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Dit boekje is de moeite waard, niet in de laatste plaats omdat het een paar 
interessante bijdragen bevat van KOEN GOUDRlAAN . Of misschien moet ik 
het anders formuleren . Het gaat over een betrekkelijk goed gedocumenteerd 
kJooster dat een belangrijke rol speelde in, ja zelfs aanvankelijk het centrum 
vormde van het Kapittel van Sion, een vereniging van regulierenkloosters in 
Holland die spiritueel en organisatorisch sterke overeenkomsten vertoonde 
met de congregatie van Windesheim. Zoals veel Windesheimer kJoosters en 
andere huizen van Moderne Devoten kwam Sint Michiel in Den Hem tot 
stand in een stedelijke context, ondersteund door een 'elitair' netwerk van 
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geestelijken en leken, in dit geval uit het Hollandse landstadje Schoonhoven. 
Het eerste stichtingsinitiatief werd genomen in 1396. De broeders konden 
echter pas met een geregeld conventsleven aanvangen in 1407. Zij volgden 
daarbij zoals velen elders aanvankelijk de derde regel van Sint Franciscus en 
ruilden - ook weer zoals velen elders - deze al spoedig in voor de regel van 
Sint Augustinus, waarna ze zich pas echt kloosterlingen mochten noemen. In 
tal van opzichten was hun huis representatief voor de massa bescheiden 
stadskloosters die in de late veertiende en vijftiende eeuw het beeld van het 
Noord-Nederlandse kloosterlandschap bepaalden. KOEN GOUDRIAAN heeft 
zich, met Gouda als oriëntatiepunt, de afgelopen jaren intensief met de 
ontwikkeling en maatschappelijke achtergrond van deze en andere religieuze 
instellingen in Holland beziggehouden, en kreeg of nam de gelegenheid in 
deze bundel enkele van nieuw verworven inzichten te presenteren. Hij neemt 
drie opstellen voor zijn rekening die in totaal 71 pagina's beslaan, te weten: 
'Een kroniekje van het klooster Sint-Michiel-in-Den-Hem' , 'Willem Clin
kaert en de eerste jaren van het klooster Den Hem' , en 'De drukpers van 
Den Hem: een bijdrage' . 
Om de andere auteurs niet te kort te doen, zal ik meteen melden dat de ove
rige bijdragen zeker ook instructief zijn. Dat geldt in de eerste plaats voor de 
60 pagina's omvattende facsimile-uitgave van het kaartboek van de landerijen 
van Sint Michiel, in 1571 vervaardigd door landmeter Pieter Coenraetsz uit 
Haarlem. C.R. SCHOUTE en H. V.D. MOLEN tekenen voor respectievelijk de 
inleiding en de begeleidende schematische weergave der percelen met de 
transcripties van de in de kaarten opgenomen teksten. De afbeeldingen in 
kleur zijn werkelijk schitterend, met als hoogtepunt de tekening op pp. 52-53 
van het door bomen omgeven gebouwencomplex. Het is evident dat de in dit 
kaartboek vervatte informatie vooral van belang is voor regionaal bezitshisto
risch onderzoek. Opvallend is het gevarieerde grondgebruik dat eruit naar 
voren komt: de meeste 'weren' of opstrekkende kavels waren onderverdeeld 
in allerhande stukken weiland, hennepakkers, hoppercelen, griendbosjes, 
enzovoort. Uit de lokalisatie op een moderne topografisch kaart blijkt verder 
dat de 268 morgen of circa 227 ha grotendeels aaneengesloten lag in één 
groot complex even ten westen van Schoonhoven, onder Bergambacht. De 
uitgevers hebben het jammer genoeg niet tot hun taak gerekend het bezitsver
wervingsproces te bestuderen, al blijkt uit terloopse mededelingen van 
Goudriaan wel dat h~t grootste deel reeds in de eerste decennia van de 
vijftiende eeuw bijeengebracht werd. Tot de begunstigers behoorden ook 
verwante instellingen. Eén van de percelen was volgens de tekst afkomstig 
van de 'Zusteren van de Brandolie ' , waarmee het Convent der 11.000 maag
den in Utrecht bedoeld is. 
Afgezien van de inleiding en de publicatie van de transcriptie van het twee 
pagina's korte kloosterkroniekje onder de titel Van die eerste beghin ende 
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ffundatie van Den Hem (waarvoor blijkbaar de hele redactie verantwoordelijk 
is want er staat geen naam onder), vinden we in de bundel nog enkele korte 
opstellen van S. OOSTERBAN en de reeds genoemde C.R. SCHOUTE en H. 
V.D. MOLEN. Ze betreffen respectievelijk 'De datering van het Horarium A' 
(als bijlage bij Goudriaans studie over de drukpers), 'Leven en werken in de 
boomgaard' en 'De teloorgang van het klooster ' . Teloorgang lijkt me ove
rigens een onderkoelde kwalificatie voor het dramatische einde van Sint 
Michiel in Den Hem. Vier van de negentien broeders werden namelijk bij de 
'bevrijding van Schoonhoven' door de geuzen van Lumey vermoord. Het is 
wellicht nuttig om te melden dat de genoemde auteurs ruim geprofiteerd 
hebben van de bronnenuitgave in typoscript van C.CJ. LANS, onder de titel 
Convent van de regulieren in Den Hem buiten Schoonhoven (Den Haag 
1990), met transcripties van alle archiefstukken uit het oorspronkelijke bezit 
van Den Hem. Dat moeten er heel wat zijn, want afgezien van het kroniekje 
en het kaartboek wordt de lezer herhaaldelijk verwezen naar twee cartularia, 
twee lijfrenteregistertjes en een aantal rekeningen uit de jaren vijftig en 
zestig van de zestiende eeuw. In de Zuidelijke Nederlanden is men meer 
gewend, maar voor een simpel Hollands stadsklooster mag dit bepaald geen 
slechte oogst genoemd worden. 
Wie meent dat daar wel een monografie uit gefabriceerd had kunnen worden, 
stelt zijn eisen te hoog. Voor de redactie van een regionaal-historisch jaar
boek is dit al een prestatie van formaat. Aan het feit dat de compositie wat 
vreemd in elkaar steekt (met het kaartboek vóór de analyse van de stichtings
fase) , er sprake is van overlappingen, en de afzonderlijke bijdragen niet alle 
even compleet en cQnsequent zijn geannoteerd, moeten we maar voorbijgaan. 
Wat telt is het soms verrassend heldere zicht op een interessant want ken
merkend klooster uit de kring van de Moderne Devotie. De blik van de lezer 
wordt het meest gescherpt in de bijdragen van Goudriaan. Als we even af
zien van het artikel over de boekdrukactiviteiten van de Hemster broeders, 
die volgens de auteur maar weinig geld opleverden en (dus?) beschouwd 
moeten worden als een passende tijdsbesteding voor religieuzen, zou ik 
Goudriaans opstel over 'Willem Clinkaert en de eerste jaren van het klooster 
Den Hem' het belangrijkste van de bundel willen noemen. Hierin worden 
met grote kennis van zaken de initiatiefnemers geïdentificeerd en de netwer
ken ontrafeld van ieder die bij de totstandkoming en de expansiefase van het 
klooster betrokken was. Daarbij benadrukt Goudriaan de ideëel-religieuze en 
'psychologische ' motieven. De Devote opwekkingsbeweging moet in 
Schoonhoven een grote weerklank hebben gevonden, mede dank zij de inzet 
van de in Deventer geschoolde maar uit Schoonhoven zelf afkomstige 
Clinckaert. Hij blijkt, ondanks het feit dat hij in Windesheimer kring werd 
doodgezwegen, een dominante persoonlijkheid te zijn geweest. Clinkaert 
patroneerde niet alleen Den Hem, dat na zijn komst moeiteloos uitgroeide tot 
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één van de rijkste kloosters in zijn soort - wat toch een klein wonder mag 
heten in een economisch stagnerend stadje dat reeds een carmelietenklooster 
en een vestiging van de Duitse Orde herbergde - maar ook de twee zowat 
tegelijk met Den Hem ontstane zusterhuizen. Hij drukte nadien de overgang 
naar de regel van Augustinus door, nam vervolgens het initiatief tot de op
richting wat later het Kapittel van Sion werd genoemd en gaf daar vanaf het 
begin ook leiding aan. Kortom, een energieke religieuze projectontwikkelaar, 
in de woorden van Bas de Melker. Dat hij uiteindelijk een fusie met Windes
heim blokkeerde, zal zeker te maken hebben met het gebrek aan vertrouwen 
dat hij in het begin van zijn carrière in Deventer van de Oudvaders der 
Moderne Devotie ondervond: in 1392 was hij als postulant in Windesheim 
geweigerd! Goudriaan verontschuldigt zich aan het slot voor zijn benadering 
in termen van netwerken en persoonlijke relaties , maar dat is, dunkt mij, niet 
nodig. Als uit het onderzoek van de laatste decennia blijkt dat netwerken en 
patronagesystemen zo bepalend zijn geweest in politieke, economische en 
hoog-kerkelijke kringen, waarom zou hun belang dan niet in het kloosterwe
zen bestudeerd kunnen worden? 
Wat het afdanken van de derde regel van Sint Franciscus betreft, wordt door 
Goudriaan geen aandacht besteed aan de materiële aspecten. Mijns inziens 
speelden die bij de keuze voor een leefregel toch vaak een grote rol. De 
lekenstatus die aan de derde regel verbonden was , gaf de broeders en zusters 
gelegenheid zich individueel in het eigen levensonderhoud te voorzien en zo 
hun gemeenschap financieel draaiende te houden. In die zin was de derde 
regel niet zozeer een geestelijk nastrevenswaardige via media, als wel een 
geschikte formule voor een 'Iow budget'-klooster. Veel tertianen en tertiaris
sen, en wellicht ook de broeders van Sint Michiel, hadden reeds bij de start 
van hun huis een volmaakter kloosterlijk bestaan voor ogen waarbij een deel 
van de gemeenschap zich volledig aan de eredienst zou kunnen wijden. Zo
dra ze genoeg kapitaal hadden aangetrokken, gingen ze onverwijld over tot 
het aannemen van de regel van Sint Augustinus of (in het geval van bijvoor
beeld Galilea bij Monnickendam) Sint Benedictus. Bij Den Hem werd die 
overgang reeds in 1418 gerealiseerd, elf jaar na het begin in het boomgaard
perceel dat voor de bouw van het klooster was aangekocht. De broeders 
konden toen wellicht al leven van hun pachtinkomsten en de exploitatie van 
een eigen boerderij. De boomgaard zal daarbij eerder in stand gehouden zijn 
om zijn ideële waarde dan om zijn opbrengst, al leren de rekeningen uit de 
zestiende eeuw ons nog wel dat de procurator appelen en peren aan de 
zustertjes in Schoonhoven verkocht. 

J.A. Mol 
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