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Kruisheren op de zieleheilsmarkt: de titel doet op het eerste gezicht mis
schien wat vreemd aan. Het is weinig gebruikelijk om de werkzaamheid van 
middeleeuwse religieuzen in economische termen te vatten. Als we het over 
kloosters en hun taak en betekenis hebben, denken we toch in de eerste 
plaats aan centra van wetenschap en cultuur of aan gewijde oorden van stil
te en verering. Een enkele keer maken we ons - zoals in het geval van de 
economische sterke cisterciënzer abdijen - wel eens een voorstelling van 
kloosters als grote landbouwcoöperaties, maar verder gaat de verbeelding 
toch meestal niet. Kloosters waren geen BV ' S en laten zich niet als zodanig 
beschrijven. Kloostergeschiedenis is daarom meestal het verhaal van oor

sprong, groei, bloei en verval. 
Toch kan het nuttig zijn ter verklaring van het succes of ook van het falen 
van verschillende kloosters en orden, begrippen uit de economie te hante
ren. Kloosters mogen dan geen winstoogmerk hebben, als dienstverlenende 
instellingen voegen ze zich wel degelijk naar bepaalde economische wetma
tigheden, meer in het bijzonder naar de wet van vraag en aanbod. Middel
eeuwse kloosters opereerden al evenmin als de tegenwoordige in een maat
schappelijk vacuüm. Ze voorzagen in bepaalde behoeften die naar plaats 
en tijd wisselden. Als ik ze onder één noemer mag brengen, zou ik ze willen 
typeren als verzekeringsinstellingen; als instellingen bij wie men zich kon 
verzekeren tegen de risico's van het hiernamaals. Men kocht er gebeden en 
goede werken met de bedoeling om daardoor een plaats in de hemel te be
reiken, en dat liefst via een zo kort mogelijke weg. Natuurlijk waren de 
meeste begunstigers zich ervan bewust dat ultieme zekerheid niet van mon
niken te verkrijgen was - wat trouwens ook door die monniken werd be
seft - , maar zij schatten de waarde van hun bemiddeling wel zeer hoog. 
Een voorbeeld biedt hier de stichtingsakte van het kruisherenconvent van 
Franeker. 1 De oorkonder, heer Syardus Watkenszoon, pastoor van Arum 

I. Groot Placant en Charterboek van Vn'esland (cpcv ) dl. I , G, F. Thoe Schwartzenberg en Hohenlans
berg ed , (Leeuwarden 1768), 620-622 (4 april 1468), 
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en deken van Franekeradeel, stelt goederen beschikbaar voor de stichting 
van een klooster, in de overtuiging dat het goed is 'om wat in de aarde te 
zaaien dat hij ... met menichJuldiger vrucht weder sal moegen vergaederen in den He

mel'. Hij motiveert dat nog verder door op te merken dat het nuttig is ' den 

dach van den utersten gerechte met goeden wercken voer te gane'. Zo vindt men het 
in allerlei variaties vaak geformuleerd, in schenkingsoorkonden, testamen
ten en andere rechtsdocumenten.2 Het lijken cliché's en ze zijn het tot op 
zekere hoogte ook, maar dat mag geen reden zijn om aan de achterliggende 
motieven der donateurs te twijfelen. Heer Syardus en zijn mede-begunsti
gers waren werkelijk bezorgd om de redding van hun ziel. 
Gelovigen verlangden dus heilszekerheid en waren bereid daarvoor te beta
len. Monniken en nonnen bemiddelden daarin , namen de betalingen in 
ontvangst en leefden daarvan. Maar vraag en aanbod waren in dezen niet 
constant. Gelovigen konden die zekerheid ook verkrijgen bij parochieker
ken, gasthuizen, pelgrimsoorden of bij andere kloosters. Anderzijds vorm
den kloosters slechts een deel van de aanbiedende partijen op de ziele
heilsmarkt. Ze wedijverden met parochiegeestelijken, gasthuizen en in ze
kere zin ook met elkaar om de gunst van de gelovigen. Waarbij ze ieder hun 
bijzondere spirituele kwaliteiten en specialiteiten ontwikkelden en ook aan
prezen om die gunst te veroveren en vast te houden. 
De lokatie speelde daarbij een belangrijke rol. Waar eenmaal een klooster 
gevestigd was dat in de vraag naar heilsbemiddeling van de streek voorzag, 
was in beginsel geen plaats voor een tweede of derde, tenzij de plaats groeide 
ofhet nieuwe klooster geheel eigen en aantrekkelijker kwaliteiten bezat wel
ke die van de ander in de schaduw stelde. 
De vraag die ons nu hier bezighoudt, is die naar het succes van de kruishe
ren op de kloosterlijke Friese zieleheilsrnarkt. Hoe is het mogelijk dat deze 
kleine canonicale orde, die in de eerste helft van de 13de eeuw in de omge
ving van Hoei heet te zijn ontstaan en van daaruit een bescheiden versprei -
ding kreeg in België, het Rijnland en Engeland, er in de tweede helft van 
de 15de eeuw in slaagde een viertal levensvatbare stichtingen te realiseren 
in het reeds overvolle kloosterlandschap van Friesland en Groningen? Om 
die vraag te beantwoorden wil ik me vooral richten op de kloosters van 
Sneek en Franeker en voor de context verwijzen naar de Groningse kloos
ters. De data zijn bekend: vanuit moederkloosters in Westfalen en Zuid
Nederland stichtten de kruisheren in 1464 een belangrijk klooster in Sneek, 
in 1465 een in Ter Apel, in 1466 een in Franeker, en in 1489 een in Scharmer, 
terwijl ze voorts in Westerlauwers Friesland nog de zielzorg van het in 1483 
ontstane vrouwenklooster Nazareth bij Idsega voor hun rekening namen.3 

2. Verg. JA. Mol, 'Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, 
kloosters en armen in testamenten uit Friesland, 1400-1580', in : I n de schaduw van de eeuwigheid. Tien 

studies over religie en samenleving in laat-middeleeuws Nederland, N . Lettinck en JJ van Moolenbroek 
ed. (Utrecht 1986), 28-64, 259-269. Hier p. 28-29. 
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Deze stichtingsreeks staat binnen de kruisheren-orde niet op zichzelf. Ze 
maakt deel uit van een meer algemene expansie in Noordduitsland en de 
Nederlanden in de 15de eeuw. 4 Een expansie die weer in twee fasen onder
scheiden kan worden: een in de jaren twintig, dertig en veertig, en een in 
de jaren zestig, zeventig en tachtig. Deze gefaseerde uitbreiding bracht de 
orde een verdubbeling van het aantal kloosters. Telde zij aan het eind van 
de 14de eeuw niet meer dan ca. 35 instellingen, een eeuw later waren het 
er bijna 80. Het antwoord op de vraag naar het welslagen van de Friese 
stichtingen kan daarom mogelijk ook een helderder zicht bieden op de 
15de-eeuwse uitbreiding van de orde in het algemeen. 
Opmerkelijk is dat de kruisherenconventen van Sneek en Franeker de twee 
laatste mannenkloosters waren die in Westerlauwers Friesland tot stand 
kwamen.5 Hetzelfde geldt met betrekking tot Groningerland voor de kloos
ters Ter Apel en Scharmer. 6 Ook zij waren de laatste die zich een vaste plaats 
in het kloosterlandschap wisten te veroveren. Even opmerkelijk is dat de 
Friese kloosters in steden tot stand kwamen terwijl die in Groningerland 
zich als plattelandskloosters ontwikkelden. Voor beide typen geldt dat het 
doordringen van de kruisheren verrassend is, aangezien er ten tijde van hun 
komst al een fijnmazig netwerk van kloosters bestond, zowel in de steden 
als op het land. Een netwerk dat in de steden goeddeels door de bedelorden 
werd bezet, en op het platteland door de monachale en canonicale orden 
van de 12de en 13de eeuw, te weten door de benedictijnen, cisterciënzers, 
premonstratenzers, reguliere kanunniken van St. Augustinus en ridder-

3. Over het kruisherenklooster te Sneek bestaat nog weinig literatuur. Behalve in de overzichts
werken van de orde en in het Monasticon Batavum dl. II , M. Schoengen ed. (Amsterdam 1941) komt 
het aan bod in: H. Halbertsma en W. H . Keikes, Sneek, drie kronen met ere (Sneek 1956), 27-29, 67; 
en bij: L. Heere, 'De crucebroeren van Snits', De Kruistriomf 1961/1962, 59-61. Voor de stichting van 
Ter Apelleze men de studie van T.H. Schuiterna Meijer, Het klooster Ter Apel (Groningen 1966). 
Over het Franeker klooster is geschreven door A. Telting, ' Het kruisbroedersklooster te Franeker', 
De Vrije Fries 9 (1862), 103-128; en door L. Heere, 'De kruisheren van Jeruzalem', De Kruistriomf 

1961/1962, 94-95. De gebouwen werden beschreven door P. Karstkarel en R. Terpstra, 'VanJeruza
lem tot het Friese Athene. Het kruisherenklooster en de academiegebouwen te Franeker', in: Univer

siteit te Franeker 1585-1811 , G.Th. Jensma e.a. ed. (Leeuwarden 1985), 206-222. Het klooster te 
Scharmer is behandeld door P. van den Bosch, 'De priorij Sint Helena te Scharmer, 1489-1596', 
Clairlieu 8 (1975), 3-30. Over het zusterklooster azareth te Idsega is nog helemaal niets geschreven, 
behalve dan in het Monasticon Batavum II, 103. Bekend is dat de bewoonsters er de derde regel van 
Augustinus volgden en dat het bevolkt was vanuit het klooster Bethlehem bij Hoorn. Sinds kort we
ten we dat het gesticht werd in het jaar 1483: Oudfriese kronieken uit het handschrift Leeuwarden RA Schw. 
3992 , H.D. Meijering ed. (Leeuwarden 1986), D. 195. 
4. G lobaal beschreven door P. van den Bosch, Sie teilten mitJedermann. Eine kurze Geschichtedes ardens 

der Kreuzherren (Bonn z.j.), 55-72. Verg. R . R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen , 

dl. II (Utrecht/Antwerpen 1957), 174. 
5. Wel moet nog de stichting gememoreerd worden van een fraterhuis te Berlikum in 1483. Deze 
stichting werd echter na een paar jaar reeds opgegeven: M.P. van Buijtenen, 'Stichtingsoorkonde 
voor het huis van de Broeders van het Gemene Leven te Berlikum, 1483, Nederlands Archief voor Kerk

geschiedenis , 59 (1979), 121-132. 
6. Zie de stichtingsjaren der diverse Groningse en Ommelandse abdijen , priorijen en proostdijen 
in: Groninger kloosters, C. Tromp red. (Assen/Maastricht 1989). 
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orden (johannieters en Duitse orde). Bijkbaar wisten de kruisheren zowel 
m et de bedelorden als met de laatstgenoemde agrarische orden te concurre
ren , en voldeden ze zowel aan stedelijke als aan landelijke heilsbehoeften. 
Bezien we dan hier de kloosterlijke concurrentieverhoudingen in Wester
lauwers Friesland. Wat opvalt is dat noch in Sneek noch in Franeker bedel
ordekloosters gevestigd waren. Beide plaatsen beschikten in de 13de eeuw 
echter al wel over centrumfuncties en deden qua betekenis weinig onder 
voor steden of stadjes als Bolsward en Leeuwarden, laat staan voor han
delsplaatsjes als Ijlst en Woudsend, waar zich in de 14de eeuw ook bedel
monniken vestigden. Franeker, dat eerst in 1422 als stad wordt aangeduid, 
vormde met zijn van oorsprong bisschoppelijke eigenkerk - vermoedelijk 
gesticht op oud koningsgoed - vanouds het kerkelijke en wereldlijke cen
trum van noordelijk Westergo. 7 De graaf placht er in de 12de en 13de eeuw 
heen te reizen om er te worden ingehuldigd. Pas in 1344 horen we er van 
een markt maar die zal al wel eerder regelmatig gehouden zijn. Voor Sneek 
zijn minder gegevens voorhanden. Ofschoon het stadsboek eerst uit 1456 
dateert, zijn de stedelijke aspiraties zeker ouder. In 1318 noemen vertegen
woordigers van Sneek zich reeds poorters en bekrachtigen zij een oorkonde 
m et een eigen zegel. s Sneek blijkt omstreeks 1400 het middelpunt van het 
heel de Zuidwesthoek omspannende bestuursdistrict Wagenbrugge (Fr.: 
Wymbritseradeel), een naam die de plaats tekent als knooppunt van ver
keersverbindingen.9 H et ontstaan van dit knooppunt mag zeker in de 12de 
eeuw, zo niet eerder geplaatst worden; het patrocinium van de kerk van 
Sneek (St. Maarten, n et als in Franeker) en de grootte van haar parochie
en dekanaatsgebied wijzen ondubbelzinnig op een oude oorsprong. 
Dat in Sneek noch Franeker bedelordekloosters gevestigd waren, mag dus 
op het eerste gezicht verrassend heten als we ons realiseren dat de bedelor
den eerst en vooral de stedelijke centra opzochten om er het apostolaat te 
bedrijven. Diepgravend onderzoek heeft uitgewezen dat de relatie 
bedelorden-steden zo duidelijk is dat zij welhaast omgedraaid kan worden: 
waar bedelorden gevestigd zijn moet sprake zijn van een stad of een plaats 
met stedelijke functies. lo Hoe meer bedelordevestigingen in een stad, en 
hoe ouder hun vestigingen ook, hoe groter de stedelijke agglomeratie. Als 
we zo de verdeling van bedelordekloosters over Friesland bezien, dan moe
ten we concluderen dat geen der stedelijke kernen hier in de 13de eeuw een 
grote allure bezat. Er is geen nederzetting met meer dan één bedelorde-

7. H .T. Obreen, Franew; inventaris der archieven (Franeker 1974), 2-3. Verg. A. H aJlema, Franeker 

door de eeuwen heen (Leeuwarden 1952), 12-21. 
8. G PCV I , 157-159. 
9. HaJbertsma en Keikes, Drie kronen , 17. Verg. JK. de Cock, 'Veenontginningen rond Sneek en 
IJlst ', l t Beaken 46 (1984), 139-149, 145-146. 
10. Een uitstekend h istoriografisch inzicht in het probleem van de relatie bedelordekloosters
steden geeft W. Simons, 'Bedelordenvestiging en middeleeuws stadswezen. De stand van zaken 
rond de hypothese-Le Goff', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 12 (1986), 39-52. 
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vestiging: in Bolsward verrees een franciscaner klooster en in Leeuwarden 
een dominicaner. In deze steden bestonden ten tijde van de komst der be
delorden echter nog geen andere kloostergemeenschappen. Dat nu was in 
Sneek wel het geval. Sinds de eerste helft van de 13de eeuw was er, overigens 
even buiten de stad, een johannieter priestercommanderij gevestigd, het 
Hospitaal ofhet huis op de St.-J ansberg (domus . .. in monte sanctijohannis pro
pe Snake). En dit bestaande godshuis maakte de spoeling voor nieuwkomers 
dun.11 Eenzelfde situatie treft men aan in Staveren en Dokkum, de twee an
dere stedelijke kernen in het Friesland van de 13de eeuw. Daar werd het 
geestelijk leven gedomineerd door respectievelijk de benedictijner St.
Odulfusabdij en de premonstratenzer St.-Bonifatiusabdij . 
In dit licht bezien blijft het alleen voor Franeker vreemd dat er geen klooster 
ontstond. Men zou verwachten dat de twee andere bedelorden die een ne
derzetting in het Noorden zochten, die van de augustijner eremieten en die 
der karmelieten of onze-lieve-vrouwebroeders, hun keus op deze plaats zou
den hebben laten vallen. 12 De karmelieten kwamen echter terecht in het 
wellicht veelbelovende maar op dat moment toch onbetekenende Wouds
end (1338), en stichtten later een priorij in Ijlst (1387).13 Vermoedelijk heb
ben hier de plaatselijke begunstigingscondities een doorslaggevende rol ge
speeld. 
D at Franeker nog blanco was en derhalve perspectieven bood, werd op het 
eind van de 14de eeuw onderkend door de augustijner eremieten. In de ja
ren negentig ondernamen enkele Friese augustijnen uit het klooster te Ap
pingedam een poging er een convent van hun orde te stichten . 14 Zij verkre
gen daarvoor toestemming van de bisschop van Utrecht en zelfs van de 
paus. Alleen hun orde stribbelde blijkbaar tegen want de stichting kwam 
uiteindelijk niet van de grond. De reden zal daarin gezocht moeten worden 
dat de augustijner eremieten van Appingedam - de hoofdvertegenwoordi
ging der augustijnen in het Noorden - bang was inkomsten te verliezen . 
Een nieuwe vestiging betekende immers een halvering van het Damster 
bedel- of termijngebied; en juist uit het predikend en bedelend rondgaan 
langs de parochies haalden de augustijnen een groot deel, zoniet het groot-

11. J A. Mol, 'D eux commanderies de la Frise médiévale', in: L es ordus m ilitaires: la vie rurale et Ie 

peuplement en Europe occidentale (xIIe-xvlIIe siècles), Ch. Higounet e.a. ed. (Auch 1986), 241-254, hierin 
243-244. 
12. De franciscanen, dom in icanen , augustijner eremieten en karmelieten gelden als de klass ieke 
bedelorden. In de middeleeuwse bronnen vindt men hen vaak sam engevat onder de noemer 'de 
vier biddende orden'. E r waren echter ook nog enkele kleinere bedelo rden zoals die der zakbroeders 
en de orde van de eksterb roeders. D eze vonden echter geen verspreiding in het Noorden en blijven 
daarom hier bu iten beschouwing. 
13 . H .W. F. Aukes, 'H et Carmelieter klooster te Woudsend', A rchief voor de geschiedenis van het A arts

bisdom Utrecht 65 (1946), 178-252. 
14. A. de Meijer, 'D e Augustijner Eremieten en Friesland ', Us Wurk 10 (1961),27-39. Zie hier ook 
de oorkonde in: Friesische Papsturkunden aus dem vatikanischen A rchive zu R om, H . Reimers ed. (Leeu
warden 1908), 26-27. 
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ste deel van hun inkomen. IS Aldus was er voor de bedelorden - zodra een
maal de grondlijnen uitgezet en de termijngebieden afgebakend waren -
geen sprake meer van vrije vestiging. Men beconcurreerde niet alleen de 
anderen, maar ook de eigen ordegenoten. Wilde men een zekere materiële 
basis voor de eigen werkzaamheid hebben, dan diende men daarover slui
tende afspraken te maken. 
In termen van lokatie bezien had de Franeker stedelijke gemeenschap dus 
in de 15de eeuw nog ruim plaats voor een kloostervestiging, maar niet voor 
een bedelordeklooster, omdat de vier bedelorden of biddende orden hun in
vloedssferen in het Noorden definitief verkaveld hadden. Voor Sneek gold 
dat minder. Hier kan de stedelijke expansie in de 15de eeuw in een vergro
ting van de geestelijke behoeften hebben geresulteerd, waarin niet alleen 
meer door de johannieters kon worden voorzien. Maar in het begin van de 
15de eeuw, in 1406, was in de directe omgeving van Sneek, bij Tirns, een 
klooster van de windesheimers verrezen, Thabor, dat meteen na de stich
ting een geweldige expansie doormaakte en in korte tijd spiritueel en mate
rieel tot het meest levenskrachtige klooster van Friesland wist uit te groei
en. 16 Aan de basis stond de Sneker hoofdeling Rienck Bockema, een van 
de stamvaders van het grote, en Sneek als belangrijkste machtsbasis heb
bende hoofdelingengeslacht der Harinxma'sY Behalve zijn dotatie trok 
Thabor zeker ook gaven van andere voorname Sneker gelovigen, en deed 
aldus de johannieters sterke concurrentie aan. De johannieters voelden dat 

15. Bedelordekloosters waren wel stedelijke instellingen maar haalden hun inkomsten toch voor 
een groot deel uit het omringende platteland en bedreven daar ook het apostolaat. Aldus vervulden 
zij zeer duidelijk een centrumfunctie. Zie W. Simons, Stad tn apostolaat. De vestiging van de bedelordtn 
in het graafschap Vlaandertn (ca. 1225-ca. 1350) (Brussel 1987). 
16. R . Steens ma, Het klooster Thabor bij Sneek tn zijn nagelattn geschrifttn: etn inleiding tn invtntarisatie 
(Leeuwarden 1970). 
17. Het begrip hoofdeling behoeft wellicht enige uitleg. Omdat zich in Friesland geen landsheer
lijkheid ontwikkelde, ontstond hier ook geen feodale adel. Er was echter wel een duidelijke boven
laag van pottntes, divites of nobiles , zoals ze in de 13de-eeuwse verhalende bronnen worden aangeduid . 
Uit deze bovenlaag kwamen in de 14de eeuw de capitanei ofhoofdelingen naar voren. Zij bekleedden 
haast alle belangrijke maatschappelijke posities, waren bijv. vaak grietman, rechter of kerkvoogd; 
ze manifesteerden zich ook wel buiten de sfeer van het kerspel, de landsgemeente of de stad, op basis 
van hun eigen huismacht of als veteleiders. Zij beschouwden zichzelf als adellijk en leefden ook min 
of meer adellijk, ieder naar de omvang van zijn bezit en het geheel van zijn honores. Men kan grote 
en kleine hoofdelingen onderscheiden, met macht en invloed op respectievelijk streek- en dorpsni
veau. Tussen de kleine hoofdelingen en de laag van eigenerfden en grote pachters bestond geen 
scherpe scheiding. Er waren wel huwelijksverbindingen, vooral via hoofdelingendochters en -bas
taarden. Die waren ook functioneel omdat hoofdelingen de boeren konden gebruiken als vetehel
pers. De machtigste hoofdelingengeslachten, waartoe zeker de Harinxma's van Sneek en de Sj aar
da's van Franeker behoorden, hadden vanouds de plaatsen met centrumfuncties als uitgangsbasis. 
Ze wisten vrij lang een dominante positie in de stadbesturen te handhaven. Zie voor dat laatste as
pect: N.E. Algra, 'Het verdwijnen van de hoofdelingen uit de Friese stadsbesturen', Us Wurk 13 
(1964), 58-68. Voor een meer algemene analyse van het probleem van stand en verwantschap bin
nen de middeleeuwse Friese adel zij hier alvast verwezen naar de in 1991 te verschijnen dissertatie 
van P. . Noomen, Koningsland tn H eiligtnland. Institutionele tn geografISche aspecten van middeleeuws 
Friesland. 
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ook ZO.18 Kon er naast het Hospitaal en Thabor dan nog een derde mannen
klooster in Sneek of in de omgeving van Sneek functioneren? 

De opkomst van Thabor geeft als vanzelf de richting aan waarin wij de ver
klaring voor het succes der kruisheren moeten zoeken. De fundatie van een 
klooster was vanzelfsprekend niet louter afhankelijk van het vrijkomen van 
een plaatsje door bevolkingsgroei en grotere welstand der gelovigen. Be
langrijk was ook wat de kloosters aan heilsbemiddeling te bieden hadden. 
Thabor behoorde tot de eerste generatie dochterkloosters van Windesheim. 
Het was van het begin af aan een vernieuwingscentrum, waarin het pro
gramma der moderne devoten in kloosterlijke vorm gedemonstreerd 
werd. 19 Een programma dat voortkwam uit kritiek op de door hen gesigna
leerde verwording van het christelijk leven, de kerk en de kerkelijke instel
lingen. Het zou te ver voeren hier de betekenis en het programma van de 
moderne devotie uit te leggen. Belangrijk is dat de windesheimse kloosters 
als model-instellingen functioneerden, waarin de devote armoedebeleving 
en gemeenschapszin, in combinatie met een innerlijk beoefende vroom
heid, centraal stonden. Hun programma bedoelde niet alleen de gelovigen 
tot navolgen te inspireren, maar ook bestaande kloosters van de zin van een 
strakke regelbeleving te overtuigen. Daar had men direct en indirect groot 
succes mee, zo bleek in de eerste decennia van de 15de eeuw. Verschillende 
bestaande kloosters der reguliere kanunniken van St. Augustinus sloten 
zich na verloop van tijd aan bij de congregatie van Windesheim en beleef
den een soms spectaculaire nieuwe bloei . H et kernbegrip uit hun program
ma is dat der observantie, de trouw aan de regel, die als conditio sine qua non 

werd gesteld voor een goed en zinvol kloosterleven. 
In eerste instantie liep de vernieuwing uitsluitend via de kloosterlingen zelf, 
dus binnen de orden. M en raakte op de hoogte van het observantiestreven 
der moderne devoten, en wenste dat op een of meer punten binnen het eigen 

18. Al tijdens de stichtingsjaren ontstonden er moeilijkheden omtrent het landbezit van Thabor, 
dat grensde aan het domein der johannieters. Steens ma, Thabor, 14; 45-46. In 1449 benoemden de 
johannieters van het H ospitaal een zekere Geltet H arinxma, die als convers in Thabor was ingetre
den , tot commandeur om zich op die manier weer van de steun en invloed van de Harinxma-clan 
te verzekeren. Geltet was op dat beroep ingegaan zonder daarvoor de toestemming van zijn over
sten en medebroeders te verkrij gen. Zijn overgang moest achteraf via een pauselijke dispensatie
brief gelegitimeerd worden: Friesische Papsturkunden, 51-52. D e verhoudingen bleven problematisch. 
In 1548 schreef een broeder van het H ospitaal op de achterzijde van een verkoopcontract, over het 
•... affterdeel tgheen onse convente van Sint Jan altyt gehaedt heeft van die van Thabor die welck zeer naegaende 

zijn om land ende bysunder om ons convent te verderven ende zij hoer openbaer spot altyt met ons hebben om onse 

quaet regimeent wy gehadt hebben ( ... )': Steensma, Thabor, 46. 

19. De invloed op het noordwesteuropese kloosterleven van de (kloosterlijke) congregatie van 
Windesheim - die in eerste instantie bedoeld was om de (oorspronkelijk niet-kloosterlijke) organi
satie van broeders des gemenen levens te steunen en te beschermen -, kan moeilijk overschat wor
den. Zie ter oriëntatie de meest recente samenvatting van W. Kohl, 'Die Windesheimer Kongrega
tion', in: Riformbemühungen und Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenswesen , K . Elm ed. 
(Berlijn 1989), 83-108. 
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klooster na te volgen. Zo zien we bijvoorbeeld dat door toedoen van enkele 
energieke kloosteroversten, binnen de cisterciënzer orde een vernieuwings
beweging ontstond die elementen uit het programma der windesheimers 
overnam en binnen het eigen kloosterleven inpaste. 2o 

N aast deze interne vernieuwingsdrang ontstond al spoedig ook een externe, 
en wel via de beurs der gelovigen. De waardering voor het leven der devoten 
en andere strenge kloosterlingen zoals de kartuizers werd zo groot, dat men 
een belangrijk deel van zijn zieleheilsbestedingen voor hen ging bestem
men. Het lijkt alsof de gebeden van hervormde of observant-strenge kloos
ters voor het gelovige publiek een zekere meerwaarde kregen; alsof men van 
de gebedsvoorspraak van ascetisch levende monniken meer effect verwacht
te. Dat blijkt vooral wanneer testamenten van individuele gelovigen naast 
elkaar gelegd worden en op vrome beschikkingen nagegaan. Voor Wester
lauwers Friesland heb ik voor de periode 1400-1580 ruim 200 van deze wils
beschikkingen kunnen traceren, waarin steeds een groot aantal schenkin
gen aan kloosters, kerken en armen opgenomen is. Vergelijkt men die 
schenkingen en de voorkeur daarachter, en let men daarbij op tijd, plaats 
en de rijkdom van de testateur, dan valt op dat het aantal legaten ten gunste 
van hervormde kloosters - c.q. kloosters waarin men zegt zich aan de obser
vantie te houden - in de loop van de 15de eeuw sterk toeneemt in kwantiteit 
en kwaliteit. 21 

Die begunstigingsvoorkeur is overigens niet in harde cijfers uit te drukken. 
Het aantal variabelen betreffende de waarde van de schenkingen en mis
bestellingen, afgezet tegen de grootte van het gehele vermogen, is daarvoor 
eenvoudigweg te groot . Elk testament dient op zichzelf te worden bezien, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de macht der gewoonte en de 
neiging van de testateur om zijn heilsbelangen over verschillende instellin
gen te spreiden. Accentverschuivingen moeten dus vooral worden gezocht 
in de extra uitgaven en de bijzondere dotaties. Een enkel voorbeeld kan dat 
illustreren. De hoofdeling van Ameland, RitskeJelmera, vermaakt in zijn 
laatste wil uit 1450 aan elk convent in Ferwerderadeel en de Dongeradelen 
twee tonnen bier; hij geeft voorts aan de biddende orden ieder een halve 
schild en gedenkt tenslotte Thabor, Ludingakerke en Nijeklooster ieder af
zonderlijk met een oude schild terwille van alle 'vergeten zielen'.22 Die eer-

20. K . Elm en P. Feige, 'Reformen und Kongregationsbildungen der Zisterzienser im Spätmitte
lalter und früher Neuzeit', in : Die ZisttTzienstT, Odensleben zwischen !deal und Wirklichkeit , K. Elm, P. 
Joerissen en H .]. Roth ed (Keulen 1981), 87-93. 
21. Mol, ' Friezen en het hiernamaals', 48-52. In de internationale literatuur is de laatste jaren veel 
aandacht besteed aan het testament als bron voor de kennis van het dagelijks leven en de materiële 
cultuur. Een uitvoerig historiografisch overzicht biedt P. Baur, T estament und BürgtTschaft. Alltagsleben 

und Sachkultur im sPiitmittelalttTlichen Konstanz (Sigmaringen 1989), 14-35 . Vanuit kloosterhistorisch 
perspectief is echter nog weinig onderzoek verricht naar de verchilIende testamentaire begunsti
gingspatronen. 
22. Oudfriese oorkonden IV, O . Vries ed. ('s-G ravenhage 1977), nr. 11. 
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ste schenkingen nu zijn naar 'sede en plege'. Als grootgrondbezitter met 
landgoederen in deze contreien was Ritske verplicht de regionale kloosters 
het eerst te bedenken. En een kleine schenking aan de bedelorden was zelfs 
voor minvermogende dorpelingen nog gebruikelijk. Maar waarom droeg 
hij de zorg voor de vergeten zielen op aan de ver weg gelegen windesheimer 
kloosters Thabor en Ludingakerke samen met de cisterciënzerinnen priorij 
Nijeklooster? Het antwoord zal duidelijk zijn. Deze drie conventen her
bergden omstreeks 1450 ieder een gedreven gemeenschap die zich strak aan 
de eigen kloosterregel hield en daarom in de ogen der gelovigen over een 
grote gebedskracht beschikte. 
Het is de vraag of het idee om juist deze kloosters te bevoordelen van de 
Amelander hoofdeling zelf afkomstig was. De voorkeur voor observante in
stellingen kwam vermoedelijk niet voort uit een autonome lekevroomheid. 
Ik heb sterk de indruk - maar dat verdient nader onderzoek - dat veel gelo
vigen in dezen op het kompas voeren van hun biechtvader C.q. pastoor. 
Nu kon voor de landelijke kloosters met een omvangrijk grondbezit de druk 
van die voorkeur der gelovigen en hun biechtvaders in materieel opzicht 
niet van doorslaggevend belang zijn. De inkomsten uit misbestellingen en 
incidentele gaven vormden slechts een fractie van datgene wat zij aan pach
ten en renten binnenhaalden. Anders lag dat voor de stedelijke bedelorde
kloosters, en in het algemeen voor de instellingen met een klein eigen ver
mogen die het moesten hebben van intrede-gaven of van bedelopbrengsten 
en de levering van dodenmissen. Wanneer de gunst der gelovigen zich van 
hen afkeerde, was dat materieel gesproken een ramp. Vandaar dat in veel 
bedelordekloosters al spoedig een roep om hervorming weerklonk die door 
meer dan alleen religieuze motieven werd geïnspireerd. Die roep werd niet 
alleen aangeheven door kloosterbewoners, maar ook door stadsbesturen en 
belangrijke begunstigers die mede betrokken waren bij het bestu ur van deze 
kloosters .23 De druk die zij uitoefenden op bestaande conventen om zich bij 
een hervormingsbeweging aan te sluiten, kon enorm groot zijn. 

Het lijkt omslachtig om de Sneker en Franeker kruisheren aldus in te lei
den , maar hun opkomst en expansie kan het beste begrepen worden tegen 
de achtergrond van de voortgang en stagnatie van de hervormingsbeweging 
in de bestaande kloosters, zowel in die der stedelijke bedelorden als in die 
van de agrarische orden. 
Houden we rekening met de stichtingsjaren: 1464 voor het kruisheren
klooster van Sneek, en 1466 voor dat van Franeker. In de literatuur bestaat 
wat onenigheid over deze data. Voor Sneek vinden we soms ook de jaren 

23. Veel systematisch onderzoek is hier overigens nog niet naar gedaan. Een aanzet geeft B. Neidi· 
ger, 'Stadtregim ent und Klosterreform in Basel ', in: R iformbemühungen und Observanzbestrebungen 

(verg. noot 19), 539·570. 
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1462 en 1461 genoemd. 24 De verslagen van het generaal kapittel laten er ech
ter geen twijfel over bestaan dat 1464 het jaar was waarin het kapittel de zorg 
voor de Sneker kerk en alles wat daarmee annex was, opdroeg aan de prior 
van het Westfaalse klooster Osterberg, met als doel de oprichting van een 
nieuw klooster. 25 Deze prior moet de zaken wel voortvarend aangepakt heb
ben want het jaar daarop kon het klooster in de orde worden geïncorpo
reerd. Overigens was ook de prior van het eveneens in Westfalen gelegen 
klooster Bentlage bij de vestiging der kruisheren in Sneek betrokken - of 
kreeg deze de stichtingsopdracht doorgeschoven? Volgens de kroniek van 
Bentlage zou haar overste Everhard van Orsoy namelijk de eerste broeders 
naar Sneek hebben gezonden. 26 

Voor Franeker wordt meestal 1468 als stichtingsjaar opgegeven omdat de 
hierboven geciteerde stichtingsoorkonde eerst in dat jaar werd uitgevaar
digd. Het begin ligt echter twee jaar eerder. Reeds in 1466 verzocht heer 
Syardus het generaal kapittel van de orde een klooster in Franeker te mogen 
oprichten.27 De pater-generaal en de bestuurders van het generaal kapittel 
besloten daarop de prior van Asperen naar Franeker te zenden om de situa
tie ter plaatse op te nemen. Diens bevindingen kunnen niet anders dan posi
tief geweest zijn, want in 1467 wees het generaal kapittel de broeders aan 
die het nieuwe convent moesten bevolken. 28 De stichting volgde dus niet op 
de fundatiebrief van 1468 maar ging er aan vooraf; de brieflegde vast wat 
al geschied en geregeld was. Nu kan men erover twisten of men dit formele 
moment als stichtingsdatum moet aanhouden, de vroegst betuigde aanwe
zigheid der kruisheren, of de eerste handelingen van de stichter/begunsti
ger. Ik kies hier voor het laatste. 
Voor onze analyse blijkt de precieze datering in de jaren zestig er overigens 
weinig toe te doen. Duidelijk is dat er in deze tijd al diverse observante plat
telandskloosters in Friesland bestonden. Naast het reeds genoemde Thabor 
kan worden gewezen op de bij Windesheim aangesloten regulierenkloosters 
Ludingakerke, Bergum, Anjum en Haskerconvent, en op verschillende 

24. Het jaar 1462 wordt vermeld door Andreas Cornelius in zijn Chroniicke ende warochtige beschrij

vinghe van Vrieslant (Leeuwarden 1597), 20; nagevolgd door P. Winsemius, Chronique ofte Historische 

Geschiedenisse van Vrieslant (Franeker 1622), 270. Helaas is niet duidelijk op welke bron deze onbe
trouwbare kroniekschrijver zich hiervoor heeft gebaseerd. De 19de-eeuwse ordegeschiedschrijver 
R. Hermans noemt 1461 als stichtingsjaar, eveneens zonder bronopgave: Annales canonicorum regula

rium S. Augustini ordinis S. Crue is Cs-Hertogenbosch 1858), dl. I , 125. Verg. Van den Bosch, Sie leilten 

mitJedermann, 68. 
25. • .. . provisionem curam et dispositionem ecclesiae el loei in Sneek pro nova monaslerio ordinis erigendo oblato

rum committimus prior Montis Orientis': Definities der generale kapittels van de Orde van het H. Kruis, 1410-

1786, A. van de Pasch ed. (Brussel 1969), 121. 
26. • .. . juit eliam praecipuus in reuptione novorum conventuum Novae Lucis in Apel, in Sneekis, el in Hoorn, 

quibus in loeis luil primus inlroductor ftalrum ': aangehaald door H. U. Weiss, 'Die Kreuzherren in West
falen', Clairlieu 20 en 21 (1962-1963), 136. 
27. Definities kapittels H. Kruis, 127. 
28. Ibidem, 129. 
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cisterciënzer kloosters , zoals de mannenabdij Bloemkamp met de afhanke
lijke vrouwenpriorij N ijeklooster. 29 Maar de stedelijke bedelordekloosters 
waren nog niet zover. Alleen in Leeuwarden was in 1459 uit een francisca
ner derde-orde-dubbelklooster een observant minderbroedersconvent ont
staan, dat inmiddels de nog niet hervormde minderbroeders van Bolsward 
grote concurrentie aandeed. 30 De zogenaamde barrevoeters van Leeuwar
den begaven zich immers in het termijngebied van de Bolswarder mendi
canten. Ondanks de werkzaamheid van de vermaarde pater Brugman in 
Bolsward - hij was onder meer betrokken bij de opstelling van het stads
boek in 1455 - zouden zij eerst in 1474 onder grote druk van het stadsbe
stuur en een aantal plaatselijke hoofdelingen de observantie overnemen. 31 

De dominicanen van Leeuwarden voerden pas in 1476 echte hervormingen 
door, en van de karmelieten van Ijlst en Woudsend weten we dat ze eerst 
in 1479 het hervormingsprogramma van Soreth introduceerden.32 Met an
dere woorden, de reformatie der Friese stedelijke gemeenschappen moest 
in de jaren zestig nog grotendeels beginnen. 
Het is in dit perspectief dat we de woorden van de zojuist aangehaalde stich
ter van het Franeker kruisherenklooster moeten verstaan. Deze voorname 
seculiere priester stelde aan het slot van zijn omvangrijke fundatieoorkonde 
een belangrijke conditie voor zijn schenkingen. En die luidt letterlijk: 'ende 
of het naemaels so geboerde dat die voergen. priesteren ende geestelicke broederen hore 
observantie ende regule nyet en hielden, ende niet wel en leefden alzoe zy schuldich waeren 
te doen, ende dat se de generael van hoerer ordenen als hem dat gekundicht waer, daer 
af niet en corrigeerde, ofte behoirlick en reformeerde, des oft God wil niet geschieden en 
zal .. .' dan wil hij dat de hoofdeling van Franeker met advies van de pastoor 
der stad beslag zal leggen op de belangrijkste inkomsten. 33 Wordt het geheel 
niet door de orde van het Heilig Kruis geaccepteerd, dan mag de hoofdeling 
met de persona van Franeker andere geestelijke priesters en broeders van 
observantien aantrekken om de zeven getijden te zingen. 
Uit deze woorden kan worden afgeleid dat heer Syardus en zijn medestan
ders, te weten de hoofdeling van Franeker plus de stedelijke gemeenschap 

29. Ludingakerke kreeg in 1429 aansluiting bij Windesheim, Anjum in 1439, Bergum in 1449, 
en H askerconvent in 1464: Monasticon Windeshemense III , A.G. WeiIer en N. Geirnaert ed. (Brussel 
1980), passim. Voor Bloemkamp, dat zich in 1428 aansloot bij de hervormingsgezinde coUigatie van 
Sibculo, en voor N ijeklooster, dat in 1435 hervormd werd vanuit het windesheimse Diepenveen, 
zij verwezen naar: A. Willebrands, 'De vrouwen priorij Aula Dei in Friesland', Citeaux in de Nederlan

den 5 (1954), 77-91. 
30. B. Verbeek, Oud en Nieuw Galilea. D e kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden Uoure 1951). 
31. H .A.M. Andela, B olsward, zeven eeuwen minderbroeders (Bolsward 1976), 39, 42-47. 
32. S. P. Wolfs, Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland (Assen 1984), 132 e.v.; Aukes, 'Car
mel ieter klooster Woudsend ', passim . Johannes Soreth, generaal-overste der karmelieten in de ja
ren vijftig en zestig van de 15de eeuw, geldt overigens als de grote hervormer van deze bedelorde: 
R . R . Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen 2 dln. (Utrecht/Antwerpen 1957) 11, 

l71-172. 
33. Zie noot I. 
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die samen de gebouwen en de kerk van het voormalige gasthuis voor het 
klooster beschikbaar stelden, gepreoccupeerd waren met de observantie. 34 

Ze eisten veiligheidsgaranties voor het geval er iets mis zou gaan; kennelijk 
was men in de omgeving al eerder geconfronteerd met niet-observant ge
drag van religieuzen, hetgeen afbreuk deed aan de roep van het klooster, 
de kwaliteit van de eredienst en de effectiviteit van de heilsbemiddeling. Als 
de kruisheren zich niet aan hun regel wensten te houden, dan moesten er 
maar broeders van een andere orde gevonden worden, mits ze maar 'van 
observantie' waren. 
Mutatis mutandis moet dat ook bij de stichting van het kruisherenklooster 
van Sneek hebben gegolden. Ook hier betrofhet een stedelijk klooster waar
voor de burgerij vermoedelijk de gebouwen leverde, in de vorm van een 
voormalig gasthuis met bijbehorende kapel. Dat wil zeggen, de stichtings
aanvraag uit 1464 bij het generaal kapittel spreekt van een reeds bestaande 
ecclesia ofkerk. Volgens de betrouwbare 16de-eeuwse kroniekschrijver Worp 
van Thabor was dat de St.-Anthoniuskerk. 35 Deze zou reeds op het eind van 
de 14de eeuw hebben bestaan, toen de hierboven genoemde Sneker hoofde
ling Rienck Bockema het een Mariabeeld zou hebben geschonken dat hij 
uit Litouwen had meegenomen. Naar alle waarschijnlijkheid was de kerk 
ten tijde van de komst der kruisbroeders verbonden aan een gasthuis. We 
vernemen in 1507 namelijk dat de kruisbroeders verblijf houden in het olde 

hospitaal. 36 Bij de exploitatie van dat oude hospitaal waren in 1464 nog broe
ders van de derde orde van St. Franciscus betrokken. Dat blijkt uit een oor
konde uit 1470 waarin de orde der kruisheren de paus verzocht om de over
gang van de kloosters van Hoorn en Sneek tot haar orde achteraf goed te 
keuren. 37 

Wat was nu de bedoeling van degenen die in Sneek en Franeker het plaatse
lijk gasthuis - al dan niet met een gemeenschap van religieuzen eraan ver
bonden - aan de orde der kruisheren overdroegen? Wat verwachtten zij van 
de nieuwe religieuzen voor de stedelijke gemeenschap? Een voortzetting 
van de gasthuisexploitatie op een meer dynamische en energieke wijze? 
Pater van den Bosch heeft in zijn beknopte samenvatting van de ordege
schiedenis, met de veelzeggende titel Sie teilten mitJedermann, benadrukt dat 

34. De medewerking van de machtige Franeker hoofdeling Douwe Sjaarda was onontbeerlijk. De 
erven en gebouwen die aan de kruisheren overgedragen werden, lagen alle op zijn grondgebied bin
nen de stadsgracht: P. N. Noomen, Koningsland en Heiligenland (verg. noot 17). Douwe Sjaarda kan 
derhalve zondermeer als medestichter aangemerkt worden. Dat blijkt ook uit de ligging van de sate 
die heer Syardus Watkenszoon de kruisheren aanbood. Deze sate, Sibaldagoed te Arum, lag direct 
binnen de invloedssfeer van de Sjaarda/Aylva·clan. In 1478 organiseerde Douwe Sjaarda een ruil 
met de Franeker kruisheren, waarbij hij hun Ydsaerderagoed aanbood in ruil voor Sibalda: Chr. 
Schotanus, 'Tablinum, dat is brieven ende documenten dienende tot de Friesche historie', in: idem, 
De geschiedenissen kerckelyck ende wereldlyck van Friesland Oost ende West (Franeker 1658), 131-132. 
35. Worp van Thabor, Kronijk van Friesland, boek IV, JG. Ottema ed. (Leeuwarden 1871), 6. 
36. Snitser Recesboeken (1490·1517),2 dln. , M. Oosterhout ed. (Assen 1960·1964), nr. 3119. 
37. Gemeentearchief Hoorn, i nv. nr. 792, f. 4v. 
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de middeleeuwse kruisheren vooral charitatieve activiteiten zouden hebben 
ondernomen.3s Zij zouden diverse gasthuizen hebben beheerd, in het bij 
zonder ook in Sneek en Franeker. Hij acht de verzorging van armen, zieken 
en pelgrims typisch voor de kruisheren. Een specialiteit eigenlijk waardoor 
ze zich van de andere orden zouden onderscheiden. 
Van die charitatieve taak is mij voor Friesland echter niets gebleken. De 
kruisheren vestigden zich wel in gasthuisgebouwen, en zij zullen zoals vele 
andere regulieren wel armen gevoed hebben aan de kloosterpoort en enkele 
passanten onderdak verleend hebben. Tenslotte behoorde dat tot het klas
sieke takenpakket van elk klooster. Maar uit geen enkele bron is bekend dat 
de Sneker en Franeker kruisheren de gasthuisexploitatie ook werkelijk heb
ben gecontinueerd. Het St.-Anthoniegasthuis in Sneek blijkt in 1491, 1516 
en 1528 geheel zelfstandig te functioneren, onder toezicht van eigen voog
den of gildebroeders. Het beschikte in 1516 trouwens ook over een eigen 
kerk aan het Graet Suureind, op een heel andere plaats dan het kruisbroeders
klooster. 39 Dat dwingt tot de conclusie dat bij het betrekken der gasthuis
gebouwen door de kruisheren in 1464, mogelijk ook eerder, de Sneker St.
Anthoniebroederschap met steun van het stadspestuur een nieuw complex 
heeft laten optrekken. 
Voor Franeker valt een soortgelijke gang van zaken te veronderstellen. De 
stichtingsoorkonde maakt immers in het geheel geen melding van charita
tieve taken. Heer Syardus en hoofdeling Douwe Sjaarda met het stadsbe
stuur willen alleen de zeven getijden gezongen hebben. 40 Ze verwachten dus 
eerst en vooral liturgische activiteiten van de nieuwe kloosterlingen. Litur
gische activiteiten die bij moesten dragen aan het aanzien van de stad, en 
die vanzelfsprekend samengingen met de evenzeer gewenste gebedsvoor
spraak-voorzieningen voor de stedelijke burgerij.41 De omstandigheid dat 
de omvang van de gemeenschap in dezelfde oorkonde bepaald werd op zes 
priesterbroeders, geeft eens te meer aan dat er geen mankracht was voor de 
opvang van armen en zieken. De gegevens over de mutaties der broeders 
wijzen er verder ook niet op dat daarvoor een uitgebreide groep conversen 

38. Van den Bosch, Sie teilten mitJedermann, 60. 
39. Snitser Receshoeken , nrs. 573 en 5136; Rijksarchief in Friesland (RAF), Leeuwarden, Archiefvan 
het klooster Hospitaal , inv.nr. 26. Zie over dit gasthuis: E. apjus, Historische Chronyk van Sneek 
(Sneek 1772), 146-147. 
40. Tot viermaal wordt in de fundatiebrief de taak van de kruisheren omschreven als: ' .. . die zevene 
getyden .. . tot ewigen daegen devoteiyck te doen singen ende houden '. Van andere taken of opdrachten is geen 
sprake. Zie hierboven noot 1. 
41. In de 15de eeuw stuit men in tal van plaatsen op een wil om de kerkelijke eredienst meer allure 
te geven door het volledig laten bidden van het officie van de zeven getijden. Dat gebeurde soms 
door het stichten van een kapittel, soms ook - dat was goedkoper - door het instellen van een college 
van zeven getijden met behulp van de reeds aanwezige clerus. Tot dusver is deze ontwikkeling niet 
systematisch onderzocht. Opvallend is echter wel dat men haar vooral aantreft in kleine steden en 
grote dorpen met groei-ambities. Zie hiervoor de lijst bij Post, Kerkgeschiedenis middeleeuwen , Il , 287-
291. Verg. voor deze thematiek: C. Dekker, Het O. L. V. -kapittel van Kapelle en de stichting van de parochie 
Biezelinge (Goes 1979), 27-30. 
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of donaten beschikbaar werd gesteld. 42 Het enige wat men dus van de kruis
heren in het als stad zijn vleugels uitslaande Franeker verwachtte, was dat 
zij voortdurend de lof Gods zouden zingen, in een zodanige frequentie en 
met een zodanige allure dat ook Franeker zich net als andere steden een af
spiegeling kon wanen van de eeuwige Stad, het hemelse Jeruzalem met al 
zijn tempels en godshuizen. Is het toeval dat het nieuwe kruisherenklooster 
in Franeker juist de naam van Jeruzalem toebedeeld kreeg?43 
In de eerste decennia blijkt deze liturgische taak ook uit de testamenten. De 
kruisheren zijn als leveranciers van dodenmissen net zo populair als de win
desheimers en de monniken van de bedelordekloosters die uiteindelijk ook 
een hervorming wisten door te voeren. De broertjes van Sneek en Franeker 
behoren in West ergo met Thabor en het in 1474 hervormde minderbroe
dersklooster van Bolsward tot de meest gezochte religieuzen voor het bestel
len van particuliere votiefmissen en het verzorgen van een laatste rust
plaats. Ter illustratie zouden tal van testamenten aangehaald kunnen wor
den. H Hier wil ik volstaan met te wijzen op de wilsbeschikkingen van de 
vermogende Sneker edelvrouwen Katrijn Harinxma (1501) en Lutke Ha-

42. Conversen waren niet-gewijde broeders die wel alle geloften aflegden en derhalve volledig deel 
uitmaakten van de kloostergemeenschap maar niet actief in de koordiensten panicipeerden. Zij 
verrichtten het werk in de huishouding of op het land, en hadden soms ook de bedrijfsleiding in 
handen. In de agrarische orden overtrof hun aantal in de 12de en 13de eeuw vaak dat der priester
broeders. De windesheimers en kruisheren deden in de 15de eeuw dit lekebroeder-instituut herle
ven , maar waakten er voordat hun aantal echt groot zou worden, uit vrees voor disciplinaire proble
men. Mede omdat hun grote landelijke kloosters gebrek hadden aan gedisciplineerde en religieus 
gemotiveerde arbeidskrachten , ontwikkelden deze orden associatie-vormen met een afhankelijker 
status. De twee belangrijkste waren die der donaten en van de laici (familiares). Donaten droegen 
zichzelf en (een deel van) hun goederen op aan het klooster, behoorden daardoor tot de kloosterfa
milie en hadden deel aan het heil dat het klooster genereerde, waren gehoorzaamheid verschuldigd 
aan de overste, maar hadden geen zeggenschap in het kapittel; daar tegenover stond dat zij geen 
plechtige geloften hoefden af te leggen en dus zonder problemen weer konden uittreden - zij het 
dan met achterlating van hun goederen. Ruwweg hetzelfde statuut was van toepassing op de laici, 
met dien verstande dat zij alleen hun arbeidskracht inbrachten. Zie hiervoor: W. Kohl, 'Konversen 
in den Klöstem der Windesheimer Kongregation', in: Beiträge zur Geschichte der Konversen im Mittelal
ter, K. Elm ed. (Berlijn 1980), 67-92. 
43. Reeds genoemd in de fundatie-oorkonde: GPCV I, 620-622. Later vindt men deze naam uitge
breid tot 'Marien bloemen vanjeruzalem' (1478) ofin het Latijn: 'Solsequium Marie' (1489): Scho
tanus, Tablinum, 131-132; Definities kapittels H. Kruis, 182. Het kruisherenklooster van Sneek droeg 
de naam Betanië: ibidem, 182. 
44. Om enig idee van de begunstigingsverhoudingen te bieden, zijn hier dan toch een paar cij
fers - waarin de waarde der schenkingen overigens niet verdisconteerd is. De kruisbroeders van 
Sneek en de windesheimers van Thabor bij Tims, even ten noordwesten van Sneek, komen tussen 
1464 en 1552 in totaal 23 en 30 maal voor in onze verzameling testamenten, tegenover de niet
hervormde, in Sneek residerende, johannieters van het Hospitaal slechts 9 maal. De minderbroe
ders-observanten van Bolsward worden na 147423 maal geteld. De kruisbroeders van Franeker tel
len we in de periode 1468-1552 19 maal, tegenover de niet-hervormde premonstratenzers van Lid
lum, even boven Franeker, 10 maal. En de minderbroeders-observanten en hervormde dominica
nen van Leeuwarden vinden we in die periode respectievelijk 43 en 40 maal vermeld (de kleine 
schenkingen aan de vier biddende orden tezamen niet meegerekend), tegenover de niet-hervormde 
premonstratenzers van Mariëngaarde, een tiental kilometers noordelijk van Leeuwarden, niet 
meer dan 11 maal . 
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rinxma (1527). De eerste legateerde aan vele kerken en conventen een kleine 
of grote som geld maar bedacht de kruisbroeders boven al, onder de condi
tie dat ze daarvoor ook zouden bidden op de sterfdagen van haar vader en 
moeder.45 Ze besprak hun daarenboven tezamen met de barrevoeters van 
Bolsward en de tertiarissen van Groendijk bij Sneek nog eens 50 goudgul
den 'opdat sy soe vele trouweliker voer mijn ziele sullen bidden'. Vrouwe 
Lutke Harinxma was zo bezorgd over de pijnigingen die haar ziel in het va
gevuur zou moeten doorstaan dat zij geld opzij liet leggen voor het doen van 
500 dodenmissen die 'terstondt nae haar doot met haeste en sonder ver
treek' zouden moeten worden gelezen, bij de kruisheren in Sneek, de 
minderbroeders-observanten in Leeuwarden en Bolsward, de dominicanen 
in Leeuwarden, en de windesheimers van Thabor. 46 

In Sneek en Franeker was de begunstigingspolitiek van de stedelijke ge
meenschap met haar bestuurders en beschermheren er dus op gericht een 
extra voorbedecentrum met een aantrekkelijke eredienst te creëren. Een 
centrum dat bemand moest worden met betrouwbare en liefst niet te dure 
regulieren. Met het oog op dat financiële aspect lag het voor de hand bedel
monniken aan te trekken. Maar in de jaren zestig van de 15de eeuw waren 
er, afgezien van Leeuwarden, in Friesland nog geen observante bedelmon
niken beschikbaar, en bovendien lagen de belangen der bedelorden al min 
of meer vast; het aantrekken van dergelijke lieden van buiten zou de concur
rentieverhoudingen bijzonder verstoren. Beter was het daarom een voor 
Friesland onbekende kloostervereniging te interesseren. Welke observante 
orde of congregatie kon dat zijn? Niet die van de broeders van het gemene 
leven, omdat die geen kloosterorde in de traditionele zin van het woord 
wensten te vormen. Ook niet die der kartuizers of de congregatie van Win
desheim, omdat zij in het algemeen het isolement zochten en het apostolaat 
en de prediking, welke onlosmakelijk met het stedelijke kloosterbestaan ver
bonden waren, afwezen. Trouwens, windesheimers stelden zulke hoge ma
teriële eisen dat daaraan zelden door stedelijke begunstigers kon worden 
voldaan. 
Opmerkelijk in dit verband is de zinsnede van heer Syardus Watkenszoon 
dat hij de Franeker nieuwe broeders van enig landerijenbezit voorzag 'op 
dat zy nyet alinge der beden ofte aelmoesen en dorven leven'. Dat niet alleen 

is essentieel. Kennelijk ging hij ervan uit dat zij tenminste een deel van hun 
inkomsten uit de bedelgang zouden halen, zoals ook de mendicanten de
den. Inderdaad zien we de kruisheren van Franeker en ook die van Sneek 
door de provincie trekken, van parochie naar parochie, predikend en bede
lend, onderdak zoekend in andere kloosters en bij seculiere geestelijken, 
precies zoals ook de terminarii van franciscanen, dominicanen, augustijner 

45. RA F , 1092 HS. nr. 2. 
46. RAF , Familiearchief Eysinga-Vegelin van Claerbergen, inv.nr. 289. 
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eremieten en karmelieten dat deden. De overplaatsingsnotities betreffende 
de broeders van Sneek en Franeker maken bij herhaling melding van broe
ders die als taak kregen om als terminarius of predicator rond te gaan. 4 7 Geen 
wonder ook dat na verloop van tijd in de testamenten de kruisbroeders in 
één adem met de bedelorden worden genoemd. Douwe Harinxma van 
Heeg bedenkt bijvoorbeeld in zijn laatste wil uit 1516 de 'vier biddende or
den en die crusbroeren' ieder met een gouden rijnsgulden. 48 In andere 
testamenten is wel sprake van de vijf biddende orden gezamenlijk. 49 Dan is de 
orde der kruisheren gerekend tot de arme bedelorden, die rondgaan en zich 
daardoor in de gunst van een breed publiek mogen verheugen. Tekenend 
in dit opzicht is dat een testatrice uit Bolsward de kruisheren van Franeker 
in 1516 de erme bruederen noemt. 50 

Vermogend waren de Sneker en Franeker kruisheren dan ook niet. De om
vang van hun domeinen besloegen in 1511 niet meer dan respectievelijk 114 
en 78 ha., en in 1606 toen ze al enige tijd in handen waren van de stadsbestu
ren, 135 en 75 ha.5 1 De huurwaarde ervan bedroeg voor het convent van 
Sneek in 1511 3530 stuivers, in 1606 13672 stuivers. Die van de goederen 
van Franeker beliep in 1606 in totaal 9556 stuivers. Daarmee kwamen beide 
conventen ver achteraan op de vermogenslijst der Friese kloosters. 52 Uiter
aard moesten ze de agrarische abdijen en priorijen voor laten gaan, maar 
ze bevonden zich toch ook nog achter de meeste tertiarissenkloosters, te
midden van de bedelordeconventen van Leeuwarden, Ijlst en Woudsend. 
Hoe anders was de vermogenspositie der Groningse kruisherenkloosters 
van Ter Apel en Scharmer, die qua levenswijze en bezitsverwerving voor 
een meer agrarisch bestaan hadden gekozen. Zij beschikten ten tijde van 
de opheffing in 1595 over oppervlakten van 280 en 500 ha. , waarmee ook 
zij overigens nog ver achter de oude benedictijner, cisterciënzer en premon
stratenzer plattelandskloosters kwamen. 53 Duidelijk is wel dat de Groning-

47. Zie bijv. de gegevens over de broeders Godfridus , Theodericus Novimagii en H enricus Plat
meker, die respectievelijk van 1501 tot 1504, van 1508 tot 1510 en na 1510 tmninarius of predicator te 
Sneek waren (beide begrippen golden kennelijk als synoniemen): D ifinities kapittels H. Kruis , 221, 
232; 244; 249-250. Zie voor het klooster van Franekerde gegevens betreffende de broeders Tilman
nus (1493) en Egbert Vennis (1550): ibidem, 193; 348-349. 
48. RAF, Familiearchief Eysinga-Vegelin van Claerbergen, inv.nr. 1323c, f. 45r. 
49. Zie bij v. de testamenten van Edajonghama (1531) en Zettie Lickle zin (1544) in Oud]riese Oor

konden, 3 dln. , P. Sipma ed. Cs-Gravenhage 192 7-1941), nrs. II 360 en tIl 54. 
50. GPCV I, 338. 
51. Deze cijfers zijn berekend op grond van de gegevens uit het Register van den Aanbreng van 1511 , 
4 dln. , I. Telting ed. (Leeuwarden 1879/1880) en de Aanbreng der Vijf Deelen van 1511, 5 dln. , j.C. Tjes
singa ed. (Assen 1950-1954) en het register van de ontvanger der kloostergoederenjohannes H enri
ei over het jaar 1606/1607, RAF , Familiearchief Liauckema-Van Grotenhuis, inv.nr. 193. 
52. j.A. Mol, 'Grootgrondbezit van Friese kloosters in de middeleeuwen', Doctoraalscriptie mid
deleeuwse geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam 1979, 56-58. Verg. Ph. H. Breuker, 'De mid
sieuske kleasters yn FrysHin yndield neffens de greatte fan har grounbesit', 1t B eaken 37 (1975), 418, 
die de kruisbroedersconventen van Sneek en Franeker rekent tot de ' tige lytse kleasters'. 
53. j. A. Feith, 'Over de rijkdom der kloosters in Stad en Lande', Groningse Volksalmanak 1902, 1-36; 
22-23. 
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se kruisheren voor een belangrijk deel in hun levensonderhoud voorzagen 
door het werk op het land. Zij hielden tot in de 16de eeuw nog een substan
tieel deel van hun bezit in eigen exploitatie met behulp van conversen, do
naten en dienstpersoneel. 54 

Zo zien we dus een zekere flexibiliteit van de kruisbroeders op het vlak van 
de materiële organisatie. Dat brengt ons op de vraag naar de kwaliteiten 
op grond waarvan ze door de initiatiefnemers in Sneek en Franeker voor 
hun nieuwe stadskloosters werden aangezocht. Het is evident dat hun lage 
materiële eisen, in combinatie met een strenge observantie, hen in dejaren 
zestig tot uiterst geschikte kandidaten bestempelde. De orde der kruisheren 
was de enige observante orde die op dat moment voor - zeg maar - weinig 
geld in staat was om zowel in een agrarische als in een stedelijke omgeving 
een plechtig liturgisch koorgebed te verzorgen en tegelijkertijd de gewenste 
gebedsvoorspraak voor individuele gelovigen voor zijn rekening te nemen. 
Kern en oorsprong van die kruisherenobservantie zijn moeilijk te vatten. 
Natuurlijk, in constitutionele zin kan men observantie aan de regel punts
gewijs verstaan als het herstellen van gemeenschapsleven en persoonlijke 
armoede, het vasthouden aan vasten- en zwijgplicht en het bevorderen van 
uniformiteit in kleding, liturgie en kloosterwetten. Maar observantie zoals 
de tijdgenoten het verstonden hield ook in de gedrevenheid om dat alles te 
bereiken. Het observantiestreven kan daarom gezien worden als een combi
natie van hervormingsgezindheid, mentale energie en religieuze ambitie. 
Religieuzen hanteren in dit verband vaak het begrip spiritualiteit, ter aan
duiding van het moverende en inspirerende samenstel van geloofsthemata. 
Binnen de kring der tegenwoordige kruisheren bestaat de neiging de auto
nomie van de eigen laat-middeleeuwse spiritualiteit, en daarmee van de 
eigen observantie, te benadrukken; dit dan ten opzichte van de moderne de
votie.55 Zij menen dat de windesheimers en fraterheren eerder schatplichtig 
zijn aan de kruisheren dan de kruisheren aan hen. De hervorming van 1410, 
waarmee de geschiedenis van de orde herbegint, zou grotendeels op eigen 
kracht tot stand gebracht zijn zonder impulsen van buitenaf. Ze was in hun 
ogen niets anders dan een herleving van het eerste kruisherenideaal uit de 
13de eeuw, waarvan de spiritualiteit gekenmerkt zou zijn door een navol
ging van het leven der apostelen enerzijds, en een gerichtheid op Christus' 
lijden anderzijds, met het kruis als symbool; waaruit dan uiteraard de op
dracht voortkwam het evangelie te prediken, zielzorg te bedrijven en tege
lijk de lijdende mens te helpen. 

54. Schuitema M eijer, Ter Apel, 21. 

55 . De meest uitgesproken verdediger van de autonomie van de kruisheren-observantie is pater 
P. van den Bosch. Zie zij n laatste oratio pro domo: 'Die Kreu zherrenreform des 15. Jahrhunderts. 
U rheber, Zielsetzung und Verlauf', in: R eformbemühungen und Observanzbestrebungen (verg. noot 19), 
71-82. 
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Deze zienswijze is niet onomstreden. 56 Verschillende historici veronderstel
len toch dat de kruisheren in dit opzicht een sterke invloed van de moderne 
devoten ondergaan hebben. Voor ons is dat van minder belang. Het gaat 
er hier slechts om de kracht van het observantiestreven te signaleren, ter 
verklaring van het groeivermogen van de orde in de 15de eeuw. Laten we 
dus de spiritualiteit terzijde om naar de organisatorische aspecten te zien. 
Wat dan opvalt is, hoe sterk verticaal de gezagslijnen van boven naar bene
den waren. 57 De pater-generaal en het uit vier leden bestaande college van 
definitoren die samen de besluiten van het generaal kapittel bekrachtigden, 
bezaten verregaande volmachten om de discipline te handhaven en het 
groepsbesef te versterken. Zo behoefden de aanname van novicen en de 
keuze van de prioren der afzonderlijke kloosters steeds de toestemming van 
de pater-generaal. Laatstgenoemde verkreeg in 1424 van de paus de be
voegdheid om weerspannige ordeleden gevangen te laten nemen. Dat was 
echter alleen voor het geval de situatie echt uit de hand liep. Eer het zover 
kwam was de oproerling meestal al overgeplaatst. Want overplaatsing was 
het belangrijkste middel tot handhaving van de discipline. Het generaal ka
pittel kon zonder tegenspraak individuele broeders doen verhuizen van het 
ene klooster naar het andere; dit om nieuwe kloosters tot bloei te brengen, 
maar vooral ook om eventueel wangedrag te bestraffen. Jaarlijkse visitatie 
of inspectierondes door de pater-generaal en een socius zorgden ervoor dat 
de ordeleiding goed op de hoogte was van de toestand in de afzonderlijke 
conventen. Het generaal kapittel maakte ruim gebruik van zijn overplaat
singsbevoegdheid. Elk jaar verwisselden soms tientallen broeders van con
vent, waardoor de conventsbevolkingen als het ware met elkaar vermengd 
werden en een betrekkelijk internationale samenstelling kregen. Daarmee 
kon voorkomen worden dat conventualen zich te veel met plaatselijke be
langen zouden identificeren, en werden eventuele autonomie-tendenties 
sterk ontmoedigd. 
Overigens bleef de binding van de overgeplaatste broeders met hun klooster 
van oorsprong formeel bestaan. Ofhet nu ging om overplaatsing of overlij
den, bij mutaties werd steeds het domus nativa (dus het klooster van intrede) 
vermeld. Soms gaf men broeders aan het eind van hun carrière de gelegen
heid in hun convent van oorsprong de oude dag door te brengen. 
Instructief voor de herkomst der broeders zijn de mutatielijsten van Sneek 
en Franeker. In totaal kan op grond van de vermeldingen in de verslagen 
van het generaal kapittel over de periode vanaf de stichting tot 1570 voor 
Sneek een aantal van 149 en voor Franeker een van 83 mutaties geteld wor-

56. Zie de kritische beschouwing van K. Elm: 'Entstehung und Reform des belgisch-niederländi
schen Kreuzherrenordens. Ein Literaturbericht', in: Zeitschnft jÜT KiTchengeschichte 82 (1971), 292-
313 , geschreven bij wijze van recensie van Van den Bosch' dissertatie over de observantie der kruis
broeders (Amsterdam 1968). 
57. Weiss, 'Kreuzherren in Westfalen', 21-22. 



346 Kruisheren op de Friese zieleheilsmarkt in de vijftiende eeuw 

den. Men zou denken dat op grond daarvan een precies beeld van de con
ventsbevolking geschetst kan worden, maar dat is niet het geval. Vele malen 
werd het aan de pater-generaal of aan visitatoren die in zijn naam het con
vent bezochten, overgelaten om een schikking te treffen inzake de over
plaatsing van een of meer broeders. Het aantal mutaties moet daarom veel 
groter en mogelijk zelfs een veelvoud van bovengenoemde cijfers zijn ge
weest. Men krijgt uit de beschikbare gegevens de indruk dat het percentage 
autochtonen in Sneek en Franeker bijzonder klein was, zelfs onder degenen 
die daar ingetreden waren. Afgezien van de onderlinge vervlechting der 
Sneker en Franeker gemeenschappen zelf is er geen vaste binding met be
paalde andere conventen van de orde te ontdekken. Het mutatiepatroon 
lijkt betrekkelijk willekeurig. De Sneker en Franeker broeders belandden 
in allerlei conventen elders, van Goes in Zeeland tot Hoei bij Namen en 
Osterberg in Westfalen. En andersom verschenen er in Friesland weer broe
ders uit werkelijk alle mogelijke andere kruisherenkloosters. De reden 
wordt er zelden bij aangegeven maar vaak kan men achter bepaalde broe
derwisselingen disciplinaire problemen vermoeden. Wanneer gezegd 
wordt dat een conventuaal van het actief en passief kiesrecht wordt beroofd 
tot wederroeping door h et generaal kapittel, is zulks zonneklaar. Dat over
kwam broeder D odo van Sneek - overigens de eerste ondubbelzinnig Friese 
naam in de Sneker mutatielijst - in 1504.58 Hij kreeg een kerkerstraf opge
legd omdat hij zich op rebelse wijze tot prior had laten kiezen. Van de drie 
andere op dat moment in Sneek verblijvende broeders, voor wie zonder op
gaaf van redenen tegelijkertijd een overplaatsing werd geregeld, mag men 
aannemen dat ze bij de ongeoorloofde verkiezing van Dodo betrokken zijn 
geweest. 
Het staat nog te bezien in hoeverre deze rigoreuze overplaatsingspolitiek 
'innovatief' was en eigen aan de orde der kruisheren.59 Ze is in ieder geval 
goed te bestuderen omdat de mutaties, voorzover ze niet aan de visitatoren 
werden overgelaten, steeds aan het eind van de kapittelverslagen zijn vast
gelegd. Voor andere orden missen we dergelijke gegevens. De sobere kapit
telverslagen van de congregatie van Windesheim maken geen melding van 
overplaatsingen, althans niet systematisch. 60 Toch kunnen we ook bij de 
windesheimers een zekere centrale sturing van het 'personeel' vermoeden, 
zeker van de kant van de visitatoren. Alleen zijn hun broederwisselingen 
slechts moeizaam te analyseren aan de hand van per klooster verzamelde 
gegevens over de populatie en het carrièreverloop der verschillende broe-

58. Definities kapittels H. K ruis, 232. 
59. In Friesland is ook in mannenkloosters van andere orden een internationalisering van de po
pulatie te constateren: J. A. M ol, 'Friese vrijheid in de Duitse Orde. De verhouding van het Friese 
klooster Nes tot zij n ordecentrum in Utrecht', Archiif voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Neder

land 31 (1989), 113-152, 43-44. 
60. Acta capituli Windeshernensis , S. van der Woude ed. Cs-Gravenhage 1953). 
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ders. 61 Dergelijk prosopografisch onderzoek is tijdrovend maar zal uitein
delijk toch moeten worden aangevat, omdat het een van de weinige manie
ren biedt om meer greep te krijgen op de sociale en regionale kaders van 
de laat-middeleeuwse observantiebeweging. 

Zonder deze sterke disciplinaire stroomlijning was het de orde naar alle 
waarschijnlijkheid onmogelijk geweest het observantiestreven over zo'n lan
ge periode te handhaven. D e cohesie die eruit voortkwam vormde stellig een 
factor van belang voor het succes en de aantrekkingskracht der kruisheren, 
ook in het geval van de stichting van hun kloosters te Sneek en Franeker. 
Ze maakte bij wijze van spreken hun positie als aanbiedende partij op de 
zielheilsmarkt bijzonder sterk; zeker in combinatie met hun flexibiliteit qua 
taakopvatting en materiële eisen. De kruisheren konden prediktaken uit
oefenen maar waren daar niet toe verplicht wanneer de omstandigheden 
een andere oriëntatie vereisten. Ze vulden daardoor als het ware het gat tus
sen de bedelorden en de agrarische orden. Kruisheren konden landelijk 
opereren en het landbouwbedrijf autarkisch uitoefenen met werkheilige le
kebroeders, op dezelfde wijze als de agrarische kloosters van Windesheim 
en eertijds de abdijen der oude canonicale en monachale orden. Ze konden 
met hun termijngang en misleveranties echter ook stedelijk opereren en al
dus low-budget-instellingen in stand houden. 
Het voorbeeld van Sneek en Franeker leert dat kleine steden met groei
ambities die nog niet over mannenkloosters beschikten, in de 15de eeuw 
zeer geporteerd waren voor een vestiging der kruisheren, in het bijzonder 
om de eredienst in hun midden meer allure te geven. Sneek en Franeker 
staan in dit verband niet op zichzelf. Wie de lijst van de Nederlandse kruis
herenconventen m et hun stichtingsdata naloopt, zal bemerken dat een rela
tief groot aantal ervan juist in dit soort kernen tot stand kwam: Asperen 
(1315), Venlo (1399), Goes (1429), Schiedam (1442) Hoorn (1462) en Wou
drichem (1474).62 
De Friese verhoudingen maken verder duidelijk dat de concurrentiepositie 
ten opzichte van de bedelorden een rol speelde. Daar waar de bedelorden 
traag waren met het doorvoeren van hervormingen of er in het geheel niet 
toe kwamen, was het relatief makkelijk voor de kruisheren om een convent 
tot bloei te brengen.63 Mogelijk was dit het geval in de steden Roermond 
(1422) , Maastricht (1427) en 's-Hertogenbosch (1468).64 Opmerkelijk is dat 

61. Verg. R . van Schaïk, 'Religieus elan en economisch beleid bij Windesheimer kloosters uit het 
Friese kustgebied', Ons Geestelijk Erf 59 (1985), 299-312,311-312. 
62. Men raadplege hiervoor de dIn. ll , III en het supplementdeel van het Monasticon Balavum van 
M. Schoengen (Amsterdam 1941/1942). 
63. Dat zou ook onderzocht kunnen worden met betrekking tot de belangrijke mendicantencen
tra in de omgeving van bovengenoemde stadjes. 
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er in Roermond na de stichting van het kruisherenklooster nog een vesti
ging van de windesheimers tot stand kon komen. Het bestaande, uit 1308 
stammende minderbroedersklooster nam er pas omstreeks 1570 de obser
vantie aan. 
Wat hiermee tot slot benadrukt wil zijn, is dat het zinvol is de opkomst van 
een kloosterorde in een stad of regio te relateren aan de toestand binnen de 
reeds bestaande vestigingen van andere, op soortgelijke leest geschoeide or
den. Waarbij dan niet alleen de intern beleefde ordesspiritualiteit tot uit
gangspunt van de beschouwing genomen moet worden, maar ook de taken 
en diensten die het gelovige publiek van de religieuzen verwachtte. 

64. Zie ook hier het Monasticon Batauum en, voor de dominicanenkloosters in deze steden: Wolfs, 
Middeleeuwse dominicanenkloosters, in het bijzonder p. 92 Cs-Hertogenbosch) en p. 162-163 (Maas
tricht). Het blijkt dat, als er in deze steden sprake is van invoering van de observantie in een bedelor
deklooster, deze altijd na de stichting van het kruisherenklooster gedateerd kan worden. 
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