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1. Ynlieding 
Wa't mei de trein fan it Hearrefean nei Akkrum reizget en it länskip oan him 
foarby lûke lit , sjocht op healwei rjochts in Iyts tsjerkje stean mei in pear pleat
sen dêrefter , iensum op 'e romte. Dat is it tsjerkje fan Haskerdiken. Syn hjoed
deistige foarkommen datearret ut 1818, doe' t it de boufallich wurden kIeaster
kapel ferfong . It markearret it plak fan it oan Maria wijde konvint fan Haske of 
Haskerkonvint , sa 't it trochgeans yn de stikken ut it kleasterargyf neamd 
wurdt. De Hasker kleastermienskip hearde oarspronklik ta de kongregaasje 
fan Rolduc en folge de regel fan St. Augusti nus . Nettsji nsteande de ferstille , 
wat mankelike sfear op dat eartiidske kleasterstee hat it konvint seIs nea ta de 
ferbylding sprutsen. Argeologen hawwe it min ofte mear yn 'e mist stean lit
ten. I De katolike emansipaasjebeweging, dy' t yn de tritiger , fjirtiger en fyftiger 
jierren tige warber wie om de Friezen belangstelling foar de betsjutting fan har 
midsieuske kleasters by te bringen , hat it net as objekt fan bewûndering kea
zen . Har foarkar gong ut nei grutte abdijen Iykas dy fan Klaarkamp , Foswerd , 
Mariëngaarde en Dokkum . Men sil yn Haskerdiken dan ek om 'e nocht nei in 
tinkstien sykje. 

Dochs is de skiednis fan it konvint net hielendal ferwaarleazge. 2 De lanbou
histoarikus Obe Postma wijde yn De Vrije Fries fan 1936 in studzje oan it ier
sechstjinde-ieuske rekkenboek fan Haske. 3 In fearnsieu letter liet Fryläns ryks
argivaris M.P. van Buijtenen it kleaster in haadrol spylje yn syn tsjerkhistoarys
ke opstel oer Haskerlän. 4 et lang dêrnei bestege de argeolooch Herre Hal
bertsma der oandacht oan fan Ut in delsettingshistoarysk perspektyf. 5 Y n syn by
drage en ek yn dy fan Van Buijtenen faIt it Ijocht yn haadsaak op it ûntstean en 
de begjintiid. 6 SintraaI dêrby steane de ynbring fan de klûzener Dodo , it pro
bleem fan de lokaasje, en de prestaasjes fan de kleasterbewenners op it mêd fan 
de feanûntginning. Yn de koartlyn ferskynde dissertaasjes fan Gilles de Langen 
en mysels wurde dy tema's op 'e nij beljochte, lykwols fanut oare ynfalshoeken. 7 

Folie minder omtinken hat de fyftjinde- en sechstjinde-ieuske perioade fan it 
kleaster krigen. Dat is opmerklik , om 't navenant krekt foar dy tiid gans boar
nemateriaal foarha nnen is. Postma is eins de iennichste dy't der oer skreaun 
hat. Hy hie Iykwols gjin each foar it bysûndere karakter fan Haskerkonvint yn 
dat tiidrek . Yn syn ynlieding neamt hy it sljochtwei ' .. . een der kleinere Frie
sche kloosters ' . Syn doel wie net mear as it sketsen fan in byld fan it besits
behear , de hushälding en it bedriuw fan in trochsneed-kleasterynstelling. En 
Haske is no ienkear ien fan de weinige midsieuske Fryske kleasters dêr't boek
häldkundige gegevens foar oerlevere binne. Postma syn iennichste opmerking 
oangeande de ynstitusjonele eftergrûn fan dat konvint is dat it yn de sechstj inde 
ieu in manljuskleaster wie , mei in prior oan it haad. De namme fan Windes
heim , it yn 1387 stichte memmekleaster fan de kongregaasje dêr' t Haskerkon
vint him yn 1464 by oansleat , komt yn syn ynlieding hielendal net foar. 
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D y namme hat lykwols in gru tte betsjutting. Hy stiet ioar in kleasterlik fe r
nijingsprogramma, dat yn de fyftjinde ieu ûnder it likefolk mar ek by in protte 
geastliken en religieuzen in grutte oanklang fûn . D at kaam mei troch de tin k
bylden en idealen fa n de Moderne D evoasje dêr't it op basearre wie. 8 De grûn
gedachte fa n dy bewegi ng, formulearre troch har charismatyske ynspirator 
Geert Grote , wie , dat allinnich mei in fernijd geastlik libben de ferwurding fa n 
tsjerke e n wrald echt bestriden wurde koe. Askese , deemoed en mienskipssin 
moasten dêryn sintraa I stean, yn kombinaasje mei in ynderlik beoefene fro m
michheid . 

Yn earste ynstansje bedoelden de Moderne Devoaten mei har libbenswize 
net in nije ynfo lling oan it tradysjonele kleasterbestean te jaan. H ar aldste yn
stitusjonele skepping, de broer- en susterrnienskip fa n it Miene Libben, besocht 
har oanhingers in via media, in libbensfoarm tusken kleaster en wrald te bieden. 
It konvin t te Windesheim en de dêrUt fuortkommen kongregaasje waarden fe it
lik stichte om de troch de tsjerkli ke autoriteiten wantroude broer- en suster
rnienskippen te stypjen en help te bieden. It die lykwols bliken dat de Windes
heimer kleasterfo rmule neffens de regel fa n Augustinus, bûtengewoan sukses
fo l wie. Yn 1430, 35 jier nei de oprjochting fan de kleasterferiening fa n Windes
heim, te lde dy net minder as 45 konvinten: 37 foa r manlju en 8 foar froulju . E n 
dat oanta l soe him yn de fjo uwer folgjende desennia sawat ferdûbelje. 9 De 
measte fa n dy huzen wiene nije stich tings , lykas bygelyks it yn 1406 ta stan 
brochte kleaster Thabor by T urns. De kongregaasje , ek wol it Kapittel neamd , 
ferienige op 'en djoer lykwols ek gans alde kleasters , dy' t har troch ynkorpo
raasje fa n in alhiel nije takomst fersekerje woene. Behalve H askerkonvint wie
ne dat yn Fryslan de huzen fa n de reguliere kanunniken fa n St. A ugustinus te 
Luntsjerk (ynkorporearre yn 1431) , Eanjum (1444) en Burgum (1450). 

H aske wie it 83ste kleaster fa n de kongregaasje. Wannear' t men de geogra-

De tsjerke en inkelde restanten fan kleastergebouwen fan Haskerkonvint yn 1758. 
Tekening troch in anonime keunstner, yn de styl fan Pieter ldserdts Portier. Foto Fries 
Museum 
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fyske sprieding yn it each haldt , faIt jin op dat it tagelyk ek it lêste konvint yn de 
Noardlike Nederlannen wie dat him oansleat. Nei de ynliving fan Haskerkon
vint gong de ekspanzje fan Windesheim noch wol fierder , benammen yn de 
Sudlike Nederlannen , Sud-DUtslan en Brandenburch , mar yn in folJe stadiger 
tempo . Wannear't wy dat yn us omgean litte , komme wy al gau op de fraach yn 
hoefier't de betreklik lette oansluting fan Haske by de Windesheimer kongre
gaasje noch de radikale herfoarming op gong brocht dy' t yn safolle oare kIeas
ters ta in strukturele nije bloei late. Yn hoefier ek wiene de spirituele en mate
riële resultaten fan dy herfoarming bliuwend? Koartsein , hoe grut wie it sukses 
fan de herfoarming fan 1464? 

No binne herfoarming en sukses trefwurden mei in protte betsjuttings . Safol
Ie is wol wis , dat in herfoarming yn 'e geast fan Windesheim in wiid omfiem
jende sanearring wie , likegoed yn spiritueel as yn materieel opsicht. IO Refor
maasje yn haad en leden (reformatio tam in capite quam in membris) halde nef
fens de Windesheimers yn , dat in strikte observansje trochfierd wurde moast , 
mei in pynlik krekt neifolgjen fan alle regels en gewoanten dy' t troch de kon
gregaasje oanfurdige wiene. Liturgy , organisaasje , hushalding, lanbehear 
ensfh.: alles waard op Windesheimer wize oanpakt. Oansluting by Windes
heim betsjutte net allinnich dat de lieding alhiel yn Windesheimer hannen 
kaam , mar ek dat it senior pars , dat is de groep fan alde , ferstannige bruorren 
waans advys yn beliedssaken swier weage , foar it grutste part ut oare Windes
heimer huzen rekrutearre waard. Foarsafier't de sittende bruorren net de wyk 
namen , waarden se yn har eigen konvint of earne oars mei de Windesheimer 
tradysje fertroud makke. En wannear' t der - yn it gefal fan dûbelkleasters -
susters oan it konvint ferbûn west hiene, waarden dy yn aparte frouljuskleas
ters , meast fan oare oarders , ûnder dak brocht. 

Om't wy eins gjin ferheljende boarnen ut - of oer Haske ta us foldwaan haw
we, kinne wy it spirituele en materiële sukses fan de reorganisaasje fan 1464 
allinnich mar öfliede ut de oanklang dy' t it kIe aster yn 'e omkriten fûn , wylst dy 
oanklang op syn bar öflaat wurde moat ut it begeunstigingspatroan. Wannear't 
in kleaster syn taken op it mêd fan heilsbemiddeling , sielsoarch en charitas nei 
tefredenheid ferfolle, waard it ommers rynsk fan jild en goed foarsjoen. Spiri
tuele bloei en stoflike wolstan giene yn it bestean fan midsieuske kleaster
mienskippen dan wol net alti ten meiïnoar , mar wis is , dat it twadde selden sûn
der it earste berikt waard. Dêr wiene net yn it lêste plak de kleasterbewenners 
seIs har bewust fan, Iykas wol bliken docht ut in passaazje ut de fyftjinde-ieuske 
kronyk fan de cistersiënzer abdij Aduard. De skriuwer merkt dêryn by in skö
ging oer in fromme en ekonomysk suksesfolIe abt op , dat it sinneklear is en 
bekend ut de deistige ûnderfining fan alle muontsen ' ... dat (it ûnderhalden 
fan) de freze foar God by religieuzen as fansels fan gefolgen hat dat har tydlik 
goed oangroeit , wylst dêrtsjinoer it ferachtsjen fan de godstsjinst ta ferneati
ging en fermindering fan dat goed liedt' .11 It liket dêrom ferantwurde it funksjo
nearjen fan it kIe aster te bestudearjen op grûn fan gegevens oer de begeun
stiging, de besitsferwerving en it lanbehear. 

Ik stel my foar dit spoar te folgjen oan de han fan de ferskate oarkonden , akten 
en oare administrative boarnen dy't foar Haskerkonvint sûnt 1464 be warre 
bleaun binne. It jier 1521 is dêrby as eindatum keazen. Foar de tiid dêrnei is mar 
in Iyts bytsje dokuminten oerlevere. Wichtiger is lykwols de oerweaging dat de 
fersprieding fan reformatoaryske en erasmiaanske ideeën ek yn Fryslan sûnt sirka 
1520 ta in wiziging yn de halding fan leken en geastliken tsjinoer de kleasters la
te . 12 Dêrmei bruts doe ek foar Haskerkonvint in nije perioade yn syn bestean oan. 
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Utsoarte sil by de an alyze fan de H asker gegevens ek de ynformaasjewearde 
fan de boarnen besprutsen wurde. Benammen it rekkenboek wol ik wiidwei
dich tsjin it ljocht halde. 0 hat Postma dat rekkenboek ek al besjoen. Sûnder 
him te koart te dwaan, kin Iykwols fêststeld wurde dat Postma syn analyze al
lesbehalve folslein is. Sa misse wy by him in ynterpretaasje fa n it ynkomstepa
troan en in oersjoch fan de fin ansjele resultaten. D at is te begripen, om 't Post
ma syn oandacht fral nei it lanboubedriuw utgie , dêr't feitlik allinnich de utjef
teposten fan it rekken boek meidielings oer befetsje. 

Ear' t wy lykwols oan it besprek fan de boarnen en it kearntema takomme , 
folget hjir earst yn fjou wer koarte paragrafen in oersjoch fan de konvintsskied
nis oant en mei de oansluting by it Kapittel fa n Windesheim . 

2. Haskerkonvint oant 1464 

2.1. De stichting 
It kleaster moat om 1231 hinne ta stan kommen wêze. Wy witte dat ut de koarte 
vita of hagiografyske libbensbeskriuwing fan de sillige D odo fa n H aske. 13 Do
do , in premonstratinzer hearremyt, dy' t earst in skoft tahalde n hat yn de Uthöf 
fa n Mariëngaarde yn Bakkefean, soe him op fersyk fan in beskate hear Wi
brandus fan Haske by in fe rlitten, oan Maria wijd sanctuarium (= hill ichdom) 
te H aske fês tige hawwe , om dêr te nei gans wûnderbaa rlike genêzings te be
wurkjen . ei't hy troch it ynstoarten fan it dak fan 'e kapel om it libben kom
men wie , soene de neamde hear Wibrandus en twa oare geastliken har mei e l
koar en har fa mylje en hushalding en ek noch inkelde le ke n ferbûn hawwe om 
op dat plak in kie aster te stichtsjen. Neffens de wurden fa n de vita skonken sy 
dêrby harsels en har besit as earstelingsjeften oan God. 

Dy gong fan saken fe rskilt net in soad fa n wat wy oer oare Fryske kleaster
stichtings Ut dy tiid witte. Begoedige Iju , dy' t harsels as adelik beskögen, stel
den grûn , jild en faak e k in (eigen) tsjerke beskikber en begûnen ûnder li eding 
fa n ien of mear geastliken ut de eigen miichskip , mei sibben en oaren dêr 
in kieasterIik libben te lieden. Yn dit gefal waard it inisjatyf troch in geast
Ijke nommen. Hy wurdt in man fa n oansjen (magnus) neamd , wat hy sûnder 
mjs ek wie . D e omstannichheid dat hy Dodo utnoege om him yn H aske te fês
tigjen, foarmet in oanwizing dat hy sizzenskip hie oer it behear fa n it gods
hus. 

Oer de oarspronklike status en it plak fa n it bewuste sanctuarium bestiet ûn
wissichheid . Yn de vita hjit Haske by Dodo syn komst 'net bewenne' (incultus) 
west te hawwen, en wurdt it sanctuarium 'beskieden' (modicum ) neamd . D y 
beskriuwing kin net al te le tterlik nommen wurde. Fan de kri te by Haskerdiken 
meie wy net oannimme dat se yn 'e tiid fa n de kleasterstichting noch net yn 
kultuer brocht wie. Ir ûnregelmjittige ferkavelingspatroan en de boaiemfy n
sten dêr fe rriede dat dit gebiet ta de earste ûntginnings hearde , dy' t fan de 
Boarn en de D racht of Lits ut ûndernommen waarden. It H aske fa n it sanctua
rium is dêrom nei alle gedachten earder ûntstien as it tsjintwurdige Aldehaske , 
dat op de delsettingsas fan Westermar leit. It lêstneamde plak komt oars ek al 
yn de libbensbeskriuwing fa n D odo foar en moat dus yn dy syn tiid al bewenne 
west hawwe. Aldehaske , dat syn adjektyf 'alde ' earst nei de foarming fa n ij 
ehaske krige , liket seis fanut it earstneamde H aske stichte te wêzen. Wierskyn
lik hat de bewenning har geandewei nei A ldehaske ferplea tst , om't de deIset
ting troch it oanmeitsje n fan it fean en it dêrtroch feroarsake sakjen te sompich 
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De tsjerke fan Haskerkonvint yn J 722. 
Tekening troch 1. Stellingwerf. Foto 
Fries Museum 

wurden wie . Incultus soe dêrom better oerset wurde kinne mei 'net mear be
wenne' , yn stee fan ' noch net bewenne'. 

Echt beskieden en ûnbetsjuttend kin it godshûs oarspronklik ek net west 
hawwe, as wy yn oanmerking nimme dat it neffens de vita yn stien oplutsen wie: 
Dodo kaam oan syn ein troch in fallende stienkonstruksje. Boppedat moat it 
fóár de komst fan de klûzener in parochiële funksje han hawwe. Der waarden 
nammentlik minsken begroeven. len fan Dodo syn wûnderdieden spilet him 
ommers op it tsjerkhöf (coemeterium) neist it godshûs öf. 

It kin hast net oars as de parochytsjerke fan it doarp Haske , dêr' t yn 1489 de 
namme Haskerdiken foar yn de boarnen ferskyne 4

, is by gelegenheid fan de 
kleasterstichting by it kleaster ynkorporearre. Van Apeldoorn twifele destiids 
noch oft Haskerdiken fóár de Reformaasje wol in aparte parochy foarme hat. 15 

Foar dy twifel is yn it Ijocht fan it boppeneamde gjin reden. It is dan wol sa dat 
wy yn de mannichte oarkonden oer transaksjes fan lan yn 'e omkriten fan it 
kleaster nea in pastoar fan Haskerdiken as tsjûge of besegeler neamd fine , mar 
dat kin ferklearre wurde as wy oannimme dat de prior qualitate qua hieltyd pas
toar wie. Soks wie by in folsleine ynkorporaasje (incorporatio pleno jure) in 
normale konstruksje. 16 Sûnder mis hat de kleasteroerste de sielsoarch oan ien 
fan syn fraters utbestege. Sa soe de Hasker broer Franciscus Matthaei Ver
maeth , dy't yn 1575 in wichtich kleasterdokumint as pastor in Haskerconvent 
ûndertekene , as sieleherder fan de kleasterhierders en oare parochianen fan 
Haskerdiken fungearre hawwe kinne. 17 Dat Haskerdiken net foarkomt yn it 
Benefisjaalboek fan 1543 , in neffens gritenij en parochy oardere oersjoch fan it 
geastlik goed , sil mei de ynkorporaasjeferhalding te krijen hawwe. De parochy 
wurdt wol neamd yn in list fan taksen en rinten ut 1505 en yn de oprjochtingsbul 
fan it bisdom Ljouwert ut 1561. 18 

2.2. Haskerkonvint as kanonikaal sintrum fan sielsoarch en gebed 
Dat bringt us op de funksjes fan it kleaster. Ut it foargeande kin opmakke WUf

de dat de bruorren fan Haske har fan it begjin öf oan sielsoarch wijd hawwe. De 
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regel fan Augustinus liet har dêrfoar ek alle romte. De boarnen rinne net fan 
gegevens oer, mar fêst stiet dat Hasker bruorren behalve de tsjerke fan Hasker
diken ek de godshuzen fan Aldehaske l9

, Akkrum20
, Tsjalbert2 1 en mooglik ek 

dy fan Haskerhoarne22 betsjinnen . De dokumintaasje foar dizze krite is foar de 
trettjinde en fjirtjinde ieu lykwols sa krap , dat net sein wurde kin dat dêrmei ek 
alle mei it konvint ferbûne parochytsjerken neamd binne .23 It hat eigenskip dat 
de bruorren yn mear parochys yn Haskerlän , Skoatterlän en Einjewier aktyf 
west hawwe . Hast alle kleasters fan de kongregaasje fan Rolduc , dêr't Hasker
konvint oant de oansluting by Windesheim diel fan utmakke , beoefenen de 
sielsoarch yn in rige parochytsjerken yn har regio. Sy fungearren op dy wize as 
opliedingssintra foar reguliere sielsoargers. 

Fansels wie Haskerkonvint ek in gebedshûs. De koartsjinsten en gebeden 
waarden fersoarge troch manlju en froulju. Lykas de measte oare Fryske kleas
ters wie Haskerkonvint in dûbelkleaster en bestie de kleasterfamylje hjir ut twa 
skieden mienskippen , dy' t elk yn religieuze saken troch in eigen oerste laat 
waarden. Dat docht bliken ut in oarkonde fan 1402, dêr' t neist de proast in 
prior en in priorin yn neamd wurde. 24 

It eigentlike haad fan it kleaster , dyjinge dy' t it konvint yn alles nei bûten 
fertsjintwurdige , wie de proast (prepositus). Proast betsjut ienfäldichwei oer
ste . Binnen it reguliere-kanunnikenwêzen hie in proast in legere status dan in 
abt. Fan oarsprong ûntliende hy syn foech oan de abt fan it memmekleaster. 
Yn de praktyk beskikte hy lykwols oer in grutte frijheid fan hanneljen , om't hy 
troch de eigen mienskip keazen waard. Lykas de proasdijen Bergum en Ean
jum wie Haskerkonvint in dochterhûs fan de abdij fan Luntsjerk (Ludingaker
ke) , dy't op har bar in dochter fan de Limburchske abdij Rolduc wie. It rjocht 
om de proasten fan Haske , Bergum en Eanjum te befêstigjen wie dus yn han
nen fan de abt fan Luntsjerk , alteast oant 1423, doe' t it yn ferbän mei in her
foarming fan dat kleaster, oan de biskop fan Utert oerdroegen waard. 25 Folie is 
der oars net bekend oer de bän tusken de Fryske regulierenkleasters en Rol
duc. De yn 1755 ferstoarne abt Nicolaus Heyendal wit yn syn fuortsetting fan 
de Annales Rodenses mei te dielen dat Rolduc yn 1429 heftich by de biskop 
protestearre hat tsjin de ynkorRoraasje fan it om 1168 hinne stichte Luntsjerk 
by it kapittel fan Windesheim. 6 It gesach oer dat kleaster en syn dochterstich
tings Haske , Bergum en Eanjum soe nammentlik al trije ie uwen lang troch him 
utoefene west hawwe. Hoewol't it berjocht fan Heyendal , wat de termyn fan 
300 jier oangiet - tebekrekkene fan 1429 óf - , ûnmooglik kloppe kin , is der gjin 
reden om oan te nimmen dat de strekking ûnwier is. 

2.3. Devosjoneel karakter 
Oer de religieuze tradysje en it devosjonele karakter fan it hûs yn de earste twa 
ie uwen is net it measte , mar dochs wol eat te sizzen. Boarnen dêrfoar binne de 
al earder neamde vita en de äldste nammefoarmen fan it kleaster. Dy vita is yn 
1668 utjûn troch de bollandisten yn diel III fan de rige hilligenlibbens oer de 
moanne maart , ut har ymposante searje hagiografyske teksten dy't bekend 
stiet ûnder de namme fan Acta Sanctorum. 27 Yn de koarte ynlieding op Dodo 
syn vita meldt de utjouwer , pater Johannes Bolland seis , dat hy de tekst ûnt
liend hat oan in hänskrift dat öfkomstich wie ut de Sint-Salvatortsjerke te Utert 
(= Oudmunster) . Dat hänskrift soe Ut de fjirtjinde ieu datearre hawwe . Bol
land skriuwt , dat hy it hänskrift ferlike hat mei in twadde manuskript , fan de 
kartuizers te Keulen. Om't gjin fan beide hänskriften bewarre bleaun is , foarm
je de tekst en de boppeneamde gegevens it iennige häldfêst foar it trasearjen 
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fan de oerleveringsskiednis. De kearnfragen binne fansels wêr't , wannear't , 
troch wa't en mei hokker doel de vita skreaun is. Om mar mei it earste beg
jinnen , Van Buijtenen hat der mei rjocht op wiisd dat de vita gjin pre monstra
tinzer karakter draacht. 28 Dat liket nuver , om't it ferhaal uteinset mei de mei
dieling dat Dodo nei de dea fan syn heit de wrald ûntflechte - krektlyk as Loth 
Sodom - en him mei syn mem en frou by de poarte fan it premonstratinzer 
kie aster Mariëngaarde by Hallum melde , dêr' t hy tenei as kleasterbroer oan
nommen waard. De premonstratinzer trie wurdt noch efkes fierder trochspûn 
as ferhelle wurdt dat Dodo him mei tastimming fan syn abt as klûzener werom
luts op de uthöf fan Mariëngaarde te Bakkefean . Mar dêrmei is it dan ek dien. 
Dodo krijt in godlike ynjouwing om nei Haske te gean , keart noch wol nei Bak
kefean werom , mar bringt syn lêste, wichtichste en meast heilsurne jierren 
troch yn datselde Haske , bûten de ynfloedssfear fan syn direkte oerste , de abt 
fan Mariëngaarde , waans goed- of öfkarring fierder net mear te praat komt. It 
falt jin op dat dy abt anonym bliuwt, en neffens de gronology moat dat de fer
neamde , likegoed yn in rook fan hilligens steande Siardus west hawwe . Oar
som is it opmerklik dat Dodo yn de betreklik wiidweidige vita Siardi, in by ut
stek premonstratinzer boarne , alhiel net neamd wurdt. Dat Dodo dochs in plak 
yn it martyrologium fan de oarder fan Premontré krigen hat , kin nei alle ge
dachten dan ek net op de rekken fan syn konfraters ut Mariëngaarde skreaun 
wurde. De premonstratinzer ferearing fan de sillige Dodo datearret wierskyn
lik earst ut de sechstjinde ieu . Goed besjoen liket Dodo syn Mariëngaarder 
foarskiednis allinnich mar opnommen te wêzen om te ûnderstreekjen dat syn 
hearremitebestean troch in foechhawwende tsjerklike ynstansje talitten en 
goedkard wie. 

lt iennichste plak dêr't de vita gearstald west hawwe kin , is Haskerkonvint. 
Dat kin net allinnich öflaat wurde ut de omstannichheid dat it ferhaal einiget 
mei , en utrint yn de koarte beskriuwing fan de stichting fan Haskerkonvint. 
Like wichtich is it gegeven ut de vita dat Dodo syn wûnderjeften net earder 
brûkte as by it sanctuarium fan Haske. Earst dêre , en net yn Bakkefean , waard 
syn hilligens foar elkenien iepenbier. 29 De vita jout op dy wize fral glans oan it 
hillichdom dêr't it kleaster by ferriizge , in glans dy' t likegoed öfstriele op de 
leden fan de kleastermienskip as op har begeunstigers. 

Wannear't wy de aldste beneamings fan Haskerkonvint neigeane , sjogge wy 
dat it kleaster syn oansjen en betsjutting krekt oan dit hillichdom ûntliende . Y n 
de tiid fóár 1400 fine wy it om bar oantsjut as monasteri(um) in sanctuaria sanc
te Marie en den convent van Hasker alterhuus. 30 De earste namme is oerlevere 
yn twa Latynske oarkonden (1304 en 1346) , de twadde in twa kleasterlisten 
(fóár sirka 1270, en 1326) en twa Middelnederlanske stikken (1355 en 1396). 
Om't de earste de offisjele Latynske beneaming foarmet , leit it foar de han en 
beskögje de twadde as de folkstaalferzje: yn de gearstalling alterhuus binne 
dudlik de eleminten alter en hûs werom te kennen. Oars sein , alterhuus kin 
begrepen wurde as in oersetting of in ekwivalint foar sanctuarium. Wannear't 
wy alter hjir opfetsje yn syn funksje as bewarplak fan reliken , kinne wy stelle 
dat beide wurden de tagong ta it hillige as 'betsjutting' drage. Dy tagong ta it it 
hi llige, yn de sin fan hillichdom, is op syn bar wer it bepalende elemint yn beide 
kleasterbeneamings . Haskerkonvint stie dus yn de trettjinde en fjirtjinde ieu 
bekend , en woe ek bekend stean as it kleaster by of fàn it yn de vita beskreaune 
en troch Dodo ta bloei brochte godshûs. Allinnich al it gebrûk fan it yn de Frys
ke boarnen seldsume begryp sanctuarium (yn stee fan ecclesia of capella) 
bewiist dat de kleasternamme en de vita nau mei elkoar gearhingje. 
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Dit alles yn oerweaging nommen , meie wy oannimme dat de vita troch in 
Hasker broer skreaun is . Dy moat dan de pinne op it perkamint setten hawwe 
nei de dea fan Wibrandus fan Haske , de earste oerste en wichtichste begeun
stiger. Beide kearen dat de namme fan Wibrandus fait , wurdt nammentIik mei 
klam melden , dat er yn eare hälden wurdt as in from en goed man (piae memo
riae; bonae memoriae). 

Sûnder mis waard Dodo syn libben de Hasker bruorren en susters foarhäl
den as tige wurdich om nei te stribjen. Askese en boetedwaning binne de tref
wurden. Dodo betwong syn fleis troch oanienwei te bidden , te weitsjen , te gi
seljen en te knibbeljen; dat lêste seis oant 500 kear it etmiel, sadat hy neffens de 
vita op it lêst knibbels as in kamiel hie. Hoewol't hy mei klam as in klûzener 
opfierd wurdt , binne der dochs ek deuchden fan him beskreaun dy' t mear ta
snijd lykje op it treflik mienskipslibben , sa't dat troch de Hasker kleasterbe
wenners laat wurde moast. Sa wurdt bygelyks ferteld dat hy gewoan wie mid
den yn 'e nacht op te stean foar de metten om dêrnei sûnder rêst de tiid mei 
bidden troch te bringen oant de moarnsmis. Koartsein , it boadskip is dat it 
pa ad nei de himel oer in hurd en heroysk libben fan ûnthälding en utsprutsen 
lichaamlike kastijing rint. 

Sa'n hälding wie foar in kleastermienskip yn in betreklik earmoedich gebiet 
as Boamegoa ek wol nedich , as sy oerlibje kinne woe. Op rynske jeften en skin
kings fan de kant fan 'e feanbewenners hoechde sy net te rekkenjen . De karto
grafyske rekonstruksje fan it kleasterbesit om 1580 hinne , dy' t ek foar de iere 
tiid in beskate sizzingskrêft hawwe moat , lit sjen dat it kleaster sawat gjin goed 
yn de feanlannen bemachtige hie. Syn besitskompleksen leine yn äld en relatyf 
fruchtber kultuerlän: by de ynferzje-rêch fan de Dracht , de iggen fan de Boarn 
en de kwelderwäl fan de Middelsee läns . Nei alle gedachten wie dat it resultaat 
fan twa , mei elkoar gearhingjende omstannichheden : hjir si eten de begoedige 
famyljes dy' t it kleaster begeunstigje en fan novisen foarsjen koene , en hjir ek 
ynvestearren de bruorren , fanwege de nei ferhälding goeie en wisse länop
bringsten , by foarkar it jild dat sy op muoisume wize ut gebedstsjinsten en be
sitsbehear krigen hiene.31 

Dat it har mei tanksij dy asketyske libbenswize yn de earste ieu stoflik foar de 
wyn gie , docht bliken Ut de omstannichheid dat se yn 1304 al in skoft in besits
kompleks by Olde Staphorst fan de benediktynske abdij Dikninge yn gebrûk 
hiene. 32 It gie hjir om in hof (curia) en fiif pleatsen (mansus) , dêr 't se alle jierren 
in hier fan acht fetten bûter foar betelje moasten . Sy hiene dy hof yn eigen eks
ploitaasje en fertrouden de lieding oer de likebruorren dêr ta oan in hofmaster 
(magister curiae). Yn 1346 wie dat in beskate frater VolperdusY Mei it be
machtigjen fan dit Staphorster besit weagen de Hasker bruorren har fier fan 
hûs, al wiene sy net de iennige Fryske grutgrûnbesitters dy' t dat diene. Gäns 
Fryske kleasters ekspandearren yn de twadde helte fan de trettjinde ieu bûten 
Fryslän. Opmerklik is dat ek leke n ut de omkriten fan Haskerkonvint besit yn 
Oerisel yn hanne n krigen . Om 1320 hinne stuitsje wy nammentlik op in Hessel 
fan Katryp as brûker fan in pleats ûnder Staphorst , dy' t eigendom wie fan it 
benediktinessekleaster Zwartewater. 34 Dit gegeven Iiket de fermoedens fan 
guon ûndersikers te befêstigjen dat de agraryske perspektiven yn de Sud-Frys
ke feangebieten yn dy tiid net (mear) sa geunstich wiene. 35 

2.4. It bytsje gegevens oer de oanstuting by Windesheim 
O ars as by it memmekleaster Luntsjerk is der mar in Iyts bytsje bekend oer de 
perioade dy' t by Haskerkonvint oan de ynkorporaasje by Windesheim foarof-
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gie .36 Dat der sprake wie fan delgong op materieel gebiet , stie net yn 'e kiif. Y n 
1396 en 1397 waard de pro ast fan Haske troch Herman fan Kuinre te Follen
hove foar it gerjocht fan de biskop dage fanwege in skuld fan net minder as 
20.000 älde Fränske skilden. 37 1t hoe en wêrom fan dy rjochtssaak ûntkomt us , 
mar it berjocht wettiget wol de fermoedens dat it konvint slim om jild ferIegen 
siet. Dat docht dan ek yn safier bliken , dat it kleaster yn 1402 besleat al syn 
erfpachtgoed en tsienden yn Staphorst en omkriten oan it kleaster Dikninge 
werom te jaan. 38 De bruorren koene dêrfoar in bedrach fan 2000 Gelderske 
flo renen ynbarre foar de mearwearde dy' t sy yn har behearsperioade oan it be
sitskompleks jûn hiene (pro melioracione) . 

Sawat twa desennia letter waard it kleaster slachtoffer fan de partijskippen 
dy' t doe Fryslän teheisteren . Hast alle Fryske kroniken fernije de ferwoasting 
fa n Haskerkonvint op 1 maaie 1420, de moandeis foar Sin te Margryt. 39 Wy wit
te eins net wa' t de kweadoggers wiene: de fetkeapers ûnder leiding fan de East
fryske haadling Focke Ukena of de skieringers ûnder de Hollänske Jan fan 
Beieren. De frede dy't beide groepen twa jier letter yn Grins mei elkoar slea
ten, waard yn alle gefal ek ûndertekene troch de proast fan Haske.4O Dat be
tsjutte lykwols noch net de ein fan 'e ellinde . Yn 1426 waard by strideraasjes 
dêr' t wy fierders de eftergrûn net fan kenne , it Hasker muncke steenhuis oer
fallen.41 AI slacht dit berjocht wierskynlik net op de kleastergebouwen te Has
kerdiken mar op in uthöf earne oars, it Iit him riede dat dy oerfal in nije strop 
foar de kleasterbewenners foarme . 

Dan swije de boarnen jierrenlang oant yn 1464 ynienen de ynkorporaasje by 
Windesheim in feit iS.42 It is nuver , dat de kroniken fan Worp en Petrus fan 
Thabor , twa Windesheimer kleasterbruorren dy't dochs net fier fan Haske öf 
wennen , hielendal neat oer dat barren meidiele. It iennichste berjocht dêroer 
komt ut de Genealogia Ayttana , in sechstjinde-ieusk genealogysk hänskrift dat 
mooglik troch de bekend Fryske rjochtsgelearde Viglius fan Aytta seis skreaun 
waard .43 Neffens dy boarne soe ien fan Viglius syn foarälden yn froulike line , 
Oege Reynarda fan Toppenhuzen , fanwege Haskerkonvint spul krigen hawwe 
mei de famylje Douwama: doe' t de Douwama's dêr de monialen troch regulie
re 'muontsen ' ferfongen , soe Oege Reynarda him oer de Hasker nontsjes ûnt
ferme hawwe troch foar har in kleaster by Hartwert te stichtsjen , dat dêrnei 
fa nsels Oegekleaste neamd waard. 

D y lêste meidieling is in al te trochsichtich besykjen om it oansjen fan it Rey
narda-skaai te ferheegjen troch fan Oege in kleasterstichter te meitsjen . Gro-

Konvintssegel fan Haske sûnt 1464. 
Riineskrift: S. CON VEN TVS MaN. S. 
MA RIE IN HA SKA. Foarstelling: 
Maria mei it Christusbêrn, utkommend 
yn in gebou, mei oan wjerskanten in 
stjer en in wassener; ûnderoan in 
biddende muonts of kanunnik, mei lofls 
in stjer en rjochts in wassen er. Ryksargyf 
yn Frysliin (RAF), Ljouwert, segelnrs. 
769 (1466) , 979 (1476) en 976 (1493) 
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nologysk besjoen kloppet der mar in Iyts bytsje fan. It tertiarissehûs Oegekleas
ter waard al yn 1411 oprjochte, rom in heale ieu dus ear' t de susters fan Haske 
de wyk nimme moasten. It gegeven dat de famylje Douwama by de herfoar
ming belutsen west hawwe soe , is lykwols minder ienfaldich oan de kant te sko
wen. It leit foar de han en tink hjir oan Jancko Douwama de aldere , haadling te 
Jimsum en Langwar , mei syn broer Ulcke en neef Sicke Douwama Inhemstra , 
haadling te Akkrum. Jancko wie yn 'e sechstiger jierren fan de fyftjinde ieu 
sûnder mis de machtichste man yn Sud-Fryslan. Yn dy posysje bemuoide hy 
him ek mei kleastersaken. Wis is , dat hy en Sicke - Ulcke wie doe nei alle ge
dachten al ferstoarn - yn de jierren 1471 en 1472 har ynset hawwe foar de her
foarming fan de kommanderij fan de Dutske Oarder te Nes. 44 

It iennichste berjocht dat Worp fan Thabor fierder oan Haske wijdt , wiist 
dochs ek in bytsje yn Jancko syn rjochting. Worp wit nammentIik te melden , 
dat de tsierderige haadling Agge Donia yn it jier 1468 sa fergrime op de nije 
prior fan Haske rekke , dat hy him en in begeliedende likebroer mei eigen han
nen de eagen utstutsen hawwe soe: in euveldied dêr't Westergoa it ynterdikt 
foar oplein krige en dêr't Agge sa swier foar boetsje moast dat hy uteinlik yn 
earmoed en ellinde oan syn ein kaam. 45 De reden foar Agge syn grime wurdt 
net jûn . Worp fertelt allinnich dat Agge yn ' t earstoan troch Jancko Douwama 
as bûnsgenoat binnen helle is en fan in stins yn Eagmaryp foarsjoen waard . De 
freonskip rekke Iykwols fluch bekuolle , want neffens Worp is Jancko der yn 
1463 in pear kear op utlutsen om de stins fan Agge yn Eagmaryp te beleger
jen.46 Agge Donia hie dus yn dy jierren likegoed Jancko Douwama as de nije 
prior fan Haskerkonvint ta fijannen. En mienskiplike frijannen wiene yn dy tiid 
fan partijskippen al gau freonen. By brekme oan fierdere gegevens is it dêrom 
oantreklik om te tinken dat Agge syn rivaal Jancko treffe wollen hat troch him 
oan dy syn beskermeling , de prior fan Haske , te fergripen. 

3. It begeunstigingspatroan, 1464-1521 

3.1 . De boarnen 
Mei de fraach nei de belutsenheid fan Jancko Douwama-en-dy by de Windes
heimer herfoarming binne wy by us kearntema titkommen: de oanklang fan it 
kleaster yn de tiid oant 1521. Yn de ynlieding neamde ik de boamen dy' t wy 
dêrfoar ta us foldwaan hawwe , ryk , alteast binnen de Fryske kontekst. Koart 
gearfette giet it om in lytse 60 oarkonden en in rekken boek dat de perioade 
1501-1520 beslacht. 

Ryk is yn dit ferban Iykwols in relatyfbegryp , fral dêr't it om it diplomatyske 
materiaal giet. Yn ferliking ta wat der fan it Grinzer benediktinekleaster Sel
werd yn in kartularium oerlevere is , makket de bewarre bleaune samling Has
ker oarkonden in lakuneuze yndruk .47 Wannear' t men dêrby betinkt , dat net al 
dy 60 stikken ider ek oer in aparte saak geane - feitlik telle wy 52 öfsûnderlike 
oerienkomsten - , dan wol it idee net wer by jin wei , dat dit korpus mar in part 
fan it oarspronklike kleasterargyf omfiemet. Sa sjogge wy , dat net me ar as in 
pear fan de likernöch 20 yn it rekken boek memorearre besitsoanwinsten yn de 
jierren 1501-1521 wier troch aparte dokuminten dutsen wurdt. Dat haldt yn, 
dat de oare akten dy' t op dy oanwinsten betrekking hiene , ferlern gien wêze 
moatte . 

Yn de wol oerlevere oarkonden wurdt mear as ien kear nei dokuminten fer
wiisd , dy' t wy net mear yn extenso kenne (yn it histoarysk fakjargon wurde dat 
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deperdira neamd) . In foarbyld biedt de baar of arbitrale utspraak ut 1489 fa n fiif 
pastoars oangeande in skeel tusken it konvint oan 'e iene kant en E ba Zelkama 
mei Buwa Butthes soan oan 'e oare kant.48 Dêryn wurdt bepaald dat it konvint 
it goed dêr' t striid om wie , brûke mei ' ... ney uutwysinghe dae eonventis breu
wen ende testamenten' . Ien fa n dy bewuste stikken , it testamint fan Teeta Je lla
ma , is bewarre bleaun , de rest is fe rle rn gien. Sokke deperdita wurde ek faak 
neamd yn ruiloerienkomste n, dêr' t it konvint lan ofrinten by ynbringt , dy' t it ut 
eardere skinkings of oankeapen fan oaren krigen hat. Sa leveret it kleaster yn 
1480 in beskate E ka Atka soan foar in oaniensletten komple ks tichteby it kon
vint , ûnder mear in kavel fan fiif pûnsmiet ' ... die salighe Yezele Houtsma to 
A ldehaska in oer testamente den con vente vors. gheboket ende ghegheven 
heft!' . 49 U nnedich te sizzen dat de lêste wil fan boppeneamde Yezele , of it ek
strakt dat op it bedoelde legaa t slacht , net yn it kleasterargyf oerlevere is. 

Sjoen de wearde fan de skinking le it it yn it lêste gefal foar de han om te tin
ken da t it kleaster in öfskrift fan it hiele testamint yn syn argyf han hat. Lytse 
testamintêre boekings fan in goudgûne of in tonne bier sille yn 'e regel allinnich 
yn de memoarjeboekhalding notearre wêze ; soks mei it each op de liturgyske 
ferplichtings dy't dêrmei anne ks wiene . It testamint fan de Akkrumer haadling 
Jorrit A ndringa ut 1476, dêr' t wy neist in rike dotaasje foar it kleaste r E alsum 
ek in legaat fan 10 klinkerts it jie r yn it foardiel fan Haskerko nvint yn fine , is 
bygelyks ne t yn it a rgyf fan Haskerkonvint , mar yn dat fan Ealsum oerlevere. 50 

It is amper te rieden hoefolIe oankomsttitels en transportakten it argyf fan 
Haskerkonvint ut de bewuste perioade oarspronklik befette hat. Wy sitte bop
pedat mei de swierrichheid dat in tal skinkings-, ruil- en keapkontrakten mûn
ling öfsletten en öfhann ele is . Dat docht wol bliken ut in oarko nde fan 1491, 
dêr' t in Jella Oenkama fan A kkrum de ferkeap fan twa pûnsmie t re idlan oan it 
kleaster yn befêstiget. D y gie t oer in ferkeap dy' t tsien jier earder al beklonken 
wie: ' ... want ik dyt landd den eonvente wol tiaen jeer toe ftorra vorcapet hab eer 
dit breeft maeket ende sereuwen is' . 51 Blykber wie der doedestiids gjin oarkonde 
as skriftlik bewiisstik fan de fe rkeap of oerdracht opmakke en hiene de partijen 
mei de mûnlinge bekrêftiging troch de oanwêzige tsjûgen folsti en. Faaks hat yn 
Fryslan de mûnlinge rjochtshanneling by it transport fa n grûnbesit lang stan
halden . De orale tradysje op dit gebiet skimere t noch in bytsje troch yn de man
nichte poëtyske pear-formules ut de Aldfryske oerdrachtsoarkonden (mey gree 
ende grond, igghen ende eynden, [' .. l dat toe setten ende toe sellen ).52 

Fierder moatte wy betinke , dat it ko nvint by syn argyfbehear behalve oan de 
oerienkomste n mei lang rinne nde fe rplichtings , de measte soarch bestege oan 
de stikke n oangeande goed e n rinten dêr' t oer tsierd waard of wurde koe . In 
aa rd ich foa rbyld biedt de ruil fan san pûnsmiet lan , dy' t it kIe aster yn 1481 mei 
in beskate Oeds WIka soan oangie. De oanbeane lannen wiene Oeds oankom
men fa n in Eelka Abba soan by wize fan boete foar de troch Eelka oan him 
tabrochte ferwûnings (dollingha). 53 Om no te foaren te kommen dat dy Eelka 
as eartiidske eigener noch rjochte n op dit 'bloedlan,54 c1aime soe , frege it kon
vint him trije fea rns jier le tter it transport te befêstigjen . Sawol fan dy ruiloer
ienkomst as fa n de goedkarring troch Eelka binne oarkonden bewarre bleaun . 
Dêrneist gie de soarch fan it kleaste r fra l ut nei de meast resinte oanwinsten, 
mear yn it bysûnder nei dy oanwinsten, dy' t brûkt waarden om oaniensletten 
pacht ienheden te foarmjen. Sa fa It itjin op , dat in aardich part fa n de H asker 
argyfstikken oer it lan giet fan twa , troch de bruorren sûnt 1464 yn 'e neiste 
omkrite n fa n har kleaste r opboude plea tsen, te witten Sehieringe goed en Wpke 
Piers goed. 55 
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Dat alles bewiist , dat der mear besitstransaksjes plakfûn hawwe dan wy no 
kenne. Reden genöch om tige hoeden te wêzen mei it lûken fan konkluzjes 
oangeande de omfang en it tempo fan de Hasker besitsfermeardering. Dochs 
kinne wy feilich besykje in pear gegevens te kwantifisearjen , yn de wittenskip 
dat it optellen fan skinkings en oankeapen alti ten in minimum-tal oanwinsten 
opleverje sil . 

3.2. De aard fan de begeunstigingsrelaasjes 
Wa't it oarkondemateriaal trochnimt , sjocht fuortendaliks dat de ferskate oer
ienkomsten tige fan elkoar ferskille . Ek is dudlik , dat se soms betreklik ynge
wikkeld binne. Om se better yn 'e besnijing te krijen , soene we de wraldske en 
geastlike transaksjes eins ûnderskiede moatte. Vnder de neamer fan 'wraldske 
saken' soene dan de transportakten , ruil- en keapkontrakten e.s. falIe kinne , 
en ûnder dy fan ' geastlike saken' de ferskate typen donaasjes dêr't yndividuele 
leauwigen foar har sieleheil jild of goed oan de kleastermienskip oerdrage . 
Foar dy donaasjes ferwachten en krigen de skinkers fansels in religieuze tsjin
prestaasje. Men soe sokke oerienkomsten evintueel beskögje kinne as in soart 
keapkontrakten , dêr' t de leauwigen har fan in beskate hoemannichte hei Is
tsjinsten mei fersekeren. Mar dan moat men wol betinke , dat de tsjinsten ta 
befoardering fan dat heil achte waarden troch de kleasterbewenners levere te 
wurden oer in lange termyn , of leaver oant op de Jongste Dei , wat betsjutte dat 
de skinker in tige duorsume relaasje mei har oangie. 56 

Yn de praktyk wurde beide typen oerienkomsten , de wraldske en de geastli
ke , meastal yn kombinaasje mei elkoar fûn. Blykber wiene de merken foar sa
krale en ûnreplike saken net skieden. Beide soarten goed waarden sûnder pro
blemen troch keapers , ferkeapers , donateurs en kleasters neist elkoar en kom
plementêr yn de transaksjes belutsen. It ynisjatyf koe dêrby likegoed fan it 
kleaster as fan partikulieren utgean . It kleaster wie fansels yn besitsutwreiding 
ynteressearre en koe aktyf de merke mei jild, goed en religieuze tsjinsten op
gean. Partikulieren hiene allinnich jild of goed te bieden. Sy koene suver saak
lik ynteressearre wêze , bygelyks yn in ruiltransaksje , en dan by wize fan oan
folling religieuze tsjinsten as betelling akseptearje. Sy koene ek yn earste yn
stansje op dy geastlike heilsbemiddeling Ut wêze , mar foar it troch har oanbea
ne goed in tal addisjonele tsjinprestaasjes yn jild of matery ferlangje. 

Twa foarbylden kinne dat ferdudlikje. In represintant fan it earste type par
tikulier liket my de al earder neamde Jelle Oenkama fan Akkrum , dy' t fan him 
hearre lit yn in oarkonde ut 1473.57 Hy draacht trije pûnsmiet oan de bruorren 
oer, op betingst dat dy fan har oanspraken op in acht pûnsmiet grut stik lan fan 
him öfsjogge ; dogge sy dat , dan sille , wat him oanbelanget , de skelen beëinige 
wêze ; en wat de neamde trije pûnsmiet mear wurdich blike te wêzen as de oan
spraken fan it konvint op dy acht , dat jout Jelle definityf oan 'e bruorren , om , 
sa 't er noch neier bepaalt , ' . . . voer my ende mynre vrende zielen to bidden' . It 
twadde type fine wy fertsjintwurdige troch de widdofrou At Aukama fan Has
kerhoarne, dy't yn 1497 ferklearret twa perselen lan fan trije pûnsmiet oan it 
konvint öfstien te hawwen , it earste foar it sieleheil fan har man (en dêrta al 
troch him oerdroegen) , it twadde foar har eigen plak yn it hjirneimels. Dêrfoar 
wurdt it kon vi nt ferplichte , har by har Iibben alle jierren trije rijnsgûne , in goeie 
tsiis , twa tonnen bier en twa tonnen hjouwer te leverjen; soks ' ... niet uut vor
werden ofte vanschuldes weghen mer van vrientscip'58 .1t liket in foarm fan skin
king ûnder foarbehald fan fruchtgebrûk. 

In bysûndere kombinaasje fan bedoelings biedt in oarkonde ut 1479 oer de 
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husfêsting en it libbensûnderhald fan de geastlik minder falide Lambert Wat
kens ut Ealsum. De oerienkomst mei it konvint waard oangien troch de broer 
en sweagers fan Lambert. Foar wenjen , kost en klean skonken dy it kleaster in 
erflike rinte fan net minder as 10 klinkerts it jier, wêrby't se bepaalden dat dy 
rinte nei Lambert syn dea oan de kleastermienskjp ferfalle soe . Mar dêrfoar 
woene se wol hawwe dat de bruorren ivich foar Lambert en syn famylje bidde 
bliuwe soene. 59 

Oft no it saaklike of it religieuze motyf foarop stie , men akseptearre de heils
bemiddeling fan de bruorren en stelde dy op hege priis. De ferlange tsjinsten 
wurde yn de measte gefallen net neier spesifisearre. Hoewol't der mar in inkel
de kear mei safolle wurden oer jiertiden , memoarjes of 'bokinga' sprutsen 
wurdt60

, meie wy der wol fan utgean dat Haskerkonvint foar alle begeunstigers 
op de jierdei fan har ferstjerren alle jierren wer in sielmis opdrage litte moast. 
Spitigernöch is de liturgyske boekhalding, dêr' t dy ivige memoarjes yn oante
kene waarden , net bewarre bleaun . Wy fine Iykwols gjin spoar fan de yn oare 
gebieten yn dy tiid sa populêre bestellings fan grutte tallen deademissen , op te 
dragen koart nei it ferstjerren Y Wat dat oangiet , meitsje de gebedsbepalings 
yn de Hasker oarkonden in tradisjone\e yndruk. 

In protte donateurs folsteane mei de meidieling dat se opnommen wurde 
wolle yn de gebeden fan de kleastermienskip , en dat se dieleftich wêze wolle 
oan har goeie wurken of dy fan de oarder. De bewurdingen ferskille dêrby frij
wa t fan elkoar. Standertformules wurde amper brûkt. Y n 1479 bygelyks bepale 
Siwerts bern Romka , Liobbe en Tjalke dat it konvint nei har dea foar har alden 
en foar harsels ' .. . schel bidda ende voldwaen voer uus ziel ende uus mede deel
haftich machthia al iara goeda wirken int ewich', wylst yn itselde jier Wyba Ja
richs Jelkama foar syn skinking ferlanget ' . . . dat die conventslude myn alders in 
die bede holden ewelick' . 62 

Dat yn beide gefallen de alden yn de foarbede belutsen wurde , is gjin tafa\. 
De akten dêr't de begeunstigers allinnich har persoanlik heil yn op it each haw
we , binne op de fingers fan ien han te tellen. Yn it oergrutte part fan de getallen 
wurde ek gebeden foar de alden e%~~f de freonen (Iês: sibben) frege. Yn guon 
skinkingsbepalings wurdt de plicht ta fersoargjen fan it famyljeheil mei klam 
ferwurde . Houwe Bruns bygelyks wol yn 1489 dat de Hasker bruorren behalve 
foa r syn neiste famyljeleden Houwe Epama, Bruun Wibama , Atte Summama , 
Toette Brunsdochter, Syba Siwama en Bauke, syn moer, ek bidde sille foar al 
dyjingen ' . .. foar wa't er it begeart en dêr' t hy erfskip fan ûntfangen hat en foar 
wa' t er skuldich is te bidden ' Y It urven goed foarmet dêrby de skeakel mei it 
famyljekollektyf. Yn dit gefal belûkt de donateur al dyjingen dy't yn earder ti
den ea rjochten op syn erfgoed Utoefene hawwe , yn 'e oerdracht fan in part 
dêrfan . Yn ferskate oare getallen bliuwt de relaasje beheind ta de eartiidske 
eigeners fan it stik lan dat oerdroegen wurdt. Dan wurdt ek om de foarbede 
frege foar dyjinge(n) fan wa ' t it lan 'utkommen ' is . Sa skinkt At Aukama yn 
1514 twa pûnsmiet lan oan de Hasker bruorren ' ... om dat hya wylla bydde foer 
my ende myn gaesten deer dyse landen fan uutcommen synt'/J4 as koene har foar
alden noch geastIike rjochten op dit perseel claime! 

It liket oars net utsletten , dat sokke klausules ek wol opnommen waarden 
om claims fan sibben te kearen en op dy wize de soarch oar it persoanlik siele
heil feilich te stellen. In oanwizing dêrfoar biede de oarkonden oangeande de 
skinking fan in heale sate troch in beskate Jacob Sackens en syn frou ut 1484 en 
1489. 65 Yn de oerdrachtsoarkonde fan 7 maart 1484 en de mear detaillearde 
befêstiging van fjirtjin dagen letter freget Jacob de foarbede foar al dyjingen 
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fan wa ' t it goed öfkomstich is en fan wa ' t hy erfskip ûntfongen hat. Yn de befês
tigingsakte fan 1489 stelt hy lykwols mei klam fêst , dat' ... dyo sate vors. nu ter 
tyd Godes ende myn is ende nymmen deer nin ayndom oan hath dan God ende 
iek'. De omstannichheid dat it transport yn 1484 op 'e nij befêstige wurde 
moast , bewiist dat Jacob en it konvint mei oanspraken fan tredden te krijen 
hiene ; oanspraken dy ' t sa earnstich nommen wurde moasten , dat de oerdracht 
yn ' t earstoan net trochgean koe. Ommers , Jacob hat it fiif jier letter noch oer 
'syn en Gods eigendom'. Doe't hy mei gjin inkelde oare rjochthawwende mear 
te meitsjen hie , koe hy sûnder beswier de boppeneamde gebedsbepalings ben
efter litte . 

Likegoed demonstrearje dy klausules wol hoe sterk it famyljebesef doe wie 
en hoe nau geast en matery dêryn mei elkoar ferweefd wiene. Se litte ek sjen , 
dat de kleastermienskip troch it oanfurdigjen fan besit mei sokke ivige lêsten 
har duorsum oan de har begeunstigjende famyljes bûn . Men soe yn dit ferban 
fan in strukturele do-ut-des-relaasje tusken kleaster en omkriten sprekke kin
ne. D êrby moat ek betocht wurde dat de troch it kleaster te leverjen memoarje 
net allinnich it sieleheil fa n de ferstoarnen , mar ek de nammebekendheid en it 
oansjen fan har famylje tsjinne .66 Hoewol net mear yn dizze wrald , bleaune de 
deaden as leden fan in geslacht dochs ta de maatskippij fan dat momint hear
ren . Troch it neamen fan de namme fan 'e ferstoarne , naam dy ek werklik diel 
oan de liturgyske earetsjinst, en spi Ie hy yn in beskate sin ek in rol yn it sosjale 
libben. Memorearjen hie sa benammen ek de bedoeling de deaden ' tsjintwur
dich ' wêze te litten . 

Dêrmei is net sein , dat it religieuze aspekt fan ûnderskikt belang wie. Krekt
oarsom , de grutte hoemannichte skinkingsakten jouwe bliken fan de grutte 
wurdearring foar de wize wêrop' t de Windesheimers har frommichheidsideaal 
yn praktyk brochten . Se litte ek sjen dat krekt fan dy libbenswize in effektive 
heilsbemiddeling ferwachte waard. Wêr't eardere generaasjes har blykber fan 
de Hasker mienskip öfkeard hiene , wie men nei 1464 wer ree de beurs te iepen
jen. Lieppa Gheert zen fa n Sythuzen liet dat ymplisyt ek witte , doe 't hy noch 
gjin jier nei de oansluting by Windesheim in stik lan skonk oan de ' . .. Haskera 
nya (sic) munekom.67 Dudliker noch yn syn wurdearri ng foar de Windesheims
ke gebedskrêft wie de provenier Teeta Jellama , dy' t yn syn testamint fan 1472 
gans legaten yn it foardiel fan Haskerkonvint opnaam op betingst dat de bruor
ren dêrfoar syn siel betinke litte woene yn ' .. . al dae reguleers claesteren van ja ra 
orde,.68 

3.3. De donaceurs: eigenierden en hierders mei eigen besit 
Wa wiene no dy donateurs? Ta hokker sosjale groepen kinne sy rekkene wurde 
en wêr hiene se har domisylje? Ear' t wy op dy fragen yngeane , moatte wy betin
ke dat in tige wichtige kategory begeunstigers us per definysje sawat alhiel ûnt
komt: dy fan de kleasterbruorren dy't yntree diene . ovisen wiene net fer
plichte it kleaster fanjild of goed te foarsjen - dat soe ommers as simony opfette 
wurde kinne. Yntreejeften wiene lykwols tige wolkom , as se mar as suvere en 
om Godswil jûne ielmissen definiearre waarden. Yn de praktyk begeunstigen 
gans bruorren de mienskip dêr' t se diel fan utmeitsje woene , mei jild , ûnreplik 
goed of rinten. 69 Wannear't dat goed fieröflei , waard it meastentiids fuort troch 
de kleasterlieding fan 'e han dien . It frijkommen jild koe dan foar de oankeap 
fan stikken lan tichteby it kleaster ornearre wurde. Sa kin ut in Kamper argyf
stik opmakke wurde , dat Haskerkonvint fóár 1509 in part fan in hûs ferkocht 
hat dat frater Jacobus fan Kampen , de doetiidske prokurator fan it konvint , fan 
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Lokalisaasje fan skinkers fan làn, 1464-1521, en fan 'memoarje-keapers', 1515 

syn mem urven hie. 70 Sûnder mis hawwe mear Hasker bruorren ut it Iselgebiet 
öfkomstich west , mar it bytsje oerlevere nammen behinderet us om dêroer 
goed fundearre utspraken te dwaan . 

De lekedonateurs kinne better yn kaart brocht wurde. Foar it oergrutte part 
ki nne sy yn de kategoryen fan 'e eigenierden en hierders mei in bytsje grûnbesit 
pleatst wurde. Dat Ieit ek yn safier foar de han , dat paupers en besitsleazen no 
ienkear min as skinkers optreedzje koene. Dat in protte donateurs seis ek in 
bestean yn it boerebedriuw fûnen , docht ûnder me ar bliken ut it foarbehald dat 
sy gauris oangeande it längebrûk betingen. 7

! De geografyske sprieding fan 'e 
donateurs korrespondearret dudlik mei dy gegevens. Wy fine de 30 te lokali
searjen begeunstigers yn in betrek lik nauwe rûnte om it kleaster hinne: san yn 
Haskerdiken , trije yn ijehaske , seis yn Aldehaske , trije yn Haskerhoarne , 
trije yn Westermar , fjouwer yn Akkrum , ie n yn Aldeboarn , ien yn Terbant, ien 
yn Tsjalbert , ien yn Nijeskoat en ien yn Rottum; öfsjoen fan Akkrum , Alde
boarn en Westermar allegear relatyf earme doarpen mei in grut tal eigenier
den. It giet net te fier en kwalifisearje Haskerkonvint op grûn fan dizze gege
vens as in streekkleaster. De religieuze reputaasje fan de bruorren rikte yn wê
zen net fierder as de Boarn en de Snitsermar , hiel oars bygelyks as dy fan Tha
bor , dat begeunstigers oer hiel Fryslän fûn. No komt Haske wol foar yn in pear 
testaminten fan Iju bûten de eigen regio , mar allinne yn kombinaasje mei oare 
Wi ndesheimer kleasters .72 Hjir joech dus net de eigen reputaasje de trochslach , 
mar dy fan it Kapittel. 
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3.4. De donateurs: haadlingen 
Waard de Hasker kleastermienskip maatskiplik fral droegen troch de mear be
goedige boeren fan Haskerlan, Utingeradiel , Einjewier en Skoatterlan , sy kri
ge dochs ek stipe fan inkelde haadlingen , te witten de al earder neamde Jorrit 
Andringa , en fierder Wyba larichs Jelkama plus ferskate leden fan de famylje 
DouwamaJGalama. Dy haadlingen hiene allegear har sit yn Akkrum , wat jin 
op himsels net fernuverje kin, om't Haskerkonvint in alde ban mei dat plak hie. 
De bruorren hiene dêr frijwat grûnbesit (sa likernöch 280 pûnsmiet) , wylst ien 
fan har by aids de Akkrumer parochy as pastoar betsjinne. 

Fan de neamde hearskippen komme Jorrit Andringa en Wyba Jarichs yn de 
boarnen mar ien kear as 'sponsors' nei foaren. Fan Jorrit is bekend , dat er yn 
1450 grytman fan Idaarderadiel wie. 73 Hy kin in Iytse haadling wurde. Wat stan 
oanbelanget , wiene hy en syn broer Tjaard de mindere fan Douwama-en-dy. 
Dat docht wol bliken ut de oarkonde fan 1472 oangeande de oerdracht fan it 
pastoraat fan Akkrum troch it Haskerkonvint oan de parochianen. Dêryn 
komt hy as fertsjintwurdiger fan de parochianen op it twadde plak , fóár syn 
broer Tjaard, mar nei Sicke (Douwama) Ynhemstra. 74 Ofgeande op syn rynske 
legaten oan gans tsjerklike ynstellings yn en by Akkrum , kinne wy him wol as in 
from man karakterisearje. Syn grutste sympaty, en ek dy fan syn frou - sy hiene 
gjin bern-, gie Iykwols net nei Haskerkonvint ut , mar nei it tertiarissekleaster 
Ealsum. Dêr stichten hy en syn frou yn 1471 in prebinde en dêr ek woe hy be
groeven wurde , neffens syn lêste wil fan 1476. Lykas earder neamd , bestimde 
hy dêrby tagelyk in jierrinte fan 10 klinkerts foar Haskerkonvint. 

De fjochtersbaas Wyba larichs Jelkama fan Meskenwier wie ek in lytse 
haadling. Troch syn houlik mei in J uckema kaam hy yn it skieringer kamp tel a
ne . Hy focht yn it begjin fan de tachtiger jierren tsjin it fetkeaperske Ljouwert 
en waard yn 1494 troch de Snitser Bocke Harinxma-en-dy as setbaas op de fer
overe Galamastins yn Himmelom postearre . 75 Y n 1496 sloegen de Ljouwerters 
him dea op it tsjerkhöffan Grou . Ein 1479 wenne hy Iykwols noch op Mesken
wier en ruile dêr sa' n 9 pûnsmiet lan mei de Hasker bruorren , dy't fuortby in 
grutte pleats eksploitearren. 76 Foar de mearwearde frege hy har syn alden yn 
har gebeden te betinken . Mear as in jier letter , yn jannewaris 1481 , besegele hy 
tegearre mei de pastoar fan Akkrum de oerdracht fan it grutte , sawat 100 pûns
miet omfiemjende goed fan Sywert lelie Oenkama zoen oan it kleaster: in te
ken dat hy op dat stuit - Sicke Ynhemstra wie al ferstoarn - de oansjenlikste 
man fan Akkrum wie .77 Wat de Hasker en Akkrumer krite oanbelanget, fer
dwynt er dêrnei Ut byld. 78 Dat is goed te begripen , sjoen syn partijbining. De 
haadlingen dy't it yn de tachtiger en njoggentiger jierren yn it Boarngebiet foar 
it sizzen hiene: de mei elkoar fersweagere Oenema's, Douwama's en Gala
ma's , hearden ommers allegearre ta it kamp fan 'e fetkeapers . 

It is de muoite wurdich en jou noch in bytsje omtinken oan de begeunstigers
rol fan de famylje DouwamaJGalama. Earder kaam al de mooglike belutsen
heid fan J ancko Douwama en syn neef Sicke Y nhemstra by de herfoarming fan 
Haskerkonvint te praat. Lykas neamd , besegele Sicke tegearre mei de bruor
ren Andringa yn 1472 de oerdracht fan it Akkrumer pastoraat troch it kleaster 
oan de parochianen . Dy oerdracht kin yn ferban brocht wurde mei de oanslu
ting fan Haske by it Kapittel fan Windesheim . De lieding fan dy kleasterferie
ning lei de klam op kontimplaasje. Sy moedige de by it kapittel oansletten yn
stellings dy't oan sielsoarch diene , oan om dy op te jaan. Wat Haske en Ak
krum oanbelanget , wie dat net sa ienfaldich , om't de parochianen yn Akkrum 
krekt hopen en ferwachten in fromme en dus gaadlike pastoar ut it konvint kie-
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Re/aasjes tusken de famyljes DouwamalGa/ama en Obbemal Heemstra 
(h. = haadling of hearskip ; f. = ferstoarn) 

Jancko Douwama 
(de ä lde re) 
f. 1476, h. yn 
La ngwar en Jirnsum 

Douwe Galama x 

h. yn Akkrum [.1505 ~=-J 

Sicke Do uwes x 
Galama 
h. yn Akkrum 
op Blinxtra 

Ulcke Douwama x Jouk Epesdr. 
Inhemra 
Raard h. Y"A~ 

Sicke Douwama 
Ynhem(st) ra 
f. fóár 1480 
h . yn Akkrum 

Jo uck Sickesdr 
Inhem(st) ra 

Jets Taekes dr 
Heemstra 

x ldt J(o)uwsma 
(= Y de Sickes) 
f. 1502 

UIcke Sickes 
Douwama 
h. yn Akkrum 

Sifridus 
Heemstra 
f. 1513 

Take Obbema 
Heemstra h. yn Ie 
en Oentsjerk 

Willem 
Heemstra , h . 
yn Aldtsjerk 

ze te kinnen, no 't de Hasker religieuze reputaasje troch de Windesheimer her
foa rming sterk ferbettere wie. 

De bewuste oerienkomst fan 1472 hat it karakter fan in kompromis. Dêr 
waard yn fêstlein , dat de parochy Akkrum noch 20 jier lang har sielehoeder ut 
Haskerkonvint beroppe mocht. Oft en yn hoefier ' t Sicke Ynhemstra it kleaster 
dêrby tewille west hat , is min ut te meitsjen . Feit is dat konvint en parochianen 
alhiel mei elkoar ta oerienstimming kamen. 

Oer Sicke syn halding foar it konvint oer witte wy fierder nea t , mar oer dy fan 
syn widdo , Yd(e) Juwsma , dy' t harsels meastal Ydes Sickes (widdo) neamde , 
kin wol eat meidield wurde . De beskikbere gegevens wize derop , dat sy nei de 
dea fan har man stansbewust foar de ear fan de famylj e Douwama opkaam. Y n 
desimber 1480 naam sy de bonneurs waar foar har noch jonge soan U\cke , 
troch mei de Oenema's en har oantroude neef Idserd , soan fan Jancko Douwa
ma , it klaachbrief fan de Nesser prysterbruorren oer har oerste te bekrêftig
jen.79 En yn de tachtiger jierren manifestearre sy har mear as ien kear as bûns
genoat fan Ljouwert yn de striid tsjin de skieringers.80 Ut it rekkenboek fan 
Haskerkonvint kin opmakke wurde dat sy yn 1502 in sa te fan 17 pûnsmiet oan 
de bruorren oerdroegen hat. 8l It gie dêrby net om erfgoed. Yde Sickes hie de 
pleats yn 1482 kocbt fan it Ljouwerter pear Sytba Wopka schomakerszoen en 
Gerbrich Romkadochter. 82 De oerdracht fan 1502 wie gjin suvere donaasje, 
want Haskerkonvint lei der sechstjin gouden rijnsgûne op ta. Wannear' t wy 
Iykwols betinke dat sa'n bedrach yn dy krite en foar dy tiid in wearde fan sa 
likernöch fjouwer pûnsmiet fertsjintwurdige , kinne wy konkludearje dat Yde 
ha r skinking dochs tige substansjeel wie. Sjoen de datum - Y de Sickes is yn alle 
gefal fóár 1505 ferstoarn - leit it foar de han om oan te nimmen , dat sy it konvint 
begeunstigje woe mei it each op har tichterby kommende dea. Faaks woe sy yn 
Haskerkonvint begroeven wurde , by bar man en soan? 

Sicke en Yde hiene twa bern: har al earder neamde soan U\cke en in dochter 
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mei de namme Jouck of Janck. Dy troude mei de fetkeaper haadling Douwe 
Gales Galama , in broer fan de romrofte Ige Galama fan Koudum. Ulcke komt 
mar twa kear yn de boamen foar , beide kearen yn 1492 en beide kearen ek yn 
ferbàn mei de striid tusken skier en fet. 83 Foarsafier't wy witte , hie hy gjin bern . 
Nei alle gedachten libbe hy noch yn 1496, om 't Douwe Galama , dy' t letter yn 
Akkrum siet en dêr blykber de famyljestate fan Yde en Ulcke oernaam , yn dat 
jier noch yn Starum residearre. 84 Douwe Galama waard yn 1505 as ien fan de 
wichtichste tsjinstanners fan it Saksysk bewàld finzen naam en de hoUe öfslein . 
Syn soan Sicke Douwes Galama troude mei Jets , de dochter fan Take Obbema , 
in Iytse - frjemdernöch - skieringer haadling ût Eastdongeradiel , dy' t him op it 
goed fan syn frou yn Oentsjerk fêstige hie en sûnttiid de nam me Heemsta fier
de .s5 

Wolno , dy Take Heemstra en syn soan Sifridus fine wy mei Sicke Douwes 
Galama ek neamd yn ferbàn mei Haskerkonvint. Efter yn it rekkenboek is in 
oerienkomst opnommen fan 3 juny 1513 (oan 'e ein fan dit artikel öfprinte as 
taheakke 1) , dêr 't it kleaster de neamde Sifridus as aspirant-kleasterbroer oan
nimt , yn it bywêzen fan syn àlden en Sicke mei syn frou en mem . len fan de 
bepalings is , dat de jonge earst nei inkelde jierren profesje hoecht te dwaan. 
Dat soks ûtdruklik wol de bedoeling wie , kin opmakke wurde ût de meidieling 
dat Sifridus pryster wurde si) , wannear't bliken docht dat hy dêrfoar geskikt 
is. Sifridus wie dus foarornearre om geastlike te wurden. Dat lei ek wol wat yn 
'e reden , om't Take syn àldste soan Wil\em yn 1511 al gàns besit yn Oentsjerk 
hie en dus achte waard de ear fan de famylje Heemstra yn 'e wràld fuort te set
ten .86 

De oerienkomst is net alhiel yn de geast fan de Windesheimers. effens de 
consuetudines (gewoanten) fan de kongregaasje duorre it novisiaat net langer 
as in jier, wylst foar de opname as nijeling de àldens fan teminsten achttjin jier 
fereaske wie: in frij hege grins , yn ferliking mei de measte oare oarders en kon
gregaasje .87 Dy grins wie bedoeld om it dwaan fan yntree te beheinen ta fol
woeksen , fan har ropping oertsjûge persoanen. It oplieden fan aspirant-kleas
terbruoren lieten de Windesheimers leaver oer oan de bruorren fan it Miene 
Libben . Wat hjir oerienkommen waard , liket op in lange en wiidweidige reli
gieuze foanning , in soart fan pre-novisiaat. Ornaris waard ien as novitius op
nommen yn in besletten konvintsgearkomste yn it kapittelhûs . De ' talitting ta 
de kleasterlike omgong' fan Sifridus hie wol in plechtich karakter - de hiele 
kleastermienskip wie der ommers by oanwêzich - , mar sy waard yn it frouljus
hûs (domusfeminarum) öfhannele , yn it bywêzen fan 'e famylje , mei dêrbyfan
seIs in pear froulju . Sifridus wie grif noch gjin achttjin jier. Oars soe hy net as 
juvenis oantsjut wêst hawwe , en oars soe ek de bepaling post aliquot annos (nei 
inkelde jierren) wol benefter bleaun wêze. Boppedat waard oerienkommen , 
dat de kosten fan syn oplieding foar rekken fan syn àlden kom me soene. Dat 
docht ek dûdlik bliken ût it listk'e fan ynkomsten en ûtjeften , dat efter yn it rek
ken boek nei de oerienkomst opnommen is . Sifridus waard fuortendaliks foar 
syn oplieding nei de Agnietenberg stjoerd , in susterkleaster fan Haske by Swol
Ie , dêr't hy al nei in heal jier siik waard en kaam te ferstjerren . 

Op grûn fan boppeneamde gegevens kin men fan tinken wol hawwe , dat it 
kleaster de fersweagere famyljes Heemstra en DouwamaJGalama mei it op
nimmen fan Sifridus in tsjinst bewiisde; in tsjinst dy't it wierskynlik net wegerje 
koe , sjoen de geunsten dy't it earder fan de kant fan 'e famylje Douwama ûnt
fongen hie. It fait ek op , dat krekt Sicke Douwes Galama ût namme fan beide 
famyljes it tafersjoch op Sifridus ûtoefene , troch twa kear nei Swol\e te reiz-
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gjen. De ferbining tusken Heemstra en Haskerkonvint moat wol troch him ta 
stän brocht wêze . Soe Take Heemstra yn syn eigen krite in Windesheimer 
kleaster utsykje moatten hawwe , dan hie hy earder by it tichterby Iizzende S1.
Nicolaaskleaster fan Burgum oankloppe . 

Sa kin ut de krappe gegevens oangeande de herfoarming fan 1464, de troch 
Sicke Ynhemstra besegele oerdracht fan it Akkrumer pastoraat ut 1472, de do
naasje fan Y de Sickes widdo ut 1502 , en it kontrakt oangeande de talitting fan 
Sifridus Heemstra ut 1513 opmakke wurde , dat der tusken de famylje Douwa
maJGalama en it kleaster in langduorjende patronaazjeferhälding bestie , dy' t 
foa r beide partijen ferplichtings ynhälde . 

3.5. Omfang en tempo fan de begeunstiging 
Lykas earder opmurken waard , is it net ienfäldich om op basis fan it beskikbere 
boarnemateriaal jin in idee fan de omfang en wearde fan de begeunstiging yn 
de rin fan 'e tiid te foarmjen . Dat jildt benam men foar de perioade tusken 1464 
en 1500, dêr't de oarkonden us allinne oer ynljochtsje. Foar it tiidrek 1501-1521 
hawwe wy ek gegevens ut it rekkenboek ta us foldwaan. Wannear' t wy der fan 
utgean meie , dat de kombinaasje fan dy gegevens mei de oarkonden in be
treklik kompleet oersjoch fan de skinkings en oankeapen yn dy jierren mooglik 
meitsje , dan hawwe wy teminsten in ferlikingshàldfêst foar de beoardieling fan 
de gegevens ut de foargeande tiid . Wolno , oer de perioade 1464-1521 telle wy 
yn to taal 28 skinkings , dy' t mei elkoar 232V2 pûnsmiet (85 ha) omfieme. Fan de 
sa tota li searre oanwinsten is 46% pûnsmiet (17 ha) nei 1500 oerdroegen ,en wol 
yn fj irtjin donaasjes , dêr' t de lêste fan yn 1520 realisearre waard . Dat betsjut , 
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dat wy foar it tiidrek 1464-1500 sechstjin skinkings registrearje kinne , mei in 
totale omfang fan 186 pûnsmiet (68 ha). 

Dêrneist kin oer de hiele perioade in tweintichtal oankeapen teld wurde , mei 
in grutte fan 203 pûnsmiet (75 ha) by elkoar. len oankeap , dêr't wy de omfang 
net fan witte , is bûten de optelling hälden . 88 Fan ferskate oare transaksjes binne 
allinnich de jildwearden bekend: dy binne foar de gelegenheid tentatyf omrek
kene yn pûnsmieten , wêrby't rekken hälden is mei de lizzing fan 'e neamde per
selen .89 Al dy oankeapen mei elkoar jouwe ek in yndikaasje fan it ferrin fan 'e 
begeunstiging, om't de foar oankeap nedige jilden nei alle gedachten foar it 
grutste part fia skinkings bemachtige waarden . Hjirboppe is al oannimlik mak
ke , dat de yntreejeften fan de kleasterbruorren wat dit oanbelanget de earm
slach fan it konvint fergrutte hawwe moatte. Fan it neamde totaal fan 203 pûns
miet waard net mear as 321/2 pûnsmiet nei 1500 binnenhelle , itjinge betsjut dat 
de oankeapen fóár dat jier teminsten 1701/2 pûnsmiet (63 ha) omfiemen. 

Beide totalen fan fóár 1500: dy fan de donaasjes en fan de oankeapen , res
pektivelik fan 186 pûnsmiet (68 ha) en 1701/2 pûnsmiet (63 ha) lykje net sa botte 
heech te wêzen , öfset tsjin de 2401 pûnsmiet (882 ha) fan it folsleine Hasker 
besit yn 'e tiid fan de opheffing fan 'e kleasters . Dêr moat dan Iykwols by be
tocht wurde dat it hjir om absolute minimumsifers giet. De omstannichheid dat 
yn it rekkenboek in grut tal relatyf Iytse skinkings en oankeapen notearre is , 
fan ien oant twa pûnsmiet , dy't wy hielendal net ut 'e akten kenne , docht jin 
ûnderstellen dat der yn 'e foaröfgeande perioade ek sokke transaksjes plakfûn 
hawwe , sa mooglik yn noch grutter oantallen. 

Dat soe ynhälde , dat likegoed it werklike tal skinkings en oankeapen as de 
totale omfang dêrfan gäns heger west hawwe moatte. Wannear' t wy dat yn oer
weaging nimme , kinne wy foar de earste fjirtich jier nei de oansluting by Win
desheim fan in ymposante besitsoanwaaks sprekke . In twadde konkluzje is , dat 
de 'Spendefreudigkeit' yn de earste twa desennia fan de sechstjinde ieu hurd 
öfnommen wêze moat. It byfoege staafdiagram , dat de omfang fan de oerleve
re skinkings- en oankeapgegevens grafysk yn byld bringt, oardere yn perioaden 
fan tsien jier sûnt 1464, lit de delgeande trend dudlik sjen. Nei 1500 häldt de 
stream skinkings en oankeapen oant 1509 oan . Dêrnei is it min ofte mearöfrûn. 
Allinnich foar de jierren 1512, 1514 en 1520 kinne wy respektivelik noch ien 
oankeap en twa donaasjes notearje. 

4. Behear en finansjeel belied 1501-1520 

4.1. ft rekkenboek 
De fraach nei it wêrom fan dy relative efterutgong is makliker steld as beände
re. De skinkingsoarkonden en transportakten jouwe dêroer op gjin inkelde wi
ze utslutsel. It iennichste dat us hjir fierder helpe kin , is in oersjoch fan de be
hearsresultaten op grûn fan de gegevens Ut it rekkenboek. Sy kinne oant op in 
beskate hichte sjen litte oft de efterutgong yn begeunstiging, opfette as in fer
mindere oanklang, korrespondearret mei evintuele finansjele swierrichheden 
fan it kleaster. Foar us doel it it trouwens nuttich it besits- en bedriuwsbehear 
ek op himsels te besjen , om't de Windesheimer herfoarmers mei as eachmerk 
hiene it kIe aster in sûne ekonomyske basis te besoargjen . It ûndersykspro
bleem kin dêrom noch wat rommer formulearre wurde : hoe sterk wie in heale 
ieu nei de oansluting by Windesheim de kleasterekonomy noch , en hoe deeglik 
it behear fan 'e temporalia? 
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In stikje tekst ut it Hasker rekkenboek oangeande de ûntfangsten (recepta) oer oktober. 
De htîn is fan frater Gervasius (fer!. noat 92). RAF, Argyf Haskerkonvint, ynv.nr. la, 
f 33v 

It al faak op it aljemint brochte rekken boek is in 154 blêden tellend hanskrift , 
skreaun troch de bruorren dy' t yn de jierren 1500 oant 1520 efter ellwar it amt 
fan prokurator besetten .90 It befettet in list fan foarderings, in list fan skulden , 
in oersjoch fan de recepta (ûntfangsten) , in oersjoch fan de exposita (utjeften) , 
in register fan hierboeren, en op de lêste siden de al oanhelle oantekenings oer 
besitsoanwinsten yn lan , en ek de oerienkomst oangeande de yntree fan Sifri-
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dus Heemstra mei it taheakke listke fan utjeften dy' t neitiid foar Sifridus dien 
waarde n. De listen fa n foarderings e n skulden begj inne beide yn 1500. Sy nea
me neffens jier de debiteuren en krediteuren fan it kleaster , mei de troch of oan 
har die ne öflossings en werombetellings . Yn net ien fan beide listen binne de 
optekenings Iykwols folsl ein . It register fa n hierboeren befette t foar alle jierren 
in opjefte fan de fe rskate kleastermeiers mei de hier dy't sy betelje moasten , de 
evintuele hierskuld fa n 'e foargeande jierren , en it bedrach dat sy yn jild , natura 
en arbeid yn de rin fan it jie r öfbetelle hiene. Dy gegevens kinne yn prinsipe 
allegear yn it oersjoch fan de ûntfangsten weromfûn wurde . 

De oersjoggen fa n ûntfangste n en utjeften beslaan it grutste part fa n it hàn
skrift. Se binne foar us ek fi erhinne it wichtichst. Spitigernöch befetsje se inkel
de hiaten. De recepta en de exposita sette utein yn jannewaris 1501 en rinne 
troch oant 22 augustus , de datum dat broer Gervasius it amt fan prokurator 
dellizze moast. It dêropfolgjende boekjier , oant 1 oktober 1505 , ûntbrekt , om' t 
in oare frater doe prokurator wie en dy der de foa rkar oan joech in eigen regis
ter by te halden . E in septimber 1505 kaam it amt Iykwols wer yn hannen fa n de 
betûfte Gervasius. Fan 1 oktober öf rinne beide oersjoggen dan troch oant 1 
augustus 1510, net hindere troch de wikseling fan prokurator yn 1508. De ûn
derbrekking fan 1510/1511 hat te krijen mei de omstannichheid dat de prior seis 
it prokuratorskip foar in jier waarnaam. Fan 1 july 1511 öf binne de exposita 
fuortsetten oant en mei maart 1520, wylst de recepta net fierder trochrinne as 
oant oktober 1518. Dat lêste komt , omdat de nije prokurator , Bernardus fan 
Ootmarsum , yn it boek gj in notysjeromte foar de recepta mear oer hie en dus 
wol twongen wie syn ûntfa ngsten yn in oar register oan te tekenjen. 

Om de ynformaasjewearde fa n it hànskrift bepale te kinnen, moatte wy earst 
witte oft it wol de folsleine kleasterboekhàlding oer de neamde jierren befettet. 
Postma ach te soks tige wierskyn1ik . De gewoanten fan Windesheim skriuwe 
foar , dat alle jildsaken fan it kleaster troch de prokurator beheard wurde moat
te .91 D y funksjonari s hie te keapjen wat der te keapjen foei, te beteljen wat der 
te beteljen wie , en te ûntfa ngen wat der ûntfongen wurde koe. H y moast ek 
alles krekt oantekenje , en ie nkear it jie r foar it hiele konvint rekken en ferant
wurding fan syn behear ö f\i zze. By dy gelegenheid wie hy ferplichte syn ûnt
slach oan te bieden. De prior koe dan dat ûntslach wegerje , of it oannimme en 
in oar beneame . It heechste gesach op finansjeel gebiet le i dêrmei by de prio r , 
sûnder waans tastimming de prokurato r trouwens gjin jild liene of opnimmen, 
lan ferhiere of deih iersarbeiders yn tsjinst nimme mocht. Yn de praktyk sil de 
prokurator lykwols de nedige frijheid krigen of nommen hawwe om de ferskate 
transaksjes nei eigen ynsjoch öf te hanneljen . 

Op it earste each liket it rekkenboek fa n de opinoar folgjende prokuratoare n 
yndied de hiele kleasterboekhàlding te befetsjen. By de oantekenings oer de 
oanfurdiging fan har amt e n de oerdracht dêrfan neame de measte prokuratoa
ren kreas hokker bedrach se fan de prior krigen of oan him oerhannige haw
we.92 D e earste boeking fan Jacobus fa n Kampen by de ûntfa ngsten oer okto
ber 1508 is: 'Item 13 f lor. a priore nostra cum bursa con ventus ' .93 Dêrut docht yn 
alle gefal bliken, dat frater Jacobus de beskikking oer de konvintsbeurs krige. 
De prokurator syn ponge wie dus tagelyk de beurs fa n it kleaster. Mar wêr ka
men dy 13 florene n of goudgûne fa n de prior wei? D at wie dochs net it positive 
sa ldo fan it foargeande boekjier , want dat soe yn de konvintsbeurs sitten haw
we moatte. Wel, by it kritysk trochnimmen fan it H asker rekkenboek wurdt 
dudlik , dat net alle betellings fa n en oan it kleaster fi a dy beurs dien waarde n. 
Wy misse nammentlik de ynkomsten en utjeften foa r de memoarje tsjinsten. 
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Wannear' t men de ûntfangsten nei rint , faIt it jin op , dat allinnich foar de 
twa lêste moannen fan 1514 en foar it jier 1515 in grut tal bedraggen oan lega
ten en 'pro missis' , dus foar it opdragen fan deademissen , notearre is. Foar de 
oare jie rren ûntbrekke dy alhiel. No wie troch in pestepidemy de stjerte yn 
de neamde perioade utsûnderlik heech, mei fan gefolgen dat de fraach nei 
sielemissen ek bûtengewoan grut wie. 94 Mar yn de jie rren mei in mear normaal 
stje rtepatroan moatte der dochs ek hieltiten sokke memoarjebestellings dien 
wêze .95 Dat dy net weromfûn wurde kinne , likemin trouwens as de legaten , 
wettiget it fermoeden dat de memoarjejilde n troch in oare frater ynbard waar
den, nei alle gedachten troch de prior seIs. Dy sil dan fuort ek de boekhälding 
dêrfan fersoarge hawwe , mei it each ek op de liturgyske ferplichtings dy' t dêr
mei anneks wiene. Dat dy memoarje-ynkomsten fa n 11 novimber 1514 oant 
1 jannewaris 1516 wol troch Gervasius as waarnimmend prokurator yn it rek
ken boek notearre binne , sil gearhingje mei de omstannichheid dat Gervasius 
doe tagelyk ek prior wie .96 H y skreau de liturgyske ynkomsten doe ek yn it rek
ken boek fan de prokurator - dat hy oars seIs yn 1501 as prokurator begûn wie
mar fierde dy ynkomsten , dy' t hy fuortendaliks foar it öfbeteljen fan de troch 
de (ea rdere of sike) prokurator oangiene skulden brûkte, yn de skuldelist by as 
jild fa n de prior. Sa kinne wy konkludearje , dat de prior in e igen finansjele ad
mi nist raasje fierde en dus ek in e igen ka~itaal ta syn foldwaan hie , dêr' t hy de 
prokurator mei stipe as dat nedich wie . 7 It hat alle eigenskip , dat de boppe
neamde 13 goudgûne foar Jacobus fan Kampen ut dy ponge fan de prior helle 
bi nne . 

AI mei al wurdt it dêrmei ne t ie nfäldiger it rekkenboek goed as spegel foar it 
sosjaal-religieus funksjon earjen fan it kleaster te ynterpretearjen. In oare kom
plisearjende faktor is , dat de boekhälding it e igen bedriuw fan it kleaster net yn 
byld bringt , alteast net foarsafie r' t de opbringsten dêrfan ne t op it plak seIs 
konsumearre waarden. Der binne wol notysjes oer de hoemannichte n en wear
de fa n de op 'e merk brochte oerskotten oan tsiis , bûter, oksen ensfh ., mar wy 
witte nea t oer de hoemannichte n dy 't yn it kleaster fertard waarden. Dêrtroch 
is bygelyks min in reedlike skatting fan it tal kleasterbewenners te meitsjen. 
Boppedat kin men jin sa gjin byld fan de ' rentabiliteit' fan Haske syn e igen be
driuw foarmje. Wol fine wy by de exposita gäns utjeften foar de buorkerij en de 
kleasterhushälding, dy' t -Iykas Postma sjen litte n hat - teminsten yn ympresje 
fa n de opset en gong fan saken jouwe. 

4. 2. De inkomsten en uitgaven 
Foar de analyze fan de behearsresultaten haw ik de ynkomste n en utjeften yn 
ûnderskate rubriken splist , se neffens jier opteld en dêrnei grafysk yn byld 
brocht. Ik haw dêrby keazen foar in werjefte per kalinderjier , om ' t de boekjier
ren ûnderinoar min te ferl ykjen binne. De earste jierren rinne se fan jannewaris 
oa nt e n mei desimber. Yn 1504 wurdt it boekjier öfsletten op 22 augustus , yn 
1505 begj int it op 22 oktober. Under it twadde prokuratorskip fan Gervasius 
dêrnei , binne gjin jiertotalen opmakke. Yn 1508 blykt tuskentiids , op 27 april , 
in compuracio (berekke ning) dien te wêzen. Gervasius syn opfolger , Petrus fan 
Keule n, jout likemin jiertotalen. Dat jildt ek foar dy syn opfolgers. Wannear't 
der in nije prokurator oansteld waard , barde dat yn dy jierren Iykwols meastal 
yn 'e hjerst , ei n septimber of heal oktober , mar ienkear ek wol healwei novim
ber. 98 Ien en oar jout oan , dat it ö fli zzen fan rekken en ferantwurding troch de 
proku rator fan Haskerkonvint net oan in fêste termyn bûn wie. D at häldt ek 
yn, dat it rekkenboek in kasboek wie . It tsjinne yn ' t foarste plak it eigen oer-
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Fig. 2. Ynkornstenfan Haskerkonvint, 1501-1517 

sjoch fan de prokurator. Foar it kontrolearjen fan dy syn finansjele belied troch 
prior en konvintsmienskip wie it net ornearre. 

De splitsing yn rubriken freget wat taljochting. It ynkomstepart smyt nei fer
hälding de minste problemen op. It grutste part dêrfan slacht op hieren. Dat 
leit yn 'e reden , om't net minder as fjouwerfyfde fan it sawat 2400 pûnsmiet 
(882 ha) omfiemjende kleasterbesit ferpachte wie. Neffens in opjefte fan 1606/ 
1607 wie it yn eigen eksploitaasje hälden kleasterlän of corpus 450 pûnsmiet 
(165 ha) grut , wat oars noch in respektabel oerflak is. 99 Fierder is it nuttich om 
te witten , dat de kleastermeiers har hieren foar in grut part yn natuera (koarn 
en hjouwer) en tsjinsten (ûngetiidzje) betellen. Dochs waard de pacht hieltiten 
yn jild berekkene . Wy fine de leverings en tsjinsten dan ek likegoed by de yn
komsten as by de tHjeften. It wie ne dus transaksjes mei in sletten beurs. De 
boeking tsjinne yn wêzen allinnich om nei te gean , hokker part de meiers fan 
har hier betelIe hiene . Dat de hichte fan it totaal fan 'e hierynkomsten alle jier
ren sterk wiksele , hat mei ferskate omstannichheden te krijen. Yn 't foarste 
plak wiene gäns hierders oanhäldend te let mei beteljen , en twads waarden de 
jierliks yn hichte fariearjende belestingbydragen alhiel of foar in part op har 
hierbedraggen yn mindering brocht. 

De rubryk fan 'e ynkomsten ut it eigen bedriuw hoecht eins amper taljochte 
te wurden. Dat de grutte alle jierren sa wikselet , leit him dêroan , dat mar om de 
pear jier in grut tal oksen ferkocht waard. Dat barde yn alle gefal yn 1501 , 1506, 
1509, 1512,1514 en 1516. Yn de rubryk ferskaat binne de ynkomsten oan turf, 
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Fig. 3. Utjeftenfan Haskerkonvint, 150]-]5]9 

hûde n, lear , wyn (trochferkeap oan parochytsjerken) en bier ûnderbrocht , en 
ek itj ild ut de ferkeap fan älde klean , skippen ensfh . Fierders binne der in pear 
ynsidinteel boekte bydragen fan proveniers ûnder oardere. De 'bysûndere yn
komsten' fan 1509 binne te tankjen oan de trochferkeap fan in partij rogge oan 
partikulieren . Dy fan 1515 slagge op de hjirboppe neamde boeking fan legaten 
en memoarjejilden. 

It gehiel fan de exposita is troch my oardere yn de kategoryen libbensmid
deis, arbeidslean, klaaiïng en skoaiïng, bränje en ûnderhäld fan gebouwen , 
fers kaat , skatting, en skuldoflossings . De utjeften foar libbensmiddels sprekke 
foar harsels. IOO Sy slaan benammen ek op de oankeap fan rogge. Ut de hichte 
fan dy post kin opmakke wurde , dat de kleasterhushälding en it länboubedriuw 
net autarkysk rjochte wiene. De bruorren diene oan fetweidzjen en suvelpro
duksje. It not foar brea waard earne oars ynslein , yn Stienwyk of seis yn Am
sterdam, op 'e merk dêr't it it goedkeapst wie. De koarn- en hjouwerproduksje 
fan de hierders op 'e eartiidske muontsehuzen of uthoven yn it fruchtbere 
klaaigebiet by Wurdum en Jelsum , wie nei alle gedachten foar de brouwerij 
ornearre . Sjoen de ofnimmende hichte fan de utjeften foar libbensmiddels , kin 
ûndersteld wurde, dat de kleasterbefolking yn it twadde desennium fan de 
sechstjinde ieu wat lytser wie as yn it earste. Faaks is yn dy tiid it tal konversen , 
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familiares , likebruorren en laici (mei it kleaster ferbûne leken) 101, dy't foar it 
grutste part by it hànwurk yn it lànboubedriuw of de hushàlding ynskeakele 
waarden , tebekrûn. Tagelyk liket nammentIik it nivo fan 'e utjeften foar tsjinst
personiel heger wurden te wêzen. Dat moat dan te krijen hawwe mei it op grut
ter skaal ynhieren fan arbeiders en ambachtslju . Foarsafier't soks neigien wur
de kin , is der gjin sprake fan in algemiene ferheging fan it leannivo. 

De utjeften foar klean en skuon , en ek dy foar it bedriuw en de hushàlding, 
Iykje betreklik konstant fan hichte . Itselde jildt foar de posten brànje en ûnder
hàld fan gebouwen. De grutte fan de restrubryk 'ferskaat' wikselet dêrtsjinoer 
hieltiten , al is it wêrom dêrfan net sa ienfàldich te efterheljen. Foar in part sil it 
him yn de aard fan dy rubryk sitte. Ik haw der ûnder mear de utjeften oan iel
missen , fooien , toljilden , reis-, ferbliuws- en ferfierskosten ûnder oardere , en 
fierders de utjeften foar ferljochting en liturgyske doelen (waaks, miswyn en 
ouwel) en de hier fan losse perselen miedlàn. 

De belestingöfdrachten binne yn 1936 al wiidweidich troch Postma anali
searre . 102 De skatting wurdt neffens jier wol hjeltiten yn it register fan kIeaster
meiers neamd, mar komt mar in inkelde kear foar yn it oersjoch fan de exposi
ta. DêrUt docht bliken , dat sy troch de boeren betelle -en alteast foar in part op 
har hier yn mindering brocht waard . Allinnich foar 1504, 1514, 1515 en 1516 
binne de bedraggen by de exposita oanjûn. Yn 1504 gie it om in bysûndere skat
ting. Foar 1514 wie it sa'n ûnbidich grut bedrach , dat de prokurator it yn syn 
boek ferantwurdzje wollen hat. Oft it kleaster it bedrach doe streekrjocht oan 
de fiskus öfdroegen hat , oft dat de hierders it dochs seIs betellen , is net dudlik. 
Yn oare jierren wie dat lêste wol it gefal. 

4.3. De finansjele resultaten fan 'e prokuratoaren 
It besprek fan de skuldöflossing bringt us fuort by de analyze fan de behears
resultaten . Sette wy utein mei de earste prokurator, de al mear as ienkear 
neamde frater Gervasius. Dy begjint syn oersjoch fan de recepta fan 1501 op 8 
jannewaris mei de meidieling, dat hy oer in posityf saldo fan 105 goudgûne (flo
renen fan 28 stoeren) beskikt. Om't hy net skriuwt dat hy dy fan de prior offan 
in foargonger oernommen hat , meie wy oannimme dat Gervasius ek yn 1500 al 
prokurator wie. Nei in jier merkt er op , dat hy in oerskot fan 170 goudgûne hat , 
wat ynhàldt dat hy oer 1501 in posityf saldo fan 65 goudgûne hie. Dat komt ek 
oerien mei it byld fan de grafyk . Sa' t dêrut fierder opmakke wurde kin , wie it 
folgjende jier finansjeel bûtengewoan ûngeunstich . Gervasius neamt yn janne
waris 1503 , dat hy no noch mar 52 goudgûne yn kas hat. Dat kloppet , want tsjin 
de boppeneamde 170 goudgûne oer komt er sa'n 118 goudgûne (3304 st.) te
koart. De grafyk lit sjen , dat der datjier èn mar in bytsje lànbouprodukten fer
kocht waard èn de hierders net by steat wiene har pacht op tiid te beteljen . De 
skuldöflossing fan 1502 wie betreklik Iyts. Gervasius hat dêrop yn 1503 syn 
utjeftepatroan oanpast. Hy jout oars earst in computacio by gelegenheid fan 
syn earste ûntslach yn augustus 1504. It docht dan bliken dat er 62 goudgûne yn 
kas hat. Oer de perioade jannewaris 1503 oant augustus 1504 koe hy in Iyts po
sityf saldo boeke , nettsjinsteande de grutte som dy't er oan de fiskus öfdrage 
moast. It is dêrom net oannimlik , dat de prior him fan syn taak ûntslein hat 
fanwege minne finansjele resultaten. Neffens in meidieling fan Gervasius naam 
de prior dat jier seIs it prokuratorskip waar. 

In jier letter , op 22 oktober 1505 , meldt Gervasius him op 'e nij as prokura
tor. Hy komt no lykwols net alle jierren mei in generale optelling, mar slacht 
earst oan it totalisearjen yn april 1508, grif op fersyk fan de prior en it konvint 
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fanwege de skulden dy't er yn 1507 meitsje moatten hie. Yn tsjinstelling ta de 
lêste moannen fan 1505 en ek it jier 1506 wie 1507 finansjeel ûngeunstich, 
ûnderoaren troch de lege opbringst fan it eigen bedriuw. Nuver is Iykwols , dat 
Gervasius by syn computacio fan april 1508 tsjinstridige ynformaasje jout. Ut 
syn goed te kontrolearjen optelling docht bliken , dat hy yn 1507 wol it ien en 
oar ferlern hat , mar net yn sa'n omfang dat hy no yn 1508 oer minder kontanten 
beskikt as yn 1505. Wannear't wy dan syn utjeften oer dy twaënheal jier op
telle , kom me wy ut op sa likernöch 907 goudgûne (25402 st.) , wylst er seis in 
bedrach fan 1030 goudgûne opjout! Oan 'e oare kant beweart hy by de recepta 
dat er mei in ynkomstentotaal fan sa . 920 goudgûne noch sa' n 15 goudgûne yn 
kas oer hat. Hoe't dat fierder ek wêze mei , hy set syn prokuratorskip fuort oant 
22 oktober 1508, wannear' t er twongen wurdt syn amt op te jaan. 

Twongen , want oan syn opmerking dat er op dy datum syn prokuratorskip 
oerdraacht , hat syn opfolger tafoege: ' ... cum magno onere debitorum'(mei in 
grutte lêst fan skulden). Boppedat jout Gervasius seis by de exposita mei in 
koart gedichtsje yn it Latyn kommintaar op syn prokuratorskip. Dat gedicht
sje, mei de earste twa kûpletten yn it metrum fan it Stabat mater, folget hjirûn
der mei in frije oersetting103 dêrneist. It kin litlein wurde as in sucht fan ferlich
ting, dat in ferfelende en lêstige put efter de rêch is . Mar it is tagelyk ek in ute
ring fan lilkens oer de bemuoienis dy' t saakkundigen lykas hy , har oanhäldend 
fa n non-valeurs gewurde litte moatte. Men krijt uteinliks allinnich mar stank 
foar tank , sa is de boadskip dy' t Gervasius dêr oan it papier tabetroud hat. 

Vade opus onerosum 
inexpertis amorosum 
apud multos invidiosum 
cor advertat animosum104 

Quod in fronte du/ce libet 
hoc in fine turpe vi/et 
invidorum visus stridet 
expertorum usus videt 

Gracia nulla perit 
nisi gracia sola sororum 
sic fuit, est et erit 
ondanck in fine labo rum 

Lit öffan my , dreech wurk, dat 
begeart wurdt troch lju sûnder 
ûnderfining en dat in soad Iju 
öfgeunstich makket: lit in ferstannich 
hert dat opmerke! 

Wat yn ' t begjin oangenaam oandocht, 
blykt op 'e ein màl en weardeloas; 
de oergeunstigen sjogge inkeld de 
bûtenkant en ha in soad poehei , de be
tûften mei har ûnderfining sjogge wat 
der wier te rêden is 

Gjin inkelde tank fergiet 
utsein de tank fan de susters 
sa wie it , sa is ' t en sa sil ' t 
wêze: ûntank op 'e ein fan 't wurk 

Gervasius kin net oars as nidich west hawwe oer it feit dat er nei safolle jier 
trouwe tsjinst fanwege ûnderstelde ynkompetinsje oan de dyk setten waard. 
Hy hat oars de dichtrigels net allegear seis betocht. Dat jildt yn alle gefal foar it 
lêste kûplet , dêr't fan bekend is dat it yn de rûnte fan Windesheim roulearre as 
in taspiling op de ûntankbere taak fan it fersoargjen fan 'e sielsoarch yn frou
Ij uskleasters. Ferneamde Windesheimer foaroanmannen Iykas Johannes 
Busch en Frederik fan Heilo koene it al. Neffens Acquoy waard it sûnder grûn 
oan Geert Grote taskreaun . 105 Hoewol't it oer susters giet , hat Gervasius it sûn
der mis opnommen , om't de utdrukking 'ondanck in fine laborum' sa goed op 
syn situaasje fan tapassing wie . 
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Gervasius syn grimmitigens is wol te begripen. Ek al kinne der fraachtekens 
setten wurde by syn berekkenings fan de utjeften en ynkomsten , de sifers en 
grafiken litte sjen dat it mei de finansjele malêze wol wat tafoeI. Syn opfolger 
Jacobus fan Kampen die it amper better. Dy reservearre yn 1509 in grut be
drach foar it ofbeteljen fan skulden , mar se ach him tagelyk twongen nije kredi
ten op te nimmen. Feitlik boekte hy oer syn prokuratorskip in grutter negatyf 
saldo dan Gervasius. Dochs kinne wy ek foar syn amtsperioade net fan drama
tyske ûntjouwings prate . It giet om betreklik Iytse bedraggen , dêr' t it kleaster 
maklik dekking foar fine koe. 

Hoe ' t de prior it as prokurator-ad-interim yn 1510 en 1511 dien hat, is dus net 
bekend . Syn opfolger Petrus fan Keulen wist yn novimber en desimber 1511 in 
protte pachtjilden yn te barren sûnder tagelyk grutte utjeften te dwaan , dat it 
posityf saldo foar de hjerst van 1511 wie betreklik grut. De folgjende jierren 
wiene syn utjeften lykwols dudlik te heech. Oft it dêrom wie , dat er yn jannewa
ris 1514 troch Gervasius opfolge waard , is net te sizzen . 106 It is ek mooglik dat 
syn foargonger gewoan siik wurden is offerstoarn. Yn it rekkenboek binne dê
roer gjin meidielings te finen . 

Gervasius moast fuortendaliks in protte belesting betelje , ek foar syn hier
ders , en hie dêrtroch mei offallende pachtynkomsten te krijen . Dat syn rekken 
nettsjinsteande dat geunstich utkaam , kin weromfierd wurde op in sunich yn
keapbelied , benammen wat de libbensmiddels oanbelanget. Hjirboppe is al ut
lein , dat Gervasius it gat yn de begrutting opfolle troch tydlik syn priorale yn
komsten ut memoarjes en legaten yn de konvintsbeurs te stoarten. Dat stelde 
him fuort yn steat in grut bedrach oan skulden of te lossen. Dat dylgjen fan 
skulden waard yn de jierren 1516-1519 fuortsetten troch prokurator Jacobus 
fan Kampen , oars ek in àlde rot. Dy koe dêrby fan de positive saldi yn de jierren 
1516 en 1517 profitearje. 

Oersjogge wy no it gehiel , dan moatte wy fêststelle , dat de behearsresultaten 
dochs net sa min wiene. It ekonomysk fûnemint kin net oars as solide neamd 
wurde . Hieren , opbringsten fan it eigen bedriuw, jilden ut de earetsjinst en yn
treejeften soargen mei"lnoar foar in betreklik regelmjittige stream ynkomsten. 
Wie dy stream it iene jier wat lytser , it oare jier woeks hy wol wer oan , dat it tefolle 
oan utjeften koe ienfàldich kompinsearre wurde. Hoe ûnfolslein de listen fan kre-
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diteuren ek binne , sy, noch de exposita jouwe de yndruk dat de skuldelêst bûten
gewoa n heech wie . Der hoechden gj in besittings ferpane of fe rkocht te wurden. 
Dat wie foa r in protte laneigeners yn dy tiid wol oars, fra l yn de ûnrêstige jierren 
1514-1517 , doe't Fryslan behalve troch de pest ek teheistere waard troch feesy k
ten, he~e skattings en plonderjende Saksyske hiersoldaten (de beruchte Swarte 
Heap). 07 It net fi er fan Haske of lizzende konvint fan de Dutske Garder te es 
moast yn 1517 in soad skulden meitsje en lan ferkeapje , om 't syn feebeslach des
imearre wie en inkelde bedriuwsgebouwen en pachterswenten troch de Swarte 
Heap plondere en yn bran stutsen wiene . Haskerkonvint sil de dûns wol net hie
lendal ûtsprongen wêze - it hie ommers dochs ek wichtige besi ttings yn Akkrum 
-, mar it hat blykber better by steat west de klap op te fa ngen. 

Dat in prokurator as Gervasius, en mooglik ek Petrus fa n Keulen, nei in ûn
geunstich jier troch prior en konvint twongen waard it fjild te romjen, wiist net 
op finansjele malêze. It moat earder opfe tte wurde as in teken fa n in grutte 
belutsenheid fa n de fraters by de materiële gong fan saken. Faaks hie dy belut
senheid ek in religieuze eftergrûn, e n ynterpretearre de Hasker kleasterbefol
ki ng de grutte en lytse ekonomyske tsjinslaggen as teke ns fa n in fermindere 
geunst fa n God . D e bruorren hechten yn alle gefal grut belang oan in sûne 
kleasterekonomy en stelden dêrom hege easken oan it management. 

E k al wie de oerlevere boekhälding fan de Hasker prokuratoaren allinne mar 
foa r eigen gebrûk bedoeld , sy is yn fe rliking mei wat wy fa n de fin ansjele fe r
slachjouwing fa n oare kleasters ut dy tiid kenne , tige krekt en kreas . Sy demon
strearret dêrmei dat ek de doetiidske prokuratoaren as managers hege easke n 
oan harsels stelden. 

4. 4. Konkluzje: de efterutgong wie betreklik 
Sa ki n no de earder stelde fraach oft der in ferbän bestiet tusken it tebekrinnen 
fa n it tal skinkings en oankeapen oan de iene kant , en de ekonomyske tastan 
fa n Haskerkonvint oan de oare kant , beändere wurde , en wol yn ûntkennende 
sin. Dat fe rban bestiet net. Wy kinne ek opmerke dat de efterutgong yn be
geunstiging net sa dramatysk wie. De fraach nei liturgyske tsjinsten wie grif 
noch net alhiel ynsakke. De gegevens oangeande de memoarjebestellings fan 
1515 leare , dat yn dat jier teminsten foar 75 persoanen in bedrach foa r sielemis
sen (pro missis) ynbard is . De omfang fan dy jiertiden- of memoarjebestellings 
wiksele t , mar yn de measte gefallen giet it om in philipsgûne (25 st. ) of in goud
gûne (28 st. ). D êrfoar waard in ivige sielemis ferlange op de jierdei fa n it fer-

Amtssegel fan de prior fan Haske. 
Raneskrift: [Sj PRIO RIS IN 
HA [SKA ). Foarstelling: Maria m ei it 
Christusbêrn; oan wjerskanten in 
steande f rouljusfiguer. RA F, segelnûm er 
ZOIl (1520) 

53 



stjerren fan de te betinken persoan. Sy fertsjintwurdigen Iytse wearden yn ferli
king mei de wearde fan 'e lanskinkings dy't earder besprutsen waarden. Se litte 
oars wol sjen , dat noch yn it twadde desennium fan de sechstjinde ieu de nei 
ferhalding minder begoedige leauwigen yn de omkriten ree bleaune , religieuze 
tsjinsten fan it kleaster 'öf te nimmen' en dêrfoar te beteljen . 

It earder öfbylde kaartsje lit dêrby sjen , dat it geografysk berik fan Hasker
konvint foar de kategory memoarjekeapers grutter wie, as wêr't it giet om de 
sponsors fan formaat: de skinkers fan lan en rinten . Fan de boppeneamde 75 
persoanen ut 1515 kin mar in tredde lokalisearre wurde, om't har wenplak 
neamd wurdt. It leit foar de han dat dit de fierderöf wenjende Iju wiene: de 
prokurator sil allinnich it wenplak notearre hawwe fan dyjingen dy't net ut de 
neiste omkriten kamen. Dat betsjut, dat wy op 'e kaart allinnich de 'bûtenste 
ring' fan memoarjekeapers oantreffe. De oare fyftich sille wol yn Haskerdiken 
en yn de oanbuorjende parochys Aldehaske, ijehaske, Westermar en Ak
krum socht wurde moatte , koartom yn itselde gebiet as dêr't de mear draach
krêftige begeunstigers ut de hiele perioade 1464-1521 te plak brocht wurde 
koene. Dêrmei wie en bleau Haskerkonvint in streekkleaster. Al wie syn berik 
dan boppelokaal , ek wat de simpele memoarjefoarsjennings oanbelanget, it 
luts amper leauwigen oan de oare kant fan de Boarn en 'e Tsjonger. 

5. Slotbesk6ging 
Hoewol't der net folie boamen foarhannen binne om de skiednis fan Hasker
konvint ek fierder yn de sechstjinde ieu noch goed te folgjen , wize alle gegevens 
der op dat de ekonomyske tastan fan it kleaster tanksij syn grutte grûnbesit sta
byl en dus betreklik geunstich bleau. In ferliking fan de hierwearde- en grutte
sifers fan Haskerkonvint syn lan yn 1511 mei dy fan 1580 leart , dat de bruorren 
gjin besit ferkeapje hawwe moatte , oant op it momint dat sy twongen waarden 
har kleaster te ferlitten en de gewestlike oerheid har besit 'yn behear naam' om 
de ynkomsten foar fromme doelen te bestimmen. 108 Dat mom int bruts foar 
Haskerkonvint oars al yn 1576 oan, fjouwer jier earder as foar de oare Fryske 
kleasters. De grûn dêrfoar moat socht wurde yn de plondering en ferwoasting 
fan de kleastergebouwen troch de Wettergeuzen yn 1570. 109 

It sosjaal-religieuze fûnemint fa n it kleaster is lykwols al folie earder sterk oan
taaste. Troch de fersprieding fan reformatoaryske en erasmiaanske ideeën 
waard ek yn Sud-Fryslan sûnt de tweintiger jierren twifel siedde by de leauwigen 
oer it nut fan de gebedsbemiddeling troch parochy-en kleastergeastliken. len fan 
de gefolgen wie , dat it tal fraters dat yntree die , ynienen hurd öfnaam. Tagelyk 
joech it likefolk net folIe mear ut oan 'sieleheilsfoarsjennings'. De kleasters , en 
dus ek Haskerkonvint , ferlearen dêrtroch min ofte mear har maatskiplik draach
flak. Dat late ta in beskate stjoerleasheid ûnder de pear bruorren dy't oerbleau
ne, Iykas opmakke wurde kin ut it ferslach dat de ortodoks-katolike visitator 
Wilhelmus Lindanus fan syn ynspeksje fan Haskerkonvint yn 1559 makke. 11O 

Foar us is dat hjir fan minder belang. Ut it foargeande die bliken , dat de 
oansluting by Windesheim en de dêrut fuortkommen herfoarming laat hat ta in 
rynske begeunstiging yn de lêste desennia fan de fyftjinde ieu. Dy begeunsti
ging wjerspegelet oant op beskate hichte it spirituele en materiële sukses fan de 
herfoarming. Sy koe öflêzen wurde ut in grut tal yn oarkonden fêstleine skin
kings fan leken en geastliken , en ut in sawat Iike grut tallanoankeapen , dat it 
kleaster tanksij ûnder mear de yntreeskinkings en memoarjejilden finansierje 
koe. Yn de earste twa desennia fan de sechstjinde ieu naam it tallanskinkings 
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en grûnoankeapen frij hurd öf. Dat hat Iykwols mar in bytsje te krijen mei de 
ekonomyske tastan fan it kleaster. De analyze fan de kleasterboekhalding oer 
de jierren 1501-1518 makke nammentlik dudlik , dat dy tastan hielendal net sa 
min wie. Sûnder mis wie dy fermindering fan skinkings en oankeapen foar in 
part anneks mei in öfnimmende wurdearring fan de Hasker gebedskrêft. 
Dochs moatte wy hjir foarsichtich wêze. Ut de protte memoarjebestellings fan 
it jier 1515 is dudlik wurden , dat de lüurgyske tsjinsten fan it kleaster troch de 
leauwigen yn de omkriten noch tige op priis steld waarden. 

Wannear' t wy dizze gegevens no ferlykje mei wat wy op dit mêd fan oare 
Windesheimer kleasters witte , dan moatte wy konstatearje dat de data net yn 
alles mei elkoar spoare. Remi van Schaïk koe yn 1985 foar it Eastfryske kleas
ter Mariënkamp by Esens , dat al yn 1420 oansluting by Windesheim fûn hie , 
fês tstelle dat it net lang nei 1470 yn de nederklits rekke: 'het religieus elan taan
de, het economisch beleid liet te wensen over, de weerstand tegen wereldlijke 
inmenging en tegen eigen bemoeienis met politieke aangelegenheden ebde 
weg'. 111 Dat kleaster belibbe dus in efterUtgong yn deselde tiid dat Haskerkon
vint ta in nije bloei kaam. 

Wer oars lei it mei it kleaster Albergen yn Twinte. 1l2 Nettsjinsteande de 
swierrichheden dêr' t it yn it begjin fan de sechstjinde ieu mei konfrontearre 
waard , makke dit neffens de bekende tsjerkehistoarikus-mediëvist R.R. Post 
om 1520 hinne noch de yndruk in 'fris en enthousiast levende gemeenschap' te 
herbergjen. 113 Sûnder mis hawwe de ynset en kwaliteiten fan de ferskate oer
sten tige bydroegen oan it sukses fan Albergen en Haske. It belang fan de per
soanlike faktor yn de ûntjouwings binnen it midsieuske kleasterlibben kin min 
oerskat wurde . Mar soe hjir ek de datum of it momint fan de herfoarming net in 
rol spile hawwe kinne? Y n de skiednis fan kleasteroarders sjogge wy wol faker , 
dat mei in goed Utfierde werstichting of reorganisaasje in fase fan expanzje en 
bloei oanbrekt, wêrnei't dan hast automatysk in perioade fan efterUtgong fol
get , om't de earste generaasje fan kleasterbewenners (dy fan de pioniers) plak
makke hat foar in nijenien , dy't de opofferings fan de begjintiid allinnich mar 
fa n hearen en sizzen kin. Albergen krige earst yn 1447 oansluting by it Kapittel 
fa n Windesheim, dus sa'n fearns-ieu letter dan Mariënkamp. 

Yn de ynlieding waard koart referearre oan de diskusje oer it ferlies oan 
spankrêft binnen de beweging fan Windesheim. Op grûn fan de gegevens oer 
kleasterstichtings en herfoarmings , en ek nei oanlieding fan berjochten Ut de 
akten fan it generaal kapittel is wol konkludearre , dat de beweging fan Windes
he im al lang fóár 1500 har entûsiasme ferlern hie. Benammen aldere auteurs 
lykas Acquoy en De Schaepdrijver mienden foar de lêste desennia fan de fyf
tj inde ieu in öfswakkende iver fêststelle te kinnen .1l4 Post hat har fyzje ynear
sten bestriden. Nei syn oertsjûging wie de kongregaasje 'geef' de sechstjinde 
ieu yngien. Hy wiisde dêrfoar ûndermear op de inisjativen dy't prior Johannes 
Mombaer yn 1497 ûndernommen hat om beskate Franske kleasters te her
foarmjen. ll5 Yn syn monografy oer de Moderne Devoasje kwam Post lykwols 
foa r in part op dit oardiel werom , om't it him by it werlêzen fan de kapittelfer
slaggen dochs ek opfallen wie, dat se gans berjochten oer in öfnommen ynset en 
in beskate sleauwens yn de kleasterlike plichtsbetrachting befetsje. 116 

De skiednis fan Haskerkonvint , as it 83ste kleaster fan de kongregaasje , leart 
us no , dat yn de letter oansletten huzen de ge ast fan Windesheim op 'e ein fan 
de fyftjinde ieu noch wol deeglik tige libbenskrêftich wêze koe. Neier ûndersyk 
nei de ûntjouwing fan 'e öfsûnderlike ynstellings sil utwize moatte oft it byld 
neffens streek en kie aster noch fierder nuansearre wurde moat. 
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beskikbe re gevens foar boppe neamde jierren gjin grutte ófwikings fan de trend sjen litte . 

99. Mol , Friese huizen . 172 , 325-337. 
100. Sjoch foar in wiidweidich bespre k fan de ferskate utjefte n Postma syn artike l oer it rekke n

boe k. 
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statuut. Dat jildt tro uwens allyksa foar de ek yn it re kke n boek foa rkommende familiaren of 
donaten. Sjoch hjirfoar: W . Kohl. ' Ko nversen und verwandte Gruppe n in den Klöstern der 
Windesheimer Kongregation ' . yn: K. Elm ed. , Beiträge zur Geschichle der Konversen im Mit
Ie/alter (Berlyn 1980) 9-24 . 

102. Postrna , ' Re kenboek', 8-12. 
103 . Mei tank oan drs . Ha rke Bremer te Ka mpe n. 
104. Yn dy rigel sit in net oe r te setten wurdgrapke: anim (um) advel1ere is in fêste kombinaasje e n 

betsjut de oandacht op eat fêst igje , e k yn negative sin ; animosum adverlere (animosus = he rt
stochtlik) moat wol as in ferste rk ing fan dy utdrukking bedoe ld wêze. 

105. Acquoy, Windesheim , II 343-344. Johannes Busch en Frederik van He ilo hawwe it oars e k net 
seis betocht. Mefr.dr. M. Gumbe rt-Hepp fan it Constantijn Huygens Instituut voor tekstedi
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chorum. Est el semper eril unlhanc in fin e laborum '. Sjoch : H. Walthe r, Laleinische Sprich
wörter und Sel1lenzen des Mille/a/Iers in alphabetischer Anordnung (Göttingen 1963/1969) nr. 
10420. De Windesheime rs hawwe de strofe dus tapast op suste rs ynstee fan op muontsen! 
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Petrus. Oars hie hy it nei syn e igen fe rkiezing ta prior noch wel in skoftke oansjoen . Der binne 
yn alle gefal gjin utjeften notearre foa r in medikaasje fan broe r Petrus , dat hy liket net siik 
west te hawwen. De pestepiderny hie yn jannewaris 1514 noch gj in slachtoffers makke . 

107. Mol, Friese huizen , 189-19l. 
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Bildtrente n', De Vrije Fries 39 (1948) 91-118, 98. 
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110. P.Th . van Beuninge n, Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop (Assen 1966) 71-73 . 
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kunstgebied' , Ons Geeste/ijk Elf A 59 (1985) 299-312, 306 . 
112. G J.M. Kuiper , ' Huis en k/oosler St. Al1Ionius te A /bergen' ( ijmegen 1959) ISO e.f. 
113. R .R. Post , Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, van ca. 1500 tot ca . 

1580 (Utrecht/Antwerpen 1959) 307-31l. 
114. E . de Schaepdrijver, 'De congregat ie van Windesheim gedure nde de XVlde eeuw' , Bijdragen 

lot de Geschiedenis IS (1923) 914-915. 
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1968) . 

Taheakke 1: Oerienkomst tusken Haskerkonvint en de haadling Tako Heem
stera oangeande de oplieding fan syn soan Sifridus Heemstera ta pryster yn it 
kleaster; mei in list fan utjeften dy 't it kleaster dêrneifoar Sifridus dien hat (Rek. 
t. 150r). 
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1513 , juny 3 

A nno Domini millesimo quingentesimo XIIIo recipimus ad conversationem nostram , ut Deo pla
centem, filium cuiusdam capitanei nomine Tako Heemsteren, fe ri a sexta ante Bonifatii et aliorum 
martyrum. presente venerabili priore nostro Johanno Zwollis, procuratore Petro Colonie, presen
te domino Johan, curato thoe Ackarum , presente patre et matre fj lii . et Sycke Dowis cum uxore 
sua et matre sua, tali pretextu vide licet , dedimus huiusmodi juveni locum et Eirmitatem nostram, si 
nobis videlur conversatio ei us nobis placabilis , et, hoc pos I aliquot annos, si perfeceril in moribus et 
virtut ibus, quod bonum et de votum re ligiosum concernitur. Si vero non videtur conventui placabi
lis et utilis , e liamsi ipsemet non voluerit (sua spon te) manere. non cogueritur" eum tenere et si mili
ter ipse non lenetur manere voto aliquo obligatus. Super hoc habebil conventus nosl rab de eo e t 
solvel annue expensas undecumque factas per Siffridum, filium prefati capitanei, qui respondebit 
nobis annue bis computationem faciendo pro expensis fili i sui. Ipse autem desiderat eum promo
veri ad sacerdotum , si pote rit. 

Haec acta et ratificata sunt presentibus viris supradictis et toto conventu in domo fe minarum in 
cimiterio. 

Anno et die quo supra. 

Item reliquit mate r 11 f1orenos ducis Philippi in decessu a fjlio. 
Item X aureos f1orenos recipi alte ra die Innocenturn' a patre. 
Item dedi ei IX stuferos in calceis. 
[tem II f1orenos ducis Philippi dedi procuratori dom us in Monte Zwollisd 
Item V stuferos dedi e idem in recessu meo. 
Item misi procuratori per Johannem Schicker VI aureos f1orenos et VI stuferos. 
ftem Johanni Schicker VII stuferos van die reise. 
Item V stu feros Sicke van die reise versus Zwollis quo infirmabatur. 
Item VU f1orenos et V butgen per Syckonem , generum suum , quos dedi pro panno. 
Item in nundinis divi Mathei apostolie ab eodem VI aureos f1orenos et XXVIII U stuferos. 
Item VII stuferos solvi Gert Tow pro accomodatis ab eo. 
Item UIl stufe ros dedi ei in decessu in nundinis divi Michaelis f 

Lês: cogentur of coguntu r. 
Lês: noste r. 
Altera die Innocenturn : 29 desimber. 
Domus Montis S. Agnetis Virginis prope Zwollis: it Windesheimer kleaster Agnie tenberg. 
St.-Mattheusdei is 21 septimber. 
St.-Michae lsdei is 29 septimber. 

Oersetting* 

Yn it j ier Us Hearen tûzen fii fhûndert en XIII nimme wy ta us kleasterl ike omgong oan, om' t er 
God benagel. de soan fan de haadling Tako Heemstera , op de freed foa r Bonifatius en de oare 
martelers. yn oanwêzigens fan us earweardige prior Johannes Zwollis , us prokurator Petrus Colo
nie . hear Johan , pastoar te Akkrum , de heit en mem fan de soan . en Sycke Dowis mei syn frou en 
syn mem . en wol op dy betingst , dat wy oan dy jonge us wenplak en fêstichheid biede, as syn lib
benswize us gaadlik liket en - d it nei inkelde jierren - as hy him sa yn seden en deugden ferbettere 
ha l dat hy as in goed en from kleaste rling besköge wurde kin. As hy it konvint Iykwols net gaadlik 
en nuttich liket , en as hy seis ek net (ut eigen oertsjûging) bliuwe wol , sille hja net twongen wurde 
him te hàlden en sil hy allyksa net ferplichte wurde te bliuwen op grûn fa n in ferbining oan in gelof
te . Boppedat sil us konvint alle ûnkosten , foar wat ek mar , drage en betelje dy't troch Sifridus, de 
soan fa n de boppeneamde haadling, alle jierren makke wurde. Syn heit sil dy kosten twa kear it jier 
fe rgoedzje, wêrby' t him rekkenskip dien wurde si!. Hy winsket Iykwols dat syn soan ta pryster op
Iaat wurdt. as dy dêrta by steat is. 

Dit alles is oerienkaam en bekrêftige yn oanwêzigens fan de boppeneamde manlju en it hiele 
konvint yn it frouljushûs by it tsje rkhöf. 

Yn it jie r en op 'e dei as boppe oanjûn is. 

De mem bat 2 philipsgûne efte rlitten by it fertrek fan har soan. 
Fierder haw ik de dei nei Unnoazele bern 10 goudgûne ûntfongen fa n de heit. 
Fierder haw ik him 2 stoeren jûn foar skuon. 
Fie rder haw ik 2 philipsgûne oan de prokurator fan Mons Zwollis jûn. 
Fie rder haw ik oan dyselde 5 stoeren jûn by myn weromreis. 
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Fierder haw ik troch 10hannes Schicker 6 goudgûne en 6 stoeren oan de prok urator stjoerd . 
Fierder haw ik 10hannes Schicker 7 stoeren foar de reis jûn . 
Fierder haw ik Sicke 5 stoeren jûn foar de reis nei Swol , dêr't hy siik wurden wie. 
Fierder fia syn sweager Sicke 6'12 gûne en 6 botsen , dy't ik jûn haw foar lekken. 
Fierder troch dyselde , op 'e merk ede i fan de hillige apostel Mattheus, 6 goudgûne en 29'12 stoeren. 
Fierder haw ik 7 stoeren betelk oan Gert Tow foar it troch him liende jild. 
Fierder haw ik him 4 stoeren jûn by syn fertrek (of ferstjerren?) op 'e merkedei fan de Hillige 

Michael. 

* Mei tank oan drs. Harke Bremer foar syn korreksjes. 

Taheakke 2: Gersten en prokuratoaren fan Haskerkonvint 

Proasten 

1304 
1346 
1396-1397 
1402 
1429 
1460 

Prioaren 

1465 
1470 
1472 
1473-1476 
1481 
1493-1513 

Utetus (OGD , nr. 224) 
Wolfardus (OGD, nr. 392) 
Sybrand (Van Doorninck , Tijdrek. reg. 11 44-45) 
Hoytetus (OGD , nr. 1120) 
Reynerd (OFO I , nr. 47) 
Boldwinus (OFO I, nr. 160) 

Symon, rector (GPCV I 613-614) 
Lambert (RAF Haskerkonvint , nr. 1) 
Henric (Mol, Friese huizen , 267-268) 
Paulus , notarius (GPCV I 652; RAF, Haskerkonvint , nr . 7) 
Everardus (OFO I, nr . 309) 
10hannes fan Zwolle (RAF, Haskerkonvint , nr. 4; taheakke I) 

Ein desimber 1513 waard in nije prior keazen , nei alle gedachten Gervasius: yn it rekkenboek is op 
f. 75v in bedrach notearre oan bier foar de gasten fan de nije prior. 

1514-1 jan. 1516 

1519-1541 

1557-1561 

1563-1566 

1574-1575 

prokw·alOaren 

1473 
1493 
1497 
1500 
1501 jan. -1504 sept. 
1504 sept. - 1505 sept. 
1505 sept. -1508 okt. 
1508 nov. - 1510 aug. 
1510 sept. - 1511 july 
1511 juli - 1512 okt. 
1512 okt. - 1514 nov . 
1514 nov. -1516jan. 
1516 jan. - 1518 aug. 
1518 sept. - 1520 nov. 
1575 
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Gervasius (Rek. f. 22v). It is oars ne t wis oft Gervasius, dy 't yn 
dy tiid tagelyk prior en prokurator wie , begi in 1516 ek ferstoarn 
is. Dat lêste hat wol eigenskip. 
Theodericus fan Ootmarsum (OFO 11 , nr. 297; RAF, Hasker
konvint , nr. 44) 
Jacobus fan Dichteren (GPCV 111 415 RAF, Haskerkonvint , 
nr. 45) 
Johannes Hermanni fan Campen (G PCV ITI 590; RAF Hasker
konvint , nr. 37; RAF, Steaten 1578-1795 , Gf63 XIV , nr . 4) 
Johannes Witte (G PCV III 969-970; RAF Haskerkonvint , nr. 
37) 

Gherardus (G PCV 1, 651) 
Rumbertus (RAF, Haskerkonvint , nr. 4) 
Johannes (RAF, Haskerkonvint , nr. 38) 
Rombertus (stoar yn nov.: Rek. f. 100v) 
Gervasius (Rek. f. 29v; ibidem f. 56 v) 
A lexander (Rek. f. l09v) 
Gervasius (Rek. f. 36v) 
Jacobus fan Kampen (Rek. f. 36v) 
prior Johannes fan Zwolle (Rek. f. 71r) 
Theodericus (van Ootmarsum?) 
Petrus Colonie (Rek. f. 72r, 135v, 150r) 
Gervasius (Rek. f. 41v , 43v , 79r, 82r) 
Jacobus fan Kampen (Rek. f. 43v , 44v, 82r) 
Bernardus fan Oldenzaal (Rek . f. 89v) 
Gui lielmus Andreae Amersfoert (RAF, Haskerkonvint nr. 45a) 
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