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Schoterland anno 1472. Op een dag in de vasten verschijnt voor 
de poort van het kloostertje der Duitse Orde bij Oudeschoot een 
troep volk, gewapend met pieken en grote messen. l Het zijn geen 
gewone rovers of afgedankte huurlingen zoals men ze in deze tijd 
van partij twisten wel door het land ziet zwerven. Nee, de mannen 
zijn afkomstig uit de directe omgeving, uit de dorpen van 
Schoterland en uit enkele kerspels van Stelljngwerf.2 Hun eigen 
dorpsrechters, stellingen genaamd, hebben hen opgetrommeld en 
gaan hen nu ook voor. Het is njet moeilijk voor deze meute de 
kloostergebouwen binnen te komen. Het terrein is immers niet 
door een gracht of palissade omgeven. 3 Er zijn er die meteen de 
weg naar de voorraadkelder en kamers vinden en daar de levens
middelen weghalen die de kJoosterbevolking nog tot de zomer 
resten. In de sacristie en elders worden kisten met kostbaarheden 
opengebroken. Zilverwerk en tal van waardevolle voorwerpen 
verdwijnen in meegebrachte zakken. Ondertussen is het dienst
personeel van het klooster overmeesterd. In het gewoel wordt een 
priesterbroeder die zich blijkbaar te heftig verzet, door één van 
de indringers doodgestoken. De persoon die men zoekt, is echter 
niet deze pater, heer Wychaert genaamd, maar de overste van het 
convent: prior heer Gerrit Frederikszoon. Het duurt niet lang of 
hjj wordt gevonden en voor de stellingen gesleept. Ze eisen van 
hem dat hij hun onmiddellijk alle oorkonden, rekeningen en 
waardepapieren, kortom zijn gehele administratie overhandigt, 
en maken vervolgens duidelijk waar het om gaat: er moet een eind 
komen aan zijn wanbeheer. Heeft hij niet in de korte tijd dat hij 
het convent bestuurde, tal van erven vervreemd, zilveren bekers 
en beslagen drinkhoorns verkocht en vele andere kostbaarheden 
verpand? Als stellingen kunnen zij namens de bevolking van 
Schoterland niet langer tolereren dat iemand, die vanuit Utrecht 
is benoemd, hier hun goederen verkwanselt. Het zijn immers hun 
eigen voorouders geweest die het klooster gesticht en van bezit 
voorzien hebben. Daarom zullen ze nu zelf een prior of hofmees
ter aanstellen om het huis te beheren. Hij , Gerrit Frederiks, hoeft 
zich niet meer in Schoterland te vertonen. En laat hij het njet wa
gen gerechtelijke stappen tegen hen te ondernemen, want dan 
moet hij voor zijn leven vrezen! 
ZÓ ongeveer stel ik me voor dat het drama zich heeft afgespeeld , 
afgaande op de beschrijving die de landcommandeur van de 
Duitse Orde te Utrecht er in enkele brieven van geeft. Deze had 
zijn informatie overigens niet uit de eerste hand. Hij moest afgaan 
op wat 'eerlijke en goede lieden' hem erover meedeelden, en stel
de het zich daardoor misschien erger voor dan het was. Maar, of 
het verhaal nu is bijgekleurd of njet, de gebeurtenjs was hoogst 
uitzonderlijk. Een godshuis overvallen gold ook in de roerige La
te Middeleeuwen als een zeer ernstig vergrijp waarop de strengste 
kerkelijke straffen stonden. De deelnemers moeten zich er van 
bewust zijn geweest dat ze onmiddellijke excommunjcatie ris
keerden. Toch traden ze - ook al beschuldigde de landcomman
deur hen van een heimelijke moord - openlijk Op.4 De verzamel
de rechters en gezagsdragers van de streek hadden immers de lei
ding. We mogen wel aannemen dat ze hun actie zelfs van tevoren 
hadden aangekondigd, zoals bij een vete te doen gebruikelijk 
was. 5 Alles wijst er op dat het de overvallers ernst was en dat ze 
naar eigen overtuiging volkomen legitiem handelden. Kennelijk 
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voelden ze zich ten zeerste in hun eer en rechten aangetast en 
meenden ze dat hun belangen bovenmatig waren geschaad. De 
vraag die hier als vanzelf naar boven komt, is welke die belangen 
precies waren. Wat dreef deze Schoterlanders en Stellingwervers 
tot zo'n uiterste 'rechtsdaad'? 
De enige beweegreden die ze de landcommandeur opgaven en die 
deze bijgevolg ook in zijn brieven noemt, is het ' . .. want het hoir 
olders gesticht hebben'. Dat lijkt in hoofdzaak een religieus motief. 
Er wordt als het ware mee te kennen gegeven dat zij het tegenover 
hun voorouders en ook voor zichzelf niet kunnen veran twoorden, 
dat het klooster zijn goederen voor andere doeleinden aanwendt 
dan waarvoor deze hem oorspronkelijk waren geschonken. Die 
oorspronkelijke bestemming gold de verzorging van het zieleheil 
der gestorvenen. Een klooster was immers voor de Schoterlan
ders, maar niet alleen voor hen, in de eerste plaats een instituut 
waar het heil der doden werd verzorgd. Zo wordt het ook in ver
schillende documenten letterlijk gezegd, bijvoorbeeld in een oor
konde uit het jaar 1400 met betrekking tot het toen niet ver van 
Schoten gelegen, maar reeds enige tijd verlaten nonnenklooster
tje Steenkerk: 'hier werden altijd de goede lieden van het land be
graven en placht men met eer en waardigheid voor de doden te 
bidden' .6 Het zieleheil van de begunstigers kwam daarbij natuur
lijk op de eerste plaats, of liever het zieleheil van de begunstigers 
en hun voor- en nageslacht. Want voorouders en nazaten golden 
in het besef van de middeleeuwse Fries als medeëigenaars van zijn 
bezittingen; wanneer hij een gedeelte daarvan aan een klooster 
wilde schenken, diende hij voor hen mede-opname in de gebeden 
te vragen.7 Kloosters hadden daarom vaak rekening te houden 
met voorbedeplichten jegens de nakomelingen van eertijdse be
gunstigers. Verwaarloosden ze die, of verloren ze naar de zin van 
de omgeving hun gebedskracht - en wanbeheer leidde daar zeker 
toe -, dan kon bij erfgenamen of hen die dat claimden te zijn, al 
snel de neiging ontstaan zich het eenmaal geschonken familie
goed weer toe te eigenen. Een dergelijk ingrijpen viel kanoniek
rechtelijk natuurlijk niet te legitimeren, maar wortelde aldus toch 
in een bepaald rechtsgevoeL 
Het is dus op voorhand niet uitgesloten dat 'religieuze irritatie' 
bij de plundering van Schoten een belangrijke rol speelde. We 
zullen dat straks nader bezien. Maar men kan zich afvragen of 
deze beweegreden wel de enige was. Zijn de overvallers niet mede 
door meer politiek getinte motieven gedreven geweest? 
In het archief van de Balije Utrecht der Ridderlijke Duitsche Or
de bevindt zich een klein dossier over deze affaire.8 Het bestaat 
hoofdzakelijk uit minuten van uitgegane brieven, een paar af
schriften van onroerend goed-transacties, enige jaarrekeningen 
en enkele ingekomen stukken . Volledig is het zeker niet - enkele 
belangrijke documenten lijken erin te ontbreken - , maar het 
biedt toch genoeg stof om de gestelde vragen ten dele te beant
woorden. Eigenlijk gaat het om twee dossiers. Het eerste bevat 
stukken over de plundering en haar directe nasleep die in 1473 
met een zoenregeling eindigde. Het tweede bevat akten van over
eenkomsten inzake de verpachting en verkoop van bepaalde stuk
ken land van het klooster bij Kuinre en Spanga, uit de periode 
1475-1482. Omdat de daarin vervatte juridische problemen in 
wezen voortkwamen uit een transactie van het jaar 1471 , die me-
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de aanleiding tot het conflict van 1472 moet hebben gevormd, is 
het duidelijk dat er tussen beide affaires en dossiers een grote sa
menhang bestaat. Om door de bomen het bos nog te kunnen zien 
lijkt het me echter het beste bij de beschrijving der gebeurtenissen 
en reacties beide zaken eerst te scheiden. In een slotparagraaf 
kunnen zij wel weer op elkaar betrokken worden. Achtereenvol
gens zullen geschetst worden : het voorspel plus de nasleep van 
de plundering; de vervreemding van kloosterland bij Kuinre en 
Spanga; en een latere twist om een deel van dat land bij Spanga. 
Maar voordat daarmee aangevangen wordt, moeten eerst nog en
kele woorden worden gewijd aan het kloostertje bij Oudeschoot, 
zijn oorsprong, inrichting en plaats in de Duitse Orde. 

Het St. Nicolaasconvent te Schoten en de Duitse Orde 
De Duitse Orde, waartoe Schoten behoorde, was de jongste der 
geestelijke ridderorden - die voor ons gevoel 'paradoxale' instel
lingen uit de tijd van de kruistochten die hun leden zowel lieten 
bidden als vechten voor de christenheid. Ze werd in 1190 te Acco 
op initiatief van enkele burgers uit Lübeck en Bremen gesticht als 
caritatieve broederschap.9 Eerste doel was de verzorging van 
Duitse pelgrims en kruisvaarders. Al vrij snel, in 1198, werd zij 
echter omgevormd tot een ridderorde, naar het voorbeeld van de 
Johannieter Orde en die der Tempeliers. Behalve priesters en le
kebroeders werden nu ook ridderbroeders als een soort vecht
monniken aangenomen. Dezen verbonden zich aan de Orde on
der de traditionele geloften van armoede, kuisheid en gehoor
zaamheid om als soldaten van Christus de heidenen te bestrijden. 
Ze werden ingezet bij veldtochten, escorteerden pelgrimsgroepen 
en bemanden de diverse imposante burchten van de Orde. 
Het Heilige Land was aanvankelijk hun voornaamste arbeidster
rein. Maar onder het bewind van de energieke hoogrneester Her
mann von Salza (1210-1239) werden ook broeders naar Oosteu
ropa gezonden om daar christelijke vorsten bij te staan in hun 
strijd tegen de heidense Slaven. N a de vereniging met de kleine, 
vooral in Lijfland actieve Orde der Zwaardbroeders in 1237, 
kwam het zwaartepunt der activiteiten meer en meer in Oostprui
sen en aangrenzende gebieden te liggen. De Orde creëerde er zich 
op den duur een eigen staat. Toen met de val van Acco in 1291 
het Heilige Land verloren ging, werd Pruisen als vanzelf het cen
trum van de Orde. Na een kort verblijf in Venetië verplaatste de 
hoogrneester in 1309 dan ook zijn zetel hierheen. 
Behalve de goederen die ze zelf aankocht of veroverde, verwierf 
de Duitse Orde in de loop der jaren van kruisvaarders en andere 
begunstigers tal van bezittingen, waarmee ze haar verpleeg- en 
vechtactiviteiten kon financieren. De meeste daarvan lagen ver
spreid in de Dui tstalige gebieden van Europa. Om di t goed op een 
doelmatige wijze te beheren richtten de broeders een centraal , 
hiërarchisch, maar toch flexibel bestuurssysteem in van 'balijen' 
en 'commanderijen'. Buiten de Ordestaat, die op een aparte wijze 
werd geregeerd, ontstonden op den duur twaalf beheersdistricten 
die balijen of landcommanderijen werden genoemd. lOZe werden 
geleid door balijers of landcommandeurs. In de dertiende eeuw 
was er in het gebied van de Nederlanden maar één zo'n functio
naris: de landcommandeur der partes inferiores (Lage Landen). 
Zijn district werd kort vóór 1300 gesplitst in de balijen Utrecht 
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en Ouden biezen. Een aantal balijen stond rechtstreeks onder het 
gezag van de hoogmeester in Oostpruisen; de andere - waar
onder ook die van Utrecht - ressorteerden onder de in Zuidduits
land zetelende duitsmeester die op zijn beurt weer aan de hoog
meester ondergeschikt was. 
De kleinste zelfstandige bestuurseenheden waren de comman
derijen. Deze werden geleid door commandeurs. De termen com
manderij en commandeur - de laatste heeft geen militaire con
notatie maar betekent eenvoudig beheerder - kwamen overigens 
pas in de loop van de dertiende eeuw in zwang. Daarvóór ge
bruikte men liever de woorden 'huis' en preceptor (betekent even
eens beheerder) of magister. Het gezag van zo' n commandeur, of 
preceptor was in het algemeen beperkt. Hij mocht bijvoorbeeld 
zelf geen nieuwe broeders aannemen en moest voor het vervreem
den van bezit steeds toestemming vragen aan zijn landcomman
deur. 
De meeste commanderijen waren riddercommanderij en. De gro
tere vormden recruteringscentra, waar jonge broeders werden op
geleid en in het geestelijk leven ingewijd. De kleinere waren be
zitscomplexen waaruit één of meer, al dan niet residerende broe
ders hun inkomsten trokken. Naast deze riddercommanderijen 
bestonden er ook priestercommanderijen. Die werden veela l daa r 
ingericht waar kerken aan de Orde geschonken waren die door 
priesterbroeders moesten worden bediend, of waar overeenkom
stig de wens van de begunstigers een hospitaal of klooster
gemeenschap gevestigd was. In zulke nederzettingen leidden de 
priesterbroeders een min of meer kloosterlijk leven. 
Tot zover de toelichting op de aard en organisatie van de Duitse 
Orde. Hoe paste Schoten nu in dit geheel; welke relatie onder
hield het met de reeds meermalen genoemde landcommandeur 
van Utrecht? Een antwoord geven op deze vraag kost enige moei
te omdat Schoten evenals de commanderij van es bij Akkrum 
enkele eigenaardigheden bezat, die andere huizen in het bisdom 
Utrecht niet vertoonden. Het is daarom nodig wat dieper op bei
der oorsprong en ontwikkeling in te gaan. 
Laat ik beginnen met Nes omdat dit het hoofdhuis van de Orde 
in Friesland was, en Schoten er lange tijd onder ressorteerde." 
Nes was betrekkelijk oud. Zijn broeders worden voor het eerst 
genoemd in 1243, in verband met een schenking van de bisschop 
van Utrecht. Maar toen zal hun huis al wel enjge tijd bestaan heb
ben. Wellicht is het niet lang na de vierde kruistocht gesticht ; 
daarvan is immers bekend dat er vele Friezen aan hebben deel
genomen. De auteur van de kroniek van de Balije U trecht noemt 
eerst 1298 als stichtingsjaar, en deelt verderop mee dat Nes aan 
Utrecht kwam onder het bewind van Dirck van Holland, bas
taardzoon van roomskoning Willem 11 en broer van Floris V, die 
landcommandeur was van 1288 tot 1312. Die eerste vermelding 
is natuurlijk niet juist maar zou zó uitgelegd kunnen worden, dat 
Nes eerst in genoemd jaar bij de toen pas gevormde Balije 
Utrecht werd gevoegd, nadat het voordien apart onder de land
commandeur der 'Lage Landen' had gehoord. Het recht van de 
broeders van Nes om zelf een commandeur te kiezen, de bevoegd
heid van die commandeur om op eigen gezag gezag kloosterlingen 
aan te nemen, en het feit dat Nes nog in 1395 een eigen vertegen
woordiger naar het Generaal Kapittel in Frankfurt mocht sturen, 
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zijn tekenen die wijzen op een oude zelfstandigheid. Geen van de 
andere commanderijen der Balije Utrecht bezat dergelijke privi
leges. 
Nes was een priestercommanderij maar vormde tegelijkertijd een 
dubbelklooster. Dat is te zeggen, tot in het midden van de vijf
tiende eeuw stond er een kleine nonnengemeenschap onder haar 
hoede. Die huisde tot omstreeks 1375 in het aan St. Elisabeth van 
Thüringen gewijde klooster Steenkerk bij Katrijp, waarvan he
laas niet bekend is wanneer het werd gesticht. De zusters die er 
deel van uitmaakten, hebben na 1375 - vermoedelijk om ma
teriële redenen - hun intrek genomen in Nes. Nog in 1400 is daar 
sprake vanfratres et sorores. Een dergelijke dubbelklooster-con
structie van groepen monniken en nonnen die ruimtelijk geschei
den leven maar verder in juridisch, economisch en geestelijk op
zicht één gemeenschap met elkaar vormen, was voor een Fries 
klooster normaal. Binnen de Duitse Orde was ze echter zeer on
gewoon. 12 

Kan men Nes dus als een buitenbeentje betitelen, Schoten was 
dat al evenzeer. Over de begintijd van dit huis weten we niet veel. 
De bovengenoemde kroniek van de Balije Utrecht meldt dat het 
in 1299 gesticht werd, dus een jaar na Nes. IJ Maar het lijkt me dat 
we op dit jaartal geen staat kunnen maken, omdat het reeds voor 
N es opgegeven jaartal niet bleek te kloppen. Wel geeft het reden 
te vermoeden dat het klooster te Schoten reeds in de dertiende 
eeuw tot stand kwam. De eerste zekere berichten dateren echter 
pas uit het midden van de volgende eeuw, om precies te zijn uit 
1347. 14 In een pauselijk privilege wordt dan gesproken over de 
magister en broeders van het hospitaal der armen te Schoten. IS 

De titel magister veronderstelt een zekere onafhankelijkheid - al 
kan het zijn dat hij aan een formulier ontleend is. Niettemin blijkt 
uit een oorkonde van drie jaar later, die een twist tussen Nes en 
Schoten beslecht, dat Schoten onder het gezag en de potestas van 
Nes stond, zij het onder enkele gunstige condities. 16 Zo is bijvoor
beeld vastgelegd dat de broeders van Nes verplicht waren in 
Schoten een priester en een kok aan te stellen, en dat de comman

Zegel van hel SI. N icolaascon· deur van Nes zich bij de keuze van de grengiarius of hofmeester, 
venl le Schalen (J 397). die kennelijk de voornaamste bestuurder te Schoten was, moest 

beperken tot de broeders die Schoten zelf bevolkten. Dat hij 
evenwel over het benoemingsrecht beschikte, doet veronderstel
len dat Schoten oorspronkelijk als uithof vanuit Nes was gesticht. 
De titel hofmeester of grangiarius werd immers gewoonlijk door 
de beheerder van een uithof of grangia gevoerd. 
In dezelfde oorkonde is een clausule opgenomen dat de broeders 
van Schoten in overleg met hun voogden of advocati, alsmede met 
de commandeur van Nes, zelf personen van beiderlei kunne als 
conventualen mochten aannemen. Die clausule is in twee opzich
ten interessant. Ze laat zien dat de invloed van de voogden/be
gunstigers zich zelfs tot het recruteringsbeleid uitstrekte en de jure 
werd erkend, wat geheel tegen de geest en letter van de statuten 
der Orde indruiste. 17 Ze demonstreert ook dat Schoten een dub
belkloo$ter was. Dat wordt bevestigd door een soortgelijke be
paling uit een oorkonde van 1397 die inhoudt dat het de con
ventsgemeenschap, nu geleid door een prior en een hofmeester, is 
toegestaan op eigen gezagfratres et sorores in het convent op te 
nemen. IS De status van deze sorores of zusters is niet bekend, 
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maar het ligt voor de hand te veronderstellen dat zij evenals de 
nonnen van Steenkerk koorzusters waren. In tegenstelling tot 
Nes heeft Schoten zijn zusters nooit in een apart gebouw op een 
ander terrein kunnen onderbrengen. Daarvoor was het klooster
tje vermoedelijk te arm. Veel moeten we er ons ook niet van voor
stellen. Het kan zijn dat het in de dertiende en veertiende eeuw 
door meer personen werd bevolkt, maar in de tijd dat de overval 
plaatsvond, telde het niet meer dan twee kloosterzusters, twee 
priesterbroeders, één lekebroeder en een stuk of drie, vier knechts 
en dienstboden. 19 Het was dus werkelijk een heel bescheiden 
huis. 
Alles wijst er op dat de relatie tussen de landcommandeur en deze 
Friese nederzettingen, die qua structuur meer leken op andere 
Friese kloosters dan op de Utrechtse commanderijen, vanwege al 
hun privileges vrij los was. Ze vormden haast een balije op zich
zelf. Hun oversten waren eigenlijk alleen verplicht jaarlijks een 
bepaald bedrag aan contributie in Utrecht af te dragen ; en ze 
moesten natuurlijk bij vervreemding van goederen de landcom
mandeur raadplegen. Of daar in de eerste helft van de vijftiende 
eeuw veel van terecht gekomen is, is de vraag. Bij de kapittelver
gaderingen ontbraken de Friezen, voorzover we althans hebben 
kunnen nagaan. Hun huizen worden in de bewaard gebleven in
ventarissen en inspectielijsten niet genoemd, en verder ontbreken 
hun jaarrekeningen tussen die van de andere commanderijen. 20 

Nu was de situatie in de Balije van Utrecht er in die tijd ook niet 
naar dat de landcommandeur zich intensief met de gang van za
ken in het Friese kon bemoeien. In de jaren veertig tot zeventig 
werd het hoofdhuis te Utrecht zelf verscheurd door in terne twis
ten. Verschillende personen en rivaliserende groeperingen tracht
ten met wisselend succes greep op het bestuur te krijgen, waarbij 
ook de stad en haar gilden, de bisschop, de duitsmeester en de 
Bourgondische hertogen zich deden gelden.21 En ondertussen 
ging het materieel bergafwaarts. Eerst de energieke en ervaren 
landcommandeur Johan van Drongelen, die door de kroniek der 
Balije als een groot bestuurder wordt geëerd, wist aan de onrust 
een einde te maken.22 Toen hij in 1468 aantrad, vond hij geen 
spint koren meer op zolder; alles wat hij aantrof was een schuld 
van 3700 rijnsgulden. Volgens de kroniek zou Van Drongelen er 
in korte tijd in slagen met hulp van verwanten, prelaten en hoge 
heren uit Utrecht, Holland en Zeeland de chaos in het Utrechtse 
huis te bezweren. En dat niet alleen. Hij spande zich ook meteen 
in de situatie in de onderhorige commanderijen te verbeteren. Zo 
reisde hij in 1470 afnaar Friesland om te pogen de huizen daar te 
hervormen en strakker aan zijn gezag te binden. We mogen hem 
daarvoor wel dankbaar zijn, want dat we over gegevens betreffen
de Nes en Schoten beschikken, danken we grotendeels aan die 
werkzaamheid. 

Nogmaals de plundering: voorspel en nasleep 
De situatie die de landcommandeur in Friesland aantrof, was al
lesbehalve rooskleurig. Met name het leven in Nes kwam hem zo 
ergerlijk voor dat hij onmiddellijk besloot maatregelen te nemen. 
Van Drongelen trof er slechts drie broeders die van geen ordere
gel of statuten iets afwisten en voortdurend de meest elementaire 
geloften overtraden: ' . .. ende ley den mercanderen die blynde den 
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anderen inden stoet'23 De eerste genezing werd gevonden in het 
aanstelJen van een nieuwe commandeur uit Utrecht, een zekere 
Aernt Wynter van Aernem. Eind 1470 werd deze naar Friesland 
gestuurd teneinde daar het materieel en spiritueel beheer te sa
neren. De Nesser broeders accepteerden hem echter niet en eisten 
met een beroep op hun oude privileges dat ze zelf een nieuwe 
overste mochten kiezen. Na allerlei besprekingen waarbij enkele 
kloosteroversten uit de omgeving, en de plaatselijke hoofdelingen 
Focke Eeskes en Janko Douwama (de oudere) betrokken waren, 
werd tenslotte een compromiskandidaat, de Fries Hendrik van 
Akkrum, die overigens geen lid was van de Duitse Orde, tot com
mandeur benoemd.24 Aernt Wynter kreeg tot troost de functie 
van prior aangeboden, terwijl de voormalige prior met een rijk 
pastoraat tevreden werd gesteld. Begin november 1471 aanvaard
den en bezegelden alle betrokkenen een soort statuut van hervor
ming. 25 Daarmee leek de gemeenschap weer van een goede toe
komst verzekerd. 
Ondertussen had Johan van Drongelen ook Schoten bezocht. Of 
hij er reeds in 1470 geweest is, weten we niet, al is het wel aanne
melijk. In mei 1471 was hij er zeker. Op St. Servaas, dat is 13 mei, 
sloten hij en de prior van Schoten namelijk een zeer belangrijke 
en verstrekkende overeenkomst met een zekere Berent Egberts
zoon uit Kuinre en diens vrouw Griete over de verhuring van twee 
saten land van Schoten, gelegen binnen de heerlijkheid Kuinre, 
en twee bijbehorende kampen of losse stukken land, gelegen in 
de tot Stellingwerf behorende parochie Spanga. 26 Het betrof een 
uitgifte in erfpacht tegen een jaarlijkse rente van 17 goudgulden 
in totaal, buiten hetgeen er aan leveringen in natura reeds op het 
land was vastgelegd. Vijftien guldens moest de pachter omstreeks 
Sint Jan in Utrecht aan de landcommandeur betalen, de twee res
terende zou hij steeds aan de prior van Schoten moeten leveren. 
De bedoeling die de landcommandeur met deze transactie voor
had, zal wel duidelijk zijn. De contributie die de prior van 
Schoten hem jaarlijks schuldig was, zou hij nu rechtstreeks ont
vangen. 27 Blijkbaar had hij wel zeer weinig vertrouwen in het fi
nanciële beleid van de prior, want tot een dergelijke actie die de 
zelfstandigheid van het afzonderlijke huis sterk aantastte, werd 
doorgaans pas in laatste instantie besloten. Men mag dan ook wel 
aannemen dat de landcommandeur nog grote sommen van heer 
Gerrit Frederikszoon tegoed had. Hij kon daar niet langer op 
wachten omdat hij voor de schuldsanering van het huis van 
Utrecht zelf dringend om geld verlegen zat. Overigens is uit latere 
brieven wel op te maken dat heer Gerrit bij dit , of bij een ander 
bezoek in 1470 of 1471 tegenover hem verantwoording van zaken 
heeft afgelegd. 28 Maar hoe diepgaand en volledig dat is geweest, 
is niet te zeggen. 
Dan vindt in het voorjaar van 1472 de overval plaats. Zodra de 
volle omvang van de catastrofe hem duidelijk wordt, beraamt Jo
han van Drongelen tegenacties. Op 9 april gaat er een aantal brie
ven in Utrecht de deur uit. De eerste is aan de stellingen en ge
mene kerspels van Schoterland gericht. Hierin zegt de landcom
mandeur van hun wandaden te hebben gehoord, en hij laat ook 
weten op de hoogte te zijn van hun argument. 29 Hij ontkent hun 
recht tot ingrijpen en stelt daarbij dat het convent te Schoten he
lemaal niet door hun voorvaderen is gesticht: ' ... wy welen wa el 
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Zegel van heer Thomas, Duifse 
Orde-pastoor van Rottum 
(/482). Het wapenschild toont 
het kruis van de Orde. 

hoe wij aen dat huus van Seoten y erst geeomen zijn' ! 'Waarom heb
ben zij hun bezwaren tegen heer Gerrit vorig jaar niet aan hem 
kenbaar gemaakt, toen hij tot tweemaal toe in Schoten was om 
het huis te visiteren? Hij zou dan stellig de zaak onderzocht en zo 
nodig de prior gecorrigeerd hebben'. Belangrijker dan deze op
merkingen is de aanzegging dat de stellingen en hun volk nu in de 
ban (inder ma/edix ien) van de paus vallen. 'Slechts de paus zelf 
kan hen daarvan absolveren. Maar dan moeten zij hun leedwezen 
voor het gebeurde betuigen, de aangerichte schade vergoeden en 
heer Gerrit weer ongehinderd naar Schoten laten terugkeren. 
Doen zij dit niet, dan zal de landcommandeur hen aanklagen bij 
God, de paus en de bisschop, en hen daarbij ook de moord op 
heer Wychaert ten laste leggen' . 
Daarmee greep de landcommandeur naar het geestelijk zwaard. 
Een ander wapen kon hij in dit geval ook moeilijk hanteren. De 
stellingen zelf vertegenwoordigden in Schoterland en Stelling
werf immers het enige wereldlijke gezag. Hier resideerden geen 
hoofdelingen op wie Van Drongelen een beroep kon doen. Zijn 
tweede en derde brief zijn er daarom op gericht de kerkelijke 
straffen geëffectueerd te krijgen. Ze zijn respectievelijk verstuurd 
aan de bisschop van Utrecht en de commandeur van Nes. J O De 
bisschop wordt verzocht zijn deken en onderdeken van Boorne te 
bevelen alle kerspelen 'die dair hoir vo/ek mede gehat hebben' , het 
interdict op te leggen. De commandeur wordt opgedragen zijn 
priesterbroeders, die als pastoors werkzaam zijn , te verbieden 
nog diensten te celebreren voor degenen die aan de plundering 
hebben meegedaan. Overigens is het meervoud in die laatste brief 
enigzins misplaatst. Er was in Schoterland slechts één pastoor die 
tot de Duitse Orde behoorde en als zodanig onder het gezag van 
de overste van Nes viel. Dat was de pastoor van Rottum. 
Verder schreef Johan van Drongelen brieven naar de schout van 
Vollenhove en de kastelein van Kuinre met het verzoek heer Ger
rit bij het vervorderen van zijn rechten behulpzaam te zijn. J l De 
prior had namelijk de wijk genomen naar Kuinre om zo buiten de 
greep der Schoterlanders te blijven. Voor zijn levensonderhoud 
mocht hij hier van de landcommandeur beschikken over de op
brengst van 20 dagmad weiland van het klooster. Ook de pastoor 
en de schout van Kuinre werden gevraagd hem bijstand te verle
nen. Zij kregen daarbij tevens het verzoek zich vanwege de Orde 
beschikbaar te stellen als bemiddelaars en zoenslieden. 
Hoe was nu de reactie van de daders op deze tegenmaatregelen? 
Er wordt wel eens getwijfeld aan de effectiviteit van de kerkelijke 
straffen. Vooral in de Late Middeleeuwen zouden excommunica
tie en interdict door het veelvuldig gebruik en met name ook door 
het misbruik dat ervan gemaakt werd, nauwelijks meer indruk ge
maakt hebben. Voor alle duidelijkheid : excommunicatie werd 
aan de gelovige persoonlijk opgelegd ; hij werd van de genademid
delen der kerk uitgesloten. Het interdict daarentegen gold voor 
een heel gebied en hield in dat geestelijken de kerken moesten 
sluiten en aan niemand meer de sacramenten mochten toedienen ; 
overledenen moest een kerkelijke begrafenis worden geweigerd, 
wat ook inhield dat hun lichaam niet in gewijde aarde mocht wor
den begraven. Bij het U trechts schisma van 1421 , toen twee kan
didaten elkaar met alle mogelijke middelen de bisschopszetel be
twisten, bleek dat vele gelovigen zwaar tilden aan een dergelijke 
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uitsluiting. 32 We mogen derhalve niet verwachten dat de Schoter
landers er hun schouders over hebben opgehaald. 
Er zijn geen ingekomen stukken voorhanden betreffende deze 
kwestie, maar uit een brief van 15 mei aan de nieuwe comman
deur van Nes waarin Van DrongeJen ingaat op een schrijven van 
diens kant, blijkt wel iets van de reacties.J3 In de eerste plaats 
deelt de landcommandeur hem mee een brief van de stellingen te 
hebben gekregen waarin zij hem bezworen hebben dat hij geen 
banbrieven in het land brengen moet. Enige ongerustheid heeft 
hij dan toch wel teweeggebracht. Dat blijkt verderop ook want 
zij hebben de commandeur Hendrik van Akkrum die samen met 
Janko Douwama een zoenprocedure gestart is, bij wijze van 
schadevergoeding een 'eeuwige bede' aangeboden. Mogelijk stel
de heer Hendrik zich beschikbaar als tussenpersoon omdat hij het 
argument der stellingen tot op zekere hoogte gerechtvaardigd 
vond. Hij heeft in ieder geval naar de landcommandeur geschre
ven over het 'kwade regiment' van heer Gerrit. Zo zou deze een 
priester die een doodslag had begaan, heer Aernt genaamd, heb
ben willen inkleden om hem tot hofmeester aan te stellen. Daarop 
antwoordt de landcommandeur dat dat inderdaad een ernstige 
zaak is, en dat hij heer Gerrit niet wil prijzen ofwil aanmoedigen 
in zijn wanbeheer. 'Hij had zich immers vorig jaar al voorgeno
men deze zomer het huis van Schoten te saneren, en dat heeft hij 
Hendrik toen in het geheim ook toevertrouwd: (als wij v selue wae/ 
gesacht hebben int heijmelijc). Maar daarom kan hij nu nog niet 
het minste begrip opbrengen voor de actie der stellingen. Zij zuI
len zich moeten verontschuldigen en de schade vergoeden. Tot 
zolang zal het interdict uitgevoerd worden. Mochten de boosdoe
ners zich door bemiddeling van Hendrik van Akkrum en Janko 
Douwama met hem willen verzoenen, dan moeten ze vóór St. 
Odulfus (12 juni), dus op korte termijn, naar Utrecht komen. ' Al
dus, vrij weergegeven, de repliek van Johan van DrongeJen in de
ze brief. 
Of de stellingen nog op de genoemde datum in Utrecht zijn ge
weest, weten we niet. Wel moeten ze in dit jaar nog een brief, be
zegeld met hun landszegel, aan Johan van Drongelen gestuurd 
hebben, waarin ze beloofden zich te zullen beteren. In een latere 
brief maakt de landcommandeur daar namelijk melding van; hij 
schrijft zelfs dat ze 'het hoofd in onze schoot wilden leggen' .H 
Maar de werkelijke verzoening werd uitgesteld. 
Het eerstvolgende bericht dateert pas van II april 1473, dus bijna 
een jaar later. 35 Het betreft alweer een brief aan Hendrik van Ak
krum. Er blijkt uit dat de ~ommandeur van Nes in de tussentijd 
nog in Utrecht is geweest om te bemiddelen, en dat hij daarbij 
voorgesteld heeft de zaak uit te stellen totdat de landcomman
deur naar de commanderij van Bunne in Drenthe zou komen om 
daar een soort grote 'verzoendag' te houden. De Schoterlanders 
hebben Hendrik, maar ook de landcommandeur, al laten weten 
dat ze dan door wijze mannen vertegenwoordigd zullen zijn. En 
zelfs heeft de prior van Nes, de ons nu bekende Aernt Wynter, 
da'lrover contact met Johan van DrongeJen opgenomen. Kenne
lijk was er de stellingen en de commandeur en prior van Nes veel 
aan gelegen de zaak tot een goed einde te brengen. De landcom
mandeur, die in de brief waarin hij dit alles memoreert, de indruk 
maakt erg ongeduldig te zijn, gaat op het voorstel in en laat heer 
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Hendrik weten over twee weken op beloken Pasen (25 april) de 
bedoelde verzoeningssessie te organiseren, met het verzoek om de 
Schoterlanders daarvoor uit te nodigen. Tegelijkertijd sommeert 
hij de naar Kuinre gevluchte prior van Schoten om eveneens op 
die dag naar Bunne te komen ; de prior zal dan alle documenten 
betreffende zijn beheer van het klooster vanaf zijn benoeming 
' ... tot dat (g)hi daer ofverdreven waerl', moeten overleggen. 
Het staat vast dat de bijeenkomst te Bunne op de afgesproken da
tum heeft plaatsgevonden. In een brief aan de commandeur van 
Nes, gedateerd op 23 juni 1473, welke ingaat op een eerste , overi
gens niet bewaard gebleven reactie van de Nesser overste naar 
aanleiding van die bijeenkomst, brengt de landcommandeur in 
herinnering wat er zoal te Bunne in beginsel besloten was. 36 Zo 
zou men overeengekomen zijn dat de stellingen alles wat ze het 
huis van Schoten afhandig gemaakt hadden, zouden teruggeven; 
voorts dat ze daarenboven aan het klooster een 'eeuwige bede' 
zouden geven, en tenslotte dat de landcommandeur voor zijn on
kosten binnen drie jaar een som van 93 rijnsgulden van hen zou 
ontvangen. Alles echter met dien verstande dat de stellingen er 
zich nog nader op mochten beraden. Spijtig genoeg voor de Duit
se heren kwamen de Schoterlanders bij dat beraad op één van hun 
toezeggingen terug, en wel op die betreffende de onkostenvergoe
ding voor Van Drongelen. De landcommandeur schrijft tenmin
ste aan Hendrik van Akkrum uit zijn brief begrepen te hebben, 
dat ze hem geantwoord hadden er niet over te piekeren om hem 
enige gelden te geven voor zijn kosten. Is Hendrik niet geschrok
ken toen hij dat vernam, zo vraagt Van Drongelen zich af. Ferm 
laat hij vervolgens aan de commandeur van Nes weten zo'n ma
noeuvre niet te accepteren; 'wat te Bunne besloten is, daar zal 
men zich geheel aan moeten houden'. 
Of de landcommandeur in zijn weergave van de besluiten volledig 
was, mag betwijfeld worden. ZÓ lijkt het alsof alle concessies van 
de stellingen gekomen zijn. Het is echter waarschijnlijk dat ook 
Van Drongelen water in de wijn heeft gedaan, en wel door heer 
Gerrit Frederikszoon als prior af te zetten en heer Aernt Wynter 
van Aernem, de prior van Nes, in zijn plaats te benoemen. Daar
bij zou voor Gerrit Frederiksz een 'afvloeiingsregeling' getroffen 
kunnen zijn. Zeker is dit alles niet, maar na II april 1473 horen 
we niet meer van heer Gerrit als prior. In een later stuk deelt de 
landcommandeur mee hem ' . . . om sy n vuyl snode regiments wille' 
afgezet en van zijn prioraat en hofmeesterschap beroofd te heb
ben.37 Zijn opvolger Aernt Wynter verschijnt eerst op 29 novem
ber 1476 in de documenten. 38 Maar dat kan slechts als een datum 
ante quem opgevat worden. Wat ligt er meer voor de hand om te 
veronderstellen dan dat heer Gerrit te Bunne het veld heeft moe
ten ruimen voor heer Aernt, die zich tevoren al als bemiddelaar 
had gepresenteerd en zich, getuige zijn latere goede relaties met 
de Schoterlanders, ook door hen gesteund wist? Het is niet be
kend of de stellingen uiteindelijk de onkosten van de landcom
mandeur hebben betaald. Ofschoon het bedrag betrekkelijk hoog 
was, betrof de kwestie op zichzelf geen wezenlijk principieel pro
bleem. Het zwijgen van de bronnen doet vermoeden dat men er 
nog wel een oplossing voor heeft weten te vinden. Maar dat is 
speculeren. Duidelijk is in ieder geval da t er een compromis tot 
stand gekomen was. 
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Het land in Kuinre en Spanga 
De gang van zaken voor en na de plundering zoals we die tot dus
ver in de correspondentie van de landcommandeur hebben kun
nen volgen, is in menig opzicht instructief maar leert ons, behalve 
dat ze heer Gerrits handel en wandel in een kwaad daglicht stelt, 
nog weinig over de omvang van diens wanbeheer en de precieze 
reden waarom de Schoterlanders in actie waren gekomen. Daar
voor moeten we bij andere bronnen te rade. Wat het eerste betreft 
vinden we enkele interessante gegevens in de rekeningen van 
Schoten. Er is er slechts één voorhanden uit de tijd vóór de over
val. Deze is weliswaar niet gedateerd maar moet toch op grond 
van allerlei aanwijzingen van vóór 1471 stammen.39 De eerste 
daaropvolgende rekening, van de hand van de opvolger van heer 
Aernt Wynter, heer Willem Hasert, dateert pas uit 1497.40 Bij ver
gelijking van deze stukken springt meteen het verschil in pachtin
komsten in het oog. In 1497 werd het land in de directe omgeving 
van het godshuis bij Oudeschoot nog geheel in eigen exploitatie 
gehouden; de pachtinkomsten beliepen niet meer dan 14 rijnsgul
den, en daarvan werden er 10 betaald door Oude Dirk te Kuinre 
voor 12 dagmad land te Spanga. In de oudste rekening is daaren
tegen buiten de inkomsten in natura van de kloosterboerderij te 
Oudeschoot zelf, 53 gouden rijnsgulden aan pachtinkomsten ge
boekt : 22 gulden van Peter Monyc, 23 gulden van Ollert in de 
langhe akkeren en 8 gulden van een zekere Appe. Daarenboven is 
nog eens 23 goudgulden aan inkomsten uit het veer bij Kuinre 
geregistreerd, een inkomstenbron die in geen der rekeningen van 
1497 en later meer wordt genoemd. Ik neem aan dat die Peter en 
Ollert pachters waren van hoeven in Kuinre. Het toponiem 'de 
lange akkers' is namelijk in de Kuinder Buitenpolder te trace
ren. 4 1 Als men nu weet dat de inkomsten van Schoten omstreeks 
1500 niet veel hoger waren dan 100 goudgulden, en men verneemt 
dat de kampen ter grootte van 12 dagmad bij Spanga tegenover 
Kuinre die het schamele godshuis uiteindelijk zou behouden, in 
1567 door de toenmalige commandeur/hofmeester Melchior Ba
rentsz de Grote ' ... onse beste landt van opbrenghen' werden ge
noemd, dan zal men beseffen dat Schoten hier tussen 1460/ 1470 
en 1496 een verhoudingsgewijs dramatisch bezitsverlies heeft ge
leden.42 

De vraag is nu door wie en op welke wijze het bezit is vervreemd. 
Was alleen heer Gerrit verantwoordelijk of heeft ook diens opvol
ger heer Aernt Wynter het zijne ertoe bijgedragen? En wie waren 
de 'profiteurs'? Het spoor van de rekeningen leidt als vanzelf naar 
een dossier betreffende enkele confljcten over de eigendom en het 
gebruik van land in de buurt van Kuinre en Spanga. Weliswaar 
speelden deze twisten zich enige jaren na de plundering af, tussen 
1475 en 1482. Maar omdat voor een deel dezelfde partijen erbij 
betrokken waren - zij het in een andere rol - en het hun vermoe
delijk om hetzelfde bezit ging, werpen de documenten daarover 
zijdelings toch ook licht op het conflict van 1472. 
Het oudste stuk uit dit dossier is de reeds eerder aangehaalde erf
pachtovereenkomst welke de landcommandeur en de prior van 
Schoten in 1471 met Berent Egbertsz uit Kuinre afsloten. 43 Om
dat deze overeenkomst de kiem van veel der latere moeilijkheden 
in zich bergde, lijkt het juist aan de details ervan wat meer aan
dacht aan te besteden. In de akte is de omvang en ligging van de 
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bezittingen niet precies aangegeven; zoals vaak in dit soort do
cumenten zijn slechts de belendingsgegevens genoteerd. Die Ie
ren ons dat de twee boerenplaatsen gelegen waren op het grond
gebied van Kuinre, in de huidige Kuinder buitenpolder.44 De eer
ste wordt namelijk omschreven als een sate land in Wy berghae (de 
nu verdwenen buurtschap Wiberburen) waarvan het oostelijk 
einde tot aan de Tjonger strekt en het westelijk einde bij de Bol
derepen uitkomt. Het kan haast niet anders of dit laatste topo
niem moet identiek zijn met de aan de westkant van die polder te 
traceren veldnaam de Bouwrepen . 
De tweede sate, genaamd Slykenburch , moet evenals de eerste een 
oost-west opstrek hebben gehad want voor haar worden alleen de 
noordelijke en zuidelijke naastliggers opgegeven. In een stuk uit 
1479 leest men dat ze aan de westzijde werd begrensd door Wy
bergae wech en aan de oostkant door de Tjonger. 45 De twee sa ten 
lagen dus niet naast elkaar maar liepen weI parallel. Slykenburch 
was stellig de meest noordelijke van de twee, en haar hoeve zal wel 
bij de Tjonger ter hoogte van de huidige buurtschap Slijkenburg 
hebben gestaan. De pachter, zo vernemen we later, was verplicht 
een veerdienst te onderhouden en genoot daar ook zekere inkom
sten uit. 46 

Aan de andere kant van de Tjonger, in het tot Stellingwerf be
horende kerspel Spanga, lagen twee losse kampen die ook in de 
transactie waren begrepen. De eerste werd de monnike kamp ge
noemd, de andere droeg geen naam. Hun ligging is moeilijker na 
te gaan, maar zoveel is zeker dat ze beide zuidelijk aan de Tjonger 
grensden en een strook uiterdijk besloegen. Van één van de twee 
wordt later gezegd dat het met ' . . . dat suit ey nde inde Kuinre ende 
inde Lende' strekt, dus vermoedelijk op het punt waar Tjonger en 
Linde bij elkaar komen, zo ongeveer tegenover Slijkenburg. 
Waren deze twee, qua grootte min of meer gelijke saten met bijbe
horende kampen nu dezelfde als de respectievelijk 22 en 23 goud
gulden opleverende pachthoeven van Peter Monyc en aller! in de 
langhe akkeren? Het lijkt er sterk op want Schoten beschikte vol
gens de oudste rekenjng oorspronkelijk immers slechts over drie 
pachteenheden, waarvan er één wat kleiner was. 
Met deze identificatie hebben we houvast voor de datering van de 
vervreemding. Zoals reeds gememoreerd, werden de beide sa ten 
in 1471 tezamen voor eeuwig verhuurd tegen een pachtsom van 
17 gouden rijnsgulden waarvan er twee aan de prior te Schoten 
moesten worden betaald en vijftien aan de landcommandeur te 
Utrecht. Dat lijkt voor dit tijd een gering pachtbedrag voor twee 
complete hoeven. Het bedrag komt ook niet bepaald overeen met 
de som van de pachtsommen van Peter en Ollert. Maar uit latere 
stukken blijkt dat er ten tijde van de overeenkomst nogal wat ex
tra lasten op het goed rustten. Landcommandeur Johan van 
DrongeIen spreekt tenminste in een akte uit 1480 waarin hij aan 
de transactie van 1471 refereert, van verscheidene boter- en kaas
rentenY In een oorkonde uit 1478 worden die extra renten nader 
gespecificeerd.48 'Erfpachter' Berent Egbertsz die de beide sa ten 
en kampen over twee onderpachters verdeelt, memoreert dan dat 
deze behalve de 7,5 en 1 goudgulden die zij aan de Duitse Orde 
verschuldigd zijn, ieder nog 3 goudgulden, bijna drie vaten boter 
en een half schippond kaas aan diverse belanghebbenden moeten 
leveren. Geen geringe lasten als men weet dat in die tijd een vat 
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boter een waarde had van om en nabij de 3 goudgulden! Omge
rekend waren de onderpachters dus jaarlijks tenminste 8,5 + 3 
+ 9 = 19,5 goudgulden plus een half schippond kaas kwijt, en 
dat komt aardig in de buurt van de pachtbedragen uit de oudste 
rekening. 
Van tenminste één van die renten, te weten de boterrente van een 
zekere Claes Gerlicksz, wordt later in een oorkonde uit 1475 met 
zoveel woorden meegedeeld dat die door de prior zonder toe
stemming van de landcommandeur was verkocht. 49 De schout 
van Kuinre, Goyke Wibrantsz, zou daarbij een bemiddelende en 
zelfs profiterende rol hebben gespeeld. De landcommandeur ge
bood namelijk in 1479 de erfpachter deze boterrente in Utrecht 
te betalen in plaats van aan de zoon van de toen reeds overleden 
Claes Gerlicksz, met de mededeling dat deze maar door de schout 
schadeloos gesteld moest worden. 50 Ongetwijfeld had de verkoop 
van deze en andere renten zijn beslag gekregen vóórdat de erf
pacht op 17 goudgulden werd vastgesteld. De pachter kon im
mers niet tussentijds met extra renten worden geconfronteerd 
zonder dat hij in de erfpacht zou worden gekort. Met andere 
woorden, de bewuste renten moeten reeds voor 1471 zijn ver
kocht. Die datering houdt meteen in dat heer Gerrit Frederiks
zoon inderdaad voor de vervreemding verantwoordelijk gesteld 
kon worden. Hij moet wel in zeer grote geldzorgen hebben ver
keerd dat hij binnen nog geen vijf jaar - hij trad namelijk niet 
vóór 1466 als prior te Schoten aan - de meest waardevolle pacht
goederen van zijn convent met een rentelast van tenminste 24 
goudgulden bezwaarde. 51 

Was de schout van Kuinre soms zijn geldschieter en schuldeiser? 
Goyke Wibrantsz wordt niet alleen genoemd als 'makelaar' van 
de Claes Gerlicksz' renteverkoop, hij zou ook bij het afsluiten van 
de erfpachtovereenkomst van 1471 betrokken zijn geweest. In 
1480 schrijft de landcommandeur namelijk dat hij die overeen
komst destijds mede had afgesloten op aanraden van 'den sca/ce 
vanden Kunre ende meer anderen ende seiden oic dallel ja er/ix niet 
beIer en was'.52 Ook na 1471 zou de schout zich nog op dubieuze 
wijze met de landen van de Duitse Orde bemoeien. In 1475 droeg 
erfpachter Berent Egbertsz, zonder dat de landcommandeur er 
iets vanaf wist, voor het gerecht van de schout de helft van zijn 
pachtland over aan een zekere Reyne Gertzoen en diens vrouw. 53 

Wat Berent aan die transactie verdiende, wordt niet in de akte 
meegedeeld, evenmin als wat de schout voor zijn diensten beurde. 
Maar in het reeds eerder aangehaalde document uit 1480 weet de 
landcommandeur te melden dat de laatstgenoemde er wel 60 
goudgulden aan had overgehouden! 
Van Drongelen kreeg eerst na verloop van tijd in de gaten welke 
malversaties er waren en nog steeds werden gepleegd. Na 1475 
zou hij een sterk wantrouwen gaan koesteren jegens de schou t van 
Kuinre met wie hij het aanvankelijk zo goed had kunnen vinden: 
hij had hem immers in 1472 en 1473 nog ingeschakeld bij het tot 
de orde roepen van de Schoterlanders. Vreemd genoeg vatte de 
landcommandeur eveneens bedenkingen op tegen de nieuwe 
prior, heer Aernt Wynter. Hij verweet ook hem allerlei ongeoor
loofde handelingen met betrekking tot het goed van de Orde bij 
Kuinre en Spanga. 54 Het is echter niet goed na te gaan waar deze 
verwijten op stoelden. De grootste frustratie van de landcom-
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mandeur was wel , zo blijkt uit een aantal ongedateerde stukken, 
dat de nieuwe prior hem nergens in kende en nooit naar Utrecht 
kwam om rekenschap van zijn beheer te Schoten af te leggen. 

Het conflict om de kampen land in Spanga 
We zijn daarmee als vanzelf uitgekomen bij de twist tussen Berent 
Egbertsz en heer Aernt, gesteund door de Stellingwervers en 
Schoterlanders om het bezit van de beide, reeds vaak genoemde 
kampen land in Spanga. Op 23 mei 1480 richten de Rechters en 
Raad van Zevenwouden een brief aan de kastelein, schout, 
schepenen en raad van het stadje Kuinre, waarin zij in naam van 
de prior van Schoten voor hem de eigendom en het gebruik van 
de twee kampen land in Spanga opeisen. 55 Zij benadrukken dat 
de prior zijn rechten daarop reeds met succes in Vollenhove voor 
het gerecht van de bisschop en in Steenwijk voor de geestelijke 
rechtbank van de deken vervolgd heeft. 'Tal van bezegelde brie
ven bewijzen dat. Maar Berent volhardt tot dusver met te verkla
ren alleen voor het gerecht te Kuinre te willen procederen. Toch 
heeft de prior naar zijn zeggen ook voor dat gerecht zijn gelijk 
gekregen. En nu draagt Berent het land niet over, zoals hij zou 
behoren te doen, maar laat met geweld beslag leggen op de landen 
van het convent, ' .. . liggende in onssen seven wolde.' Wanneer Be
rent aan de prior niet toestaat het bedoelde land te 'bezigen en te 
gebruiken' zijn wij, zo schrijven de rechters van Zevenwouden 
dan, gedwongen om maatregelen te nemen ten aanzien van Be
rents andere goederen in ons gebied,' ... want wij willen dar con
vent, gesticht van onssen landen, niet onder die voeten ende verdor
ven hebben' . 
Dat is forse taal. Jammergenoeg verzuimen de auteurs van de 
brief uit te leggen op welke rechtstitel de prior zijn claim kon ba
seren, zodat we daarover in het ongewisse blijven. Ook in het ver
volg van de affaire komt dat niet aan het Ijcht. De inzet is echter 
duidelijk: de voormalige bezittingen in Kuinre, bestaande uit 
twee sa ten, zijn voor heer Aernt niet meer langs legale weg terug 
te winnen, de twee kampen land in het nog tot Friesland behoren
de Spanga, waarover behalve de rechters van Stellingwerf en de 
raad van Zeven wouden niemand anders iets te zeggen heeft, kun
nen met steun van de Schoterlanders en Stellingwervers nog wel 
worden opgeeist. 
De directe reactie van de gezagsdragers in Kuinre en Berent Eg
bertsz is niet bewaard gebleven, maar we beschikken wel over een 
welhaast emotionele brief van de landcommandeur aan de stel
lingen, rechters en raad van Zevenwouden, waarin hij - klaarblij
kelijk op verzoek van Berent Egbertsz - zijn visie op het gebeuren 
geeft. Hij laat daarin de overeenkomst van 1471 de revue passeren 
en suggereert dan dat de toenmalige prior met de schout hem 
daarbij benadeeld heeft.56 Voorts brengt hij de doorverkoop van 
Berent Egbertsz in herinnering, met de kwalijke rol van Goyke 
Wibrantsz daarin, maar bezweert vervolgens dat hij Berent toch 
zijn helft heeft laten behouden. 'En bij die helft zijn tenminste de 
pachtrechten van één der kampen in Spanga inbegrepen, zodat 
Berent geheel in zijn recht staat : ' ... aldus en sit hy mit ghenen 
gewelde dair in' . Het is juist de prior die gewantrouwd moet wor
den. Indertijd heeft hij , Johan van Drongelen, heer Gerrit om zijn 
wanbeheer afgezet en in zijn plaats op goed vertrouwen heer 
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Zegel van Johan van Drongelen 
(1472). 

Aernt Wynter benoemd, in de hoop dat deze het huis van Schoten 
weer tot aanzien zou brengen. Maar helaas, de landcommandeur 
verneemt dat heer Aernt het huis naar de verderfenis voert en 
zonder zijn toestemming goederen en erven verkoopt en ver
pandt. De nieuwe prior heeft nog steeds geen rekenschap ge
geven, zoals hij eigenlijk elk jaar zou moeten doen, beantwoordt 
geen brieven, trekt zich kortom niets aan zijn overste. Dat kan 
toch niet langer zo doorgaan'. De brief, die eerst gericht was op 
het benadrukken van de rechten van Berent Egbertsz, eindigt zo 
in een algemene noodkreet of een roep om bijstand van de 'eer
bare stellingen en de raad van Zeven wouden' om hem te helpen 
de prior van Schoten te dwingen zich te gedragen als een goede 
broeder. Van Drongelen doet daarvoor zelfs een beroep op het in 
1472 door hem juist gewraakte verantwoordelijkheidsgevoel der 
stellingen : ' . . . want die goeden van uwen a/deren ende van goeden 
eerbaeren devoten personen gegeven sijn, ende sommige van (der) 
oirden gecoft sijn, soe hadden wij geerne dat sy in eren ende in duech
den ende oerde/icken ter eren goids verteert ende gebruuct worden'. 
Het vreemde is nu dat de stellingen van Schoterland die de hon
neurs van Zevenwouden waarnemen, in hun van 2 januari 1481 
daterende reactie, die we hierna als bijlage opgenomen hebben, 
een heel ander beeld van heer Aernt als prior van Schoten presen
teren. In plaats dat hij goederen vervreemd zou hebben, heeft hij 
er volgens hen alles aan gedaan het schamele klooster in ere te 
herstellen. 'En hij spant zich nog steeds enorm in het klooster te 
herstellen en het goederenbeheer te verbeteren. Dat weet het hele 
land en iedereen kan het dagelijks zien. Wanneer de landcom
mandeur da t niet wil geloven, moet hij de si tua tie zelf maar eens 
komen opnemen of afgezanten in zijn plaats sturen. Nee, als we 
deze prior twintig jaar tevoren hadden gehad, dan had dat het 
klooster wel 100 goudgulden per jaar gescheeld uit de goederen 
die nu in handen van de Kuindernaren gekomen zijn. De prior 
staat absoluut in zijn recht, en heeft trouwens ook brieven laten 
zien waarin staat dat de landcommandeur hem gemachtigd heeft 
tegen Berent Egbertsz op te treden.' 
En dan komt het: 'uw eerbaarheid (= Johan van Drongelen) weet 
heel goed hoe die van Kuinre in het verleden met de goederen van 
het klooster zijn omgesprongen en nu nog steeds omspringen. Als 
de prior en wij ons daar niet tegen te weer stellen, zullen ze alles 
verkwanselen. Maar dat zal niet gebeuren ; al moet ons hele land 
vijand worden van die van Kuinre! Uw eerbaarheid doet er het 
beste aan Berent duidelijk te maken dat hij af moet zien van zijn 
vermeende rechten op de goederen in Spanga. Zo dat niet ge
beurt, overwegen wij met de mene meen te van Schoterland de 
goederen die zij (van Kuinre) ons klooster afhandig hebben ge
maakt, te bemachtigen. Want wij hebben gezworen het klooster 
behulpzaam te zijn. Zijn goederen zijn immers door onze voor
vaders gegeven, en dat tot eer van God en tot nut van het klooster, 
maar niet tot profijt van Berent Egbertsz en andere lieden. Als het 
tot een openlijk conflict komt, dan denkt ieder het zijne weer 'aan 
te tasten' , want we weten best van wie de goederen van het kloos
ter oorspronkelijk afkomstig zijn'! 
In dergelijke, niet mis te verstane bewoordingen dreigen de vijf
tien stellingen van Schoterland de landcommandeur om weer in 
te grijpen. Daarbij refereren ze tenslotte nog aan de bijeenkomst 
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in Bunne waar de landcommandeur beloofd zou hebben zijn best 
ervoor te doen dat het klooster zijn land weer terug zou krijgen: 
' ... dat onse schamel kloster weder by hoer lant comen solde'. 
Bijna anderhalf jaar later, begin juni 1482, ontvangt Berent Eg
bertsz Schroor een dagvaarding van de stellingen en gemene rech
ters van Schoterland en Stellingwerf in de zaak van de twee kam
pen kloosterland te Spanga.57 Hij wordt gemaand om op een 
rechtdag in Spanga te verschijnen op 12 juni. Daartoe krijgt hij 
een vast geleide; niemand zal hem een strobreed in de weg leggen. 
En hij moet zijn beste bewijs meebrengen. Komt hij niet opdagen, 
dan wordt het betwiste land zondermeer aan de prior van Schoten 
toegewezen. 
Berent antwoordt daarop dat hij zich piet méér vermeet dan het 
recht op één kamp land en een stuk 'uiterdijk' of buitendijks 
land.5s En hij meldt - niet zonder ironie - enige argwaan te koes
teren ten aanzien van de waarde van het vrijgeleide. 'Men heeft 
hem tot dusver immers niet ontzien. Zo hebben de stellingen 
reeds lang beslag op zijn land laten leggen en er bijna zeven weken 
hun ossen ingeschaard, en bovendien heeft men op de dinsdag na 
midvasten te Kuinre een prijs op zijn hoofd gezet. Dus durft hij 
van anxte (sijns) lives niet naar Spanga te komen. Dat zou trou
wens ook helemaal geen zin hebben. De stellingen beschikken im
mers al over alle bewijzen die ze nodig hebben. De landcomman
deur, die de overste van heer Aernt is, heeft hen toch ingelicht 
over zijn pachtcontract. En wat betreft de toewijzing aan de prior, 
op de donderdag na Pinksteren 1481 , toen de stellingen met de 
andere rechters van Zeven wouden te Rottum bijeen waren, is al 
besloten het litigieuze land aan de prior toe te kennen'. ' Wat solde 
ic hier dan doen . .. " zo vraagt Berent Egbertsz zich af. Tenslotte 
stelt hij nog dat het helemaal niet zo is dat de prior hem al voor 
diverse gerechten verslagen heeft. 'Hij wil er wel een som van 200 
oude schilden op zetten om samen met de prior voor de landcom
mandeur, de bisschop of de raad der drie IJsselsteden te proce
deren. Als de prior dan wint, is hij zondermeer bereid toe te ge
ven'. 
Aan deze reactie zijn de stellingen niet zomaar voorbijgegaan. Ik 
neem aan dat ze de zitting verdaagd en nogmaals Berent Egbertsz 
gedagvaard hebben. Want pas op 2 september van dat jaari viel 
op een rechtsdag waarop beide partijen aanwezig waren, de be
slissing dat de prior of hofmeester van Schoten voortaan de twee 
kampen land bij Spanga mocht 'bezigen en bruiken' .59 Zoals Be
rent aI vreesde, werd hij daarbij definitief in het ongelijk gesteld. 
Of hij nog verder heeft geprocedeerd, is niet bekend, want deze 
uitspraak vormt het laatste document in het dossier. 

Conclusie 
De beginvraag was die naar de achtergrond van de overval , naar 
de motieven en belangen van de plunderaars die hun actie als een 
uiterste, maar gelegitimeerde rechtshandeling opvatten. We con
stateerden dat zij het motief van wanbeheer aanvoerden: een mo
tief met een duidelijk ' religieuze' lading. Als erfgenamen van de 
stichters, en misschien ook als advocati of voogden van het kloos
ter, meenden ze op het beheer toezicht te moeten houden opdat 
niet door vervreemding van goederen het zieleheil van hun voor
ouders (de eertijdse bezitters) in gevaar zou komen. Het verloop 
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van de gebeurtenissen direct na de plundering laat zien dat het 
verwijt van wanbeleid niet ongegrond was. De stellingen werden 
tot inschikkelijkheid bewogen door de kerkelijke straffen ; kenne
lijk waren zij zich er toch van bewust dat zij met hun daad tenmin
ste het geestelijk recht hadden geschonden en verplicht waren 
daarvoor boete te doen. Maar de landcommandeur liet door zijn 
bedekte opmerkingen over heer Gerrits wanbeheer, en later door 
openlijk diens ontslag te bewerkstelligen, toch blijken de veront
waardiging van de Schoterlanders over 'dat kwade regiment' tot 
op zekere hoogte terecht te vinden. 
N aar ons vermoeden brachten de stellingen het argument van 
wanbeheer echter niet alleen naar voren uit bezorgdheid om het 
lot van hun voorouders, maar stak er ook een andersoortige irrita
tie achter. Bij wanbeheer doelden zij voornamelijk op de ver
vreemding van grondbezit. Uit de correspondentie betreffende 
de gebeurtenissen na de plundering bleek niet direct welk land 
ze daarmee op het oog hadden, en welk deel daarvan verkocht of 
verpand was. Een vergelijking van rekeningen van vóór en na de 
plundering leerde dat het om twee pachthoeven in Kuinre met 
twee daarbij horende stukken land in Spanga ging, welke ook ge
noemd zijn in de erfpachtsovereenkomst uit 1471. Uit verschil
lende gegevens betreffende deze pachthoeven in latere documen
ten, konden we opmaken dat ze reeds vóór 1471 door prior Gerrit 
Frederikszoon met extra rentelasten ter waarde van tenminste 
24x(l6 of 20) goudgulden waren bezwaard.60 Tevens werd duide
lijk dat de schout van Kuinre als schuldeiser van heer Gerrit bij 
die vervreemding een voor zichzelf niet onvoordelige, bemid
delende rol had gespeeld. Deze schout bemoeide zich ook na heer 
Gerrits prioraat, dat we veronderstellenderwijs lieten aflopen 
met de 'verzoendag' in Bunne, op een eigenmachtige manier met 
de goederen te Kuinre. 
Tot slot zijn we, om de irritatie der stellingen over deze bezitsver
vreemding bij Kuinre en Spanga beter te doorgronden, én om de 
rol van heer Gerrits opvolger Aernt Wynter - tegen wie de land
commandeur na verloop van tijd wantrouwen begon te koesteren 
- te volgen, nader ingegaan op een conflict over het bezit van de 
twee kampen land te Spanga ui t de periode 1480-1482. Hoe het 
toen met de saten te Kuinre gesteld was, is niet recht duidelijk 
geworden. Maar we zagen de prior verwoede pogingen doen het 
binnen Friesland gelegen Ordebezit weer in handen te krijgen. 
Op grond van welke rechtstitel hij dat deed, is geheel duister. Hij 
genoot bij het conflict in elk geval de onvoorwaardelijke steun 
van de Schoterlanders en de gezagsdragers van heel Zevenwou
den. De uitkomst is voor ons in zoverre interessant, dat zij laat 
zien dat de landcommandeur en de onderdanen van de bisschop 
van Utrecht weinig invloed op de gang van zaken hebben kunnen 
uitoefenen. 
Belangrijk is de steun van de stellingen van Schoterland. Uit de 
wijze waarop zij die verwoordden, blijkt dat ze heer Aernt Wynter 
beschouwden als de man die in Schoten orde op zaken stelde. 
Voor hen was heer Gerrit de grote verspiller. Dat bevestigt onze 
conclusie dat de bezitsvervreemding waar zij zich zo over opge
wonden hadden, grotendeels vóór 1471 haar beslag had gekregen. 
Verder is uit hun woorden op te maken dat het inderdaad de mal
versaties met de goederen te Kuinre waren geweest welke hun in 
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1472 aanleiding hadden gegeven het convent te plunderen. Zij 
gingen ervan uit dat de Kuindernaren die vervreemding uitgelokt 
en gestimuleerd hadden. De verwijzing naar de afspraken van 
Bunne en het dreigement om haast op dezelfde wijze als in 1472 
in te grijpen, spreken wat dit betreft boekdelen. 
De Schoterianders kwamen dus in actie tegen de omvangrijke 
vervreemding van waardevol Fries kloosterbezit, gelegen over de 
grens in Overijssel. Hun beschuldiging van de Kuindernaren laat 
zien dat hun irritatie ook een politiek karakter droeg. Men moet 
deze plaatsen tegen de achtergrond van de traditionele strub
belingen tussen de vrije Friezen uit Stellingwerf, Schoteriand en 
Oosterzeeïngeriand enerzijds, en de inwoners van het Land van 
Vollenhove en hun heer, de bisschop van Utrecht, anderzijds. Be
kend zijn de grote vetes uit de jaren 1309-1320, 1362, en 1408-
1423.61 De aard daarvan is nog niet uitputtend geanalyseerd, 
maar zoveel is toch wel zeker dat voor de Friezen de belangrijkste 
inzet steeds de betaling van gelden aan de bisschop voor hun land 
in Overijssel heeft gevormd. 62 Immers, de inwoners van de drie 
genoemde grietenijen bezaten vanouds veel hooiland over de 
grens, met name in het broekgebied ten zuiden van de Linde en 
in de polders van Kuinre en Blankenham.63 Zij wensten daarvoor 
zo weinig mogelijk huur en heerlijkheidscijnzen te betalen, terwijl 
ook de jurisdictie over hun bezit aldaar een punt van twist schijnt 
te zijn geweest. Het is daarom na al die gewapende conflicten al
leszins begrijpelijk dat ze elke wijziging van de eigendomsverhou
dingen in het grensgebied met argusogen volgden: verlies van be
zit betekende hier wel zeer duidelijk verlies van macht en invloed. 

Bijlage: Brief van de vijftien stellingen en mene meenle van Schoter
land aan de landcommandeur van de Duitse Orde te Utrecht inzake 
de twist tussen Berent Egbertsz uit Kuinre en de prior van Schoten 
over de eigendom van twee kampen land in Spanga. 

l481 , januari 2. 

Den erbaren heren heren Johan van Drongelen, lantcommenduer 
der bal yen van U trecht van der Duescher oerden, unsen besun
deren guden vrent. 

eonst, mynne ende vrentschap nu ende tot allen tijden. 
Eerbare here, juwer erbaerheyt ghelevet thoe weten hoe dat die 
kasteleyn van Kunre een en breeffin onsen lant ghesent hefft , in
hoei den de dat juwer erbaerheyt solde Bernt Egbertsoen, borger 
thet Kunre, lande ende goeden weder in eerfpachten ghegeven 
hebben dye onse cloester tho Schoten th oe behoren ; dat ons myt 
onsen ghemeyne lande zeer verduncket, went onse prior ende 
Bernt voergenoemd langhe myt malkanderen gherechtet hebben. 
Ende dye prior alle tijd dat recht ghewoennen hefft, daer wy dye 
breve ende zegelen aff ghesyen ende ghelesen hebben dattet onse 
schaemel kloester weder thoe ghewezen ys; ende die prior daer 
groete kost ende teringhe oem ghedaen hefft ende noch alle daghe 
umb doen moet, dat onse hele lant kundich ys. 
Ende wy oeck breve ghesien hebben van den prior voerscreven 
dat gy die prior machtich ghemaket hebben thyegens Bernt thoe 
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rechten; ende iuwer erbaerheyt bet wetet dan wy iu scriven kun
nen, hoe die van Kunre in voertyden ende noch hudens daghes 
myt des kloesters guden oemme ghaen ende ghegaen hebben ende 
noch geernne alle daghe doen solden, wa er dat sake dat die prior 
ende wy mytten ghemeynen lande thoe staen wolden; dat wy nyet 
en deneken th oe doen , al solde on se hele lant vyant weerden theg
hen dye van Kunre, went yst sake dat Bernt voerscreven nyet aff
laten en wyl ende juwer erbaerheyt hem al soe nyet onderwysen 
en kan dat hye affleet, we dencke wy ghemeynen stellinghen myt 
onsen ghemeyner meen te des landes van Schoterlandt dye goe
den weder an thoe tasten dye sye onse kl oester affhandich ghema
ket hebben, went onse ghemeyne meen te daer een eet up ghedaen 
hebben dat sye dat cloester behulpelick sullen wesen; ende dat 
lant ende dye guden van onsen voervaders uut ghekomen synt en
de sy ghegeven sint th oe der eeren Goedes ende thoe des cloesters 
oerbaer ende nyet thoe Bernt offte thoe ander lude profijt ende 
hoeren wyve ende kynderen mede thoe hoeden ; ende yst dat sake 
dat zye daer thoe gaen zullen, soe dencket eelck dat syne weder 
an thoe tasten, went wy wal weten van wyen dat sye uutgecomen 
synt. 
Hyr umb soe bydden wy juwer eerbaerheyt vrentbcken dat ghy 
soe wel wyllen doen ende onderwysen Bernt voerscreven dat hye 
unse kloester hoer goet late behoelden ende gheen meer moyenis
sen doe den kloester, offte wy moten doen als voerscreven ys, 
went juwe eerbaerheyt ons lovede tho Bunne dat ghy juu best daer 
thoe doen woelde dat onse schamel kloster weder by hoer lant co
men solde; aldus hope wy dattet alsoe nyet en ys als dye kaes
teleyne ghescreven hefft ; ende yst zake dat wy myt onsen lande 
vernemen dattet alsoe ys als die kaesteleyne ghescreven hefft, zoe 
dencke wy dat thoe verhalen an iuu renten dye ghy hebben in 
Vreeslant waer wy kunnen ende moghen, wenten sal iuwe oerden 
in unsen convent blyven ende staende holden, we en doghen zye 
aermer nyet dan zye in voertyden ghemaket ys . 
Ende oeck we hebbe wy verstaen dat juwer eerbaerheyt soldean 
ghebrocht wesen dat on se prior solde des kloesters goed thoe* 
brenghen ende voermynren; dat in der waerheyt alsoe nyet en ys 
ende men oeck inder waerheyt alsoe nyet sal vynden, wanten die 
prior voerscreven voerbeettert onse kloester seer, beyde aen tym
meringhe, aen kerke, aen husen ende aen allen anderen guden; 
dat hy wyttelicken ende wel bewysen mach ende voer oghen syen 
mach, ende wy dat alle daghe beet sien dan dye ghene dye juwer 
eerbaerheyt dat anbracht hebben ; ende yst zake dat ghy des nyet 
gheloven wyh, soe begheren wy vrentlicken dat ghy selver komen 
wyh ende doersien dat regiment. 
Ende yst sake dattet iuwer eerbaerheyt nyet bescheen mach, soe 
bygheren wy dat ghy daer enen heren oft twe senden \vylt ende 
laten dat regiment doersyen ; ende waer ghy den prior inne be
schuldighen moghen, daer wyllen wy juwer eerbaerheyt in behul
pelick wezen hem toe corrigeren ; ende waer dat hye hen in voe
rantwoerden mach, soe begheren wy vrentlicken dat ghy hem dat 
verdraghen wyh ende alsulke lyegers nyet thoe horen , wenten wat 
sye doen, dat doen sye al to maele oem des klosters goeden. Als
men in de eende wal vinden sal, wenten hadde wy desse prior 
twyntich iaer eer ghehat, dat hadde unsen kloester wel hondert 
Rynsch gulden des yaers ghebaet aen dat die van Kunre een wech 
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hebben ; hyer in donde als ghy die oerde leff hebben ende gheerne 
profijt ende oerber der husen seghen, ende wy daer altijd mede 
behulpelick to willen wesen, dat kenne God die iuu eerbaerheyt 
wyl sparen, salich ende ghesunt. 
Ende iuu bescreven antwoert by brengher des breves up da t wy 
stellinghen myt unsen ghemeenre meen te moghen weten waer na 
dat wy ons moghen rychten, went wy anders nyet een begheren 
dan dat iu oerdes privilegien moghen voerder verbeteren ende 
nyet veraergeren. 
Ghescreven to Oeldeschoten daghes na yaersdach, anno Ix xxjJn 
een teyken der waerheyt zo hebbe wy stellinghe ende ghemeyne 
meente onsen lands segel upt spacium des breves ghedrucket. 

Dy onse vyfftyen stellinghe ende ghemeene meente des landes 
van Schoterlant eendrachtelicke vergadert, juwe besunderlinghe 
goede vrenden. 

*) Lees: thoe niete brenghen (waardeloos maken). 

Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Ulrechl, 
Utrecht, inv. nr. 2681. Origineel op papier. Hel opgedrukte zegel van 
Schoterland is geheel afgebrokkeld. 

Noten 
• De naam van het godshuis wissel t nogal in de bronnen. In 1347 wordt de be

naming 'Hospi taa l der armen van St. N icolaas in Schoten' gebruikt (zie noot 
17). Daarna ben ik deze aanduiding niet meer tegengekomen. Van een hos
pitaalfunctie is trouwens in de vijftiende en zestiende eeuw geen sprake. In 
de officiële stukken van de Duitse Orde uit die tijd gaa t het doorgaans over 
het ' huis' te, in, of van Schoten. Daa ruit volgt dat met Schoten het dorp Ou
deschoot wordt bedoeld. Kennelijk ontstond het kloos ter nog voorda t Nije
schoot de status van parochie kreeg. In de Friese bronnen is mees tal sprake 
van de aanduiding 'klooster' of 'convent' , di t echter to t 1491. In dat jaar ver
loor het huis zijn kloosterlijk karakter doordat toen de twee enige nonnen die 
het nog bevolkten, overgeplaatst werden naar het herstichte zusterk loos ter 
Steenkerk ; zie hiervoor Oudfriese Oorkonden , dl. IV, O. Vries ed .• ('s-Graven
hage 1977), nr. 85. De titel 'commanderij ' wordt voor Schoten eerst in de zes
tiende eeuw gebruikt. 

I. Het verslag van deze gebeurtenissen is in verschillende brieven van de land
commandeur te vinden. Het meest uitgebreid is de brief aan de bisschop. J .J . 
de Geer tot Oudegein ed. , A rchieven der Ridderlijke Duilsche Orde, balie van 
Ulrechl, 2 din. (U trecht 1870, 187 1), nr. 535. Verg. Archiefva n de Ridderlijke 
Duitsche Orde, Balije van Utrecht, Utrecht (A RDOU), inv. nr. 2653 : 1-6. 

2. Bovengenoemd document spreekt van 'die slhelinge van Schoelerlal1l ende van 
Slellincwarff, mil vele gemel1ls volcks van hoeren gemeyl1len' . In alle andere 
brieven gaa t het evenwel om 'de stellingen en gemeenten van Schoterland en 
sommigen van Stellingwerr. Er waren dus maa r enkele dorpen uit Stelling
werfbij betrokken. Verg. ARDOU, inv. nr. 2653: I e.v. 

3 Eerst in 1549 zou commandeur Melchior de Grote met het oog op de overlas t 
van bedelaars, paupers en solda ten een 'slGkellinge' laten maken, van 300 roe
den lang en 9 voet hoog, ARDOU, inv. nr. 2662, fol. 7r. 

4. Van 'dien grolen moer/. .. aen heer wychaen ons oirdens priesler' word t alleen 
melding gemaakt in de brief aan de stellingen van Schoterland. ARDOU , inv. 
nr. 2653 : 1,2. 

5. Over het belang van de vete in de middeleeuwse maa tschappij . zie het klassie
ke opstel 'Friede unde Fehde' van O. Brunner in diens Land und Herrschafl. 
Grundfragen der lerriloriale Verfassungsgeschiechle Oeslerreichs im Millelal
Ier (Wenen (5) 1965). I-IlO. speciaal 73 e.v .. 'd ie Absage'. 

6. De Geer, A rchieven, nr 533. 
7. Verg. J.A. Mol, 'Friezen en het hiernamaa ls. Zieleheilsbeschikkingen ten 
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gunste van kerken, kloosters en armen in testamenten uit Friesland, 1400-
1580', in: In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samen
leving in laatmiddeleeuws Nederland, N. Lettinck en J.J. van Moolenbroek ed. 
(Utrecht 1986) 28-65, 45-47. 

8. Zie P.J.c.G. van Hinsbergen, Inventaris van het Archief van de Ridderlijke 
Duitsche Orde, Balije van Utrechc' 1200-1811 (Utrecht 195511982) 213-215. 

9. Over het ontstaan van de Duitse Orde, zie U. Arnold, 'Entstehung und Früh
zeit des Deutschen Ordens', in: Die Geistlichen Ritlerorden Europas , J. Flec
kenstein en M. Hellmann ed. (Sigmaringen 1980) 213-215; Het handboek 
voor de geschiedenis van de Orde is M. Tumler, Der Deutsche Orden im Wer
den, Wachsen und Wirken (Wenen 1955). De nieuwste samenvatting vindt 
men in M. Tumler en U. Arnold, Der Deutsche Orden. Von seinem Ursprung 
bis zur Gegenwart (Bad Münstereifel (3) 1984); zie verder ook M. Biskup, 
'Wendepunkte der Deutschordensgeschichte' , in: Beicräge zur Geschichte des 
Deutschen Ordens, dl. I , U. Arnold ed. (Marburg 1986) 1-19. 

JO. Dit alles vindt men uitvoerig behandeld in K. MiJitzer, Die Entscehung der 
Deutschordensballeien im Deutschen Reich (Marburg 1981 (2)). 

IJ. Over de commanderij van Nes en het met haar verbonden zusterklooster 
Steenkerk, zie mijn opstellen: 'Deux commanderies de la Frise médiévale', 
in: Les ordres militaires. Vie rurale et peuplement, C. Higounet ed. (Auch 1986) 
241-254; en 'Zur Wirtschaftsgeschichte der Deutschordensniederlassungen 
in Friesland', te verschijnen in: Beiträge zur Geschichte des Deucschen Ordens, 
dl. 2, U. Arnold ed. (Marburg 1987). 

12. De vrouwelijke tak van de Duitse Orde is nooit tot grote bloei gekomen. Zie 
daarover E. Gruber, Deutschordensschwestern im 19. und 20. lahrhundert 
(Bonn / Bad Godesberg 1971), 1-4, met de daar aangehaalde literatuur. 

13. 'lntjair ons Heren M. Cc. ende XCI X soe hadden voel hoefcscappen wC Vryslant 
ende ander guede luden wt Vrieslant der oirden ghegeven voele landen ende erven 
in der prochien van Scoeten ende vander Kuyner ende anders waer. Ende doe 
stichte die oirde een huis ende convent lOt Scoten; ende daer woenden langhe 
jaren joncfrouwen ende susteren in vander oirden; ende nae prieslerbrueders 
van der oirden ende sargant broeders, mer gheen ridder broeders', 'Cronike van
der Duytscher oirden vander ridderscap vanden huyse ende hospitaal onser 
liever vrouwen van Jherusalem', in: De Geer, Archieven I , 249. 

14. 'magist(er) et fratr(es) hospitalis pauperum sancti Nicolai de Scote iuxta Kun
ram . .. ', De Geer, Archieven, nrs. 527,528. 

15. Voor het gebruik en de betekenis van de titels magisler, preceplOr, commen-
dator e.d. , zie MiJitzer, Deutschordensballeien, 14-34. 

16. De Geer, Archieven, nr. 529 (1350, oktober 4). 
17. Ibidem, LXVII en Tumler, Deutsche Orden , 434. 
18. De Geer, Archieven, nr. 530 (1397, augustus 31). 
19. Zulks blijkt uit een jaarrekening uit de tijd omstreeks 1470. Zie hierna noot 39. 
20. Verg. bijv. de aantekeningen over de staat van de Balije Utrecht omstreeks 

1444, ARDOU , inv. nr. 184. Zie ook per commanderij de diversejaarrekenin
gen, Van Hinsbergen, Inventaris, passim. 

21. W. Reese, 'Gesamtdeutsche und territoriale Zusammenhänge in der Ge
schichte des Deutschritterordens der Niederlände' , Blätler für Deutsche Lan
desgeschichte 83 (1937) 223-273, 251-263. 

22. 'Cronike' , De Geer, Archieven I, 257,258. 
23. ARDOU, inv. nr. 2259: 1-4 (1470, november 24). Bij een andere gelegenheid 

hoop ik nader op deze hervorrningsperikelen en de verhouding tussen Nes en 
Utrecht te kunnen ingaan. 

23. Ibidem, mv. nr. 2259: 6. 
24. ARDOU, inv. nr. 2247, fol. I e.v. 
25. De Geer, Archieven, nr. 534 (1471 , november 5). 
26. ARDOU, inv. nr. 268\: I. 
27. De 'contributie' bedroeg vanouds 16 oude schilden - de oude schild had om

streeks 1470 min ofmeer dezelfde waarde als de gouden rijnsgulden - of twee 
vaten boter, De Geer, Archieven, nr. 532 (1397, augustus 31). 
Een soortgelijke transactie als hier besproken kennen we overigens ook m.b.1. 
de commanderij van Nes, ARDOU, inv. nr. 2279 (1471 , november 5). 

28. In zijn brief aan de bisschop, meteen na de overval, schrijft de landcomman
deur dat de prior ' ... sy n rekenschap ende bewy s vander lyl dat hy hoJfmeister 
geweest hefft, gebrocht hefft voirden landtcommenduer, synen oversten' . De 
Geer, Archieven, nr. 535 (1472, april 8 ?). Men kan zich natuurlijk afvragen of 
heer Gerrit bij die gelegenheid wel volledige openheid van zaken heeft ge
geven. 
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29. ARDOU, inv. nr. 2653: 1,2,. 
30. De Geer, A rchieven, nr. 535 ; ARDOU, inv. nr. 265 3: 4,5. 
31. Ibidem, 3,4,6,7. 
32. A.H. Bredero, ' Het godsdienstig leven, circa 1050-1384', in: D.P. Blok e.a. 

ed., Algemene geschiedenis der Nederlanden, dl. 3 (Bussum 1982) 212-248, 
218. 

33. ARDOU, inv. nr. 2653 : 8,9. 
34. ' ... ende oec m it haers lants segel besegelt dat si ons hoechelyc ende duechdelyc 

beteren wolden ende wouden hoer hoeft in onsen seoet leggen. .. '. Ibidem, 12 
( 1473, juni 23). 

35. Ibidem, 10. 
36. Zie hiervoor noot 34. 
37. ARDOU, inv. nr. 2681 (1480, november 23). 
38. Ibidem, inv. nr. 2673 . 
39. ARDOU, inv. nr. 2662: 1. Van Hinsbergen dateert deze rekening op ca. 1430. 

maar dat kan niet juist zijn. Het gebruik van de rij nsgulden als rekenmunt 
wijst op een datering na ca. 1450. In het stuk is sprake van een heer Wygher: 
waarschijnlijk dezelfde als de bij de overval in 1472 doodgeslagen heer Wy
chaert. Deze en nog andere gegevens wijzen op een tijd omstreeks 1460/ 1470. 
Zou het soms de eerste (en tevens laatste) rekening zijn die heer Gerrit aan 
Johan van Drongelen heeft voorgelegd? Verg. noot 28. 

40. ARDOU, inv. nr. 2662 :2. Van Hinsbergen noemt voor deze rekening het jaar 
1490. Bij nader onderzoek blijkt echter dat zij aansluit bij de volgende re
keningen over de jaren 1498-1 500 die zijn opges teld door heer Aemts opvol
ger, Willem Hasert. In deze rekening is o.a. sprake van heer A rnt sijn schulden 
en van bier dat bij sijn uutvart werd gedronken. Heer Aemt zal dus in het 
voorjaar van 1497 ofin het najaar van 1496 zij n overleden. 

41. Top. kaarten 1:25000 en I :50000, nr. 16, Steenwijk West. 
42. ARDOU, inv. nr. 2662 :5. Willem Hasert registreerde voor 1500 in totaal 76 

rijnsgulden aan inkomsten; dat is inclusief de roggeopbrengst van het eigen 
bedrijf. Daarbij kwam nog de opbrengst van de molen die 30 mud rogge en 7 
mud mout besloeg; de waarde daarvan kan geschat worden op ca. 23 rij nsgul
den. 
De opmerking van MeJchior de Grote is te vinden: ibidem, inv. nr. 2657, fol. 
4r. 

43. Zie hiervoor noot 26. 
44. Voor de topografische situatie aldaar omstreeks 1470, zie F. Middendorp. Na 

driemaal klokkleppinge. De Westhoek (Wolvega 1985) 18,28,86. Het topo
niem 'Bouwrepen' vindt men op verschillende topografi sche kaa rten van de 
Topografische Dienst te Emmen (I :50.000 en 1:25.000, nr. 16, Steenwijk 
West). Verg. W.J. Formsma, 'De polder van Kuinre en Blankenham', Versla
gen en M ededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt 
en Geschiedenis, 25 (1934) 22-35, 22,23. 

45. ARDOU, inv. nr. 2681: 5 (1479, augustus 21 ). 
46. Ibidem, 5 (1478, mei I). 
47. ' ... ende dair toe alsulke botter ende kesen ende ander renten als daer op die ty t 

uut ginck', zie hiervóór noot 37. 
48. Zie hiervoor noot 46. 
49. ARDOU, inv. nr. 268 1: 4 ( 1475, oktober 16). 
50. Zie hiervoor noot 45. 
51 . Heer Gerrit zou als prior aangesteld zijn door Hendrik van Hacvoort die als 

voorganger van Johan van Drongelen landcommandeur was van 1466 tot 
1468, ARDOU, inv. or. 2653:6. 
Het verkopen van ' losrenten' was in die tijd een veelgebruikt middel om di
rect aan grote sommen geld te komen. In ruil voor de overdracht van een 
groot bedrag ineens verplichtte de verkoper zich om jaarlijks aan de koper 
een som geld of een hoeveelheid kaas, boter of andere waar te leveren ter 
waarde van 1120ste of 1/ 16de van het koop bedrag. Zulks heette dan een ren
te tegen de penning 20 of de penning 16. De verkoper behield daarbij overi
gens wel het recht om de rente voor hetzelfde bedrag terug te kopen (te ' los
sen') op elk door hem gewenst tijdstip. 

52. Zie hiervoor noot 37. 
53. Zie hiervoor noot 49. 
54. In een ongedateerd stuk dat vermoedelijk omst reeks 1479 geschreven werd. 

klaagt de landcommandeur steen en been over de schout van Kuinre en de 
priors van Schoten : also en hebben die bewaerre(r)s des voerscreven godshuus 
die landen ende goeden verset ende hebben daer uUl vercoft veel voet bolt eren 
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ende ander geltren/en bi henselven sonder oerlof of consen/ des lamcommenduers 
ende syns capiuels, ARDO , inv. nr. 2687. De relatie tussen heer Aernt en de 
landcommandeur bleef overigens problematisch. In 1490 deed de laatst
genoemde een poging hem als prior af te zetten vanwege zijn 'rebellicheit ' en 
omdat hij met een vrouw samenleefde bij wie hij drie kinderen had, ARDOU , 
inv. nrs. 2655 en 2682. Heer Aernt (Arnoldus) blijkt echter in 1491 nog in 
functie en zou tot aan zijn dood in 1496/ 1497 prior/ hofmeester van Schoten 
blijven. Zie hiervóór noot • en de in noot 40 genoemde rekening over het jaar 
1497. 

55. ARDOU, inv. nr. 2653: 8,9. 
56. Reeds vermeld in noot 37. 
57. ARDOU, inv. nr. 2681: 12. 
58. Ibidem, inv. nr. 2681: 13. 
59. Ibidem, inv. nr. 2681: I. 
60. Zie hiervóór noot 51. 
61. Zie T.H. Oosterwijk, De vrije natie der Stellingwerven (Assen 1952).58-63,69 

en 75 e.v. 
62. Oosterwijk maakt alleen gebruik van de gedrukte bronnen. Bij zijn bespre

king van de grensconflicten geeft hij zich er onvoldoende rekenschap van dat 
de Stellingwerven steeds samen met Schoterland en Oosterzeeïngerland op
traden, waardoor hij het bijzondere karakter van de Stellingwerven te zeer 
benadrukt. Met zijn voorstelling van Stellingwerf als een 'vrije natie' tussen 
Friesland en Overijssel kan ik niet akkoord gaan. De Stellingwervers werden 
door de bisschop van Utrecht , de graaf van Holland en vermoedelijk ook 
door zichzelf steeds beschouwd als Friezen. Ze waren in hun bestuur even 
'vrij' als de Schoterlanders, 'Boornegoërs' en andere inwoners van Friesland. 
Ibidem, 65-82. 

63. Vele gegevens zouden hier opgesomd kunnen worden. Ik volsta met te verwij
zen naar het Stichtse bezit van de kerken van Wolvega en Sonnega in 1543: 
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Benejiciaalboeken van Zeven wouden, J. van Leeuwen ed. (Leeuwarden 1850) 
49-51 ; 52. 
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