maakt, maar die bij nader onderzoek aanvechtbaar blijkt. Hij geeft 
zevenentwintig namen, waarvan er hoogstens dertien geverifieerd kunnen 
worden. Anderzijds kennen wij vier of vijf namen die op de lijst ontbre
ken. We moeten dus zeggen dat de lijst slechts bruikbaar is voor zover hij 
te controleren is; dat hij derhalve voor de eerste eeuwen tot in het midden 
van de vijftiende eeuw geen houvast geeft en van weinig of geen waarde is. 
Het blijft een interessant document maar door de affirmatieve toon mogen 
we ons niet laten misleiden 

3 De abtenlijst van Feldwerd volgens de oorkonden. 

De lijst van abten die wij uit bekende documenten kunnen opstellen, is 
aanmerkelijk korter dan de zojuist besprokene. Tot het midden van de 
vijftiende eeuw tellen we slechts acht namen voor minstens twee en een 
halve eeuw. Theoretisch zou het mogelijk zijn zo'n lange tijd te overbrug
gen met acht abbatiaten van 30 jaar, maar in ons geval kan het in de prak
tijk zeker niet. Tussen de vermelding van Rembold in 1276 en de keuze 
van Lyoppold in 1344 ligt een periode van 68 jaar, hetgeen voor de duur 
van één abbatiaat uitgesloten is. Bovendien staat in het document over 
Lyoppolds keuze dat er enkele al te korte abbatiaten voorafgegaan zijn. 
We blijven dus zitten met een onvolledige lijst, zonder veel illusie de lacu
nes ooit te kunnen opvullen. 

In de nu volgende lijst zijn alle gegevens verwerkt die wij over de abten 
van Feldwerd binnen ons bereik hebben. Anonieme vermeldingen, waar 
slechts sprake is van „de abt van Feldwerd" blijven buiten beschouwing. 
Zij zijn in de voorgaande hoofdstukken verwerkt. Vóór de naam van elke 
abt staat een rangnummer dat hem in onze lijst toekomt. Achter de naam 
staat tussen haken het eventuele rangnummer van de overgeleverde lijst. 

1 Hathebrand (1) 
Wat we van Hathebrand weten, putten we uit de vita en enkele afgeleide 
gegevens, met name Beninga. Jaartallen vinden we daar niet. De oude lijst 
zegt, dat hij stierf op 30 juli 1198 na een bestuursperiode van vijftien jaar 
(verder hoofdstuk III A). 

2 Reindo (2) 
Reindo wordt enkele malen genoemd in de kroniek van Emo en Menko. 
Het verhaal speelt zich af in de eerste twee decenniën van de dertiende 
eeuw. Een oorkonde geeft één vaste datum, 25 februari 1208.1 
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De kroniek van Emo en Menko maakt enkele malen melding van E. prior in Feld-
wirdt, 1224 en 1227 (MGH I.e. 503 en 511; vgl ÖGD I, 75). Weiland heeft deze aan
duiding geïdentificeerd met de abt Eyzo van de lijst (4). Ook OGD schijnt daarvoor 
te voelen. De tekst geeft er geen recht toe. Het komt meer voor dat prioren een der
gelijke opdracht kregen. Het is daarom veiliger geen identificatie te zoeken, hoe ver
leidelijk het ook is. 

3 R(embold). 
Enkele abten en geestelijken deden op 18 maart 1276 een uitspraak in het 
geschil tussen bisschop Everard van Munster en de Friese landen van zijn 
diocees. Het blijkt niet waarop de uitgevers de aanvulling van R tot 
Rembold baseren.2 

4 Lyuppoldus. 

Op 22 januari 1344 verleende paus Clemens VI aan Lyuppoldus Egboldi 
de Berhusum dispensatie „in defectu natalicium, de presbytero et soluta", 
om alle waardigheden in de orde van S. Benedictus te aanvaarden, ook het 
abbatiaat.3 Het document zegt dat de abdij al drie maal na elkaar vacant 
was. AI die keren had men Lyuppold willen kiezen, doch deze had de keu
ze niet aanvaard wegens genoemd kanoniek beletsel. Deze keer vroeg hij 
om dispensatie. 

5 Osbrand (13 en 16). 
In een testamentaire beschikking van 13 januari 1375 trad Osbrand als 
getuige op. De akte werd in zijn huis opgemaakt: „Acta sunt hec in domo 
Domini Osbrandi, abbatis in Feldwirth".4 

6 Aylardus ? 
Niet zonder aarzeling neem ik deze in de lijst op. Hij wordt vermeld door 
H. van Rijn, Oudheden van Groningen (Leiden 1724). Dat is de Neder
landse bewerking van Van Heussens Historia episcopatus Groningensis. 
Met een beroep op Dietrich van Niem geeft hij op blz. 172-181 de verta
ling van een bulle van paus Gregorius XII, 1408. Daarin wordt aan „Ay
lardus Focconis, gewezen abt van de kloosters van de H.H. Petrus en Pau-
lus te Veltwerde" opdracht gegeven 22 friese benedictijnenkloosters te vi
siteren in de bisdommen Bremen, Munster en Utrecht. Volgens Gregorius 
heersten daar ergerniswekkende toestanden. Het betreft uitsluitend dub
belkloosters, 11 onder een abt, 2 onder een prior en 9 onder een pater. 
Het is niet duidelijk over welk werk van Dietrich het hier gaat. Ik heb de 
tekst van deze bulle nergens kunnen vinden. Van Rijn heeft er al op gewe
zen dat het moeilijk zou zijn in Friesland in de wijdste zin van het woord 
zoveel benedictijnenkloosters bijeen te krijgen. Verder dan vijftien zal men 
niet kunnen komen. Het blijft dus nogal onzeker. 

7 Tyes (= Tyo, 12?) 
Deze abt van Oldenklooster hechtte op 1 november 1412 zijn zegel aan 
een verkoopacte.5 
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8 Seyno (18). 
Seyno, Seynen, lijst Zeyno, wordt tweemaal vermeld in het kartularium. In 
1452 was hij in conflict met de inwoners van Godlinze over de buitendijk 
aldaar. Een scheidsrechterlijke uitspraak regelde deze kwestie.0 In 1457 
deed Seyno „van Gods genaden abt van Oldencloester toe Feltwert" met 
de pastoors van Godlinze, Spijk en Losdorp uitspraak in het geschil om
trent buitendijks goed tussen Godlinze, Spijk en Losdorp. Hij was zelf 
partij tegenover de buren van genoemde dorpen.7 

9 Johan I (19) 
Johan Graven (ten Grave, Groven, van Groven, de Grove, van de Gre
ven) wordt in het kartularium zevenmaal genoemd in de jaren 1473-83. 

Het gaat om het bijleggen van een geschil (n. 38), aankoop van een huis 
in Groningen (n. 52); verder over aankoop van land in het gebied van de 
huidige gemeente Bierum (nn. 42, 44, 48, 59, 60). Waarschijnlijk was hij 
verwant met Jakobus Graven, burger van Groningen, van wie vele goede
ren aan de abdij overgingen in het laatst van de vijftiende eeuw en het be
gin van de zestiende en die in 1505 de kerk van Bierum aan de abdij over
droeg.8 

10 Arend. 
Arend Zekelhoren (Sekelhom) wordt vermeld in een koopacte van 1 okt. 
1485 (Kart. n. 54). Naar aanleiding van een visitatie in de abdij deed hij in 
mei 1487 afstand van zijn waardigheid.9 De reden van die afstand is niet 
bekend. 

11 Herman I (20) 
Herman Noerden, Nordis, was geprofest in de abdij Gross-Sankt-Martin 
te Keulen; later was hij kellenaar in de abdij Sankt Pantaleon in die stad. 
Toen Arend aftrad kozen de conventualen van Feldwerd, onder presidium 
van de visitatoren Adam van Gross-Sankt-Martin en Anthonius van Wer
den, Herman tot abt (11 mei 1487). Een monnik van Thesinge, Andreas 
de Nijenborch, reisde naar Herman om hem de keuze mede te delen. Deze 
vroeg bedenktijd en eerst op 23 augustus kon de keuze ter bevestiging aan 
de bisschop worden voorgelegd.10 

Aangezien deze visitatoren in het westen van het rijk dé propagandisten 
waren voor Bursfeld, ligt het voor de hand te vermoeden dat zij hier de 
weg voor de aansluiting hebben willen banen. Het is niet bekend of Her
man daar zelf voor voelde, noch of hij geprobeerd heeft, het convent 
daartoe te bewegen. In het kartularium wordt Härmen (nooit met familie
naam) zesmaal genoemd. Het betreft steeds aankoop of ruil van land ot 
geschil daarover; eenmaal gaat het om de dotatie van een der nonnen.11 

Herman is waarschijnlijk de enige abt van Feldwerd die persoonlijk een 
provinciaal kapittel van de orde heeft bijgewoond. Enkele van zijn voor-
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gangers hebben wel eens een collega afgevaardigd. Herman daarentegen 
was in 1498 te Keulen aanwezig en trad tevens op voor de abten van The-
singe en Thedinge.12 Van latere kapittels zijn geen verslagen voorhanden. 

Het kapittelverslag van de congregatie van Bursfeld voor het jaar 1498 
vermeldt Herman onder de overledenen en in 1499 nog eens.13 De oude 
lijst geeft 15 april als sterfdag. Daar zijn opvolger op 4 oktober 1497 voor 
het eerst genoemd wordt, zou Herman dus op 15 april 1497 gestorven 
zijn. 

12 Johan II (21) 
Johan (van) Norden (Nordis) wordt het meest van alle abten die in het 
kartularium voorkomen, genoemd en wel negen maal in de jaren 
1497-1503. Het gaat om aankoop en ruil van land in de omgeving.14 

13 Jakobus(23) 
Van Jakob van Deventer weten we alleen dat hij in augustus 1516, naar 
zijn eigen zeggen, vrijwillig aftrad ten overstaan van de abten van Thesin-
ge en Rottum, zoals te lezen staat in het proces-verbaal over de keuze van 
zijn opvolger. 

14 Requinus (Régneras, 24) 
Requinus Buest van Deventer werd gekozen op 31 augustus 1516 onder 
presidium van de abten van Thesinge en Rottum. Requinus was de oudste 
van de drie nog in Feldwerd wonende monniken en hij was reeds vele ja
ren priester.15 In het kartularium wordt hij genoemd in een achttal stuk
ken van de jaren 1520-28.1β Van na zijn tijd worden geen acten meer ge
geven. Om deze reden en vanwege het schrift mogen we aannemen dat het 
kartularium onder zijn bestuur geschreven is. Requinus zal rond 1530 ge
storven zijn. 

15 Johan III (25) 

Johan Altinck wordt genoemd als „onlangs overleden" in de officiële acte 
van bevestiging van zijn opvolger, dd. 29 dec. 1540. Het zal dus juist zijn, 
als de oude lijst zijn sterfdag op 3 december 1540 stelt. De familienaam 
van deze abt schijnt op afkomst uit de stad Groningen te wijzen. 

16 Goswinus (Bossuinus 26). 
Gozewijn Janszoon van Groningen was reeds monnik in Feldwerd bij de 
keuze van Requinus in 1516 (Dok. aldaar). Op 29 december 1540 werd 
hij door de conventualen tot abt gekozen en op 17 jan. 1541 als zodanig 
door de bisschop van Munster, Frans van Waldeck, bevestigd.17 Toen in 
1546 voorzien moest worden in de vacature te Selwerd, presideerde Goze
wijn tesamen met de collega's van Rottum en Thesinge deze keuze. Hoe
wel de Bursfelders daarover niet te spreken waren (Selwerd hoorde tot 
hun congregatie) aanvaardden zij het voldongen feit.18 
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In zijn dagen was er te Feldwerd een zekere teraggang te bespeuren. 
Mannelijke candidaten traden er niet meer in, zodat het moeilijk werd aan 
de eisen van de eredienst en de zielzorg voor de nonnen te voldoen. Goze-
wijn kreeg toen van nuntius Muzzarelli (maart 1554-aug. '56) een indult 
om leden van andere orden op te nemen en tot de geloften toe te laten.19 

De laatste maal dat een optreden van Gozewijn vermeld wordt is 5 juli 
1557, toen hij van de scheppers van het Slochter Delfzijl verlof kreeg een 
pomp en een waterloop aan te leggen ter afwatering der Hoemsterlan-
den.20 Zowel de oude lijst als het proces-verbaal over de keuze van zijn 
opvolger geven als Gozewijns sterfdag 3 september 1559. 

17 Herman II (27) 
Van Herman Bemhardszoon van Dokkum zou een biografie te schrijven 
zijn. Zijn politieke activiteit is bekend door het werk van Formsma, De 
Ommelander strijd (zie verder hoofdstuk Vla en VIb). Herman was, toen 
hij gekozen werd, norbertijn en proost te Kusemer. Hij werd op 26 no
vember 1559, dus bijna drie maanden na de dood van Gozewijn gekozen. 
De keuze werd voorgezeten door de abten van Rottum en Thesinge. Daar 
Herman op het moment der keuze nog tot een andere orde behoorde, kon 
hij slechts gepostuleerd worden. De priorin had daarvoor een speciale vol
macht gekregen. Dit zal verklaren waarom de vacature zo lang geduurd 
heeft. Ten overstaan van de getuigen sprak zij een voor deze gelegenheid 
opgestelde formule uit, die in het verslag van de keuze is opgenomen. Be
halve de presidenten en twee getuigen ondertekenden veertien zusters het 
stuk. Monniken waren er toen blijkbaar niet.21 

In de tweespalt tussen Stad en Ommelanden stond de abt aan de Om-
melandse zijde en werd hij in de loop der jaren steeds aggressiever ten aan
zien van de stad. In augustus 1567 werd hij als gedeputeerde gekozen en 
in december 1576 werd hij met enkele Ommelandse statenleden naar 
Brussel afgevaardigd om voor de Staten-Generaal de zaak der Ommelan
den te bepleiten. Op 9 januari 1577 tekenden zij daar de Unie van Brus
sel. Op de terugweg maakten zij een omweg over Middelburg om een be
zoek ten brengen aan de Prins van Oranje, die hen echter tot vrede aan
spoorde. Hetzelfde jaar werd Herman met enige andere prelaten door de 
stad Groningen gevangen genomen. Toen de Ommelanden zich twee jaar 
later bij de Unie van Utrecht aansloten, heeft Herman nog lang aan de zij
de van de opstand gestaan. Begin 1581 verzoende hij zich met Parma en 
Groningen. Allengs ging zijn gezag in de Ommelanden verloren. Veilig
heidshalve trok hij zich toen in de stad terug.22 

Op monastiek terrein zien we Herman zich enkele malen mengen in de 
zaken van de andere Ommelandse kloosters. Volgens de kroniek van Abel 
Eppens was Hermans broer Joost monnik van Oldenklooster en later pas
toor van Spijk (elders zegt hij: van Bierum). Op aandringen van Herman 
liet Joost zich tot abt van Rottum kiezen.23 Doch Joost deed 9 november 
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1581 afstand, ging tot het protestantisme over en trad in het huwelijk.24 

Toen de kloosters reeds in de stad gevestigd waren, is Herman met zijn 
collega's van Selwerd en Thesinge opgetreden in het convent van Rottura 
toen daar moeilijkheden waren.25 Intussen floreerde zijn eigen klooster 
niet meer. Weliswaar wist hij in 1568 de Sint-Nikolaaskapel te Watum bij 
zijn abdij in te lijven, maar daar stonden ongunstige gebeurtenissen tegen
over.26 In het Ommelander archief bevindt zich een brief van priorin en 
convent aan de abt, waaruit blijkt dat er in de abdij ongeregeldheden voor
kwamen. Ook treft men daar een katern met aantekeningen waaruit blijkt 
dat de abt van 30 november 1572 tot 8 maart 1574 wekelijks aan een kor
poraal en drie soldaten hun soldij uitbetaalde.27 

Bij de reduktie van Groningen werd het klooster opgeheven en kreeg 
het convent een alimentatie. De abt kreeg een pensioen van fl. 250.28 Hij 
is toen naar Feldwerd teruggekeerd, waar hij met verlof van de beheerders 
tot zijn dood mocht blijven wonen. Hij moest daarvoor wel huur betalen, 
maar hij was er dan ook geheel vrij. Hij kocht er zelfs nog een stuk land 
en een huis bij.29 

Op 10 dec. 1604 legde Herman met de gewezen abt van Thesinge, Ge
rard Ahues, een verklaring af dat de stad Appingedam gerechtigd was aan 
de Statenvergaderingen deel te nemen.30 

In zijn geschrift „Ommelands Eere" vertelt Mijleman dat Herman van 
Dokkum „als desperaet" stierf, wegens zijn „quaet comportement". Hij 
voegt daar nog aan toe: „lek heb noch syn vergulde credentie, daer hy 
plag wt te drincken, inhandt gehad".31 Mijleman vergist zich want hij 
noemt Herman abt van Rottum, wat hij niet was; over dat desperate einde 
is niets bekend. Waarschijnlijk heeft Mijleman hier Herman met zijn broer 
Joost Suer verward. Wie van beiden dan die „credentie" gebruikte, valt 
niet meer uit te maken. Voor wat Herman betreft, kunnen we de abtenlijst 
volgen, die in die dagen werd opgesteld en waar over hem gezegd wordt: 
„Op de vijfde april 1608 overleed de eerwaarde Herman van Dokkum, abt 
van Oldenklooster. Hij was de zevenentwintigste abt van dit klooster en 
vermoedelijk de laatste. Hij bestuurde het klooster 49 jaren, maar in zijn 
tijd begon de ondergang van het klooster, wat voornoemde abt met groot 
hartsverdriet aanzag. Zelfs werd hij uit zijn ambt ontzet, zoals in dit land 
met alle abten gebeurd is". Voor zegel zie Ned. klz. I, 75. 

II DE ABTENLIJST VAN ROTTUM 

1 NN 1226. 
„Abbas de Rottum" wordt vermeld in de kroniek van Emo en Menko op 
2 februari 1226. Dit is de oudste vermelding van Rottum.32 

2 Frederik. 
In 1252 publiceren de drie abten van Hunsingo samen met enkele redgers 
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van dat land nieuwe keuren. „Acta sunt hec anno gratie MCCLII presen-
tibus domnis abbatibus Eylwardo, Heykone et Fretherico".33 Eylward 
was abt van Aduard.34 Haico van Oldenklooster in de Marne.35 Frederik 
komt als abt van Rottum nog voor in 1254 in een geschil tussen Herman 
van Noordlaren en het convent van Ruinen over tienden in Anderen.36 

3 Folkardus. 

Deze hechtte op 25 november 1281 als getuige zijn zegel aan een ruil tus
sen de abt van Aduard en de bisschop van Munster.37 In diezelfde tijd 
(1284) trad hij met de abt van Thesinge en de deken van Loppersum op 
als scheidsrechter in een kwestie van de abdij Bloemhof (Wittewierum) 
over de kerk van Uithuizen.38 

4 Wygko. 

Wygko wordt genoemd in een uitspraak van 25 maart 1354 tussen zijn ab
dij en de bewoners van Uithuizen over de rechten op het eiland Rottu-
meroog.39 

5 Syardus. 

Deze gaf op 18 oktober 1371 met de abten van Aduard, Selwerd en Ol
denklooster in de Mame een verklaring uit over monetaire bepalingen.40 

6 Meynoldus. 
Hij moet vóór 26 april 1432 overleden zijn; hij wordt namelijk genoemd in 
de suppliek van zijn opvolger. 

7 Hayo. 

Deze werd op 26 april 1432 door paus Eugenius Г in zijn ambt beves
tigd. Hij behoefde dispensatie als zoon „de presbytero et soluta".41 Vol
gens Ned. klz. is hij tot 1445 of later in funktie geweest.42 

Albertus? 
In de papieren Schoengen (UB Nijmegen) bevindt zich een aantekening 
dat Albertus Syssinghe in 1457 abt van Rottum zou zijn geweest. Schoen
gen geeft geen referenties. 

8 Eberhard. 

Mr. Eberhard of Ebbe Quandt, ook „van de Dam" ( = Appingedam), 
wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde van 28 nov. 1458, waarin 
hij en zijn convent mededeling doen van de incorporatie van de proosdij 
Uskwerd bij het klooster. Op 31 juli 1475 werd hij in het feitelijk bezit van 
de proosdij gesteld. Ofschoon deze incorporatie werd aangevochten, 
mocht hij in afwachting van een definitieve beslissing van Rome, de 
proosdij voorlopig in bezit houden. Pas in 1480 is de zaak ten gunste van 
de abdij beslist. Deze incorporatie was Ebbe door de bisschop toegestaan 
wegens de hervorming die hij in Rottum had doorgevoerd.43 
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Op geringe afstand van zijn klooster heeft Ebbe nog een zusterklooster 
gesticht.44 

Op 1 mei 1464 stelde hij met anderen (o.a. de abten van Selwerd en 
Thesinge) bepalingen vast voor het Winsumer Zijlvest.45 Op 4 okt. 1474 
trad hij met de pastoor van Baflo als scheidsrechter op.46 Voor zegel, zie 
Ned. klz. I, 83a. 

9 Wolter. 

Deze is slechts bekend uit het proces-verbaal over de keuze van zijn op
volger. Hij overleed op 8 maart 1484. 

10 Lambert. 

Lambert Olcinius was vóór zijn keuze prior in Rottum. Deze keuze werd 
op 24 april 1484 aan de bisschop ter bevestiging voorgelegd.47 Op 12 mei 
daaropvolgend verklaarde Lambert de proosdij van Uskwerd gekregen te 
hebben.48 Hij overleed op 27 augustus van hetzelfde jaar en werd de 28e 
begraven, zoals blijkt uit het verslag van de keuze van zijn opvolger. 

11 Johan I. 

Johan Lulle, profes van Rottum, werd tot Lamberts opvolger gekozen en 
door de bisschop van Munster bevestigd.49 Op 1 december 1484 verklaar
de hij de proosdij van Uskwerd gekregen te hebben.50 Tussen de jaren 
1485-93 heeft hij met andere abten een compromis afgekondigd tussen 
Stad en Ommelanden.51 Op 23 jan. 1492 wordt hij als getuige vermeld in 
een oorkonde van het Huisarch. Ewsum.52 In datzelfde jaar werd hij door 
Rome gemengd in de interne moeilijkheden van de abdij Stavoren. Hij 
hield het met abt Aggo en excommuniceerde een van de monniken. Dit 
lokte protest uit. De monniken wendden zich tot Rome dat nu enkele an
dere abten met de zaak belastte.53 Volgens Zuidhof werd Johan nog in 
1498 vermeld.54 Voor zegel Ned. Klz. I, 84. 

12 Gerard. 

Gerard Synellius uit Groningen was volgens oudere schrijvers tot 1512 abt 
van Rottum, daarna van Marienthal in Norden, alwaar hij op 8 juni 1552 
overleed. Hij schijnt wel een begaafd man geweest te zijn. In 1524 ver
scheen in Deventer zijn Hortulus Orationum. Voor de bespreking hiervan, 
alsook voor zijn theologisch dispuut met de dominicaan Hendrik van Rees 
zij verwezen naar hoofdstuk Va, par. 4, eind. 

13 Antonius. 

Antonius Michaelis wordt reeds in 1512 als abt van Rottum en proost van 
Ukswerd vermeld.55 Op 21 augustus van dat jaar gaf hij een vidimus op 
een oorkonde van 24 oktober 1458.56 Op 31 augustus 1516 presideerde 
hij met de abt van Thesinge de abtskeuze te Feldwerd.57 Zijn laatste op-
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treden wordt vermeld op 19 maart 1532, toen hij met enkele van zijn 
monniken een verklaring aflegde.58 Een jaar later deed hij afstand, zoals 
blijkt uit het bericht over de keuze van zijn opvolger. 

14 Johan II. 
Johan Dutmarus was vóór zijn keuze monnik van Thesinge. Op 15 mei 
1533 werd hij door de bisschop van Munster bevestigd.59 Johan deed in 
mei 1541 afstand, zoals blijkt uit het protocol over de keuze van zijn op
volger. Voor zegel Ned. Klz. I, 85. 

15 Henricus. 
Henricus Johannis of Janssen wordt reeds in 1532 onder Antonius als pri
or vermeld.60 Op 6 mei 1541 werd hij onder presidium van de abt van 
Thesinge en de Kommandeur van Wijtwerd tot abt gekozen, en op 11 juli 
d.a.v. door de bisschop bevestigd.61 Op 1 febr. 1542 was hij scheidsrech
ter tussen de Ewsums en anderen in een geschil.62 Drie jaar later wordt 
hij vermeld als getuige, 12 april 1545.63 In 1546 assisteerde hij bij de 
abtskeuze te Selwerd.6* Hij overleed in april 1555: zie verslag over de 
keuze van zijn opvolger. 

16 Albert (II?) 
Albert Wilhelmi was prior van Rottum toen hij op 17 april 1555 eenparig 
tot abt gekozen werd. De keuze werd gepresideerd door de abten van The-
singe en Selwerd.65 Op 25 mei werd de keuze door de bisschop beves
tigd.66 Albert is nauwelijks een jaar in funktie geweest. Er zijn nog twee 
vermeldingen van hem bekend.67 Hij overleed in juni 1556. 

17 Duthmar. 
Duthmar Rengers was vóór zijn keuze in Rottum reeds abt van het cister-
ciënserklooster Grijsemonniken of Termunte. In die kwaliteit wordt hij op 
2 aug. 1550 vermeld.67» Hij stamde uit de bekende Gronings-Ommelandse 
familie Rengers en was een zoon van Johan Rengers en Jutte te Water. Op 
27 juni 1556 presenteerde het Domkapittel zijn keuze aan de bisschop; hij 
was zelf het decretum electionis komen aanbieden „nach dem lof fliehen 
wollgebrachtem gebruch".68 Reeds de volgende dag werd hij door de bis
schop bevestigd.69 In 1559 presideerde hij met de abt van Thesinge de 
abtskeuze te Feldwerd, waar Herman van Dokkum gekozen werd.70 Die
zelfde funktie nam hij enkele maanden later waar in Selwerd, waar in ja
nuari 1560 Hendrik Lontzen gekozen werd.71 Kort daarna had hij moei
lijkheden met zijn monniken, zo zelfs, dat de abt van Selwerd tussenbeide 
moest komen.72 In die tijd was Duthmar al betrokken in het geschil tus
sen Stad en Ommelanden. De stad probeerde vergeefs hem op haar hand 
te krijgen.73 Op 28 april 1566 trad hij met zijn broers Edzard en Zeyno 
als getuigen op in het huwelijkscontract voor Edzards dochter Judith.74 
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Verder weten we nog dat hij op 22 oktober 1567 door de luitenant van 
Groningen, Johan de Mepsche, bij de bisschop van Munster werd aanbe
volen tesamen met de abt van Selwerd. De Mepsche zag in hen de aange
wezen mensen om enige orde te brengen in de verwarde kerkelijke zaken 
van de Ommelanden, omdat ze waren „si constanz, catholiques et d'une 
telle dextérité quilz pourront en icy bien effectuer linstruction tant de son 
Alteza (Marg. van Parma) que de vostre Seigneurie".75 

Het is niet bekend wanneer Duthmar is afgetreden, waarschijnlijk ca. 
1574, omdat zijn opvolger, die in 1581 aftrad, ongeveer zeven jaar abt ge
weest is (zie beneden). In 1567 wordt hij oud en hardhorig genoemd.78 In 
1580 tekende hij als „senior abbas" (wij zouden zeggen: emeritus), een 
suppliek aan Rennenberg.77 De datum van zijn overlijden is niet bekend 
Voor zegel zie Ned. Klz. I, 85a. 

18 Jodocus. 

Jodocus Oxius, Ockius, alias Joost Suer, was volgens Eppens vóór zijn 
keuze monnik van Feldwerd, waar zijn broer Herman van Dokkum toen 
abt was. Hij zou zich door deze broer hebben laten bepraten om abt in 
Rottum te worden. Eppens noemt hem eerst pastoor te Spijk, later zegt hij 
dat hij pastoor in Bierum was. Deze laatste parochie behoorde inderdaad 
aan de abdij Feldwerd.78 Daar zijn abbatiaat ongeveer zeven jaar duurde 
(zie beneden) moet hij ca 1574 abt geworden zijn. Joost wordt beschreven 
als een schrander en ervaren man. In de gewestelijke politiek speelde hij 
een grote rol. Op 23 juli 1576 kreeg hij met enkele anderen kommissie om 
in Brussel de klachten der Ommelanden tegen de stad Groningen kenbaar 
te maken.79 Een jaar later werden zij nogmaals daarvoor aangewezen, 
maar zowel hij als de anderen maakten bezwaar. Daarom werden enkele 
plaatsvervangers aangewezen.80 In datzelfde jaar werd hij door de stad 
Groningen met de andere Ommelandse gedeputeerden vastgezet. Twee
maal wist hij te ontsnappen, 10 dec. '77 en 15 sept. '78.81 

In die tijd moet hij aan gedeputeerden der Ommelanden gevraagd heb
ben om toewijzing van de geestelijke goederen van Esens, die toen vakant 
waren. De Staten-Generaal gaven hun consent en op 26 jan. 1578 stonden 
de gedeputeerden „namens Filips II" de toewijzing toe.82 Later horen we 
dat Joost in de zeven jaar van zijn abbatiaat 10.000 gulden schuld ge
maakt heeft. 83 Het verwondert dan niet dat volgens bovengenoemd stuk 
er „argwaan en quaet bedencken bij eetgenoeten ende mitbroederen" ge
rezen was. Kort daarna kwam de ontknoping. Op 11 oktober 1581 deed 
Joost afstand. Zijn broer Herman maakte dit op 9 november bekend in de 
abdij.84 Joost huwde in Norden met een juffer van Langen, gewezen non 
van Rottum en ging tot het protestantisme over. In de Ommelanden was 
hij nu onmogelijk. Lt. Johan de Mepsche waarschuwde zelfs graaf Edzard 
II van Oost-Friesland tegen hem. Jodocus probeerde zich te verdedigen, 
maar Eppens verwerpt dat. Volgens hem had hij zijn relaties met de juffer 
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van Langen al tijdens zijn abbatiaat. Hij verwijt Joost dat hij later toch 
nog onderstand van de abdij verlangde.85 In 1585 bracht Jodocus een ge-
legenheidsbezoek aan Emden. Bij zijn komst werden er, hem ter ere, sa
luutschoten gelost. Beide benen werden hem afgeschoten en na zes dagen 
overleed hij, 2 maart 1585. Hij werd op het kerkhof van het gasthuis te 
Emden begraven. Eppens, die dit verhaalt, noemt hem in deze passage de 
verstandigste van alle Ommelandse geestelijken en meent dat hij gestorven 
is, meer door de onkunde van de geneesheren dan door de ernst van de 
kwaal.86 

19 Bemardus. 
Bernard Menssens, Mensema of Mensonis, was vóór zijn keuze monnik 
van Feldwerd. Op 3 februari 1579 tekende hij namens zijn abt een verkla
ring van de Ommelandse prelaten, dat zij op de naaste landdag zouden 
verschijnen.87 Bernard is Jodocus opgevolgd. Van het begin af werd hij in 
de Ommelandse verwikkelingen opgenomen. Na de overval van de staat-
sen op zijn klooster nam hij de vlucht,88 maar kort daarna nam hij weer 
deel aan de statenvergaderingen.89 Voor de uitgeweken Ommelanders 
echter vormden hij en zijn achtergebleven collega's niet langer de „echte 
staten". 

In het convent van Rottum was toen verdeeldheid. Bij Bernards keuze 
waren daarom al statuten ter verbetering opgesteld, maar in augustus 
1589 was er grote opschudding. De abten van Thesinge, Selwerd en Feld
werd grepen onmiddellijk in. Bernard was geen beminnelijk man. Zijn le
ven was niet onberispelijk, noch vóór, noch na zijn keuze.90 De abten ver
boden hem, nog langer contacten te onderhouden met een zekere Cornelia 
Pieters. Zij bevalen hem verder aan zijn tong wat te beteugelen en zich 
aan de kerkelijke voorschriften te houden inzake het bestuur. Een ijverig 
priester of goed regent schijnt hij niet geweest te zijn.91 

Volgens Zuidhof, Rottum 167, overleed Bernard in 1601 in het abts-
huis te Rottum. Op de alimentatielijsten wordt hij daarentegen nog ge
noemd tot 1605. Hij ontving jaarlijks 225 gulden. De datum van zijn over
lijden is niet bekend.92 

Ill ABTENLIJST VAN SELWERD 

1 w. 
De eerste abt van wie een persoonlijke melding bekend is, is „W. Dei pa-
tientia abbas in Sylowert", gemachtigd door de deken van Emmerrik om 
uitspraak te doen in een geschil over de goederen te Kropswolde, 22 mei 
1268.«» 

2 Gerard I. 
Deze abt is slechts bekend uit een oorkonde van prior en convent, waarin 
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de huur van de hof te Baflo geregeld wordt. De abt van wie niet duidelijk 
is of hij nog leeft dan wel reeds overleden is, had deze hof van de bisschop 
van Munster gehuurd, zonder tussenkomst of rechtsinspraak van de 
abdij. »« 

3 Heyco. 
Deze wordt vermeld in het proces-verbaal over de keuze van zijn opvol
ger. Hij moet kort vóór 2 juni 1318 overleden zijn. 

4 Rembodus. 
Vóór zijn keuze was Rembodus kellenaar in Thesinge. Op 2 juni 1318 
werd hij bij compromis door de conventualen tot abt gekozen. Hij wordt 
genoemd „vir providus, litteratus et discretus".95 Hij is slechts kort in 
funktie geweest. 

5 Robertus I. 
Op 8 sept. 1319 deed Robert uitspraak tussen de kommandeur van Stein-
furt en enkele Johannieterkloosters in de Ommelanden en Oost-
Friesland.96 

6 Bernard. 
Op 26 maart 1355 wordt door de curie te Avignon verklaard dat Bernard, 
abt van de norbertijnen te Selwerd, bisdom Utrecht, zijn servida betaald 
heeft.97 Hij zal dus kort voordien zijn ambt aanvaard hebben. 

7 Outhgerus. 
Deze abt is bekend uit een oorkonde van 12 november 1356, waarin abt 
en convent van Selwerd verklaren dat zij aan Herman Catere acht grazen 
land in Lieuwerderwolde verkocht hebben.98 Verder zegelde hij een ver
koopacte op 13 dec. 1359,99 en een verklaring over dijkrechten op 25 
aug. 1360.1«» Voor zegel Ned. Klz. I, 56. 

8 Egbertus. 
Op 18 okt. 1371 legde Egbert met de abten van Aduard, Rottum en Ol-
denklooster in de Mame een verklaring af over monetaire maat
regelen.101 

9 Johan I. 
Deze wordt voor het eerst vermeld op 5 mei 1397 in een verklaring door 
hem en de proost van Ukswerd uitgegeven.102 Op 26 maart 1399 kreeg 
hij van paus Bonifacius (Rom. obedientie) opdracht om Popeko Verathe-
ma en Vrouweke Verathema de vereiste huwelijksdispensatie te ver
lenen.103 Een dergelijke opdracht ontving hij nogmaals op 1 nov. 
1400.104 Voor het laatst wordt hij vermeld op 25 mei 1404 toen hij ten 
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behoeve van een echtpaar dat geen eigen zegel bezat, een oorkonde zegel-
de.105 Voor zegel: Ned. Klz. I, 57. 

10 Sybrand. 
Deze is bekend uit het proces-verbaal van het eerste provinciaal kapittel 
van de provincie Keulen-Trier, dat in oktober 1422 te Trier gehouden 
werd. Hij was een van de voorzitters. Tevens werd hij aangewezen als visi
tator van S. Mattias in Trier.10* 

11 Poncianus. 
Abt Poncianus wordt in het kartularium van Selwerd vermeld van 1427 
tot 1443. Het betreft hier voornamelijk aankomsttitels van de abdij. Ook 
in de waterschapsbesturen trad hij meermalen op als opperste schepper of 
getuige.107 

Er is nog een pauselijk document dat misschien op Ponciaan betrekking 
heeft. Op 4 aug. 1419 gelastte paus Martinus V de abt van Rottum, de 
priester-monnik Pontianus Gherardi van het cisterciënserklooster Aduard, 
die weggelopen was en nu tot de kerk wilde terugkeren, van de excommu
nicatie te ontslaan en de overgang naar de benedictijnen te verlenen of 
naar een orde van gelijke of grotere gestrengheid.108 Wij hebben geen ze
kerheid dat deze Pontiaan dezelfde is als de latere abt, maar de keuze van 
de volgende abt in aanmerking genomen, blijkt dat het convent tegen der
gelijke candidaten geen principiële bezwaren had. (Zie verder hoofdstuk 
Vb par. 3). 

12 Hendrik 1,1444-1480. 
Hendrik Vries (Vress) is de eerste abt van Selwerd van wie we iets meer 
weten. Hij is geboren in Baflo uit het geslacht der Huismans. Na zijn stu
die aan de universiteit van Keulen was hij licentiaat in de theologie. Hoe
wel slechts clericus en geen priester, bezat hij enige jaren het pastoraat van 
Baflo. Daar had hij al te intieme relaties met ene Zycka, waaruit een zoon 
geboren werd, Rudolf Huisman, alias Agricola, de beroemde humanist. 
Op de dag dat Rudolf geboren werd, werd Hendrik tot abt gekozen, 17 
febr. 1444. Terstond na zijn keuze werd hem de geboorte van zijn zoon ge
meld. Hij antwoordde: „Dat is goed. Het is een gunstig voorteken op de 
dag van vandaag. Ik ben heden tweemaal vader geworden. A Domino fac
tum est istud et est mirabile in oculis nostris. Moge Gods zegen er op rus
ten". Daarop gaf hij de bode zijn loon en zei: „Zorg dat kraamvrouw noch 
kind iets te kort komen". Ofschoon Zycka later huwde en nog meerdere 
kinderen kreeg, heeft Hendrik zijn vaderplichten nooit verloochend. Tien 
jaar later heeft hij zijn zoon een aandeel in de hof van Baflo bezorgd. Na 
zijn buitenlandse reizen heeft Rudolf zich meermalen in de omgeving van 
de abdij opgehouden. Toen abt Hendrik stierf in 1480, stond Rudolf aan 
zijn sterfbed. Hij heeft zijn vader slechts vier jaar overleefd.109 

Hendrik wordt in het kartularium van Selwerd vermeld van 1444 tot 

201 



1481. Meestal betreft het de economie van de abdij, die hij grotendeels sa
neerde. Op 17 november 1450 regelde hij de financiële verplichting ten 
aanzien van de monialen van Ueberwasser, Munster.110 Op 1 mei 1464 
stelde hij met de abten van Rottum en Thesinge de rechtsbepalingen vast 
voor het Winsumer zijlvest.111 Over de geestelijke hervorming is gespro
ken in hoofdstuk Va, par. 3. 

Ook buiten zijn klooster trad Hendrik meermalen op in dienst van de 
monastieke hervorming. In 1447 regelde hij in Smalle Ее de wisseling van 
abbatiaat. Johan van Wimberghen deed afstand en Johan de Peckelsen, 
een cisterciënser, volgde hem op.112 In Egmond had hij minder sukses. 
Naar aanleiding van beschuldigingen, door de Windesheimer prior van 
klooster Sion (Delft) tegen de monniken geuit, beval de paus aan de abt 
van S.Maximin in Trier, Egmond te visiteren. Deze abt delegeerde Hen
drik van Selwerd. De abt van Egmond protesteerde. Hendrik slaagde er 
niet in de abdij binnen te komen. Vanuit Delft daagde hij de procurator 
van de Egmondse abt voor zich, om hem zijn volmachten (door de abt van 
Trier verleend) voor te leggen. Van een visitatie is toen niets gekomen.113 

Aan de provinciale kapittels nam Hendrik herhaaldelijk deel. We vin
den hem in 1448 te Keulen; nogmaals in 1458, 1468 en 1480. Bij al die 
gelegenheden was hij een der voorzitters. In 1468 werd hij met vier ande
ren aangewezen om maatregelen te beramen tegen abten die weigerden 
aan de kapittels deel te nemen. Soms was hij ook vertegenwoordiger voor 
abten van nabuurkloosters.114 Tenslotte is Hendrik de eerste „nederland-
se" abt, die zich met zijn klooster bij de Unie van Bursfeld aansloot. In 
1468 vroeg hij om aansluiting en het jaar daarop werd zij een feit.115 

Sindsdien bezocht hij enkele malen de generale kapittels der congregatie 
(1470 en 1478). De andere keren was hij steeds op bevredigende wijze 
vertegenwoordigd.116 

Hendrik overleed in oktober 1480; volgens zijn zoon op de eerste van 
de maand; volgens het necrologium van Bursfeld op de tweede.117 Voor 
zegel: Ned. Klz. I, 58. 

13 Marsilius, 1480-1493. 

Marsilius is waarschijnlijk gekozen in het najaar van 1480. Op het gene
raal kapittel van Bursfeld, 2 sept. 1481, werd hij beëdigd en in de congre
gatie opgenomen.118 In het kartularium wordt hij genoemd van voorjaar 
1481 tot 1493. In 1483 was hij met de abt van Foswerd (Fr.) betrokken in 
de ongeregeldheden in de abdij Stavoren. Toen zij probeerden de situatie 
naar hun inzicht te regelen, tekende de kellenaar in Stavoren daartegen 
protest aan. De abten trokken zich toen terug.119 In 1487 was Marsilius 
aanwezig bij de abtskeuze in Feldwerd; hij werd aangewezen als een der 
compromissarissen.120 In diezelfde jaren promulgeerde hij met de abt van 
Rottum en enkele anderen een vergelijk tussen Stad en Lande.121 Op de 
provinciale kapittels van Keulen-Trier verscheen hij enkele malen: 1482, 

202 



1486 en 1488. Soms was hij daarbij procurator voor naburige collega's. In 
1488 (Keulen) was hij speciaal belast met de zorg voor de keuken.122 Op 
de generale kapittels van Bursfeld verscheen hij niet meer dan strikt ver
eist was (1481, '84, '87, '90). In andere gevallen was hij meestal geldig 
vertegenwoordigd.123 Toch was zijn abbatiaat geen succes. Op het gene
raal kapittel van Bursfeld in 1493 was daar al iets van te horen. Hij was 
niet aanwezig, noch geldig vertegenwoordigd; wel waren er klachten inge
komen. Een strenge visitatie werd gelast en gehouden. Gevolg was dat 
Marsilius in dat najaar aftrad.124 Hij is blijkbaar in de abdij blijven wo
nen. In 1495 presideerde hij met zijn opvolger de abtskeuze in Stavo-
ren.12* Hij overleed 25 okt. ISCM.12« 

14 Gerard II, 1493-1500. 

Gerard Holt (van Holten, ten Holt) was vóór zijn keuze prior in Werden. 
Na de abdicatie van Marsilius werd hij gekozen „per viam compromissi 
restricti" door Albert, prior in Smalle Ее, Lamburgis ten Holte, celleraria, 
en Hildegund Brandes. Toegevoegd waren de visitatoren die de keuze 
voorzaten, Adam abt van Gross-Sankt-Martin in Keulen en proost Gijs-
bert van Klaarwater.127 De naam van de kellenaarse doet verwantschap 
vermoeden. Op het generaal kapittel van Bursfeld in 1495 werd Gerard 
beëdigd en in de unie opgenomen.128 Dit is de enige keer dat hij ver
schenen is. Op de provinciale kapittels van de provincie Keulen-Trier is 
hij nooit geweest.129 In het kartularium wordt Gerard vermeld van 1493 
tot 1500. In 1500 werd hij tengevolge van de Saksische oorlog uit zijn 
klooster verjaagd.130 Nog datzelfde jaar overleed hij op 14 november.131 

Voor zegel zie Ned.Klz. I, 59. 

15 Kristiaan, 1500-1504. 

Tot nu toe is deze abt alleen bekend uit de kapittelverslagen van Burs-
feld. Hij werd beëdigd op 29 aug. 1501.132 Daarna is hij niet meer ver
schenen. Wel was hij steeds geldig vertegenwoordigd.133 Hij overleed op 
de vooravond van Kerstmis 1504.134 

16 Robert II, 1505-1522/3. 

Robert (al. Rupert) van Keulen werd beëdigd op het kapittel van Bursfeld 
op 30 aug. 1506.135 Hij was monnik van Werden.136 Het kapittel be
zocht hij slechts enkele malen, 1511, 1513, 1516; de andere keren was hij 
doorgaans geldig vertegenwoordigd.137 In het kartularium wordt hij 
enkele malen genoemd. In de Proeliarius komt hij er slecht af; daarbij 
moeten we in aanmerking nemen dat we hier te doen hebben met een par
tijdig strijdschrift. Op 16 juli 1517 was Robert in zijn professieklooster, 
Werden, bij de keuze van een nieuwe abt, Johan van Groningen.138 Van 
Robert is nog een traktaatje bekend „Costelycke scat der geestelijker 
rijekdoem", Zutfen 1518.139 Toch was zijn abbatiaat niet gelukkig. In 
1522 liep het intern geschil met de zusters zo hoog, dat het generaal kapit-
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tel tussenbeide kwam.140 Het gevolg was dat Robert aftrad. Hij overleed 
in 1535.1« 

17 Hendrik II, 1522/3-1543. 

Hendrik Rohel (Roel, Rail, Roëll?) werd in september 1523 op het gene
raal kapittel beëdigd.142 Hij bezocht deze kapittels geregeld; in de andere 
gevallen was hij meestal geldig geëxcuseerd. Op 2 sept. 1525 kreeg hij met 
de abt van Aduard en de kommandeur van Wijtwerd van paus Clemens 
VII opdracht, te voorzien in de vacature van het Maria-altaar in Huizinge. 
Daarover werd getwist door verschillende leden van de familie Katers.143 

In 1532 werden Hendrik en de abt van Hulsbergen belast met een spoed-
visitatie in Stavoren. Zij mochten als het nodig was zelfs het wereldlijk ge
zag te hulp roepen.144 Twee jaar later zegelde hij een brief van vertegen
woordigers van Stad en Lande aan hertog Karel van Gelder, waarin zij 
zich beklaagden over het optreden van de Geldersen in het noorden.145 

Hendrik overleed op 14 dec. 1543.14β 

18 Johan II, 1544-1546. 

Johan van Wesel werd gekozen onder omstandigheden die ons niet be
kend zijn, maar waarover het kapittel van Bursfeld, 1544, bedenkingen 
koesterde. Men moest echter de geldigheid van de keuze erkennen.147 

Het jaar daarop werd Johan beëdigd, 12 juli 1545.14β Hij overleed vóór 
29 aug. 1546.14» 

19 Renier, 1546-1560. 

Het kapittel van 1546 verkeerde in onzekerheid over de abtskeuze in Sel-
werd en hield de kwestie aan.150 Een jaar later was het beter ingelicht. 
Onder presidium van de abten van Rottura, Thesinge en Feldwerd en de 
prior van Smalle Ее was de dominicaan Renier van Lochern gekozen. Re
nier werd monnik en deed professie op de Regel. Zijn keuze werd „voor 
deze keer" aanvaard, mits hij op het eerstvolgende kapittel zou verschij
nen. De abt van Werden moest bovendien aan Renier schrijven over zijn 
ondeugdelijke procuratie. Het jaar daarop verscheen Renier op het kapit
tel en werd hij beëdigd, 27 aug. 1548. Toch hadden de vaders nog heel 
wat tegen zijn keuze, maar wegens het goede getuigenis werd hij tenslotte 
aanvaard. Renier is nog één keer op het kapittel verschenen, in 1555 te 
Mönchen-GIadbach. Hij hield toen een preek die zeer gewaardeerd werd 
om haar „soliede en zeldzame eruditie, alsook om de schone voordracht". 

Op 1 nov. 1553 gaven Renier en Focko Ripperda, hoofdeling te Win-
sum, een verklaring uit over een pomp in de Paddepoel.151 In april 1555 
presideerde hij met de abt van Thesinge de abtskeuze in Rottura.152 Re-
nier moet overleden zijn rond de jaarwisseling van 1559/60. 

20 Hendrik III, 1560-1595. 

Op 26 jan. 1560 kozen de conventualen onder presidium van de abten van 
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Rottum en Thesinge de franciskaan Hendrik van Lontzen (Lontzenius) tot 
opvolger van Renier.153 Hoe de nonnen tot deze kandidatuur gekomen 
zijn is niet bekend. Hendrik deed professie op de Regel en werd benedic
tijn. Het generaal kapittel van Bursfeld van dat jaar constateerde slechts 
dat de abt van Selwerd zonder procuratie afwezig was. Een jaar later was 
men beter op de hoogte en toen was de verontwaardiging groot. De abt 
van Werden en de proost van Klaarwater moesten de zaak ter plaatse on
derzoeken. Op het volgend kapittel brachten zij over Hendrik een gunstig 
verslag uit. Deze had bovendien beloofd zo spoedig mogelijk naar het ka
pittel te zullen komen. Dat heeft hij nooit gedaan. Nog in 1568 werd daar 
een aanmerking op gemaakt, overigens zonder sukses. Hendrik stuurde 
slechts driemaal een procuratie. In 1563 had hij de preek moeten houden. 
Hij stuurde die op en liet hem door de abt van Foswerd voordragen. Na 
1575 wordt hij in de recessen niet meer genoemd. 

In zijn eigen huis was Hendrik een toegewijd econoom. Op het gebied 
der wetenschap had hij enige belangstelling, getuige de aangekochte boe
ken die in zijn uitgaven vermeld worden. Ook zijn vrijgevigheid was 
groot.154 In de politiek hield hij het zo lang mogelijk met de Ommelan
den, hetgeen hem in conflict bracht met de stad, zo zelfs dat hij, zoals alle 
Ommelandse statenleden, in 1577 werd vastgezet. Toen de Unie van 
Utrecht door de Ommelanden werd aangenomen ging hij naar de partij 
van de stad over. In 1588 bedankte Hendrik voor diverse ambten in de 
Staats geworden Ommelanden.155 Wel zijn er nog enkele documenten, die 
bewijzen dat Hendrik zich nog inliet met de waterschapsbesturen. In 1590 
werd een nieuwe Wetsingezijl gelegd. In de desbetreffende stukken treedt 
de abt nog als gezaghebbend persoon op.15e 

Met de naburige kloosters van de orde had Hendrik soms enige bemoeie
nis. In de Vasten van 1562 tekent hij tweemaal aan dat hij in Rottum is 
geweest om de moeilijkheden tussen abt en convent bij te leggen, zij het 
zonder sukses.157 In 1581 was hij betrokken bij de abdicatie van abt Jo-
docus in Rottum.158 Acht jaar later moest hij nogmaals met de abten van 
Feldwerd en Thesinge optreden in Rottum.159 Ook in de kerkelijke zaken 
van de Ommelanden en daarbuiten trad hij op. Op 15 mei 1566 machtigde 
paus Pius V de abten van Selwerd en Mentema om in de hun onderhorige 
kloosters van nonnen goede rectoren aan te stellen.160 Een jaar later ver
zocht de luitenant van Groningen namens Margareta van Parma aan de 
bisschop van Munster, of hij de abten van Selwerd en Rottum tot kommis-
sarissen voor de Ommelanden zou willen aanstellen om enige orde te 
brengen in de kerkelijke chaos.161 Enkele jaren later werd, zeer tegen de 
zin van de Ommelanders het bisdom Groningen opgericht, 1570. Toen de 
eerste bisschop, Johan Knijf, gestorven was, vroegen de Ommelanders aan 
de bisschop van Munster, de oude situatie te herstellen, 1577. Hendrik 
Lontzenius' naam stond vooraan op de lijst.162 

In 1582 werd Hendrik voorgedragen voor het ambt van vikaris of dat 
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van officiaal van het verweesde bisdom Groningen. Parma ging daar niet 
op in.163 Nog eenmaal werd Hendrik te hulp geroepen. Op 30 sept. 1589 
schreef nuntius Frangipani vanuit Keulen aan de abt van Selwerd. Hij ver
zocht hem als scheidsrechter op te treden in het geschil tussen Egidius de 
Monte, neef van de overleden bisschop van Deventer, en het kapittel van 
die stad. Hij moest de zaak in Deventer zelf behandelen omdat ze te inge
wikkeld was geworden om op afstand te worden afgedaan. Aan de betrok
kenen schreef Frangipani in gelijke zin en vroeg hun, de abt een passend 
reisgeld te geven.164 Het blijkt niet of Hendrik naar Deventer is gegaan. 

Na de opheffing van de abdij kreeg Hendrik een pensioen van 100 Ka-
rolusgulden per jaar. In 1595 werd hem dat uitgekeerd. Kort daarna moet 
hij overleden zijn, want op de lijst van 1596 komt hij niet meer voor.165 

Г ABTENLIJST VAN THESINGE 

1 Menard. 

Menardus van Thiascingacloster wordt genoemd in de kroniek van Emo 
en Menko in 1283. Hij trad toen op als scheidsrechter tesamen met abt 
Folkert van Rottum en Albert, proost van Loppersum. Het geschil liep 
tussen de norbertijnen van Wittewierum en enkele leken over de kerk van 
Uithuizen.165» 

2 Неге. 

Deze wordt in 1404 enkele malen genoemd als abt van Thesinge.166 In 
1408 heet hij „abt van Den Buyre (Ten Boer) ende Thesingecloester".167 

3 Johan I. 

Deze stelde op 1 mei 1464 samen met de abten van Selwerd en Rottum en 
anderen bepalingen op voor het Winsumer zijlvest.169 In 1467 wordt hij 
genoemd in een verklaring van Burgemeesters en Raad van Groningen. Zo 
ook in 1469.109 In 1485 wordt hij als overleden vermeld in een verklaring 
van de Administrator van het bisdom Bremen.170 

4 Johan II. 
Een abt Johan van Thesingen wordt op 11 mei 1487 vermeld als compro-
missaris bij de abtskeuze in Feldwerd.171 Of dit dezelfde is als de latere 
Johan van Wijck is niet zeker. Volgens Zuidhof, Rottum, 166, zou name
lijk in 1498 een abt Gerold in funktie geweest zijn. In dat jaar wordt Jo
han met de familienaam van Wijck vermeld in een fragment van een kro
niek van Thesinge.172 Dat was op 30 april. Op 20 februari 1500 wordt 
deze Johan genoemd n.a.v. een geding met Ludeken Hoernken.173 

5 Andreas. 

Andreas van Nijenborch was in 1487 monnik in Thesinge. Hij was toen 
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aanwezig bij de abtskeuze van Herman van Norden in Feldwerd.174 In 
juni 1503 wordt hij vermeld als abt van Thesinge in een verklaring van 
Burgemeesters en Raad van Groningen.175 Op 30 juli 1507 legde hij een 
verklaring af over de authenticiteit van het kartularium van Selwerd.17« 
Op 31 aug. 1516 presideerde hij met de abt van Rottum de abtskeuze van 
Requinus Buest in Feldwerd.177 Het kapittelreces van Bursfeld, 1520, 
vermeldt hem als overleden.178 

6 Johan III. 

Johan van Nijmegen, abt van Thesinge, overleed vóór 14 jan. 1524, zoals 
blijkt uit het proces-verbaal van de keuze van zijn opvolger. 

7 Bernard. 

Bernard was voor zijn keuze prior in Rottum. Hij werd op 14 jan. 1524 
als abt van Thesinge bevestigd.179 

8 Gerard I. 

Gerard van Groningen, ook G. Hermanni, wordt voor het eerst als abt van 
Thesinge genoemd op 16 juni 1531 in een overeenkomst met de abdij Sel
werd.180 Op 28 april 1540 trad hij met de abt van Wittewierum, Gerard 
van Zwolle, op als scheidstechter in een geschil tussen de zijlvesten van 
Aedwerder zijl en de buren van Peyze, Vrees, Rode en Foxwolde.181 In 
diezelfde tijd heeft hij met genoemde abt een verklaring afgelegd dat hun 
een brief van kardinaal Anthonius overhandigd was.182 Op 6 mei 1541 
presideerde hij met de kommandeur van Wijtwerd de abtskeuze van Hen-
ricus Johannis te Rottum.183 Hij wordt ook nog vermeld in een brief van 
Burgemeesters en Raad van Groningen, 10 mei 1554.184 Op 17 april pre
sideerde hij met de abt van Selwerd de abtskeuze in Rottum.185 Hij over
leed vóór 7 maart 1556, zoals blijkt uit het protocol van de keuze van zijn 
opvolger. Voor zegel zie: Ned. Klz. I, 198. 

9 Gerard II. 

Gerard Ahues was prior te Schermer (Kruisheren) toen hij op 7 maart 
1556 tot abt van Thesinge gekozen werd. Op 17 april werd hij door de 
bisschop bevestigd.186 Op 26 nov. 1559 presideerde hij met de abt van 
Rottum de abtskeuze in Feldwerd.187 Kort daana deden zij hetzelfde bij 
de abtskeuze in Selwerd.188 De nieuwe abt, Lontzenius, schonk hem twee 
jaar later een raam voor de kerk van Thesinge.189 Op 13 dec. 1563 sloten 
Gerard, de abt van Wittewierum en anderen een overeenkomst tot vermin
dering van de grote kosten, verbonden aan de rechtspraak in hoger be
roep.190 In het geschil tussen stad en lande stond hij aan de zijde van de 
laatste.191 Dit wekte zozeer de ergernis van Caspar de Robles dat deze 
hem eens een schop met de voet gaf.192 In 1577 werd hij met andere Om-
melandse statenleden door de stadsregering gevangen gezet. Hij protes-
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teerde tegen de Unie van Utrecht. Sindsdien was hij noch in de Ommelan
den, noch in de stad meer gezien. In 1582 joegen de Groningers hem uit 
zijn klooster in de stad, omdat hij met de hertog van Parma heulde. Hij 
had namelijk gezegd dat hij als monnik wilde sterven.193 De Hoge Justitie-
kamer beval daarop de abten van Selwerd en Rottum voorlopig een ad
ministrator aan te stellen, 12 dec. 1582.1β4 In het begin van 1584 kwam 
Gerard terug. Hij kreeg de raad, weer te vertrekken „ofte de scutescuvers 
slogen hem doet".195 Sindsdien leefde hij buiten de stad, doch op 4 dec. 
1586 kreeg hij verlof zijn huis in de stad te betrekken zolang de vorst 
duurde, mits hij zich niet op straat vertoonde.19· Niettemin trad hij op 
11 aug. 1589 toch weer op bij de visitatie van Rottum, in de stad.197 Erg 
voorzichtig was hij niet want op 14 april 1591 werd hij betrapt en gevan
gen genomen.198 Intussen voerde een monnik, Willem van Gulik (Julia-
censis), het beheer. Op de alimentatielijsten neemt deze althans de plaats 
van de abt in.199 Gerard komt echter op die lijsten ook voor. Hij kreeg 
een jaargeld van fl. 250. Op 10 december 1604 legde hij met de gewezen 
abt van Feldwerd een verklaring af, dat de stad Appingedam recht had, 
aan de landdagen deel te nemen. Blijkens een brief van Johan Simons te 
Bolsward aan Sasbout Vosmeer, moet hij kort voor 1 maart 1613 gestor
ven zijn. Voor zegel zie: Ned. Klz. 198 a-b en 199. 

V ABTEN VAN TEN BOER 

In deze lijst zijn alle (zeer schaarse) gegevens verzameld, die wij nog heb
ben over abten van Ten Boer uit de tijd dat de abdij nog zelfstandig was, 
of althans een eigen overste bezat. 

A. 

Een „A, Dei paciencia abbas de Bure" is in 1301 scheidsrechter met enke
le anderen in een geschil tussen het klooster zelf en de buren van Garme-
rawolde over het onderhoud van de dijk, genaamd Burgwal.200 

Op 30 juni 1338 treedt de abt van Bure op als scheidsrechter in de grote 
verzoening tussen diverse Friese landschappen.201 

Op 4 oktober 1359 belast paus Innocentius IV de abt in Bura en enkele 
anderen met uitvoering van een pauselijk vonnis inzake het geschil tussen 
Andreas Herderich en Gerardus de Veno over het personaat van de Mar-
tinikerk in Groningen.202 

In 1370 wordt de abt van Bure samen met die van Wittewierum be
noemd tot scheidsrechter voor eventuele geschillen van de drie Delf
zijlen.203 

Op 2 okt. 1392 is de abt van Bure een van degenen aan wie de bisschop 
van Munster enkele beslissingen bekendmaakt.204 

Op 12 nov. 1400 wordt de abbas de Bure vermeld in een bulle van paus 
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Bonifacius IX waarbij het landdekenaat Hummerke aan Hendricus de 
Baño verleend wordt.205 

Heeren. 
In een brief over inlating in Winsumer zijlvest van 29 sept. 1408 wordt 
vermeld Heeren „abt van den Buyre ende Thesingecloester".206 

Dyoerd. 
In 1424 wordt Broeder Dyoerd abbt van den Buer vermeld in een inla-
tingsbrief van het Oosterstadhammerik.207 Nogmaals in 1429: Broder 
Duyrd abbet toe den Вите.206 In een overeenkomst met het stadsbestuur 
van Groningen op 11 nov. 1434 wordt hij eveneens vermeld.209 

Johan Pigelsan? 
Volgens aant. Schoengen zou hij op 12 nov. 1452 vermeld worden. Refe
rentie geeft hij niet. Is hier dezelfde bedoeld als de op 2 maart 1447 ver
melde abt Johan Peckelsen van Smalle Ее? Deze was cisterciënser van Es
sen; werd op genoemde datum benedictijn door professie en abt van Smal
le Ее (Reimers, 50). Zou hij zo spoedig van abdij veranderd zijn? In Smal
le Ее wordt pas in 1469 een andere abt genoemd. 

209 
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Klöster Meerbusen und Thedingen. Die Benedictiner in Ost-Friesland, Jahrbuch 
der Gesellschaft für bildende Kunst und Vaterländische Altertümer zu Emden, 
XX (1920), 172-3. Toen Du Sollier zijn commentaar schreef (ca 1730), bevonden 
Hathebrands resten zich reeds meer dan een eeuw in Antwerpen en genoten 
daar een populaire verering. Niet ten onrechte gaf Du Sollier daarom zijn studie 
en tekstuitgave als titel: „De S.Hathebrando abbate et confessore Antwerpiae"'. 
Daaraan is waarschijnlijk de hardnekkige doch onjuiste bewering te wijten die 
men via het Monasticon Batavum zelfs nog bij Post, Kerkgeschiedenis II, 142, 
vindt, dat Hathebrand geboren Antwerpenaar was. 

3 Vriendelijke mededeling van pater M. Coens, bollandist, waarvoor ik hem graag 
op deze plaats bedank. 

4 Vgl. Kartularium Feldwerd no 44 (anno 1473). 
5 Vgl. W. de Vries, Groningse plaatsnamen, Nomina geografica Neerlandica IX 

(Leiden 1934) 36. 
6 OGD I, 378. 
7 De Vries, 27. De kwestie is niet unaniem opgelost. Er is ook nog een Heiwerd, 

tussen Rottum en Uskwerd. Welk van de twee is hier gemeend? Welk van de 
twee is het Helewyrd (Heilewort, Haelwirt) dat de Vita Liudgeri als geboorte
plaats van Bernlef noemt? Halbertsma, Terpen II, 127 en л. KEERS, Stitswerd, 
NAKG, NS 18 (1925) 229, voelen meer voor Heiwerd. Als Hathebrands vader 
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van Uskwerd via Halfwerth naar Katmis reisde, ligt Heiwerd meer op die weg, 
dan Holwierde. 

8 „Tumba, sita in medio ecclesiae", aldus Malderus in zijn goedkeuring van Ha-
thebrands verering in Antwerpen, Chr. HENRIQUEZ, Menologium Cisterciense 
(Antwerpen, 1630) 10; Acta SS. Julü VII, 174-5. 

9 Inleiding van Du Sollier, a.w. 175 no 19. 
10 Cronica der Fresen, ed. Hahn-Ramm, 2 din Aurich, 1961-4. 
11 zie noot 2. 
12 Hahn-Ramm I, 100. 
13 Ib. 162. 
14 Hahn-Ramm I, 218; Ritter, 172-3 en Hahn-Ramm Π, 829 geven nog een andere 

oudere lezing naar een Emder hs (ook van Beninga's hand) waaruit blijkt dat 
Beninga zijn tekst bewerkt heeft en pas in deze bewerking Thedinge weer met 
Hathebrand verbonden heeft, zoals hij op het jaar 793 gedaan had. 

15 MHH SS, XXIII, 466 en 468. 
16 Vita, lectio I, Acta SS, 175; lectio III, ib. 176. 
17 Id. lectio II en Г , ib. 176. 
18 с. DAMEN, Over de Sint-Paulusabdij van Utrecht, Jaarboekje voor „Oud-

Utrecht", 1957, 38-39. 
19 Vita, lectio IV, Acta SS, 176. 
20 Emo en Menko, MGH SS XXIII, 467. 
21 Vita, Lectio IV, Acta SS, 176. 
22 Id. Lectio ІП, ib. 178. 
23 Appendix bij Vita, Acta SS, 178. 
24 Vita, lectio П, Acta SS. 177. 
25 Emo en Menko, MGH SS XXIII, 467. 
26 Ib. 469. 
27 Ib. 468. 
28 Ib. 503, 511, 512 en 525. 
29 vervalt. 
30 B.v. Reimers, Friesische Papsturkunden, 67, no IV (1344). 
31 Backmund, Monasticon II, 231 vv, naar Emo en Menko. 
32 Emo en Menko, MGH SS XXIII, 562 (1283); ÖGD I, 165 (1284, Germania). De 

fabel dat een Malthezer ridder, Tetse, zijn „inge" (landgoed) voor een stichting 
beschikbaar stelde, hoeft wegens zijn anachronisme niet weerlegd te worden, 
ook al schrijn in de zestiende eeuw Egbert Alting in zijn Diarium de naam 
steeds als Teetsinge of Tetzinge. 

33 Dit tegen Ozinga, 179. Ook Ritter, a.w. 159 noot 12 verwerpt dit patrocinium. 
34 De kwestie is eigenlijk afdoende behandeld door H. POST, Het Sint-Bemards-

klooster te Aduard; eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in de provin
cie Groningen, AAU 48 (1922) 184-193. Verder Canivez I, 463, no 65. 

35 Canivez I, 513 no 52. Post geeft Marasa, maar blijkens het critisch apparaat van 
Canivez verdient Merosa de voorkeur. 

36 Canivez II, 88 no 21. 
37 Canivez II, 208 no 29; 220 no 26. Van abt Albert II van Aduard, die slechts in 

1292 kort abt was, wordt gezegd dat hij voordien abt van Schola Dei geweest 
zou zijn (de kronikeur is er niet zeker van) en dat zijn overlijden in een visioen 
bekend gemaakt werd aan een moniaal in Meerbusen; kroniek van Aduard, ed. 
Bmgmans, 51. 

38 Hahn-Ramm, I, 489. 
39 Ook Ritter, 148 en 159 noot 12, die de aangehaalde tekst van Beninga niet 

schijnt te kennen, komt tot lokalisering bij Aurich. De mening van Post, dat het 
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tussen Aurich en Esens lag, vindt in het thans bekende bronnenmateriaal geen 
steun. 

40 Hahn-Ramm, I, 162. 
41 Hahn-Ramm, I, 218. Ook Ritter, 149, en Börsting-Schröer, 430, interpreteren de

ze plaats van Beninga in die zin dat Thedinge pas in 1283 gesticht is door een 
van elders komend convent. Een abt van Thedinge treedt in 1338 als scheids
rechter op, OGD I, 354. 

42 Ritter, 150-6. Voor de overgang van Sylmoniken, Hahn-Ramm, I, 325, en J. с R. 
ACQUOY, Het klooster Windesheim en zijn invloed III (Utrecht 1888) 124-6; The
dinge bij Beninga passim; abten van Thedinge worden vermeld op provinciale 
kapittels der Benediktijnen in 1422, 1482, '84 en '88. С Damen, Kapittels, 10, 
noot 1. De daar gegeven mening over Thedinge moet aan de hand van het voor
gaande verbeterd worden: Thesinge en Thedinge waren inderdaad twee onder
scheiden kloosters, vgl. и. BERLIÈRE, Les chapitres généraux de l'ordre de S.Be
noît. Rev. Bénédictine 18 (1901) 371. In het vierde hoofdstuk zullen we nog een 
abt van Rottum leren kennen die in 1512 abt van Marienthal werd (par. 4). 

43 Vita, lectio VII, Acta SS. 177. 
44 Id. Lectio VIII Acta SS, 178. 
45 Mon.Bat. Ill, 49. 
46 A. van Lommel, Relatio seu descriptie etc. auct. Jac. de la Torre, A0 1656, 

AAU 9 (1883) 383. 
47 M. ARTS. Het dubbelklooster Dikninge (Assen 1945) 57-58. De betreffende oor

konden OBU I, 463 (beter dan OGD I, 35); OGD I, 39; OBU II, 578 = OGD I, 
44 (1207). 

48 Reimers, 105 no 54. 
49 OBU II, 642. 
50 w. STUWER, Die Patrozinien im Kölner Grossarchidiakonat Xanten (Bonn 

1938) 194. 
51 Arts, 57-58. 
52 Het patrocinium van O.L.Vrouw dat Mon. Bat. Ill, 48 opgeeft, berust op de 

oorkonde van 1207 (OGD I, 44) maar kan daarmee niet bewezen worden; het 
heeft slechts betrekking op Ruinen. 

53 с ACKER STRATINCH, Het kasteel Selwerd, Gron. Volksalmanak, 1840, bl. 118; 
ook deze auteur sprak reeds het vermoeden uit dat Selwerd vanuit Ruinen ge
sticht zou zijn. 

54 α. BROM, Archivalia in Italië I, 1, 1090. Dit stuk noemt Selwerd overigens ten 
onrechte een norbertijnenklooster. 

55 Acker Stratingh, 124 voetnoot. 
56 M. P. van Buytenen, Achtkarspelen tussen Munster en Utrecht. AGKN IX 

(1967) 172-212. 
57 OGD I, 261. 
58 MGH SS XXIII, 510 en 515. 
59 w. J. FORMSMA, De verhouding van het klooster Rottum tot het voorwerk Beth

lehem en het kerspel Eelswerd, Gron. Volksalmanak 1959, bl. 91. 
60 с DAMEN, De provinciale kapittels der Benediktijnen en de Nederlandse kloos

ters in de late Middeleeuwen, AGKN III (1961) 1-34. 
61 к. E. GEITH, Priester Amolts Legende von der heiligen Juliana. Untersuchung 

zur lateinischen Julianalegende und zum Text des deutschen Gedichtes, Inaug. 
diss. (Freiburg 1965) 16 (patrocinia); 17 (relieken); 281-311 (herkomst der hss). 
Verder de bespreking van dit boek door M. Coens in Anal. Boll. 85 (1967) 
546-8. 

62 A. WILLEBRANDS, De SÎnt-Benedictusabdij te Menterwold. Cîteaux in de Neder-
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landen. 7 (1956) 215-223. 
63 Canivez Π, 321 no 36. 
64 Kroniek van Aduard, ed. Brugmans, 46-47. Vgl. Rengers II, 273, bijlage 1. 
65 „Hic etiam venerabilis Pater monasterium sanctimonialium in Tribus montibus 

cum esset ordinis sancii Benedict! et ad extremam devenisset paupertatem et de-
solationem, sub cura sua suscepit". ed. Brugmans, 55. 

66 OGD I, 210. 

AANTEKENINGEN HOOFDSTUK IV 

1 Vita, lectio VI, ASS. Boll. Jul. VII', 177. 
2 Emo, MGH SS XXIII, 460, 466, 469 en 525. 
3 OGD 75. In tegenstelling tot de uitgevers die de E uit de bewuste tekst interpre

teren als Eyzo, en er de vierde abt van de overgeleverde lijst in zien, spreekt de 
tekst van prior. Zie Emo, a.w. 503, aan wie de tekst ontleend is. Vgl. daarbij ib. 
511. 

4 OGD, I 147. 
5 Reimers, 67, no IV. Deze tekst komt nog ter sprake. 
6 OGD I 398 en 399. 
7 OGD II 630. 
8 MGH SS XXIII, 515. 
9 OGD I 118. 

10 OGD I 155 en Continuatie Menconis, MGH SS XXIII, 563. 
11 OGD I 429. 
12 OGD I 593. 
13 OGD II 861. 
14 OGD I 142=OBU Г 1731. 
15 OGD I 216. 
16 OGD I 261. 
17 Ibidem. 
18 OGD I 264. 
19 Brom, Achiv. in Italië, I, 1, 1090. 
20 OGD I 449, 472; II 1234. 
21 OGD I 593. 
22 OGD II 954 en 1179; Reimers, 73 en 77. 
23 OGD I 261. 
24 OGD I 602. 
25 MGH SS XXIII, 265. 
26 OGD I 261. 
27 OGD I 210. 
28 N. BACKMUND, Monasticon Praemonstratense, II (Straubing, 1952) 196 w, bij 

elk der genoemde kloosters. 
29 Monasticon Batavum III, 42. 
30 OGD II 630. 
31 Emo MGH SS ΧΧΙΠ, 564. 
32 1268 mei 22, OGD I 142=OBU IV, 1731; en 1191 juli 6 (niet 5, zoals OGD 

zegt, nl. „in octava apostolorum Petri et Pauli") OGD I 188=OBU Г 2482. 
33 OGD I 352. Kort nadien heeft de abdij die rechter verloren, zie par. 5. 
34 OGD I 429, „insula que vulgariter dicitur Ach (Oog, eiland)". Zie ook w. j . 

FORMSMA, De oorlog tussen de Ernerenses en de Uthusenses in de dertiende 
eeuw. Gron. Volksalmanak, 1965-66, bl. 13-14. 

35 Roelfsema, 5. 
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36 ÖGD I 216 met de aantekening daarbij. 
37 ÖGD I 449. 
38 1359 dec. 13, ÖGD I 472 (deze tekst is niet geheel correct weergegeven, naar mij 

de stadsarchivaris van Groningen, Dr. A. T. Schuitema Meijer, mededeelde). 
39 OGD I 479. 
40 OGD I 565. 
41 OGD II 707. 
42 StA, Munster, Msc II no 51, fol. 1. 
43 OGD II 801. De betekenis van kramkäse is niet geheel duidelijk. In een latijnse 

oorkonde van 1449 is sprake van caseorum vaccinorum, koeienkaas? Cart. Sel-
werd, fol. 124v. 1449 nov. 28. 

44 OGD I 165. 
45 OGD I 185 en 208. 
46 OGD I 211, anno 1301. Het Vierendeel besloeg de omgeving van Ten Boer. 

Formsma, Wording, 96, n. 22. 
47 OGD II 630. 
48 OGD Π 801. 
49 1404 febr. 28, OGD II 1175 en 1176. 
50 1404 dec. 13, OGD II 1197. 
51 OGD II 838. 
52 OGD II 954; ook 948. 
53 RA Gron. Kart. Feldwerd, 55. 
54 Voor het volgende zie с DAMEN, De provinciale kapittels der Benediktijnen en 

de Nederlandse kloosters in de late Middeleeuwen, AGKN III (1961) 3 w. 
55 Feldwerd in 1347, OGD I 402; Selwerd en Rottum in 1371, ib. 593. 
56 MANSI, XXII, 999-1002. 
57 Ib. 229 en 725; с. DAMEN, Kapittels 11. 
58 Naar Formsma, Wording, 35-36. 
59 MGH SS XXIII, 503. Voor de naam Emo zie noot 3. 
60 MGH SS XXIII, 511. 
61 Ib. 512. 
62 OGD I 218. 
63 OGD I 254. 
64 OGD I 402. 
65 OGD II 918. 
66 Continuatie Menconis MGH SS XXIII, 562. 
67 OGD I 255. 
68 1397 aug. 15, OGD I 403. 
69 OGD I 210. 
70 OGD I 571. 
71 MGH SS XXIII, 510. De namen van de abten van Aduard en Rottum zijn niet 

bekend. 
72 OGD I 118. 
73 1254, vóór aug. 15. OGD I 120 = OBU III, 1331. 
74 1281 nov. 25, OGD I 155. 
75 zie noot 66. 
76 OGD I 593. 
77 Zuidhof, Rottum, 165. 
78 OGD I 142 = OBU IV, 1737. 
79 OGD I 178 = OBU IV, 2388; OGD I 180 en OBU IV, 2423. 
80 OGD I 264. 
81 OGD II 1234. 
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82 1397 (ÖGD I 954) en 1404 mei 25 (ÖGD II 1179). 
83 Formsma, Wording, 37 w . 
84 ÖGD I 126; Formsma, Wording, 40. 
85 OGD I 354. 
86 OGD I 509. 
87 OGD II 762; Formsma, Wording, 43-44 met referenties aldaar. 
88 Emo, MGH SS ΧΧΙΠ, 508; Börsting-Schröer, 419. 
89 Zo abt Sacherus van Aduard, 1421-23 (kroniek van Aduard, ed. Brugmans, 

63-64), en Bernard ν. Doesburg, abt van hetzelfde klooster, 1505, „na oelder 
herkunft" (Damen, Selwerd 54). 

90 OGD I 261. 
91 OGD I 147. 
92 OGD I 216. 
93 OGD I 65. 
94 1344 jan. 22, Avignon, Reimers 69. 
95 Schmitz, Histoire III, 59 w. 
96 OGD I 352 = Brom, Bull. Traj. 967. 
97 Brom, Archivalia in Italië I, 1, 1090. 
98 1399 maart 26, Reimers 73, no VIH. 
99 1400 nov. 1, Reimers 77, no XII. 

100 OGD I 185 en 208. 
101 OGD I 471 (ook 484 en 485). 
102 1400 nov. 12, Reimers 77, no XIII. 
103 Reimers 73, no IX. Het jaartal 1369 is een drukfout en moet zijn 1399. De Heer 

J. Drewes, destijds medewerker aan het Ned. Hist. Instituut te Rome, was zo 
vriendelijk deze tekst voor me te controleren, waarvoor ik hem hier mijn dank 
betuig. - Zie verder het volgende hoofdstuk over de vereniging van Ten Boer 
met Thesinge. 

AANTEKENINGEN HOOFDSTUK г 

1 DRiESSEN, Monumenta Groningana, 270; RICHTHOFEN, Friesische Rechtsquellen, 
310. 

2 Ook Duyrd, Duyrt, 1424-1444, Huisarchief Farmsum no 89 (reg. 42, 61, en 83); 
Inv. Hoge Justitiekamer, Reg. lijst 4; alle stukken betreffen waterschapsrege
lingen. 

3 Kart. Feldwerd, no 56 „Toe den Buren" wordt genoemd met negen andere 
kloosters die deel hebben aan een erfenis. Thesinge wordt niet genoemd. 

4 RAGron. Kloosterarch. zonder nummer; Reg. Feith 1485, no 27. Schoengen 
(Arch. UB Nijmegen) noemt nog voor 1452 nov. 12 een Johannes Pigelsan als 
abt van Ten Boer. Referenties geeft hij niet. De verleiding is groot deze te iden
tificeren met de Joes Peckelsen, cisterciënser van Essen die in 1447 abt werd 
van Smalle Ее in Friesland, Reimers, 50. 

5 Sicke Benninge, 147. 
6 RA Gron. Kloosterarch, zonder nr; gedrukt Gron. Volksalmanak 1843, 180-188. 
7 St.AMu, Fsm Mu, 1793. 
8 StAMu, Fsm Mu, 2264. 
9 BAMu, Dom А IX А 1 fol. 1. 

10 Huisarch. Farmsum, no 684. 
11 Kart. Feldwerd, no 58. 
12 Ib. 53 en BAMu, Urk. Gen-Vik, 290. 
13 Kart. Feldwerd, 45. 
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14 Ib. 26. 
15 Ib. 65 en 66. 
16 Ib. 47. 
17 Ib. 68. 
18 StAMu, Fsm Mu, 3455. 
19 Kart. Feldwerd, 32. 
20 Ib. fol. 53r. 
21 Ib. fol. 54v. 
22 StAMu, Ostfr. Urk. 16». 
23 BAMu, Urk Gen. Vik. 290. 
24 Kart. Feldwerd, 55. 
25 RA Gron. Kloosterarch, zonder nummer. 
26 с. DAMEN, De orde van Sint Benediktus in Nederland, 40vv. 
27 Reimers, 105, no 54. 
28 Gem. A. Gron, Reg. Feith, 1477-2. 
29 RA Gron. Kloosterarch, afk. uit Prov.arch, S 530; een dergelijke verklaring, ib. 

322. 
30 Gem. Α. Gron, Reg. Feith, 1519-8. 
31 Behalve de nog te noemen oorkonden, G. ACKER STRATINGH, Over tienden in de 

Friesche Landen tussen Flie en Wezer, inzonderheid in de Ommelanden, 
BGOGr I, 193-254; en W.B.S. BOELES: Bouwstoffen voor een geschiedenis van 
het kerkelijk regtswezen der Friezen, onder het bisdom Munster, BGOGr X, 
110-133. 

32 StAMu, Fsm Mu, 1793, 28 nov. 1458. 
33 BAMu, Domarchiv, A 3, fol. 14 en 24. 
34 StAMu, Ostfr. Urk. 8. Juliaan wordt als proost reeds genoemd op 24 juli 1434, 

Kart. Selwerd, fol. llOr; in 1469 heet hij kerkheer te Bedum, ib. fol. 114г. 
35 Siemens, Toelichting, 160. 
36 Reimers, 97, de dato 23 dec. 1475. 
37 RA Gron. Kloosterarch, zonder nr. Van verschillende abten hebben we nog de 

oorkonde van inbezitneming; zie abtenlijst. 
38 Kart. Feldwerd, 2. 
39 De enige uit 1488 bekende oorkonde is die in no 1 van het kartularium, die 

krachtens haar inhoud voor de naam „principale breve" wel in aanmerking 
komt. 

40 Kart. Feldwerd, 1. 
41 Kart. Feldwerd, 4. 
42 Ib. 20. 
43 Ib. 25. 
44 Ib. 26. De graad van verwantschap van deze Hendrik wordt uit de stukken niet 

duidelijk. 
45 StAMu, Ostfr. Urk, 33* en b, resp. 12 sept, en 1 oct. 1505. 
46 Kart. Feldwerd, 40. 
47 Ib. 24. 
48 Ib. 42. 
49 Kart. Feldwerd, 3, 18, 20, 21, 28, 33, 64. 
50 Ib. 24, 42, 65, 68. 
51 Ib. 27, 31, 32, 44, 63. 
52 Ib. 45, 57-60, 62, 65. 
53 Ib. 20, 46. 
54 Ib. 63, 69. 
55 Ib. 43. 
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56 Ib. 48, 49, 50. 
57 Ib. 47. 
58 Ib. 51-56, 63. 
59 Ib. 58. 
60 B.V.: 1461 nov. 10 verkopen Abelo Hillema en zijn schoonmoeder 9 grazen land 

onder Zuidwolde „om nootdruft onzes huusbrantes", Kart. fol. 113v; in nov. 
1455 kocht Selwerd veenland onder Zuidlaren van het klooster Wijtwerd dat in 
grote schulden stak, Ib. fol. 117v-118v. 

61 Er zij aan herinnerd dat bij benadering 1 juk = 1 gras = 1 deimt = 10 forlin-
gen = 0,5 hektare. 

62 Kart. Selwerd fol. ІЗг anno 1404. Voor deze familie ook H. E. J. M. van der 
Velden, Rudolphus Agricola (Roelef Huusman), Een Nederlandsch Humanist 
der vijftiende eeuw (Leiden 1911) 52. 

63 Kart. Selwerd, 13v, 27 maart 1454, oork. van Walram van Meurs, elekt van 
Munster. 

64 Ib. 14v, 23 okt. 1454. 
65 Ib. 15r, 27 mei 1458; aanvaarding door abt Hendrik op 28 mei 1458, StAMu, 

Fsm Mu, 1782. In 1302 waren het 12 mark, zie vorig hoofdstuk. 
66 Kart. Selwerd, 14v (latijn) en 16r (ned.) en 16v, kennisgeving aan alle belangheb

benden, 28 nov. 1458. 
67 Kart. Selwerd, 17r, akte van verkoop, 5 juni 1459; en van aanvaarding door pri

orin en convent, 9 juli 1460. 
68 Orig. RA Gron. Kloosterarch, zonder nr; copie Kart. Selwerd, 19v. 
69 Kart. Selwerd, 74r. 
70 Kart. Selwerd 20'; Brom, Archivalia in Italië I, 2, 1774. 
71 Kart. Selwerd, 124v, 20 mei 1449. 
72 Ib. 127v en volgg. akten van 20 mei en 10 juni 1449, 26 nov. 1450, 23 juli 1451 

en 30 sept. 1451. 
73 Ib. 125f, 1 dec. 1449 (bisschop van Munster en abdis); 129v, 10 dec. 1453 (paus 

Nikolaas V); StAMu, Msc II, nr 51, fol. 1, 17 nov. 1450 (verklaring van abt 
Hendrik). 

74 Kart. Selwerd, 126v, 6 juni en 11 juni 1460. 
75 Ib. 124v, 28 nov. 1449. 
76 StAMu, Msc II, nr 51, fol. 1. 
77 GemAGron. Reg. Feith, 1486-2. 
78 Ib. Reg. Feith, 1402-6. 
79 Ib. Reg. Feith, 1502-6. 
80 RA Gron. Inv. Hoge Justitiekamer, inv. n. 4; reg. 7. 
81 De over Nederland bekende gegevens zijn verwerkt in с DAMEN, De provinciale 

kapittels der Benediktijnen en de Nederlandse kloosters in de late Middeleeu
wen, AGKN III (1961) 1-34. Enkele correcties en aanvullingen daarop zijn hier 
in de tekst verwerkt. De bulle van Benediktus XII in Bullarium Magnum I (Ro
me, 1700) 128 w . 

82 Van dit kapittel zijn drie recensies bekend, uitgegeven resp. door u. BERLIÈRE, 
Das General-Capitel OSB von Trier, 1422, Studien und Mitteilingen OSB VIII 
(1887) 87-99; Dr. LAGER, ibid. XV (1894) 95-111 en E. MARTÈNE. De antiquis mo-
nachorum ritibus (Antwerpen 1774) 302-5. 

83 DAMEN, Kapittels, 13. 
84 Ib. 14. 
85 Ib. 26. Dat van 1474, Keulen, is bekend uit het reces dat achter in het kart. van 

Selwerd bijgebonden is. Met behulp van de gegevens van Berlière was het moge
lijk dit reces nauwkeurig te dateren. Het vermeldt nl. de vier voorzitters die Ber-
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lière voor 1474 geeft en het kondigt het kapittel voor 1476 aan. 
86 Damen, Kapittels, 17. 
87 Ib. 18. 
88 Ib. 19-22. 
89 In. 22-23. 
90 Ib. 19. 
91 Ib. 22. 
92 StAMu, Ostfr. Urk, 16, zie verder de abtenlijst van Feldwerd. 
93 Reimers, 97. 
93a StAMu, Fsm Mu 8, nr 1-15 Bd II, 3e afd. De gegevens zijn benut door w. j . 

FORMSMA, De verhouding van het klooster Rottum tot het voorwerk Bethlehem 
en het kerspel Eelswerd, Gron. Volksalm. 1959, 88-93. 

94 Damen, Selwerd, 33 w en 50 (aanhangsel 1), dd. 28 mei 1458; kart. Selwerd, 
15'. 

95 Damen, De orde van Sint Benediktus in Nederland, 82-94. 
96 Damen, Selwerd, 35 w ; Volk, Rezesse I, 137 no 17. 
97 Volk, Rezesse I, 143 no 14; 146 en 153. 
98 Volk, Rezesse II, 26 no 3. 
99 Ib. 166 no 3; 215 no 3. 

100 Volk, Urkunden zur Geschichte der Bursfelder Kongregation (Bonn, 1951) n. 
44, 3 maart 1491. 

101 Hiervoor moet men de kapittelrecessen jaar voor jaar nagaan, zowel voor het 
kapittelbezoek als voor de visitatie-verslagen. Hier moge een algemene verwij
zing naar Volk, Rezesse I en II volstaan. 

102 Volk, Rezesse I, 240 (1489), 262, 263, 265 (1493). 
103 BAMu, Urk, Gen. Vik, 237, proces-verbaal van de keuze, 24 nov. 1493; tekst bij 

Damen, Selwerd, 50-54; zijn beëdiging op het kapittel van 1495, Volk, Rezesse I, 
284. 

104 Volk, Rezesse I, 320. Hij overleed kort daarna. 
105 Ib. 364 en 370. 
106 Ib. 498 (1523). 
107 Volk, Rezesse I, 308 (1498) en nog eens 324 (1499). 
108 Volk, Rezesse I, 480. 
109 J. joosTiNQ en s. MULLER, Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke recht

spraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen, I, 305. 
110 Brom, Archivalia in Italië I, 1, 14. 
111 Zie de recessen bl. 47^ noot 82. 
112 Reimers, 50. 
113 Kapittelreces 1474, kart. Selwerd, achterin bijgebonden. 
114 Damen, Kapittels, 19. 
115 „de antiqua et approbata hactenusque pacifice obsérvala consuetudine", Reimers 

50. 
116 Joosting en Muller, a.w. IV, 333-5. 
117 BAMu, Urk. Gen. Vik. 237. 
118 Volk, Rezesse II, 79, no 1. 
119 J. KLEINTJES, De godsdienstige toestand in Friesland omstreeks 1566, AAU 53 

(1929) 144. 
120 Joosting en Muller, a.w. 305. Voor de moderne mening omtrent het bestaan van 

twee kloosters in Smalle Ее, een voor monniken en een voor monialen is in de 
bronnen van vóór 1580 geen enkele aanwijzing. 

121 J. LINNEBORN. Die Reformation der Westfälischen Benediktinerklöster im 15. 
Jahrhundert durch die Bursfelder Congregation, Studien und Mitteilungen OSB 
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21 (1900) 557-8. 
122 н. w. j . SCHOLTEN, Hervormingspogingen in het Benedictinessenstift te Weerselo 

in de 15e eeuw, AAU 71 (1952) 179-203. 
123 Het klooster waarvan de nonnen kwamen wordt Solverde in het bisdom 

Utrecht(!) genoemd. Deze naamvariant van Selwerd komen we ook in de versla
gen der provinciale kapittels tegen. 

123a Kart. Feldwerd, 55. 
124 Ibidem, 26. 
125 Uitvoerige bespreking bij Pathuis, inleiding, 21. 
126 J. Trithemius, Ad monachos dehortationes, curis monasterii S.Benedict! de Urbe 

iterum editae, Romae 1898; verder U. Berlière, Un écrivain ascétique de la fin 
du XVe siècle, Jean Trithemius OSB, Revue lit. et mon. 13 (1927-8) 21-32 en 
64-78. 

127 J . LiNNEBORN, Studien und Mitt. OSB, vooral 22 (1901) 48-71 en 396-418. 
128 Reimers, 105. 
129 Van der Velden, Rudolphus Agricola, 146. Het obituarium van Bursfeld ver

meldt een Wendelmodis, praebendaria, in 1512 (Volk, Rez. I, 410) en een Wen
dete in 1532 (ib. II, 9). 

130 H. BRUGMANS, Nog twee boeken bl. 50, voetnoot. Het obituarium van Bursfeld 
vermeldt een Hildegardis in 1472 (Volk, Rez. I, 53) en een in 1493 (ib. 263); een 
Agnes, converse, in 1478 (ib. 179) en een in 1516 (ib. 449). 

131 Kart. Selwerd, 83r, 18 sept. 1475. 
132 Ib. 114r, 7 nov. 1475. 
133 ÜB Gron. Hs 26, fol. De rijkgeornamenteerde titelpagina is verdwenen. Op het 

schutblad: In Zyloe ad sanctam Catharinam prope Groninghen. De datering in 
de catalogus, begin 15e eeuw, zal naar het volgende gecorrigeerd moeten 
worden. 

134 Vgl R. GRÉGOIRE, Les homiliaires du Moyen Age, inventaire et analyses des ma
nuscrits, Rome 1966. 

135 Vriendelijke mededeling van Dom R. Le Roux van de abdij van Solesmes. 
(Frankrijk). 

136 P. VOLK. Zur Geschichte des Bursfelder Breviers, Studien und Mitteilungen OSB 
46 (1928) 49-92; 175-201; 233-258. 

137 Ib. 59. 
138 Ib. 247-255, Anhang III, Das Bursfelder Brevier von 1496. 
139 vervalt. 
140 Volk, Rezesse, resp. I, 282 en 239 en II, 9. 
141 Ib. I, 480 en И, 30. 
142 Fol. 317T: „want ghy van mij begheert hebn u een weynich toe schrijven dat u 

mach beweghen". 
143 Jakobus de Voragine? Deze in 1298 overleden dominikaan schreef behalve zijn 

Legenda aurea (Heiligenlevens) ook Sermones super Evangelia en een Mariale 
aureuin, A. M. Zimmerman in LThK2V (1960) 849-850. 

144 M. MEERTENS, De godsvrucht in de Nederlanden dl II (Utrecht 1931) 90. We zul
len het verderop nog bestuderen. 

145 Meertens, a.w. I (Utrecht 1930) 723-24. Datzelfde geldt voor de gebeden die op 
naam van Bernardus staan, ib. 

146 Zie o.a. s. HILPISCH, Chorgebet und Frömmigkeit im Spätmittelalter, Heilige 
Überlieferung, Festgabe Dom Herwegen (Munster 1938) 263-284; J. ANCELET-
HUSTACHE, La vie mystique d'un monastère de Dominicaines au Moyenage 
d'après la chronique de Toss, Parijs, 1928. 

147 Volledige beschrijving in het hoofdstuk over de bronnen. 
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148 Dit verhaal was in de Middeleeuwen wijd verbreid. Vgl. PAULUS DIACONUS. Vita 
Gregorii, 27, PL 57, 56-57; JOHANNES DUCONUS, Vita Gregorii, II η. 46, PL 75. 
104-5. Zie echter ook MECHTILD VAN HACKEBORN Het boek der bijzondere ge
nade (Bussum 1958) 423: Tenslotte laat Ik de mens ook niet weten, wat Ik over 
Trajanus beschikte... hem ontbrak immers, hoewel hij uitmuntte in alle deug
den, het kristelijk geloof en het Doopsel. 

149 R. POST. Handboek van de Kerkgeschiedenis II (Nijmegen 51963) 203 n. 2. Al
daar ook over de zo dadelijk te noemen Alanus de Rupe. 

150 Dominikaan, overleden 1438 te Neurenberg, leidende figuur in zijn orde, ijver
aar voor hervorming, legaat voor het concilie van Bazel in het Duitse Rijk; 
schrijver van vele werken; H. Fischer in LThK2V (1960) 1066-7. 

151 Dominikaan, 11342 te Parijs, schrijver van een commentaar op de Sententies 
van Petrus Lombardus (door Robert vermeld); W. Eckert in LThK2VIII (1963) 
374-5. 

152 J. в. MiGNE, Dictionnaire des cardinaux (Parijs 1857) 1559; L. VON PASTOR, Ge
schichte der Päpste, 3, 1-2, passim. 

153 CS 38r wordt als Nederlandse broederschap vermeld „Onser Vrouwengilde toe 
Harlem tot den prekers". 

154 Zie daarvoor ook R. POST, Kerkelijke verhoudingen 481 w . 
155 „Als men gescreven vint in enen steen gehouwen tot sunte Johans toe Lateranen 

int choer" CS 33*. 
156 Deze schrijver en zijn werk heb ik niet kunnen identificeren. 
157 In het volgende worden de hier behandelde werken met de volgende sigla aan

gegeven: Ghese = het handschrift van Zr. Ghese; CS = Costelike Seat van Ro
bert van Keulen; DB = Devote boeexken. 

158 Het is niet duidelijk, welke Mechtild bedoeld is. De gebeden op haar naam (DB, 
22r en 139*) zijn niet te vinden bij Mechtild van Helfta of Mechtild van Hac
keborn. 

159 Zo ook G. Mollai, Jean XXII, Diet. Théol. cath. 8, 1, 640. In vroegere missaals 
werd het ten onrechte aan Ignatius van Loyola toegeschreven. DB, 61, geeft een 
vers meer dan wij kennen: O sweet des ansicht Christi macke mi gesout door di. 
Bij Ghese, 177* is het gebed veel langer. 

160 Strubbe-Voet, 380. 
161 Ghese, 39* - DB 73v. 
162 Men vergelijke Ghese 151v-152r met DB 22v. 
163 Ghese 175r-DB 61*. 
164 Ghese 197r-v-DB 104r volgg. 
165 B. v. Ghese, 183r, 196*. 212*; DB 23* volgg. 
166 Ghese 73*-92* en 170*-175r; DB 76*-85*; slechts Ghese, 74^-77* in sterk bekorte 

vorm bij DB 135r. 
167 B.V.DB 66*, 67*, 68*-71r. 
168 Men vergelijke daarvoor de kalenders bij Strubbe-Voet, 155-197. CS en DB ge

ven soms dezelfde fouten, zo op 19 juni Servasius i.p.v. Gervasius. 
169 CS 90*-DB 62r. 
170 CS 88*-DB 98*. 
171 CS 97r-99r — DB 144*-145v. 
172 CS 81*-DB 52r. 
173 Zie ook M. Meertens, De godsvrucht in de Nederlanden II (Utrecht 1931) 90. 

alwaar een tekst van andere herkomst. De oude vitae van Gregorius kennen dit 
verhaal niet. De latijnse tekst van het gebed bij G. MOREL, Lateinische Hymnen 
des Mittelalters (Einsiedeln 1868) 22-23. De vertalingen van Ghese en DB zijn 
tamelijk getrouw. 
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174 B.v. llv, 149 , 154 , 157г. 
175 Naar de editie van м. j . POHL, Thomae Hemerken a Kempis opera comma, deel 

II, Freiburg i Br. 1904. 
176 M. VAN иным, Wessel Gansfort (Den Haag 1917) 185 vlg, biez. 211. 
177 Ibidem 217-219. 
178 Zie daarvoor с. С. DE BRUIN. De middelnederlandse vertaling van de Imitatio 

Christi (Qui sequitur) van Thomas a Kempis, Leiden 1954. 
179 Beschrijving in het hoofdstuk over de bronnen; voor biezonderheden over Synel-

lius zie de abtenlijst van Rottura. 
180 Beninga, ed. Hahn I, 576 en II, 937 (een enigszins uitgebreider lezing, óók van 

Beninga). 

AANTEKENINGEN HOOFDSTUK Vb 

1 Formsma, Wording, 49 v. 
2 Rengers I, 124-133. 
3 Formsma, Wording, 52. 
4 Ibidem, 57. 
5 Ibidem, 54. 
6 Formsma, Wording, 46-48. 
7 Feith, Warfconstitutien, blz. 2. 
8 Feith, Warfconstitutien 48· 18 jan. 1450. 
9 Feith, Warfconstitutien 50" 7 juni 1450. 

10 Ibidem. 
11 Feith, Warfconstitutien 50: 12 juni 1450. Het kartularium van Feldwerd, no 35, 

stelt deze (of een gelijkluidende) uitspraak op 23 juni 1450. 
12 Feith, Warfconstitutien 97. 
13 Inv. Hoge Justitiekamer, regest 39; 20 febr. 1500. 
14 Cart. Selwerd, fol. 74r, 4 okt. 1474. 
15 Charterboek van Vriesland I, 644-5. 
16 Siemens, Toelichting, 84. 
17 Feith, Catalogus, 56, no 11. 
18 Feith, Catalogus, 61, no 26. 
19 Feith, Catalogus, 62, no 28. 
20 Siemens, Toelichting, 84. 
21 Siemens, Toelichting 11. 
22 Roelfsema, 21. 
23 Zuidhof, Rottura, 165. 
24 Huisarchief Farmsum, inv. 89; reg. 54; ook RAGv Kloosterarch. z. nr. Sel

werd. Oud Reg Feith 1435, n. 19 
25 Feith, Catalogus, 213, no 5. 
26 Feith, Catalogus 61, no 27. 
27 Huisarch. Farmsum, inv. 89; reg 137; Feith, Catalogus, 64, no 33. 
28 Feith, Catalogus 14, no 43 en 65 no 37. 
29 Feith, Catalogus, 167, no 4. 
30 Huisarch. Farmsum, mv. 89, reg 309. 
31 Feith, Catalogus, 302, no 20. 
32 StAMu, Fsm Mu. 1792, dd 28 nov. 1458; Reimers 97, no 47 dd 23 dec. 1475. 
33 StAMu. Ostfr. Urk. no 8. 
34 Lambertus Olcimus op 12 mei 1484 (StAMu, Ostfr. Urk. 14), Johan Lulle 1 dec. 

1484 (Ibid, no 16), Albert Willems, 24 mei 1555 (BAMu, Dora Arch. Χ, A3, fol. 
1) Dutmar Rengers, 28 juni 1556 (ib fol. 24т). 
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35 StAMü, Fsm Mü. 1782, dd 28 mei 1458; Cart. Selwerd fol. XV. 
36 RA Gron. Kloosterarch. zonder nr; Reg. Feith, 1485 no 27. 
37 StAMu, Ostfr. Urk. no 33. 
38 StAMü, Fsm Mü, 2275. 
39 Ib. 2264. 
40 StAMü, Ostfr. Urk, 16 a en b. 
41 BAMü, Urk, Gen. Vik. 237. 
42 Ib. 290. 
43 BAMü, Dom Arch. IX, A 1 fol. 1. 
44 Ib. IX A 2 fol. 1. 
45 StAMü, Ostfr. Urk. 57. De daar aangegeven datering „ineunte saeculo 16" is on

juist. Uit de data van genoemde abten: Wolter van Aduard (1485-94, Mon Bat. 
Ill, 44), Johannes van Rottum (1484-ca 1498), Johan van Wittewierum (1479-92, 
Backmund Mon. Praem II, 234), Marsilius van Selwerd (1480-93) blijkt dat het 
stuk tussen 1485 en 1492 gedateerd moet worden. 

46 Reimers, 80, no 32. 
47 Ib. 88, no 37. 
48 Ib. 101 no 49; Brom, Arch, in Italië I, 2, 1774. 
49 Reimers, 56 no 30; Brom a.w. 1801. 
50 Reimers, 58, no 32. Deze kwestie hoop ik in een studie over Stavoren te be

handelen. 
51 Ib. 105. no 54. 
52 Huisarch. Farmsum, inv. 775, reg. 294 (origineel). 
53 Voor het tot nu toe geschetste: Formsma, De onderwerping van Friesland, het 

Sticht en Gelre, in AGN IV, 72-96. 
54 Beninga I, 409. 
55 RAGron. Kloosterarch. kroniekfragment Thesinge. 
56 Beninga (ed. Hahn-Ramm) I, 409. 
57 Sicke Benninge BN 28. 
58 Formsma, Wording, 64 w . 
59 Sicke Benninge, ed. Brouërius van Nidek (=BN), 30. 
60 Ibidem, 43. 
61 Volk, Rezesse, I, 320. 
62 Sicke Benninge BN 50-55. 
63 Ib. 116. 
64 Ib. 140. 
65 Ib. 147. 
66 Formsma, Wording, 70-73. 
67 Formsma, De onderwerping, 84. 
68 Proeliarius, 66; Sicke Benninge BN, 266. 
69 Sicke Benninge BN 211-212. 
70 Sicke Benninge BN 223;Beninga I, 485. 
71 Formsma, Wording, 74. 
72 Sicke Benninge BN 228-259; Beninga I, 503 w. 
73 Beninga I, 511. 
74 Sicke Benninge BN 298 
75 Forsma, Wording, 75. 
76 Sicke Benninge BN 316. 
77 Formsma, Wording 79 w . 
78 Sicke Benninge BN 357. 
79 Ib. 368-9. 
80 Diarium Alling, 3 okt. 1524, blz 57. 
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81 Ibidem 58, 11 okt. 1524. 
82 Formsma, De onderwerping, 94. 
83 St. Hilpisch, Geschichte des Benediktinischen Mönchtums (Freiburg i.B. 1929) 

248. 

AANTEKENINGEN HOOFDSTUK VIa 

1 BLOK, Verslag, 193. Wel bevindt zich in het diocesaan archief in Munster de akte 
van confirmatie, Domarch, IX А 2 fol. 27. 

2 BROM-HENSEN, Rom. Bronnen, no 130. Deze Nicolaas werd in 1560 proost van 
Klaarwater, ib. 

3 De eerste vijf bij FEITH, Wandelingen, 105-6, 1 april 1574. Allen in een brief van 
28 sept. 1574, Ommel. arch. 297. Gertrud van Langen, aug. '63, ook in Rationale 
Lontzenii, 90v. 

4 StAMü, Frsm Mü. 3455. 
5 Men vindt deze gegevens in de rentmeestersrekeningen der vroegere kloosterdo-

meinen. Archieven der Staten van Stad en Lande, 1594-1798, inv. nrs 2300-2306 
en wel 2300 (1595) fol. 54v en 59; 2301 (1596) fol. 35; 2302 (1597) fol. 143v; 
2303 (1598) fol. 148; 2304 (1603) fol. 170; 2305 (1604) fol. 83*; 2306 (1605) fol. 
143v. 

6 BAMii, Domarch. IX A 3 fol. 14. 
7 Arch. Ewsum, 147 (reg. 506), 8 jan. 1556. 
8 FORMSMA, De verhouding van het klooster Rottum tot het voorwerk Bethelehem 

en het kerspel Eelswerd, Gron. Volksalmanak, 1959, bl. 89-90. 
9 Arch. Hoge Just. Kamer, 674 = charters van den Hove IV, 266. 

10 MiRAEUS, Op. Dipl. IV, 679. 
11 RAGr. Kloosterarch. zonder nr. 
12 Archieven van de Staten van Stad en Lande, 1594-1798, no 2300 (1595) fol. 41; 

2301 (1596) fol. 31v; 2304 (1603) fol. 161; 2305 (1604) fol. 79; 2306 (1605) fol. 
137. De tussenliggende jaren ontbreken. 

13 VOLK, Rezesse II, resp. bl. 30, 51, 71, 103, 111 en 158. Selwerd deed zeer ongere
geld opgaven van zijn overledenen. 

14 Dorothea wordt ook genoemd in het Rationale, 69T. 
15 BAMü, Urk. Gen. Vik. 407; 26 jan. 1560. 
16 RAGr. Kloosterarch. zonder nr. 
17 H. j . NANNINGA uiTERDiJK, Dr. Johan de Mepsche, een bijdrage tot de kennis der 

geschiedenis van Groningen en Ommelanden onder Spaansche heerschappij, 
BGOGr IX, 121. Op de alimentatielijsten komen deze twee zusters Swane voor, 
maar met de naam van de vader. Identificatie was niet mogelijk. 

18 RAGr. Kloosterarch. zonder nr., cahier met uitgaven en inkomsten van Selwerd 
uit de jaren 1583-6. 

19 Diarium Alling, 59» (10 oct. '83) en 631 (23 maart '85). 
20 Archieven der Staten van Stad en Lande, 1594-1798, nr 2684. 
21 Diarium Alling, 889. 
22 Rationale, o.a. 59v, 60v, 61», 63, 98r en 98v. 
23 Ib. 18 en lOlv. 
24 Ib. 25: in miserrimo homicidio fr. Reiner Sutoris. 
25 Ib. 52v. 
26 Archieven der Staten van Stad en Lande, 1594-1798. nrs 2289-2298, elk jaar in 

afzonderlijke band, uitgez. 1604-5 in één band. Niet alle delen zijn gepagineerd. 
Voor de jaren 1595-1691, resp. fol. 52, 46v, 94, 107v 93, 93, 93 en voor 1604-5 
fol. 117; 1602 en 1603 zonder paginering, ong. midden in het deel. 
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27 Peter bij VOLK, Rezesse И, 79 no I (1547) en 83 no 1 (1548) en Van Heussen, 
Hist. Ер. Leov. 61; Gero, VOLK, a.w. 111. 

28 StAMü, Fsm Mü, 3381. 
29 Rationale, 59v. 
30 Arch. Hoge Just, kamer, 674 = Charters van de Hove IV, 266. 
31 Archieven der Staten van Stad en Lande, 1594-1798, nrs 2300-2306, resp. fol. 45 

en 48, 32v, 133, 138, 165, 81, 139v. 
32 Gron. Volksalmanak, 1902, 1-36. 
33 Groningen. Den Haag, 1928. 
34 Groningen, 1962. 
35 Roelfsema, 22, noot 2. 
36 Lijst bij Feith, 27. 
37 SIEMENS, Toelichting, 119-124: Feith, 27. 
38 Roelfsema, 22. 
39 SIEMENS, Toelichting, 40; kart. Feldwerd, passim. 
40 FEITH, Wandelingen, 105-6. 
41 Register Feith, 1562-92. 
42 Arch. Hoge Just, kamer, 573, met bijlagen, welke in het volgende gebruikt 

worden. 
43 SIEMENS, Toelichting, 157-161: Feith, 27. 
44 Roelfsema, 22. 
45 ZUIDHOF, Rottura, 168. 
46 FEITH. Wandelingen, 113-114. 
47 FORMSMA, De verhouding, 89. 
48 Ommelander arch. 211. Zie ook F. u. ROS, Rennenberg en de Groningse mal

contenten, 95-6. 
49 SIEMENS, Toelichting, 165-173: Feith, 27. 
50 Feith, 12-13. 
51 Roelfsema, 22. 
52 GAGr Onverkort Diarium Alling, klapper rechterl. arch, der stad, III a, 1-5; 

niet in editie Formsma. 
53 Register Feith, 1584-94. 
54 Archieven der Staten van Stad en Lande, 1594-1798, nr 2684, 8 maart 1588. 
55 Diarium Alling, 753, 28 febr. 1598. 
56 RAGr, Klooster arch, zonder nr; DAMEN, Selwerd, 47, noot 74. 
57 RAGr, Kloosterarch., zonder nr; DAMEN, Selwerd, 46. 
58 Rationale, 4 volgg (1560-61); 70-74v (1562-63). 
59 Ib. 23. 
60 Ib. 3: nimium avara (dec. '62) en 70 (nov. '62). 
61 Ib. 4, 6, 70, 70v. 
62 Ib. 77v. 
63 Ib. 8, 8v, 12, 78 enz; 1 mud = 1 hl. 
64 Ib. 10v volg; 53 vlg; 93 en ook elders in het boek verspreid. 
65 RAGr Kloosterarch., zonder nr. 
66 Ib. Portef. Selwerd zonder nr. 
67 SIEMENS, Toelichting, 179-184; Feith, 27. 
68 Roelfsema, 22; tot eenzelfde getal (538,50 ha) was ook Feith gekomen. 
69 Ook R. WESTERHOF, Bijdrage tot de oude géographie van Groningen, BGOGr, 

VI, 116. 
70 Roelfsema, 10, met verwijzing naar OGD I, 211 (a0 1301). 
71 FEITH, Wandelingen, 117. 
72 Register Feith, 1562-108. 
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73 с. DAMEN, De orde van Sint Benediktus in Nederland, 97-98. 
74 N. BACKMUND, Monasticon praem. II, 203; StAMü, Fsm Mü, 3455. Het is niet 

duidelijk, wat Lontzenius bedoelt als hij in Rationale, 90 en 90v melding maakt 
van Primitiae van deze Herman in sept. 1563. Normaal betekent dit woord: ere-
mis, eerste plechtige Mis van een pasgewijd priester. Dat kan hier niet bedoeld 
zijn, want als proost moet Herman toch al priester geweest zijn. 

75 BAMü, Domarch. IX A 2 fol. 1. 
76 BAMü, Domarch. IX A 3 fol. 24v. 
77 In 1584 klagen de monniken dat zijn opvolger, Joost Suer, in zeven jaar grote 

schulden maakte. Daar dit op heel zijn abbatiaat schijnt te slaan, zou hij, daar 
hij in de herfst van 1581 aftrad, circa 1574 abt geworden zijn. Vgl. Eppens I, 
568. 

78 VOLK, Rezesse II, 66. 
79 Ib. 79 no 1 (1547) en 83, no 1 (1548). 
80 BAMü, Urk, Gen. Vik. 407. Volk, Rezesse II, 147 no 7 (1561) en 153 no 5 

(1562). Egbert Alling noemt hem nog in 1567 „minorità", minderbroeder, Diari
um Alting, 348. 

81 BAMü, Domarch. IX A 1 fol. 1. 
82 StAMü, Fsm Mü, 3381. 
83 DAMEN, Kapittels, 23-24. 
84 Zie de zojuist gegeven referenties over de diverse keuzen. Verdere details in de 

abtenlijsten. 
85 Volledige lijst bij P . VOLK, Die Generalkapittel der Bursfelder Benediktinerkon

gregation, Münster, 1928, passim. 
86 VOLK, Rezesse II, 66 (1544). Hij had toen een procurator gestuurd; 71 (1545) en 

74 (1546). Dit laatste kapittel, op 29 augustus aangevangen, vermeldt hem onder 
de overledenen. 

87 VOLK, Rezesse II, 76 no 6 (1546). Ib. 79 no 1 (1547). De abt van Werden was 
voor dat jaar als visitator aangewezen, ib. 80; Verder 83, no 1 (1548) en VOLK, 
Archiv, 37. 

88 VOLK, Rezesse II, 84. Dit kapittel werd in Oostbroek gehouden. Als visitator 
werd de abt van Werden aangewezen, die zelf een collega kon uitnodigen om 
mee te gaan. 

89 VOLK, Rezesse, II, 111: „oratione prorsus solidae ac rarae eruditionis diserta 
habita per rev. ас disertum dominum in Siloe". Voor zijn kapittel bezoek zie de 
opeenvolgende jaren bij VOLK, Rezesse II. 

90 VOLK, Rezesse II. 139. 

91 Ib. 147, no 7. 
92 Ib. 115, no 5. 
93 Ib. 157: „sermonem eruditissimum excellentissimumque cum argumento tum sti

lo rev. pater Petrus in Voswerd, nomine domini in Siloe, cui erat superiori anno 
iniunctum, ad patres habuit". 

94 Ib. 187. Zie verder de kapittellijsten van die jaren. 
95 Rationale, 5v, 20^ en 26 (onder diverse hoofden). 
96 Ib. 99. 
97 Ib. 98 en 99. 
98 Ib. 4v en 25. Hendrik had een zwager in Zwolle wonen, ib. 4т. 
99 Ib. 59 en 59* (jan.-febr. '62). 

100 Ib. 8 (20 dec. '61). 
101 Ib. 61 (aug. '62). 
102 R. POST. Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, ± 1500-± 

1580 (Utrecht 1954) 547-553. 

228 



AANTEKENINGEN BLZ. 136 T/M 144 

103 Ommelander arch, no 297. Op de alimentatielijsten komt Lèvent niet voor. 
104 Rationale, 19: Fui in Rottum ad componendum dissidium inter abbatem et con 

ventum: en 19»: Fui 2da vice in Rottum ad sedandam tragediam inter abbatem 
et conventum, sed frustra; tribus sacerdotibus qui abligabantur ij dal, quia alii 
praelati sic faciebant. 

105 FOHMSMA, De verhouding, 91: 4 juli 1566. 
106 Rationale, 5^, 20v en 26 (onder diverse hoofden); vgl noot 95. 
107 FORMSMA, De verhouding, 89-92. 
108 MIRAEUS, Op. dipi. IV, 679. 
109 RAGr, Kloosterarch. zonder nr: Acta in causa conventus in Rottum adversus 

suum prelatum agitata anno 89 in augusto et septembri. In werkelijkheid hadden 
de feiten in juni, de visitatie in augustus plaats. 

110 Visitatores et conservatores vel quasi secundum hujus patriae antiquam, 
laudabilem hucusque observatam consuetudinem. 

111 Rationale, 18, heer Otto; 5T, knecht van Baflo; 3v Ghesen; 4^ priorin; 11, extra 
loon voor de veeverzorgers „want sie voele besthen tho voeren hadden"; 18 
Swane Ridder, die „met grote dexteriteit" zijn zieke oog genezen had. 

112 Ib. 72 Thomas; 17 Brant; Alard passim. 
113 Ib. 10, 13, 69v, 88v, 96v. 
114 Het boerderijpersoneel onder de post Longa domus, ook wel Langhuis, Ib. 12т, 

54, 86т, 94v, 88v. 
115 Onder de post Braxatorium, brouwhuis, ib. 8 volg; 43 volg; 77. 
116 Ib. 16v en 77. 
117 Ib. 99v onder de post In genere. 
118 Ib. 95. 
119 Rengers II, 228 volg. wie het op 27 november gebeurde; Eppens I, 327, die het 

op 25 november stelt. 
120 Ozinga, 32. 
121 Ozinga, 179. 
122 Ozinga, 177. 
123 Rationale, 16 (1560); 47 (1561); 56v (1562); 84v (1562). 
124 Ib. 31-34. 
125 Ib. 65-67V. 
126 Ib. 109-109". 
127 Ib. 25, 49, 52", 56", 86", 87", 88", 90. 
128 Ib. 17. 
129 Editie Pathuis, 56, die hierbij aantekent dat dit orgel in 1792 door een nieuw 

vervangen is. 
130 Ib. 64. Orgel thans verdwenen. 
131 с DAMEN, De orde van Sint Benediktus in Nederland, 48-49. 
132 Rationale, resp. 28' en 61". 
133 Ib. 49v en 87". 
134 Ib. 88": Heinrich onse organist oirloff gegeven; propter hoc et illud loon geg. 3 

dal. Eodem noch geschenckt 1/2 dal. ne haberet occasionem querulandi contra 
me. 

135 H. BRUGMANS, Klooster- en kerkelijke bibliotheken in Stad en Lande, Historische 
avonden I (Groningen 1896) 204-241. De meeste van de besproken boeken be
vinden zich thans in de UB Groningen. 

136 Rationale, 24", 59, 98". 
137 Ib. 61, 61", 98. 
138 Blok in zijn inleiding op de uitgave van Sicke Benninge (Utrecht 1887) bl. 

xxviij, noot 4. 
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139 Rationale, 58». 
140 Deze twee werken worden in het Rationale niet genoemd; Brugmans zegt dat ze 

samen in één band gebonden zijn en zich in de UB Groningen bevinden. 
141 Rationale, 27v. De volgende werken noemt Brugmans niet. 
142 Ib. 59v. 
143 Ib. 88v. 
144 Ib. lOOv. 

AANTEKENINGEN HOOFDSTUK VIb 

1 Archief Ewsum, 248 (reg. 318). 
2 Ib. 244, reg. 358. 
3 GAGr, Reg. Feith, resp. 1557-25 en 1562-79. 
4 RAGr Arch. Hoge Just. Kamer, 91, anno 1573. 
5 GAGr. Onverkort Diarium Alting III a, 1-5 (niet in ed. Formsma). 
6 Diarum Alting, 557, ad 6 mei 1582. 
7 Ib. 561, ad 19 juni 1582. 
8 Oud Reg. Feith 1544, nr 16. 
9 Huisarchief Farmsum 89 (reg. 469). 

10 Feith Catalogus, 303, no 23. 
11 Huisarchief Farmsum, 89 (reg. 421); Feith, Catalogus, 37, no 179. 
12 Huisarchief Farmsum, 89 (reg. 331); Feith, Catalogus, 217, no 18. 
13 Feith, Catalogus, 75 no 62. 
14 Huisarch. Farmsum, 89 (reg. 396); Feith, Catalogus, 15 no 44; 76 no 65. 
15 Diarium Alting, 2. 
16 Ib. 4. 
17 Ib. 
18 Feith, Catalogus, 17 no 69, dd 13 dec. 1563. 
19 Huisarch. Farmsum, 89 (reg. 496). 
20 Diarium Alting, 260. 
21 Ib. 333, 6 juni 1576. 
22 Ib. 383, 1 juli 1577. 
23 Feith, Catalogus, 141, no 33. 
24 Diarium Alting, 558. 
25 Ib. 727; Huisarch. Farmsum, 89 (reg. 580). 
26 Diarium Alting, 798. 
27 RAGr. Kloosterarch, zonder nr, dd 1 nov. 1553; Reg. Feith, 1553-75; druk bij 

Brugman, Kroniek van Aduard, Bijlage, bl. 115. 
28 Rationale, a.o. 99* en 60. 
29 RaGron. Kloosterarch. portefeuille Selwerd, zonder nr. 
30 Opgave en tekst bij Blok, Verslag, 193. De brief zou zich in StAMu bevinden. 

Bij mijn bezoek aldaar, 1962, was dit document onvindbaar. 
31 „Ceterum de negotio venerabilis abbatis in Tezinge ago tibi immortales gratias, 

ita tarnen ut que scripta prelata sunt, pacificentur". 
32 RAGr. Arch. Hoge Just. Kamer, no 40 (reg. 160). 
33 Dossier StAMü, Fsm Mii, 8 пг 1-15, Bd И, Зе afd. Verder Formsma, De Ver

houding, 89-92. 
34 BAMü, Domarch. IX A 4 fol. 17w: Formsma, De verhouding, 92. 
35 w. j . FORMSMA. De kapel te Watum, Gron. Volksalm. 1960, 59-63. 
36 BAMü Domarch IX A 4 fol. 15. Er is een Gerard Stralen bekend, die in 1570 

een afschrift vervaardigde van Sicke Benninge's kroniek. Aldus Blok in zijn in
leiding op Feith's uitgave daarvan, WHG no 48 NR (Utrecht 1887) bl. xxxvii-
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xxxviii. 
37 Brom-Hensen, Romeinsche Bronnen, no 147. 
38 StAMü, Fsm Mü. 8, no 1-15 Bd 3; tekst Damen, Selwerd, 57-59. 
38a Pieter Bor, aangehaald by Formsma, Strijd, 60. 
39 м. DiERjCKX, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Fi-

lips II, 1559-1570 (Antwerpen-Utrecht, 1950) 188w en 275w. D. VAN HEEL, De 
minderbroeder Johannes Knijff, bisschop van Groningen, AAU 57 (1933) 
211-388, biez. vanaf 258. 

40 Diarium Alling, 134; 26 jan. 1564. 
41 Ib. 188. 
42 Formsma, Strijd, 66. Besluit van 27 november 1571. 
43 Rengers И, 10. 
44 Strubbe-Voet, 225. 
45 w. J. FORMSMA, Een poging tot herstel van het geestelijk gezag van de bisschop 

van Munster over de Ommelanden, Historische avonden IV (Groningen 1961) 
134w. De stad durfde toen nog niet mee te doen. 

46 Reg. Feith 1579-122; STAMü, Fsm Mü, Msc vii, 451a; vgl Blok, Verslag, 197. 
47 E. POULLET-CH. PIOT, Correspondance du Cardinal Granvelle 1565-1586, deel IX, 

693. 
48 D. VAN HEEL, De minderbroeder Aegidius de Monte, bisschop van Deventer t 

1577 (Rotterdam 1935) 216v, Bijlage 111-115. 
49 Strubbe-Voet, 244. 
50 Brom-Hensen, Romeinsche bronnen, 370 en 371. 
51 Formsma, Strijd, 11-19. 
52 Ib. 39. 
53 Ib. 80-86; Coster, 139. 
54 RAGr. Ommelander arch, 33 (reg. 221). 
55 Oud-arch. Appingedam, 59. Gedr. inventaris van W. J. Formsma, reg. 27. 
56 Rengers I, 250. 
57 Reg. Feith 1555-104; Diarium Alling, 47 noot 1. 
58 Formsma, Strijd, 46. 
59 Ib. 58. 
60 Rengers I, 327; Eppens I, 198; Phebens, 28. Nog in 1582 deed de abt van Feld-

werd pogingen zijn zilver terug te krijgen, Eppens I, 383. 
61 J. s. van Veen, Brieven van Joost van Cranevelt uit Groningen (juni-juli 1568), 

Bijdr. en Meeded. Hist. Gen. Utr. XXI (Amsterdam 1900) 330-342. 
62 Rengers I, 341. 
63 Diarium Alting, 163. 
64 Zuidhof, Rottum, 166. 
65 Rengers I, 353; Eppens I, 225. 
66 Diarium Alting, 208. 
67 RAGr Ommelander arch, 82. De rekeningen lopen van 30 nov. 1572 tot maart 

1574. 
68 RAGr. Hoge Just. Kamer, 88 (Charters van den Hove Г , 173). 
69 Diarium Alting, 283. 
70 RAGr, Ommelander arch. 149. 
71 Formsma, Strijd, 80-86; Coster, 139; F. U. ROS, Rennenberg en de Groningse 

malcontenten (Assen 1964) 18w. 
72 С P. L. RUTGERS, De gevangenschap der Ommelander Heeren in 1577, Gron. 

Volksalm. 1896, 192-223. 
73 GAGr, Reg. Feith 1577-47. 
74 Rengers II, 115. 
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75 Diarium Alling, 419. 
76 GAGr. Reg. Feith 1578-86; 1578-90. 
77 Diarium Alling, 404. 
78 Ib. 435. 
79 Ros, 44 w. 
80 RAGr. Ommelanden arch. 212, Brief van 3 februari 1579 o.a. getekend door de 

abten van Selwerd en Thesinge en Bernard Menssens als vertegenwoordiger van 
Feld werd. 

81 Brief van 5 maart 1579, getekend door de abten van Aduard, Selwerd en The-
singe. Post, Aduard, 95-97. 

82 Formsma, Strijd, 107 w. 
83 Ros, 106. 
84 Ros, 138; GAGr. Brieven protoc. van Joh. Julsing, voorl. nr voor de reductie 17 

rood. 
85 Rengers II, 195. 
86 Ib. 198-9. 
87 Ib. 200. 
88 Ib. 302 w. 
89 Ib. 309. 
90 Ros, 203. 
91 RAGr. Arch. Hoge Just. Kamer, 674 (Charters van den Hove, 266). 
92 Rengers II, 317. 
93 Ibidem. 
94 Ib. 318. 
95 Eppens I, 399. 
96 Diarium Alling, 510. 
97 Phebens, 84; Rengers Π, 225; Diarium Alling, 524. 
98 Diarium Alling, 554, 26 maart 1582. 
99 Ib. 580. 

100 Ib. 597. 
101 Reg. Feith 1584-2. 
102 RAGr. Kloosterarch. zonder nr; Eppens II, 117. 
103 Zoals blijkt uit een verklaring van abt en convent op 16 nov. 1594. RAGr. Inv. 

Arch, van Staten van Stad en Lande, 2270; Feith, Aanteekeningen betreffende 
Groningen, BGOGr VII, 76. 

104 Nanninga Uitterdijck, Johan de Mepsche, BGOGr IX, 132. 
105 Eppens I, 354 w. 
106 RAGr Arch. Hoge Just. Kamer, 588 (Charters van den Hove V, 350. 
107 Eppens I, 461; Diarium Alling, 587. 
108 Diarium Alling, 681. 
109 Eppens II, 31; verder de in par. 2 reeds besproken akte van visitatie in het Rot-

tums convent, zomer 1589. 
110 Eppens II, 744. 
111 Diarium Alling, 822. 
112 Ib. 404. 
113 Eppens I, 399; Π, 65. 
114 Eppens I, 399, 568. 
115 Eppens II, 65. 
116 Ommelands eer, ed. Pathuis, 63. Hij verwart daar de abt met zijn broer Herman 

van Dokkum. Deze laatste is geen abt van Rottum geweest. 
117 Diarium Alling, 703, volgens wie het op 28 september plaats had. Eppens II, 

570, die zegt 17 september. De lezing van Alling lijkt mij verkieslijker omdat hij 
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zijn aantekeningen dag voor dag bijhield. 
118 Diarium Alling, 572, zaterdag 18 febr. 1589. De abt riep het stadsbestuur te 

hulp in een twistgeding. 
119 Formsma, Strijd, 136. 
120 Eppens I, 517. 
121 Eppens II, 11. 
122 Eppens II, 31. 
123 Eppens I, 327; Rengers, 228; vgl Hoofdstuk VIa, einde par. 3. 
124 Diarium Alling, 835. 
125 Ib. 838. 
126 Ib. 537. 
127 Ib. 575. 
128 Ib. 647. 
129 Formsma, Strijd, 136. Een triviaal bericht van Eppens geeft te verstaan dat 

stadsbestuurders en prelaten elkaar op het persoonlijk vlak althans gevonden 
hebben. Op vastenavond, 11 februari 1589 was er een groot banket, waar ook de 
abten van Rottum en Oldenklooster (welk?) aanzaten. Het werd een lange fuif 
tot diep in de nacht. Men zong de abten en de luitenant toe met het liedje: 
Salve pater, salve pater, salve amirael! 
Gij makel ons broderen gaende altmael 
(Eppens II, 745) Het heeft veel van de galgenhumor van mensen die door het 
lot in hetzelfde schuitje gevangen zaten. 

130 „Doch na des tijdts gelegentheit", Diarium Alting, 826. 
131 Diarium Alting, 830. 
132 Ib. 886 en 888. 
133 GAGr. Reg. Feith, 1594-16 en 112. 
134 Ib. 1594-66. 
135 Phebens, 145; verder 131; 168-170, 174, 176. 
136 Ib. 173-5. 
137 Ib. 176. 
138 „een quaet man ende wijff en niet en wist wel (wie) de man ofte wijff was": Al

dus Oranje in een boze toespraak tot de Ommelandse gedeputeerden bij de Sta-
ten-Generaal. Coster, 139. 

AANTEKENINGEN HOOFDSTUK VII 

1 De geschiedenis der kloostergoederen na 1594 is behandeld in de dissertatie van 
E. ROELFSEMA, De klooster- en proosdijgoederen in de provincie Groningen. 
Daaraan wordt hier een en ander ontleend voor de eerste tijd na de opheffing. 
Het decreet op blz. 29. 

2 Roelfsema, 34-36. 
3 Oud-Archief Appingedam, no 24; gedr. inventaris van Formsma, bl. 23. 
4 Roelfsema, 72. 
5 Ib. 72-73. 
6 Arch, van de Staten van Stad en Lande, nr 110. 
7 Voor deze en volgende gegevens: Arch, van Staten van Stad en Lande, nrs 

2300-2306 over de jaren 1595-1605 (ontbreken 1599-1602); resp. fol. 54v en 59 
telkens voor een halfjaar van 1595; dan fol. 35, 143v, 148, 170, 83v, 143*. 

8 Roelfsema, 76. 
9 Arch, van de Staten van Stad en Lande, nr 111, resolutie van 14 nov. 1598. 

10 Chrys. Henriquez, Menologium Cisterciense (Antwerpen 1630) 10; ook Acta SS 
Boll. Juli VII», 174-5. 
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11 Roelfsema, 78. 
12 Over een opgraving buiten de kloostermuren, in 1818, bericht J. G. Rijkens, Be

knopte geschied- en oudheidkundige beschrijving van Loppersum, Holwierde, 
Feldwerd, etc. aangehaald door Halbertsma, Terpen, 151. Het is niet waarschijn
lijk dat de gevonden resten iets met het klooster te maken hebben. 

13 Mijleman, ed. Pathuis, 56. In 1792 is het door een nieuw vervangen, aid. 102, 
noot 265. 

14 Arch, van de Staten van Sad en Lande, nrs 2300-2306. Als volgt 2300 (1595) fol. 
41; 2301 (1596) 31v; 2304 (1603) 161; 2305 (1604) 79 en 2306 (1605) 137. 

15 Zuidhof, 167. Hij vergist zich waar hij zegt dat de abt daar in 1601 overleed. De 
lijsten vermelden hem nog in 1605. Ook de bewering dat sommige monniken 
naar het Munsterland vluchtten (168) eist reserve. Zie Blok, verslag, 190. 

16 RAUtr. Arch. O. B. Clerezie, Diarium litterarum Sasbout Vosmeer; regest van 
Bruggeman, 246 en 339. 

17 Zuidhof, 152-160. 
18 Voorlopige lijst van Nederlandsche monumenten, deel XI, Groningen (Den 

Haag 1933) 119. 
19 Zuidhof, 168. 
20 Voor deze en volgende gegevens: Arch, van Staten van Stad en Lande nrs 

2289-2298, voor de jaren 1595-1605, voor elk jaar één nr; blz. resp. fol. 52, 46», 
94, 107, 93, 93; 1602 en 1603 geen paginering; 1604-5 één band, fol. 117. 

21 Arch, van de Staten van Stad en Lande, nr 110. De resolutie gold ook voor de 
kloosters Aduard, Trimunt en Winsum. 

22 Ib. 2770. 
23 Ib. 2300-2306, voor de jaren 1595-1605; de jaren 1599-1602 ontbreken; de uitke

ring van 1595 in twee termijnen. Dus 2300 fol. 45 en 48; verder resp. 32v, 133, 
138, 165, 81 en 139v. 

24 RAUtr. Arch. О. В. Clerezie, Diarium Litterarum Sasbout Vosmeer; reg. Brug
geman, 339. 

25 De resolutie is te vinden in Arch, van Staten van Stad en Lande, nr. 112. 
26 lb. nr. 111. 
27 lb. nr. 113. 
28 lb. nr. 119. 
29 Feith, Magazijn, BGOGr VI, 80. 
30 Arch, van de Staten van Stad en Lande, nr. 123, dd 14 febr. 1629. 
31 Ib. 124. 
32 Ib. 125. 
33 Ib. 124. 
34 Ib. 125. 
35 Ib. 110. 
36 Ozinga, 177. 

AANTEKENINGEN ABTENLIJSTEN 

1 MGH SS XXIII, 460; verder aldaar 466, 469 en 525; vgl Hoofdstuk III. 
2 ÖGD I, 147; Wilmans, Westfälisches Urkundenbuch III, 988. 
3 Reimers, 69-70. 
4 ÖGD II, 630. 
5 Huisarch. Farmsum, n. 2; reg. 33. 
6 Kart, n. 36. 
7 Ib. n. 37. 
8 StAMü, Ostfr. Urk. n. 33». 
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9 Ib. 16а. 
10 Ib. п. 16a ( i l mei 1487), 16b (20 mei 1487) alwaar ook een aantekening over de 

presentatie op 23 aug. 
11 Kart. nn. 2, 18, 19, 27, 45, 62; verder 39 waar zijn naam niet genoemd wordt 

maar die uit zijn abbatiaat stamt, 1491. 
12 Damen, Kapittels, 22. 
13 Volk, Rezesse I, 308: „In Veten Claustro Hermannus abbas qui habuit literas" 

(sc. confratemitatis); en 314: „Similiter Dns Harmannus abbas monialium cuius-
dam coenobii Frisiae ordinis nostri, confraternitatem nostram et literam ha
buit". Het besef dat het hier om een echt lid van de congregatie ging, was blijk
baar al verdwenen. Zie ook hoofdstuk Va, par 3, eind. 

14 Kart. nn. 4, 20, 21, 28, 31, 32, 33, 46, 50. Zie ook Ned. Klz. I, 74. 
15 BAMü Urk. Gen. Vik. 290. 
16 Kart. nn. 63-69 en een ongenummerde later bijgeschreven kopie, aan het eind. 
17 BAMü Domarch. IX A 2 fol. 27-28. Blok noemt in zijn Verslag, 193, een akte 

van 29 dec. 1540 waarbij de zusters van Feldwerd de keuze van Gozewijn aan 
de bisschop meedelen. Bij mijn bezoek aan StAMü in 1962 was deze oorkonde 
onvindbaar. 

18 Volk, Rezesse II, 17, n.l.; Damen, Selwerd, 42. 
19 Brom-Hensen, Romeinsche bronnen, RGP 52, Ы. 159, n. 130; vgl hoofdstuk VI» 

par. 1, begin. 
20 Huisarch. Farmsum, n. 89; reg. 421. 
21 StAMü, Fsm Mü, 3455; vgl Backmund, Mon. Praem. II, 203. 
22 Hoofdstuk ІЬ par. 4; Formsma, De Ommelander strijd, passim; vooral 73, 58 

en 80-86. 
23 Eppens I, 170 en П, 65. 
24 Miraeus, Op. dipi. IV, 679; Eppens I, 399 en 568; II, 65. 
25 RAGr Koosterarch. zonder nr, 11 aug. 1589. 
26 BAMü Domarch. IX A 4 fol. 15; vgl hoofdstuk VIb par. 3. 
27 Ommelander Arch. η. 297 en 82. 
28 Arch, van de Staten van Stad en Lande nn. 2300-2306; vgl hoofdstuk VII onder 

Feldwerd. 
29 Ib. 2305 fol. 33, „die hoevynghe inn Oldencloester staende beneffens des abts 

behuisinge .. is denn abt ad vitam sunder huyre darvann the gevenn accordet. 
Ergo nihil -o-o."; Ib. 2303, fol. 123: „De Prelaet aldaar int Cloester heeft ge-
koeft dat moelenhuys"; Ib. 2304, fol. 64: „Die abt van Oldenn Cloester ge-
bruuckt meth Hynderich Jansenn een stuck landt". Deze Hendrik was oud-pro-
venier van de abdij. 

30 Oud-Archief Appingedam n. 24. 
31 Editie Pathuis, 63. 
32 MGH SS XXIII, 510. 
33 OGD I, 118. 
34 Mon. Bat. III, 44. 
35 Backmund, Mon. Praem. II, 216. 
36 OGD I, 210: OBU III, 1331. 
37 OGD I, 155. 
38 MGH SS XXIII, 562 en 563. Voor zegel: Ned. Klz. I, 82. 
39 OGD I, 429. 
40 OGD I, 593. 
41 Reimers, 88, η. 37. 
42 Ned. Klz. II, bl. 167, nalezing. 
43 Details hoofdstuk V» par. 2. 
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44 Hoofdstuk Va par. 3. 
45 Huisarch. Farmsum n. 89; reg. 137: Feith, Catalogus Waterschappen 64 η. 33. 
46 Kart. Selwerd 74, η. G 74. 
47 StAMü Fsm Mü 2275. 
48 StAMü Ostfr. Urk. 14. 
49 StAMü Fsm Mü 2264. 
50 StAMü Ostfr. Urk. 16. 
51 Ib. 57. 
52 Inv. n. 23; reg. 81. 
53 Hoofdstuk Vb par. 3. 
54 Zuidhof, Rottum, 166. 
55 Reg. Feith, 1512, n. 11. 
56 Huisarch. Ewsum, n. 10; reg. 127. 
57 BAMü Urk. Gen. Vik. 290. 
58 Huisarch. Farmsum, n. 684; reg. 311. 
59 BAMü Domarch. IX A 2 fol. 1. 
60 Huisarch. Farmsum, n. 684; reg. 311. 
61 BAMü Urk. Gen. Vik. 367 en Domarch. IX A 2 fol. 28v. 
62 Huisarch. Ewsum, n. 248; reg. 318. 
63 Ib. η. 244; reg. 358. 
64 Volk, Rezesse II, 79, n. 1. 
65 StAMü Ostfr. Urk. 51 a+b. 
66 BAMü Domarch. IX A 3 fol. 14. 
67 Reg. Feith, 109; Huisarch. Ewsum, n. 147; reg. 506. 
67a Archief Schoengen. NB Nijmegen. 
68 StAMü Fsm Mü 8, n. 1-15 BD I. 
69 BAMü Domarch. IX A 3 fol. 24v. 
70 StAMü Fsm Mü 3455. 
71 BAMü Urk. Gen. Vik. 407. 
72 Rationale Lontzenii, fol. 19v. 
73 Formsma, De Ommelander strijd, 46; vgl Hoofdstuk VIb par. 4. 
74 Huisarch. Farmsum, n. 13; reg. 48. 
75 StAMü Fsm Mü 8 n. 1-15 Bd 3; tekst Damen, Selwerd, 57-59; vgl hoofdstuk VIb 

par. 3. 
76 Formsma, De Ommelander Strijd, 58. 
77 Arch. Hoge Just. Kamer, 674. 
78 Eppens I, 170 en II, 65. Voor Jodocus ook hoofdstuk Vla en VIb passim. 
79 Ommelander Arch. 149. 
80 Formsma, De Ommelander Strijd, 86. 
81 Rutgers. De gevangenschap der Ommelander Heeren in 1577, bl. 203 en 221. 
82 Ommelander Arch. 211. 
83 Eppens II, 568. 
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A, abt van Ten Boer, 57, 208 
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Aerdorpe, zie: Ardorf 
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Aggo, abt van Stavoren, 110, 196 
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humanist, 4, 14, 80, 200 
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Alanus de Rupe, 95, 103 
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Lutgert, 74, 122, 140 
Albert, deken van Loppersum, 64, 206 
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Cîteaux, 38^0, 50, 54, 61-62, 178-179 
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174 
—, Maria, 175 
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Clants, Anna, non in Thesinge, 124, 176 
Clemens IV, paus, 98 
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Cuper, Jan de, leverancier, 128 
Curtinges, Henric, zie: Borgham 
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De Weer, bij Stedum, 36 
Dederoth, Johan, abt van Bursfeld, 85 
Delfsterzijvest, zie: Delfzijlen 
Delft, Gerhardus, prior in Rottum, 72 
Delfzijl, stad, 113, 157 
Delfzijl (en), Delfsterzijlvest, 64, 108, 
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Den Hoorn, 106 
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Deventer, 79 
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—, Johanna, non in Feldwerd, 120, 172 
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Dollari, 19, 31, 33 
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124 
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Ebele, zie: Abele 
Ebinga, zie: Ebbelinck 
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Edmund, b. van Canterbury, 97 
Edzard II, gr. van Oost-Friesland, 50, 
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Edzard III, graaf van Oost-Friesland, 

165, 198 

Eeldes, Johanna, suppriorin in Selwerd, 
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Eelswerd, kerk, 149 
Eeltz, Aeffien, non in Selwerd, 123,175 
Eems, 33, 34, 45, 51, 67 
Eemsgo, Eemsland, Emisga, Emesgoni, 

Emesgonia, 33, 44, 48, 50-51, 67, 68 
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Emisga, zie: Eemsgo 
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Emo, abt en kroniekschrijver van Witte-

wierum, 12, 42^3, 46, 49, 53, 57, 
61, 63, 65, 68, 187, 194, 206 

Emo van Romerswerf, stichter van Wit-
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Entens, Asinge, 160 
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Enum, 36 
Enzelens, 36 
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Eppenhuizen, 126 
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Ernst van Mansfeld, landvoogd, 167 
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van Alva, landvoogd der Neder
landen, 20, 150-151, 154-155, 158 

Ferwerd, Fr., 65 
Filips de Goede, hertog van Bourgon-

dië, 111 
Filips de Schone, Koning van Spanje, 

111 
Filips II, Koning van Spanje, 127, 130, 

150, 157, 198 
Fivelgo, Fivelingo, 9, 31-33, 34, 36, 37, 

42-43, 49, 63, 64, 66, 116, 125, 146, 
158 

Focconis, Aylardus, abt van Feldwerd, 
188, 190 

Folkardus, abt van Rottum, 57, 64, 65, 
195, 206 

Folkert, fries edelman, monnik in Wer-r 
den, 35 

Foswerd, abdij in Friesland, 58, 65, 66, 

83, 134, 202, 205 
Fox, zie: Fuchs 
Foxwolde, 146, 207 
Franciscus, Heilige, 94 
—, broeder in Selwerd, 122 
Franck, Sebastiaan, 144 
Frangipani, nuntius te Keulen, 153, 206 
Frans van Waldeck, bs. van Munster, 

192 
Frederik van Baden, b. van Utrecht, 95, 

112 
Frederik, abt van Rottum, 57, 65, 

194-195 
Frenswegen, klooster, 128 
Frericks, Wijwe, non in Thesinge, 124, 

176 
Friescheloo, zie: Vriescheloo 
Friesland, (tegenwoordig gebied), 30-31, 

33, 38, 66, 71, 114, 130 
Friesland, aartsdiakonaat, 34 
Frisia, stamhertogdom, tevens als land-

aanduiding voor heel het gebied der 
Friezen, 30, 36-38, 47, 50, 70, 84, 
111 

Fritum(?), 36 
Froissart, 111 
Frone, Ν. Ν., gedeputeerde, 177 
Frouweka, non in Selwerd, 57 
Fuchs, Fox, Neithard, Saksische leger

aanvoerder, 111 
Fulda, abdij, 37, 54 

Gansfort, Wessel, 14, 101-102 
Garmerwolde, Garmerawolde, Garmers-

wolde, Germerawald, 48, 112 
—, Burgwal, 64, 208 
—, Rogghenvoorwerk, 60, 130 
—, zie ook: Thesinge 
Garnwerd, 36 
Garsthuizen, 125, 126 
Gebbe, non in Selwerd, 122 
Gelder, Thomas van, clericus, 76 
Gelre, hertogdom, zie: Karel van Gelre 

Lünenburg 
Gennep, zie: Norbert 
George, hertog van Saksen, 112-113 
Georges de Lalaing, graaf van Rennen

berg, 155-156, 159, 161-163, 166, 198 
Gerard, abt van Selwerd, 57, 199-200 
Gerardi, Pontianus, monnik van Aduard, 

110, 201 
Gerhuizen, Gherhusen, 79, 107 
Gerkesklooster, abdij, 110 
Germania, zie: Thesinge 
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Germerawald, zie Garmerwolde en The
singe 

Gero, prior in Smalle Ее, 123 
Gerold, abt(?) van Thesinge, 206 
Gerson, Johan, 93, 97, 103 
Gerts, Fybe, non in Selwerd, 120, 172 
—, Geese, non in Feldwerd, 120, 172 
—, Lutgert, non in Thesinge, 124, 176 
Gesa, begijn in Rottum, 121, 138 
Geyco, monnik in Selwerd, 57 
Geygen, vrouw van Franco Luderinghe, 

69 
Ghella, non in Feldwerd, 73 
Gherhusen, zie: Gerhuizen 
Ghertrudis, non in Selwerd, 57 
Ghese, inwoonster van Selwerd, 123 
Gheyco, prior in Selwerd, 57 
Ghuve(?), Elleke, non in Thesinge, 123 
Gibu, 36 
Gladbach, Petrus van, priester in Sel

werd, 123 
Gocke, convers van Feldwerd, 56 
Godfried van Rhenen, bisschop van 

Utrecht, 52 
Godlinze, 36, 73, 77, 106, 107, 125 
—, pastoor: Mensema 
Godschalk, inwoner van Uithuizen, 58 
Godschalkes, Bewe, suppriorin in Feld

werd, 73 
Golda, non in Feldwerd, 73 
Goldtschmid, Anna, non in Feldwerd, 

73 
Gorecht, Goorecht, 31 
Gouda, Johan, luitenant Hoofdmannen-

kamer, 137 
Gozewij, aartsdiaken van Keulen, 63 
Grangia, zie: Uuthof 
Granvelle, Autonius Perenot de, bs. van 

Mechelen, 21 
Graven, ten Graven, Cravens, Graven, 

Grevens, Anna non in Feldwerd, 
73,78 

—, Ebbe, non in Feldwerd, 73, 78 
—, Henrick Henrickszoon, 78 
—, Jakob en Eteke, 77-78,191 
—, Johan, abt van Feldwerd, 77, 185, 

191 
Gregorius de Grote, paus, 93, 95-100, 

103 
Gregorius XII, paus, 190 
Greven, Johan, abt van Aduard, 161 
Grietman, Keder, 31 
Grimersum, 16 
Groningen, provincie, 30-31, 33, 34, 

38-39, 42, 55, 58, 62, 71, 114, 152 
—, stad, 31, 33, 51, 57, 65, 66, 67, 71, 

77, 79, 81, 105, 111-115, 127, 154-
170, 206, 207 

—, Bebinghehuis, 79 
—, Boteringepoort, 79 
—, Broerenkerkhof, 163 
—, Broerenklooster, 159 
—, Dominikanenkerk, 138 
—, Ebbingepoort, 79 
—, Ghelkingeslraat, 79 
—, Η. Geest-gasthuis, 59 
—, Herenstraat, 130 
—, Jakobijnenstraat, 125 
—, Kerelswech, 78, 125 
—, Martinikerk, 69, 168, 208 
—, Oude Ebbingestraat, 126 
—, Pelterstraat, 130 
—, Steentiltpoorte, 147 
—, Vismarkt, 107 
—, Vrouw Menoldaconvent, 164 
—, Vrouw Sywenconvent, 164 
—, bisdom, 151-153, 205 
—, bisschop: Johan Knijff 
—, Gerard Harmanni van, abt van 

Thesinge, 108, 132, 146, 149, 207 
—, Gozewijn, Gossuinus (Bossuinus) de, 

abt van Feldwerd, 44, 73, 186, 187, 
192-193 

—, Herman van, monnik van Feldwerd 
en pastoor van Appingedam, 120 

—, Johan van, abt van Werden, 203 
—, Peter van, prior van Smalle Ее, 89, 

123 
Groot, Lasquart, 125 
Gruijtzijl, 148 
Grijmolt, Margareta, priorin in Selwerd, 

121 
Grijps, Kyps, Anne, non in Thesinge, 

124, 176 
Grijzemonniken, Grysenmoniken, 38, 

128, 131, 197 
Gulik, zie: Juliacensis 
Gutiesgonia, zie: Hunsingo 

H, kellenaar in Rottum, 57 
Hagen, Johan, abt van Bursfeld, 85 
Haico, Heyko, abt van Oldenklooster 

in de Marne, 195 
Halen, Gozewijn van 14, 91 
Halfambt, 65 
Halfcampte, 81 
Halfwerth, zie: Holwierde 
Halwirth, zie: Holwierde 
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Halwihrt, zie: Holwierde 
Hamaland, 36 
Hamburg, 57, 64 
Hammonius, Willem, Stadssyndicus, 167 
Harden(berch), Gese van, non van Feld-

werd, 120, 173 
Hardenstein, Johanna, priorin van Feld-

werd, 120 
Harkstede, 130 
Harlingen, verdrag van, 112 
Harlingerland, O-Fr., 50 
Harmanni, Gerard, zie: Gerard van Gro

ningen 
—, Johan, prior in Rottum, 121, 146, 162 
Hermans, Harmes, Ghese, non in Feld-

werd, 120, 172 
—, Koert, non in Feldwerd, 120, 172 
Harmens, Hinderick, al. van Sipkelo, 

knecht in Selwerd, 123, 175 
—, Jan, provenier in Selwerd, 123, 175 
—, Johanna, non in Thesinge, 124, 176 
—, Lisabeth, non in Selwerd, 123, 175 
—, Peter, provenier van Thesinge, 124, 

176 
Harssens, 79, 127 
Hathebrand, heilige, stichter van Feld

werd, 10, 11, 14, 16, 34, 43-51, 55, 
62, 173, 180, 181, 185, 187-189 

—, vita, 13, 43-45, 49, 56, 58, 67, 184 
Hayo, abt van Rottum, 110, 194 
Heecks, Anna, non in Selwerd, 122 
Heeren, Неге, Него, abt van Ten Boer, 

71,206 
Heidelberg, universiteit, 19 
Heinrich, zie: Hendrik, Keuric(h) 
Heiligerlee, norbertijnenklooster, 39, 58 
—, slag bij, 154, 157 
Helmichs, Cathrine, non in Feldwerd, 

120, 173 
Helpman, 79 
Helwerd, 36, 213, noot 7 bij hoofdstuk 

ΠΙ 
Hemert, bij Ten Post, 36 
Н е т т о , abt van Feldwerd, 185 
Hendericks, Gese, non in Thesinge, 124 
Hendrik III, keizer, 60 
Hendrik VII, keizer, 98 
Hendrik van Saksen, 112 
Hendrik van Schwarzenburg, b. van 

Munster, 109 
Hendrik, Dienaar van Thesinge, 124, 176 
—, monnik in Witte Wierum, 

43 
—, organist, 142 

Hendriks, Johanna, provenierse in The-
singe, 124, 176 

Henrica, non in Feldwerd, 73 
Henrici, Johan, monnik in Rottum, 121 
—, Philippus, monnik in Rottum, 121, 

174 
Henrick, provenier van Feldwerd, 73 
Henricke, konventuaal van Feldwerd?, 

73 
Henricus, vicaris van Munster en Osna

brück, 4 
—, de Bailo, zie: Baflo 
—, Hans, 126 
Her Schelenkonvent, Keulen, 80 
Herderen, Nikolaas, monnik van Feld

werd, 119 
Herderic, norbertijn van Wittewierum, 

63 
Herderich, Andreas, 69, 208 
Herdericus, kellenaar in Rottum, 72 
Неге, zie: Heeren 
Heribert, priester, 64 
Herman, donaat in Selwerd, 121 
Hermanni, Cornells, abt van Wittewie

rum, 126 
Hermans, Alydt, non van Feldwerd, 173 
—, Katrijne, non in Selwerd, 123, 174 
Него, zie: Heeren 
Herzebrock, D, klooster, 88-89, 180 
Hescelinga, Sibrand, 65-66 
Heyco, abt van Selwerd, 57, 200 
Heyko, zie: Haico 
Heyndericksd, Grete, non in Feldwerd, 

120, 172 
Heyndrichs, Teteke, non in Thesinge, 

124 
Hidde, non in Feldwerd, 72 
Hilda, non in Feldwerd, 73 
Hildebert, bisschop van Le Mans, 103 
Hildebrand, abt van Weerselo en Sint-

Paulus van Utrecht, 46-47 
—, subdiaken, 52 
Hilwaris, priorin in Selwerd, 57 
Hindericks, Alijt, non in Thesinge, 124 
Hineta, gouw ten Oosten van de Eems, 

68 
Hinricks, Egbert, provenier in Selwerd, 

122 
Hoernekens, Gheertut, non in Thesinge, 

123 
Hoernken, Ludeken, 107, 206 
Hoernsterlandes, 146 
Hogerzijl, Marne, 108 
Holt, ten Holte, van Holten, Gerard, 
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abt van Selwerd, 79, 86-87, 109, 112, 
131, 203 

Holte, Lamburgis ten, Kellenaarse in 
Selwerd, 203 

Holwierde, Halfwerth, Halwihrt, Hal-
wirth, 42, 44, 46, 78, 125, 149, 
213-214 (noot 7) 

—, Oost-Feldwerd, hoeve, 173 
Honorius HI, paus, 68 
Hoofdeling, capitanei, 32 
Hortulus orationum, 21-22, 102-104, 117, 

196 
Hoy to, abt van Feldwerd, 185 
Huizinge, 36, 37, 42, 111, 204 
Hulsbergen, abt van, 204 
Hummerke, Humsterland 31, 33, 35, 36, 

37, 60, 69, 81, 147 
Hummonie (al. Harmanis), Albert, kon-

ventuaal in Rottum, 121,174 
Humstergo, zie: Hummerke 
Humsterland, zie: Hummerke 
Hunsingo, 31-33, 36-37, 44, 49, 58, 60, 

62, 65, 66, 81-82, 116, 194 
Huusman genaamd Vries, zie: Agricola 

en Vries 
Hyndrick, Elsyen, conventuale van The-

singe, 124,176 

Iburg, D, abdij, 83 
Ihlo, zie: Schola Dei 
Ihlowerfehn, O-Fr., 50 
In singulis, dekreet van IV Lateranen, 

1215, 62 
Innersdijk, 32 
Innocentius IV, paus, 35, 208 
Innocentius VIII, paus, 80, 98, 110 
Irmgard, gravin in Frisia, 36 
Itto, abt van Feldwerd, 185 
luvencus, dichter, 103 

Jacquet, d'Achelen, 152-153 
Jalinck, Cornells, monnik in Rottum, 

121, 137-139, 162 
Jans, Jansen, Janssen, zie ook: Joannis, 

Johannis en Johans 
—, Crete, non in Selwerd, 123, 174 
—, Henderich, non in Feldwerd, 120, 

173 
—, Heynderich, knecht in Feldwerd, 120, 

173 
—, Jakob, inwoner van Thesinge, 124, 

176 
—, Mette, non in Selwerd, 123, 175 
Jansen, Bruyn, konventuaal van Feld

werd, 120, 173 
—, Mette, non in Rottum, 121, 174 
—, Thomas, meier in Leens, 140 
—, Wigbolt, 177 
lemmingen, 151, 158 
Jesse, zie: Essen 
Jever, 50 
Joannes, monnik in Selwerd, 57 
Joannis, Cornells, monnik in Rottum, 

121,174 
Joannis, Saecke, konventuaal van Feld

werd, 120, 173 
Joeswerd, 36 
Johan de Ligne, graaf van Aremberg, 

154, 157 
—, abt van Thesinge, 76, 206 
—, abt van Wittewierum, 225, noot 45 
—, vondeling te Thesinge, 124, 176 
Johanna, suppriorin in Feldwerd, 73 
Johan Knijff, bisschop van Groningen, 

127, 151-152, 205 
Johan van Simmern-Zweibrücken, bis

schop van Munster, 76, 108 
—, abt van Selwerd, 57, 66, 200-201 
—, non in Selwerd, 121 
—, convers in Selwerd, 121 
—, provenierse in Selwerd, 121 
Johannes XXII, paus, 97-98 
Johannes, Magister te Groningen, 122 
Johannieters, 36, 39, 66, 200 
Johannis, Henricus, abt van Rottum, 72, 

145, 197, 207 
—, Matthias, monnik in Rottum, 121, 

137-139, 174 
Johans, Albertgen, non in Selwerd, 123, 

174 
—, Anna, non in Thesinge, 124, 176 
—, Aue, non in Thesinge, 124, 176 
—, Catharina, non in Feldwerd, 120, 172 
—, Fenne, non in Feldwerd, 120, 172 
—, Gese, non in Thesinge, 124, 176 
—, Ghese, non in Feldwerd, 120, 172 
—, Griete, non in Feldwerd, 120, 172 
—, Hemcke, Hemke, Hemelie, non in 

Thesinge, 124, 176 
—, Jost, non in Thesinge, 123 
—, Jutte, non in Thesinge, 124 
—, Lysabeth, non in Thesinge, 124, 176 
—, Nese, non in Selwerd, 123, 175 
Juan van Oostenrijk, landvoogd der Ne

derlanden 
Jukwerd, 42 
Juliaan, proost van Uskwerd, 76, 81, 91, 

108 
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Juliacensis, van Gulik, Willem, monnik 
in Thesinge, 124,176, 208 

Juliana, patrones van Rottum, 54, 
103-104 

Julius II, paus, 52, 98, 110 

Kadijck, 147 
Kaftminze, zie: Katmis 
Kamp, cisterciënserabdij in D, 110 
Kantens, 126 
—, Dyurdweg, 81 
—, Hebeko van, 81 
—, Hydeke van, non in Selwerd, 81 
Kapittels, provinciale, 11-12, 82-84, 116, 

132, 179, 202-203 
Kapmanea, zie: Katmis 
Karel de Grote, Keizer, 33, 40 
Karel V, keizer, 71, 113-114, 130, 154, 

157 
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, 

111 
Karel, hertog van Gelre, 113-114, 204 
Kartsyens, María, non in Selwerd, 122, 

123, 174 
Kaspars, Nikolaas, burger van Appinge-

dam, 173 
Katers, Bauwe, 110, 204 
—, Hinric, 110, 204 
—, Teso, 110, 204 
Katherina, non in Selwerd, 121 
Katmans, zie: Katmis 
Katmens, zie: Katmis 
Katmis, Kaftminze, Kapmanea, Kat

mans, Katmens, 44, 46 
Keder, zie: Grietman 
Kempis, Thomas a, 100-102 
Kenensoen, Härmen, broeder in Sel

werd, 122 
Kennemerland, 36 
Kenwerd, 36 
Keulen, aartsbisschop, zie: Engelbert 
—, Gross-Sankt-Martin abdij, 87, 133 

191 
—, abt, zie: Adam 
—, Her Schelenconvent, 80 
—, Pantaleon, S, abdij, 134, 191 
—, universiteit, 17, 201 
Keulen, Coelen Robert van, abt van 

Selwerd, 21, 79, 86-87, 95-97, 115, 
117, 203 

Keulen-Trier, benediktijnse provincie, 
62, 82-85, 116, 132, 201-203 

Klaarkamp, 38, 42, 50, 54, 66 
Klaarwater, proosdij, 10, 83, 86, 87, 128 

—, proost, 133-134, 203, 205 
Klei Ambt, in den Cley, 31,147 
Klein-Aduard, klooster, 108 
Knol, Claes, kerkvoogd te Eppenhuizen, 

129 
Knijff, zie: Johan Knijff 
Koenraad, zie: Coenraad 
Koldehol, 125 
—, Korendijk, 107 
Koldenhuis, Mr. Arndt en zijn vrouw 

Wichmoet, 127 
Kolham, 125, 126 
Koppelyns, Ghertrut, non in Thesinge, 

124 
Korendijk zie: Koldehol 
Korvey, abdij, 36 
Kralen, Hille van, non in Selwerd, 122 
Krassum, 36 
Krewerd, 125 
Kropswolde, 59, 65, 68, 199 
Kusemer, norbertijnenklooster, 39, 58, 

131, 193 
Kyps, zie: Gryps 

Lalaing, zie: Georges de Lalaing 
Lamberti, Albertus, monnik in Rottum, 

121, 174 
Lambertz, Dirrick, non in Feldwerd, 

120, 172 
Langehuis, 126 
Langen, Elisabeth van, suppriorin van 

Feldwerd, 120, 173 
—, Gertrut van, non in Feldwerd, 120 
—, Lubbe van, priorin van Feldwerd, 

73, 119 
—, N. N. van, begijn uit Rottum, 131, 

165, 198-199 
Langewold, 31 
Lauwers, Lauwerszee, 30-31, 33, 66-67 
Leckbergen, Else van, non in Feldwerd, 

120, 173 
Leckbergen, Beckbergen, Bexbergen, 

Willem van, non in Feldwerd, 120, 
172-173 

Leens, 127, 140 
—, proosdij, 34 
Leer, O-Fr., 45 
Leermens, 36 
Lekebroeder, (karakter), 75 
Lellens, 130 
Lemego, Johan van, Kroniekschrijver, 15 
Lennep, Swedera van, non in Selwerd, 

122 
Leo X, paus, 97, 98 
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Leuvers, universiteit, 17, 18 
Leyendeckers, Geertrut, non in Feld-

werd, 72 
Lidlum, Fr. abdij, 66 
Lieuwerderwolde, 36, 59, 66, 200 
Ligne, zie: Johan de Ligne 
Lingen, Gerard, supprior van Thesinge, 

123 
Lippe, zie: Otto van Lippe 
Liudger, zie: Ludger 
Lochern, Renier van, abt van Selwerd, 

89, 131, 133, 147, 204 
Loecks, (Loicks), Hille, non in Thesinge, 

124, 176 
Loenel (Lumen), Willem, monnik van 

Tesinge, 123 
Lombardus, Petrus, 95 
Lontzen, Lontzenius Hendrik (van), abt 

van Selwerd, 1, 22, 122, 124, 127-
129, 131, 133-135, 137, 139-144, 148-
169, 179-180, 197, 204-207 

Loppersum, 36, 37, 195 
—, proosdij, 34, 35, 63 
—, proosten Albert, Ulfard 
Losdorp, 78, 107, 125 
Lotharius Hl, keizer, 37 
Lubbers, Alyt, non in Thesinge, 124,176 
Luderinge, Franco, 69 
Ludger, Liudger, bisschop van Munster, 

33-34 
—, ministeriaal, 52 
Ludingakerke, 66 
Ludolf, graaf in Frisia, 36 
—, bisschop van Munster, 34 
Ludolph, kellenaar in Rottum, 72 
Luis de Requesens y Zuñiga, landvoogd 

der Nederlanden 
Lulle, Johan, abt van Rottum, 72, 

109-110, 112, 196 
Lunenburg, Elisabeth van, hertog van 

Gelre, 97 
Luther, Maarten, 95 
Lutjekamp bij Oldehove, 36 
Luijtiens, Johanna, non in Rottum, 121, 

174 
Luytens, Swana, non in Feldwerd, 120, 

173 

Maarhuizen, Maerhuus, onder Godlinge, 
50,78 

Malder, Malderus, Johannes (van), bis
schop van Antwerpen, 10, 173 

Mamminga, Luirt, 165 
Maneken, vondelinge in Selwerd, 122 

Marburg, universiteit, 19 
Margareta van Brabant, keizerin, 98 
Margareta van Parma, hertogin van, 

landvoogdes, 150, 198, 205 
Margareta, croepel (kreupel), mystica, 

94 
Maria Laach, abdij, 132 
Mariëngaarde, abdij in Friesland, 39, 47, 

66 
Marienkamp, klooster in O-Fr., 51 
Marienthal, bij Norden, abdij, 49-51, 68, 

102, 196 
Marne, landschap, 32, 37, 108 
—, zie ook: Oldenklooster 
Marosa, zie: Merehusum 
Marsilius, abt van Selwerd 79, 83-84, 

86, 87, 88, 202-203 
Mars(s)ema, Abel, non in Feldwerd, 120, 

173 
Marsum, 107 
Martini, Agnes, non (in Selwerd?), 91 
Martinus V, paus, 82, 109, 201 
Martinus, priester in Thesinge, 124 
Marum, 54 
Mases, Hillegunde, non in Selwerd, 122 
Matthias van Oostenrijk, 160 
Maurils van Nassau, prins van Oranje, 

156, 166, 168 
Maximiliaan I, keizer, 113 
Mechtildis, H. 94, 97-98 
Meent, priester te Holwierde, 188 
Meerhuizen, zie Merehusum 
Melanchton, Filippus, 14 
Mena warf, zie: warf 
Menaldus, Menardus, abt van Thesinge, 

57, 64, 206 
Menkeweer, Menekendawere, 81, 130 
Menko, kroniekschrijver van Wittewie

rum, 12-13, 31, 42, 46, 49, 53, 206 
Mensema, Anna, non in Feldwerd, 73 
—, Menssens, Bernard, abt van Rottum, 

120, 131, 137-139, 143, 166-167, 
173-174, 199 

—, Magister Bewo, pastoor in Godlinze, 
73 

Mensens, Engelbert, monnik in Rottum, 
121, 174 

Menterwold, Menterna, Termunt Ter-
munten, klooster, 38, 54-55, 57, 67, 
128, 150, 197, 205 

Mepsche, Johan de, luitenant van Gro
ningen, 125, 136, 155, 165, 198, 205 

Merehusum, Merehusia, Merehusium, 
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Marosa, Meresa, Meerhuizen, 44-45, 
50-51 

Mersman, Bernard, priester, 80 
Mette, non in Selwerd, 122, 123, 175 
Meynoldus, abt van Rottum, 195 
Meynardi, Wyardus, 176 
Michael, non in Selwerd, 122 
Michaelis, Antonius, abt van Rottum, 

196-197 
Michinga Meckinge, Luytien, provenier 

van Thesinge, 124, 176 
Middag, Midgo, 31-32, 36, 37 
Middelbert, kerspel in Gorecht, 64 
Middels, Middelse, 50 
Middelstum, 36, 37, 81, 139 
—, pastoor: Gerhard Werninck 
Midgo, zie: Middag 
Midwold(e), 19, 54, 79 
Milo, convers van Thesinge, 123 
Mimigerneford, zie: Munster 
Moermerland, O-Fr., 45, 49-51 
Molenaar Hendrik, broeder in Selwerd, 

122 
Monte, zie: Egidius de Monte 
—, Egidius de, kanunnik, neef van de 

gelijknamige bisschop van Deven
ter, 153, 206 

Mosbach, abdij, 54 
Muilen, Hendrick, 121, 174 
Munster, Münster, Mimigerneford, bis

dom, 34, 52, 62, 148-152, 169 
Munster, bisschop van, 43, 47, 49, 53, 57, 

60, 63, 67-68, 80-81, 84, 131, 137, 
152, 161, 195, 200, 205, 208 

—, zie ook: Diederik van Isenburg, 
Frans van Waldeck, Ever(h)ard, 
Ludger, Ludolf, Otto van Olden
burg 

—, vicaris, Henricus 
—, deken, 64 
—, Sofie van, abdis van Herzebrock, 89 
Muzzarelli, nuntius in Keulen, 119, 193 
Mijleman, Franciscus, 19-20 

Nas, Nes, eiland, 36 
Nassau, Adolf van, 157 
—, Lodewijk van, 126, 150, 157 
Nes, zie Nas 
Nicolai, Gilbert us, minderbroeder, 95 
Nider, Johan, 96 
Niem, Dietrich van, 190 
Nikolaas IV, paus, 60, 69 
Nikolaas van Lyra, 103 
Nithardus, monnik in Selwerd, 57 

Noorddijk, 80, 127 
—, Den Ham, hofstede, 80 
Noordhom, 80 
Noordlaren, Herman van, 65, 66, 114 
Noordwolde, 79, 127 
Norbert van Gennep, 38 
Norbertijnen, zie: Praemonstratensers 
Norden, Henrich, provenier van Feld-

werd, 120, 136 
—, Herman van, abt van Feldwerd, 77, 

84, 88, 109, 179, 185, 187, 191, 207 
—, Johan van, abt van Feldwerd, 77, 

185, 187, 192 
—, zie ook: Mariental 
Nursìa, zie: Benedictus 
Nijenborch, Andreas, de, abt van The

singe, 4, 88, 179, 191, 206-207 
Nijenklooster, Rozenkamp, abdij, 49, 58 
Nijmegen, Johan van, abt van Thesinge, 

207 

Obergum, 80, 127 
Ockius, zie: Oxius 
Oest, Jakob van, abt van Staveren, 15 
Olcinius, Lambert abt van Rottum, 109, 

196 
Oldambt, 31, 68 
Oldenklooster bij de Dam, zie: Feldwerd 
Oldenklooster in de Marne, praemon-

stratenserklooster, 39, 49, 58, 59, 65, 
67, 162, 167, 188, 195, 200 

—, abt, Haico 
Oldensell, Lutgert, provenierse in Sel

werd, 74, 122, 123, 140, 175 
Oldenzijl, pastoor te, 148 
Oldersum, 36 
Oldorp, 36 
Omme, (Homerus), abt van Thedinge, 

45 
Ommelanden, Ummelanden, 17, 37, 51, 

67, 71, 111-115, 130, 154-170, 196 
Omptata Tya, zie: Tjariet 
Onderwerum, Onderwierum, 106, 130 
Onderwier, 81 
Ondulphus, abt van Feldwerd, 185 
Onsta, Eylke, 148 
Onstwedde, 36 
Oostbroek, abdij, 10, 47, 87, 132 
Oostenrijk, zie: Ernst, Juan, en Matthias 

van Oostenrijk 
Oosterambacht, 32, 65 
Oostergo, 36, 38, 111 
Oosternieland, 125 
Oosterwierum, klooster, 162 
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Oosterwold, 127 
Oosterwytwerd, 107 
Oost-Friesland, 30-31, 33-51, 66-67, 

68-69, 71, 111-112, 158 
—, graven: Edgard II, Edgard III 
Oostum, 36 
Oranje, zie: Willem van Nassau 
—, zie: Maurits van Nassau 
Osbrand, abt van Feldwerd, 57, 185, 

187-188, 190 
Osdo, prior in Selwerd, 57 
Osnabrück, bisdom, 34, 36 
—, zie ook: Priggenhagen 
Oterdum, 36, 165 
Otto III, keizer, 37 
Otto, graaf in Frisia, 36 
—, van Lippe, bisschop van Utrecht, 51 
—, van Oldenburg, bisschop van Mun

ster, 52 
—, priester in Selwerd, 123, 139 
Outgherus, abt van Selwerd, 57, 66, 200 
Oxius, Ockius, Suer, Suur, Jodocus, 

Joost abt van Rottum, 120, 121, 127, 
131, 137, 159-163, 165-166, 193, 
198-199 

Pacificatie van Gent, 155, 159, 161 
Paddepoel, 148 
Païens, Palmes, Maritgen, non in Sel

werd, 123, 175 
Palude, Petrus de, dominikaan, 96 
Parma, zie: Alexander Farnese, Marga-

reta van Parma 
Paulus diaken, 91 
Pauwels, Anna, non in Thesinge, 124, 

176 
Peckelsen, Pigelsan Joh an (de), abt van 

Smalle Ее, 202, 209 
Pelgrims, Catherina, priorin in Selwerd, 

123, 174 
Penudus, abt van Feldwerd, 185 
Perauld, Raymundus (de), kardinaal, 96 

98-99 
Peter, dienaar in Selwerd, 122, 140, 142 
Pewsum, 36 
Peyze, 146, 207 
Phebens, Eggerik Egges, 19 
Pico della Mirandola, Gianfrancesco, 

103 
Pieters, Cornelia, 138, 199 
Pigelsan, zie: Peckelsen 
Pius V, paus, 205 
Polleman, Rolef, 59 
Ponciaan, abt van Selwerd, 79, 110, 201 

Poortier, Johan, konventuaal in Rottum, 
121 

Porto, zie: Coenraad van Porto 
Potterswolde, Johan, monnik in Rottum, 

121, 137-139, 174 
Praedinius, Regnerus, humanist, 144 
Praemonstratensers, norbertijnen, 38-39, 

43, 47-58 
Prémontré, 38-40, 63, 178-179 
Priggenhagen, Johan, deken van Sint-

Maarten en kanunnik van Osna
brück, 76 

Proeliarius, 15, 87, 203 
Provenier, (karakter), 74 
Prudentius, dichter, 103 

Quandt, Ebbe, Ebbo, Everhard ook: van 
den Dam, abt van Rottum, 76, 84, 
107, 109, 179, 195-196 

Randen, Gertrudt van, non in Feldwerd, 
73 

Ranum, 36, 80 
Raskwerd, 36, 107 
Redger, consul, 32 
Reductie van Groningen, 171 
Redijck, 81 
Reemsnijder, Godfridus, priester, 149 
Rees, Hendrik van, dominikaan, 102, 

104, 196 
Reginald, theoloog, 103 
Reiderland 31, 68 
Reiderwald, 36 
Reindo, abt van Feldwerd, 42, 46, 49, 56, 

185, 187-189 
Reitdiep 
Rembodus, abt van Selwerd, kellenaar in 

Thesinge, 57, 67, 200 
R(embold), abt van Feldwerd, 56-57, 68, 

188-190 
Rengers, familie, 197 
—, Duthmar, abt van Rottum, 121, 126, 

131, 136-137, 143, 146, 157, 158-159, 
162, 197-198 

—, Zweer, 146 
Rengers van Ten Post, Edzard, 147, 159 
—, Johan, 18-19 
Renier, broeder, kleermaker, 122 
Renildis, non in Selwerd, 57 
Rennenberg, zie: George de Lalaing 
Requesens, zie: Luis de Requesens 
Reyndsma, Lyuppen, 107 
Reyners, Heynderick, non in Feldwerd, 

120, 172 
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Rhabanus Maurus, 103 
Rhenen, zie: Godfried van Rhenen 
Rinsumageest, 38 
Ripperda, geslacht, 35 
—, Focko, hoofdeling te Winsum, 148, 

204 
—, Uneko, proost van Farmsum, 107 
Robert, abt van Selwerd, 57, 66, 200 
Robles, zie: Caspar de Robles 
Roden, 146, 207 
Rodolphi, Paulus, monnik van Stavoren, 

15 
Roeleffs, Anne, non in Feldwerd, 120, 

172 
—, Ludolf, 177 
Roetsum, 36 
Rohel (Rail Roel) Hendrik, abt van Sel

werd, 87, 114, 204 
Rol, Henrica, non in Selwerd, 122, 123, 

174 
Rolls, Ida, non in Selwerd, 123, 175 
Rome, 67-69, 70 
—, zie ook: Avignon 
Romerswerf, zie: Emo 
Rose, Hendrik, 139 
Rostock, universiteit, 142 
Rottum, dorp, 36 
—, abdij, 1-22, 35, 37, 53-54, 55, 56, 57, 

58-59, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 75, 76, 
81, 83-85, 102-104, 107-118, 120, 
121, 126-127, 131, 136-139, 141-143, 
145-146, 149, 165-166, 168, 173-174, 
179-180, 192-194, 200-201, 202, 
204-208 

—, abtenlijst 194-199, verder de afzon
derlijke namen 

—, organist, 142 
Rottumeroog, Ag, 36, 59, 126 
Rozenkamp, zie: Nijenklooster 
Rudolf, graaf in Frisia, 36 
Rudolphus, abt van Feldwerd, 185 
Ruinen, Rune Dikuinge abdij, 51-52, 62, 

65, 180 
Rijckens, Rijckelant, non in Thesinge, 

124, 176 

Saaksum, 36, 37, 80 
Saaksumhuizen, 80, 127 
Sabellici, Marcantonio, humanist, 143 
Saksen, hertogen: Albrecht, George, 

Hendrik 
Sankt-Gallen, abdij, 54, 178 
Scaffers, Meyne, 76 

Scattes, Else, non in Thesinge, 123 
Schaaphalsterzijvest, 146 
Schaftlam, abdij, 54 
Scharmer, zie: Schermer 
Scharmerzijlvest, 108 
Schenck van Toutenburg, Frederik, 114 
Schepper, (begrip), 32 
Schermer, Scharmer, 78, 126, 132, 142, 

207 
Schieringers, 15 
Schildwolde, norbertinessenklooster, 39, 

58 
—, Herderik van, officiaal, 34 
Schola Dei, Ter Yle, Ihlo, abdij in O-Fr., 

50-51, 54, 67, 68 
Schroer, Luytien, non in Rottum, 121, 

174 
Sebastiaan, priester in Selwerd, 123 
Sedulius, dichter, 103 
Sekelhoren, Zekelhorn, Arend, abt van 

Feldwerd, 77, 84, 186-187, 191 
Selewrt, zie: Selwerd 
Sellingen, 36 
Selwerd, gericht, 31,146 
Selwerd, Selewrt, Siloë, Solverde, Sylo-

wert, Zelwart, Zelwerth, Zyloah, 
Zyloe, klooster, 1-22, 37, 43, 51-53, 
55, 57, 59-60, 62, 65-67, 75, 79, 85, 
89, 90-102, 105-106, 108-118, 
121-123, 127-136, 139-148, 150, 
163-164, 168, 174-175, 179-180, 192, 
194-197, 199-208 

—, abtenlijst, 199-206, verder de afzon
derlijke namen 

—, boekerij, 92-102, 143-144 
—, lectionarium, 22, 91-92 
—, personeel, 140-141 
—, school, 143 
Selwerd bij Oldehove, 36 
Senghers, Styne, non in Feldwerd, 120, 

172 
Seyno Seynen, Zeyno, abt van Feldwerd, 

77, 185, 187, 191 
Sibculo, Ον., klooster, 128 
Sickens, Heynricke, non in Feldwerd, 

120 
—, Marriken, non in Thesinge, 124, 162, 

176 
Sickonis, Marten, non in Thesinge, 124 
Siddeburen, 125, 174 
—, pastor, zie: Albert Hummonie 
Sigers, Hildegard, non in Selwerd, 91 
Siloë, zie: Selwerd 
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Simons, Johan, korrespondent van Sas
bout Vosmeer te Bolsward, 20, 174, 
175, 208 

Sint-Annen, klooster, 142 
Sioko, abt van Feldwerd, 185 
Siricksmona, Rembeco, 64 
Sitsema, Alle, legeraanvoerder, 158 
Sixtus IV, paus, 76, 98 
Slochteren, 36, 78, 125 
Slochterzijlvest, 146 
Sluchtinge, Ebbo, 77-78 
Slyters, Fye (Sofie), non in Feldwerd, 

72-73 
Smalle Ее, Smalache, Smalene, Smale

ven klooster in Friesland, 83, 88-89, 
123, 131-132, 180, 202, 204, 209 

Sollier, J. B. du, bollandist, 13, 43-44, 
184 

Solverde, zie: Selwerd 
Sophia, non in Feldwerd, 73 
Spijk, 64, 78, 107, 130, 131, 193, 198 
—, Clynckoppen goed, 78 
Stavoren, abdij, 10, 15, 83, 110, 196, 202, 

204 
—, abten, Aggo, Jakob van Oest 
—, monniken, Paulus Rodolphi 
Stedingers, 57 
Stedum, 130 
Steinfurt, kommanderij der Johannieten, 

66,200 
Stercke, Hendrik, ontvanger-generaal, 

157 
Stitswerd, 36, 53, 81, 126 
—, kluizenaar aldaar, 53, 57 
Straelen, Gerard, monnik van Feldwerd, 

149-150 
Suer, zie: Oxius 
Suetonius, geschiedschrijvers, 143 
Summi magistri, Benedictina, 82, 135, 

138 
Sutoris, Johan, monnik in Rottum, 121 
Suur, zie: Oxius 
Swinderen, Alyt van, non in Feldwerd, 

120 
Swinderman, Johan, prior in Rottum, 

121 
Swolle, zie: Zwolle 
Syardus, abt van Rottum, 57, 65, 195 
Sybrand, abt van Selwerd, 83-84, 201 
Syda, non in Selwerd, 121 
Sygers, Wolter, 146 
Sylmönken, Sylmoniken, Syle, Sylo, 

klooster in O-Fr., 51, 52, 66, 69 

Sylvester I, paus 
Synellius, Gerard, abt van Rottum en 

Marienthal, 21, 102-104, 117,196 
Syssinghe, Albertus, abt (7) in Rottum, 

195 

Tadekom, pastoor in Uithuizen, 59 
Tammens, Meeynt, 106 
Tamminghelamd, 66 
Teda, abt, 50, 187 
Tedo, abt van Feldwerd, 185, 187 
Teetsinge, zie: Thesinge 
Ten Boer, Buer, Bure, de(n) Buyre, ab

dij, 6, 9, 10-11, 55, 57, 64-66, 67, 69, 
71-72, 75-76, 81, 108, 109, 112, 115, 
130, 141, 146, 177 

—, abten, A, Dyoerd, Heeren, Pigelsan 
Termunt(en), zie: Menterwold 
Ter Yle, zie: Schola Dei 
Teta, suppriorin in Selwerd, 57 
Tetta, moeder van Hathebrand, 46 
Thedinge, Thedinga, Tedinga, abdij, 16, 

45, 49-51, 67, 83 
Theoderik, priester in Groningen, 51-52 
Thesinge, Teetsinge, Thesinge Cloester, 

Thiascingacloster, Germania, Ger-
merawald, abdij, 1-22, 45, 48-49, 55, 
57, 60, 64-67, 69, 71-72, 75-76, 81, 
83-84, 90, 106-109, 111-118, 123-124, 
130, 132, 137, 141-142, 146-149, 
164-165, 168, 175-177, 191-198, 
200-209 

—, abtenlijst 206-208, verder de afzon
derlijke namen 

Thetardus, donaat in Selwerd, 121 
Thiascingacloster, zie: Thesinge 
Thimans, Maria, non in Selwerd, 123, 

175 
Thomae, al. Gronigensis, Bernard, mon

nik in Rottum, 121, 174 
Thomas van Aquino, 103 
Til, Albertus van, kanunnik van Deven

ter, 153 
Tinallinghe, 36, 79, 91 
Tjamsweer, 125 
Tjariet, Ompata Tya, stroom in Fivelgo, 

64 
Tomas, Claesgen, non in Selwerd, 123, 

175 
Toornwerd, 36, 81 
Torre, Jacobus de la, apostolisch vika-

ris, 51-52 
Trajéelo, Henricus de, monnik van The-
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singe, 123 
Trimunt, klooster, 54-55 
Trithemius, Johannes, 90 
Tuinghe, Hessel, 188 
Tuinsterwierde, 36 
Twickel, Anne van, non in Feldwerd, 

120, 172 
—, Fye van, non in Feldwerd, 120 
—, Mechteld van, 172 
Ту es, zie: Tyo 
Tyddinghe, Anna, non (in Selwerd?), 

92-93 
Tyo, Tyes, abt van Feldwerd, 185, 188, 

190 
Tzolwers, zie: Zolwert 

Ubbega, 32, 81 
Ubbena, Joachim, 167 
—, Reyndt, 166 
—, N. N.. gedeputeerde, 177 
Überwasser, Overwater, Transaqua, ab

dij in Munster, 37, 60, 80-81, 116, 
202 

Uithuizen, 19, 36, 58, 64, 65, 126, 195, 
206 

—, Papekop, voorwerk, 126 
Uithuizermeden, 59 
Ulfard, proost van Loppersum, 4 
Ulger, Lubbert, olderman van Gronin

gen, 114 
Ulgers, Margaretha, non in Selwerd, 122 
Ulrum, 36 
Upstalboom, 33, 67 
Uskwerd, 36, 37, 126, 145 
—, proosdij, 34, 35, 76, 81, 109, 116, 196, 

200 
—, proosten: Juliaan, zie ook: abten van 

Rottum 
—, Kruisstede, voorwerk, 126 
—, bisdom en sticht, 30-31, 33, 52, 68, 

200 
Utrecht, bisschoppen: Godfried van 

Rhenen, Frederik van Baden, Otto 
van Lippe 

—, abdij van Sint-Paulus, 46-47, 132, 
180, 

—, abten: Hildebrand, 46-47 
—, Unie van, 156, 161, 167, 205, 208 
Uuthof, grangia, (karakter), 39 

Valla, Laurentius, 103 
Veenklooster, norbertinessenklooster, 58 
Veluwe, 36 

Veno, Gerardus de , 69, 208 
Verathema, Popeko en Vrouweke, echt

paar, 69, 200 
Verrucius, Hier, syndicus der Omme

landen, 177 
Verdugo, Francisco, legeraanvoerder, 

156, 163-165, 167 
Vetkopers, 15 
Victoris, Johan, monnik in Rottum, 121 
Vita apostolica, zie: armoedebeweging 
Vlagtwedde, 36 
Vogelsanck, Reinier, monnik, 110 
Voragine, Jakobus de, 222, noot 143 
Vosmeer, Sasbout, 20, 174-175, 208 
Vreden, Gerard van, priester in Selwerd, 

123 
Vredewold, 31 
Vrees, 146, 207 
Vries, Vress, Hendrik, abt van Selwerd, 

4, 14, 79-81, 83-84, 86, 88, 91, 97, 
105, 108, 109, 116-117, 179-180, 
201-202 

Vriescheloo, 36, 141 
Vriese, Albert, persona te Baflo, 80 

W. abt van Selwerd, 57, 199 
Waldburg, non in Selwerd, 121 
Walgerdis, non in Selwerd, 57 
Walkamahuis, 60 
Warf, mena warf, 5, 31, 106 
Warffum, 19, 36, 37, 139, 142 
Warfhuizen, Warfhuzen, 80 
Watteringe, al. de Backer, Johan, pro

venier in Selwerd, 123, 175 
Waterschap, zie: Zijl 
Watum, 78, 125, 149, 194 
Wedde, 36 
Weerselo Wersell, klooster, 46-47, 89 
Wehe, 36 
Weiwerd, 78 
Wendelmoet, weduwe van Hendrick 

Mulleri, 121, 174 
Wendelvaer, non in Selwerd, 91 
Werden, abdij, 34-36, 53-54, 62, 87, 131, 

133-134, 136, 180, 191, 203-205 
—, abt: Anthonius 
Werf, zie Warf 
Werninck, Gerhard, pastoor in Middel-

stum, 139 
Weste, Henricus to, priester, 59 
Wessels, Ghese, non in Rottum, 121, 174 
Westerambt, 66 
Westerbroek, 79, 127 
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Westerdiep, 108 
Westeremden, 36, 37, 126 
Westergo, 39, 111 
Westermedum, 80 
Westerwolde, 31, 34, 36 
Wetsingezijl, 148, 205 
Wezel, Johan van, abt van Selwerd, 

131-132, 204 
Wicherus, prior in Rottum, 72 
Wierum, zie: Wittewierum 
Wietmarschen, klooster, 128 
Wigering, Johan, proost van Humster-

land, 81 
Wilhelmi, Albert, abt in Rottum, 121, 

143, 196 
Willehad, bisschop van Bremen, 33 
Willem van Nassau, prins van Oranje, 

154-155, 159-160, 169, 193 
Willem Lodewijk van Nassau, stadhou

der van Groningen, 156 
Willemke, gewezen non in Selwerd, 175 
Willems, Swane, non in Thesinge, 124, 

176 
Wimbergen, Johan van, abt van Smalle 

Ее, 202 
Winsinga, Catharina, non in Thesinge, 

124, 176 
Winsum, 36 
—, Hoofdeling: Focko Ripperda 
—, Landdag: 152, 155-156, 160 
—, priorij: 162 
Winsumerzijlvest, 60, 108, 146-148, 196, 

202 
Wirdum, 36, 37 
Wirum, 36 
Wittenberg, universiteit, 17, 95 
Wittewierum, Bloemhof, Wierum, 39, 

42-43, 49, 58, 63-64, 65, 66-67, 107, 
112, 127, 130, 157, 194, 206, 207; 
208 

—, abten: Emo, Menko, Gerard van 

Zwolle, Johan van Groningen, Cor
nells Hermanni 

Woldambt, 31 
Wolter, abt van Aduard, 225, noot 45 
Wolter, abt van Rottum, 196 
Wolters, Alyt, provenierse in Selwerd, 

123, 175 
Woltersum, 36, 130 
Wterdijck, Wterwijck, Grete van, non in 

Selwerd, 123, 174 
Wygko, abt van Rottum, 57, 195 
Wijck, Johan, abt van Thesinge, 112 
Wijbens, Albert, supprorin van Feld-

werd, 119 
Wijck, Johan van, abt van Thesinge, 107, 

108, 206 
Wijnbrugge, Magdalena, non in Selwerd, 

123, 174 
Wijneke, Aeielko, 147 
Wijtwerd, Johannietenklooster, 64, 142 
Wijtwerd, commandeur, 111, 132, 197, 

204, 207 

Yaensheerd, Noordwolde 
Yptatus, pastoor in Uithuizermeden, 59 

't Zand, 78, 125, 126 
Zandweer, 148 
Zelwart, zie: Selwerd 
Zolwert, Tzolwers, Enno, 73 
—, Grete, non in Feldwerd, 73 
—, Haye, non in Feldwerd, 73 
Zuiderdijk in de Marne, 80 
Zuidlaren, 60, 66, 80, 127 
Zuidwolde, 91, 127 
Zwolle, Gerard van, abt van Wittewie

rum, 146, 149, 207 
Zwolle, Swolle, Johan van 
Zycka, moeder van Rudolf Agricola, 

201 
Zijl, Zijlvest, waterschap, 32 
Zijl, Dr. Peter van, stadssyndicus, 151 
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Stellingen 

l 
Voor de geschiedschrijving van het land der Friezen tussen Vlie en Weser 
is een intensieve studie van de rol der oude orden, Benediktijnen, Cister-
ciënsers, Norbertijnen en Johannieters, onmisbaar. 

2 
De schriftelijk overgeleverde abtenlijst van Feldwerd is onbetrouwbaar. 

3 
In het lectionarium van Selwerd (UB Groningen) bezitten wij de oudste, 
tot nu toe onbekende, redactie van het lectionarium van Bursfeld. 

4 
Het Devote Boecxken uit Selwerd (1528) is vooral van belang vanwege 
de fragmenten van een Nederlandse vertaling van de Navolging van 
Thomas a Kempis en de daaraan verbonden opvattingen over de Eucha
ristie. 

5 
De rol van de Groningse en Friese prelaten in het verzet tegen de be-
stuursmaatregelen van Filips II, biezonder inzake de nieuwe bisdommen, 
wordt nog te weinig onderkend. 

Vgl M. Dierickx, De oprichting der nieuwe bisdommen in 
de Nederlanden onder Filips II, 1559-1570 (Utrecht-Ant
werpen, 1950) 194-201. 

6 
W. Barnard's vertaling van het nieuwe Eucharistische Gebed III is voor 
liturgisch gebruik niet aan te bevelen. 



7 
De voorstelling omtrent Johannes de Doper bij Flavius Josephus, Joodse 
Oudheden, 18, 5, 2, bevat innerlijke tegenstrijdigheid, en is een verte
kening van de werkelijkheid. 

8 

Voor de mening, dat Johannes de Doper lid van de gemeente van Qum-
ran geweest zou zijn, zijn tot nu toe geen steekhoudende argumenten 
gegeven. 

Vgl A. S. Geyser, The youth of John the Baptist. A deduc
tion from the break in the parallel account of the Lucan 
infancy story. Novum Testamentum 1 (1956) 70-75. 

9 

Het Novatiaans schisma te Rome (251) is au fond een uiting van een 
reactionair-conservatieve stroming in de plaatselijke kerk, begunstigd door 
de gefrustreerde ambities van Novatianus. 

10 

In het onderzoek naar een theologie van het monastieke leven had ook de 
H. Martinus van Braga een plaats behoren te krijgen. 

Vgl M. Díaz y Díaz, La vie monastique d'après les écrivains 
wisigothiques, in: Théologie de la vie monastique, Parijs 
(1961) 371-384. 

11 

De opvatting dat Hermenegild, zoon van de Westgotenkoning Leovigild 
een martelaar en dus een heilige was, heeft slechts ingang gevonden dank 
zij de voorstelling van paus Gregorius de Grote, Dial. Ill , 31. 

12 

In de geschiedschrijving der Nederlanden is het Regestum Innocenta III 
papae super negotio Romani Imperii tot nu toe verwaarloosd. 

Vgl Algemene Geschiedenis der Nederlanden III (1950), 
281-255 en biez. 526-527. 

13 

De term Iro-Schotten is zowel historisch als filologisch onjuist. 
Vgl Wetzer-Welte Kirchenlexikon 210 (1897) 1905-7. 

14 

De invloed van de Moderne Devotie en met name van Windesheim, op 
de benediktijnse kongregatie van Bursfeld is door Post onderschat. 

Vgl R. Post, The modem Devotuon, Leiden 1968, en De 
moderne Devotie, Amsterdam 1940. 



15 

De negatieve houding van vele tijdgenoten tegenover de Navolging van 
Christus, van Thomas a Kempis is onjuist. 

16 

In de huidige twist-gesprekken en -geschriften in de katholieke kerk in 
Nederland wordt vaak te weinig onderscheid gemaakt tussen geloof en 
theologie. 
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