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Staveren GEM EE NTE NIJEFURD F 

locatie: St.Odulphusabdij 

Bisdom: Groningen 

Cultusobject: H. Odulphus (Odulf) (reliek) 

Datum: 12juni 

Periode: Voor 1000 - eerste kwart lse eeuw 

Deze vermoedelijk regionale cultus was gericht op St. Odulphus, de heilige aan wie ook de 

benedictijnerabdij van Staveren was gewijd . 

Topografie 

- De benedictijner St. Odulphusabdij lag, tot 1415 , 

zo' n 800 meter ten noordwesten van de stad en was 

daarna, tot 1495, in de stad zelf gevestigd (---7 Stave

ren , H. Bloed). In laatstgenoemd jaa r werd de ge

meenschap, in het kader van een hervorming door de 

Unie van Bursfeld, samengevoegd met die van Heme

lum en verhuisde naar deze plaats. 

- Men neemt aan dat het klooster ontstaan is als 

kanunnikengemeenschap rondom Odulphus Cl" 12 

juni ca. 865). Deze kanunnik van de St. Salvatorkerk 

in Utrecht was, in opdracht van bisschop Fredericus , 

in het begin van de ge eeuw werkzaam in Friesland 

wordt het overlijdensjaar van Fredericus (835) als 

'datum an te quem' gekozen omdat Odulphus vol 

gens de bronnen al voor die datum naa r Utrecht 

teruggekeerd is . De geschiedenis als benedictijner 

abdij vangt feitelijk pas aan in 1132, toen bisschop 

Andreas op initiatief van Staverse burgers de in 

lekenhanden geraakte St. Odulphuskerk met bijbe

horende bezittingen overdroeg aan een monniken

groep uit de toen recent opgerichte (ca. 1122) bene

dictijnerabdij te ---7 Oostbroek. Deze monniken kwa

men in de plaats van de - kennelijk gedesintegreerde 

- kanunnikengemeenschap. 

om daar een Ariaanse ketterij te bestrijden . Meestal Cultusobject 

H. Odulphus staande op de oever bij Staveren, met in zijn 

rechterhand een nap. Metzijn gelaaten zijn linkerhand 

wendt hij zich naar het water waar een zware steen naarde 

bodem zakt . Afbeeld ing bij de maand juni, in Ribadineira 

en Rosweydus, Generale legende der heylighen (1686). 

- Zie voor Odulphus ---7 Assendelft. 

- In het klooster waren in ruime mate relieken van de 

heilige aanwezig, getuige de l2e-eeuwse kroniek van 

prior Dominic van Evesham waarop Van Buijtenen in 

1977 de aan dacht heeft gevestigd. Prior Domin ic 

maakt melding van de overbrenging van Odulphusre

lieken vanuit Staveren naar Dominic 's abdij (in Wor

eester, Engeland) , omstreeks het jaar 1034. Bisschop

abt Aelhwardus zou toen bijna alle in Staveren be

waarde relieken gekocht hebben , die door handela

ren als koopwaar naar Londen waren gebracht. Hoe 

die handelaren aan de relieken waren gekomen, 

wordt niet meegedeeld. 

- Toch beschikte de abdij in Staveren ook na de He 

eeuw nog over Odulphusrelieken. In een 16e-eeuwse 

kroniek over de lotgevallen van de verenigde kloos

ters Staveren en Hemelum in de woelige jaren 1485-

-1518, wordt verteld dat de in 1494 overleden abt Agge 

gedurende een vete waarin zijn klooster betrokken 

was geraakt, de kostbaarheden van het klooster in be

waring gegeven had aan de Sneker edelman Bocke 

Harin xma. Daaronder bevond zich een a rm van 

Odulphus , gevat in z ilver. Over de latere lotgevallen 

van deze reliek is niets meer bekend. 
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Verering 
- Vanwege het gebrek aan bronnenmateriaal- het ar

chief van de St. Odulphusabdij is , op een klein cartu
larium uit het begin van de 16e eeuwen enkele brok

stukken na, verdwenen - zijn er weinig gegevens be

schikbaar over de verering van de patroonheilige van 

Frieslands oudste klooster. Wat er aan berichten is 

overgeleverd, wijst ech ter op een devotionele cen
trumfunctie van belang. Dat geldt overigens niet al

leen voor de verering van Odulphus maar ook voor die 

van ~ O.L. Vrouwen het ~ H. Bloed te Staveren. 

- Uit de kroniek van Dominic van Evesham wordt dui

delijk dat er omstreeks 1000 al een Odulphuscultus 

bestond in Staveren. Uit andere gegevens kan worden 
afgeleid dat deze cultus zich heeft gecontinueerd tot 

in de 15e eeuw. Staveren was in de 11e en 12e eeuw een 
handelscentrum van formaat. Uit een oorkonde van 

omstreeks 1100 (1082-1121) over het bezit van de Keul

se St. Pantaleonsabdij te Urk blijktdat hetop en om St. 

Odulphusdag in Staveren gegonsd moet hebben van 

de activiteiten. De voormalige voogd van de hof te Urk 

die de hofin erfpacht kreeg, moest dan de kameraar 
van Panta leon met zijn dienstknechten drie dagen in 

Staveren onderhouden en hem er de erfpacht contant 

uitbetalen. Als we in aanmerking nemen dat St. 

Odul phusdag toen een belangrijke feest- en marktdag 

voor de stad was, dan was deze feestdag zeker ook 

voor het klooster van belang. In de 13e en 14e eeuw 

wist de abdij van bisschoppen , kardinalen en pausen 
ta l van algemene en bijzondere aflaadicenties te ver

kijgen, met het oog op het herstel van de schade die 

het door stormvloeden en andere rampen had opgelo

pen. Het cartularium bevat er ru im 25 . Daarin wordt 

BRONNEN 

Odulphus amper genoemd, maar uit twee oorkonden 

uit 1418, respectievelij k van 1 april en 5 mei, kan toch 
wel worden opgemaakt dat Odulphus vanouds naast 

Maria tot de voornaamste publiekstrekkers werd gere

kend. In genoemde oorkonden wordt namelijk ver
meld dat het - inmiddels naar binnen de stad ver

plaatste - klooster met zijn kapel jaarlijks op de fees

ten van Odulphus en Benedictus door een grote me

nigte christengelovigen werd bezocht. 

- De Odulphusabdij heeft er in de 14e eeuw veel aa n 

gedaan pelgrims naar haar kerk te lokken om extra 

inkomsten te genereren. Abt en monniken verkregen 

in 1323 , 1343 en 1371 van de Utrechtse bisschop toe
stemming jaarlijks broeders door heel Friesland te 

sruren om al predikend geld in te zamelen. Die collec

teurs zullen - wellicht in de vorm van een 'queeste ' -

hun werk niet gedaan hebben zonder te wijzen op de 
wonderdoende kracht van de kloosterheiligen en hun 

relieken . Zo wordt, zij het op indirecte wijze, duide

lijk dat de devotie van Odulphus geen interne kloos

terzaak is geweest, in de 11e noch in de 14e eeuw. Met 

betrekking tot de tijd na 1418 zijn overigens geen be

richten meer overgeleverd ten aanzien van deze devo

tie. Met het verval van de Staverse kloostervestiging in 

de loop van de 15e eeuw, en de daaruit voortgekomen 

verhuizing in 1495 naar Hemelum, is mogelijk een 
einde gekomen aan de cultus. 

- In de middeleeuwen genoot Odulphus ook elders in 

Nederland (met name binnen de bisdommen Utrecht 

en Luik; ~ Assendelft, ~ Wormer, ~ Best, dl. 2) ver

ering. In de 20e eeuw geniet hij nog een eigen feest

dag (12 juni) op de heiligenkalender van het bisdom 
's-Hertogenbosch. 

Al Leeuwa rden, Rijksa rchief in Friesla nd : archiefvan het St. Odulp husklooster van Staveren , inv.nr. 1, cartularium (zie de toe

gang hierop van H. Bremer, In ventarissen van kleine kloostera rchieven (ongepub liceerd typoscript, Leeuwarden, reg. nr. 5)) . 

A2 Ve rschillende van de 13e-eeuwse oo rkonden zijn gepubliceerd in: A.C. Bouman e.a. ed., Oorkondenboek van hct Sticht Utrecht, 5 

dIn. (Utrechr-' s-Gravenhage 1920-1959) , de oorkonde over Sr. Pantaleon vi nd r men in dl. 5, n r. 3033 (244bis); regesten van 

de aflaarver/eningen zijn, zij her niercompleer, opgenomen in: G. Colmjon , Register van oorkonden die in hct Charterboek van Fries

land ontbreken tot hctjaar "400 (Leeuwarden 1884); her berichr over de arm van Odulphus , in: Proeliarius ofStrijdboek, bevattende de 

jongste oorlogen in Friesland , beschreven door Paulus Rodolphi van Rixtel , vert. door j.G. Orrema (Leeuwarden: Friesch Genoorschap, 

1855) p. 27 · 

B Au b. Mi raeus , Fasti Belgici ct Burgundici (B ru ssel: j . Peperman, 1622) p. 3"-312; Petrus Ribadineira en Heriberrus Rosweydus , 

Generale legende der Heylighen ere. , 2 dIn. (Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1686; 6e dr.) dl. 1, p. 616-617; j.A.F. Kronenburg, 

Neer lands heiligen in de Middeleeuwen , dl. 1 (Amsterdam: F. H.j. Bekker, 1899) p. 43-54; j. Baur, 'Odulfo', in : Bibliotheca Sanctorum 

dl. 9 (Rome: Città Nuova, 1967) k. 11 28; H.D. Meijering, De willekeuren van deOpstalboom. Eenjilologisch-historischemonograjie(Gro

ningenl974) p. 57; G. Kiesel , 'Odulphus von Utrecht', in: Lexikon der christlichen Ikonographie, dl. 8 (Freiburg 1976) k. 81; M.P. 

van Buijtenen, Langs de heiligenweg. Perspectiifvan enige vroeg-middeleeuwse verbindingen mct Noord-Nederland (Amsterdam: Noord

Hollandsche Uitgeversmaatschappij , 1977) p. 53-55; Gctijdenboek. Gebeden voor elke dag. Algemene inleiding. Eigen teksten voor de hei-
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I(gen van de Nederlandse bisdommen (Zeist: Nationale Raad voor liturgie, 1990) p. 159N-16IN; J.A. Mol en K. van Vliet, 'De oudste 

oorkonden van de St. Odulfusa bdij van Staveren ' , in:Jaarboekvoor Middeleeuwse Geschiedenis 1 (1998). 

C PJMI BiN-dossier Staveren-Odu lphus. Johannl'5 Mol 

Staveren GEMEENTE NIJEFURD F 

locatie: Ke rk van de voormal ige St. Odulfu sabdij 

Bisdom : G roningen 

Cultusobject: O .l. Vrou w (moedermelk va n Maria, gevat in een bee ld) 

Datum: Vier mariale feestdagen 

Periode: Voor 1284 - tweede helft 16e eeuw 

Ofschoon erover de Mariaverering in Staveren slechts weinig gegevens bekend zijn, heeft deze cultus 

- getuige de verspreiding over verschillende vereringscentra - een grote uitstraling gehad. 

Topografie 

- Het cultusoord was tot 1415 de kerk van de aan 
Maria en Odulphus gewijde benedictijnerabdij buiten 

Staveren; na 1415 de kerk van het in dat jaar in Stave

ren gevestigde klooster waarheen de abdijgemeen
schap was verhuisd (~ Staveren, H. Bloed en ~ Sta

veren, Odulphus) . Ook na het vertrek in 1495 van de 
Staverse monniken naar Hemelurn , zette de cultus in 

hun voormalige klooster , dat in hun bezit bleef als 

uithof, zich voort. Aan deze situatie kwam uiterl ijk in 

1580 een einde, toen de benedictijnen voorgoed uit 
Staveren werden verdreven. 

- Naas t de O.L. Vrouwecu ltus in de opeenvolgende 
kloosterkerken bestonden er in de (nabije) omgeving 

nog enkele Mariaculten die mogelijk op de een of an

dere wijze afhankelijk waren van de cultus in de 

Maria- en Odulphusabdij. Het gaat hier achtereenvol

gens om: (1) de uitde tweede helft van de 12e eeuw da

terende en blijkens een vermelding uit 1243 aan Maria 

gewijde parochiekerk aan de noordzijde van Stave
ren ; (2) het oorspronkelijk met de St. Odu lphusabdij 

juridisch en economisch een geheel vormende vrou

wenklooster te Hemelurn, dat blijkens een oorkonde 

uit 1320 beschikte overeen reliek van de H. Maagd, en 

dat in het midden van de 15e eeuw in een mannen

klooster veranderd blijkt te zijn waarmee de St. 

Odulphusabdij in 1495 niet alleen juridisch maar ook 
de facto werd verenigd; (3) een uithof van de abdij te 

Rijs , die in de 14e eeuw tot onderkomen diende van de 

gewezen abt Folkert toen deze als wijbisschop van de 

bisschop van Utrecht actief was. Tot het uithofcom
plex zou een aan Maria gewijde kapel ('formaria') 

hebben behoord , welke op het eind van de 15e eeuw 

door een tegenstander van de toenmalige abt werd 

verwoest. De Proeliarius, een vroeg 16e-eeuwse kloos

terkroniek, vermeldt dat er grote groepen mensen 

plachten te komen in de tijd dat 'de abten' er nog ver
blijfhielden. 

Cultusobject 

- Het oudste bericht over het object van verering da

teert van september 1284 en komt voor in een aflaatli

centie van wijbisschop Hendrik, bisschop van Pome

san ië, voor de broeders en zusters van Staveren. Hier

mee zijn ongetwijfeld de broeders van Staveren en de 

zusters van Hemelum bedoeld. In de oorkonde wordt 

gesproken van relieken van de melk van de Moeder 
Gods, gevat in een beeld. 

- Ervan uitgaande dat dit beeld hetzelfde is als het 

beeld dat in de 16e eeuw nog in Staveren werd ver

eerd, dan was dit beeld , in ieder geval in later tijd, ge

kleed. Van dit laatste getuigt de vermelding van Scho
tanus (zie onder Verering) dat het beeld een 'hulzeI' 

droeg als een Friese vrouw. 

Verering 

- Mogel ijk bestond er in Staveren al kort na de stich

ting van de Odulphusabdij , in de ge eeuw, een bijzon

dere verering van Maria; een verering die wellicht een 
nieuwe stimulans heeft gekregen na de bouw in de 

12e eeuw van de aan Maria gewijde parochiekerk. 

- De oudst bekende gegevens over de cultus van de 

moedermelk van Maria in de abdij kerk biedt de ge

noemde oorkonde uit 1284. Hierin wordt vermeld dat 

in de nabijheid van het beeld , door toedoen van Chris
tus, in de aanwezigheid van een menigte mensen een 
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aantal opvallende en belangrijke wonderen zouden St. Odulphusklooster de mis hadden gehoord en in de 

zijn geschied, hetgeen volgens de uitvaardiger beves- kerk een beeld van O.L. Vrouw hadden gezien, 'heb

tigd was door enkele minderbroeders uit Groningen bende een huizei op als een Friese Vrouw'. Omdat 

die ooggetuigen waren geweest. daarbij vermeld wordt dat het klooster in het zuiden 

- In een pausoorkonde van mei 1285 uit het cartula- van de stad lag, kan het bericht alleen maar slaan op het 

rium van de vrouwenabdij te Hemelum wordt ges pro- bovengenoemde 'nieuwe' kloostercomplex van 1415. 

ken over zeelieden die in wanhoop tijdens zware stor

men Maria in het klooster van Staveren aanriepen en 

na het doen van een gelofte aan alle gevaar ontsnap-

ten . 

- In aflaatoorkonden uit de 14e eeuw worden geen 

mededelingen gedaan over de Mariadevotie, behalve 

dan dat de gelovigen aflaten konden verwerven op 

onder meer de vier voornaamste mariale feestdagen. 

- In twee door verschillende kardinalen te Konstanz 

uitgevaardigde oorkonden , respectievelijk van 1 april 

en 5 mei 1418 (dus kort na de verhuizing van de mon

niken van buiten naar binnen Staveren) , is sprake van 

een grote menigte gelovigen die zich op de feesten 

van Maria bij het ' nieuwe' klooster met bijbehorende 

ka pel verzamelt. Uit deze gegevens wordt duidelijk 

da t de benedictijnen ook op hun nieuwe woonlocatie 

de toeloop van gelovigen wilden aanmoedigen om 

met de te verwachten inkomsten de verdere uitbouw 

van hun kloostercomplex te kunnen bekostigen (vgL 

ook -7 Staveren , H. Bloed). 

- Met betrekking tot de latere tijd zijn nauwelijks gege

vens over de verering van Maria te Staveren overgele

verd. Dat deze cultus zich heeft voortgezet tot in de 

tweede helft van de 16e eeuw wordt in ieder geval dui

delijk uit een bericht dat we vinden bij de geschied

schrijver Schotanus (1664) en dat steeds door andere 

auteurs is overgenomen. Schotanus vermeldt dat er 40 

jaar tevoren nog mensen in Staveren leefden die in het 

BRONNEN 

De slag bij Staveren, 1345 
- In de literatuur (o.a. door Kronenburg) is vaak een 

verbinding gelegd tussen de 'Friese Lieve Vrouw' van 

Schotanus en de Lieve Vrouwe Dagvan 26 september, 

welke door de Friezen ter ere van Maria werd gevierd 

ter herinnering aan hun overwinning op het Hol

landse invasieleger van graafWillem IV in de slag bij 

Staveren in 1345. De betrouwbare 16e-eeuwse kro

niekschrijver Worp van Thabor maakt melding van 

dit overwinningsfeest. Zijn mededeling wordt ge

staafd door een aantekening uit het gedeeltelijk over

geleverde necrologium van Dronrijp , betreffende een 

'memoria Beatae Virginis propter victoriam in Stau

ria ' op 26 september. Of deze huldebetuiging aan 

Maria - z ij komt als schutspatroon voor op het ge

meenschappelijk zegel van de Friese landen in de 14e 

eeuw - in relatie staat met de te Staveren vereerde 

Lieve Vrouw is moeilijk aan te tonen. 

- De paters franciscanen van Bolsward - daartoe 

mede gestimuleerd door de uiteenzettingen van ). 

Kronenburg en Titus Brandsma over de Friese Maria

verering in het verleden - slaagden er in de jaren veer

tig en vijftig van deze eeuw in om de viering van de 

Friese Lieve Vrouwe te hernieuwen. Ten einde deze 

viering te propageren richtten zij hun aandacht echter 

niet op Staveren maar organiseerden zij bedevaarten 

naar de Maria van -7 Bolsward. 

A, Leeuwarden , Rijksa rchiefin Fries land , archiefvan het St. Odulphuskloostervan Staveren , inv. nr. "cartularium (z ie de toe

ga ng hierop van H. Bremer, Inventarissen van kleine kloosterarchieven (ongepubl iceerd typoscript, Leeuwarden, reg. nr. 5). 

A2 De oorko nde van ' 320 is gepubliceerd in: G . Brom , Bullarium Trajertense, d l. , (' s-Gravenhage , 892) nr. 747; verschillende va n 

de '3e-eeuwse oorkonden, O. a. de akten van 1243 en 1284, zij n gepubliceerd in A.C Bouman e.a. ed. , Oorkonden boek va n het 

Sticht Utrecht, 5 d in. (Utrecht- 's-Gravenhage '920-' 959); regesten va n de aflaa tverlen ingen zij n , zij het n iet compleet, opgeno

men in: G . Colmjon, Register van oorkonden die in het Charterboek van Friesland ontbreken tot het jaa r 1400 (Leeuwarden ,884) ; een 

volledig overzicht biedt de publicatie va n Mol en Va n Vliet (zie onder B) ; Proeliarius of Strijd boek, bevattende dejongste oorlogen in 

Friesland , beschreven door Paulus Rodolphi van Rixtel , vert . door ).G . Ottema (Leeuwarden: Friesch Genootschap, 1855) p. 11 , het 

bericht over de Mariakapel te Rijs; Chr. Schotanus, Beschrijvinge van de heerl ijkheydt van Frieslandttusschen 't Flie en de Lauwers (Fra

neker 1664) p. 263-264, de vereri ng van Maria in het Staverse klooster, in het zuiden van de stad ; ).G . Ottema ed. , Worperi Tha

borita , Chronicon Frisiae Libri tres (Leeuwa rden 1847) p. 188 , beri chten over de O.L. V. memorie van de slag bij Staveren ; ).G. Ot

tema ed. , Worp va n Thabor, Kronijk van Fries land, boek 4 (Leeuwarden , 850) p. 88; P. Win semi us, Chronique ofte historischegeschie

denisse van Vries lant (Franeker 1622) p. 203; Chr. Schotanus, 'Tabli num, dat is : brieven ende docu men ten d ienende tot de Frie

sche historie ' , in: P. Winsemius, De geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck van Friesland Oost ende West (Fra neker ,658) p. 21. 
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B ).A.F. Kronenburg, Maria's heerlijkheid in Nederland, 8 din. (Amsterdam: Bekker, 1904-1914) dl. 1, p. 164, 198, dl. 2, p. 338, dl. 3, 

p. 46, 50; dl. 4 , p. 51; Maria Viola , ' Het votief-tafereel der heeren van Montfoort', in: Katholieke Illustratie 44 (1909-1910) p. 30-

32; T. Brandsma, 'De Friese Lieve Vrouw' , in: Ons Noorden , oktober 1940; G.R. Groustra, De slach by Starum, "345 (Bolsward : 

Het Witte Boekhuis , "978) p. 85; ).A. Mol en K. van Vliet, ' De oudste oorkonden van de St. Odulfusabdij van Staveren ', in:Jaar

boek voor Middeleeuwse Geschiedenis 1 (1997) passim. 

C P)MI BiN-dossier Staveren-O.L. Vrouw. Johannes Mol 
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