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Frisia wordt niet gerekend tot de bekendste johannieter vestigingsgebieden van Europa. 
Toch was de orde van Sint Jan ruim vertegenwoordigd in deze smalle maar lange reeks auto
nome gewesten langs de Noordzeekust. Omstreeks 1300 telde zij er niet minder dan 21 
apane huizen met een convent. Nog veel minder bekend is dat veel van deze huizen onder
dak hebben geboden aan gemeenschappen van zusters. Voor tenminste zestien van hen kan 
in de vijftiende eeuw de aanwezigheid van 'sorores' geattesteerd worden terwijl voor de ove
rige zeven niet te bewijzen is dat ze niet ook door zusters werden bewoond. 

Deze sterke vertegenwoordiging van Friese vrouwen in de johannieter orde is tot dusver 
aan de aandacht van de deskundigen ontsnapt. De overzichtswerken van Riley-Smith en Fo
rey noemen Friesland niet, terwijl Tommasi in zijn recente opstel over de dubbelkloosters 
van de ridderorden slechts de gegevens van één Fries convent naar voren brengt.l Dat zal 
voor een deel te maken hebben met de onbekendheid van veel johannieterkenners met de 

Noord-Duitse en Nederlandse historiografie.2 Een andere reden is de omstandigheid dat de 
Friese zusters zich nog minder dan hun vrouwelijke ordegenoten in andere streken in de do
cumenten hebben gemanifesteerd. Vrijwel alle huizen waarin ze verbleven werden namelijk 
tot het einde toe geleid door mannen. Alleen in het huis van Warffum was hun emancipa
tie in de zestiende eeuw zo ver gevorderd dat het in het visitatierapport van 1540 als een 
nonnenklooster onder leiding van een priorin kon worden omschreven. Ondanks de gerin
ge en relatief late 'zichtbaarheid' van de Friese johannieter zusters geven de bronvermeldin
gen echter genoeg aanleiding om te veronderstellen dat zij reeds vroeg het merendeel van de 
populatie der Friese huizen hebben uitgemaakt. 

Of we hun huizen dubbelkloosters moeten noemen of vrouwenconventen onder manne
lijke leiding staat straks te bezien. Het getal van 21 krijgt in elk geval reliëf als we bedenken 

Jonathan R i I e y - S m i t h, The Knights of St John in Jerusalem and Cyprus c. 1050-1310, London 1967, 
p. 24 1; Alan F 0 r e y, Women and the Military Orders in the Twelfth and Thirteenth Centuries, in: Studia 
Monastica 29, 1987, pp. 63-92; i de m, The Military Orders. From the Twelfth to the Early Fourteenth Cen
turies, London 1992; Francesco Tom m a s i, Uomini e donne negli ordini militari di Terrasanta. Per il pro
bie ma deUe case doppie e miste negli ordini giovannita, tempiare e teutonico (secc. XII-XIV) , in: Kaspar EI m 
und Michel Par i s s e (ed.) , Doppelklöster und andere Formen der Symbiose männlicher und weiblicher 
Religiosen im Mittelalter (Berliner Historische Studien 18), Berlin 1992, pp. 177-202, hier 193. 

2 In dit verband mag het een ongelukkige omissie heten dat mevrouw Johanna Maria van Win ter in de 'ge
neral bibliography' van haar recente bronnenpublicatie: Sources concerning the HospitalIers of St John in the 
Netherlands, 14th- 18th Centuries, Leiden 1998, vanuit een eng Hollands perspectief vrijwel geen enkele titel 
over de Friese huizen heeft opgenomen. 
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dat het een kwart vormde van alle kloosterlijke godshuizen die in de twaalfde en dertiende 
eeuw in de Friese landen gesticht waren - de vestigingen van de bedelorden buiten beschou
wing gelaten. Omstreeks 1300 bestond het gehele monastieke landschap van Frisia uit zo'n 
82 instellingen. Vijf daarvan werden bevolkt door reguliere kanunniken van Sint Augusti
nus, vijftien waren benedictijns waren, veertien behoorden tot de orde van Cîteaux en 24 
tot de orde van Prémontré. De resterende twee huizen ressorteerden onder de Duitse Orde, 
die in opzet sterk op die van de orde van Sint Jan leek. Het merendeel van deze 82 klooster
vestigingen herbergde een gemeenschap van vrouwen. Hun aantal is weliswaar niet exact te 
bepalen maar komt zeker in de buurt van de 50. Houden we voor het gemak dat laatste cij
fer aan, dan moeten we dus vooraf vaststellen dat de Johannieter orde in Frisia, als waarge
maakt kan worden dat hun 21 huizen elk een zustergemeenschap herbergden, in het veer
tiende en vijftiende eeuw tweevijfde van de huizen onder haar hoede had waarin vrouwen 
terecht konden die op een of andere wijze een religieus leven wensten te leiden. Dat is een 
opmerkelijk gegeven, niet in de laatste plaats omdat de orde van Sint Jan allerminst bekend 
stond als een toevluchtsoord voor vrouwen.3 

Waarom stelden de Friese johannieters dan hun huizen open voor religieuze vrouwen, of 
- van de andere zijde benaderd - waarom kozen zoveel Friese vrouwen in de late Middel

eeuwen voor een geestelijk leven onder de hoede van Sint Jan? Die vragen zijn makkelijker 
gesteld dan beantwoord. In dit artikel hoop ik een aanzet tot een antwoord te geven door 
na te gaan hoe de conventen in kwestie georganiseerd waren en welke veranderingen er in 
de loop van de tijd in hun structuur zijn opgetreden. Daarbij zal ik zo nu en dan ook de 
blik richten op de situatie in de naburige dubbel- en vrouwenkloosters van de andere orden; 
dit in de overtuiging dat de regionale johannieter oversten hun Friese huizen niet hebben 
vormgegeven in overleg met de centrale ordeleiding in Acco, Rhodos of Malta. Zij lijken 
eerder gereageerd te hebben op een maatschappelijke druk uit de omgeving, in aansluiting 
op de gewoonten en verwachtingen ter plaatse. 

Een serieuze handicap daarbij vormt het gebrek aan bronnen. Veel van de archieven van 
de Friese Sint-Janshuizen hebben de onrust van de Reformatietijd niet overleefd. Vooral van 
de Oostfriese kloosters en die welke in het Friese deel van het graafschap Oldenburg gele

gen waren rest ons weinig schriftelijk materiaal meer, als gevolg van hun vroege opheffing! 
en confiscatie door de Luthers geworden landsheer. Alleen van de grote johannieter kloos
ters in de tegenwoordige Nederlandse provincie Groningen zijn enige tientallen oorkonden 
overgeleverd, met de kanttekening dat de meeste daarvan uit de vijftiende en zestiende eeuw 
dateren. Slechts een enkele tekst is ouder dan 1400. Verder hebben we de beschikking over 

3 De regel en staruten van de johannieters maken immers geen melding van sorores. F 0 r e y constateert in het 
algemeen dat geen enkele ridderorde 'more than a handful' zusterconvenren telde: F 0 r e y, Women (als in 
noot 1) , pp. 68, 73. In 1237 kon paus Gregorius IX zelfs verklaren dat het niet de praktijk van de orde van 
Sr. Jan was om huizen voor vrouwen te hebben: Helen N i c h ol s 0 n, Margaret de Lacy and the Hospital
Iers of Aconbury, in: Journal of Ecclesiasrical History 50, 1999, pp. 629-65 1, hier 637. 

4 Zie daarover Heinrich Rei m e r s, Die Säkularisation der K!öster in Ostfriesland, Aurich 1906, en Hermann 
G 0 e n s, Die Einziehung der Kirchengüter während der Reformationszeit im evangelischen Gebiet des Her
zogrums Oldenburg, Oldenburg 1927. 
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de bekende visitatieverslagen van 1495 en 1540, hoewel die juist voor de Friese huizen wei

nig details bieden. Deze vaststelling dwingt tot een voorzichtige retrospectieve aanpak, 
waarbij veel gesteund moet worden op analogie-redeneringen en vergelijkingen. 

Centraal in de beschouwing staan de best gedocumenteerde huizen, van Warffum, Wijt
werd en Oosterwierum, die noordelijk en oostelijk van de stad Groningen gelegen waren. 

In het navolgende zullen hun samenstelling en ontwikkeling worden nagegaan. Daarna 
word t geprobeerd de verspreide gegevens van de andere Friese commanderijen in het ver
haal te plaatsen. Bij dat alles worden de johannieter norm en praktijk voorzover die voor de 
bekende vrouwenconventen in Spanje, Italië, Frankrijk en Engeland gereconstrueerd kon
den worden, in eerste instantie terzijde gelaten. Pas aan het slot zal naar de relatie worden 

gevraagd. 

De stichtingsreeks 

In twee oorkonden uit 1317 en 1319 worden bijna alle Friese johannieter vestigingen ge
noemd die we ook later nog in de akten tegenkomen. Die van 1317 heeft betrekking op het 
Sint Janshuis van Sneek (Snake) dat gelegen was in het tot het diocees Utrecht behorende 
Friesland ten westen van de Lauwers) Het ressorteerde als enige onder het Catharijnecon
vent van Utrecht. Het charter van 1319 noemt alle huizen in de Friese gebieden onder de 
bisdommen Münster, Bremen en Osnabrück.6 Dat waren er twintig in totaal. Ze vormden 
tezamen een eigen bestuurskring, de balije Frisia, die echter niet onder het gezag van een ei
gen Friese overste maar onder dat van de commandeur van het in Westfalen gelegen Stein

furt stond .? Ze worden in een geografische rondgangB opgesomd, te beginnen met Warf
fum, Wijtwerd, Oosterwierum (Aesterwerum ) en Goldhoorn of Finsterwolde (Fynserwald) 

in de O mmelanden (in de Nederlandse provincie Groningen). Dan volgen Dünebroek of 
Wymeer (U)tmaria) bij de tegenwoordige Duits-Nederlandse grens, Jemgum (Gemmegum) 

op de westelijke Eemsoever, Hesel (Holse), Hasselt (Harsie) en Boekzetel (Bowkesete), ooste
lijk van de Eemsmonding, en Abbingwehr (Abbyngearve) in Emsingo. Daarna draait de blik 
naar het oosten, naar de in elkaars nabijheid gelegen huizen van Burmönken (Bure) en Tjü
chermönken (Thy uchen) bij Wittmund, het in 1511 in de nieuw gevormde Jadeboezem 
verdwenen Havermönken (Hove) noordelijk van VareI, en de eveneens weggespoelde maar 

5 Groor Placaat en Chanerboek van Vriesland (hierna GPCV), Bd. I, G.E thoe Schwanzenberg en Hohenlans
berg (ed.) , Leeuwarden 1768, pp. 157-159. 

6 Osrfriesisches Urkundenbuch (h ierna OUB), Bd. 1-11, E. Fr i e dl ä n d e r (ed.), Aurich 1878-1881; her
druk W iesbaden 1968, Bd. I, nr. 48; Oorkondenboek van Groningen en Drenthe (hierna OGD), Bd. 1-11, p.J. 
Blo k e.a. (ed.), Groningen 1896-1899, Bd. I, nr. 264. 

7 Wel werden ze in de vijftiende en zestiende eeuw venegenwoordigd door een 'Friese commissaris' , die echter 
zelf commandeur van een der Friese huizen was en als zodanig meer als 'primus inter pares' bij de balijer op
kwam voor de Friese belangen: Gerrit E N oo r d h u i s, De Johannieters in Stad en Lande. Geschiedenis 
van de Johannieters in de provincie Groningen (l3de-1 7de eeuw), Warffum 1990, pp. 24-25. 

8 Voor de identificatie, zie Enno S c h ö n i n g h, Der Johanniterorden in Ostfriesland, Aurich 1973, p. 14. 
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later bij Roddens en Inte weer opgebouwde commanderijen van Witleke (Wyckleesen) en 
Langewick (Langewiseh) in het Burjadinger deel van Rüsrringen.9 Vervolgens keen de op
steller van de lijst door het zuiden terug naar het westen, over Bredehorn (Vredehorna) in 
Ammerland, Burlage (Buyrle) in Overledingerland, Bokelesch (Bokeleske) in Saterland, en 
Langholt en Muhde (Lethemuda) ook weer in Overledingerland. lo Verschillende van deze 
johannieter vestigingen werden later samengevoegd. Na 1319 zouden nog slechts drie nieu
we commanderijen ontstaan: Oosterwijrwerd in Fivelgo, Heiselhusen in Emsingo, en 
Suückhausen in het Bremer Stadland aan de beneden-Weser. 

Over de stichting van deze in 1317 en 1319 genoemde huizen zijn we bij gebrek aan ver
halende bronnen slecht geïnformeerd. De oudst betrouwbare datum voor het bestaan van 
een Friese johannieter commanderij is 1284, het jaar waarin de bisschop van Münster een 
deel van de Friese goederen van de benedictijnse abdij Werden na aankoop overdroeg aan 
de commandeur van Steinfun ten behoeve van diens huizen te Warffum en Jemgum. Om
dat diezelfde commandeur van Steinfurt in 1276 als arbiter gevraagd werd een groot con
flict tussen de bisschop van Munster en vier Friese 'terrae' te helpen oplossen, was wel ge
concludeerd dat hij toen al belangen in dit gebied moet hebben gehad. Hoewel veel oude
re auteurs een verband met de Friese participatie aan de dertiende-eeuwse kruistochten ver
onderstelden, I I wilden de ordehistorici daarover tot voor kort geen stellige uitspraak doen. 
Zij namen 1270 als vroegste 'datum ante quem' voor het dateren van de vroegste johannie
ter aanwezigheid in de Friese landen. 12 Dat jaartal zou in kruistochrverband alleen passen 

bij de berichten over de assistentie die Ommelander en Oostfriese kruisvaarders aan de 
Franse koning Louis geboden zouden hebben bij Tunis. Maar hun expeditie was slechts de 
laatste van de Friezen in een hele reeks, die onbetwistbaar zijn hoogtepunt vond in de vijf
de kruistocht van 121 7-1221 welke de deelnemers naar het Nijlgebied rond Damietta vo

erde. 13 

Dat er wel degelijk Friese ridderordevestigingen voor het midden van de dertiende eeuw 
zijn ontstaan, kon reeds worden afgeleid uit de vermelding in 1243 van een huis van de Du

itse Orde bij Nes in Westerlauwers Friesland. Omdat het nabijgelegen St. Janshuis van 
Sneek op een meer centrale plaats ontstond en ook veel rijker gedoteerd was dan Nes, is er 
alle reden om aan te nemen dat het zo al niet eerder, dan toch tenminste gelijktijdig met 

9 O ver deze commanderij en in Oldenburgs Friesland, zie W. H a y en, Die Johanniter in Oldenburg, in: 01-
denburgisches Jahrbuch 4, 1895, pp. 1-36, hier 6 e.v.; Ludolf Am m e r m a n n, Wideke, Langewische, 
Roddens, Ime. Ein Beitrag zur Emstehung der Johanniterkommenden Roddens und [me, in: Oldenburger 
Jahrbuch 72, 1972, pp. 23-37, en R. S c h ä fe r, Die Johanniterhäuser in der Grafschaft Oldenburg urn 
1500, in: E. K 0 0 I man en U. E I e r d (ed.), Johanniter im Nordwesten. Zur Geschichte des Johanni
terordens im nordwesdichen Niedersachsen, Oldenburg 1999, pp. 23-32. 

10 Alleen op het laam is de opsomming niet logisch: Bokelesch had vóór de dichtbij elkaar gelegen en later ook 
gefuseerde huizen van Burlage en Langholt genoemd moeten worden. 

11 Bijvoorbeeld H a ye n (als in noot 9) , pp. 4-5. 
12 S c h ö n i n g h (als in noot 8), pp. 11-1 3; N oor dh u i s (als in noot 7), p. 22. 
13 Algemeen over Friesland en de kruisrochten: Herben Br a s s a t, Die Teilnahme der Friesen an den Kreuz

zügen ultra mare, Berlin 1970. 



DE JOHANNIETER ZUSTERS IN MIDDELEEUWS FRIESLAND 177 

haar is gesticht. 14 Die constatering schuift de 'datum ante quem' op naar het begin van de 
jaren veertig. Voor de Friese commanderijen onder Steinfurt staat inmiddels ook vast dat 
een deel van hen vóór 1240 tot stand gekomen is. 15 In dat jaar voerde namelijk broeder 

H endrik van Steinfurt, die toen tijdelijk het bestuur van de johannieter goederen in het dio
cees Utrecht waarnam, op zijn zegel de titel prior Steverdie et (F)resie. Die ambtsomschrij
ving veronderstelt dat zijn bestuursdistrict naast de commanderij Steinfurt met haar depen
dances ook een reeds op zichzelf staande groep huizen en bezittingen in Friesland omvatte. 
Waaruit die verzameling precies bestond, valt moeilijk te zeggen. Maar we zitten er niet ver 
naast als we gissen dat de latere relatief rijke huizen van Warffum, Wijtwerd, Oosterwierum, 
Jemgum en Abbinghwehr er in de kern al deel van hebben uitgemaakt. 

Het enthousiasme voor de kuistochten, dat door bekende predikers als Olivier van Keu
len en Jan van Xanten in de Friese landen uitgedragen is, speelde ongetwijfeld een belang
rijke rol bij de begunstiging van de johannieters. Met schenkingen aan ridderorden konden 
na verloop van tijd ook kruistochtgeloften worden ingelost. Toch was dat vermoedelijk niet 
de enige reden dat de johannieters bevoordeeld werden. Heidrun Wiesenmüller heeft er on
langs op gewezen dat van de oudere benedictijner kloosters in Oostfriesland er tenminste 
één, namelijk Bredehorn, naar de orde van Sint Jan is overgegaan. 16 Bredehorn figureert in 
de Dialogus Miraculorum van de cisterciënzer monnik Caesarius van Heisterbach, die zijn 
vader-abt regelmatig op diens visitatiereizen naar het Noorden vergezelde en zo aan stof voor 
zijn vertellingen kwam,Il in een mirakelverhaal als een benedictijner convent, terwijl het in 
1319, zoals we hebben gezien, te boek staat als een johannieter huis. Het verhaal in kwestie 
zou omstreeks 1220 zijn opgetekend, wat tot de conclusie dwingt dat Bredehorn tussen 

1220 en 1319 van orde is gewisseld. Nu was Bredehorn niet het enige Friese benedictijner 
. klooster dat in de dertiende eeuw een overstap maakte naar een andere orde. In 1216 ver

zocht de Oostfriese benedictijner dubbelgemeenschap Meerhusen (Merosa) het cisterciënzer 
generaal kapittel om opname in de orde, met als resultaat dat het convent gesplitst werd in 
een vrouwen- en een mannenklooster, waarvan de laatste onder de naam Schola Dei of Ih
low na een lange aanlooptijd in 1228 als cisterciënzer abdij van start kon gaan. 18 In de ja
ren 1247-1259 gebeurde hetzelfde met de benedictijner gemeenschap van Menterwolde in 
de Ommelanden. 19 Ook daar werden de mannen en vrouwen ruimtelijk gescheiden alvo-

14 Johannes A. Mol, De Friese huizen van de Duitse Orde. Nes, Steen kerk en Schoten en hun plaats in het 
middeleeuwse Friese kloosterlandschap, Leeuwarden 1991; i d e m, De Johanniters fan Snits: nammen, ko
maf en karrières, in: Fryske Nammen 10, 1996, pp. 11 7-154, hier 125. 

15 Johannes A. Mol, The Beginnings of me Military Orders in Frisia, in: Helen N i c h o l s 0 n (ed.), T he 
Military Orders vol. 2, Welfare and Warfare, Aidershot 1998, pp. 307-317, hier 311-3 12. 

16 Heidrun W i e s e n m ü II e r, Die ersten Klosterbewohner von Bredehorn. Benediktiner und Johanniter 
zwischen Weser und Ems, in: Emder Jahrbuch 77, 1997, pp. 41-51 , hier 42 e.v. 

17 Jaap van M 0 0 I e n b roe k, Caesarius van Heisterbach op reis in Friesland en Groningen, De Dialogus 
miraculorum (1219-1223) als historische bron, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 98, 1985, pp. 513-539, 
hier 514-517, 520. 

18 Hajo van L e n g e n, Geschichte und Bedeutung des Zisterzienser-Klosters Ihlow, in: Res Frisicae. Beiträ
ge zur ostfriesischen Verfassungs-, Sozial- und Kulturgeschichte, Aurich 1978, pp. 86-101 , hier 87-88. 

19 A. W i II e br a n d s, De St.-Benedictus abdij te Menterwold, in: Cîteaux in de Nederlanden 7, 1956, pp. 
215-223, hier 215-21 7. 
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rens ze tot de orde van Cîteaux werden toegelaten. Kortom, verschillende autonome bene
dictijner gemeenschappen in de Friese landen zochten in deze tijd aansluiting bij een goed 
georganiseerde orde. Ongetwijfeld speelden economische motieven daarbij een belangrijke 

rol. Wiesenmüller suggereert daarnaast dat de ruime privilegiëring van de cisterciënzers en 
de johannieters aantrekkingskracht op de niet-exempte benedictijner gemeenschappen heeft 
uitgeoefend.20 

Fratres et sorores: de samenstelling van de conventen 

Bredehorn en de benedictijnse dubbelkloosters confronteren ons meteen met het pro
bleem van de samenstelling der johannieter conventen. Het verhaal van Caesarius gaat over 
het verblijf in het vagevuur van een zuster die op een uithof van haar klooster door een gees
telijke was verleid, zwanger geraakt en in het kraambed gestorven. Zij heette een non te zijn 
van een Fries klooster van de zwarte orde, Bredehorn genaamd: sanctimonialis in quodam 

cltLUstro Frisiae nigri ordinis, quod Bredehorn vocatur. 21 Aangezien met sanctimonialis door
gaans een koorzuster wordt aangeduid,22 zou uit deze passage geconcludeerd moeten wor
den dat het huis van Bredehorn oorspronkelijk een religieuze vrouwen gemeenschap her

bergde die zich toelegde op het zingen van de getijden. 
In de reeds meermalen aangehaalde compromis-oorkonde van 1319 is sprake van huizen 

en conventen (domus et conventus), in die zin dat aan ieder huis een conventsgemeenschap 
verbonden was. Dat conventus in deze tekst als meervoud moet worden opgevat, blijkt niet 
alleen uit de bewoording (bijvoorbeeld: Aliam [literam] habent conventus) maar ook uit de 

inhoud. Het charter is opgesteld door vijf arbiters om een langdurige ruzie te beslechten 
over de wederzijdse rechten en plichten van de commandeur van Steinfurt aan de ene kant 
en de commandeurs en de conventen van de genoemde twintig johannieter huizen in Fries
land aan de andere kant.23 De belangrijkste bepalingen van de drie kerkelijke en twee leken
scheidsrechters zijn: 1. dat de commandeur van Steinfurt geen exactiones mag eisen van de 
personen die door de Friese commandeurs in hun huizen worden opgenomen; en 2. dat 
commandeur van Steinfurt aan de broeders van de huizen van Sint Jan in Frisia het recht 
van de commandeurskeuze laat, met de bepaling dat de electie steeds op canonieke wijze 
door het maior pars van de broeders dient te geschieden. Dat zijn verrassende clausules voor 
een ridderorde die statutair haar generaal-overste, al dan niet bij delegatie, de bevoegdheid 
toekent iedereen te benoemen die hij wil, zonder de broeders op het laagste niveau daarin 

zeggenschap te geven. Ze sluiten direct aan bij de regel van Benedictus en passen daarom 
beter bij een kloosterorde dan bij een centraal geleide ridderorde. Dat de Friese broeders -

na lange processen voor diverse wereldlijke en kerkelijke instanties - deze rechten toegewe-

20 Wie sen m ü II e r (als in noot 16), pp. 47-51. 
21 Caesarius von Heisterbach, Dialogus Miraculorum, Dl. 1-2, ]. St r a n g e (ed.), Köln 1851 , disr. XII, cap. 

26, p. 337-338. 
22 W. N ol e t en P. C. Boe ren, Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen, Amsterdam 1951 , p. 399. 
23 Nader geanalyseerd in Mol, Beginnings (als in noot 15), p. 314-316. 
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zen kregen, kan alleen maar gebaseerd zijn geweest op de omstandigheid dat in hun huizen 
kloosterlijke gemeenschappen gevestigd waren. 

Maar, uit welke personen bestonden deze conventen? De toekenning van het recht om 

een overste te kiezen aan alleen broeders doet op het eerste gezicht veronderstellen dat het 
mannengemeenschappen waren. Zouden we alleen kunnen afgaan op de wijze waarop de 
Friese johannieters en hun huizen in de overgeleverde teksten van de veertiende en vroege 
vijftiende eeuw voorkomen, dan moesten we dat zonder meer voor waar aannemen. De 
commanderij van Warffum bijvoorbeeld wordt in 1290 in Hamburg vertegenwoordigd 
door de fta tres crucesignati de Verfom in Frisia. Ruim honderd jaar, in 1399, wordt een 
rechtshandeling voor het convent afgesloten door de ftatres Syeko, commendator, Uteko, ce

lerarius, totusque conventus in pratis Werphum. 24 In 1456 oorkonden namens het klooster in 
een soortgelijke kwestie: heer Hendrick commelduer, heerJacob, prior, Popko, kelner, unde ge

mene oldermans unde broeders des cloesters to Werphum .25 De term oldermans is een Middel
nederlandse vertaling van het Latijnse 'seniores' . 

Toch kennen we juist Warffum uit de bekende visitatierapporren uit 1495 en 1540 van 
het prioraat Alemania als een johannieter nonnenklooster, waarin vele geletterde nonnen 
woonden die de mantel en het kruis van de orde droegen.26 In 1495 heet het een huis te 
zijn onder leiding van een commandeur en twee kapelaans, met een bevolking van 60 mo

nialen die alle kanonieke getijden lezen en zingen. In 1540 is het bestuur in handen van een 
priorin , terwijl het gehele kapittel van het convent niet minder dan 80 monialen met de 
mantel en het kruis telt. Van hen wordt verder meegedeeld dat bij hun opname naar vermo
gen een bruidsschat (dos) werd betaald door de oudersP Het mannelijke element wordt dan 
vertegenwoordigd door de priesterbroeder Herman van Deventer. Omdat deze geen com
mandeur (meer) wordt genoemd lijkt het alsof hij formeel aan status heeft ingeboet. Dat is 
echter gezichtsbedrog. In tal van documenten vóór 1540 wordt broeder Herman van De
venter beti teld als commandeur van Warffum, terwijl zijn opvolger eveneens zo wordt aan
geduid.28 

Wel is het zonneklaar dat de zusters sinds ca. 1500 in de officiële stukken steeds zicht
baarder voor hun convent naar voren treden en dus ook voor de buitenwacht bij de besluit
vorming inzake rechtshandelingen betrokken blijken. Wat dat betreft kan volstaan worden 

met te verwijzen naar een oorkonde uit 1533 waarin een juridische kwestie wordt geregeld 

24 Rijksarchief in G roningen (hierna RAG r) , Arcruefkloosrer Wijrwerd, inv. nr. 5 (reg. 19) . 
25 RAGr., Archief kloosrer Selwerd, inv. nr. 1 (carrularium), f. 119. 
26 Van W in re r (als in noor 2), p. 477 (I495): ... Werffong, in quo est preceptor fra ter Rodulphus de Lage, qui 

habet secum duos cappelfanos ordinis sancti Johannis et circa sexaginta moniales ordinis sancti Johannis, que le
gunt et cantant omnes ho ras canonicas; pp. 520-52 1: ... preceptoria de Vo rffin, ubi resident virgines moniales or
dinis santi Johannis. D e visitatiebul werd voorgelezen aan de religiosa domina Geburgia p riorissa dicte precepto
rie, cum toto cap itulfo virginum monialium in numero circa octuaginta, portantes mantel/um et cmcem dicti or
dinis santi Johannis. 

27 Dicxit eciam pro quando recipiuntur virgines, parentes eamm solvunt dotem secundum possibilitatem et quod pec
cunie exponuntur in censibus vel in aliis reditibus: Van Win r e r (als in noor 2), p. 522. 

28 O.a. in 1508, 151 4, 153 1, 1533. In 1545 blijkr hij als commandeur opgevolgd door broeder Henricus Ro
sendael; N oor d h u i s (als in noor 7), pp. 60-61. 
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door H ermannus van Deventer, commenduyr, heer Ebe/e, curatus tot Stisquart, her Luytken En

nynge, her Dtto Moer, heer H enrick Rosenda/, ordenspresters, juffer Gebbe Nannynges, priorin

ne, myt den gemenen convente tot WarJJUm .29 Naast de commandeur en vier ordepriesters, on
der wie de pastoor van Stitswerd, zijn ook de priorin en het hele convent (van zusters) ge
noemd. In nog latere akten vinden we soms de suppriorinne vermeld, een kellersche, en de 
senioerschen (of senior zusters) . Kortom, naarmate de tijd voortschrijdt komen uit de schrif

telijke stukken langzamerhand de contouren te voorschijn van een compleet nonnenkloo
ster met een betrekkelijk kleine staf aan priesters en lekenbroeders. 

Voor Wijtwerd is precies dezelfde ontwikkeling te volgen. In 1304, 1347 en 1402 wordt 
de gemeenschap van deze commanderij naar buiten toe gepresenteerd als bestaande uit de 
preceptor c.q. commendator et fratres domus hospita/is sancti Johannis Jeroso/imitani in Wlt

werth.3° Pas in 1455 is voor het eerst sprake van zusters. Maar dan kan uit de omschrijving 
ook meteen opgemaakt worden dat ze deel uitmaakten van de conventsgemeenschap. Let
terlijk gaat het namelijk om de commandeur en de ... ghemene convents broedere unde suste

rr des huses to Wijtwert.3 1 Het visitatierapport van 1495 geeft meer details over de samenstel
ling van het convent. Het bestaat dan naast de commandeur en één kapelaan uit vijftien 
vrouwen van de orde, mu/ieres ordinis sancti Johannis, die alle kanonieke getijden lezen en 
zingen,32 In 1537 wordt van twee jufferen gemeld dat ze geprofessyde susteren zijn, nonnen 
dus die de geloften hebben afgelegd,33 Drie jaar later heet het huis van Wijtwerd religieuze 
virgines te herbergen onder leiding van een priorin, die terzijde wordt gestaan door broeder 
Wolter de Gruningen als ipsius domus sacerdos et administrator,34 Uit andere stukken weten 
we dat laatstgenoemde de titel van commandeur droeg. Het aantal van de nonnen wordt 
niet genoemd door de visitatoren, alleen dat het er minder waren dan in Warffum. Ze droe
gen de mantel en het kruis van de orde en wuden dezelfde levenswijze hebben gekend als 
de zusters van Warffum. Voorts hadden ze de naam kuis en zeer religieus te zijn: caste et re

/igiosissime ... , p rout est fama. Volgens de overlevering droeg de laatste non van het in 1594 
geseculariseerde Wijtwerd, Margretien Rotgerts, een rood kruis op haar kleed aan de rech
terschouder.35 Ook bij Wijtwerd uitten de vrouwelijke ambtsdragers, afgezien dan van de 
priorin, zich pas op het eind van de zestiende eeuw in de stukken. In 1567 wordt de latere 

29 oo r d h u i s (als in noot 7), p. 65 . 
30 OGD, nrs. 223, 403; RAGr. , Archief klooster Wijtwerd, inv. nr. 2. 
31 RAGr, Archief klooster Selwerd, inv. nr. I , f. 118v. (27 nov. 1455). Vergelijk soorrgelijke uitdrukkingen in 

oorkonden van 1464 en 1482: N oor d h u i s (als in noot 7), p. 3 1. 
32 Van Win t er (als in noot 2) , p. 477. 
33 RAGr, Archief klooster W ijrwerd, inv. nr. 23 (24 aug. 1537). 
34 Van Win t er (als in noot 2) , pp. 523, 526. Overigens is sprake van 60 personen in rotaal die dagelijks uit 

de opbrengst van het klooster gevoed moeten worden, los nog van de gasten, voorbijtrekkende bedelaars, sol
daten en seizoenarbeiders die een beroep op de vrijgevigheid van de nonnen deden. Dat lijkt erop te wijzen 
dat het klooster naast de koorzustergemeenschap, het inwonende dienstpersoneel en een klein aantal conver
sen en proveniers ook nog een aantal lekenzusters onderdak bood. 

35 Franciscus Mij I e man, Ommelands eer, in: A. Pat h u i s, Het handschrifr "Ommelands eer" van pa
ter Franciscus Mijleman SJ. Missionaris der Ommelanden, in: Archief voor de Geschiedenis van de Katho
lieke Kerk in Nederland 7, 1965, pp. 1-110; hier 61. 
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piro rin Ode of Ootghen Wijbens als senioersche wordt opgevoerd, en in 1584 tekende Ge
se van Steverde, alias ter Lage, als keldersche, dus als keldermeesteres .36 

Als de zusters inderdaad in 1455, 1495 en 1540 volledig deel uitmaakten van het con
venr, dan kunnen we de vraag stellen of ze ook niet meebegrepen waren in eerdere en ge

lijktijdige opsommingen waarin geen zusters worden genoemd maar waarin wel sprake is 
van niet nader gespecificeerde gemene conventslieden. Zo bijvoorbeeld in een andere akte uit 
1455, waarin als oorkonders optreden: heer (= priester) Johannes, commandeur, heer Alle, 
pastoor te Maarhusen, broeder Auteko, kelner, broeder Poppeke, smidmeester, broeder Jo
hannes, schoenmaker, broeder Eppen, hofmeester te Wijrwerd, heer Lubbert prior, broeder 
Gheert Smit, kelner, broeder Haerd, hofmeester te Ernstheem, en de gemene conventualen 

van Wijtwerd.37 Vergelijken we deze opsomming met de al eerder geciteerde uit hetzelfde 
jaar, dan valt op dat alleen de priesters en lekenbroeders bij hun naam worden genoemd. 

Hoewel het strikt genomen niet zeker is dat deze negen heren en broeders samen de totale 
mannel ij ke bevolking hebben omvat, is dat wel aannemelijk. Het gaat om drie priesters (een 
commandeur, een pastoor en een prior) en zes conversen (rwee kellenaars, rwee hofmeesters, 

een smid en een schoenmaker). Van de eerste zeven kan men zich nog wel voorstellen dat 
ze alleen omwille van hun ambt in de rechtshandeling zijn betrokken - eventueel met weg
lating van andere ambdoze broeders -, maar dat geldt niet voor de smid en de schoenma
ker. Die kunnen er alleen voor de volledigheid - om de instemming van alle broeders te on
derstrepen - bij zijn gehaald. In een oudere oorkonde, uit 1430, zien we dezelfde aanpak.38 

Eerst worden de heren (= priesters) en broeders (= conversen) genoemd, ieder met hun 
naam en ambtsaanduiding. Daarna volgt de groepsaanduiding ... ende de meyne conventes

lude to Wytwerth. Mede gelet op de informatie over de convenrsbevolking van 1495 en 1540 
kunnen we daarom niets anders dan concluderen dat in deze gevallen met 'meyne conven
teslude' al leen de zusters bedoeld kunnen zijn geweest. 

Apart van de prominenre aanwezigheid van, en juridische participatie door lekenbroeders 
in deze stukken van 1430 en 1455 - waarover verderop meer - intrigeert hier de titel prior 

van heer Lubbert in 1455. Moeten we hem zien als de leider van een aparte conventsge
meenschap van niet bij name genoemde broeders, en als zodanig ook veranrwoordelijk voor 
wellicht de uitvoering van het koorgebed door hen, of was zijn priorschap meer een 
ereambt? Het is wel van belang die vraag te stellen. In het eerste geval zou Wijrwerd name
lijk een klassiek dubbelklooster 39 zijn geweest, met rwee gescheiden koorgemeenschappen, 
waarvan de mannelijke door een prior geleid werd en de vrouwelijke door een priorin. In 
het rweede geval hebben we te maken met een vrouwenklooster onder mannelijke leiding. 
Hoewel we er geen harde bewijzen voor hebben wijst alles op het laatste. De rweede keer 
dat er een prior wordt genoemd - dat is in 1499 - beschikte de commanderij over hetzelf
de kleine aantal priesterbroeders als in 1455. Dan worden genoemd als oorkonders namens 

36 N oo r d h u i s (als in noot 7), p. 44. 
37 RAGr, Archief kJoosrer Selwerd, inv. nr. I (carrularium), reg. 149 (24 nov. 1455). 
38 RAGr, Archief kJoosrer Wijrwerd, inv. nr. 12 (12 maart 1430). 
39 In de zin van Stephan H i I p is c h, Die DoppelkJösrer. Enrsrehung und Organisarion, Münster 1928, p. I. 
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het convene heer Rodolphus Horenken commandeur, Gherardus prior, heer Tamme pas
roor te Maarhusen, (broeder) Hermen bakmeester ... myt unsen gemenen capitteLaren, preeste

ren, geleerden ende ungeleerden, bynnen ende buten, die stemmen mogen in onse convente;40 dat 

is: met alle gezamenlijke kapi((elleden, priesters, geleerd en ongeleerd, inwonend of uit
wonend, die stemrecht hebben in ons convenr. Deze siruatie komt geheel overeen met de 
invemarisarie van 1495 roen naast de commandeur slechts één inwonende priesterbroeder 
in Wijrwerd werd aangetroffen. Die priester kan niemand anders dan de prior Gherardus 
zijn geweesr.41 Heer Tamme hoorde weliswaar in 1495 ook nog rot het convem, maar hij 
ombrak vermoedelijk op het appel van de visitatie omdat hij als pasroor van Maarhusen uit
wonend was.42 

Alles overziend kunnen we uit het voorgaande concluderen dat in de vijfriende en zes
tiende eeuw, en zeer waarschijnlijk ook reeds in de veertiende eeuw, Warffum en Wijrwerd 
geen klassieke dubbelkloosters waren maar vrouwenkloosters, waarin het koorgebed ver
zorgd werd door gemeenschappen van nonnen. Deze vrouwenkloosters sronden onder man
nelijke leiding en hadden een staf van lekenbroeders die voor het eind van dede vijftiende 
eeuw geleidelijk in omvang afnam. 

Gemeenschappen van lekenzusters 

Tot zover is het beeld betrekkelijk helder. Er waren in 1495 en eerder tenminste rwee jo
hannieter convemen van koorzusters in Frisia. Zij voerden dezelfde taken uit als het zuster

klooster van de Duitse Orde te Katrijp/Steenkerk in Westerlauwers Friesland, dat als onder

convent één geheel vormde met het naburige mannenklooster van diezelfde orde te Nes en 
dat omstreeks 1375 geleerde nonnen herbergde van goede komaf die konden zingen en de 
zeven getijden houden en die baden voor het zieleheil van de goede (lees welgestelde) ge
srorvenen uit het" land.43 Het zou in de eerste helfr van de vijfriende eeuw door zijn armoe 
te gronde tijn gegaan. 

Zingende nonnen lijken ook aanwezig te zijn geweest in het johannieter huis van 
Sneek.44 Er is tenminste één overruigende aanwijzing dat het convem op de Sim-Jansberg 
van Sneek in het begin van de vijftiende eeuw naast een groot aamal priesterbroeders en le
kenbroeders ook een gebedsgemeenschap van zusters herbergde. In een oorkonde van 1432 
is met zoveel woorden sprake van een soror ordinis sancti Johannis, Eelke Mauringhe ge-

40 RAGr, Archief k100srer Wijrwerd, inv. nr. 1 (11 augustus 1499). 
41 Hij is naar alle waarschijnlijkheid dezelfde als prior Gheert en heer Gherdt Kremer, stadtholder des conventes toe 

Wijtwarden , die respecrievelijk in 1504 en 1506 in de srukken voorkomen: RAGr., Archief k100srer Wijr
werd, inv. nrs. 109 en 110. 

42 Eenzelfde samensrell ing rreffen we in 1510, juli 19, wanneer Wijrwerd wordr gerepresenreerd door heer Wol
rer upren Dijck, commandeur, heer Johan Snelle, priesrer, heer Lamberr Hagedoerne, broeder Hermen bak
ker en verder de convenrsl ieden re Wijrwerd: RAGr. Archief Hoge Jusriririekamer, reg. 55. 

43 Uirvoerig over dir k1oosrer: Mol, Friese huizen (als in noor 14), pp. 66-70. 
44 I bid e m. Vgl. echrerT 0 m m a s i (als in noor 1) , p. 193. 
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naamd, die verblijf hield in her monasterium van de johannierer orde in Sneek en voor wie 
aan dir kloosrer een sruk land van enige omvang was overgedragen.45 De eigendom van dar 
land werd de johannierers berwisr door de familie van zusrer Eelke, zodar er drie dorpspas
roors uir de omgeving aan re pas moesren komen om als scheidsrechrers in de zaak re be
slissen. Dar her nier de inrenrie van Eelke was om als 'consoror' of 'familiaris' ror een man
nenconvenr roe re rreden maar werkelijk God re dienen als non in een vrouwen gemeen
schap, kan - behalve uir de omvang van haar dos - worden afgeleid uir haar verklaring ren 
oversraan van de arbiters dar ze de wereld wensre re verzaken en in her monasterium blijven, 
en daarb ij haar goederen, lichaam en ziel opdroeg aan God en Sinr Jan. Overigens kan op 

dar rij dstip de Sneker zusrergemeenschap nier meer omvangrijk zijn geweesr. In 1495 wor
den er in Sneek geen nonnen meer gesignaleerd, zodar moer worden aangenomen dar de 
broeders her zusrerconvenr in de russenrijd hebben laten uirsterven door geen novicen meer 

roe re laren. 
Dar her visirarierapporr van 1495 behalve voor Warffum en Wijrwerd geen melding maakt 

van zusrers in de Friese huizen, moge aldus dan geen probleem opleveren mer betrekking ror 
Sneek, voor de meesre van de overige johannierer nederzettingen in Frisia doer her dar wel. Er 
is namelijk een groor aanral berichren over Friese zusrers dar nier mer de invenrarisarie van 
1495 spoort. Als we ze hierna kort in chronologische volgorde doornemen, komen we eersr 
uir bij Abbingwehr in Emsingo, dar in 1540 her rijksre ordehuis van Oosrfriesland wordr ge
noemd.46 In 1402 is daar sprake van de broeders en zusrers van Sr. Johannes .47 Dar de zusrers 
er ror de convenrualen worden gerekend, blijkr uir een oorkonde van rien jaar larer, waarin 
een lokale edelman een hooiweide aan de commandeur en covenrualen van Abbingwehr over
draagr, mer de bepaling dar voornoemde commandeur en de voornoemde broeders en zusrers 
voorraan over dar land als hun volledige eigendom mogen beschikken.48 Ook uit diverse an
dere vijftiende-eeuwse srukken wordr duidelijk dar zusrers of'sorores' ror de convenrualen van 
her huis behoorden.49 Zoals we verderop zullen zien, zijn er zusrers in Abbingwehr gebleven 
ror de inbeslagname van her huis door de graaf van Oosrfriesland in 1528. Ze werden nier ge
leid door een priorin maar door een suster moder,50 een marer dus, precies zoals her zusrer
kloosrer Sreenkerk van de Duirse Orde in Wesrerlauwers Friesland, dar in 1491 werd gereor
ganiseerd en sindsdien ook alleen maar lekenzusrers onder dak had)l 

De volgende vroege vermelding van zusrers in een Fries johannierer huis berreft de com
manderij van Srrückhausen, in her Bremer Sradland op de wesroever van de Wesermonding. 

45 Mol, Fri ese huizen (als in noor 14), p. 256-257. 
46 melior aliarum domorum: S c h ö n i n g h (als in noor 8), p. 125. 
47 den broderen ende z usteren to Abbingeweer van z unte Johannis leven: OUB I, nr. 188. 
48 dam ex hoc prefotie fratribus et sororibus et comino Nyttardo commendatori hereditatem possidendi, vendendi seu 

alienandi ... penariam potestatem: OUB I, nr. 232 (J 1 november 14 12). 
49 Zie bijvoorbeeld de roelichring op de goederenlijsr uir 1437 van de uithof Miedelsum, waarin diverse stuk

ken land genoemd worden die door mer name genoemde zusrers zijn ingebrachr: OUB I, nr. 469; en de ver
melding van soror Encka de Grimassum, conventualis in loco prenominato in 1457: OUB ! , nr. 674 . . 

50 Genoemd in een klaagbrief uit 1526 waarin een pasroor in de buurr meldr dar broder Sunke en de suster mo
der met dy andere conventiskynderen wel weren dar hij her kloosrer mer aanzienlijke schenkingen in geld en 
narura heefr verrij kt: Sraarsarchiv Aurich, Rep. 1, nr. 773. 

51 Mol, Friese huizen (als in noor 14) , pp. 138-140. 
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Bron is hier een verklaring uit 1423 welke de johannieter broeder Hilderyck op zijn sterf
bed over de stichting van zijn klooster aflegde en die na zijn dood door twee pastoors in de 
omgeving werd bekrachtigd.52 Voor een groot aantal getuigen zet hij daarin uiteen dat een 
bepaald bezitscomplex samen met de verwoeste kerspelkerk van Strückhausen53 op zijn ini
tiatief en met toestemming van de parochianen is overgedragen aan God, Maria en St. Jo
hannes de Doper tot gebruik door, en onderhoud van ... synen oLden closterbroderen unde sus

teren ... de dat eruee dregen sunte Johannes ordens to Struekhusen, to godesdenste unde sunte Jo

hannes unde to erer vodynge unde kledynge unde allen armen luden de ere alemyssen begheren

de synt. Tot slot stelt hij dat de goederen voor eeuwig aan het Kloester sunte Johannes orden 

to Struekhusen moet blijven. Met andere woorden, Strückhausen werd door zijn grondleg
ger beschouwd als een klooster, waar de godsdienst door broeders en zusters werd onder
houden en waar vele armen aan de poort van aalmoezen werden voorzien. 

Soortgelijke vijftiende-eeuwse vermeldingen van broeders en zusters als de bewoners van 
een convent kennen we voor Havermönken (alias thon Hovon), Heiselhusen, Jemmingen en 

Muhde. Het eerstgenoemde huis heet in 1443 een klooster te zijn. Bijzonder is dat de lei
ding niet in handen was van een commandeur maar van een provest ('prepositus'), Volquerd 
genaamd. Deze verklaart met het gehele convent, met toestemming van alle unser brodere 

unde susters thon Hovon, een bezitscomplex om wille van een betere bescherming op te dra
gen aan de graaf van Oldenburg, tegen betaling van een jaarlijkse rente aan boter. Het stuk 
is bekrachtigd met het zegel van het domus sancte Johannis de Hovon.54 Heiselhusen, aan 
de westkust van Emsingo, was oorspronkelijk een uithof van de commanderij van Gold
hoorn bij Finsterwolde, in Groningerland. De vestiging werd in 1446 door de balijer van 
Westfalen op een vergadering van alle Friese commandeurs tot een zelfstandig huis ver
klaard, om een einde te maken aan de tweedracht tussen de commandeur en het convent 
van Goldhoorn enerzijds en her Aeke ende de ghemene broders ende susters des huses to Hesel

dahusen anderzijds .55 Als Heiselhusen als oorspronkelijke satelliet al een gemengde bevol
king had, dan mogen we dat ook wel aannemen voor het moederhuis Goldhoorn. Voor 

Jemmingen kan gewezen worden op een bericht uit 1477 over het bezit van een bepaald 
stuk land dat door een zekere zuster Ocka, die kennelijk op latere leeftijd als weduwe was 
ingetreden, aan het convent was geschonken.56 Ten tijde van de visitatie van 1540 was het 

gebouwencomplex van de commanderij Jemgum onbewoonbaar vanwege oorlogsschade. 
De commandeur was vanouds verplicht twee andere priesters en zes zusters te onderhouden, 
maar er was geen commandeur meer. Alleen leefden op de uithof Holtgaste met de daaraan 
verbonden parochiekerk nog een priesterbroeder met twee oude zusters)? 

52 Oldenburgisches Urkundenbuch (hierna OldUB), Bd. J-VIlI , D. K 0 h I en G. R ü [ h n in g (ed.), 0 1-
denburg 1914-1935. Bd. 11 , nr. 672. 

53 De kerk was volgens een bericht in 1396 oorspronkelijk wel al aan St. Jan gewijd. Of er vóór de verwoesting 
in het kader van een vete, al johannieters aan verbonden waren geweest, is niet duidelijk. OldUB 11, nr. 516. 

54 OldUB 11, nr. 783. 
55 OUB J, nT. 573. 
56 OUB J, nr. 897. 
57 Item hebet allodium sive grangiam Holtgast ... in qua continue residet unus sacerdos cum duabus antiquis sorori

bus: S c h ö n i n g h (als in noot 8) , p. 122. 
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In Muhde aan de Eems, dat in 1439 met zoveel woorden een convent wordt genoemd, s8 

bevonden zich in 1490 zowel broeders als zusters. In een testament uit dat jaar legateert 
priesterbroeder Herman Grone van Muhde behalve een bedrag voor zielemissen, te lezen 
door zijn medebroeders, ook twee tonnen Hamburger bier voor de 'susteren en de brode
ren' van het huis. Volgens het visitatierapporr van 1540 werd Muhde gewoonlijk bevolkt 
door een commandeur, twee priesterbroeders en zes zusters .59 Op het moment dat de visi
tatoren langs kwamen troffen zij naast de commandeur slechts één priester en vijf oude zus

ters aan. Deze gemeenschap werd bijgestaan door tien knechts op de boerderij en zes dienst
maagden die de opdracht hadden de zusters in het huis te verzorgen 

Voor de overige huizen dateren de oudste gegevens over de aanwezigheid van zusters pas 
uit de zestiende eeuw. In de commanderij van Dünebroek zouden vóór de Reformatie steeds 
zo'n twaalf tot vijftien zusters geleefd hebben.60 In een oorkonde van 1510 verklaren de 

commandeur, broeders en zusters van Dünebroek dat ze altijd goede en trouwe onderzaten 
van de bisschop van Munster zijn geweest en dat ook zullen blijven. In 1540 verbleven er 
naast de commandeur nog acht oude zusters. Zij werden terzijde gestaan door vier dienst
maagden in het huis en vier knechts op de boerderij.61 Bij de visitatie meldde de comman

deur dat hun getal eerder hoger was geweest. Als we daarop af mogen gaan, dan kunnen we 
veronderstellen dat het in de vijftiende eeuw van Dünebroek afgesplitste huis van Ooster
wijtwerd in Groningen, dat in 1476 bij de commanderij van Oosterwierum werd geïncor
poreerd en dan met zoveel woorden zowel een klooster als een convent wordt genoemd, 
eveneens zusters onderdak heeft gehad.62 

O p de casus van juist Oosterwierum zal hierna uirvoerig worden ingegaan. Voor het mo
men kan niettemin reeds worden gesignaleerd dat hoewel dit huis in 1495 te boek stond als 
een priestercommanderij met naast de commandeur zes broeders, het in de decennia nadien 
wel degel ijk zusters herbergde.63 In 1528 hielden er tenminste twee uit Abbingwehr ge
vluchte zusters verblijf: Wibbe Molners en Margarete Hinrekink.64 De visitatoren van 1540 
stelden vast dat in Oosterwierum een priestercommandeur resideerde met twaalf zusters die 
niet gehouden waren de kanonieke officies te zingen omdat ze niet geletterd waren.6S Dat 
deze lekenzusters wel degelijk als leden van het convent beschouwd werden, valt af te leiden 
uit een oorkonde van 1516 waarin Oosterwierum wordt vertegenwoordigd door heer Cla

wes commandeur, heer Johan van Renen prior, heer Geert van den Dam ende voert preesteren 

ende gemene conventualen. De priestersbroeders vielen uiteraard onder de gemene conventu

alen, maar de laatste groep moet groter zijn geweest; anders had het weinig zin ze apart te 
vermelden. 

58 OUB j , nr. 508. 
59 Sc h ö n i n g h (als in noot 8) , p. 120. 
60 I cl e m , p. 36. 
61 Item habet octo antiquas moniales et antiquo tempo erant plures: i cl e m, p. 116. 
62 N 0 0 [cl h u i s (als in noot 7), pp. 70, 115-116. 
63 Van W in te r (als in noot 2), p. 477. 
64 N 0 0 [cl h u i s (als in noot 7), p. 56. 
65 ubi residet comendator sacerdos cum duodecim virginibus monialibus /aids, quia non tenentur divina officia can

tare horas canonicas, nam sunt indocte: Van Win ter (als in nOOt 2), p. 531. 
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Om het beeld te completeren volgen tot slot nog de gegevens over Bokelesch en Hasselt. 
Bokelesch in Saterland had in 1549 een soortgelijke personele samentstelling als Düne
broek.66 De commandeur en priesterbroeder heer Gheerdt gaf toen op dat zijn kloostertje 
behalve door hemzelf bevolkt werd door een lekenbroeder en tien zusters, te weten Rycke, 
Gheeske, nog een andere Rycke, Hylle, Wybbeke, de lichamelijk gebrekkige (pauper) Talc
ke, Styne, Aleke en Wobbeke. Deze twee broeders en acht zusters werden bediend door ne
gen, eveneens met name genoemde knechten en maagden. 'Wij zijn allen arm en knechten 
aller armen', zo klinkr de vrome noodkreet van de commandeur aan het slot van het regis

tertje, om te voorkomen dat zijn huis fiscaal te zwaar aangeslagen zou worden door de graaf 
van Oldenburg. Het waren immers zware tijden in het midden van de zestiende eeuw. Dat 

gold zeker ook voor de commanderijen van Hasselt en Burmänken die meteen in 1528 door 
graaf Enno II van Oostfriesland in beslag waren genomen en aan pachters verhuurd. Vol

gens een getuigeverklaring van een oude zuster van Abbingwehr uit 1566 zou commandeur 
Berend Buther van Hasselt in het voorjaar van 1528 zijn toenmalige concubine, een onder 
zijn hoede staande kloosterzuster, gehuwd hebben.67 Vermoedelijk is de begine van Hasselt 
die in 1545 van gravin Anna een som van 12 Emder toegestopt kreeg om in haar vaderland 
terug te keren, het laatste conventslid geweest. 

Uit al deze vermeldingen blijkt dat de meeste Friese huizen buiten Warffum, Wijtwerd 
en mogelijk ook Sneek naast een aantal priesterbroeders en conversen ieder een bevolking 
van zusters hadden van wie de status niet meteen uit hun omschrijving blijkt. Voor hen zijn 
alleen de aanduidingen sorores, virgines of moniales overgeleverd. Alleen met betrekking tot 
de zusters van Oosterwierum wordt in 1540 gemeld dat het ongeletterde lekenzusters wa
ren (sorores laicae, indocte). Van sommigen (die van Strückhausen) weten we dat ze het 
kruis op hun habijt droegen. Wat hun materiële inbreng betreft is tussen de regels door wel 
duidelijk geworden dat ook van hen een intredeschenking werd verwacht. De instellingen 
waarin ze verbleven, worden in tal van bronnen kloosters of conventen genoemd, ieder met 
een gemeenschap van conventualen. Veel wijst erop dat deze zusters geacht werden deel uit 

te maken van die gemeenschap, in ieder geval door mensen in de omgeving met wie hun 
oversten namens hen juridische transacties afsloten. De buitenlandse visitatoren die in 1495 
namens de orde informatie in Steinfurt over de Friese huizen inwonnen, dus zonder ze per

soonlijk te bezoeken, beschouwden zulke zusters - die het Latijn niet beheersten en dus niet 
in staat waren het kanonieke getijdengebed te zingen - echter niet als geprofeste ordeleden 
en lieten ze derhalve onvermeld. Dit deden ze kennelijk met instemming van de comman
deur van Steinfurt. In hun ogen hadden lekenzusters geen volwaardige status en mochten 
die ook niet hebben. Vandaar dat we uit hun verslag de indruk krijgen dat het johannieter 
leven in Frisia buiten Warffum en Wijtwerd een mannenzaak was en dat ook moest zijn. 

66 OldUB IV, nr. 873. 
67 S c h ö n i n g h (als in noot 8), pp. 52-53. 
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De reformatie van Oosterwierum (1480) en Abbingwehr (1499) 

D ie opvaning was echter op dat moment nog maar kort in de kring van Friese johannie
ter huizen doorgedrongen. Eigenlijk was dat pas sinds de jaren 1480-1482 het geval toen de 
commanderij van Oosterwierum op last van de balijer van Steinfurt en met instemming van 
de Friese commandeurs aan een reformatie of reorganisatie werd onderworpen.68 Daarover 

zijn een paar informatieve akten bewaard gebleven. De belangrijkste is een niet nader geda
teerde oorkonde waarin Bernt van Schedelich, balijer van Westfalen en commandeur van 
Steinfu rt, samen met het convent van Steinfurt bepaalt dat men het huis van Oosterwierum 
zodanig zal reformeren dat het op dezelfde wijze zal leven naar de regels en statuten van de 

orde als de huizen te Straatsburg en Keulen, met als eerste en belangrijkste consequentie dat 
... 'men de geprofeste jonkvrouwen en vrouwspersonen van de orde, die er op dit moment 
verblijven, zal wegsturen naar een ander huis en dat Oosterwierum voortaan een huis van 
manspersonen van de orde zal zijn' .69 Om dit voornemen gerealiseerd te krijgen kon de ba

lijer geen beroep doen op priesterbroeders uit zijn eigen kring van commanderijen. De lei
ding van de operatie werd in handen gelegd van Arnd Zekelhorn, pastoor van het dorp Ha
ren dat even ten zuiden van de stad Groningen lag. Deze buitenstaander zou daartoe het jo
hannieter habijt omgehangen krijgen en in de orde opgenomen worden. Hij moest zich ver
der van de steun verzekeren van twee priesterbroeders met ervaring in de observante wijze 
van leven, het liefst afkomstig uit Keulen. 

Het stuk is opgenomen in een bevestigingsoorkondél van 18 juli 1486, uitgevaardigd 
door Schedelichs opvolger Herbort van Sneitlage, kennelijk om de inmiddels op gang ge
brachte reorganisatie een duwtje in de rug te geven. Dat het op ca. 1480 gedateerd moet 
worden is af te leiden uit twee andere stukken. De eerste is een overgeleverde brief van de 
burgemeesters en raad van de stad Groningen aan de burgemeesters en raad van de stad 
Keulen, gedagtekend op 25 mei 1481, waarin ze hun collega's verzoeken er voor te zorgen 
dat er twee personen uit het johannieter convent van Keulen naar de johannieter kloosters 
in de Gron inger Ommelanden worden gezonden om me sie de reformacien te leren .?o De 
tweede is een transsumpt of authentiek afschrift van een aantal pauselijke bullen ten gun
ste van de johannieter orde. Het bevindt zich in het archief van Oosterwierum maar is ge
schreven in Keulen en werd op 15 juni 1480 op verzoek van Hupert van Heinsberg, com
mandeur van Keulen, in diens eigen commanderij van Keulen in aanwezigheid van enkele 
getuigen bevestigd door de proost van de St.-Maartenskerk van Kerpen.?1 Het heeft er alle 

schijn van dat het speciaal is samengesteld om de twee genoemde ordebroeders die vanuit 
Keulen naar Oosterwierum werden gezonden van dienst te zijn bij hun hervormingswerk. 
Dat ligt des te meer voor de hand, omdat het van tal van marginalia is voorzien als peruti-

68 Zie over het volgende ook oor d h u i s (als in noot 7) , pp. 47-50. 
69 J.G.c. Joos tin g, Onuitgegeven pauselijke bullen verleend aan de Hospitaalbroeders van den H. Johan

nes te Jeruzalem, in: Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, ieuwe Serie 1, 1902, pp. 275-313, hier 
309-312. 

70 Stadtarchiv Köln, Briefeingänge 1481 , 25 mei 148 1. 
71 RAG r. Archief klooster Oosterwierum, inv. nr. 1. 
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lis (zeer nuttig) en de sororibus nostri ordinis vide Sixtum. In het laatste geval verwijst de kant
tekening naar een in het transsumpt opgenomen afschrift van een bul van Sixtus IV van 23 
juli 1475 waarin deze paus aan een zekere Alexandra de Alfanis uit Florence toestemming 
geeft de door haar in haar vaderstad gestichte kluizen (heremitoria cum oratoriis) tot een 
klooster (conventus seu monasterium) om te vormen en ook verder nog vrouwen- en man
nenkloosters te stichten op Florentijns gebied. Deze bul is tegelijkertijd de meest recente in 
de verzameling. Kennelijk hebben de naar Oosterwierum vertrekkende Keulse broeders, die 
binnen hun kring vooraf weinig met zusters te maken zullen hebben gehad, gemeend zich 
op dit stuk te moeten oriënteren met het oog op de maatregelen die ze ten aanzien van de 
Friese zusters moesten uitvoeren. 

Daarmee is dan nog weinig gezegd over de toestand die er tevoren in Oosterwierum heer
ste en wat daaraan zonodig verbeterd moet worden. Daarover wordt echter meer duidelijk
heid geboden in een brief van 22 september 1482 waarin de reeds genoemde Bernt of Bern
hard van Schedelich, balijer van Westfalen en commandeur van Steinfurt, aan de kennelijk 
reeds 'hervormde' commandeur en broeders van Oosterwierum kenbaar maakt hoe zij voor
taan met lekenbroeders en lekenzusters om moeten gaan.72 Hij deelt hun mee dat hij kort 

geleden op het regionaal kapittel van de Friese huizen te Jemgum met instemming van alle 
commandeurs van Frisia besloten heeft dat voortaan geen enkele Friese commandeur meer 
lekenbroeders of lekenzusters mag opnemen door hun de orde en het kruis te verlenen; dat 
lekenbroeders en lekenzusters geen professie meer mogen afleggen en dat lekeconventualen 
een habijt moeten dragen dat hen onderscheidt van de geprofeste kloosterlingen .73 Voortaan 
dienen ze te leven onder een apart gehoorzaamheidsstatuut, in kuisheid. Verder mogen le

kenbroeders niet meer samen met de fi-atres sacerdotes et clerici als stemgerechtigden tot het 
huiskapittel worden toegelaten; zij horen geen bestuursmacht uit te oefenen en moeten 
alleen gehoorzamen. De balijer schrijft daar overigens wel bij dat hij de kapittelleden niet 
wil verbieden lekenbroeders in hun vergadering uit te nodigen om hun advies in te winnen 
of hen met een bepaalde opdracht te belasten. Instructief is ook zijn slotmededeling dat hij 
deze maatregelen heeft genomen omdat hij de reformatie van de commanderij van ganser 
harte wil bevorderen en ook omdat de abten van de naburige abdijen van Aduard (cist.), 
Rottum (ben.), Termunten (cist.) en Wittewierum (prem.) eveneens besloten hebben geen 
lekeconventualen meer tot hun kapittels toe te laten. 

Daaruit volgt dat men in de Friese huizen tot op dat tijdstip gewoon was zowellekenbroe
ders als lekenzusters in de orde op te nemen, professie te laten afleggen en hun het kruis 
te geven. De Friese 'fratres laici' en 'sorores laicae' werden dus tot 1480 door hun eigen ge
meenschap en door het volk in de omgeving beschouwd als volledig berechtigde leden van 

72 Joo s (i n g (als in noor 69), pp. 312-313. 
73 {..] statuimus et ordinavimus, quod extunc et inantea nulles commendatorum terre Frisie aliquos vel aliquas re

ciperet in fratres vel sorores laicos vellaicas, eis ordinem et crucem conftrendo; sed si quos vel quas reciperet, eos vel 
eas reciperet sub habitus distincto ad obedienciam et castitatem non ad proftssionem ordinis nostri { . .]. lntellexi
mus preterea quandam consuetudinem ymmo pocius corruptelam et omni juri contrariam omnique reformacioni 
dissonam, quod fratres laici, quibus maneat necessitas obsequendi non auctoritas imperandi, admittantur ad ca
pitulum, hebentes vocem in capitulo ut ceteri fratres et sacerdotes et clerici; quam quidem consuetudinem penitus 
et omnino reprobamus, cassamus et annullamus {..] ete.: i bid e m. 
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de orde van Sr. Jan. Verder kan uit deze bepalingen afgeleid worden dat de lekenbroeders 
toegang hadden tot het huiskapittel en dus betrokken werden in de belangrijke beleidsbe
slissingen die met betrekking tot het huis genomen moesten worden, zoals bijvoorbeeld over 
de keuze van een nieuwe commandeur. Dat dat ook werkelijk het geval was, blijkt uit de al 
eerder geciteerde representatieformules voor Warffum en Wijtwerd, waarin steeds naast de 
priesterbtoeder-commandeur en enkele andere priesterbroeders diverse lekenbroeders wor
den genoemd, in functies als kellenaar of hofmeester, maar ook als gewone ambachtslieden. 

De voo raanstaande positie van de lekenbroeders hield verband met hun betekenis voor 
de kloostereconomie die tot het midden van de vijftiende eeuw gebaseerd was op eigen ex
ploitatie. De leiding van het agrarisch bedrijf in vrijwel alle Friese kloosters berustte bij con
versen. Dat was bij de Friese johannieters en Duitse-Ordebroeders niet anders dan bij de 
Friese benedictijnen, augustijner koorheren, cisterciënzers en premonstratenzers. Als de 
kloosters van de andere orden lekenbroeders een status van geprofest lid konden aanbieden, 
dan konden die van de ridderorden daarin niet achterblijven. 'Monachi conversi' speelden 
ook bij hen een dermate vooraanstaande rol dat hun kloosters naar hen genoemd werden. 
Men sprak over Burmönken, Tjüchermönken, Havermönken, WarfUmer monniken en 005-

terwierumer monniken. Zij waren immers degenen die lange tijd het gezicht van het huis 
naar buiten bepaalden. Ze dienden daarbij het klooster niet alleen met hun managerscapa
citeiten en werkkracht maar verrijkten het ook met intrededonaties; hetgeen voor hen een 
reden te meer was om aanspraak te maken op stemrecht.?4 Pas toen in de loop van de vijf
tiende eeuw de economische structuur (i.c. de toenemende verpachting van kloosterlande

rijen) van veel kloosters ging veranderen en bij diverse orden een observantiebeweging veld 
won die zich huiverig betoonde voor grote en dus ongedisciplineerde lekenbroederpopula
ties, kon er een beweging ontstaan die de rechten van conversen wilde inperken. Wat dat 
betreft, was het zeker geen toeval dat de balijer in 1482 zich op soortgelijke maatregelen van 
collega's in naburige kloosters van andere orden kon beroepen. 

Dat er na 1480 werkelijk ernst gemaakt is met het weren van lekenbroeders uit de johan
nieter huiskapittels, en dus met het reduceren van hun status van geprofest ordelid tot die 
van donaat, zou daaraan afgelezen kunnen worden dat er sinds ca. 1480 inderdaad steeds 
minder lekenbroeders in de oorkonden genoemd worden. Ze zijn wel niet helemaal afwe
zig, maar treden toch lang zo duidelijk niet meer in het zicht als in de eerste helft van de 
vijftiende eeuw. Voor een lekenbroeder van Wijtwerd is in ieder geval bekend dat hij bij zijn 
intrede in 1489 geen professie aflegde maar alleen de gelofte van gehoorzaamheid.?5 

Over het welslagen van de hervormingsmaatregelen in Oosterwierum zijn verder geen 
berichten overgeleverd. Dat het de provinciale ordeleiding ernst is geweest met het transfor
meren van de Friese huizen van instellingen met een pluriforme bevolking van gelijkberech
tigde priesterbroeders, lekenbroeders, koorzusters en lekenzusters in kloosters waarin het ge
bed werd verzorgd door alleen priesterbroeders óf koorzusters, kan afgeleid worden uit een 
reorganisatiebesluit met betrekking tot de commanderij van Abbingwehr uit 1499. Op 10 

74 Noo r d h u i s (als in noor 7), p. 69; M o l, Friese huizen (als in noor 14), pp. 85-87. 
75 N oor d h u i s (als in noor 7), p. 45. 
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november van dat jaar besluit de nog steeds in functie zijnde balijer Herbort van Sne(i)tla
ge, commandeur van Steinfurt, met zijn huiskapittel dat hij de ordehuizen van Hasselt, He
sel en Boekzetel in Oostfriesland doet incorporeren bij het huis van Abbingwehr, en wel om 
dat laatste huis economisch te versterken zodat de commandeur van Abbingwehr voortaan 
... saL hoLden vijfordensheren tot eme, oer ghetyde tszamen indt koer tho Lezene aLLe daghe, ende 
dessulven gheLyken mysze, vesper und compLete tho syghene dageLix. 76 Een aanzet was hiertoe al 
eerder, vóór 1493, gegeven door de incorporatie van de commanderij van Heiselhusen. Ook 
die moest voortaan als te verpachten uithof de materiële basis van Abbingwehr gaan verster
ken.?7 

VrouweLijke stemmen in het kapitteL voor en na 1480 

Toch verdwenen de lekenzusters niet uit Oosterwierum, Abbingwehr of de voormalige 

commanderijen die nu bij Abbingwehr geïncorporeerd waren. Beide huizen telden welis
waar in 1495 naast de commandeur een kleine gemeenschap van vier tot vijf priesterbroe
ders die het getijdengebed moesten zingen en - zonder lekenbroeders - voortaan ook teza
men het huiskapittel vormden en een nieuwe commandeur kozen wanneer de oude overle
den was.?8 Ze herbergden elk echter nog steeds ook een gemeenschap van zusters. En het 
kostte de kapittels van deze huizen nog steeds moeite deze zusters voor de Friese buiten
wacht niet als volwaardige conventualen te presenteren. We constateerden immers al dat er 
in 1516 in een oorkonde betreffende Oosterwierum naast de met name genoemde com
mandeur, prior en één van de priesterbroeders sprake is van de preesteren ende gemene con
ventuaLen tho Oesterwerum sunte Johannes orden. 

Het al dan niet vertegenwoordigd zijn van de zusters in het huiskapittel is daarbij nog 
een kwestie apart. Kennelijk konden lekenzusters deel uitmaken van het convent zonder een 

volledige stem in het kapittel te hebben. Mogelijk werden ze in Oosterwierum geraadpleegd 
bij de keuze van een nieuwe commandeur, maar daar waren , zoals we zagen, toch alleen de 

priesterbroeders stemgerechtigd. In het koorzusterklooster van Wijtwerd bezaten de gepro
feste (koor)zusters in deze tijd daarentegen wel stemrecht. Dat zou al opgemaakt kunnen 
worden uit de reeds eerder aangehaalde oorkonde van 1499 waarin wordt gesproken over 
de gemene kapittelleden, priesters, geleerde en ongeleerde, die mogen stemmen in het con
vent. Het blijkt zwart op wit uit een stuk uit 1517 over een commandeursverkiezing. De 
keuze is dan in handen van een inwonende priesterbroeder, een uitwonende priesterbroeder 
alias de pastoor van Maarhusen, de inmiddels bekende convers Hermen bakker, en verder 

... den gemeynen conventsLuyden des hiLLigen huses Wijtwert.l9 Omdat naast de drie genoemde 

76 OUB 11, nr. 1646. 
77 Heiselhusen wordr als vepachre uirhof van Abbingwehr genoemd in een oorkonde van 1493: S c h ö n i n g h 

(als in noor 8), p. 40. 
78 et moriente comendatore sacerdotes conventuales alhun eli gunt, quem baiulivus comfirmat: 1540, Van Win

r e r (als in noot 2), p. 531. 
79 RAGr., Archief kloosrer Wijrwerd, inv. nr. 115. 
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broeders er verder alleen maar geprofeste zusterleden in het convent waren, moet de groep 
van conventslieden aan hen identiek zijn. Dat betekent dat de geprofeste monialen in 151 7 
meebepaalden wie hen als commandeur leiding zou geven. Zonder twijfel hadden deze toen 

ook al het recht zelf hun priorin te kiezen. 
Of ze dat recht van inspraak of medezeggenschap toen al lange tijd bezaten is moeilijk te 

zeggen. De omstandigheid dat de zusters van Warffum en Wijtwerd pas sinds ca. 1450 in 
de representatieformules van hun convent voorkomen doet vermoeden dat hier sprake is 
van een emancipatieproces. Voor de johannieter huizen in Friesland zijn verder geen berich
ten overgeleverd met betrekking tot het al dan niet hebben van inspraak door zusters bij de 
keuze van een nieuwe mannelijke overste. De oorkonden daarover van de Duitse Orde-hui
zen van Nes en Schoten in Westerlauwers Friesland, die eveneens koorzusters en leken
zusters onder hun conventualen telden , suggereren dat de 'sorores' daar geen directe invloed 

op de electie konden uitoefenen, hooguit via hun biechrvader.Bo Het waren uitsluitend broe
ders die er de nieuwe commandeur of prior kozen. 

In vergel ijkbare naburige dubbel- of vrouwenkloosters van andere orden is het beeld in 
dit opzicht echter gevarieerd. In het vijftien kilometer ten zuiden van Warffum gelegen be
nedictijner dubbel klooster van Selwerd, dat een vrijwel gelijke samenstelling had als Warf
fum en Wij twerd, werden de koornonnen al in 1318 bij de keuze van een nieuwe abt be
trokken.Bl Op 2 juni van dat jaar deelden de prior, kellenaars en andere ambtsdragers als
mede het gehele convent aan de bisschop van Munster mee een nieuwe abt gekozen te heb
ben, die ze hem nu ter confirmatie presenteerden. De verkiezing was geschied per flrmam 
compromissi (ook wel per compromissionem genoemd), dat wil zeggen op getrapte wijze, bij 
volmacht. O nder de veertien daarbij betrokken conventsleden worden naast de prior en vijf 
broeders-ambtsdragers (celerarii nostri et conversi) de priorin Hildware genoemd, de subprio
rin Teta en de sorores et moniales nostre Ava, Frouweka, Renilde, Walgerde et Ghertrude.B2 

Meer dan een eeuw later zien we ook in het dicht bij Abbingwehr in Emsingo gelegen 
premonstratenzer dubbelklooster Langen de zusters meestemmen bij de keuze van een nieu
we proost.B3 De gekozene, tot dan toe pastoor van de naburige parochie Twixlum, was ove

rigens niet erg gelukkig met zijn uirverkiezing - al aanvaardde hij dan wel het op hem uit
gebrachte beroep - omdat hij de onrust van het vrouwelijk conventsleven vreesde.B4 In de 

80 Mol, Friese huizen (als in noot 14) , pp. 67, 89. De oorkonden in kwestie dateren uit 1350, 1395, 1397 en 
1404. O pmerkelijk is wel dat in 1350 het aan de aan Nes onderhorige broeders van Schoten roegestaan 
wordr personen van beide sexen in het convent op te nemen met toestemming van o.a. de eigen fomilia als 
mede van de voogden van hun eigen klooster (discreti advocatt) . 

81 OGD I, nr. 26 1. Vgl. René Nip, De bewoners van het Groninger benedictij nerklooster Selwerd, in: Drie
maandelijkse Bladen 41 , 1989, pp. 33-58, hier 38. 

82 quibus ab omnibus nobis de capitulo et conventti fuit col/ata potestas, ut de nova abbate deberent monasterio con
corditer providere: OGD I, nr. 261. 

83 Notum sit .. . quod ... conventuales utriusque sexus in Langhen uniformiter elegemnt venerabilem dominum Ay
tatum de Hlert, curatum in Twixlum, in eomm prelotum et pastorem: OUB I, nr. 621 (ca. 1450). 

84 Volgens de hierboven aangehaalde kroniekmatige aantekening in het carrularium van Langen, deelde proost 
Aytarus de abt van Prémontré mee dat hij de verkiezing ongaarne geaccepteerde had: ... eo quod mulier et 
quies nunquam habitant sub eodem tectu. 
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eveneens tot de orde van Prémontré behorende vrouwenpriorij van Monnikebajum in Wes

terlauwers Friesland, die oorspronkelijk één geheel vormde met de mannenabdij van Mari
ëndal of Lidlum, was het keuzerecht van de nonnen op dat momem nog vrij nieuw. In een 

pauselijke bul van 1464 wordt met zoveel woorden bevestigd dat de priorin en haar convem 
van de vorige abt van Lidlum het recht gekregen hadden steeds zelf een nieuwe prior te mo
gen kiezen uit het kanunnikenconvem van Lidlum.85 In zowel Langen als Monnikebajum 
ging het om koornonnen. Als de koorzusters van Warffum en Wijrwerd tezelfdertijd of eni
ge tijd later soortgelijke rechten verwierven, dan mogen we dat hoogsrwaarschijnlijk nog 
niet voor hun consorores laicae in de andere johannieter huizen veronderstellen . In de al eer
der aangehaalde reformatie-oorkonde van Oosterwierum uit 1482 wordt immers alleen 
voor de lekenbroeders gemeld dat ze voordien tot het kapittel werden toegelaten; de leken
zusters blijven op dit pum onvermeld. 

Low budget-kloosters voor vrouwen? 

De nonnenkloosters van Warffum en Wijrwerd terzijde gelaten passen de vele, hierboven 
besproken lekenzusterconvemen niet goed in het beeld dat we tot nu toe van de johannie
ter vrouwenkloosters hebben. Het bekende rijtje Sigena (Aragon/Spanje), Pisa en Genua 
(Italië), Beaulieu, Martel en Fieux (Frankrijk) en Buckland (Engeland), betreft zonder uit
zondering convemen van slotzusters die zich toelegden op het koorgebed. Ze konden geen 
vrouwelijke tegenhangers zijn van de door ridder- en serjambroeders bevolkte commande

rijen van de orde, die tot hoofdtaak hadden de strijd voor de bevrijding van het Heilige 
Land met geld en mankracht te steunen. In opzet en structuur onderscheidden ze zich nau

welijks van de talloze traditionele nonnenkloosters die elders door benedictinessen, cisterci
ënzerinnen, premonstratenzerinnen, reguliere kanunnikessen en dominicanessen werden 
bevolkt. Hooguit zou men kunnen zeggen dat ze een wat gematigder regime kenden. De 
nonnen traden op jonge leeftijd in, moesten een bruidsschat meenemen, en werden ge
schoold om het liturgisch koorgebed naar behoren te kunnen uirvoeren. Ze hadden een jo
hannieter biechrvader en werden ook voor het bestuur in tijdelijke zaken bijgestaan door jo
hannieter broeders. Dat ze aansluiting bij de orde van St. Jan hadden gevonden was echter 
in zekere zin toeval. Koninklijke en (hoog-)adellijke initiatieven alsmede ruime materiële 
dotaties hadden de johannieters broeders doen besluiten ruimte voor deze huizen te creë
ren. Omdat de oorspronkelijke staturen niet in de opname van koorzusters voorzagen, werd 
voor het eerste van deze vrouwenkloosters een aparte leefregel opgesteld, waarvan men aan-

85 Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpsdichen Registern und Kameralakten vorkommenden 
Personen, Kirchen und Orre des Deurschen Reichs ... vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, Bd. 
IX (Paulus Il , 1464-1471), H. H ö i n g, H . Lee r h 0 ff en M. Rei m an n (ed.) Tübingen 2000, nr. 
374. Mogelijk kwam de emancipatie hier voort uit de toegenomen economische zelfstandigheid van de prio
ri j: omdat de rechtstreekse exploitatie van de kloosterlanderijen met behulp van lekenbroeders van de man
nenabdij werd opgegeven ten gunste van verpachting, werd er in deze tijd een boedelscheiding russen Lid
lum en Monnikebajum gereal iseerd. 
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neemt dat dat ook in de later aangesloten conventen werd nagevolgd. Dit regel vertoont gro
te overeenkomsten met die welke we kennen van de reguliere kanunnikessen van St. Augu

stinus. 
Well icht waren Warffum en Wijrwerd gemodelleerd naar Sigena maar voor de andere 

Friese gemeenschappen moest een eigen structuur gevonden worden. Zoals duidelijk werd 
uit het hervormingsbesluit van 1480, diende op de daarin verblijvende lekenzusters de sta
tuS van donaat van toepassing te zijn: ze mochten een kuis en devoot leven leiden en een 
aangepast habijt dragen onder de belofte van gehoorzaamheid aan de commandeur. De 'tria 
substan tialia' en de eeuwige geloften hoefden ze echter niet af te leggen. Hoewel ze daarmee 
in theorie voor de orde en de Kerk geen religieuzen waren, werden ze in het dagelijks leven 
door zichzelf en iedereen in de omgeving wel als zodanig beschouwd. Het succes nu van die 
praktijk, gemeten naar het aantal conventen, is intrigerend. Hoe kon de johannieter orde 
zoveel van deze lekenzusterhuizen in haar midden opnemen, en waarom verkozen zoveel 

vrouwen in Friesland een leven als lekenzuster bij de johannieters? 
Het eerste element dat een verklaring behoeft is het kloosterlijk karakter van de Friese 

ridderordevestigingen in het algemeen. Dat hangt samen met de omstandigheid dat zich in 
de Friese landen geen riddercultuur onrwikkelde. Een van de achtergronden daarvan is dat 
de aanzienlijkste krijgers in deze vruchtbare maar zompige streken niet in staat waren, en 
dus ook niet geleerd hadden om zwaar geharnast op paarden te vechten.86 Daarbij komt dat 
geen van de uitheemse heren die in de elfde en rwaalfde eeuw grafelijke rechten op de Frie
se landen hadden verkregen - de bisschoppen van Utrecht, Münster en Bremen, en de gra
ven van Holland en Oldenburg - , erin slaagde deze in een territoriale heerschappij om te 
zetten, met als gevolg dat er geen feodalisering plaatsvond en de inheemse elite de kans kreeg 
een in elke regio, terra of 'Land' een soort semi-communaal bestuur te organiseren.87 Voor 
de allodiale edelen was er derhalve geen reden het dienstbaarheidsideaal van de ridder te 
omarmen. Ze gingen prat op de vrijheid die hun door Karel de Grote verleend zou zijn als 
beloning voor het verdedigen van het Rijk tegen de Noormannen.88 De bekende encyclo
pedist Bartholomaeus Anglicus kon omstreeks 1240 van de Friezen schrijven dat ze niet aan 
een landsheer onderworpen waren en militares dignitates per definitie afwezen. In die con
stellatie had het voor een ridderorde als die van St. Jan weinig zin riddercommanderijen in 
te richten op de haar in Frisia geschonken goederen. Er waren eenvoudigweg geen ridder
zonen beschikbaar om daar leiding aan te geven. En uitheemse ridderbroeders zouden door 

de begunstigers ter plaatse absoluut niet als bestuurders geaccepteerd worden. De enige keus 
die de johannieter orde en de Duitse Orde hadden bij het opzetten van hun stichtingen in 
het Friese was om deze te modelleren naar de al bestaande godshuizen van de andere orden. 

Het rweede aspect dat hier in de beschouwing moet worden betrokken is dat de johan-

86 Johannes A. Mo l, Friese krijgers en de kruistochten, in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 4 
(2001), pp. 86- 11 7, hier 105 e.v. 

87 Deze situatie zou voortduren tot de tweede helft van de vijftiende eeuw, toen de Friese landen de een na de 
ander opgeslokt werden door naburige territoriale staten. 

88 AJ mum S a lo m 0 n, Friesische Geschichtsbilder. Historische Ereignisse und kollektives Gedächtnis im 
mirrelal terlichen Friesland, Aurich 2000. 
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nieter lekenzusterhuizen de laatste kloosterlijke instellingen waren die in de dertiende eeuw 
op het platteland in Frisia tot stand kwamen.89 De stichtingsgolf van inheemse mannen- en 
vrouwenkloosters had een aanvang genomen in het midden van de twaalfde eeuw. Hervor
mingsgezinde benedictijnen, reguliere kanunniken van St. Augustinus, cisterciënzers en pre
monstratenzers hadden met steun van de Friese elite het ene na het andere klooster aan hun 
filiatie toegevoegd. De eerste en dus oudste kloosters waren daarbij het best gedoteerd. Ze 
waren in het midden van de oude kustgouwen ontstaan en hadden daar de beschikking ge
kregen over vruchtbare domeinen op de kleigronden. De latere en jongere huizen werden 
aan de randen van die gouwen gesticht of in de veengebieden in het Zuiden en moesten zich 
met minder rijke landerijen tevreden stellen. Gegeven het enthousiasme van de Friezen voor 
deelname aan de Kruistochten - dat door de oversten van de vele nieuw gestichte kloosters 
sterk is aangewakkerd - konden de johannieters en Duitse Orde met succes als vijfde en zes
de partij aan deze stichtingsgolf deelnemen. Maar bij hun entree waren bij wijze van spre
ken de beste plaatsen al wel bezet. Geen wonder dat de meeste van hun huizen in de min
der vruchtbare ontginningsgebieden in het veen aangetroffen worden. Alleen Sneek, Wa rf

fum en Wijtwerd lagen in dit opzicht gunstig. Zij hadden omstreeks 1500 de meeste en best 
renderende landerijen van alle Friese ridderordevestigingen. Dat zal twee eeuwen eerder niet 

anders zijn geweest. 
De van oorsprong relatief rijke conventen werden dus door koornonnen bevolkt, terwijl 

de armere huizen naast een paar priesterbroeders en conversen vooral lekenzusters herberg
den. Echt verrassend mag dat patroon niet heten, maar het is de moeite waard er even bij 
stil te staan, omdat de consequentie ervan voor de ontwikkeling van de religieuze vrouwen
beweging van de twaalfde en dertiende eeuw in de literatuur nog niet in alle opzichten goed 
geanalyseerd is. 'Talrijk als de sterren van de hemel' noemt de kroniekschrijver Jakob van 
Vi try (1180-1254) de cisterciënzerinnenkloosters die in zijn tijd ontstonden.90 Hij had het 
ook voor de vrouwenconventen van de benedictijnen, premonstratenzers en dominicanen 
kunnen schrijven. Vrijwel alle orden zagen zich sinds ca. 1100 geconfronteerd met een on
verwacht grote toeloop van vrouwen op hun kloosters. De reizende predikers van die rijd 
maakten met het door hen gepropageerde idee van de 'vita apostolica' bij vrouwen minstens 

zoveel religieus enthousiasme los als bij mannen. Die toeloop is lange tijd alleen per orde af
zonderlijk bestudeerd, waardoor de indruk kon ontstaan dat de orden zich na elkaar voor 

het probleem van de opvang van grote aantallen vrouwen gesteld zagen. Inmiddels is wel 
duidelijk dat dat niet het geval was. Ze kregen er gelijktijdig mee te maken en hun reactie 
erop vertoonde veel overeenkomsten. 

Eén van de overeenkomsten betreft de voorwaarden die zij vrouwengemeenschappen 
oplegden alvorens ze in hun midden op te nemen. In de aanloopfase, die zich heel vaak af-

89 Johannes A. Mol, Bemiddelaars voor het Hiernamaals. Kloosterlingen in middeleeuws Frisia, in: Egge 
Knol e.a. (ed.), Hel en hemel. De Middeleeuwen in het oorden, Groningen 2001 , pp. 152- 165, hier 
153-155. 

90 Brigitte De g 1 e r - Spe n g 1 e r, "Zahlreich wie die Sterne des Himmels". Zisterzienser, Dominikaner 
und Franziskaner vo r dem Problem der Inkorporation von FrauenkJöstern, in: Rottenburger Jahrbuch fur 
Kirchengeschichte 4, 1985, pp. 37-50, hier 38 e.v. 
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speelde bij al recent gestichte mannenkloosters, kon de bevollcing nog niet bestaan uit ge

schoolde nonnen of nog goed op te leiden maagden. De meeste aspirant-zusters hadden al 
een leven in de wereld achter de rug. Ze waren weduwe of waren nog gehuwd maar hadden 
toestemming van hun man gekregen om het klooster in te gaan. Het waren 'conversae' in 
de oorspronkelijke zin van het woord, bekeerlingen op latere leeftijd, die als zodanig slechts 
een leven als lekenzuster konden leiden. De eerste reactie van de orden, in het bijzonder van 
de nieuwe en hervormingsgezinde onder hen , was zulke 'conversae', of ze nu rijk of arm wa
ren, in groot aantal toe te laten, en voor hen conventen in te richten naast en onder de hoe

de van hun mannenabdijen. Op lange termijn stond hun dan altijd wel voor ogen om er 
kloosters van koorzusters van te maken die economisch op eigen benen konden staan. Dat 
laatste werd sterk aangemoedigd door de hogere kerkelijke overheden die - uit vrees voor 
een niet te controleren vermenigvuldiging van zorgbehoeftige vrouwengemeenschappen -
slechts één vorm van religieus leven voor vrouwen erkenden, namelijk dat van de gesloten, 
geheel van de wereld afgekeerde gebedsgemeenschap. 

Zulke gebedsgemeenschappen met een groot aantal economisch inactieve vrouwen kon
den echter alleen bestaan als ze over voldoende rentedragende fondsen beschikte, in de vorm 
van groo tgrondbezit. Het waren daarom relatief dure ondernemingen.9 ! In de praktijk kon 
hun vermogen alleen in stand worden gehouden wanneer iedere non bij haar intrede een 
dos of bruidsschat meebracht. Dat dat een sterke maatschappelijke selectie van de zusters in 
de hand werkte, is evident. Evenzo is het duidelijk dat deze conditie op lange termijn als 
vanzelf een limiet stelde aan de groei van het aantal vrouwenkloosters. Dat blijkt wanneer 
men getalsmatig de expansie en de structuur van de vrouwenkloosters in Europa aan het 
eind van de dertiende eeuw beziet. 92 De stichtingsgolf was omstreeks 1300 ten einde, ter
wijl negen van de tien vrouwenkloosters toen een elitaire bevollcing hadden. 

Deze benadering doet veronderstellen dat het aantal vrouwenkloosters veel groter had 
kunnen zij n als er een formule voorhanden was geweest die de intredende vrouwen in eco
nomisch opzicht een actievere inbreng had toegestaan.93 Zo'n formule werd pas in de loop 

van de dertiende eeuw ontwikkeld en na zeer veel aarzeling en tegenkanting door de kerke
lijke autoriteiten geaurhoriseerd. We hebben het dan over het samenstel van leefregels dat 

in begijnhoven en begijnhuizen werd gepraktiseerd. Het uitgangspunt ervan was om een 
duidelijke richtlijn te bieden aan mannen en vrouwen die een religieus leven in de wereld 
wilden leiden . Het grote voordeel van de door vooral door tertiarissen gevolgde derde regel, 
van St. Franciscus was dat ze aan de, al dan niet in gemeenschap levende zusters, toestond 
zelf bezit aan te houden - dat bij hun dood terug naar de familie mocht gaan - én in hun 

9 1 Op zichzelf gold dat ook voor mannenkloosters, maar die konden hun bezit rendabeler exploiteren door het 
met hun grote reservoir aan lekenbroeders zelf te bewerken. 

92 Zie het recente overzicht bij Bruce L. Ve n a r d e, Women's Monasticism and Medieval Society. unne
ries in France and England, 890-12 15, Ithaca/London 1997, met de door hem geciteerde Engelstal ige lite
ratuur. 

93 Ik bouw hier VOOrt op de grondgedachte die door Brigitte D e g I e r - Spe n g Ier in 1984 werd gefor
muleetd in haar OpStel over Die religiöse Frauenbewegung des M irrelalters. Konversen - onnen - Beginen, 
in: Rorrenburger Jahrbuch für Kirchengesch ichte 3, 1984, pp. 75-88. 
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eigen levensonderhoud te voorzien, door bijvoorbeeld te spinnen en te weven of anderszins 
werkzaamheden voor geld te verrichten. Voor het laatste hadden ze als 'conversae' ook tijd 
genoeg, omdat ze zich niet de helft van de dag aan het zingen van de getijden hoefden te 
wijden. Ze konden volstaan met een verkort officie in de volkstaal dat hun genoeg tijd voor 
werken liet. Voor de oprichting van dergelijke zelf redzame zusterhuizen was maar een klein 
deel van de investeringen vereist die men voor een traditioneel vrouwenklooster nodig had. 
Geen wonder dat ze sinds de rweede helft van de veertiende eeuw - in Vlaanderen en Bra
bant nog wel eerder - als paddestoelen uit de grond rezen, meest in een stedelijke context, 
waar ze aan vrouwen uit de burgerlijke middenklasse alle kans boden een geborgen, kloos
terlijk bestaan te leiden. Alleen al in het bisdom Utrecht kwamen er in de periode 1375-
1525 niet minder dan 150 tot stand, dat is naar schatting vier keer zoveel als het aantal be
staande klassieke vrouwenkloosters dat in dezelfde ruimte in de rwaalfde en dertiende eeuw 
verrees.94 

Tertiarissenhuizen waren economisch gesproken low-budget-instellingen, waarin ook 
vrouwen uit niet-aristocratische kringen een acceptabele vorm van religieus leven konden 
leiden. De 'intreeprijzen' konden laag gehouden worden omdat de zusters dankzij hun lang

durig volgehouden conversen-status in staat waren een groot deel van hun tijd economisch 
produktief voor het huis te benutten. Iets dergelijks zien we naar mijn mening ook bij de 
johannieter gemeenschappen van lekenzusters in Friesland. Deze huizen konden in groot 
aantal gesticht worden en blijven bestaan dankzij de lekestatus van hun inwoners, omdat de 
vrouwelijke conversen naast de mannelijke geacht werden een bijdrage te leveren aan de 
kloostereconomie. Of we met Schäningh moeten veronderstellen dat de johannieter zusters 
in Frisia actief waren bij het melken van de koeien (hij spreekt over een bijdrage aan de 
'Milchwirtschaft') is nog de vraag. Maar we merkten al wel op dat bij verschillende van de
ze huizen sprake was van de aanwezigheid van zusters op (agrarische) uithoven van de com
manderijen. 95 We weten daarnaast ook dat er in Abbingwehr en Wijrwerd textiel (wand) 
werd geproduceerd. Het ligt dus alleszins voor de hand om aan te nemen dat de zusters er 
meer dan de nonnen in Warffum of Wijrwerd handenarbeid moesten verrichten om het 

kloosterbedrijf voldoende inkomsten te garanderen. Tot slot kan in dit verband nog gesig
naleerd worden dat juist in de gebieden waar de johannieters hun vestigingen voor leken
zusters hadden, in de vijftiende eeuw vrijwel geen enkel tertiarissenhuis werd opgericht. 
Kennelijk voorzagen zij in dit opzicht reeds lang in de behoefte. 

Blijft nog de vraag open waarom de johannieters 96 in dit gebied als enige deze formule 
toelieten. Ik denk dat ze, juist omdat ze weinig vrouwenkloosters in hun orde hadden en 
hun oversten ook in de hogere échelons weinig ervaring hadden met het begeleiden van zul
ke gemeenschappen, hier in dit opzicht meer de vrije hand hadden dan de benedictijnen, 
cisterciënzers, premonstratenzers en reguliere kanunniken. Deze orden waren over heel Eu-

94 Koen G 0 u d r i a a n, De derde orde van Sim Franciscus in het bisdom Utrecht. Een voorstudie, in: Jaar
boek voor Middeleeuwse Geschiedenis 1, 1998, pp. 205-261 , hier 206. 

95 In Heiselhusen en Jemgum (Holrgaste). 
96 Naast de aan haar verwante Duitse Orde dan, die in Schoren naar alle waarschijnlijkheid ook een dergelijk 

huis met een gemeenschap van lekenzusters bezat. 
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ropa intensief betrokken bij de 'cura monialium'. Ook al hadden ook hun abten en prioren 
in Fris ia te maken met een eigen regionale traditie, ze konden zich niet geheel onttrekken 
aan de algemene richtlijnen die hun ten aanzien van de inrichting van vrouwenkloosters 
door generale of provinciale kapittels werden voorgeschreven. Binnen de johannieter orde 
vormde de balije Frisia echter al een geaccepteerd buitenbeentje vanwege het niet-ridderma

ti ge, kloosterl ijke karakter van haar vestigingen. De priesterbroeders genoten er een verre
gaande mate van autonomie. Als de lekenzusters volgens de statuten als donaten en dus niet 

eens als geptofeste ordeleden geregistreerd stonden, hoefde - ook al was de praktijk heel an
ders -, de balijer van Steinfurt zich daarover geen zorgen te maken. Zolang de Friese huizen 
hun responsiones maar betaalden, kon hij zich prima tegenover zijn superieuren in Heiters

heim en Rhodos verantwoorden. 
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