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DE STICHTING VAN DE AUGUSTIJNER KOORHERENABDIJ
LUDINGAKERKE EN HAAR RELATIE MET ROLDUC

J.A. Mol en P.N. Noomen

Inleiding
Als er melding gemaakt wordt van de belangrijkste kloosterorden in middeleeuws
Friesland, gaat het bijna altijd over de cisterciënzers en premonstratenzers. Dat is te
begrijpen. De volgelingen van Bemardus en Norbertus·hebben nu eenmaal zeer veel
abdijen, priorijen en proosdijen in het Friese kustgebied langs de Noordzee gesticht.
Alleen al in Westerlauwers Friesland tellen we voor de tijd tot 1300 niet minder dan
negen vestigingen van de orde van Prérnontré en zeven van die van Ctteaux. Dat
neemt niet weg dat tezelfdertijd ook diverse andere kloosterorden hier grote weerklank hebben gevonden. De bedel- en hospitaalorden met hun specifieke taken
buiten beschouwing gelaten, dienen in dit verband vooral de benedictijnen en
augustijner koorheren genoemd te worden.
Van die twee hebben de benedictijnen nog de meeste aandacht gekregen. I Dat zal
te maken hebben met de omstandigheid dat zij in alle Friese gebieden, van Zuidergo
tot Harlingerland, vertegenwoordigd waren en daarbij ook de oudste -instellingen
bewoonden, waaronder de St. Odulfusabdij van Staveren. Vergeleken bij hun
activiteit, en al helemaal bij die der bovengenoemde 'nieuwe' orden, is het succes van
de reguliere kanunniken van St. Augustinus onderbelicht gebleven. Zij behoorden tot
de congregatie van de abdij Kloosterrade in Limburg die sinds_het eind van de 18de
eeuw bekend staat onder de naam Rolduc. 2 Hun expansie bleef weliswaar beperkt tot
het gebied bewesten de Lauwers, maar was daarbinnen toch alleszins opmerkelijk,
zeker als we er rekening mee houden dat de Friese moederhuizen van hun premonstratenzer en cistercienzer concurrenten dicht in de buurt lagen. Vanuit hun bij
Midlum, in Westergo gelegen, abdij Ludingakerke wisten de augustijner koorheren
vier dochterhuizen te stichten, waarvan er tenminste drie: de proosdijen Bergum,
Haske en Anjum, een behingrijke uitstraling kenden dank zij onder meer het werk
van,hun kanunniken in de zielzorg.
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Over het ontstaan van Ludingakerke is meer te zeggen dan tot dusver is gedaan. In
deze bijdrage willen we de stichting van dit moederhuis van de Friese regu1ieren~
kloosters nader analyseren aan de hand van het beschikbare bronnenmateriaal. Het
doel daarvan is tweeledig. Allereerst beogen we daarmee een scherper zicht te
krijgen op de concurrentieverhouding tussen de diverse orden bij hun expansie en
stichtingsdynamiek in de Friese gebieden. En ten tweede hopen we meer lichtte
werpen op de relaties tussen de elite van Noordelijk Westergo en de bisschop van
Utrecht, als de belangrijkste machthebber in Friesland in het midden van de 12de
eeuw. Het onderzoeksprobleem betreft daarbij de datering van de stichting van
Ludingakerke, waarover nog steeds onduidelijkheid bestaat.

Vijf stichtingsdata

In de literatuur stuiten we op niet minder dan vijf ~tichtingsdata, die na een eerste
schifting tot twee jaartallen teruggebracht blijken te kunnen worden. Het betreft in

Chronologisch opklimmende volgorde de jaren 1129, 1157, 1158, 1165 en 1168.
Het eerste jaartal is afkomstig uit een Rolduc'se bron, te weten het 18de-eeuwse
vervo Ig op de Anna/es Rodenses van de hand van abt Nicolaus Heyendal. Daarin
wordt vermeld dat abt Johannes de Berensberg in 1429 bij de bisschop van Utrecht
reclameerde tegen de aansluiting van Ludingakerke bij de congregatie van Windesheim omdat dat klooster al drie eeuwen onder Rolduc had behoord.3 Het lijdt geen
twijfel dat deze claim een kern van waarheid bevat - we komen daar zo meteen op
terug. Maar dat Ludingakerke precies in 1129 aansluiting bij de Limburgse regulierenabdij zou hebben gevonden en dus ook in, of vóór dat jaar tot stand gekomen ·zou
zijn, is niet aannemelijk, al was het maar omdat de eigenlijke Annales Rodenses, die
de periode 1104~1157 beslaan4 , geen melding maken van een Fries dochterklooster.
Het zwijgen van die bron doet vermoeden dat de verbinding eerst na 1157 gereali~
seerd werd.
1157 is nu juist het jaartal dat we het vaakst als stichtingsjaar voor Ludingakerke
vermeld vinden. Het wordt voor de eerste keer genoemd in de kroniek van Andreas
Cornelius, waarvan de oudste handschriften uit 1578 dateren.s In de betreffende
passage wordt verteld dat sommige lieden 'uit den Ludingmansche geslagten' met
enkele anderen in dat jaar ten oosten van Almenum een klooster stichtten; zij zouden
bisschop Godfried van Rhenen toestemming hebben verzocht zelf een overste te
mogen kiezen om hen in de regel van St. Augustinus te onderwijzen; nadat hun die
toestemming vergund was, kozen ze dan in 1158 Wigboldus tot abt, de eerste van de
reeks van 29 abten die het klooster tot de reformatie door het kapittel van Windesheim zouden besturen.
De kroniek van Andreas Comelius is in 1597 in druk uitgebracht Het is een
16de-eeuwse mystificatie die voorgeeft een bewerking en voortzetting te zijn van

oudere geschiedverhalen van Soleo Forteman (ca. 760), Ocko Scharlensis (ca. 970)

en Johannes Vlytarp (ca. 1370); reden waarom zij ook wel vaak aangeduid wordt als
het werk van Ocko Scharlensis. Andreas Comelius zou hun werk verbeterd, Ver~
nieuwd en voltooid hebben. Vanwege de grote hoeveelheid fictie die erin aangetrof~
fen wordt, staat zijn kroniek al sinds jaar en dag in een kwade reuk. Men rekent hem
tot de zogenaamde apocriefe of fantastische geschiedschrijving. Het wetenschappe_
lijk oordeel erover luidde totvoor kort dat alle gebeurtenissen Vóór 1350, voorzover
ze alleen door Andreas Comelius vermeld worden, 'fabels zijn en niets dan fabels',6
Dat heeft niet verhinderd dat serieuze historici ook voor die vroege periode tal van
feiten zonder nadere toetsing direct of indirect uit Andreas Comelius' kroniek hebben
overgenomen. Zo is 1157 via het bekende overzichtswerk Oudheden en Gestigten
van Friesland van Van Heussen en Van Rijn (1723)7 als stichtingsjaarvan Ludingakerke terechtgekomen in het standaardwerk over de congregatie Van Windesheim
van de protestantse kerkhistoricus Acquoy (1880) en in het overigens weinig
kritische MonasticonBatavum van Schoengen (1941).8
Nu is er onlangs op gewezen dat de vaststelling dat Andreas Comelius' kroniek
veel fictie bevat niet automatisch mag leiden tot de conclusie dat die: fictie ook elke
9
feitelijke grond of kern mist. Een vergelijking met niet~verhalende bronnen, zoals
oorkonden, registers en geografische gegevens leidt tot het inzicht dat voor veel Van
Andreas Comelius' verzinsels tastbare historische kristallisatiepunten zijn aan te
wijzen in de vorm van claims, rechten en feitelijke situaties, waarvoor de kroniek een
verklaring of legitimatie wil geven. En soms blijkt dat Andreas Cornelius zijn
basisinformatie
geheel of gedeeltelijk aan betrouwbare schriftelijke bronnen heeft
IO
ontleend. In Ons geval is één van die bronnen ook duidelijk aan te wijzen. Het
betreft een abtenlijst van Ludingakerke, waarvan een afschrift overgeleverd is in de
Chronicon Universale van de Gorkumse geestelijke en geschiedschrijver Theoderi_
cus Pauli oftewel DirckFranckenz. Pauw.
In 1934 heeft pater Van Gils in een kort opstel over de Ludingakerkster filiatie
van Rolduc een foto van deze abtenlijst afgedrukt en daar een vertaling bij
geleverd. I! Aan het slot van Onze bijdrage geven we een transcriptie van deze lijst,
met daarbij een licht verbeterde vertaling. Wat nu Andreas Comelius' gebruik van
deze bron betreft, hij noemt de lijst wel niet met zoveel woorden, maar uit tal van
gegevens blijkt dat hij hem, een 'Vortage' ofhet materiaal dat eraan ten grondslag
heeft gelegen, uitvoerig geraadpleegd heeft. In het vervolg van zijn kroniek worden
namelijk daden van tenminste vijf vroege Ludingakerkster abten opgesomd, waarvan
de kernfeiten alleen maar in de abtenlijst teruggevonden worden.12 De auteur
venneldt daarbij in beknopte vorm ook hetgeen expressis verbis aan het begin van de
abten lijst wordt meegedeeld, namelijk dat een zekere Wigboldus in 1158 door de
bisschop tot abt werd benoemd; dat deze de kloostergemeenschap in de regel van
Augustinus moest onderwijzen, en dat hij de eerste Was van een reeks van 29 abten.
Aangezien de abtenlijst zelf geen melding maakt van het jaar 1157 moet worden
aangenomen dat Andreas ComeIius van een jaar voorbereidingstijd is uitgegaan en
deze in de stichting heeft meeberekend.
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Ongetwijfeld is de abdij niet van de ene op de andere dag tot stand gekomen. Omdat
de precieze duur van de aanlooptijd nergens wordt genoemd, kunnen we in dit geval
niet anders dan de verheffing tot abdij als uitgangspunt voor de stichting nemen.
1158 is daarom vooralsnog de enige vaststaande datum.
In de literatuur worden echter nog twee andere jaartallen genoemd voor de
benoeming van Wigboldus tot abt, te weten 1165 en 1168. 1165 kan meteen terzijde
geschoven worden. Het jaartal vinden we terug in de eerste band van Ummo Emmi~
us' Rerum Frisicarum historia', in de marge van de passage waarin de auteur,
steunend op de 16de~eeuwse Friese kroniekschrijver Worp van Thabor, achtereen~
volgens de stichting van Mari!ngaarde (en Bethlehem), Klaarkamp en Ludingakerke
behandelt.13 Naar alle waarschijnlijkheid heeft Ubbo Emmius zeliniet willen zeggen
dat deze drie kloosters in hetzelfde jaar tot stand gekomen zijn. Hij wist immers ook
wel dat Mari!ngaarde in 1163 werd gesticht. 1165 is het jaartal dat in de cistercienzer bronnen opgegeven wordt voor de verheffing van Klaarkamp tot abdij.14 Als
het in dit geval niet alleen op Klaarkamp betrekking heeft, dan heeft de drukker of
bewerker er hooguit een jaar mee willen aangeven omstreeks hetwelk het bestaan
van de bedoelde kloosters een aanvang nam. Ubbo Emmius baseerde zich immers
rechtstreeks op Worp van Thabor, die 1168noemt als het jaar van de benoeming van
1s
Wigboldus tot abt van Ludingakerke.
Worp steunde voor die datum op een belangrijke bron, die hij zelfs grotendeels
in zijn kroniek heeft opgenomen. Het betreft een oorkonde waarin bisschop Godfried
van Rhenen een verzoek honoreert van broeder Eilwardus van Ludingakerke en
sommige leden van de familie Ludinga om een overste te kiezen die de door hen
begonnen kloostergemeenschap zou moeten onderrichten in de regel van Augustinus.
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De betrouwbaarheid van de abtenlijst
Het is duidelijk dat het aan de oorkonde verbonden jaartal 1168 zich niet verdraagt
16
met het stichtingsjaar dat in de abtenlijst wordt opgegeven. In beide gevallen gaat
het immers om een bevestiging door bisschop Godfried van de keuze van Wigboldus
tot abt van Ludingakerke. De rechts- en kerkhistoricus Van Buijtenen gaat daaraan
voorbij als hij schrijft dat '... in 1168 het conventsleven in Ludingakerke in de
vereiste vonn wordt geregeld nadat omstreeks 1157 de eerste kanunniken uit Rolduc
gekomen zullen zijn'.'7 Het kan overigens niet anders of Andreas Comelius heeft
zich al rekenschap van dit probleem gegeven, omdat hij de kroniek van Worp van
Thabor en ook de inhoud van de oorkonde kende. Waar zou hij anders de vennelding van het 'Ludingmanschl! geslagte' aan ontleend hebben? Zonder daarvoor de
lezer verantwoording af te leggen heeft Andreas Cornelius dus de inhoud van de
oorkonde overgenomen, maar de datering verworpen. Had hij het daarmee bij het
rechte eind?
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Dat hangt af van de betrouwbaarheid van de genoemde data in beide bronnen. In het
geval van de abtenlijst raakt de vraag naar de datering de betrouwbaarheid van de
bron als geheel, aangezien van een transcriptiefout voor alleen het jaartal van de
benoeming van de eerste abt geen sprake kan zijn. Een verschuiving van 10 jaar zou
immers de opeenvolging van de eerste drie abten in de war brengen, aangezien de
benoemingen van de tweede en derde abt, Alardus en Henricus, nog vóór 1168
worden geplaatst.
Zoals reeds gemeld werd, kennen we de lijst in een afschrift van de Theodericus
Pauli' (1416/l417-ca.1493), pastoor van Gorkum en kanunnik van het St. Martinusen Vincentiuskapittel aldaar, die onder meer naam maakte meteen wereldkroniek en
een kroniek van het land vanArkeJ. 18 In het tweede deel van zijn Chronicon Universale (het eerste en derde deel zijn verloren gegaan), dat vennoedelijk bedoeld was
als naslagwerk voor eigen gebruik, vervaardigde en transcribeerde hij naast diverse
adelsgenealogieen ook een groot aantal lijsten van vorsten, graven, bisschoppen,
19
abten e.d. Hierin vindt men de abtenlijst van Ludingakerke, tussen soortgelijke
lijsten van de oversten van Beme, Rijnsburg, Bloemkamp, Loosduinen, Leeuwenhorst, Egmond, Rolduc en Mari!nweerd. Volgens zijn eigen zeggen is hij aan dit
deel begonnen na de voltooiing van heteerste deel in 1480.
Als geschiedschrijver wordt hij niet in alle opzichten betrouwbaar geacht, maar
in de teksten van deze bronnen is tot dusver geen fictie aangetoond. lo Wel is er
herhaaldelijk sprake van copieerfouten en slordigheden, maar dat is niet meer dan
normaal bij dergelijke teksten. Anders dan bij zijn genealogische en hagiografische
werk had Pauli geen motieven om voor deze abten lijsten feiten en data te fingeren.
Het is niet bekend waar Pauli de lijst van Ludingakerke afschreef of de basisgegevens ervoor verzamelde. Hij zegt ergens dat hij twee handschriften, beide autograaf,
van een bepaalde tekst heeftgecopieerd in het St. Bonifatiusklooster te Dokkum.21
Bruch heeft deze opmerking in verband gebracht met de op naam van Marcellinus
gestelde, maar door Pauli vervalste Vita Suitberti (Suitbertus was een van de
metgezellen van Willibrord). Omdat een vervalser zijn zaak meestal waarschijnlijk
maakt door er iets waars bij te vertellen, neemt Bruch aan dat de auteur wel degelijk
in Dokkum is geweest om de laatste'hand aan zijn vervalsing te leggen, wat dan kort
voor de publicatie van de vita zou zijn geschied welke op ca. 1472 wordt gedateerd.
Wellicht heeft Pauli bij die gelegenheid kans gezien de twee Friese abtenlijsten te
vervaardigen, ter plaatse in Bloemkamp en Ludingakerke, of in een ander klooster
dat nauwe betrekkingen met deze twee abdijen onderhield.22
Het blijft overigens raadselachtig dat Worp van Thabor de lijstnietgezien heeft
terwijl Andreas ComeIius, die toch enige decennia later actief was, hem wel raadpleegde. Aangenomen moet, worden dat Andreas Comelius of de man die zich achter
die. naam verschuilt, niet het door Pauli vervaardigde afschrift onder ogen heeft
gehad, maar het origineel, of tenminste een copie. Dat blijkt uit de passage over de
derde abt, Henricus genaamd. In de tekst van Pauli wordt gemeld dat deze abt 53
jaar aan het bewind was en in 1224 overleed; als jaar van het overlijden van zijn
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voorganger _ en dus het jaar van zijn aantrede - wordt echter MCLXVI opgegeven
in plaats van MCLXXI, wat men zou verwachten. Andreas Comelius nu, die de tekst
niet reproduceert maar er een aantal gegevens uit heeft verwerkt, laat Henricus'
voorganger Adelardus in 1167 een stins veroveren te Harlingen, waarmee hij op
23
indirecte wijze aangeeft dat hij diens overlijden later in de tijd plaatst Het kan dus
haast niet anders of Pauli heeft bij het transcriberen, thuis of ter plaatse, een fout
gemaakt door een V in plaats van een X te schrijven; een fout die overigens door
24
Van Gils in zijn vertaling van de lijst stilzwijgend verbeterd is. Van Gils houdt in
de vertaling immers 1171 alsbeginjaar voor het abbatiaat van Henricus aan.
Een en ander doet vermoeden dat Andreas Comelius, die in zijn kroniek op tal
van plaatsen blijk geeft van een grote interesse in het verleden van Noordelijk
Westergo,2S de abtenlijst nog heeft. geraadpleegd in Achlum, waar de Ludingakerkster kloostergemeenschap sinds de verwoesting van haar gebouwen in 1518 tot haar
opheffing in 1580 verbleef.
Uit de interne toetsing en de confrontatie met het voor Ludingakerke overgeleverde oorkondenmateriaal blijkt wel dat de lijst een aantal tegenstrijdigheden en
fouten bevnt.26 Zo kunnen bijvoorbeeld de voor de vroeg 14de_eeuwse abt Sicco
opgegeven data niet kloppen, en komt 1420 als het sterfjaar van abt Johannes niet
overeen met het van elders bekende 1410 als het verkiezingsjaar van Johannes'
opvolger Ordachus. Deze en andere incongruenties kunnen echter het resultaat zijn
van .slordig transcriptiewerk of fouten in een Vorlage· of in het.orgineel. Op tal van
andere punten blijkt de informatie uit de abtenlijst wel goed te sporen met die uit
oorkonden en betrouwbare verhalende bronnen. Er is derhalve geen reden om twijfel
te koesteren aan de echtheid van de lijst en de daarin opgenomen gegevens over de
stichting.

Het jaartal van de oorkonde
Daaruit volgt dat er iets mis moet zijn methet door Worp van Thabor aangedragen
jaartal 1168. Vastgesteld kan worden dat de inhoud van de oorkonde niet in zijn
geheel, de verba ad verbum, tot ons is gekomen. Worp geeft. bij wijze van aankondiging eerst de datum plus een kort regest, en haalt dan de belangrijkste tekstgedeelten
letterlijk aan. Tussenliggende stukken tekst die er voor hem of zijn bron blijkbaar
niet toe deden, vat hij driemaal samen onder de afkorting etc., waarna hij het nieuwe
gedeelte inleidt met: Et infra. Hoe groot die weggelaten passages zijn geweest,valt
niet te zeggen. Wel is duidelijk dat behalve de datumregel ook het eschatocol met de
bekrachtiging en de getuigenlijst.ontbreken.
De inhoud is al kort weergegeven. Zij behelst de legalisering van een door de
familie Ludinga begonnenkloosterstichting bij de naar hen genoemde kerk. Gesproken wordt over een broeder Eilwerdus de Ludingekercke die met sommige Ludingmanni bisschop Godfried heeft gevraagd toe te stemmen in de keuze van een zekere
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broeder Wigboldus als de man die hem en zijn religieuze broeders moet leiden en
onderwijzen in de regel van Augustinus. De bisschop verklaart na raadpleging van
twee bekende Benedictijnse prelaten, abt Hildebrand van Weerselo. en abt Mattheus
van de Utrechtse St. Paulusabdij, zich in deze keuze te kunnen vinden en bevestigt
de benoeming van Wigboldus. Hij verricht vervolgens een aanvullende schenking,
de helft. van de St. Martinuskerkvan Minnertsga (dimidium beneficium etutilitatem),
ten gunste van de nieuwe kloostergemeenschap. Aan de goedkeuring.van de abtskeuze
en verdere steunverlening is· dan al een dotatie van de parochiekerk van Ludingakerke
voorafgegaan. De oorkonde deelt namelijk even verderop mee dat de rechtshandelingen
bekrachtigd werden door de kerkvoogden, onder wie sommige leden van de parenteta
Ludingmannorum. Deze herhalen dat ze de genoemde kerk als een vrije gift uit hun
eigen bezit aan God hebben overgedragen.
De rechtshandeling roept op zichzelf geen vragen op. Dat zo'n familie het
initiatief tot een kloosterstichting nam en daarbij grote invloed uitoefende op de
keuze van de overste, was in Friesland niet ongewoon. Inspraak en medezeggenschap waren regel bij vrijwel alle kloosterstichtingen tussen VUe en Wezer in deze
tijd. 27 In andere gevallen (Wittewierurn, Haskerconvent, Gerkesklooster) zijn we
daarover ingelicht door verhalende bronnen; in dit geval door een oorkonde, die
hoogstwaarschijnlijk door de destinataris, i.c. de gemeenschap van Ludingakerke,
zelf werd opgesteld. De controleerbare gegevens blijken bij nader onderzoek te
kloppen. De kerk van Minnertsga is inderdaad in handen van Ludingakerke gekomen. 28 En genoemde benedictijnse abten zijn voor Weerselo en de St. Paulusabdij
geattesteerd. Jammergenoeg geeft. de chronologie van hun voorkomen elders geen
houvast voor de precieze datering van deze oorkonde. De laatste keer dat Mattheus
op een andere plaats genoemd wordt als abt van St. Paulus, is in 1159 (3 juli). Zijn
sterfjaar is niet bekend.29 De eerste keer dat we zijn opvolger (Hildebrand van
Weerselo!) vermeld vinden, is in 1169, wat al evenmin uitsluitsel geeft. lO Op welk
tijdstip de in 115031 geattesteerde Hildebrand als abt van Weerselo werd. opgevolgd,
weet men ook niet. En de chronologie van Godfrieds episcopaat (1l56~1178)
falsifieert al evenmin de datering van de oorkonde op 1168. Vandaar dat Muller en
Bouman in hun uitgave van het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht de oorkonde
ne~es onder het jaar 1168 geplaatst hebben, maar dan wel vóór 9 maart, omdat het
16de koningsjaar van keizer Frederik, waarvan in de datering van Worp sprake is, op
die datum eindigde. 12
Muller en Bouman gingen er blijkbaar vanuit dat Worp zijn datering naar de
regeringsjaren van keizer Frederik en paus Alexander III 3J rechtstreeks aan de
datumregel van de oorkonde heeft ontleend. Dat is echter zeer onwaarschijnlijk.
Deze wijze van dateren is door Worp namelijk ook toegepast bij zijn eerdere
beschrijvingen van de stichtingen van Maril!!ngaardeen Klaarkamp, die hij aan
verhalende bronnen ontleende.l4 Dat wijst eerder op een eigen berekening van de
bestuursjaren van keizer en paus, waarbij hij alleen het jaartal IJ 68 tot zijn beschikking had. Nu is het dateringsprobleem 11581/168 met deze bevinding nog wel niet
17

opgelost, maar zij biedt wel meer ruimte om aan te nemen dat Worp of - wat veel
waarschijnlijker is J5 - de auteur van zijn bron een fout heeft gemaakt bij het over~
schrijven van het jaartal. Een X wordt bij het noteren van een jaartal immers sneller
over het hoofd gezien dan. een hele datumregel.
Als er besloten moet worden dat in de datering van één van beide, inhoudelijk
betrouwbaar gebleken teksten een fout schuilt, valt onze verdenking - om kort te
gaan - op de datering van de oorkonde omdat zij slechts met éénjaartal verbonden
is, terwijl die in de ahtenlijst steunt op een serie chronologische gegevens met
betrekking tot drie abten.

Ludingakerke en de competitie met Marii!ngaarde en Klaarkamp
Die keuze is niet zonder belang, in de eerste plaats voor onze kennis van de sequentie der kloosterstichtingen. Zoals uit de volgorde vande behandeling bij Worp blijkt,
zou bij een start in 1168 de stichting van het eerste Friese klooster in Westergo,
Ludingakerke, pas ná die van de oudste kloosters in Oostergo, Marîêngaarde en
Klaarkamp, gerealiseerd zijn. In dat geval ook waren de augustijner koorheren later
dan de premonstratenzers en cisterciênzers in het land gekomen.
Nederzettingshistorisch lijkt zo'n volgorde al niet erg aannemelijk. Aangezien
kloosters in deze tijd voor het onbekommerd uitoefenen van hun taken over een
omvangrijk (grond)bezit moesten kunnen beschikken, konden zij niet zonder de
materiêle steun van de elite. Hoe rijker het gebied en zijn elite. des te eerder en des
te meer kloosters er gesticht werden. Zo is het geen toeval dat het oudste benedictijnenklooster sinds 1132 gevestigd was in de enige stad die Westerlauwers Friesland
toen rijk was: in Staveren, centrum van het destijds nog uitgebreide graafschap
Zuidergo. Kijken we nu naar het filiatiepatroon van de kloosterorden in het noordelijk kustgebied in zijn geheel, van Vlie tot Wezer, dan blijkt de vuistregel betreffende de parallellie van rijkdom en ouderdom duidelijk op te gaan. Zowel bij de
monastieke (benedictijnen en cisterci~nzers) als canonicale orden (augustijner
koorheren en premonstratenzers) lopen de filiatie~, c.q. expansielijnen van west naar
oost.J 6 Hun Ommelander en Oostfriese hoofdvestigingen werden veelal later gesticht
': dan die in Westerlauwers Friesland. Gegeven dan het feit dat het terpengebied van
Westergo in de volle middeleeuwen het welvarendste 'kerngewest' van alle Friese
landen tussen Vlie en Wezer was, groter en volkrijker dan Oostergo - dat door de
voortschrijdende ontginning van haar omvangrijke achterland pas ná 1200 Westergo
qua rijkdom naar de kroon kon steken - kon dáár na het St. Odulfusklooster te
Staveren de eerstvolgende Friese stichting verwacht worden.
Dat daarbij dan augustijn'er koorheren betrokken werden, eerder dan premonstratenzers en cistercienzers, is heel logisch als we zien naar de ontwikkeling van het
kloosterwezen in zuidelijker streken als Brabant, Limburg, Vlaanderen en Noord:'
Frankrijk. De hervonningsbeweging die resulteerde in de stichting of refonnatie van
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reguliere kanunnikengemeenschappen, bereikte deze gebieden in een vroeger
stadium dan de orden vanC1teaux en Prémontré. Men denke daarbij aan de stichting
en expansie van de abdijen van Arrouaise (ca. 1090) en Kloostetrade/Rolduc (1104).
Nu was de vanuit Prémontré (1121) verspreide kloosterbewegingnauw verwant aan
die van Arrouaise en Rolduc, maar zij interpreteerde de regel van Augustinus
volgens de ordo novus op een nog ascetischer, monachaler wijze. Mede daarom zou
zij meer succes boeken. Men kan voor de religieuze bewegingen van die tijd in het
algemeen wel zeggen dat ze meer aanhangers kregen naannate ze zich sterker van de
wereld afkeerden. Zo kon het gebeuren dat gemeenschappen die begonnen waren
onder begeleiding van Rolduc, zich na enige tijd aansloten bij Prémontré of een van
haar dochterhuizen. J7
Er is uit onverwachte hoek een parallel gegeven dat pleit voor· een hogere
anciënniteit van het augustijner Ludingakerke ten opzichte van Frieslands oudste
premonstratenzer en cisterciënzer vestigingen. In Sibrandus Leots abtenlevens van
Lidlum uit de 16de eeuw wordt namelijk gemeld dat aan Lidlums opname in de orde
van Premontré in 1182 een periode onder begeleiding van Ludingakerke vooraf is
J8
gegaan. De wereldlijke grondlegger van Lidlum, Sibo, zou. zich voor de· instructie
van de door hem en TjalIing Donia van Bennetorpbegonnen kloostergemeenschap
aanvankelijk hebben gewend tot de abt van Ludingakerke, die hem daartoe een
broeder Lambertus als proost meestuurde. J9 Toen Sibo en TjaUing echter de faam
van de rigoureuze ascese der Mariengaarder kloosterlingen hadden vernomen,
zouden zij die verkozen hebben boven de gematigde levenswijze der Ludingakerk~
ster kanunniken. De relatie met Ludingakerke werd dus verbroken en Lidlum werd
het eerste Friese dochterklooster van Mariëngaarde.
De aanloop tot - en de stichting van het klooster Mariengaarde bij Hallum zijn
nauwkeurig geboekstaafd in de Gesta abbaturn Orti Sancte Marie, meer in het
bijzonder in de Vita Fretherici. De initiatiefnemer en eerste abt, Fredericus, pastoor
van Halium bouwde, nadat hem door bisschop Godfried van Rhenen toestemming
verleend was voor het stichten vaneen kanunnikenklooster en hij zich vervolgens in
de abdij Mariënweerdaan de Unge verdiept had in de premonstratenzer wijze van
leven, in 1163 een kapel voor de door hem gevonnde gerneenschap.40 Ongeveer
gelijktijdig, wellicht zelfs iets eerder, vestigde zich bij Rinsumageest een cistercienzer groep monniken, die er eerder in Oostfriesland niet in geslaagd was een goede
materiële basis voor een volwaardige abdij te leggen. Na een aanloopperiode, die
vermoedelijk enige jaren heeft geduurd, werd de stichting bij Rinsumageest in 1165
onder naam Klaarkamp (C/arrlS campus) als abdij opgenornenin de orde van
4J
Citeaux. In de Vita Fretherici wordt aan het bestaan van Klaarkamp gerefereerd,
zonder dat het klooster overigens met name wordt genoemd. 42 Men vindt het
aangeduid als de nieuwe nederzetting van de grijze monniken in Friesland. Gemeld
wordt dat Fredericuseens of een tijdje (a/iquando) zijn biechtelingen het advies had
gegeven om bij die cisterciënzers in te treden; maar toen hij bemerkt had dat die
monniken geld en goederen van intredende kloosterlingen verlangden, zou hij
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besloten hebben hen zelf leiding te geven en zodoende de 'aOllen' tot een vader te
zijn. Het verhaal gaat in de tekst vooraf aan de stichting van de (klooster)kapel in
1163 en is duidelijk bedoeld om Fredericus' 'weg tot het kloosterleven' te
illustreren.43 Daarenboven lijkt het ook ingegeven door concurrentie-overwegingen,
in zoverre het de premonstratenzer route ten hemel via Marit!ngaarde aanprijst boven
die via het 10 km verderop gelegen Klaarkamp. luist ook in Mariëngaarde nam men
immers graag novicen van goede komaf aan. De verschillende· auteurs van de Gesta
abbatumbenadrukken voortdurend de aanzienlijke afkomst van hun abten, proosten,
prioren, kanunniken en nonnen, en worden niet moe om te verhalen hoe hun oversten
er in slaagden de steun van de machtigsten in hetland te verkrijgen.
In het oude cultuurland van Oostergo was Klaarkamp Marit!ngaardes grote
concurrent. De blik van de schrijvers der Gesta is sterk beperkt tot deze regio.
Zelden vennelden zij iets over gebeurtenissen aan gene zijde van de Boorne en de
Middelzee. Zelfs aan de stichting van het eerste dochterklooster van Mariëngaarde,
Lidiurn, besteden ze geen aandacht, met als gevolg dat Ludingakerke amper in het
verhaal voorkomt. Dat laatste gebeurt in feite maar één keer, als het gaat over de
stichting en begeleiding van het net nog in Oostergo gelegen Gerkesklooster,
4S
omstreeks 1241.44 Dan is Ludingakerke een voorname concurrent. Abt Gerbrandus
van dit klooster werd als eerste om begeleiding gevraagd, en heeft die vervolgens
ook geboden - gezien het feit dat hij later schadeloos gesteld werd, maar werd
uiteindelijk gepasseerd ten gunste van Marit!ngaarde, dat later weer de eer aan

Klaarkamp moest laten.
De enige bron over· de competitie tussen Ludingakerke en Mariêngaarde om
Lidlum is dus de boven aangehaalde kroniek van Sibrandus Lea. Er is geen reden om
aan te nemen dat de gegevens daarin niet kloppen. Zij dwingen tot de conclusie dat
Mariêngaarde en ook Klaarkamp - gegeven de vroege concurrentie tussen die tweeten tijde van Sibo's eerste oriêntatie op het kloosterleven nog onbekend waren. Hun
faam had Westergo niet bereikt, wat erop wijst dat ze toen nog niet lang bestaan
hebben. Zou Mariêngaarde vijf jaar eerder dan Ludingakerke tot stand zijn gekomen,
dan waren de door ascese en strenge onthouding gefascineerde Sibo en TjaJling
immers nooit op het idee gekomen hun heHeerst bij Ludingakerke te zoeken. Niet
dat de koorheren van Ludingakerke slecht aangeschreven stonden, maar de premonstratenzer claim dat hun levenswijze gematigder (Iaxior) was dan die van hen, is wel
juist. Uit de Annales Rodenses weten we dat in Ludingakerkes moederklooster
Kloosterrade onder abt Erpo (1141-1179) het strenge monachale regiem zoals dat
46
door eerdere abten was geYntroduceerd, enigszins werd verzacht. Zo werd de
koordienst bekort, de kleding gewijzigd en de zwijgplicht gedeeltelijk opgeheven,
alies overigens om het religieuze leven meer inhoud te geven. Liturgie en studie
kregen in Rolduc, en dus ook 'in Ludingakerke', voorrang boven ascese en handenar-
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Bisschop Hartbert, Rolduc en Ludingakerke

1158 past dus als vroegere datering dan 1168 veel beter in wat wij weten over de
chronologie van de expansie der verschillende orden. Daarbij wijst de keuze van de
Ludigmanni voor het verre Rolduc er alleen al op dat ten tijde van de stichting van
Ludingakerke het in I 163 tot stand gekomen premonstratenzer klooster Mariêngaarde niet als moederabdij in aanmerking kwam. Naast deze algemene verklaringen
voor de band tussen Ludingakerke en Rolduc, is het naar onze mening mogelijk om een reeds door Van Gilsterloops gedane suggestie47 uitwerkend - de oorsprong van
deze band nader in te vullen.
Voor een goed begrip van het ontstaan van deze relatie over lange afstand is het
nuttig eerst de directe omgeving van Ludingakerke nader te bekijken. Zoals reeds ter
sprake kwam wordt in de stichtingsoorkonde de parochiekerk van de Ludinga's
genoemd, die zij als dotatie aan het nieuwe klooster schonken. Het klooster heet later
aan Martinus gewijd te zijn,48 wat enige verbazing wekt omdat de Martinuspatrocinia
in Friesland vrijwel allemaal ouder zijn dan de 12de eeuw. Meestal hebben zij
betrekking op oude moederkerken, die zich in de late middeleeuwen onder meer
door hun grote parochiegebied van de jongere kerken onderscheiden. Dit doet
vermoeden dat het klooster de parochiekerk meteen als kloosterkerk is gaan gebruiken en ook het patrocinium van die kerk overnam. In de 14de eeuw bestond de
49
parochie nog wel en oefenden kanunniken van het klooster er de zielzorg Uit. Toen
in 1423 een einde werd gemaakt aan de kloosterlijke zielzorg zal de parochiefunctie
zijn verdwenen. Windesheim verzette zich immers in beginsel tegen parochiêle
zielzorg door haar leden.
In de 16de eeuwen in later tijd is van een parochie Ludingakerke dan ook geen
sprake meer. Toch komt 't klooster van Ludingakerck (I700) of Luynkerck (1546) in
prekadastrale registers wel als afzonderlijke administratieve eenheid voor naast de
parochie Midlum: het land dat er onder blijkt te horen vormde een bijna-enclave
binnen de parochie MidJum.so Als we alleen op dat kaartbeeldzouden afgaan, lijkt
Ludingakerke op het eerste gezicht een afsplitsing van Midlurn. Bij nader onderzoek
blijkt evenwel dat dit betrekkelijk kleine gebied slechts het 'corpusland' omvatte, het
land dus dat vanuit het klooster werd uitgebaat. SI De oude parochie Ludingakerke
(Lyonia aId ghae) is blijkens een register van 1406~1438 veel groter geweest en
omvatte in het zuiden ook Yslumburen, dat later onder Achlum werd gerekend, en in
het noorden Saltrip met de sates Runia enSibada ten westen van Midlum, waardoor
S2
de oude parochie Ludingakerke grensde aan de rechtsdistrict BarradeeI. Verondersteld mag worden dat ook de tussen Yslumburen en Saltrip liggende terpbuurschappen en sates (o.a. Remsert, Oppe Holcke en Koningsburen)Sl tot het oorspronkelijke
kerspel Ludingakerke hoorden. De conclusie kan daarom zijn dat de parochie
Midlum aanvankelijk slechts een geringe omvang had. In 1423 kwam daarin verandering, doordat met het afstoten van de zielzorg door het klooster de parochiefunctie
van Ludingakerke verdween en de voormalige parochianen, onder wie de meiers op
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kloostergoederen buiten het corpusland, nu onder Midlum en deels onder Achlum
kwamen; alleen het nog bij het klooster in gebruik zijnde corpusland, slechts een
klein deel van de oude parochie, bleef buiten deze parochiële herverkaveling en
werd in administratieve bronnen voortaan als Ludingakerke aangeduid.
De uit de oude omvang van de parochies te trekken conclusie dat Ludingakerke
de oudste parochie was en dat Midlum waarschijnlijk een Ludingakerkster dochterkerk was, komt goed overeen met de beschermheiligen: in Ludingakerke wijst St.
Martinus zoals gezegd op een oudere kerk, tefW'ijl Midlurns patrocinium St.
Nicolaa,sS4 goed bij een latere stichting - in de late 12de of vroege 13de eeuw - past.
De vaststelling dat de uitgestrekte oude parochie Ludingakerke grensde aan het
rechtsdistrict Barradeel geeft bovendien een extra dimensie aan de terloops door Van
Gils gedane suggestie dat de relatie tussen Rolduc en Ludingakerke tot stand is
gekomen door toedoen van de uit Frisiaafkomstige bisschop Hartbert van Utrecht
en zijn familie. 5s Hartberthad uit de periode van vóór zijn intrede in de geestelijke
stand namelijk een zoon Gozewijn, die in 1136 in Rolduc intrad. In de Annales
Rodenses vermelden over hem: 'In die dagen schonk Gozewijn, de zoon van Hartbert, bisschop van Utrecht, een hoeve land aan het klooster. Hij had die zoon
gekregen toen hij nog niet tot priester was gewijd. En nadat Gozewijn zijn intrede in
het klooster had gedaan, werd hij bij de geestelijken geplaatst, daar hij de gelofte had
afgelegd om regulier te zijn en daartoe reeds gevormd was. Deze hoeve ligt tussen de
rivier de Lek en Utrecht, ten zuidwesten van de stad in het dorp dat Schalkwijk
heet,.s6
Over de afkomst van Hartbert en Gozewijn is veel geschreven. De enige oude
bron, de 13de~eeuwse Quedam Narracio, zegt van Hartbert dat hij afkomstig was uit
Frisia, namelijk uit Berum. 57 Omdat de naam Hierurn in verschillende vormen en
samenstellingen in het hele Friese gebied voorkomt, heeft men verschillende
Bierums aangewezen als geboorteplaats van Hartbert. s8 In de huidige wetenschappe~
Iijke literatuur overheerst de mening dat hiermee het dorp Bierum in Fivelgo in de
huidige provincie Groningen wordt bedoeld. Impliciet argument daarvoor was de
grote bemoeienis die Hartbert tijdens zijn episcopaat had met de stad Groningen.
Een nader onderzoek naar het gebruik van de term Frisia en van andere streekaanduidingen in de Quedam Narraciomoet tot de conclusie leiden dat'"deze localisatie
weinig waarschijnlijk is. De kroniek is namelijk één ononderbroken lofzang op de
Westerlauwerse Friezen, in het huidige Friesland dus. Zij zijn de enthousiaste
voorvechters van de belangen van de Utrechtse kerk; slechts een beloning in de
hemel vefW'achtend helpen zij de Utrechtse bisschop tegen diens vijanden. Opmerkelijk is dat het verhaal ons, als het over het Friese gebied tussen Vlie en Wezer gaat,
nooit in het ongewisse laat welke streek precies wordt bedoeld. Zo wordt onder
scheid gemaakt tussen de Friezen van het Munsterse diocees enerzijds en 'onze
Friezen', in het Utrechtse diocees dus, anderzijds. Meestal gebruikt men echter
nauwkeuriger aanduidingen: zoals de landen Westergo, Oostergo, Staveren, Hunsingo, Fivelgo, Langewold en Fredewold. Indien dergelijke preciseringen ontbreken
w
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slaat Frisones, blijkens de context van het verhaal, meestal op de Friezen uit het
huidige Friesland. Nergens in het betoog kan verwarring optreden over welke
Friezen het gaat. Tegen deze achtergrond nu is het wel zeer onwaarschijnlijk dat een
auteur die zozeer de belangen van het bisdom Utrecht en van de Westerlauwerse
Friezen is toegedaan, met Berum zonder nadere aanduiding voor de geboorteplaats
van een gewaardeerde Utrechtse bisschop Bierom in Fivelgo in het diocees Munster
zou hebben bedoeld. Natuurlijk is het geenszins onmogelijk dat een bisschop van
over de dioceesgrenzen geboortig was, maar in dat geval zou de schrijver naar onze
mening dan wel een verduidelijking hebben toegevoegd. S9
Ook Westerlauwers Friesland kende namelijk een Bierom. Met deze naam
werden in de middeleeuwen de dorpen Sexbierum, Pietersbierum en Oosterbierom
met het omliggende rechtsdistrict, dat later Barradeel heette, aangeduid.60 Nog in de
l5de en 16de eeuw werd het zo genoemd.61 Gezien de interesses en voorliefdes van
de auteur van de auteur van de Quedam Narracio is het op voorhand veel waarschijnlijker dat met Hartberts geboortestreek Berum dit Barradeelster Bierum is
bedoeld dan dat in Fivelgo. Deze vaststelling, die min of meer vanzelfsprekend
voortvloeit uit de analyse van het gebruik van streeknamen in de Quedam Narracio,
spoort bijzonder goed met Van Gilsl suggestie dat Gozewijn en Hartbert de verbinding tussen het aan Bierum grenzende Ludingakerke en Rolduc gelegd zouden
kunnen hebben. Een nauwe band tussen of misschien zelfs een samenvallen van de
parentela Ludingmannorumen de familie de Berum, ligt voor de hand. 62 Opmerkelijk is dat nog in de l5de eeuw een adellijke familie in Sexbierum zich beroemde op
het feit dat een verre voorouder bisschop van Utrecht was geweest. 63 Uitgaande van
een nauwe verwantschap tussen de Ludingmanni en de familie de Berum kan voor de
keuze van Ludingakerke voor Rolduc een parallel gevonden worden in de gang van
zaken rond de oudste geschiedenis van het klooster Beme, dat zich aanvankelijk ook
bij Rolduc aansloot: daar dienden twee consanguini van de stichter Folkold van
Beme die priester waren in Rolduc als bemiddelaars. 64
Een Westerlauwerse afstamming van Hartbert past behalve bij de Rolducse
pretenties op Ludingakerke eveneens goed bij Nienneyers veronderstelling dat
Hartberts afkomst een bemiddelende factor was bij de bemoeienissen van bisschop
Andries van Cuyck - Hartbert was toen domproost - met de hervorming van de St,
Odulfusabdij van Staveren en bij de bevestiging van de rechten van de Utrechtse
kerk op de grafelijkheid in Westerlauwers Friesland,6s Duidelijk is tenslotte dat het
door ons hierboven verdedigde jaar 1158, dus acht jaar na Hartberts dood, als
stichtingsdatum van Ludingakerke beter overeenkomt met de door ons aangenomen
rol van Hartberts familie bij de keuze van Rolduc als moederabdijvan Ludingakerke,
dan 1168.
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Zegel van de abt van Ludin.
gakerke uit 1313, in groene
Was, 55 x 33 mm, met daarop
een bisschop ofabt met krom.
staf, vermoedeliik St. Maarten.
Randschrift: SIGILLV{M
ABBATlS} IN LlVDENKERKA.
Foto overgenomen uit Geirnaert en Wei/er, Monasticon
Windeshemense lIl, 305.
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Zegel van de prior van Ludingakerke(J5e eeuw) naar het
onlangs in Achlunl gevonden
stempel, 26mm. Onder een
baldakijn ziet men het borstbeeld van een bisschop met
mijter, boeken kromstaf,
hoogstwaarschijnlijk St. Maarten, rechts een kleine menselijkefiguur met eenstok, vermoedelijk een' bedelaar, Unkreen
plant met bloemen, en verder
sterren op de achtergrond.
Randschrift: SJGILLVM
PRIORIS IN LUDlNGKJRKA,
Foto Fries Museum Leeuwarden.
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Het belang van bisschop Hartberts afkomst
De afkomst van bisschop Hartbert uit Westerlauwers Friesland en de waarschijnlijke
betrokkenheid van zijn verwantschapskring bij de stichting van Ludingakerke levert
zowel voor de geschiedenis van de abdij als voor die van de Friese adel nieuwe
inzichten op. De geschiedenis van de abdij kan er door in bredere chronologische en
geografische kaders worden geplaatst, dan alleen op grond van de abtenlijst en de
oorkonde van 1158 mogelijk was. Indien we verwantschap van de parentela Ludingmannorum en de familie de Berum aannemen, heeft de abdij.een voorgeschiedenis in
de strevingen van een geslacht dat ook buiten Friesland over vele relaties beschikte.
Het aanzien van deze verwantschapsgroep blijkt uit het feit dat zij bisschop Hartbert
voortbracht; haar religieuze belangstelling in de contacten die in 1136 met Rolduc
werden aangegaan door de intrede van Hartberts zoon. Hoewel in het geval van
Ludingakerke geenszins vast staat dat de voorbereidingen tot de stichting reeds
tijdens Hartberts leven genomen werden, kan ter gedachtenbepaling gewezen worden
op een andere kloosterstichting door de familie van een bisschop: die van Marienweerd aan de Linge in 1132'. Daar namen de verwanten van Hartberts voorganger
Andries van Cuyck het initiatief tot de stichting.66 Ook hier sloot de keuze van de
hervonningsheweging aan bij. een reeds in de familie aapwezigereligieuze orientatie:
61
de voorliefde van bisschop Andries voor de premonstratenzers is bekend. Een
andere overeenkomst tussen Ludingakerke en Marienweerd mag misschien in de
localisatie van de stichting gezocht worden. Marienweerd lag in de streek waar de
wortels van de familie VanCuyck - oorspronkelijk heren van Malsen - lagen. Het
zwaartepunt van hun heerschappij lag inmiddels echter elders: in het rijksleen
Cuyck68 en in de stad Utrecht, waar bisschop Andries zijn broer het graafschap van
de stad als erfelijk leen schonk.69 Ook bisschop Harthert bevoordeelde zijn familie
op deze wijze: hij gaf zijn broers de burggraafschappen van Groningen en Coevorden, waardoor sindsdien de grootste belangen van de Van Bierums niet meer in
Westerlauwers Friesland lagen maar in het Oversticht. 10 De verondersteJiing dringt
zich op dat de kloosterstichting in beide gevallen mede diende om de herinnering aan
de herkomst van de familie in leven te houden.
Misschien kunnen we nog een stapje verdergaan bij de reconstructie van de
oudste geschiedenis van de abdij. Zo is het, redenerend vanuit analogie met andere
gevallen waarover meer gegevens voorhanden zijn, volstrekt niet onmogelijk dat de
aan St. Martinus gewijde kerk van de Ludinga's zoals de meeste Martinuskerken in
Friesland oorspronkelijk een bisschoppelijke eigenkerk is geweest. Vóór de 12de
eeuw waren veel bisschoppelijke eigenkerken als leengoed of anderszins in handen
van leken geraakt. Bekende voorbeelden zijn ... buiten Friesland - de kerk van
Steenwijk die tot 1141 aan 'de ministerialen Van Ruinen behoorde en in dat jaar aan
de abdij Ruinen werd overgedragen,11 de kerk van Ferwerd waarvan in 1289 een
bisschoppelijk leenman het patronaatsrecht pretendeerde en daarover in conflict
kwam met de bisschop die haar aan de abdij Foswerd wilde geven,n en de van de
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bisschoppelijke eigenkerk te Oldeboom afgesplitste kapel te Luinjeberd die tot 1281

in handen was van een aanzienlijke locale familie en in dat jaar aan de commanderij
Nes van de Duitse Orde werd afgestaan. 13 Ook de bisschoppelijke St. Maartenskerk
van Minnertsga, die bij de oorkonde van 1158 aan Ludingakerke kwam was blijkens
het met Minnertsga equivalente toponiem Meynardiskerka14 ooit waarschijnlijk zo in
handen van een aanzienlijke leek Meynard. 15 Hoewel in dezelfde oorkonde wordt
benadrukt dat de kerkvoogden en Ludingmanni hun parochiekerk in Ludingakerke
als vrije gift uit eigen bezit aan het nieuwe klooster schonken, kan vanwege het
Maartenspatrocinium en de hierboven verdedigde ouderdom van de parochie
Ludingakerke niet worden uitgesloten dat de Ludinga's in Ludingakerke rechten
hebben verworven op een oorspronkelijk bisschoppelijke eigenkerk. Zij zouden in
Ludingakerke dan. evenmin de oorspronkelijke stichters en patronen zijn geweest als
de toponymisch gekende Meynard dat in Minnertsga was. De overgang van de
parochiekerk van de Ludingmanni uitlekenhand naar de nieuwe abdij zou dan in de
algemene politiek van de Utrechtse bisschoppen van na de investituurstrijd passen
om de nieuw in Friesland gestichte kloosters toe te rusten met oorspronkelijk
bisschoppelijke kerken.16
Ook voor de geschiedenis van de adel van de Noordelijke Nederlanden levert de
afkomst van bisschop Hartbert uit Westerlauwers Friesland tenslotte interessant
materiaal op. De Friese adel blijkt in de 12de eeuw nog minder in een regionaal
isolement te hebben verkeerd als in de late middeleeuwen het geval was. Het is
daarom ook maar de vraag ofhetbetrekkelijk bescheiden grondbezit en het politieke
en culturele isolement van de Friese adel van de 15de eeuw wel naar de 12de eeuw
mag worden teruggeprojecteerd, zoals Maris en recent Buitelaar doen, als zij stellen
dat Hartberts vootvaderen'voorname eigenerfden t17 of 'een lokale adel van grote
hereboeren'78 zouden zijn geweest. De horizon van de Van Bierums strekte zich
blijkens de levensloop van Harbert en zijn zoon Gozewijn namelijk ver buiten
WesterJauwers Friesland uit. Als uitvloeisel van Hartberts episcopaat zou de macht
en het netwerk van relaties van zijn verwantschapskring nog aanmerkelijk groeien:
tengevolge van de belening van zijn broers met de burggraafschappen Groningen en
Coevorden kwam het zwaartepunt van hun bezit in het Oversticht te liggen. Een
aanzienlijk deel van de latere Drentse ridderschap (zoals Van· Groningen,19 Van
Coevorden, Van Peize, Van Ansen, Van Echten, Ter Borch Bo en Knasse)81 voerde
haar afkomst op Hartberts familie terug.82
Vanwege de verbinding die zij zo vormt tussen de Friese adel en de Stichtse
ministerialiteit is de stand van deze familie herhaaldelijk onderwerp van discussie
geweest. Van Winter aarzelde over hun stand,U Blok neigde ertoe hen als 'oude adel'
te beschouwen,84 De Vos van Steenwijk en Schaap speculeerden zelfs over een
grafeJijke afstamming;85 Onze stelling over de Westerlauwerse herkomst van de Van
Bierumsen hun relatie met Ludingakerke levert geen argumenten die deze discussie
kunnen beêindigen, maar neemt wel veel van de schimmigheid rond Hartberts
herkomst weg. De episcopabiliteit Van Harbert maakt het in ieder geval hoogstwaar27

schijnlijk dat ook in Westerlauwers Friesland families aanwezig waren die eerder als
B6
nobiles dan als héreboeren getypeerd kunnen worden. Hoewel latere generaties van
Hartberts familie onder de bisschoppelijke ministeriales worden genoemd, werden
de eerste huwelijken, die we van dit geslacht kennen, gesloten met onverdachte
nobiles (Van Goor B1 en Van Seppenrade).BB Deze overgang van Hartberts neven naar
de Utrechtse ministerialiteit moet waarschijnlijk dan ook niet gezien worden als een
teken van on-edele afstamming. Zij zal eerder samenhangen met de aanzienlijke
functies die zij van de bisschop in leen verkregen en die als het ware om een hechte
band met de bisschop vroegen. B9 Ter ondersteuning van deze reeds door De Vos van
Steenwijk90 en recent ook door Buitelaar gegeven verklaring voorde latereministerialiteit van de uit Van Bierumstammende Drentse riddermatigen kan op de passage in
de Quedam Narracio worden gewezen, waarin wordt benadrukt dat de belangrijke
ambten die zij van de bisschop in leen ontvingen in eerdere tijd 'naar believen (van
de bisschoppen) aan hun afgezanten en meiers (villiel) waren toevertrouwd, zonder
dat hun iets tekort gedaan werd'.91 De toetreding tot de familia sancti Martini zal
beoogd hebben de nieuwe leenmannen een 'bisschopnabije'positie te geven, maar zal
92
zeker ook religieus-ideologische aspecten hebben gehad. De onduidelijke plaats
VaD de familie van bisschop Hartbert tussen liberi, nobi/es en ministeriales kan, ons
inziens, als waarschuwing dienen dat men zich ervoor moet hoeden bij onderzoek
naar de Friese adel bij voorbaat het strakke onderscheid te willen hanteren, zoals dat
voor andere streken wel is te maken.

Bijlage: de abtenlijst van Ludingakerke, uit het Chronicon Universale van Theoded-

cus Pauli, Koninklijke Bibliotheek Brussel, Hs. 22476, p. 18·19.

Tekst
Abbates canonicorum regularium de Luunkerck in Frisia
Abbacia in Luunkerck in Frisia solempnis est, ubi anno Domini MO e LVIII
venerabilis pater Godefridus. episcopus Traiectensis, constituit primum abbatem, qui
dicebatur Wigboldus. Sed postea anno Domini MO eeee XXIX faeti sunt de
abbatibus priores.
[t] Wigboldus obiit anno Domini MO CO LXIII ad Vincula.Petri.
[2] Adelardus obiit anno Domini MO Co LXVI in vigilia nativitatis Christi.
[3] Henricus praefuit annis LIII et submersus est in crastino sanetorum Johannis et
Pauli anno Domini MO eeo XXIIIIo.
[4] Gherbrandus obiit anno Domini MO CC XLIII in profesto annunciatonis

[5] Szialingus obiit anno Domini MO eco XLIm in crastino sancti Odulphi confessoris.
[6] S. Melliffus postquam praefuit duobus annis; obiit felieiter anno Domini MO eeo
XLVlo XX kalendis maii. Huius felkis abbatis tempore quando defecerunt blada in
terra Frisie delate sunt due naves cum frumento prope Harlinghen, quod meritis
abbatis devotissimi Melliffi fuit asseriptum. Et in ecclesiam in vitro ad futurorum
memoriam depictum. Huius sepulchrum est in medio ecclesie cum fonte aque, in
quam reieete Iittere apostoliee ex invidia fuerunt; et occiso delatore supereffluxit
aquam per ecclesiam.
[7] Alardus iste anno Domini suo septimo submersus est iuxta Huusdunen anno MO
eeo LIl in crastino sanete Katherine.
[8] Johannes anno suo 4° intravit ordinem fratrum minorum in erastino Lucie anno
Domini MO eeo LVIo.
[9] Tytardus obiit anno DominiMo eco LVII in crastino LaurenciL
[10] Tedericus anno suo quarto intravit ordinem minorum in festo Potenciane anno
Domini MO eeo LXIo.
[11] WibrandusannoDomini M eeo LXXo obiit in festo sanete Agathe virginis.
[t2] Ebbo obiit anno Domini MO eeo LXXV in resto sancti Jacobi.
[13] Segrepus anno Domini Moeeo LXXXVIII obiit in die Sebastiani.
[t4] Emo resignavit anno DominiMo eeo XCIII.
[t 5] Fredericus resignavit annoM o eeeo VUIo in die Servaeii.
[16] Dodo anno suo quarto obiitanno Domini Mo eec°.xx in die sanet?) Blasii. Et
facta est dedicacio nove eeelesie anno Domini MO eee XXX in festo sancti
Laureneii a domino Jacoho Zudensi episeopo.
[17] Szialingus obiit anno Domini MO eee XL° in festo Michaelis.
[18] Brunerus obiit anno Domini MO eee XXXV in crastino annunciationis
virginis Made.
[19] Sicco obiit anno Domini MO eeco XL XI kalendisjuniL
[20] Thesselinus obiit anno Domini MO eeeo XLV 3 kalendis maiL
[21] Barnardus obiit anno MO eeco LO feria 4 1 ante festum Marci.
(22J Adam obiitanno Domini MO eeeo LXXV in festo Barbare.
[23] Jacobus postquam praefuit annis quinque; electus est Groeninghen in ordine
sancti Benedieti.
[24J Tako obiit anno Domini MO eeeo XeIIlIo in festo sancte Luee.
[25] Lambertus obiit anno Domini MO eeeco VII, anno turn suoquinto amotus est,
et post eUm Mathias suffraganeus fuit loco abbatis tribus anuis.
[26) Johannes obiit anno Domini MO eeeeo XJCO.
(27) Ordachus obiit anno Domini MO ececo XXIo.
[28] Hoytetus. Iste devotus vir eleetus intravit domum canonicorum regularium
prope Haerlem anno Domini MO eeceo XXV, investatus in festo visitacionis Made.
O

virginis Marie.
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[29] Theodericus Stempel post Hoytetum postulatus in grave dampnum monasterii,
qui fuit XXIX abbas et uitimus. Finaliter anno Domini MO CCCCo XXVIIIO in festo
sancte Potenciane rnissi sunt fratres ex Windezim pro reformatione.
Demum anno Domini MO CCCCo XXIX prior de Monte saucte Agnetis veniens cum
XVI fratribus benigne receptus est. Et eodem anno domus de Luunkerck fuit
incorporata capitulo de Windezim, quod tunc fuit in Rugghe prope Brielis in
Zelandia.

Vertaling94
Abten van de reguliere kanunniken van Luunkerck in Friesland
De abdij van Luunkerck in Friesland is een volledig berechtigde abdij, waar in het
jaar des Heren 1158 de eerbiedwaardige vader Godefridus, bisschop van Utrecht, de
eerste abt aanstelde, die Wigboldus werd genoemd. Maar later, in het jaar des Heren
1429. zijn de abten prioren geworden.
[IJ Wigboldus stierf in het jaar des Heren 1163 op Petrus Banden (= I augustus).
[2J Adelardus stierf in het jaar des Heren 1166 (lees 11717) op Kerstavond (= 24
december).
[3J Henricus leidde het klooster 53 jaar en verdronk op de dag na Sint Johannes en
Paulus in het jaar des Heren 1224 (~27 juni).
[4] Gherbrandus9s stierf in het jaar des Heren 1244 op Maria Boodschapsavond (=
24 maart).
[5] Szialinghus stierf in het jaar des Heren 1244 op de dag na Sint Odulfus de
belijder (- 13 juni).
[6J De heilige Melliffus was nadien twee jaar abt en stierf zalig in het jaar des Heren
1246 op de 20ste kalende van mei (= 12 aprii).
Ten tijde van deze zalige abt, toen er gebrek aan koren was in het Friese land, zijn er
twee schepen met graan bij Harlingen aangeland, iets wat wordt toegeschreven aan
de verdiensten van de zeer devote abt Melliffus. En in de kerk is deze gebeurtenis
afgebeeld op een glasvenster·ter memorie van alle nakomenden. Zijn graf is in het
midden van de kerk, meteen waterbron, waarin pauselijke oorkonden uit afgunst in
geworpen zijn; en toen de brenger van die oorkonden gedood werd, is de bron gaan
vloeien, waardoor de kerk overstroomde.
[7J Alardus verdronk in het zevende jaar van zijn abbatiaat in de nabijheid van
Huisduinen in het jaar des Heren 1252, daags na Sinte Catharina (= 26 november).
[8] Johannes is in het vierde jaar van zijn bestuur ingetreden in de orde der minderbroeders op de dag na Lucia' in het jaar des Heren 1256 (= 14 december).
[9] Tytardus stierf in het jaar des Heren 1257, daags na Laurentius (= 11 augustus).
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[10] Tedericus is in het vierde jaar van zijn bestuur ingetreden in de orde der
minderbroeders op het feest van Potenciana in het jaar des Heren 1261 (= 19 mei).
[11] WibrandiJS stierf in het jaar des Heren 1270 op het feest van de heilige maagd
Agatha (= 5 februari).
(121 Ebbo stierf in het jaar des Heren 1275 op het feest van St. Jacob (maior = 25
juli; minor = 22 juni).

[13] Segrepus stierf in het jaar des Heren 1288 op Sebastiaansdag(= 20 januari).
[14] Emo is teruggetreden in het jaar des Heren 1293.
96
[15] Fredericus is teruggetreden in 1308 op Servaasdag (= 13 mei).
[16] Dodo stierf in zijn vierde abtsjaar in het jaar des Heren 1320 op Sint Blasiusdag
(= 3 februari). En de nieuwe kerk werd gewijd in het jaar des Heren 1330, op het
feest van Sint Laurentius, door bisschop heer Jacob van Suden (= 10 augustus)91.
[17] Szialinghus stierf in het jaar des Heren 1340 op het feest van Micha~1 (= 29
september).
[18] Brunerus stierf in het jaar des Heren 1335 op de dag na Maria Boodschap (=
26 maart).
[19J Sicco stierf in het jaar des Heren 1340 op de elfde kalende van juni (= 22 mei).
[20] Thesselinus stierf in het jaar des Heren 1345 op de derde kalende van mei (=
29 april).
[21] Barnardus stierf in het jaar USO op de woensdag vóór het feest van Marcus (=
21 april).
9s

[22J Adam stierf in het jaar des Heren 1375 op het feest van Barbara (= 4 december).
[23] Jacobus Nadat deze vijfjaar het klooster heeft geleid, is hij [tot abt?] gekozen
te Groningen in de orde van ,Sint Benedictus.
[24] Tako
oktober).
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stierf in het jaar des Heren 1394 op het feest van Sint Lucas (= 18

[25] Lambertus stierf in het jaar des Heren 1407; hij werd echter in zijn vijfde
bestuursjaar verwijderd. En na hem is Mathias drie jaar lang suffragaan geweest in
plaats van de abt.
[26] Johannes stierf in het jaar des Heren 1420.
[27] Ordachus 1oo stierf in het jaar des Heren 1421.
[28J Hoytetus. Deze devote man is gekozen [tot overste] in het huis van de reguliere
kanunniken bij Haarlem en daar ingetreden; hij werd gekleed in het jaar des Heren
1425 op het feest van Maria Visitatie(= 2 juli).
[29J Theodericus Stempel, die na Hoytetus tot postulaat benoemd werd tot grote
schade van het klooster, was de 29ste en laatste abt. Tenslotte zijn in het jaar des
heren 1428 op het feest van Sinte Potenciana broeders uit Windesheim gezonden ter
reformatie (= 19 mei).
Eindelijk in het jaar des Heren 1429 is de prior van Sint Agnietenberg, komend met
zestien broeders, welwillend opgenomen. En in hetzelfde jaar is het huis van
Luunkerck geïncorporeerd in het Kapittel van Windesheim, op de vergadering die
werd gehouden te Rugge bij Den Briel in Zeeland.
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Commentaar
Bij nadere toetsing blijkt dat de lijst naast de verifieerbaar correcte mededelingen die
in de noten zijn gesignaleerd, toch ook enkele inconsistenties en fouten bevat. Om
met die inconsistenties te beginnen: van de derde abt, Henricus, wordt gezegd dat
zijn abbatiaat 53 jaar duurde, van 1166 tot 1224. Dat kan natuurlijk nietjuîst zijn.
Als de termijn van 53 jaar klopt, dan is ofwel het aanvangsjaar ofwel het sterfjaar
onjuist. Omdat Andreas Comelius in zijn kroniek Adelardus [2] nog in 1167 ten
tonele voert, nemen we a.an dat afschrijver Theodericus Pauli het aanvangsjaar
verkeerd heeft overgenomen en per ongeluk een V in plaats van een X heeft gelezen.
Er zal MO Co LXXI hebben gestaan.
Verder valt het op dat van twee vlak na elkaar optredende abten Johannes [8] en
Tedericus [tOl wordt gezegd dat ze in het vierdejaar van hun abbatiaat intraden in
de orde der minderbroeders. Vennoedelijk is hier bij Tedericus sprake vaneen
stotter: een afschrijffout waarbij de copiist (een deel van) de voorgaande regel
opnieuw heeft overgenomen. Een soortgelijke fout zal gemaakt zijn bij het vervolg
van de mededelingen over Tedericus en die over de laatste overste van Ludingakerke
vóór de aansluiting bij Windesheim, de 'postulaat'-abt Theodericus Stempel [29]. Het
valt namelijk op dat bij heiden sprake· is van een datering op het feest van de minder
bekende maar in dateringen wel regelmatig genoemde St. Potenciana 10l , oorspronkelijk Pudentianagenoemd. Tweemaal T(h)e(o)dericus en tweemaal Potenciana: dat
kan geen toeval zijn.
De abtenlijst klopt verder niet waar het gaat om de abten uit de eerste helft van
de 14de eeuw. Abt Dodo [16) heet gestorven te zijn in zijn vierde abtsjaar in 1320.
Als dat juist was, had hij aan moeten treden in 1316. Zijn directe voorganger
Fredericus [15] stierf echter reeds in 1308. Bovendien is het vreemd dat de passage
over de wijding van de nieuwe kerk, op St. Laurentiusdag 1330 door wijbisschop
Jacob van Suden, opgenomen is onder het levensbericht van Dodo, die toen dus al
tien jaar overleden was. De chronologie van de lijst is ook bij de volgende drie abten
in de war. want Szialinghus [17] krijgt een latere sterfdag toebedeeld (29 september
1340) dan zijn opvolgers Brunerus [18] (26 maart 1335) en Sicco [19] (22 mei
1340). Laatstgenoemde is overigens de enige uit deze serie die we in andere,
betrouwbare bronnen tegenkomen. Het betreft oorkonden uit de jaren 1319 en
1323. 102 Kortom, de afschrijver heeft er in dit gedeelte een rommeltje van gemaakt óf
de door hem gebruikte tekst deugde hier niet.
Aan het slot stuiten we·ook nog op enkele problemen. Een oorkonde van 20 juli
1410 uit het archief van de bisschoppen van Utrecht meldtonsonomwonden de dood
van abt Johannes en de verkiezing van prior Ordachus [27] tot abt. lOl In plaats van
MOCCCCo XXo moet hier dus MO CCCCO XO worden gelezen. Ordachus' opvolger
Hoytetus [28) was eigenlijk nooit abt; hij is als proostvan Anjum op voordracht van
de kanunniken door de bisschop tot 'administrateur' benoemd om het klooster te
hervonnen en te verenigen met het Kapittelvan Windesheim. De na hem genoemde
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'postulaat' Theodericus Stempel heeft inderdaad het klooster korte tijd geleid,
eveneens slechts als administrateur, al wordt hij in de bronnen niet zo genoemd. In
een pauselijke oorkonde d.d. 30 mei 1427 stemt Martinus V toe in de suppliek van
het COnvent van Ludingakerke om Theodericus Stempel, pastoor van Burgwerd, als
seculier geestelijke voor zeven jaar het bestuur van het klooster toe te vertrouwen,
vooral om orde te scheppen in de economische chaos waarin het verzeild was
geraakt. 104 Daaruit volgt dat Hoytetus er voordien niet in geslaagd was de incorporatie bij Windesheim te realiseren. Van belang is hier dat in genoemde pausoorkonde
wordt gemeld dat het abbatiaat van Ludingakerke vrijgekomen is door het overlijden
(nuper = onlangs) Van abt Johannes. Die naam wordt in de abtenlijstniet genoemd.
Wellicht hangt deze omissie samen met de Windesheimer optiek die in dit laatste
gedeelte naar voren komt: de uiteindelijk in het Windesheimer klooster te Haarlem
ingetreden Hoytetus heet een Vroom man, terwijl Theodericus Stempel, die zich
kennelijk nogal verzet heeft tegen de komst der Windesheimers, verweten wordt
zware schade aan het klooster te hebben toegebracht. Als zodanig is laatstgenoemde
de enîge overste in de abtenlijst met een negatieve beoordeling. Dat doet vermoeden
dat de zinsnedes over de laatste oversten in de Windesheimer periode aan een oudere
abtenlijst toegevoegd zijn, waarbij het kortstondige bestuur van de laatste abt
Johannes over het hoofd is gezien.
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17.
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19.
20.
21.

Noten
22.

I.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Zie: Damen. Benediktijnenkloosters, met de daar vermelde literatuur.
Hierover verderop meer. In de 15de eeuw vonden ze, met uitzondering van
de nonnenpriorij te Achlum, de een na de ander aansluiting bij het hervormingsgezinde kapittel van Windesheim. Hun Windesheimse periode is beter
geboekstaafd. Zie daarvoor: Weiler en Geirnaert, Monasticon Windeshemense, dl. 3.
' '" quod [monasterium de Ludinghakerke] jam a trecentis annis sicut et alia
monasteria WestJrisiae de Bosch, Achtelern, Berghem, Anighum voeata,
abbatiae fuerat subjectum. et adhuc era! tempore Joannis Berensbergh, qui
in prefata monasteria et in omnes canonicos et canonicas regulares totius
Westjrisiae jurisdictionem invenitur exercuisse': Van Gils, 'Eenige opmerkingen'. 15. Heyendal verwijst voor deze passage naar fol. 122 van een
register van Berensbergh. dat verloren gegaan is. Heyendals handschrift van
de Annales met de continuatio wordt bewaard in het archief van Rolduc
onder inv.nr. 1190. Het is gepubliceerd door Laval1eye In dl. 7 van de
H/stoire du Limbourg.
Van 1104-1152 vormen zij een doorlopend verhaal; Van 1152-1157 zijn het
korte aantekeningen. Zie de uitgaven van de Annales Rodenses van Augustus/Jamar en Boeren/Panhuysen.
Andreas Comelius, Chronyk. 95 (wij citeren hier de uitgave van 1742).
Bolhuis, Kritiek. 174; Waterbolk. Twee eeuwen. 62.
Oudheden en Gestigten 11, 132.
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24.
25.
26.
27.
28.

Acquoy. Windesheim lIl, 91; Schoengen l Monasticon Batavum II, 116-118;
Bruna, 'Monastiek leven', 28; De Meijer, 'Frisia Catholica'. 239.
Noomen, 'Friese identiteit'. 149.
Halbertsma, 'Esonstad' , 89.
Van Gils, 'Rolduc en Friesland', 150-154.
Andreas Comelius, 97e. v.
Ubbo Enunius. Rerum Fn·sicarum. 288.
Mol, 'StichtIng Klaarkamp' , 2 e.v.
Worp van Thabor, Chronicon Frisiae, 127-128.
Weilers en Geimaert, Monasticon Windeshemense lIl, 306.
Baart en Van Buijtenen, 'Bergums kerk', 157.
Carasso~Kok. Repenorium verhalende bronnen, 243-248; Bruch, -, Abtenlijst
Bloemkamp', 86-88; Waale, 'Auteurschap', 187-188.
Van der Werff. 'Egmondse abtenlijsten', 151.
Vier andere lijsten werden reeds gepubliceerd: Mariënweerd (De Fremery),
Rijnsburg (Hüffer), Bloemkamp (Bruch) en Egmond (Van der Werff).
Bruch. 'AbtenlijSt Bloemkamp' , 87; verg. Halbertsma, 'Bonifatius' levenseinde', 12-15.
Of hij de lijsten afschreef van reeds bestaande dan wel samenstelde op
grond van andere bronnen. zoals memörielijsten, kalendaria. kronieken
e.d.• moet hier in het midden worden gelaten. Bruch, ! Abtenlijst Bloemkamp " 95, meent met betrekking tot de lijst van BJoemkamp dat Pauli deze
van een bestaande lijst overnam welke omstreeks 1330 was samengesteld uit
oudere gegevens. onder meer uit kalendaria die men van de oudere abten
had. Van der Werff. 'Egmondse abtenlijsten'. 156, veronderstelt ten
aanzien van Egmond dat Pauli de lijst met behulp van bronnen ter plaatse
zelf heeft gecompileerd. Voor deze en andere abdijen in Holland en Gelre.
die - naar Pauli zelf schrijft - regelmatig door hem bezocht werden. is dat
zeer wel mogelijk. Voor Bloemkamp en Ludingakerke ligt een uitvoerig
archiefbezoek o.i. minder voor de hand.
Andreas Cornelius. Chronyk. 97. Het verder overigens volstrekt fictieve
verhaal gaat over het heerschap Tako Harliga, gehuwd met Jetze Saskerdochter te Hams, die vanuit zijn stins veel strijd leverde met de familie
Gratinga aldaar en de Ludingakerkster conversen. De vreedzaam gezinde
abt Adelardus zou ten langen leste in 1167 zijn conversen en 'die van
Gratinga' ertoe gebracht hebben het huis te Harliga .aan te. vallen en Tako
dood te slaan.
Van Gils. 'Rolduc en Friesland', 150.
Naamen. 'Friese identiteit' •. 150-153.
Zie hierna de bijlage met het bijbehorende commentaar.
Mol, Friese huizen, 47-51.
Colmjon, Register, nr. 185 (1319, juli 21).
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29.
30.
31.

32.
33.

34.

35.

OSUJ, nr. 427.
OSU J, nr. 462.
OSU J, nr. 400.
OSU J, nr. 457.
'Anno Domini MCLXVIII, temporibus Alexandrl papoe tertil et Frederici
primi imperatoris. anno suo XVI' .

'Anno Domini MCUUII, anno quarto Alexandri papoe tertii. en undecimo
Frederici imperatoris, fundatum est monasterium Horti Mariae'; ' ... anno
XIII Frederici primi imperatoris, fundatum est monasterium Claricampi ... ':
Worp van Thaher. Chronicon Frisiae. 127.
Het wil ons voorkomen dat hij niet het origineel maar een afschrift onder
ogen heeft gehad, waarin het jaartal 1168 was opgenomen. Hij kwam zelf
heel bewust op 1168 uit; anders zou hij de stichting van Ludingakerke niet
ná die van Mariëngaarde en Klaarkamp hebben behandeld. Getuige ook zijn
conclusie aan het slot van de oorkonde: 'Videtur ex praescriptis monasteri-

um in Ludingekercke paulo ante fundatum, sed quo tempore aut anno

invenire non potui' , was Worp zelf nieuwsgierig genoeg naar het precieze
36.
37.

38.

39.

40.

40

stichtingsjaar.
Zie voor de data: Mol, Friese huizen, 32; Tromp, Groninger kloosters,
passim; en Smid, Ostfriesisehe Kirehengesehiehte.
Dit was bijvoorbeeld het geval met het Brabantse klooster Beme, dat van
1132 tot 1134 onder leiding stond van een proost uit Rolduc, en in 1134
bevolkt werd met Premonstratenzers uit Mariênweerd: Schoengen, Monasticon Batavum I1, 31-32; Van Rij, 'Stichtingskroniekje Berne', 127: Dekker,
'Norbertijnen', 180-181.
Sibrandus Leo, Abtenlevens, 31-32. Overigens geeft Sibrandus Leo de
Ludingakerlcster abt tot wie Sibo zich eerst wendde, de naam Gerbrandus.
Dat klopt noch met de abtenlijst, noch met de 13de~eeuwse Gesta abbatum
Orti sancte Marie waaraan Sibrandus Lee veel van zijn informatie ontleende: in de Gesta wordt Gerbrandus (chronologisch in overeenstemming met
de abtenlijst) opgevoerd als de abt van Ludingakerke die betrokken was bij
de stichting van Gerkesklooster (ca. 1241). Wellicht heeft Sibrandus hier

41.

42.

dederat aliquando sibi eonfessis, ut claustrum monachorum intrarent
griseorum, quos novellamin Frisia plantacionem fecisse eontigerat. {...] At
monaehi, dilectionis precipue immemores et Javoris maximi experientiam
obWi, sibi prospicientes, divites quoscunque redpi centuerunt, pauperes
removeri. Tune ille, pauperum genus neglectum iri - immo sibi potius
reservari- conspidens, dicebat intra se: 'Christus cum dives esset, pro
nobis pauer Jactus est, ut divitias glorie sue nobis manifestaret. [pse enim
suscitat de pulvere egenum et de stercore erigit pauperem. Vocabo ergo
illos et habitabo cum illis, et ero illis in patrem et ipsi michi in jilios; immo
ero in illis sicut ex ipsis'.
43.

abusievelijk diens naam overgenomen.
Er is te Lidlum een 12de-eeuws zegelstempel gevonden dat blijkens de
naam in het randschrift, Lambertus, eanonicus de Vallis Sancte Marie,aan
deze broeder uit Ludingakerke behoord zou kunnen hebben: Zijlstra,
'Zegelstempels', 53.
In een recent, enigszins pedant opstel over het klooster Steinfeld en zijn
Oostfriese dochterstichtingen betoogt Löhnertz CKloster Steinfeld', 15 e.v)
dat de eigenlijke stichting van het klooster Mariëngaarde eerst op 1170
gedateerd moet worden omdat de aansluiting bij Steinfeld pas in of na dat
jaar gerealiseerd werd. Het jaar 1163 wuift hij weg met de opmerking dat

dat Diet op een klooster maar een kapel slaat. Nu is de aansluiting bij
Steinfeld niet gedateerd; en het valt niet uit te sluiten dat die eerst in of na
1170 tot stand kwam, al zijn Löhnertz' aanwijzingen daaromtrent weinig
dwingend. Daarmee is echter niet gezegd dat er tot die tijd geenkloostergemeenschap in Mariëngaarde leefde volgens de voorschriften van Prémontré.
Uit· de context van de voorafgaande oriëntatie op Mariënweerd en de
voordien verkregen toestemming tot het stichten van een klooster blijkt
zonneklaar dat de aan Maria en Johannes de Evangelist gewijde kapel in
kwestie van het begin af aan bestemd was om te dienen als bedehuis van een
kloostergemeenschap. De op de vermelding van de kapelbouw volgende
verhalen over de massale toeloop van volgelingen maken duidelijk dat
Fredericus en zijn gemeenschap met hun wijze van leven al heei snel naam
maakten in de directe omgeving. De aansluiting bij Steinfeld kan die
aantrekkingskracht later nog wel hebben verhoogd, maar zij vormde zeer
zeker niet het begin daarvan. Löhnertz slaat overigens ook verderop in zijn
artikel herhaaldelijk de plank. mis, vooral door zijn gebrekkige kennis van
de Nederlandse literatuur.
Zie: Moi, 'Stichting Klaarkamp'.
Gesta abbatum, vita Fretherici, cap. XXVII, p. 29-30: 'Preterea consilium

44.

Löhnertz, 'KIoster Steinfeld', leest hierin, dat' ... Friedrich nach dem
Besuch in.Steinfeld seinen Konvent zur Ausbildung in die Zisterzienserabtei
.Klaarkamp schickt .... Dat lijkt ons een totaal verkeerde interpretatie, niet
alleen omdat er allenninst sprake is van een tijdelijk leerverblijf - het gaat
om een definitieve intrede waarvoor een substantiële materiële tegenprestatie wordt verlangd - maar vooral ook omdat deze episode in de vita ver vóór
de aansluiting bij Steinfeld wordt geplaatst, nog vóór de stichting van de
(klooster)kapeI. Het plusquamperfectum (dederat) is met opzet gebruikt om
het weloverwogen karakter te onderstrepen van Fredericus' besluit een
nieuwe, ascetische gemeenschap te stichten naast die van de toch om hun
afsterving w vennaardecisterciënzers.
Gesta abbatum, vita Ethelgeri, cap. XLIV en XLVII, p. 212-214.
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Ludingakerke moet ecn tiental jaar eerder, in 1231, ook al een concurrent

ibidem, 188. Vergelijk ook: Dekker, Kroinme Rijngebied, 252. Hartbert
was aanvankelijk domkanwmik (vermeld vanaf 1116, asu I, nr. 286, cf.
nr. 288, 290, 293, 320, 327 en 331); hij werd in 1131 domproost en was
van 1139 tot 1150 bisschop.

van Mariëngaarde geweest zijn bij de stichting van Haskerconvent. De tot
de gemeenschap van Mariëngaarde horende kluizenaar Dodo werd immers

46.

47.
48.

49.

50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

door stichter Wibrandus aangetrokken om het sanctuarium van Haske tot
een gebedsoord te maken: Mol, 'Haskerkonvint', 28-32. Een opmerkelijke
parallel met Lidlum/Ludingakerke is dat in de Gesla abba/urn, en dan in het
bijzonder de Vita Siardi, met geen woord over de stichting van Haske wordt
gerept, en dat de zalige Dodo eerst in de 16de eeuw een plaatsje op de
heiligenkalender van de premonstratenzers heeft verkregen.
Ocutz, Geistliches und geis/iges Leben, 176-181. Deutz benadrukt dat de

58.

door abt Erpo doorgevoerde aanpassingen van de consûetudines allerminst

59.

leidden tot vermindering van religieuze spankracht. Integendeel, ze maakten
de weg vrij voor een verdieping van het geestelijk leven. Juist onder abt
Erpo zou Kloosterrade het hoogtepunt van zijn bloei hebben beleefd.
Van Gils, 'Rolduc en Friesland', 153; verg. Boeren, De abdij Rolduc, 44.
GPCV I, 166 (1323): 'molUlSteri(um) sancti Martini in Luidenkerka'. Ook
het het abtszegel en het latere priorszegel vertonen St. Martinus: Weiler en
Geirnaert, Monasticon Windeshemense 111, 305; verg. Zijlstra, 'Zegelstempels',40.
In 1319 erkende de proost van het kapittel van St. Jan als aartsdiaken van
Westergo het recht van de abt om, althans voor de duur van zijn leven, in
Ludingakerke en andere met name genoemde plaatsen leden van zijn
kloostergemeenschap als zielzorgers aan te stellen: Colmjon, Register, nr.
185. In de taxenlijst van 1440 van het kapittel van St. Jan, die waarschijnlijk gebaseerd is op oudere lijsten, is sprake van een kapel bij Ludingakerke: 'Ludinckerke et capella ibidem': Muller, Indeeling I, 346.
RvelA II1, 291-293 (1546); PKAFIV, 72-76, verg. ald. 67 en 70 (1700).
Postma, 'Corpora', 19-21.
Overdiep en Tjessinga, Rechtsomgang van Franekeradeel, 22, 80-85. Ten
noorden van Ludingakerkebehoorde de parochie Wljnaldum, ten westen de
parochie Almenum-Harlingen tot Barradeel.
Zie voor de ligging van Remsert en Holcke(ma): PKAFIV, 64-67.
Verhoeven, 'Kerkpatrocinia', 91.
Van Gils, '·Rolduc en Friesland', 153.
Annales Rodenses, Augustus/Jamar ed., 162: 'His diebus dedit ecc1esie

mansum terre Gozwinus, Hartberti Traiectensis episcopi filius, cum ille
adhuc sacerdotio non esset sublimatus, et ingressus claustrum positus est ad
clericatum sub regu!ari iam professione educatus. Mansus iste situs est inter
Leccam fluvium et Traiectum, a civitate contra affricum aput villam, cui
Salcwich est vocabulum'. Dat deze hoeve afkomstig was van zijn vader
blijkt uit het feit dat Rolduc in 1137 van bisschop Hartbert een aangrenzende hoeve kocht: ibidem, 168. In 1146 stootte Rolduc dit 'Fernbesitz' af:
42
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'... de Frisia oriundus id est de Berum': Quedam Narraciocap. 2, p. 2-5.
Het volgende berust grotendeels op: Noomen, 'Koningsgoed' , 125-126.
Genoemd zijn Bierom in Fivelgo, Wierum bij Dorkwerd in de Middag,
BierUInheerd bij Eenrum in Hunsingo (zie: Noomen, 'Koningsgoed' , 125)
en Bierumerterp bij Hantumeruitburen in Oostergo (zie: Winsemius,
Chronique, 134; zie voor de ligging: Eekhoff, Nieuwe atlas, kaart 3).
Noomen, 'Koningsgoed' , 126; zie nu ook: Van Rij, in: Quedam Narracio.

x-xi.
60.
61.

P. Sipma, 'Toponymy Barradiel', 170-181.
Oudfriesche oorkonden 11, nr. 77 (1474): 'gree/man in Berim'; Van Apel.
doorn, Kerkelijke goederen I, 223: 'Bierumme sin/stoel'.
62.
Omdat we van de Ludingmanni alleen Eilwerdus bij naam kennen, is een
vergelijking van de namenvoorraad in beide families niet mogelijk. In
verband met de naam Ludingmanni ('afstammelingen van Ludo') is wel
opmerkelijk dat Hartbert een broer Ludolfus had: Quedam Narracio, cap.
2, p. 2. Een indirecte relatie tussen Hartberts verwanten en Ludingakerke is
er in het advies dat de abt van Weerselo geeft bij de legalisering van
Ludingakerke in 1158: het klooster Weerselo werd onder bisschop Hartbert
gesticht en gedoteerd door Hugo van Goor, wiens kleindochter in dezelfde
tijd trouwde met een oomzegger van Hartbert: Quedam Narracio, cap. 7, p.
13; Maris, Voogdij, 26, 39; verg. Roemeling, 'Adellijke geslachten', 235.
63.
Het betreft de laatmi4deleeuwse afstammingspretentie van de VanAdelens
uit Sexbierum, die in 1340 ut fautores vetehelpers van de abdij Ludingakerke geweest zouden zijn: Sibrandus Leo, Abtenlevens, 51. Zij pretendeerden
afstamming van een broer van de heilige bisschop Frederikvan Utrecht.
Waarschijnlijk is de herinnering aan de verwantschap aanvankelijk ineengeschrompeld tot de notie dat 'een Bierumer bisschop is geweest' en is bij
.de verschriftelijking van deze traditie in de 15de-eeuwse Hollandse en
Friese geschiedschrijving dit erfgerucht gehecht aan bisschop Frederik, die
niet alleen heilig was, maar die zich evenals Hartbert intensief met Friesland heeft bezig gehouden, onder meer als stichter van de abdij te Staveren:
Naamen, 'Consolidatie', 157·158, 173·174; Noomen, 'Friese identiteit',
179 nt. 125. In het Fivelgoër Bierum ontbreekt dergelijke 'circumstantial
evidence': verg. Noomen, 'Middeleeuwse bezitsverhoudingen', 69-70, 78.
64. Annales Radenses, Augustus/Jamar ed., 155 (ao. 1132); verg. Van Rij,
'Stichtingskroniekje', 100.
65.
Niermeyer, 'Staatsgezag', 1-33. In het kader van Hmberts Westerlauwerse
afkomst is voorts interessant dat de abt van Corvey in het geschil dat hij met
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66.
67.
68.
69.
70.

bisschop Hartbert had over de kerk van Leeuwarden, er rekening mee hield
dat Hartbert een van zijn amici tot pastoor in Leeuwarden zou willen
benoemen, asu I, nr. 398 (1l49); en dat tot een in de 12de eeuw (verg.
Palmboom, 'Mensa episcopalis' . 78) gesticht fonds van het Utrechtse
domkapittel aanzienlijke cijnsopbrengsten in Tzummarum (in het district
Bierum) behoorden: Muller, Rechtsbronnen, 49.
Van Bavel, Goederenverwerving, 117-124.
Dekker, 'Norbertijnen', 18i, 186.
Coldeweij, Kuyc, 12, 245.

84.
85.

Blok, 'Vroege middeleeuwen', 156.
De Vos van Steenwijk, Drentse adel, 24, 114; Schaap, 'Machthebbers', 1-

86.

Blok, 'Vroege middeleeuwen', 156; Buitelaar, Ministerialiteit, 34, houdt de
mogelijkheid open dat ook de aanzienlijkste ministerialen het tot bisschop
konden brengen.
Ook de Van Goors, voogden van het sticht Utrecht, waren betrokken bij de
stichting van een klooster in hun streek van herkomst: Macis, Voogdij, 26;
verg. noot 62.
Een hypothese over de tot standkoming van deze alliantie bij Noomen,
'Koningsgoed' , 104.
Buitelaar, Ministerialiteit, 339. Een dergelijke overgang maakten de Nederstichtse Van Goyes en de Sallandse Van Buckhorsten. Buitelaar, ibidem,
338, maakt geen melding van het artikel van Kamerling en Schaap, 'Van
Buckhorst' ,die op grond van de rechten van de Van Buckhorsts op de kerk
van Eelde een begunstiging van Van Buckhorst door Hartbert en een
alliantie Van Buckhorst-Van Bierom aannamen. Wij wijzen in verband met
deze hypothese nog op het voorkomen van de naam Gozewijn in de 2e
generatie Van Buckhorst/Van Gemen (120111203) en op de fascinerende
gelijkenis van de latere wapens Van Peize en Van Buckhorst.
De Vos van Steenwijk, Drentse adel, 16. Volgens De Vos van Steenwijk
zou de overgang naar de ministerialiteit geen verlies van adeldom hebben
geïmpliceerd. Hoewel Van Winter en Buitelaar wel zo'n verlies aannemen,
meent Buitelaar, Ministerialiteit, 338, dat de overgang 'niet-oneervol' was
en signaleert Van Winter, 'Aristocratisering', 30, dat de Van Coevordens
later weer adellijk huwden en tot de adel behoorden. In de practijk convergeren de conclusies ten aanzien van Hartberts familie dus méér dan men
vanwege de wetenschappelijke strijd over het karakter van de ministerialiteit
zou verwachten.
Quedam Narracio, cap. 2, p. 4-5.
Zie bijv. het eerste hoofdstuk in: G. Duby e.a., De I'Europeféodale à la
Renaissance. Histoire de la vie privée Il (Paris 1985). Aan de religieuze
aspecten van het behoren tot de ministerialiteit van godshuizen werd in de
Noordelijke Nederlanden tot dusver weinig aandacht besteed.
Na sancti volgt hier, dubbelop, nog een S als afkorting van sanct(i).

6.

87.

Maris, Voogdij, 65; Coldeweij, Kuyc, 30; Buitelaar,· Ministerialiteit, 53.
Quedam Narracio, cap. 2, p. 4-5. Voor bezittingen in het Gorecht en

88.

Drenthe van de Van Bierurns vóór de tijd van bisschop Hartbert, zoals

89.

aangenomen door Schaap ('Machthebbers'. 1~6) en - voorzichtiger - door
Blok (Blok, 'Vroege middeleeuwen'. 156) ontbreekt iedere aanwijzing. Hun
goederen rond Groningen gaan geheel terug op het voormalige koningsgoed
aldaar, dat in 1040 voor een deel aan het domkapittel was gekomen en voor
een ander deel eerder al aan de bisschop: Noomen, 'Koningsgoed"' , 106,
121-122, 125, 129.

71.
72.
73.
74.

75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
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asu I, nr. 381 (1141).
Ehrentraut, Friesisches Archiv 11, 375-379; Van Buijtenen, St. Vitus, 146149.
Mol, Friese huizen, 51-53.

Een overzicht van de naamsvormen geeft H. Halbertsma, 'De St. Maartenskerk te Minnertsga', in: Barrodeel, 109-128, aid. i13. De toponiemen
MeynordiskerkalMinnertsga en LudingakerkelLyoniaghoe (verg. noot 52)
vormen dus vergelijkbare doubletten.
Vergelijk de situatie in Zeeland, waar Dekker, ZUid Beveland, 365-366,
waarschuwt dat uit met persoonsnamen samengestelde toponiemen op kerkte) niet mag worden afgeieid dat deze personen de (enige) fundotores
en patroni waren.
Zie voor het voorgaande naast R.R. Post, Eigenkerken en bisschoppelijk
gezag in het diocees Utrecht tot de Hde eeuw (Utrecht 1928): Van Buijtenen, St. Vitus, 23-47; Mol, Friese Huizen, 62; en recent Mol, 'De Johamtiters', 126.
Maris, Voogdij, 44, 51.
Buitelaar, Ministerialiteit, 34.
Een overzicht geeft: Schaap, 'Burggraven', 71-104.

90.

91.
92.

93.
94.
95.

Een overzicht geeft Roemeliug 'Adellijke gesiachten', (1973) i9O-217, 238.
298, (1977) 225-278.

Schaap, 'Knasse' ,472 e.v.
Zie ook: De Vos van Steenwijk, Drentse adel, 92-139.
Van Winter, 'Adel, ministerialiteit en ridderschap', 129.

96.

Verg. Van Giis, 'Roiduc en Friesland', 150-152.

Gerbrandus wordt genoemd in de abtenlevens van Mariëngaarde als de
Ludingakerkster abt bij wie Gericus van Wigarathorpe omstreeks 1241 als
eerste aanklopte voor de begeleiding van de door hem begonnen kloosterstichting, die later Gerkesklooster zou heten: Gesta abbatum, 212-214.
Fredericus komt voor in een oorkonde met betrekking tot de kerken van
Texei d.d. 1295, nájuli 15: aSUIV, nr. 3112.
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97.

98.

99.

Jacob van Denemarcken, bisschop van Suden, was wijbisschop van de
bisschop van Utrecht. Hij maakte zijn testament op 11 oktober 1331 en

J

stierf vermoedelijk elf dagen later: Weijling, Wijbisschoppen, 143.
Adam komt voor als abt van Ludingakerke in een oorkonde d.d. 19 juni
1370: RAD, Archief Kapittel van St. Jan, inv.nr. 1170; verg. Colmjon,

!@

I

Register, nr. 335.
Tako, abt van Ludingakerke, treedt als arbiter op in een geschil over de

kerk van Den Burg op Texel, d.d. 22 mei 1394: ARA, Archief Kapittei St.
100.

101.
102.
103.
104.

Maria op het Hof, inv.nr. 245; verg. Colmjon, Register, nr. 384.
Abt Oedze/Odze/Ordachus komt voor in oorkonden van 2 juni 1420, 6 mei
1421 en I april 1422, resp. in: GPCV I, 412-413; ibidem, 433-434; en
Repertorium Germanicum IV, kol. 1929. Laatstgenoemde akte betreft de
benoeming van een pastoor te Monnickendam op voordracht van abt Ordachus. De voordracht zal uiteraard eerder gedateerd moeten worden dan de
benoeming. De datum is dus niet in strijd met het door deabtenlijst opgegeven sterfjaar van Ordachus.

Monna, Zwerftocht, 240.
RAD, Archief Kapittel van St. Jan, inv.nr. 1169: 21 juli 1319 (verg.
Colmjon, Register, nr. 185); GPCVI, 166: 12juni 1323.
Muller, Regesten, nr. 1841.
Reimers, Friesische Papsturkunden, 38-39: nr. XI.
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