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Zusammenfassung 

Die friesische Abtei Klaarkamp, aus der Filiation von Clairvaux, war das älteste Zis
terzienser Kloster in den Niederlanden. Wann und wie sie genau gegründet wurde, 
war jedoch nicht ganz klar. Die in einer Klosterchronik aus dem 16. Jht. überlieferte 
Entstehungsgeschichte, die eine mislungene Gründung in Ostfriesland als Vorphase 
aufführt, ist 1907 von Michael Schoengen abgewiesen worden, mit dem Argument, 
die beschriebene Vorgänge würden nicht in das normative Schema des Zisterzienser 
Ordens passen. Im vorliegenden Aufsatz werden die Texte aufs neue gegen das Licht 
gehalten. Die Schlußfolgerung lautet, daß die wichtichsten Elemente aus der Über
lieferung glaubwürdig sind und akzeptiert werden müssen. In den fünfziger Jahren 
des 12. Jhts. haben sich ganz bestimmt Zisterzienser in Ostfriesland niedergelassen, 
die dann vor 1163 wegen mangelnder Perspektive nach Friesland westlich der Lau-
wers übergesiedelt sind, wo die von ihnen angefangene Klostergemeinschaft 1165 
offiziell als Abtei im Orden aufgenommen und anerkannt worden ist. 

Ynlieding 

Klaarkamp of Clarus campus yn it Latyn wie it grutste en rykste kleaster fan Fryslân. 
Yn 'e sechtjinde ieu hie it net minder as 6842 pûnsmiet (= 2511 ha) goed kultuerlân ta 
syn foldwaan, dêr't de muontsen doe rom fan libje koene.1 De oan Maria wijde2 abdij 
wie it âldste Cistersiënzer kleaster yn de Noardlike Nederlannen. Bekende dochter-
stichtings wiene Blomkamp of Aldekleaster (Floridus campus) by Hartwert (1191), 
Aduard (1192) en Gerkeskleaster (1241-1249). Klaarkamp wie ek ien fan de âldste 
kleasters fan Fryslân, mar hoe âld krekt, dat is net goed bekend, om't der gjin stich-
tingsoarkonde of in eigentiidsk ferslach oer de begjinjierren fan bewarre bleaun is. 
Wy binne dêrfoar ôfhinklik fan gegevens út lettere ferheljende boarnen dy't net sa 
maklik te ynterpretearjen binne. Yn 1907 hat de doetiidske argivaris fan Fryslân, 
Michael Schoengen, dy't earder al de bekende kronyk fan Blomkamp útjûn hie en dus 
goed op 'e hichte wie fan al it oerlevere boarnemateriaal, syn fyzje op de stichtings-
skiednis delskreaun yn in wiidweidich artikel.3 Hy komt dêryn ta de konklúzje, dat de 
feiten sa't dy yn de kroniken meidield wurde, net strike mei de stränge noarmen dy't 
binnen de Cistersiënzer oarder foar it festigjen fan nije mienskippen oanhâlden waar
den; wat dan reden is om se as ûnwier te bestimpeljen. Mei útsûndering fan Hajo van 
Lengen4 hat sûnt dy tiid eins nimmen in oar lûd hearre litten, dat Schoengen wurdt 
noch gauris folge wat de âldste skiednis fan de Cistersiënzer oarder yn Nederlân oan-
belanget.5 

Nije gegevens binne yn 'e tuskentiid net foar it ljocht kaam. Ut de argeologyske 
opgraving fan de tritiger jierren koene wy it grûnplan fan de tsjerke en in part fan it 
gebouwekompleks gewaarwurde, mar oanwizings oer wannear't de earste tsjerke 
krekt boud is, hat dy opgraving net oplevere.6 Wol witte wy no mear oer de stichtin
gen fan oare kleasters, yn Fryslân en dêrbûten, fan de oarder fan Cîteaux, mar ek fan 
gans oare kongregaasjes en kleasterferienings. Troch ek mei dy kennis de beskikbere 
teksten nochris tsjin it ljocht te halden, bin ik op in pear punten ta in oare miening 
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kommen as Schoengen. It mei wol ûnderstreke wurde, dat ik derby gebrûk makke 
haw fan de yn 1964 skreaune doktoraalskripsje fan B J. Anema oer de boarnen foar de 
skiednis fan Klaarkamps earste dochterkleaster Blomkamp.7 Yn dit artikel wol ik 
ferslach dwaan fan myn ûndersyk en de resultaten dy't dat opsmiten hat. 

De offisjele oarder-tradysje 

Yn de boarnen wurde foar de stichting twa ferskillende data neamd. De iene is 1163 
as datum ante quem (dus de datum wêrfóár't de mienskip ta stân kommen west 
hawwe moat), de oare is septimber 1165 as it feitlike jier fan de stichting.8 Yn 'e earste 
opslach liket it wol of binne dy twa meidielings mei inoar yn striid. It lêstneamde jier-
tal giet werom op in binnen de Cistersiënzer oarder besteande tradysje, sa't dy fêstlein 
is yn de âlderdomslisten of gronologyen dy't yn ferskate kleasters bewarre bleaun 
binne. Foar de oarder wie it optekenjen fan stichtingsdata fan belang mei it each op de 
gearkomsten fan it generaal kapittel, om't de dêr bywêzige abten har plak tawiisd kri-
gen neffens de âlderdom fan har kleaster. Oan de hân fan de âlderdomslist dy't yn it 
memmekleaster fan de hiele oarder, de abdij fan Cîteaux yn Boergondië, byhâlden 
waard en dêr't alle kleasters in ôfskrift fan hawwe moasten, koene de abten dan har 
(eare)plak yn de folchoarder bepale. De listen dy't yn de ferskate abdijen fûn waarden, 
binne oars net allegear lyk oan elkoar, fanwege ferbetterings, ferskriuwings, tran-
skripsjeflaters ensafuorthinne. Wat it jier 1165 oanbelanget, dat is net yn alle listen te 
finen, mar wol yn de measte en - wat wichtiger is - ek yn de âldste. Neffens de opjefte 
fan de Cistersiënzer oarderhistoarikus Janauschek, neame tweintich fan dy listen, 
dêr't ek de âldste, noch út de tolfde ieu datearjende gronology fan de grutte Welske 
abdij Aberconway by sit, it jier 1165 foar Klaarkamp. Seis listen neame 1164, ien 
1161 en ien 1129.1163 wurdttrochgjin inkelde list as stichtingsjier opjûn. 

No kinne foar it datearjen fan de stichting, of fan de oansluting by in oarder, fer
skate útgongspunten keazen wurde.9 De iene ûndersiker achtet it momint fan de earste 
skinking fan trochslaand belang, de oare neamt de dei dêr't it fûnemint fan de earste 
kleastergebouwen op lein waard, in tredde giet út fan it beslút fan it memmekleaster 
om in nije dochterstichting te realisearjen, in fjirde nimt de datum fan tastimming 
troch it generaal kapittel, en de fiifde stelt de dies ingressus sintraal, dat is de dei fan 
de plechtige yntocht fan de nije abt mei syn muontsen yn it krekt boude kleaster. Yn 
de Cistersiënzer oarder gou yn alle gefal dat léste barren as it offisjele begjin fan in 
folweardige abdij; it moast sà yn de neamde gronology fan Cîteaux optekene wurde. 
Dêrom mei wol oannommen wurde, dat mei de faakneamde datearring fan septimber 
1165 de moanne bedoeld is, dêr't de dies ingressus fan Klaarkamp yn west hat. 

1165 wurdt ek as stichtingsjier neamd yn twa sechtjinde-ieuske Fryske boarnen: 
de kronyk fan Worp van Thabor en de kronyk fan it Cistersiënzer kleaster Blomkamp, 
dy't op namme stiet fan de léste oerste: abt Thomas Groningensis (fan Grins).10 Beide 
kroniken befetsje derby in koart ferhaal oer hoe't de stichting yn syn wurk gien is. 
Schoengen achtet de kronyk fan abt Thomas de haadboarne: Worp soe him oangean-
de de stichting fan Klaarkamp en Blomkamp der alhiel op basearre hawwe." Dat wol 
sizze, Schoengen skriuwt alteast dat Worp van Thabor '... enkele brokstukken uit het 
oudste gedeelte ervan in het derde boek zijner Kronijken van Friesland had overgeno
men'. Dêrmei wurdt sein dat de kronyk fan Thomas in âld part befettet (en dus ek in 
nij), en dat Worp dêre inkelde brokstikken úthelle hat. Schoengen kin dat sa net letter-
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lik bedoeld hawwe.12 De yn 1538 ferstoarne prior fan Thabor kin ommers nea de gele
genheid hân hawwe om stikken oer te nimmen út in kronyk dy't syn definitive foarm 
earst krige yn de twadde helte fan de sechtjinde ieu. Schoengen hat nei alle gedachten 
sizze wollen, dat fóár de tiid fan abt Thomas al in skiedferhaal fan Blomkamp (en 
Klaarkamp) bestien hat, dat troch Worp rieplachte is en letter troch Thomas yn syn 
kronyk ferwurke waard. Derby moat opmurken wurde, dat abt Thomas syn namme 
wol yn de titel fan syn kronyk sette, mar nei alle gedachten net folie mear dien hat as 
teksten dy't al foarhannen wiene, byinoarflânzje en oan elkoar skriuwe. Eigen obser-
vaasjes oer it ferline en oer de tastân fan de abdij yn syn eigen tiid, lykas dy bygelyks 
yn de kronyk fan Sibrandus Leo oer Lidlum fûn wurde, ûntbrekke alhiel yn syn fer-
haal. 

It ferbân tusken de passaazjes oer de stichting fan Klaarkamp yn beide kroniken is 
ûnmiskenber. Sawol de ynhâld as de wurden binne foar in grut part gelyk. Dat docht it 
dúdlikst bliken út de passaazje oan 'e ein fan it stichtingsferhaal oer de bloei dy't it 
kleaster ûnder de earste abt meimakke hat: 

Kronyk abt Thomas, c. I ('Akten Bloem- Worp fan Thabor III, cap. XII 
kamp', s. 136) 

Anno Domini MCLXVpost obitum beatis- Quo monasterium quantum in principio 
simi patris Bernardi anno XII, fundata est fervoris sui floruerit odore sanctae con-
abbatia Claricampi, quae quomodo ere- versationis caeteros ad similes abbatias 
verit florueritque in principio sui fervoris, fundandas alliciens, alia monasteria 
alios suavitatis suae odore alliciens ad eiusdem ordinis ex eo prodeuntia indi-
similes abbatias fundandas, sequens cant. 
arbor linealis indicat et declarat. 

De wurdkar lit sjen dat Thomas it wurk fan Worp kend en brûkt hat. Dat jildt nam-
mers ek foar in stikmannich oare passaazjes.'3 Mar it simpele feit dat syn stichtings
ferhaal it meast wiidweidich is - der sit in grut stik yn oer de Eastfryske foarskiednis 
fan it kleaster dat by Worp net foarkomt -, bewust dat er it net yn syn gehiel oan de 
prior fan Thabor ûntliend hat. Oan de oare kant neamt Worp inkelde feiten dy't net yn 
de kronyk fan Blomkamp opnommen binne, bygelyks it gegeven dat de earste abt fan 
Klaarkamp, Eyso fan namme, in Fries wie. Boppedat skriuwt er de namme fan Klaar
kamp oars as abt Thomas: Clarus_ Campus ynstee fan Clarae. Campus. Wat de reden 
fan dat ferskil yn nammejouwing wêze kin, komt fierderop noch te praat. Ien en oar 
jout yn alle gefal oan, dat Worp him net basearre hawwe kin op allinnich in foech 
Vorlage fan de kronyk fan Blomkamp. Beide kronykskriuwers moatte in âldere, 
mienskiplike boarne ta har foldwaan hân hawwe.14 En it leit dan tige yn 'e reden om te 
tinken oan in weiwurden kronyk út Klaarkamp, net allinnich om't it stichtingsferhaal 
foar it grutste part oer dat kleaster giet, mar ek om't de capita (koarte haadstikken) 2 
en 3 út Thomas syn kronyk, respektivelik in genealogy fan de kleasterfamylje fan 
Klaarkamp (Genealogia Claraecampi) en in lofliet op dy ferneamde abdij (Encomi-
um Claraecampi), dêroan wijd binne. 

Ut in oare boarne is bekend dat yn Klaarkamp yn de fyftjinde ieu oan skiedskriu-
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wing dien waard. De Gesta Fresonum, mooglik in Aldfryske bewurking fan in 'Vorla
ge' fan de Historia Frisiae, dêr't de oarsprong noch net hielendal fan efterhelle is, is 
bygelyks yn Klaarkamp skreaun: yn cap. 24 fan it hânskrift dat opnommen is yn de 
Codex Aysma giet it oer 'wse claester toe Clarecamp', wêrby't ferwiisd wurdt nei Cae-
sarius fan Heisterbach.15 Itselde jildt foar de Middelnederlânske oersetting fan (in no 
net mear bekend foarbyld fan) de Gesta Fresonum, mei de titel Gesta Frisiorum. Al 
moatte de oarsprong en eftergrûn fan de Historia Frisiae, Gesta Fresonum, Gesta 
Frisiorum en de dêrmei gearhingjende Olde Freesche cronike dan net yn Klaarkamp 
socht wurde, de saakkundigen binne it deroer iens dat neier ûndersyk op dit stik 
nedich is.16 En fanwege de behannele Onderwerpen út dy rige fan wurken, kin de 
ûnbekende Vorlage nea in Chronicon Clarecampense west hawwe, lykas Bolhuis van 
Zeeburgh hawwe woe. Mar it berjocht makket wol dúdlik, dat se yn de fyftjinde ieu 
yn Klaarkamp niget oan it eigen ferline hiene. It kin hast net oars of yn sa'n sfear hat in 
eigen abdijkronyk funksjonearre. 

As dy ûnderstelling fan in Klaarkampster boarne fierder trochlutsen wurde kin, 
dan mei oannommen wurde dat de muontsen fan Klaarkamp yn de fyftjinde ieu, en 
mooglik al earder, ek sels 1165 as it stichtingsjier fan har abdij oanhâlden hawwe. 

Oare berjochten 

Wêr komt 1163 as datum ante quem dan wei, is de folgjende fraach. It antwurd is: út 
de vita of libbensbeskriuwing fan Fredericus fan Hallum, de stichter en earste abt fan 
it Premonstratinzer kleaster Mariëngaarde by Hallum.17 Dy vita waard skreaun troch 
frater Sibrandus, dy't sels ek abt fan Mariëngaarde west hat, fan 1230 oant 1238. It 
giet derby om twa apart fan elkoar opnommen berjochten. It earste hannelet oer in 
jonge dy't yn 'e tiid fan Fredericus' foargonger as pastoar fan Hallum, hear Feiko, in 
slim misdriuw begien hie en dêrfoar opsletten wie yn in kleaster fan de Cistersiënzer 
oarder:'... in quodam cenobio Cisterciensis ordinis retrusus'.18 Sibrandus dielt en pas
sant mei, dat er yn syn jonge jierren de boeteling noch kend hat, wat der op wiist dat it 
neamde Cistersiënzer kleaster net buten Fryslân lein hawwe kin. 

It twadde berjocht, efkes fierderop yn de vita Fretherici, giet oer in nij stichte 
kleaster fan de grize muontsen yn Fryslân. De auteur dielt op dat plak oan syn lezers 
mei, dat de hillige man Fredericus guon fan syn bychtlingen de rie jûn hie om yn dat 
godshûs yn te gean:... ut claustrum monachorum intrarent griseorum, quos novellam 
in Frisia plantacionem fecisse contigerat, mar dêrnei, doe't er seach dat de muontsen 
dêre allinnich mar begoedige lju opnamen, op syn advys weromkaam en him foar-
naam om sels in kleaster te stichtsjen, dêr't earmen wol wolkom wêze soene.19 

It is wol dúdlik dat krektneamd berjocht in tendinsjeus karakter hat. It priizget eins 
de takomstige Premonstratinzer abdij Mariëngaarde oan boppe it net neamde, mar 
wol bedoelde, Klaarkamp fan de Cistersiënzer oarder. Om't yn Mariëngaarde wol ear
men opnommen wurde, hawwe se dêre oan aspirant-kleasterlju en potinsjele begeun-
stigers in folie wisser paad nei de himel te bieden as yn Klaarkamp, sa is it boadskip.20 

Yn de earste helte fan de trettjinde ieu fierden beide kleasters in konkurrinsjestriid 
mei elkoar om de geunsten fan de leauwigen. It kin foar Sibrandus doel hân hawwe 
om de goede namme fan Mariëngaarde mei syn ferhaal te ûnderstreekjen, al wie it 
mar om himsels en de eigen kleasterbruorren en -susters te stypjen yn de oertsjûging 
dat sy útkard wiene. Dêrmei is lykwols net sein, dat it yn it ferhaal opnommen gege-
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ven dat der al in Cistersiënzer kleastermienskip bestie op it stuit dat Mariëngaarde yn 
1163 stichte waard, fersmiten wurde moat. Perfoarst net! De fermelding fan de grize 
muontsen yn it léste berjocht wurdt ommers dutsen troch it neamen fan de Cistersiën
zer mienskip yn de earste, net kleure passaazje. Boppedat stiet de vita Fretherici oer it 
generaal bekend as in betroubere boarne.21 

Schoengen hechtet safolle wearde oan beide berjochten, dat er op grûn dêrfan de 
stichting yn 1165 fersmyt en as fêststeand oannimt dat de Cistersiënzers har al fóár 
1163 yn Fryslân festigen. Hy giet der derby fanút dat stichting en festiging synonym 
binne. It is lykwols de fraach oft dat léste wol krekt is. Wannear't wy de dies ingressus 
opfetsje meie as it léste barren dêr't - út de oarder wei besjoen - de wurding fan in be
ginnende lytse gebedsmienskip ta in folweardige abdij mei ôfsletten wurdt, dan meie 
wy fan tinken wol hawwe dat fóár dy dies it fûnemint fan de abdij al lein wie. In kleas
ter komt ommers net fan de iene op de oare dei ta stân. Yn it gefal fan Klaarkamp lit 
de yn de boarnen brûkte terminology de mooglikheid iepen, dat der fóár 1163 in Cis
tersiënzer festiging wie, dy't noch net de status fan abdij krigen hie. Dêr't de kronyk 
fan Blomkamp it mei safolle wurden hat oer de stichting fan in abdij yn 1165: fundata 
est abbatia, hat it Mariëngaarder skiedferhaal it allinne oer in cenobium (kleaster
mienskip) en in novellaplantacio (nije delsetting). 

Yn de Cistersiënzer oarder waard by de stichting fan nije kleasters it prinsipe fan 
de útsiedding hantearre. Fanút in abdij dy't as memmekleaster fungearje woe, giene 
yn prinsipe earst in pear bruorren nei in nije lokaasje, om de festigingsmooglikheden 
te ferkennen, in foarriedich ûnderkommen te bouwen en inkelde aspirant-kleasterlju 
te winnen en dy yn de regels en brûkmen fan de oarder yn te wijen. Net altiten kaam it 
inisjatyf lykwols fan de abt of de senioaren fan sa'n memmekleaster sels. Gauris 
stjoerde dy abt syn minsken op fersyk fan in biskop, in kening, in aadlik hearskip, of 
wa't ek mar in Cistersiënzer kleaster op syn grûngebiet hawwe woe. It kaam ek foar 
dat lokale hearskippen sels al in mienskip stichte hiene en dy by de oarder oanslute 
litte woene. Mar oft de mienskip al bestie of net, foardat in aspirant-abdij úteinlik as 
folweardige stichting yn de oarder opnommen waard, moast dy yn 'e regel earst gans 
swierrichheden oerwinne, benammen op juridysk en ekonomysk mêd. Sa koe de nije 
mienskip de foar oansluting by de Cistersiënzers fereaske eksempsje - dat is de frij-
stelling fan de biskoplike jurisdiksje (de oarder stie streekrjocht ûnder it gesach fan de 
paus) - ornaris earst nei lange en drege ûnderhannelings fan har biskop loskrije. En de 
fertsjintwurdigers fan de oarder joegen har tastimming net earder as wannear't se der 
wis fan wiene dat de Perspektiven foar de besitsútwreiding goed wiene en de nije 
stichting mei eigen fearren fleane koe. De oanrin ta de feitlike ferheffing ta abdij koe 
dêrom jierren yn beslach nimme, wylst de mienskip ûndertusken wol fol hillich fjoer 
libbe neffens de foarskriften en regels fan de oarder en himsels ek nei buten as kleas
ter fan de oarder presintearre. Dat dy begjinfaze foar Klaarkamp net lang duorre 
hawwe soe, is net wierskynlik; foaral net om't Klaarkamp de earste abdij fan 'e oarder 
yn Frisia wie: yn dat gebiet mei syn alhiel fan it memmelân fan Cîteaux ôfwikende 
maatskiplike ferhâldings, koe allinnich mar mei grutte hoedenens hannele wurde. 

De kronyk fan abt Thomas 

Nei oanlieding fan wat hjirfoar sein is, hat it doel en besjoch op 'e nij it eigentlike, 
troch Schoengen as legindarysk ôfdiene, ferhaal út de kronyk fan abt Thomas oer de 
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foarskiednis fan Klaarkamp, dêr't wy oannimlik fan makke hawwe dat it foar in grut 
part oernommen is út in earder, mar letter weirekke skiedniswurk út Klaarkamp sels. 
Wichtige eleminten dêryn binne it inisjatyf fan de hillige Bernardus fan Clairvaux, de 
misbetearde stichting yn Eastfryslân, en de begelieding fan de jonge Klaarkampster 
mienskip troch de abten fan Rittagshausen en Heisterbach.22 It earste part fan de 
Latynske tekst is as folget: 

De hoc sanctissimo patre Bernardo legitur, ipsum inter alias regiones, provincias en 
nationes ad ampliandum ordinem Cisterciensem et construendum monasteria, 
misisse in Frisiam etiamfratres en monachos suos; et licet Me primo non venerint ad 
locum, qui Clarae-Campus vocatus, alia tarnen duo loca prius occuparunt in Frisa 
Orientali prope Embdam: Pyla scilicet et Ulbergen; postea autem locum Ulbergen 
mutaverunt, ubi adhuc etiam situs coenobii veteris clare apparet, et transtulerunt in 
locum huic proximum Timele, quem postea accupaverunt fratres Clarae-Campenses. 
Locus autem Pylae devastatus est inundatione aquae marinae, quem locum etiam 
antea fratres Clarae-Campenses occupaverant. Ex Timele deinde in Frisiam Occi-
dentalem venerunt ad locum, quem nunc possident, Clarae-Campum scilicet, sic dic
tum ad domina Clarae, vidua, quae suas possessiones in fundationem illius coenobii 
donavit, ibidemque in sacello infirmitorii sepulta est. Fratres etiam ex Riddershuijsen 
Mie eis auxilio venerunt ex ducatu Brunsuicensi, dederuntque fratrem Eyzonem pro 
patre et institutore coenobii jam inchoati, qui fuit primus abbas electus Clarae-
Campi, consensu et consilio abbatis Clarae-Vallensis. Abbas vero in Riddershuijsen 
ordinatus est visitator Clarae-Campi consensu domini abbatis Clarae-Vallensis, qui 
omnem suam authoritatem in reformando, corrigendo et emendando ei deditplenaria 
potestate. Hic post aliquot annos, infortunio interveniente, una cum equo suo concidit 
ex aggere et crura/regit, peracta visitatione adpatriam profiscendo, unde monachi 
in Riddershuijsen plurimum contristati sunt, nolentes deinceps permittere, ut Clarae-
Campum iterum visitaret, resignantes annuam visitationis in manus abbatis Clarae-
Vellensis, patris abbatis et visitatoris generalis. Porro reverendus dominus Clarae-
Vallensis commisit visitationem in Clarae-Campo abbati Sancti Petri in Heysterbach 
diocoesis Coloniensis in ripa Reni, qui multis annis visitavit Clarae-Campum, addu-
cens secum fratrem Caesarium, monachum, pro socio, qui multa mira ibi visa et au-
dita conscripsit, uti patet legenti librum ipsius De Miraculis in ordine Cisterciensi 
factis. Haecpredicta etiam testantur dominus Bruno, abbas, et monachi ipsius ex Rid-
dershuysen in authentica epistolafratribus monachis in Clarae-Campo missa. 

Yn it koart komt dat ferhaal op it folgjende del. Ut Clairvaux wei stjoerde de hillige 
Bernardus ûnder mear muontsen nei Fryslân om in kleaster te stichtsjen. Dy muontsen 
festigen har yn 't earstoan yn Eastfryslân, yn twa plakken yn 'e omkriten fan Emden: 
Pyla en Ulbergen. Al rillegau ferruilen se Ulbergen foar it tichteby lizzende Timmei, 
mar ek yn dat plak foldie it har net, want nei ferrin fan tiid giene se dêrwei nei har 
úteinlike bestimming yn Westerlauwersk Fryslân: Klaarkamp. As muontsen fan 
Klaarkamp bleaune se yn it besit fan har earder krigen besittings yn Eastfryslân. 

De kronykskriuwer is op dit punt net helder: earst seit er dat de Klaarkampster 
bruorren it besit yn Timmei letter yn hannen krigen hawwe - as soe Klaarkamp oar-
spronklik los fan Timmei ta stân kommen wêze -, mar fierderop dielt er mei dat de 
bruorren fan Timmei nei it plak Klaarkamp kommen binne dat se dêr no besitte (pos-
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sident); soks suggerearret dat it beslút om in kleaster by Rinsumageast te stichtsjen 
iroch de muontsen út Timmei nommen is. Hy hat it fierder oer it 'yn besit nimmen' fan 
Timme! troch de Klaarkampster muontsen (accupaverunt), lês: occupaverunt), mar 
út 'e kontekst docht bliken dat likegoed 'yn besit halden' lézen wurde kin. 

Pyla foldie op 'en djoer ek net as kleasterlokaasje. Nei't de kronyk meidielt, waard 
it letter, doe't it al ta Klaarkamp hearde, troch in oerstreaming út see ferrinnewearre. 
Fierder fernimme wy dat de út Eastfryslân kommen bruorren by de stichting fan 
Klaarkamp materieel stipe waarden troch in rike widdo, Clara fan namme. Oan har 
soe it kleaster de namme te tankjen hawwe. In Eyso (sjoch de al earder oanhelle stik-
jes tekst fan abt Thomas en Worp fan Thabor), muonts fan it Cistersiënzer kleaster 
Rittagshausen, wie de earste oerste fan de nije stichting. Hy waard mei tastimming fan 
de abt fan Clairvaux ta abt fan Klaarkamp keazen. Syn eartiidske eigen oerste, de abt 
fan Rittagshausen, waard ta fisitator oansteld, mar joech, nei't er in kear op in dyk fan 
syn hynder fallen wie en derby in skonk brutsen hie, syn opdracht oan de abt fan 
Clairvaux werom, soks op oanstean fan syn muontsen, dy't harren heit leaver gjin ge-
faarlike reizen nei Fryslân meitsje litte woene. De abt fan Clairvaux belêste dêrnei de 
abt fan it by Trier oan de Ryn lizzende kleaster Heisterbach mei de fisitaasje fan 
Klaarkamp. It ferhaal einiget dan mei in boarne-opjefte. De skriuwer seit dat er op 'e 
hichte is mei de fisitaasjeregelings út de ferhalebondel fan Caesarius fan Heisterbach 
en út in autentike brief, dy't abt Bruno fan Rittagshausen oan de bruorren fan Klaar
kamp stjoerd hawwe soe. 

In part fan it boppesteande ferhaal is net te kontrolearjen. De rol fan Bernardus fan 
Clairvaux bygelyks wurdt troch net ien oare boarne befestige. It fait oars wol op, dat 
dy hillige wat hoeden opfierd wurdt. Der stiet nammentlik net skreaun: 'dy alderhil-
lichste faar stjoerde muontsen út', mar '... fan dy alderhillichste faar léze wy (legitur) 
dat er muontsen útstjoerde'. It neamen fan in hillige is yn in stichtingsferhaal fansels 
net ûngewoan. It tsjinnet yn it algemien om it bestean fan it nije kleaster neier te legi-
timearjen. Troch 'Gods freon' Bernardus, dy't trouwens yn ferskate dochterkleasters 
fan Klaarkamp (Aduard en it frouljuskleaster Sion by Nijewier) en nei alle gedachten 
ek yn Klaarkamp sels wol fereare waard, foar te stellen as dejinge dy't it inisjatyf ta de 
stichting nommen hat, makket de skriuwer syn lezers en taharkers dúdlik dat it ta stân 
kommen fan dat kleaster de ynstimming en goedkarring fan God sels hie. Begryplik, 
en op himsels gjin reden om ekstra wantrouwen tsjin it ferfolch te hawwen. 

De begeunstiging fan it nije kleaster troch de rike Clara is ús likemin út oare boar-
nen bekend. Lykas Schoengen oantoand hat, kin de namme-ôflieding net krekt wêze.23 

De Cistersiënzers brûkten ommers it adjektyf clarus, as ferwizing nei it bekende mem-
mekleaster Clairvaux (fan Clara-Vallis), dêr't ek de namme fan de hillige Bernardus 
oan ferbûn wie, by foarkar yn ferbining mei oantsjuttings foar plakken, lykas marsicus 
(moeras), locus (plak), f ons (boarne), insula (eilân), silva (bosk) ensafuorthinne. Tink 
mar oan de nammen fan bekende Frânske abdijen lykas Clairmarais en Clairlieu. 
Schoengen seit dat de nammefoarm dêr't de ôflieding fan (de widdo) Clara yn 
weromfûn wurdt: Clarae campus (= fjild of kamp fan Clara) hielendal net yn de offi-
sjele kleasterstikken brûkt wurdt. Foar wat de besluten fan de generale kapittels oanbe-
langet, kloppet dat, mar yn de oarkonden en akten dy't yn it argyf fan Klaarkamp oerle-
vere binne, binne dochs in pear stikken te finen dêr't er wol yn foarkomt. Sjoch byge
lyks in stik oangeande de oankeap fan in hûs yn Ljouwert út 1573, dat ûndertekene is 
troch Gerardus Jacobi, abbas Claraecampius, wylst oars de oare kleasterbruorren dy't 
tekenje, Claricamp by har namme skriuwe.24 In sterke tradysje liket it oars net te 
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wezen, want oare abten en kleasterlju brûke yn deselde tiid wol de krekte skriuwwize. 
Sa't yn it begjin fan dit artikel al sinjalearre waard, hat Worp fan Thabor de goede 

nammefoarm, dy't nei alle gedachten ek yn de troch him brûkte boarne foarkaam. Abt 
Thomas is dêr fan ôfwykt. Hy hat him konformearre oan in nije, sechtjinde-ieuske tra-
dysje. Anema hat yn syn doktoraalskripsje in oannimlike ûnderstelling dien foar it 
ûntstean en it yn gebrûk reitsjen fan de troch abt Thomas brûkte namme.25 Yn de fyf-
tjinde en sechtjinde ieu binne in protte fan de administrative kleasterstikken skreaun 
yn de folkstaal: earst yn it Aldfrysk, letter mear yn it Middelnederlânsk. De Latynske 
namme Claruscampus waard yn beide talen skreaun as Klaerkamp of Claercamp; 
faak wurde ek de foarmen Clare- of Klarekamp brûkt. Dy foarmen kinne by it wer 
omsetten fan de namme yn it Latyn hanthavene west hawwe, wat dan ta misbegryp 
late, wêrnei't as fansels troch etymologisearringspogings it ferhaal oer de begeunsti-
ging troch de rike Clara yn de wrâld brocht is. It is net útsletten dat in rike widdo by de 
stichting fan Klaarkamp behelle west hat, mar de ferbining mei de namme fan it kleas-
ter doocht net en moat letter betocht wêze. Dêrom kin it ferhaal ek net sa yn de ûnder-
stelde, weirekke Klaarkampster kronyk stien hawwe. 

Lestiger om te ferklearjen by de stichting fan Klaarkamp is de belutsenens fan de 
abdij Rittagshausen. It brief fan abt Bruno is net oerlevere en, lykas Schoengen al 
opmurk, yn it Chronicon Riddagshusense wurdt mei gjin wurd oer de Fryske abdij 
mei syn earste abt Eyso rept.26 Men sil der al likemin berjochten oer in abt Bruno yn 
fine. Dat kin fansels oan it brekme oan boarnemateriaal lizze: oer de iere tiid fan dy yn 
it diosees Hildesheim lizzende en yn 1145 ta stân kommen abdij Rittagshausen is ek 
net it measte bekend. Schoengen soe oars net sa'n beswier tsjin in relaasje tusken dat 
kleaster en Klaarkamp hân hawwe, as it ta de famylje fan Clairvaux heard hie; mar dat 
is no krekt net it gefal: Rittagshausen makke diel út fan de tûke fan Morimond. De 
abdij fan Morimond, yn de Vogezen, hearde mei Clairvaux, Pontigny en La Ferté ta 
de fjouwer âldste dochterkleasters fan Cîteaux dy't, krektlyk as Cîteaux sels, wichtige 
foarrjochten yn de organisaasje fan de oarder krigen. Sa kaam de abten fan dy fiif 
kleasters ûnder oaren it rjocht ta, om alle dochterkleasters út de eigen 'kleasterstam-
beam' te fisitearjen. Schoengen kin him net goed yntinke dat Clairvaux de Fryske 
dochterstichting samar ûnder it tafersjoch fan in kleaster út in oare kleasterfamylje 
pleatst hat. It moat tajûn wurde, dat soks op it earste each yndied in frjemde gong fan 
saken liket. Sa'n ûntjouwing is my earne oars binnen de oarder fan Cîteaux ek net 
bekend. Der moat dus wat bysûnders oan de hân west hawwe. Wat yn dat ferbân 
dochs in bytsje fertrouwen jout, is dat de skriuwer fan it ferhaal sels goed wist dat it 
net gewoan wie. Hy meldt ommers twa kear mei klam dat Rittagshausen ynskeakele 
waard mei tastimming en yn opdracht fan de abt fan Clairvaux, by wa't de patemiteit 
berêste. It fait eins ek net goed yn te sjen wêrom't no krekt dat feit optocht west 
hawwe soe: foarsafier't ik soks oersjen kin, wie dêr gjin inkel belang mei tsjinne. It 
kleaster Rittagshausen hat letter bygelyks nea oanspraken makke op de patemiteit of 
op oare rjochten oangeande Klaarkamp. 

As wy dêrom it berjocht no àl foar wier oannimme, wat soe dan de eftergrûn fan it 
útbesteegjen fan it tafersjoch oan in kleaster út in oare filiaasje west hawwe kinne? 
Fan alle mooglikheden dy't betocht wurde kinne, is der neffens my mar ien dy't oan-
nimlik is, nammentlik dat yn de kleasters út de famylje fan Clairvaux op dat momint 
gjin gaadlike kandidaat foar de lieding fan it nije Fryske kleaster foarhannen wie. En 
gaadlik wol yn dit ferbân sizze: fan Fryske en tagelyk hege komôf. Worp wit te mel
den - it kaam al earder op it aljemint - , dat de troch Rittagshausen stjoerde Eyso in 

8 

wumkes.nl



De stichting fan it Cistersiënzer kleaster Klaarkamp by Rinsumageast 

Fries wie. Dat feit wie net sûnder belang. Wa't de oerlevere stichtingsferhalen fan de 
âldste Fryske kleasters lést, wurdt troffen troch de eigensinnige berettens fan de by de 
stichting belutsen persoanen en famyljes om sizzenskip te halden en út te oefenjen yn 
de nije mienskip.27 As it mar heal koe, skoden se harsels nei foaren as de earste lieders. 
Dat wie bygelyks it gefal mei Fredericus fan Hallum, Wibrandus fan Haske en Herde
nk fan Schildwolde. Mar dan moasten se sels wol de prysterwijing hân hawwe. Wie 
dat it gefal, dan folgen se in foech stoomkursus kleasterlibben yn in ynstelling fan de 
oarder dêr't se har by oanslute woene. Dat diene Fredericus fan Hallum, en ek de trije 
bruorren dy't oan de basis stiene fan it kleaster Blomkamp by Hartwert. Twa fan har
ren wiene pryster, en nei't se alle trije in learjier yn Klaarkamp trochbrocht hiene, sel
ten se op har eigen grûn útein as echte Cistersiënzer muontsen, de iene as abt, de oare 
as prior en de tredde as likebroer. As net ien fan de inisjatyfnimmers sels de lieding 
nimme koe, dan waard by foarkar in geastlike út it eigen fermidden socht. Bekend is 
de gong fan saken by de stichting fan it kleaster Wittewierum, dêr't de stichter Emo 
van Romerswerf de lieding úteinlik oerjoech oan syn neef, de geastlike Emo van Hui-
zinge. Wie sa'n persoan der net, dan waard yn alle gefal as abt in man fan oansjen út-
socht, út in ryk, eal en machtich geslacht, dat troch de begeunstigersfamylje as fan 
gelikense stân beskôge wurde koe. Soks liket bygelyks spile te hawwen by de stich
ting fan Gerkeskleaster: dy ynstelling kaam pas echt fan 'e grûn nei't de út in nobele en 
machtige famylje stammende Wibrandus oan de inisjatyfnimmer, Gerke fan Wigara-
thorpe, oanbean hie de lieding fan syn mienskip op him te nimmen. Yn dy kontekst is 
it ynskeakeljen fan de Cistersiënzer abdij Rittagshausen net sa frjemd as dêr tafallich 
in Fryske muonts fan oansjen yn libbe. Der wie doe ommers noch gjin Cistersiënzer 
kleaster yn Fryslân dêr't in gaadlike kandidaat foar it abbatiaat fan in nije stichting yn 
fûn wurde koe. 

Al mei al is de passaazje oer Rittagshausen dus net sa riedseleftich dat op grûn dêr-
fan de oannimlikens fan it hiele ferhaal yn 'e kiif steld wurde moat. Nammerste mear 
net, omdat by neier ûndersyk bliken docht dat op syn minst twa meidielings dy't wol 
hifke wurde kinne, op wierheid berêste. De earste slacht op de fisitaasje, dat is jierlikse 
kontrôle-besite, troch de abt fan Heisterbach. Ut de Dialogus miraculorum, it bekende 
boek mei wûnderferhalen fan Caesarius fan Heisterbach, dy't syn oerste twa kear op 
syn reizen nei Fryslân beselskippe, docht sûnder mear bliken dat de abt fan Heister
bach yndied in skoft it tafersjoch op Klaarkamp en de dochterkleasters hân hat.28 

It twadde berjocht dêr't wiere eleminten yn sitte kinne, giet oer de festiging fan de 
Cistersiënzers yn Eastfryslân. De Eastfryske histoarikus Hajo van Lengen hat al in 
suggestje yn dy rjochting dien.29 Dat jildt alderearst foar de meidieling dat de bruorren 
fan Klaarkamp nei har ôfreizgjen út Eastfryslân it âlde festigingsplak Timmei yn besit 
krigen (of better: halden hawwe). Noch yn 1425 en 1469 hearde Timmei, dat sa 
likernôch tsien kilometer súdlik fan Aurich leit, oan Klaarkamp.30 It stiet yn it lêst-
neamde jier beskreaun as in grut úthôf mei in kapel. Ta it domein fan dat úthôf sil dan 
ek Ulbergen heard hawwe: it leit der sa tichteby dat it hjoeddedei noch ûnder de paro-
chy Timmei rekkene wurdt. Timmei wie de iennichste kleasterbesitting fan in Wes-
terlauwersk-Fryske abdij yn Eastfryslân. It wie foar Klaarkamp ek it iennichste besit 
buten de grinzen fan it tsjintwurdige Fryslân, en as sadanich lei it ek it fierst ôf. Om't 
Klaarklamp lykas gans oare Cistersiënzer abdijen syn besit safolle mooglik yn de 
neiste omkriten konsintrearre, hat it gjin eigenskip dat it 80 kilometer fierder lizzende 
Timmei earst nei ferrin fan tiid om ekonomyske redenen oankocht waard. It kin hast 
net oars of it wie al fan it begjin ôf yn Klaarkampster hannen. 
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Pyla, dat neffens de kronyk fan abt Thomas ek yn hannen fan Klaarkamp kaam, 
wurdt algemien identifisearre mei Ihlow (= /u/p Yle). It is opmerklik dat dat plak yn 
de fyftjinde ieu allyksa eigendom wie fan in Cistersiënzer abdij, al is it dan net fan 
Klaarkamp, mar fan it Eastfryske kleaster Ihlow of Schola Dei. Dat kleaster is tusken 
1216 en 1230 ûntstien út it Benediktynske dûbelkleaster Merosa of Meerhusen.31 

Doe't dat kleaster him by de Cistersiënzer oarder oanslute woe, waard it ferplichte om 
syn frouljus- en manljusmienskippen romtlik te skieden. De oplossing waard dat de 
nonnen yn Meerhusen bleaune en de muontsen in nij ûnderkommen yn Ihlow krigen. 
De frouljusmienskip waard derby ûnderhearrich makke oan it manljuskleaster, dat 
úteinlik de status fan abdij krige. Ut de fyftjinde-ieuske kronyk fan Aduard, it mem-
mekleaster fan Ihlow, kin opmakke wurde dat syn abt yn 'e tiid doe't de oansluting fan 
Merosa spile, frij oer it besit yn en om Ihlow beskikke koe. It leit foar de hân om oan 
te nimmen, dat er dat rjocht op syn bar wer fan Klaarkamp krigen hie. Aduard wie 
ommers de twadde dochterstichting fan de Westerlauwersk-Fryske abdij. 

Schoengen hat dy besitsspoaren wol sinjalearre, mar der fierders neat mei dien. 
Dat komt nei alle gedachten troch syn oanpak om de praktyk oan de noarm te hifkjen, 
wêrby't er de kronykberjochten earst fierder trochlûkt en se mei de Cistersiënzer 
regels konfrontearret, om se dêrnei te fersmiten as bliken docht dat se net mei elkoar 
strike. Sa ynterpretearret er it kronykberjocht oer de festigings yn Timmei en Pyla op 
sa'n wize, dat dêre earst twa folweardige kleasters yn Eastfryslân ûnder de paterniteit 
fan Clairvaux ta stân kommen wiene, dy't dan dêrnei harsels, om samar te sizzen, fail-
lyt ferklearren en mei help fan in muonts út in net ta de eigen kleasterfamylje hearren-
de abdij (Rittagshausen) in nije stichting yn Westerlauwersk-Fryslân begûnen: soks 
soe neffens de regels hielendal net kinne.32 Mar nearne stiet dat Pyla en Timmei abdij
en west hawwe: de kronykskriuwer hat it yn it iene gefal oer in coenobium (dat is 
beste oerset wurde kin mei kleaster[mienskip]) en fierder oer loca (plakken). Ien en 
oar kin ek maklik sa begrepen wurde, dat de oarder (i.e. Clairvaux) yn Eastfryslân twa 
besitskompleksen foarme of krigen hat, dy't - mooglik ek mei in lytse mienskip fan 
muontsen - earst as úfhôven brûkt waarden, mar dêr't de bedoeling fan wie dat der in 
abdij út groeie soe. Dat soks net fuortendaliks bard is, kinne allerhanne oarsaken foar 
west hawwe; de wichtichtste dy't ik betinke kin, is dat de materiële basis úteinlik as te 
smel beoardiele waard. 

Foar alles jildt lykwols, dat it net krekt is it stichtingsferrin allinnich te hifkjen oan 
de foarskriften dy't de oarder yn de earste desennia fan syn bestean oanhâlde. De prak
tyk wie ommers ek yn hûnderten Cistersiënzer abdijen hiel faak oars as de teory. 
Nimme wy bygelyks it beneamen fan in Fries út in oar kleaster as earste abt, dêr't 
Schoengen sa de klam op leit: 'Regel was, dat niemand in het klooster zijner landstreek 
als monnik werd opgenomen, maar dat hij gezonden werd naar een verder afgelegen 
klooster van de orde'.33 Wa't mei de fierdere skiednis fan de Cistersiënzer kleasters - en 
trouwens ek dy fan de ynstellings fan oare stränge oarders lykas de Premonstratinzers -
op 'e hichte is, wit dat dy regel nea yn 'e praktyk brocht is. Foarsafier't neigien wurde 
kin, wiene alle oersten fan de Fryske kleasters yn de tolfde en trettjinde ieu fan Frysk 
komôf. Ek wat de kar fan it festigingsplak oanbelanget gie net altiten alles neffens de 
foarskriften. Feroaring fan lokaasje en 'onrustig heen- en weertrekken'34 wie earder 
regel as útsûndering. Allinnich al yn Ingelân en Wales giene mear as tritich Cistersiën
zer mienskippen nei ferrin fan tiid út har oarspronklike delsetting wei, om úteinlik har 
kleaster earne oars te bouwen; wêrby't se oars it âlde stânplak mei alle byhearrende 
besittings wol yn eigendom halden om it as úthôf (grangia) te brûken.35 
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Utlieding 

Lykas út it foargeande dúdlik wurden is, is net it measte yn te bringen tsjin de iere 
oanwêzigens fan de Cistersiënzers yn Eastfryslân, de begelieding troch Clairvaux, har 
ôfreizgjen nei Eastergoa en de stichting fan Klaarkamp dêre mei help fan in Fryske 
Cistersiënzer muonts út Rittagshausen. Allinnich dat dy ûntjouwings noch yn 'e tiid 
fan Bernardus fan Clairvaux, dus noch foar syn dea yn 1153, plakfûn hawwe, is net 
wierskynlik, omdat soks in wol hiel lange 'eksperimintearfaze' fan mear as tsien jier 
ynhâlde soe: dêrfoar kinne binnen de oarder gjin parallellen fûn wurde. De hillige 
liket derby helle te wezen fanwege syn bekendheid en útstrieling. Clairvaux wie troch 
de aktiviteiten fan Bernardus it earste oriïntaasjepunt foar elkenien dy't him by de oar
der oanslute woe en dy't sa gau gjin kleaster fan in oare filiaasje yn 'e neiste omjou-
wing hie. Wat de datearring fan de Eastfryske faze oanbelanget, kin oan de twadde 
helte fan de fyftiger jierren tocht wurde; yn alle gefal fóár 1163, om't yn dat jier, en 
mooglik al in pear jier earder, by Rinsumageast in kleastermienskip neffens de Cister
siënzer regel libbe. Dy mienskip hat lykwols earst yn 1165 de status fan abdij krigen. 
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Komôf en fermidden fan Titia Brongersma1 

Ru Brongers 

Summary 

During the last years there has been an ever increasing interest in the life and works 
of seventeenth and eighteenth Century women writers and poets. In the nothern prov-
inces of the Netherlands, for example, Sybille van Griethuysen (1622-1699), Titia 
Brongersma (c. 1650-after 1686) and Cynthia Lenige (1755-1780) were active in 
those days. Butfor one collection ofpoems and some dispersed ones, there is hardly 
anything known about Titia Brongersma. New genealogical research has now pro-
duced a lot of Information about the parentage and the social setting of Titia 
Brongersma. On the basis ofthat Information, in this article suggestions are givenfor 
further research to establish the position Titia took among her male colleagues. 

Ynlieding 

'Titia Brongersma (Dokkum ca 1660 na 1700), een merkwaardige schrijvende dame 
uit de 17de eeuw, bewonderaarster van Ronsard, die in haar bundel De Bron-swaan 
(1686) de Nederlandse en Franse verzen afwisselt met Friese, voor die tijd een zeld
zaamheid'. Sa wurdt Titia Brongersma yn de Winkler Prins yn 1949 omskreaun. Yn 
de nijste, algemiene ensyklopedyen komt har namme net mear foar. Aldere biografys-
ke wurdboeken en jongere beskriuwings yn letterkundige artikels binne wol wat wiid-
weidiger, mar de ynformaasje hâldt ek dêryn net oer,2 mei útsûndering fan Feitsma 
(1968). Al har biografen helje de ynformaasje út de âldste publikaasjes en foegje mar 
amper nije bysûnderheden ta. Sûnt likernôch twa-en-in-heale ieu sitte wy op dea 
spoar wat it ûndersyk nei Titia Brongersma oanbelanget. Wa't har heit en mem wiene, 
bysûnderheden oer har libben, har stjerdatum en -plak, it bliuwt allegear tsjuster. 

Titia Brongersma is foaral bekend wurden fanwege har besite oan de 'schulte' Jan 
Laurens Lentinck3 fan Borger, Pinkster 1685. Op fersyk fan har freon Ludolf Smids 
liet se it grutte hunebed fan dat plak ûndersykje, dêr't se ta har fernuvering by feststel
le koe, dat it om in âld begraafplak gie en net om in heap stiennen dy't troch reuzen 
opsmiten wie.4 

Dichteres en argeologe 

Yn de dichtbondel De Bron-swaan of Mengeldigten steane alle gedichten dy't fan 
Titia Brongersma bekend binne.5 De titelprint is makke troch E J . de Wolff.6 It boek 
wurdt ynlaat mei in stikmannich gedichten yn it Latyn, of it Nederlânsk, fan kontem-
porêne bewûnderers. Ta dy ploech fan meast akademisy hearre de Frjentsjerter heech-
learaar Nicolaus Blancardus [Blanckaert] (1624-1703); Johannes Mensinga (1635-
1698), heechlearaar skiednis en retoarika yn Grins; de dûmny fan Oude Pekela An
dreas ten Have (1639-1691); de Grinzer dokter Ludolf Smids (1649-1720); de rektor 
oan de Latynske skoalle fan Ljouwert en Dordrecht Samuel Munckerus [2x] (±1660-
1700); de Waalske, letter Nederdútsk Herfoarme, dûmny Mattheus Gargon [2x] 
(1661-1728); de Fryske dichter Adriaan Tymens; de taallearde Johannes Adolphus 
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