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In mijn artikel over de 'Grauwe Bagijnen van Leeuwarden' in de vorige 
aflevering van de Leeuwarder Historische Reeks heb ik de vijf tiende- en 
zestiende-eeuwse geschiedenis van de gemeenschap van lekezusters ge
schetst die bekend stond als het convent van de Grauwe Bagijnen en die 
leefde volgens de derde regel van Sint Franciscus. 1 Ze was eerst in Galilea (= 
Olde Galileën) gevestigd, verhuisde in het midden van de vijftiende eeuw 
naar Fiswerd en kreeg omstreeks 1500 een nieuwe behuizing middenin de 
stad. De oudste bron over deze zusters dateert uit 1451. In mijn bespreking 
van de beschikbare gegevens kwam ik tot de voorlopige conclusie dat ze 
reeds in 1440 in of bij Leeuwarden gevestigd moeten zijn geweest2

• 

Nu was het bekend dat er op het eind van de dertiende eeuw begijnen 
gevestigd waren in de Oldehoofster parochie van Sint Vitus. Zij worden 
genoemd in verband met de problemen rondom de overdracht van het 
patronaatsrecht van de Sinl-Vituskerk aan de premonstratenzers van het 
klooster Mariëngaarde onder Hallum.3 In een oorkonde uit het jaar 1285 
wordt de abt van het benedictijner klooster Foswerd onder Ferwerd namelijk 
opgedragen om onder meer de begg hin{ ae J te gebieden het gezag van de abt 
van Mariëngaarde als opperpastoor van Oldehove te erkennen. Blijkbaar 
hadden de begijnen bezwaar aangetekend tegen deze overdracht. Over hun 
levensvorm wordt echter in de voorhanden zijnde documenten niets meege
deeld. 

Over de mogelijke relatie tussen deze begghinae en de vijftiende-eeuwse 
tertiarissen, die ook begijnen of bagijnen werden genoemd, heb ik me zeer 
voorzichtig uitgelaten. Ik wees er op dat de begijnenbeweging die zich in de 
dertiende eeuw in vele West-Europese steden massaal en nadrukkelijk 
manifesteerde en die de vrouwen die zich bij haar aansloten, een vorm van 
religieus leven 'in de wereld' wilde bieden, in het begin van de veertiende 
eeuw door de kerkelijke autoriteiten min of meer aan banden werd gelegd. 
De bestaande begijnengemeenschappen werden toen aangemoedigd een 
zogenaamde derde regel aan te nemen, die hun leven in de praktijk een 
kloosterlijke vorm verleende. Veel begijnhuizen en begijnhoven verander-
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den daardoor in kloosterachtige zusterhuizen. Ik sloot de mogelijkheid niet 
uit dat de zustergemeenschap die we in 1451 te Galilea aantreffen, een 
voortzetting vormde van de begijnengemeenschap van 1285, maar achtte dat 
tegelijkertijd toch niet waarschijnlijk.4 Mijn aarzeling stoelde vooral op het 
zwijgen van de bronnen in de tussenliggende periode. 

Er is nu echter weinig reden tot aarzelen meer. Bij zijn voorbereidingen 
voor een publicatie van alle Friese testamenten uit de tijd vóór 1550, stuitte 
collega Gerrit Verhoeven op twee veertiende-eeuwse wilsbeschikkingen uit 
Hamburg waarin de Leeuwarder begijnen met schenkingen worden be
dacht.5 Deze testamenten zijn uitgegeven in de editie van Hans-Dieter Loose, 
maar zullen vanwege de vele Friese makingen die ze bevatten, ook in onze 
editie worden opgenomen. Het betreft de testamenten van de Hamburger 
koopman Conradus de Nendorpe, en van Syborch, de echtgenote van Heyne 
Vloghelingh, eveneens een koopman uit de Elbestad. Het eerste dateert van 
5 augustus 1373, het andere van 23 januari 1376. 

S yborch of Ziburch was van Leeuwarder komaf. Zij was eerst gehuwd met 
genoemde Conradus en hertrouwde na diens dood met Heyne Vlogheling. Ze 
had één broer, Remrneken genaamd, één zuster, Hillegunda, en drie halfzus
ters, Eweken, Hylleken en Elleken. Syborch was beslist welgesteld, want 
haar broer en zus kregen ieder niet minder dan 100 Lübeckse mark door haar 
toebedeeld alsmede getweeën haar erfdeel in Friesland. Ongetwijfeld was ze 
niet al leen in de Sint-Vitusparochie van Oldehove gegoed maar ook in 
Nijehove, Huizum en Berlikurn. Ze vermaakte namelijk de patroonheiligen 
van die parochies bedragen van respectievelijk 5, 5, 2 en nog eens 2 mark. Ik 
heb de indruk dat haar bovengenoemde familieleden alle nog in Friesland 
woonachtig waren. Voor haar broer Remmeken weten we dat zeker, omdat 
hij onder de naam Remrneken Simons sone te Leeuwarden als legataris 
opduikt in het testament van Syborchs eerste man, Conradus de Nendorpe.6 

Conradus was zo goed om Syborch in zijn testament van 137350 mark en 
tal van kledingstukken, kostbaarheden en gebruiksgoederen te voorzien. Hij 
bedacht daarin voorts een aantal personen en instellingen uit Leeuwarden 
met sommen geld. Onder hen treffen we de bagut[ ae J aan, die een bedrag van 
1 mark gelegateerd krijgen. De bag uta Elleken wordt apart gememoreerd als 
legataris van eveneens 1 mark. In Syborchs eigen testament van tweeneen
half jaar later vinden we deze begunstigden terug, zij het niet onder de naam 
van be gij nen maar van monialen. S yborch vermaakt de moniale sin Leeu war
den een bedrag van 2 mark aan bier, en de bovengenoemde Elleken, 
monial[isJ, 1 mark. 

Deze gegevens spreken voor zichzelf, althans waar het gaat om de 
aanwezigheid te Leeuwarden van een gemeenschap van religieuze vrouwen 
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onder de naam van begijnen in de jaren 1373 en 1376. Ze doen een 
rechtstreekse relatie veronderstellen tussen de begijnen van 1285 en de 
zusters van Galilea van 145l. Het is de vraag of we veel waarde mogen 
hechten aan de in Syborchs laatste wil gebruikte benaming rrwniales. Strikt 
genomen betekent (sancti)rrwnialis non, klooster- of koorzuster. Monialen 
dienden de volledige getijdencyclus te zingen, moesten dus Latijn leren en 
werden daarom ook wel 'zingende' of 'geleerde' zusters genoemd. Het leven 
van een moniale speelt zich per definitie af in een 'echt' klooster. Ik denk 
echter niet dat hier echte koorzusters bedoeld zijn. In testamenten vinden we 
wel vaker officiële kerkelijke termen in een zeer ruime betekenis gebruikt. 
Reguliere kanunniken vindt men bijvoorbeeld vaak als monniken aangeduid 
en ridderorde- en bedelordevestigingen heten al gauw rrwnasterium of 
klooster hoewel ze dat in strikte zin niet waren.7 De lekezusters van Fiswerd 
worden trouwens in het testament van de Dronrijpster hoofdeling Feddricus 
Hummama uit 1455 ook moniales genoemd.8 

Het is wel mogelijk dat de term zo verstaan moet worden dat de zusters in 
deze jaren een kloosterlijk gemeenschapsleven leidden en daartoe de derde 
regel van SintFranciscus geaccepteerd hadden. Een overgang van begijnhuis
zonder-regel naar een tertiarissenconvent kennen we immers ook voor de 
begijnen van het Ol de Convent te Groningen.9 Elders zijn trouwens ook 
parallellen aan te wijzen. lo Ook zonder het gebruik van de term rrwniales ligt 
het daarom voor de hand zo'n ontwikkeling te veronderstellen. 
De gevonden gegevens onderstrepen het stedelijke karakter van Leeuwarden 
in de dertiende en veertiende eeuw. De latere Friese hoofdstad had toen naast 
bedelmonniken dus ook haar begijnen. 
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