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Mannen en vrouwen die in de dertiende eeuw en later een leven van inkeer wilden
leiden zender hun beroeps- en fa~iliair bestaan_t,e verlaten, konden zieh aansluieO bij de derde orde van de franciscanen of van een van de andere bedelorden. De
~erde orde van Sint Franciscus was dus bedoeld voor penitenten die onder leiding
ri de bedelmonniken
in de wereid boetvaardig wilden leven. De grondslag van
;~n leefwijze werd sinds 1289 gevormd door de bepalingen in de bulle Supra
ontern van paus Nicolaas IV.l Na verloop van tijd vormden de leden van deze
':de
gemeenschappen en gingen eenvoudige beloften afleggen, voorlopig nog
o onder de juridische status van kloosterling te ontvangen.
Z Conventen van de derde orde van Sint Franciscus kwamen vanaf een vroeg tijdtip oak in het bisdom Utrecht voor, maar vooral in de vijftiende eeuw nam hun
S ntal daar huitengewoon toe. Er is een lijst bewaard van 82 conventen van deze
~de die zieh in het zogenaamde Kapittel van Utrecht hadden aaneengesloten.l
o aar het totale aantal broeder- en zusterhuizen in het bisdom dat kortere of lanm re tijd bij de derde orde heeft behoord, ligt nog veel hoger.
ge De bedoeling van dit artikel is tweeledig. De lijst met 82 conventen wordt op
.,.0 merites beoordeeld, waarbij ook de algemeen geaccepteerde datering ervan op
Zl
• h et ge dimg IS.
. Daarnaast
een nozi
h t jaar 1470 m
aarnaast wordt
wor teen
pogmg ged aan om een meer
e ttlpleet beeld van de derde orde in het bisdom Utrecht te geven, waarbij ook de
ts zal worden bepaald die de 82 op de lijst vermelde conventen binnen dat geheel hebben ingenomen. Voor een grond~ge b~handeling van de ma~tschappelijke
religieuze achtergronden van de onrwikkeling van de derde orde m de noordeke N ederlanden is het nog te vroeg: daarvoor is op dit moment te weinig bekend
er de huizen van de derde orde en hun bewoners. De studie beoogt dus niet
~eer dan een verkennend onderzoek te zijn naar de uitgebreidheid in tijd en voor-

craa
j?

l'

... ßij de voorbereiding van dit artikel he~ ik informatie ontvangen van dr, J.A, Mol te Bolsward
dr. G. Verhoeven te Del,ft:~aarvoor rmjn oprechte dan~. Voor het ge?ruik dat ik van hun inell atie heb gemaakt ben ik uiteraard zelf veranrwoordelijk. Dank ben ik ook verschuldigd aan
f~w. Simons te Leb~non, New Hamp~hire <y'S), die een,~oo~lopige versie van deze studie van
cl· clevolle aantekemngen heeft voorzien. MI)n erkentelijkheid geldt bovendien de haliemedew::~ers van de ~ibli~thee~ geschie,denisa,~nde Vrije U ~iver~.iteitAms,terdam, die met veel geduld
w bronnenpubhcaues en mventanssen bl) armenvol ZI)nbh)ven aans)ouwen,
.
de ~fgedrukt in Wadding, Annales Minorum, VIII, 640-646, Voor de overlevering in de noorde~'k Nederlanden zie De Kok, Bijdragen, 95; 99 en Van Heel, 'Tertiarissen', 237.
is) Van Heel, 'Tertiarissen', 88-91.
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al in ruimte van de huizen van tertianen en tertiarissen in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Gemakshalve wordt de term 'tertianen' gehanteerd om mannelijke
leden van de derde orde aan te duiden, 'tertiarissen' voor de vrouwelijke, hoewel
deze terminologie eigenlijk niet historisch is.

Orientarie
Het diocees Utrecht heeft tot op heden binnen de bestudering van de tertiarissenbeweging in Europees verband nog weinig aandacht gekregen. Een standaardwerk over de geschiedenis van het middeleeuwse franciscanisme maakt naar aanleiding van de derde orde zelfs in het geheel geen melding van het bisdom
Utrecht.! Tijdens een reeks congressen die in Italic aan de derde orde werden gewijd, heeft het accent voornamelijk op de zuideIijke landen van Europa gelegen
(Italic, Zuid-Frankrijk, Spanjej,"
Aan het geringe kwantitatieve gewicht van de conventen van tertianen en tertiarissen in het noord-Nederlandse bisdom kan dit gebrek aan interesse niet liggen.
ZoaIs vermeId, bevat de overgeleverde lijst er aI82; in het hierna volgende zal worden duidelijk gemaakt dat het werkelijke aantal ongeveer het dubbele bedroeg.
Zeker voor het gewest Holland was het stedelijke tertiarissenconvent in de vijftiende eeuw het meest kenmerkende type klooster. Vergeleken bij andere Europese regio's steckt hun aantal in het bisdom Utrecht ook bepaaId niet ongunstig af.
Een uit 1385 daterende lijst geeft voor heel Europa, naast 1641 kloosters van minderbroeders en 394 van clarissen, voor conventen van de derde orde het aantaI van
244 op, waarvan 131 in Italie.! Dit aantal is ongetwijfeld veel te laag en bevat misschien alleen de belangrijkste kloosters, maar het plaatst de ruim 150 conventen
waartoe wij voor het bisdom Utrecht komen wel in perspectief. Een nuttige vergelijking is ook te trek ken met enkele getalsmatige gegevens over de zuidelijke
Nederlanden. Telt men de bij De Moreau vermelde kloosters in de daarvoor in
aanmerking komende categorieen bij elkaar op, dan komt men voor heel het
grondgebied van het huidige Belgie op 95 conventen.s De 82 conventen die bij het
Kapittel van Utrecht kort voor zijn opheffing aan het eind van de zestiende eeuw
nog aangesloten waren/ kunnen worden vergeleken met enkele cijfers die over die
3 Moorman, History, zie vooral560-568.
4 D' Alatri ed., Frati penitenti; idem ed., M ovimento francescano; Pazzelli en Temperini ed., Prime manifestazioni. Daarin over de Nederlanden alleen: De Troeyer, 'Beguines et tertiaires' en
Gieben, 'I penitenti',
5 Odoardi, 'L'ordine della penitenza nei documenti pontifici', 47; vgl. Moorman, History, 417.
6 De Moreau, Histoire de l'Eglise en Belgique, 511-516.Na correctie voor dubbeltellingen (verhuizingen en overgangen van de ene categorie naar de andere) hlijven er 79 over. Meegeteld zijn:
'hogards', 'freres de la penitence', 'soeurs grises', 'tertiaires franciscaines' en 'tertiaires franciscains', Onduidelijk is of ook de alexianen en sommige zwartzusters (cellebroeders en -zusters)
v66r hun overgang naar de regel van Augustinus moeten worden meegeteld. Ook hier geldt dat
meer gedetailleerde studie nodig is. Voor de derde orde in het graafschap Vlaanderen tot 1350 zie
Simons, 'Bedelordekloosters', 151-185 en Stad en apostolaat, 224-226.
7 Zie de argumentatie hierna.
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periode voor het in 1559 opgerichte aartsbisdom Mechelen bekend zijn. Ockeley
telt voor dit gebied omstreeks het midden van de zestiende eeuw in totaal 138
kloosters, behorend tot een groot aantal orden, en daarnaast nog dertien begijnhoven; hij zegt dat dit ongeveer 40 % van het totaal in het huidige Belgie hedraagt.
Slechts enkele tientallen behoren tot de derde orde.! Voor hetzelfde gehied herekent Harline het aantal'actieve' vrouwenconventen omstreeks 1600 op 32.9
Een gedeeltelijke verklaring voor het gehrek aan aandacht voor de Utrechtse
tertianen en tertiarissen in het kader van derde ordestudies ligt ongetwijfeld in het
eigenaardige karakter van de derde orde in het bisdom Utrecht zelf. Een grote
vlucht neemt de rertiarissenbeweging er pas onder invloed van de Moderne Devotie: voorzover de derde orde in het bisdom is bestudeerd, heeft dit dan ook voorna1l1elijk plaats gevonden tegen de achtergrond van de Moderne Devotie.
.
De religieuze huizen die ontstonden onder de invloed van de prediking van Geert
Grote hehben in kerkrechtelijke zin en ten aanzien van hun leefwijze verschillende vormen aangenomen. Die varieerden van de ongebonden status van de broeders
en zusters des gemenen levens tot de volledig kIoosterlijke staat van de regulieren
en reguIarissen verenigd in de Kapittels van Windesheim, Sion en Venlo. Een van
de gekozen leefvormen was die volgens de derde regel van Franciscus. Deze had op
moderne devoten blijkbaar een grote aantrekkingskracht, hetzij omdat zij de mogelijkheid hood om kritiek van de kerkelijke overheden op de engebonden status
re pareren, hetzij om andere, nog onvoldoende onderzochte redenen.'?
Inmiddels heeft zieh ten aanzien van de conventen van Kapittel van Utrecht de
opvatting doorgezet, dat zij evenzeer als de huizen van broeders en zusters des gemeneri levens die geen regel aannamen, als integraal onderdeel van de Moderne
Devotie moeten worden beschouwd." Tot intensieve bestudering van deze sector
van de van Geert Grote uitgaande vernieuwingsbeweging heeft dit to eh nog niet
geleid. De meeste aandacht is uitgegaan naar de beide takken van de beweging die
traditioneel als kenmerkend voor de Moderne Devotie worden beschouwd: die
van de augustijner koorheren en -vrouwen en die van de broeders en zusters des
gemenen levens. Voor het kapittel van Windesheim, waartoe een groot deel van de
augustijner kanunniken en kanunnikessen behoorden, beschikken we inmiddels
over een modern monastic on, dat niet alleen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden, maar ook Duitsland bestrijkt." Een dergelijk monastic on bestaat er
voor het kapittel van Sion, waarbij een kleinere groep van Hollandse kanunniken
en kanunnikessen waren aangesloten, weliswaar niet, maar aan dit onderwerp is
wel een waardevolle monografie gewijd.P Een monasticon voor de zusters des geOckeley, 'Regulieren', 67-76.
9 Harline, 'Actives and contemplatives', 548: hospitaalzusters, begijnen, grauw- en zwartzusters.
to Een plausibel argument voor de economische voordelen van deze status biedt Mol, Duitse
8

orde,140-141.
11 Van Heel, "Iertiarissen', 4-9; Rehm, Schwestern, 163; Koorn, 'Kapittel van Utrecht', 132133; anders: Post, Modem Devotion, 393-394.
t2 Kohl e.a. ed., Monasticon Windeshemense.
13 Ypma, Kapittel van Sion.
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menen levens ontbreekt nog, maar een dergelijk werk voor de broeders is in een
vergevorderd stadium." Een belangwekkende studie is door Rehm gewijd aan de
zusterhuizen in het aan de noordelijke Nederlanden grenzende gedeelte van
Duitsland, Hij koos daarbij een invalshoek die afweek van de tot dusver genoernde monastica en beperkte zieh niet tot een kerkrechtelijk omschreven categorie
van zusterhuizen, maar betrok in zijn onderzoek alle typen huizen waar zich de
invloed van de Moderne Devotie deed gevoelen.'!
Vooruitgang is ook geboekt bij de definiering van de status van de verschilIende
soorten semi-religieuzen die in de laat-middeleeuwse stedelijke samenlevingen
van Noordwest- Europa op de voorgrond traden. In dit verband moeten studies
van Elm en Koorn worden genoemd.l" Laatstgenoemde auteur heeft ook de belangrijkste bijdrage aan de studie van de Utrechtse tertiarissen geleverd: zij scherste de interne ontwikkeling van de conventen van de derde orde, die in de loop van
de vijftiende eeuw een proces van verkloosterlijking doorrnaakten."
Een groot deel van deze conventen voegde zieh, zoals gezegd, bij het in 1399 opgerichte Kapittel van Utrecht. Dit zorgde voor een zekere uniformiteit binnen de
conventen en voor de handhaving van de discipline, terwijl het tegelijk de invloed
van de franciscanen buiten de deur hield.18 Het probleem van de verhouding tussen de eerste en de derde orde van Franciscus stelde zieh bij het Kapittel van
Utrecht dus van meet af aan op een manier die afweek van wat elders in Europa
gebruikeIijk was.l?
De aansIuiting van de Utrechtse devoten bij de derde orde vond navoIging in enkeIe omliggende bisdommen, waar de invloed van de Moderne Devotie zieh eveneens sterk deed gevoelen: de tertiarissen van het aartsbisdom Keulen vormden het
KeuIs Kapittel, die van het bisdom Luik en omgeving het Kapittel van Zepperen.P
Laatstgenoemde kapitteIs waren niet alleen jonger en ook minder taIrijk dan het
Kapittel van Utrecht, zij leunden in hun statuten ook aan tegen het Utrechtse
voorbeeld." Binnen de laat-middeIeeuwse tertiarissenbeweging in NoordwestEuropa neemt het Utrechts Kapittel dus een sIeutelpositie in.
14 Leesch e.a. ed., Monasticon Fratrum Vitae Communis. Een voorpublikatie van het aan de
noorde1ijke Nederlanden gewijde deel: Weiler, Vo/gens de norm.
15 Rehm, Schwestern.
16 Elm, 'Die Bruderschaft'; Koorn, 'Ongebonden vrouwen'. Ook in deze samenhang komt aan
de studie van Rehm, Schwestern, grote betekenis toe.
17 Koorn, 'Kapittel van Utrecht'. Dezelfde tendens deed zieh elders al eerder voor, zie onder
meer Moorman, History, 219; 417-420.
18 Koorn, 'Kapittel van Utrecht', 137.
19 Moorman, History, 217-218; 421-424; 564-565.
20 VanHeel, 'Zepperen'; De Kok, 'Keulse Tertiarissencongregatie'; Rehm, Schwestern, 43-44. De
studie van Allmang over het Sint-Nicolaasconvent bij Dyck (Nederrijngebied), het hoofdklooster
van de Keulse tertiarissen, heb ik niet kunnen raadplegen: G. Allmang, Geschichte des ehemaligen
Regulartertiarierklosters St. Nikolaus 'Vonseiner Gründung bis zurjetztzeit, 1400-1911 (Essen 1911).
21 Vandecasteele, 'Twee vijftiende-eeuwse redacties', De geschiedenis van het Kapittel van Zepperen is overigens ingewikkelder: ten dele zette het een al oudere groep van begardenconventen
voort, zie hierna p. 237; Van Heel, 'Zepperen'; Wely, 'Tertiarissenkloosters'; Moorman, History,
418 en Simons, 'Bede1ordekloosters', 169. Onduidelijk is nog of ook de oprichting in 1413van de
Congregatio Flandrensis of congregatie van Sint-Omaars binnen het bisdom Terwaan door het
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In tegenstelling tot de regulierenkapittels van Windesheim en Sion bestond het
Kapitte1 van Utrecht hoofdzakelijk uit vrouwenconventen. De beide andere kapittels verwierven vrij snel na hun oprichting het privilege om geen nieuwe vrouwenkloosters meer te behoeven incorporeren, hetzij omdat de geestelijke verzorging van zove~l ~rouwenconvent~n hun person~le eapaeiteiten te bove~ ging,
hetzij omdat ZIJ met gedwongen wilden worden met-observante kloosters In hun
congregatie te aecepteren.22 Beter dan de andere genoemde kapittels weerspiegelt
het Kapittel van Utrecht dus de zogenaamde 'tweede' religieuze vrouwenbeweging in de noordelijke Nederlanden. I:Iiermee wordt gedoeld op de grote golf van
stichtingen van vrouwenconventen die Noordwest-Europa omstreeks 1400 trof,
nadat een eerdere golf van vergelijkbare omvang zieh in de twaalfde en dertiende
eeuW had voorgedaan.23 Ook hierin ligt een reden om voor de derde orde in het
bisdom Utrecht aandacht te vragen.
De tertiarissen van het bisdom Utrecht bevinden zieh, kortom, op het snijpunt
van rwee bewegingen van semi-religieuzen: enerzijds de verbreiding van de derde
orde van Sint Franciscus die van Zuid-Europa uitgaat en die al van ouder datum
is anderzijds de Moderne Devotie die in de noordelijke Nederlanden ontspringt
~~ pas vanaf het eind van de veertiende eeuw op gang komt.
Om deze reden, maar ook op grond van methodologische overwegingen, gaat
het in deze srudie niet alleen om die conventen die waren aangesloten bij het Kapittel van Utrecht, maar om alle huizen in het bisdo~ die.de derde regel van Sint
Franciscus toepasten. Als standaardnaslagwerk op dit gebied geldt Van Heel, 'De
tertiarissen van het Utrechtsche Kapittel', uit 1939. Dit werk is opgezet als monasticon en somt (noodzakelijkerwijs vaak summiere) gegevens op voor de 82
conventen die Van Heel aantrof in de al vaker genoemde lijst, die hi; aan 'Andrichomius' toeschreef en op 1470 dateerde.t' Hi; was zieh er overigens van bewust
dat er nog meer conventen lid van het Kapittel zijn geweest, maar nam deze in zijn
.
tllonastIcon
toe h ni
met op. 25
Buiten de door Van Heel gehanteerde lijst beschikken we over weinig statistisch
bruikbaar materiaal voor het Utrechts Kapittel, respeetievelijk voor de Utrechtse
tertianen en tertiarissen.26 Daarom leek het een voordeel dat we met deze lijst van
het jaar '1470' in ieder geval een dwarsdoorsnede hadden op een moment dat het
Kapittel in volle bloei verkeerde en bijna halverwege de stichring ervan en de ondergang. De '82 conventen van 1470' zijn dan ook een vast ijkpunt in de literawurF Omdat voor veel conventen het bewaard gebleven archiefmateriaal schaars
Vtrechtse voorbeeld beinvloed is; zie Odoardi, 'L'ordine della penitenza nel Bullarium', 40; Simons, 'Bedelordekloosters', 160.
22 Ypma, Kapittel 'VanSion, 42-43; Rehm, Schwestern, 44 e.v.
23 Hagemeijer, 'Devote vrouwen'. Over de achtergronden van deze religieuze vrouwenbewegingen: Koch, 'Po sitie van vrouwen'; Simons, 'Beguine movement' en 'Een zeker bestaan',
24 Van Heel, "Iertiarissen', 84-90.
25 Ibidem, 85-88.
26 Voor details zie hierna.
27 Bijvoorbeeld nog Rehm, Schwestern, 163;Vandecasteele, 'Twee vijftiende-eeuwse redacties',
240; Koorn, 'Kapittel van Utrecht', 132, overigens met een kleine correctie,
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is, ontleent men aan de lijst niet zelden de terminus ad quem voor het bestaan van
individuele tertiarissenhuizen, en tevens het voornaamste bewijs voor hun lidmaatschap van het Kapittel.
De strekking van deze bijdrage is, dat de door Van Heel gebruikte lijst niet van
1470 dateert, maar van een volle eeuw later, dus van 1570. Onze positie met betrekking tot de statistiek van het Kapittel van Utrecht is dus nog oncomfortabeler
dan we al dachten. In het vervolg van het betoog zullen enkele aanwijzingen worden gegeven om greep te krijgen op de gegevens over de convent en van de derde
orde, waaruit het voornaamste structurerende element nu verdwenen is. Omdat
de vraag naar de toepassing van de derde regel gemakkelijker te beantwoorden is
dan die naar de aansluiting bij het Kapittel van Utrecht, zullen we eerst de wijdere kring van tertianen- en tertiarissenconventen in kaart moeten brengen, voordat
het Kapittel van Utrecht kan worden afgebakend.
Een echt instrument ter vervanging van Van Heel is deze studie niet. De samenstelling van een nieuw monasticon - een hoognodig werkapparaat - is een zaak
van jaren: dat is ook de reden om hier alvast enkele resultaten te presenteren. De
voorlopigheid daarvan kan niet genoeg worden benadrukt."

De lijst van 1570
De argumenten om tot herziening van de datering van de lijst van Van Heel over
te gaan kunnen aan het werk van Van Heel zelf worden ontleend. Het is enigszins verwonderlijk dat hij deze correctie niet zelf heeft aangebracht. Op het moment dat hij de lijst ter sprake brengt, verstrekt Van Heel de correcte informatie
dat het bij de bron, het handschrift van 'Andrichomius', om hs. 133 G 3 van de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gaat.29 Hij vermeldt er bovendien, eveneens geheel juist, bij dat de lijst ook is gebruikt door Van Rijn en door Lindeborn. Een beknopte weergave van de inhoud van ditzelfde handschrift geeft Van
Heel verderop in zijn tekst, en daar blijkt hij goed gemformeerd over de identiteit van de vervaardiger, Adrichomius alias Christianus Crucius, de laatste pater
van het Delftse Sint-Barbaraklooster, Als datum van het handschrift geeft hij hier
1574.30 Van Heel is ook op de hoogte van de rol die Adrichomius (of: Christiaan
van Adrichem) speelde in de strijd tussen de minderbroeders en de tertiarissen
die omstreeks 1570 gevoerd werd naar aanleiding van een poging om de zelfstandigheid van het Kapittel van Utrecht op te heffen.'! We verwachten ook niet
anders, want Van Heel zelf had zieh nog kort voor de verschijning van zijn monasticon verdienstelijk gemaakt door een belangrijk dossier over die kwestie te
28 In de Verenigde Staren wordt gewerkt aan een internationale databank over middeleeuwse
vrouwenkloosters: het 'Matrix' -project (website: www.matrix.divinity.yale.edu). De beschikbare
gegevens betreffen vooralsnog met name de traditionele orden; op afzienbare termijn zullen data
met betrekking tot de zuidelijke Nederlanden worden ingevoerd.
29 Van Heel, "Iertiarissen', 84.
30 Ibidem, 226.
31 Ibidem,79.
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publiceren.32 Maar aanleiding om de door hem van Van Rijn overgenomen lijst
met Van Adrichem in verband te brengen zag hij blijkbaar niet. Dat verbaast des
re meer, omdat ook de andere autoriteit die Van Heel in samenhang met de lijst
aanhaalt, Lindeborn, het correcte jaartal1570 geeft." Pas Van Rijn, die niet het
handschrift consulteerde maar op deze plaats eenvoudigweg Lindeborn kopieerde, pleegde een verschrijving en maakte er '1470' van.34 Tenslotte negeerde Van
fleel ook nog een waarschuwingssignaal, afgegeven door De Kok. Deze presenteert als inleiding op zijn editie van normatieve teksten over de tertiarissen een
uitvoerige analyse van hs. 133 G 3 en vermeldt daarbij ook de lijst met het correcte jaarta11570.35
In ieder geval kan aan deze late date ring en aan het auteurschap van Van Adrichem niet getwijfeId worden. De lijst 'van 1470' is dan ook inhoudelijk geheel
identiek aan een tweede lijst in een door de apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer
geschreven register dat in het archief van de Oud-Bisschoppelijke Clerezie beruSt.36 Ook deze lijst was al door Van Heel gesignaleerdY
Om de lijst van Van Adrichem in context te kunnen plaatsen, moeten we kort
ingaan op het conflict tussen de tertiarissen en de observante minderbroeders
rond 1570.38 Dit conflict brak uit door de publicatie van de bulle Itaque inter van
3 juli 1568, waarbij paus Pius V de broeders en zusters van de derde orde aan de
observanten onderwierp.l? Voor de conventen van het Kapittel van Utrecht zou
dir betekenen dat ze ondergeschikt werden aan de Keulse provincie van de minderbroeders. Vermoedelijk hebben laatstgenoemden achter de schermen allanger
aangedrongen op deze maatregel. Het feit dat sommige conventualen uit de kring
van het Utrechts Kapittel onder verdenking van ketterij waren gekomen, zal ze
daarbij in de kaart hebben gespeeld.P Voor het jaar 1569 vernemen we alleen dat
het jaarlijkse kapittel van de tertiarissen in het J onge Hof te Alkmaar werd gehouden en dat enkele paters naar Utrecht werden ontboden in verband met de 'Minderbroederbul'''1 Maar het jaar daarop neemt het conflict in scherpte toe. Lucas ab
Arevalo, biechtvader van Alva en pauseIijk commissaris in de aangelegenheid van
de tertiarissen, begint aan een reeks visitaties van conventen van de derde orde,
vergezeld door Henricus Pippinck, oud-provinciaal van de minderbroeders, en
enkele gardianen:42 Deze visitaties moeten zijn begonnen nog v66r de kapittelver32
33

Van Heel, 'De strijd',
Lindeborn, Historie, 252-253. In een artikel uit 1936 geeft ook Van Heel zelf nog de correcte datum: 'Bijzonderheden', 261.
.
34 Van Heussen en Van Rijn, Kerkelijke Historie, VI, 573-575.
35 De Kok, Bijdragen, 95-98, met name 96.
36 Rikhof, lnventaris, inv. 95.
37 Van Heel, 'Tertiarissen', 84.
38 Van Heel, 'Strijd' en idem, 'Tertiarissen', 78-83 geeft houvast voor het verloop van dit conflict, behalve voor de beeindiging, waarover hij geen gegevens ter beschikking had. De affaire verdient een grondiger behandeling dan hier geboden kan worden.
39 Wadding, Annales Minorum, XX, 568-571.
40 Van Rappard en Muller, Kerkoisiuaien, 514-516.
41 De Kok, Bijdrage, 156.
42 Van Heel, 'Strijd' 94-96 en Bijlage 1, een brief van Pippinck aan de zusters van Sint-Nicolaas
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gadering in Amsterdam.f In eerste instantie lijken de paters van het Utrechts Kapittel door deze voortvarendheid te zijn overrompeId. Op een bijeenkomst in het
Sint-Paulusklooster te Amsterdam, 9 juli 1570, die wordt belegd onder leiding van
de minderbroeders, ondertekenen zij een contract van instemming met de uirvoering van de pauseIijke bul." Maar nadat Arevalo en de zijnen ruim een dozijn conventen hadden geinspecteerd, begon het verzet tegen zijn visitaties. Daarbij lijken
de Delftse kloosters het spits te hebben afgebeten, dat van Sint-Barbara voorop,
dat door Arevalo op 6 juli werd bezecht." Pater Van Adrichem speelde daarbij
een sussende rol maar probeerde zijn zusters toch zo goed mogeIijk te verdedigen.
De feIste tegenstand werd in Utrecht geboden. Het Sint-Caeciliaconvent onderwierp zieh weliswaar, maar de conventen van Bethlehem en Sint-Nicolaas verzetten zieh hardnekkig en lieten zieh zelfs door militair geweId niet intimideren.t=
Sint-Nicolaas was het convent waaraan Willem van Horssen, de minister-generaal
van het Kapittel van Utrecht, verbonden was, en alle tekenen wijzen erop dat hij
zelf het verzet tegen inlijving bij de minderbroeders heeft geleid.
Intussen had Arevalo de hertog van Alva in beweging gezet: deze spoorde de
aartsbisschop van Utrecht aan om de conventen persoonlijk of door zijn afgezanten te vermanen hun weerspannigheid 'tegen de paus, het Concilie van Trente en
de Majesteit' te staken." Frederik Schenk van Toutenburg lijkt hieraan omstreeks
begin december 1570 met weinig animo gehoor te hebben gegeven. Bij het verslag
dat zijn afgezanten aan Alva doen, gaat, behalve een nietszeggend briefje van de
aartsbisschop zelf, een uitgebreid kanoniekrechtelijk verweerschrift vanwege de
zusters van Sint-Nicolaas en Bethlehem." De beide convent en zitten ook niet stil.
Op 13 januari 1571 verbinden de maters zieh en hun kloosters om gezamenlijk de
kosten te drag en voor een appel bij de paus tegen de onderwerping van de derde
orde aan de observante minderbroeders. Andere conventen zullen zich bij deze
verbintenis mogen aansluiten en zullen dan ook in de kosten moeten bijdragen.
Het stuk, dat eerst is ondertekend door de maters van de twee Utrechtse kloosters, draagt vervolgens de handtekeningen van de maters van nog dertien conventen.'?
en Bethlehem te Utrecht. Dit is het eerste stuk uit het omvangrijke dossier uit de 'Papiers de I'Etat et de I'Audience' in het Rijksarchief in Brussel dat door Van Heel wordt gepubliceerd.
43 Van Rappard en Muller, Kerkoisitatien, 507: visitatie van Sint-Barbara in Delft veertien dagen voor het kapittel.
44 Van Rappard en Muller, Kerleuisltatien, 514. De gegevens over deze vergadering zijn regenstrijdig. De datum die Van Adrichem geeft - Van Rappard en Muller, Kerleoisitatien, 507 - stemt
niet overeen met die welke gegeven wordt in een handschrift met kapittelbesluiten (De Kok, Bijdragen, 157). Dit handschrift pIaatst het kapittel van 1570 onder leiding van de minderbroeders
bovendien in Bethlehem hij Utrecht: dat is zeer onwaarschijnlijk, gezien de rol die juist Bethlehem speelde bij het verzet tegen de minderbroeders.
45 Van Rappard en Muller, Kerkoisiuuien, 507-513.
46 Van Heel, 'Strijd', 97.
47 Ibidem, bijIage 5.
48 Ibidem, bijlagen 6 en 7; het verweerschrift op p. 99-105.
49 GA Utrecht, Archief Sint-Nicolaas, inv. 999;Van Heel, 'Strijd', bijlage 13:Utrecht, Sint- Nicolaas en Bethlehem; Rhenen, Sint-Agnes; Eimeren (Eist), Sirrt-Marie; Emmerik, Marienkamp;
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Korte tijd daarna moet dit beroep ook werkelijk zijn uitgebracht.P Een belangrijke steen des aanstoots voor de tertiarissen was het feit dat zusters van het ene kloosrer naar het andere werden verplaatst: een praktijk die onder de minderbroeders heel
gewoon was~~aar waara~n de tertiarissen ni~~gewend waren. Verden.kin~ van ketten; is daarbij voor de minderbroeders de drijfveer geweest." Adhesie bij hun beroep op de paus ontvingen de conventen van het Utrechts Kapittel ook van de pater van de bogarden in 's-Hertogenbosch, die min of meer officieel namens het Kapitte1 van Zepperen sprak.52 Over de details van het appel op de apostolische steel
zijn we niet gelnformeerd, maar op 19 maart 1572 blijkt het proces nog te lopen. Er
zijn dan rwee pauselijke gedeputeerden benoemd om zieh met de rechten van de
derde orde bezig te houden. Op een van hen, Willem Taets van Amerongen, doet
WiIlem van Horssen als minister-generaal een beroep om voor de duur van het proces verlenging te krijgen van de opschorting van de door de minderbroeders aan de
conventen van Bethlehem en Sint- Nicolaas opgelegde excommunicatie. Taets van
Alllerongen staat hun deze opschorting voor nog een half jaar toe.53
Nog in mei 1572 geeft de nieuwe paus Gregorius XIII een bulle uit die een uitleg, wijziging en beperking van de bulle van zijn voorganger behelsde en die blijkbaar de onderschikking van het Kapittel van Utrecht onder de minderbroeders
ongedaan maakte." Reeds op 30 april had aartsbisschop Schenk van Toutenburg
de kanunnik van Oudmunster Engelbert van Bruhesen en de officiaal Floris van
Beermale op verzoek van de zusters van de derde orde zelf aangesteld als visitatoren.55 Blijkbaar liep hij daarmee vooruit op de verwachte annulering van de onderschikking van de tertiarissen onder de observantenprovincie. Het herstel van
de rechten van alle Franciscaanse orden, inclusief de derde orde van penitentie
werd enkele jaren later nog eens bevestigd in een schrijven van paus Gregorius.l"
Intussen was het Kapittel van Utrecht - of wat daarvan nog over was na het uitbreken van de Opstand in Holland-Zeeland en het verb od aldaar op de openbare
uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst - zijn activiteiten weer begonnen. In 1574 werd het jaarlijkse Kapittel weer gehouden, in het Sint-NicolaasconDoesburg, Sint-Catharina en Mariengrave; Alkmaar, Oude en Jonge Hof; Hasselt, Sint-Maria;
Vollenhove, Clarenberg; Kampen, Sint-Agnes en Sint-Miehiel; Harderwijk, Sint-Catharina en
Culemborg, Mariencroon, Uit een ander stuk, Van Heel, 'Strijd', bijlage 14, blijkt dat nog meer
conventen zieh verzetten: de drie Delftse klooster, Sint-Catharina in Gouda en het belangrijke
Sint-Paulusconvent
in Amsterdam. Het verzet was algemeen.
50 V66r 19 februari 1571: Van Rappard en Muller, Kerkuisiuuien, 514.
51 Ibidem.
52 GA Utrecht, Archief Sint-Nicolaas, inv. 1004 d.d. 25 maart 1571 ['zondag Laetare 1570']:
niet bij Van Heel. En GA Utrecht, Arehief Bethlehem, inv. 1350 d.d. 27 juli 1571: Van Heel,
'Strijd', bijlagen 17 en 18, door Van Heel ten onrechte gesplitst.
53 GA Utrecht, Archief Sint-Nicolaas, inv. 999; Van Heel, 'Strijd', bijlage 19 met misleidend re;:st'Ik ken dit stuk alleen via de toespeling erop in Rikhof, lnventaris, inv. 104. De daar gegeven
datum, 1 mei 1572, kan niet kloppen: dit is de datum waarop Pius V overleed.

55 Rikhof,Inventaris, 102.
56 Ibidem, inv. 103 d.d. 21 mei 1575. Verge!ijk het rechtsgeleerd advies - ibidem, inv. 104 d.d. 23
okt. 1575 -waarin uitgelegd wordt dat dit niet het herste! van het gezag van de eerste over de derde orde betekende, maar juist het tegendeel.
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vent in Utrecht en onder leiding van Van Horssen. Een jaar later vond het Kapittel in het Sint-Caeciliaconvent plaats." Ook de visitatie van de conventen door
paters uit de eigen kring van het Utrechts Kapittel werd hernomen, zoals blijkt uit
enkele stukken die zijn bewaard over het optreden van de paters van Marienkamp
in Emmerik en Sint-Agnes in Rhenen in het Sint-Elisabethklooster in Huissen.t"
Pater Christiaan van Adrichem speelde in al deze gebeurtenissen zo niet een
hoofd- dan toch een belangrijke bijrol. Het verzet van zijn DeHtse klooster tegen
de visitatie door Arevalo en de gardianen werd hiervoor al aangestipt.t? Van Adriehern was op dat moment ook een van definitoren (lid van het dagelijks bestuur)
van het Utrechts kapittel. In die hoedanigheid zette hij op de vergadering in Amsterdam in juli 1570 zijn handtekening onder het stuk waarin het Kapittel met de
pauselijke bul instemde. Later verklaarde Van Adrichem dat hij daartoe niet bevoegd was geweest omdat de conventualen hem een tegengestelde instructie hadden meegegeven/" In februari 1571 werd hij door de andere paters van Delft naar
Utrecht afgevaardigd om met Arevalo, de pauselijk commissaris, nog eens over de
zaak te praten. Van deze ontmoeting heeft hij een eigenhandig verslag nagelaten,"
Van Adrichem logeerde met (zijn broer?) Adriaen Adriaensz, ex-burgemeester
van Delft, in herb erg De Hulck. Daar werd hij door een minderbroeder, vergezeld
van enkele Spaanse soldaten, opgehaald. Onder gewapend escorte werd hij naar
Arevalo gebracht, die hem op hoge toon en in het Latijn toesprak. Maar Van Adrieh em gaf geen krimp en kon de volgende dag weer naar Delft terugreizen. Als het
Kapittel in zijn rechten wordt hersteld, wordt Van Adrichem opnieuw tot definitor gekozen (1574). In die hoedanigheid hoort hij de rekening af van de kosten die
door het Bethlehemklooster voor het proces in Rome zijn gemaakt.S Tijdens het
daarop volgende Kapittel mag Van Adrichem de plechtige preek, ditmaal in het
Latijn, houden in de kerk van het Utrechtse Sint-Caeciliaconvent."
Welk verband is er nu tussen de papieren nalatenschap van Van Adrichem en het
Kapittel van Utrecht? Over de wijze waarop de papieren van Van Adrichem tot
ons zijn gekomen, is wel iets bekend. Van Adrichem sleet zijn laatste dagen in ballingschap buiten Holland, als rector van het klooster Nazareth in Keulen.v' Na zijn
dood ontfermde de Delftenaar Tilman Vosmeer zich als executeur-testamentair
over het archief, en deze speelde ze zijn broer, de apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer, in handen. Uiteindelijk zijn ze, zoals zoveel stukken afkomstig van Sasbout,
in het archief van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij in Utrecht terecht gekomen.P

57 De Kok, Bijdragen, 157-161.
58 Rikhof, Imientaris, inv. 339 d.d. 18 juni 1575 en inv. 340 d.d. 4 sept. 1576; deze beide stukken
plus nog een derde afgedrukt bij Dodt van Flensburg, Archief, VI, 229-233.
59 Van Rappard en Muller, Kerkvisitatiiin, 507-513.
60 Van Rappard en Muller, Kerkvisitatiiin, 514.
61 Rikhof, Inuentaris, inv. 298: kenne1ijk een autograaf. In dit handschrift ook het verslag van
de visitatie in Sint-Barbara een half jaar eerder. Van Rappard en Muller, Kerkuisitatien, 507-516.
62 De Kok, Bijdragen, 157-160.
63 Ibidem, 160-161.
64 Niese» Nederlandsch Biografisch Woordenboek Ill, 5-6.
65 Bruggeman, Inoentaris, 5.
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'fussen deze stukken zitten, behalve persoonlijke documenten van Van Adrichern en srukken die betrekking hebben op het Sint-Barbaraconvent, ook documenten die het Utrechts Kapittel als geheel raken. Het gaat om afsehriften en vertalingen van belangrijke pauselijke bullen, statuten, kapittelbesluiten,
een
professieformulier, een handleiding voor de visitatie en een bezwaarsehrift naar
~eiding
van de affaire met de minderbroeders. Deze stukken bevinden zieh nu
nog in de verzameling van. de ?ud-~is.schoppelijke Cl~:ezij.66 Daar komt handschrift 133 G 3 van de Koninklijke Bibliotheek, met de lijst van 82 conventen, nog
bij. Vermoedelijk gaat het bij al deze stukken niet om doeumenten die uit het archief van het Kapittel zelf afkomstig zijn, maar om afschriften die door of in opdracht van Van Adrichem voor eigen gebruik zijn gemaakt.
Bet is zelfs de vraag of van een archief van het Kapittel in eigenlijke zin gesproken mag worden. Tijdens de kapittelvergadering van 1473, die in Sint-Janskamp
bij Vollenhove werd gehouden, werd besloten dat er drie authentieke registers met
transumpten aan evenzoveel conventen in bewaring zouden worden gegeven, een
aan de broeders van Sint-janskamp, een aan de zusters van Sint-Agatha in Delft en
een aan de broeders van Sint-Paulus in Amsterdam. Wanneer een lid van het Kapitte! een dergelijk register nodig zou.~ebben, zou hij het mogen len:n tegen achterlating van een borgsom van zes Rijnse gulden.67 Op de vergadenng van 1510
nam men het besluit vier excerpten van de privileges van het Kapittel te maken en
zleze onder te brengen in Sint-Janskamp, Sint-Paulus, Marlenberg in Holtmeer en
Sint-Caecilia in Urrecht." Een centrale archiefbewaarplaats was er blijkbaar niet,
enke!e hoofdkloosters droegen de zorg voor het bijhouden van de voor het Kapitte! benodigde stukken.
66 Een exemplaar van de bulle Itaque inter van 3 juli 1568,met een Nederlandse vertaling en de
Gravamina cum inconvenientibus (ongedateerd) blijkens opschrift in 'blokschrift' toebehoord
hebbend aan Adrichem (maar deze is niet de schrijver van de stukken), bevindt zich in RA
Vtrecht, Archief OBC, Rikhof, Inventaris, inv. 101. Editie: Van Heel, 'Sprokkelingen', 329-335:
vertaling van de bulle; 335-341: Gravamina. Samenvatting van de inhoud van de Gravamina: Van
}-Ieel, 'Strijd', 92-93.
Bewaard is verder een register met statuten van de derde orde, een vertaling van de bulle van
Bonifacius IX Apostolice sedis equitas van 23 sept. 1402 en het professieformulier. Formulier en
kanttekeningen zijn van de hand van Van Adrichem (Rikhof, lnventaris, iov. 94, olim Codex
VIlI,4; zie De Kok, Bijdragen, 95). Een handleiding De visitatione en een afschrift met Nederlandse vertaling van de bulle Supra montem (Rikhof, Inventaris, inv. 96 en 97) zijn op grond van
analyse van de handen niet door Van Adrichem zelf geschreven, maar blijkens de opschriften hebben ze wel onder hem berust.
Het handschrift Rikhof, Inventaris, inv. 93 (olim Codex VIII,S; zie De Kok, Bijdragen, 95) bevat kapittelbesluiten eindigend met het jaar 1570.Vermoedelijk is dit afkomstig uit Sint- Barbara
te Delft, maar het handschrift is niet dat van Van Adrichern, Deze besluiten afgedrukt: De Kok,
Bijdragen, 117-157.
67 De Kok, Bijdragen, 135.
68 Ibidem, 144. Wellicht hangt met dit besluit ook de door een broeder van Den Hem in 1512
vervaardigde druk van alle privileges van het kapittel samen: De Kok, Bijdragen, 98; Van Heel,
''fertiarissen', 228; Nijhoff-Kronenberg nr. 3768. Het enige bewaarde exemplaar bevindt zich in
het gemeentearchief van Zutphen: Smelt, Oud-archief Zutphen, Archief Heer Hendriks- of
Wolfshuis, inv. 110.
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Het interessantste archiefstuk is in dit verband het cartularium dat door Van
Heel gebruikt werd voor zijn 'editie' van de privilegien van het kapittel. Het bevond zieh in 1939 nog in Brussel, maar sindsdien is het in Utrecht terecht gekomen en ondergebracht in het archief van Sint-Caecilia/" Dit handschrift werd op
18 juli 1472 geauthentiseerd door een Utrechtse notaris in opdracht van de officiaal van de Utrechtse curie, op verzoek van Petrus Bueren van Amhem, die als
'syndicus et procurator' van het Kapittel van Utrecht optrad,"? Het eerste stuk dat
werd afgeschreven was een transumpt van de bulle Supra montem van paus Nicolaas IV (1289), het belangrijkste universele pauselijke privilege voor de derde orde
van Franciscus. Dit transumpt was in 1414 vervaardigd in opdracht van de procurator van het Sint-Caeciliaconvent en in bijzijn van Willem Clinckaert en andere
kopstukken van het Kapittel van Utrecht." Het cartularium van 1472 had dus een
officiele status ten behoeve van het kapittel, maar voor de erin afgeschreven stukken werd geput uit de arehieven (onder meer) Sint-Caecilia. Het zou kunnen zijn,
dat met het besluit van 1473 om drie registers bij drie hoofdkloosters te installeren
onder meer op dit cartularium is gedoeld.
Ook zonder centrale archiefbewaarplaats produceerde het Kapittel dus officiele stukken. Dat daartoe ook lijsten met aangesloten conventen hebben behoord,
spreekt vanzelf. Toen het klooster Roomburg buiten Leiden in 1555 gastvrijheid
bood aan het kapittel, zal het voor de bijeenroeping van een dergelijke lijst hebben
gebruik gemaakt, en deze lag dan ook ten grondslag aan het overzicht van logeeradressen van de afgevaardigden dat thans nog bewaard is,72Nu de door Van Heel
gebruikte lijst op 1570 is omgedateerd, is de lijst-Roomburg het oudste min of
meer volIedige overrzicht dat bewaard is gebleven (bijna compleet, want de Leidse kloosters komen er uiteraard niet op voor).
Het precieze doel waarvoor de lijst van Van Adrichem heeft gediend is niet bekend: er is geen bewijs dat hij rechtstreeks met het conflict met de minderbroeders
samenhangt. Er is echter geen reden om te betwijfelen dat Van Adrichem als definitor van het Kapittel toegang had tot de beste bronnen. Het feit dat zijn lijst en
die van Roomburg elkaar voor het overgrote deel overlappen waarborgt hun betrouwbaarheid." De samenstelIing van het Kapittel bij het uitbreken van de Opstand kan dus zonder problemen in kaart worden gebracht.
69 Rijksarchief Brussel, Archives ecclesiastiques etrangers, nr. 19253. In 1953 door de Nederlandse regering in ruil verworven, door de rijksarchivaris aan het gemeentearchief Utrecht overgedragen en daar ondergebracht in het archief van Sint-Caecilia, inv. 889bis. Editie (partieel): Van
Heel, 'Tertiarissen', 234-307.
70 GA Utrecht, Archief Sint-Caecilia, inv. 889bis f. 2r en f. 34v-36r; Van Heel, "Iertiarissen',
234-235 en 302-307. De ongelukkige lay-out die Van Heel bezigt, onttrekt de toedracht enigszins
aan het gezicht,
71 F. 2r-4v; Van Heel, "Iertiarissen', 235-238.
72 GA Leiden, Archief Kloosters, inv. 1486; editie: Van Heel, 'Catalogus'.
73 Op de lijst van 1555 komt nog het Bethlehemconvent in Haren (N.B.) voor, dat in 1570 niet
wordt genoemd. Opgeheven was het convent toen zeker niet: het heeft door zijn ligging in het
graafschap Megen als enige convent zijn bestaan juist tot in onze eeuw kunnen rekken: Van der
Luur, 'Zusters penitenten'. Omgekeerd ontbreken op de lijst van Roomburg drie conventen die
in 1570 wel worden genoemd: Sint-Catharina in Haarlern, Sint-Margaretha in Haarlern en Beth-
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Andere overzichtsgegevens
Aan de belangrijkste lijst van bij het Kapittel van Utrecht aangesloten conventen
moet dus zijn ingeburgerde datering op '1470' worden ontnomen. Daarmee rijst
de vraag, over welke statistisch bruikbare gegevens over het Kapittel we voor de
eerste eeuw van zijn bestaan dan wel beschikken.
Voor de vijftiende eeuw hebben we drie cijfermatige momentopnamen. Ze zijn
in de [ireraruur herhaaldelijk besproken, zodat we hier kunnen volstaan met ze
nog eens kort op ~esornmen." I.n 1424 doen zieh m?eilijkheden voor in het SintMichieIsconvent In Kampen, die zoveel opschuddmg veroorzaken dat ook het
stadsbestuur zieh ermee gaat bemoeien. Om verder kwaad te voorkomen grijpt
het Kapittel van Utrecht, dat te Amsterdam vergadert, in en dwingt onder meer
een wisseling van ministra af. Bij deze gelegenheid stelt het zichzelf voor als 'dat
enerael capinel vander derden oirden int Sticht van Utrecht daer in verghadert
!raren tusschen xl ende vyftich capittelaeres'Z'' In 1439 bevestigt de generale synode van Basel alle privileges door pausen en bisschoppen tot dan toe aan het Kapittel van Utrecht verleend. Het schrijven van de synode bevat de mededeling dat
het kapittel op dat moment uit 70 conventen bestaat en 3000 broeders en zusters
relt- ongetwijfeld overgenomen uit een voorafgaand stuk van het kapittel zelf.76
Tenslotte vermeldt Johannes Busch, de auteur van het Chronicon Windeshemense,
dat er 72 jaar na de dood van Geert Grote, dus in 1456, ruim honderd conventen
van de derde orde in de sfeer van de Moderne Devotie waren." Hoewel hij onder
de landstreken waar deze conventen werden opgericht, ook Westfalen en Brabant
noemt, zegt Busch er ook bij dat al deze conventen in een provinciaal kapittel verenigd waren, zodat we het genoemde getal wel op het Kapittel van Utrecht mogen
betrekken. Koorn concludeert dat dit het hoogste aantal is dat het kapittel ooit
heeft bereikt,78 Maar ze doet dit in de nu ongefundeerd gebleken veronderstelling
dat het aantal in 1470 gedaald was naar (ruim) 82.
Behalve deze cijfermatige gegevens hebben we ook nog enkele bronnen die op
lehern in Nijmegen (laatstgenoemd convent ressorteerde onder het aartsbisdom van Keulen). Het
Agnesconvent op Texel, dat in 1569werd samengevoegd met het Barbaraconvent in Leiden - een
sarnenvoeging die in 1571weer ongedaan werd gemaakt, komt wel voor op de lijst van Van Adriehern. Ten aanzien van individuele conventen zijn er wel meer raadseltjes: van het convent van
Sint-Agnes in Schoonhoven is haast niet voor te stellen dat het buiten het kapittel stond. Het bestand nog tot 1578, toen het werd geseculariseerd (Visser,Scboonbouen, 159) maar het wordt op
geen van beid~ lijsten genoemd. ~~est het de pat~r soms delen met een naburig convent? Onjuist
'5 de mededehng van Van Heel, Bijzonderheden', 261, dat het convent Schagen te Leiden op de
iijst van 1570 voorkomt. Alleen het van Sasbout Vosmeer afkomstige exemplaar - RA Utrecht,
Arehief OBC, Rikhof, Inventaris nr. 95 - vermeldt 'Seagen olim',
74 Van Heel, 'Tertiarissen', 84; Koorn, 'Kapittel van Utrecht', 132.
75 GA Kampen, Oud-archief, inv. 9 f. 154v [Don, Oud-ArchiefJ.
76 Van Heel, 'Tertiarissen', 276-278, met de cijfers op pagina 277, naar het cartularium GA
Vtreeht, Arehief Sint-Caecilia, inv. 889bis f. 23. Het gegeven was ook aan Van Adriehem bekend,
blijkens een notitie op een los blaadje ingevoegd in het Haagse handschrift 133 G 3; De Kok, BijJragen,97.
77 Grube, Chronicon Windeshemense, 42.
78 Koorn, 'Kapittel van Utrecht', 132.

218

Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis

1 (1998)

verschilIende momenten een synchroon overzicht van het bestand aan conventen
geven. Maar omdat deze bronnen nooit een kanoniekrechtelijk precieze omschrijving van de betrokken kloosters geven, zijn ze niet bruikbaar voor toedeling van
bepaalde huizen aan het Kapittel van Utrecht. Wel verrijken ze onze informatie
niet zelden met de vroegst bekende vermelding van een bepaald convent.
Een interessant document voor de kennis van de vroege geschiedenis van de Moderne Devotie is het testament van de kanunnik en thesaurier van Oudmunster Gerrit van Bronkhorst van 1 september 1403,79 Op het belang ervan is voor het eerst
gewezen door Van den Hoven van Genderen; vervolgens heeft ook Koorn er de aandacht op gevestigd.P Van Bronkhorst is vanuit zijn centrale positie in Utrecht een
van de steunpilaren van de vroege Moderne Devotie geweest en werkte veel samen
met Wermboud van Boskoop. Zijn testament weerspiegelt de spirituele horizon van
de leidslieden van de Moderne Devotie. Eerst worden enkele kartuizerkloosters met
legaten bedacht, vervolgens een aantal regulierenconventen van het Kapittel van Windesheim, dan volgt een lange rij 'congregaciones' (vergaderingen) van broeders en
zusters, vaak meerdere in een stad, die via hun biechtvader een legaat in ontvangst
mogen nemen. Van Bronkhorst maakt binnen de categorie der' congregaciones' geen
versehil tussen huizen die wel en die niet de derde regel hebben aangenomen: naast
de ongebonden huizen in Deventer en Zwolle figureren de U trechtse conventen die
zieh al bij het Kapittel hebben aangesloten. Wel noemt hij enkele conventen apart
als 'besloten' huizen. Omdat dit document van vroege datum is, is het voor ettelijke conventen in Holland de eerste vermelding.
In januari 1446 werd in opdracht van de grafelijkheid vanuit Den Haag een bode
gezonden naar de steden van Holland om de paters van de zusterhuizen te manen
opgave te do en van de aantallen besloten en onbesloten zusters in hun conventen
en van de inkomsten uit renten en pachten. De rekeningpost die het bodeloon vermeldt en de te bezoeken steden opsomt is door Jongkees gepubliceerd." Jammer
genoeg voor de historicus weigerden de paters de gevraagde statistische inforrnatie te verstrekken. Hun verzet leidde ertoe dat nog hetzelfde jaar werd besloten tot
een verbod op het ontvangen van erfenissen en op de verwerving van land door religieuzen. Dit verb od zou gelden zolang er geen behoorlijke regeling van de fiscale verplichtingen van de conventen aan de grafelijkheid zou zijn tot stand gebracht.82 Ook van de bodereis die over deze zaak werd gemaakt, is een notitie
bewaard gebleven.83 Van vergelijkbare aard is de lijst met Hollandse steden met
een of meer zusterhuizen binnen hun muren in een uitspraak van het Hof van
Holland van 1455, waarin werd bepaald dat de 'bagijnen' vooralsnog zouden blijven in het genot van hun weverijen: een episode in de langdurige controverse
rondom de kloosternijverheid."
79 RA Utrecht, Archief Oudmunster, inv. 160-2.
80 Van den Hoven van Genderen, 'Gerrit van Bronkhorst', 33. Koorn, 'Kapittel van Utrecht',
134.
81 Jongkees, Staat en kerk, 322.
82 Ibidem, 87-89.
83 Ibidem, 324.
84 GA Rotterdam, Register van sententiert beroerende die stede van Rotterdamme, No. 1 f. 12.
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pergelijk bronnenmateriaal, dat ontstaat rondom kwesties waarin de landsheerlijkheid is gemengd, bep~rkt zieh uit de aard der zaak tot een gewest. Er zijn meer
fiscale documenten die licht werpen op het kloosterbestand in een provincie op
en bepaald moment. Een beIangrijke bron voor onze kennis over de aanwas van
hloosterbezit is de rekening die Pieter Buis, ontvanger van de 'nieuwe acquesten',
. opdracht van Karel de Stoute opmaakte van de heffing van 5 % op de inkoml~en gedurende de afgeIopen 60 jaar (drie jaarinkomsten) van in die tijd verworven
s niet geamortiseerde goederen in Holland (1474-77).85 Deze rekening somt een
:nderdtal
kloosters ?P, waarbij echter geen onderscheid wordt gemaakt tussen
onV'enten van verschillende orden. Datzelfde geldt voor de bekende Informacie
van 1514, de belastingenquete die moest dienen om een nieuwe omslag voor de
erponding in Holland vast te stellen." De stadsbestuurders die door de enquev urs worden ontboden om inlichtingen re verstrekken, zijn openhartig over het
re ntal kloosters dat binnen hun stadsmuren belastingvrijdom geniet en geven er
aa k rneestal de namen bij. Maar slechts bij hoge uitzondering vernemen we daarbij ietS over de kerkrechtelijke status van die conventen." Koorn noemt nog een
I ndsheerIijke heffing opgeIegd aan alle kloosters en conventen in Holland ten be~oeve van de kruistocht tegen de Turken, die door 49 bij het Kapittel aangesloten
onventen wordt betaald.88 Fiscale bronnen zullen ook voor andere gewesten op
~e sporen zijn. Voor de ~wartieren va? Gelre. is dat ~~gedaan in de disse.rtatie van
Van Schai'k.89 Kloosterliisten voor Fnesland III het tijdperk van de Saksische hertogen (begin zestiende eeuw) zijn gepubliceerd door HaIIema.90
Een doorsnee door het bestand aan conventen in heel het bisdom levert een reister in het bisschoppelijk archief, waarin de kloosters een voor een worden aangeschreven om te voldoen aan hun verplichting om een door bisschop Philips van
~ourgondie krachtens zijn recht van 'blijde inkomst' aangewezen persoon op te
ernen (1517 en volgende jaren)." Deze bron duidt de conventsbewoners losjes
aan als normen, zusteren, begijnen of zeIfs zusterkens, zonder aan deze termen een
~erkrechtelijk exacte betekenis te hechten. Dit register en de hiervoor besproken
Afgedrukt bij Posthumus, Lakenindustrie, 413-414; vg!. Van Heel, "Iertiarissen', 60. Over het
raagstuk van de kloosternijverheid:Jongkees, Staat en kerk, 91-100.
In excerpt gepubliceerd door Finot, Inventaire sommaire, 393-398, naar het exemplaar van
de rekening re Lilie; de naam van de ontvanger wordt hier verbasterd tot 'Pierre de Bins'. Een koie van de rekening: ARA, Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen inv. 3543. Voor het 'droit de
p ouve! acquet' zieJongkees, Staat en kerk, 216-240.
~6 Fruin, Informa~.
87 Ibidem, 200: MUlden.
88 ARA, Archief Grafelijkheidsrekenkamer, inv. 3538-3541; Koorn, 'Kapittel van Utrecht',

;5

140.
89 Van Schalk, Belasting, 270-287 (gedetailleerd overzicht van de schattingsregisters) met 295304 (overzicht van de kerkelijke instellingen in de parochies waarop deze schattingsregisters betrekking hebben).
90 HaIlema, 'Kloosterlijsten', 113-124.
91 RA Utrecht,.~r~hief bisschoppen van Ut~echt, inv. 258 [Muller, Catalogus archief bisschoppen). De acten zlJn m regestvorm verwerkt 10 Muller, Regesten archief bisschoppen, regesten
5191-5522: de betiteling van de conventen in de regesten is conform die in de bron.
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bronnen zijn als dwarsdoorsneden welkom en bieden vooral bij overigens schaars
gedocumenteerde conventen tenrninste enig houvast. Maar ze stellen ons niet in
staat om de niet bestaande lijst van kapittelconventen van 1470 te vervangen. Vaste grond krijgen we pas onder de voeten met de lijst die in 1555 in Roomburg bij
Leiden werd opgesteld naar aanleiding van de kapittelvergadering die daar to en
plaats vond."
Een curieus document is tenslotte de opsomming die voorkomt in de stadsgeschiedenis van Emmerik door E. Wassenberg (1667).93 Tot de religieuze instellingen van de stad die Wassenberg bespreekt behoort ook het fraterhuis. In dit verband geeft hij een catalogus van gemeenschappen van het gemene leven van beide
geslachten waarvan de rectoren gewoon waren de kapittelvergaderingen in
Deventer, Zwolle en andere plaatsen bij te wonen: de afgevaardigden naar het
Zwols colloquium dus. De lijst bestaat uit drie segmenten: de broederhuizen in de
Nederlanden, dan een reeks van 18 conventen in 'Germania superior' die buiten
het eigenlijke kapittel staan en aangevoerd worden door het fraterhuis te Munster,
en tenslotte een lijst met 68 zusterhuizen. Dit derde segment verdient onze aandacht, Van de opgesomde zusterhuizen bevinden er zieh 56 binnen de grenzen van
het middeleeuwse bisdom Utrecht. Daartoe behoren onder andere de huizen van
zusters des gemenen levens in Zwolle, Deventer en Zutphen, maar 37 van de genoemde huizen staan ook op onze lijst met conventen van tertiarissen. En van die
37 komen er niet minder dan 27 voor op de lijst van conventen die in 1570 bij het
Kapittel van Utrecht waren aangesloten. Welke verklaring valt er voor dit merkwaardige fenomeen te geven?
Schoengen heeft in het tweede deel van het M onasticon Batavum, waarin hij ook
de zusterhuizen behandelt, van de lijst van Wassenberg gebruik gemaakt. Hij interpreteert de vermelding van een tertiarissenconvent op die lijst als een indicatie
dat het betreffende convent een voorstadium moet hebben gehad als huis van zusters des gemenen levens. Enkele tientallen lemmata in zijn naslagwerk berusten aldus uitsluitend op de catalogus in Embrica. Het is echter nog maar de vraag of de
inforrnatie die Wassenberg over de herkomst van de lijst verstrekt, deze interpretatie toelaat. Hij zegt de lijst te hebben gevonden in een manuscript van frater Antonius Dieren, die aanwezig was geweest op de colloquia te 's- Hertogenbosch in
1560 en te Emmerik in 1561. Dieren had daar een lijst met de 'kloosters van de
broeders en zusters des gemenen levens en met de namen van de paters die vandaaruit het kapittel bezochten' horen voorlezen en vervolgens opgetekend,?'
Deze formulering sluit eigenlijk uit dat we totstandkoming van de lijst naar de
vroege vijftiende eeuw mogen terugprojecteren, zoals Schoengen doet.
Een alternatieve uitleg valt te overwegen. Met de paters die het colloquium bezochten, wordt gedoeld op al die leden van broederhuizen die een functie als
biechtvader in een zusterhuis uitoefenden. Het is een bekend gegeven dat vanuit
92
93

94
na'.

Hiervoor besproken, zie p. 216
Wassenberg, Embrica, 174-176.
Ibidem, 176: 'fratrum et sororum communis vitae asceteria et patrum inde venientium nomi-
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de fraterhuizen in onder meer Zwolle en Doesburg biechtvaders werden uitgezonden naar zusterhuizen en naar tertiarissenconventen." Is het ondenkbaar dat
deze biechtvaders op het Zwolse colloquium aanwezig waren? Een parallel is te
vinden in de samenstelling van het colloquium van Munster, waar niet alleen vrouwenconventen vertegenwoordigd waren die nog de ongebonden status van zusters des gem enen levens bezaten, maar ook huizen die al naar de regel van Augustinus waren overgegaan.96 De structuur van de colloquia van Zwolle en Munster,
die veellosser was dan die van het Kapittel van Utrecht, liet dit wel toe. Als deze
verklaring juist is, levert ze een buitengewoon sterk argument voor de spirituele
saamhorigheid die er, ook nog in de zestiende eeuw, tussen de tertiarissenhuizen
en de ongebonden zusterhuizen als exponenten van de Moderne Devotie bestond.97 Bewijzen voor het toebehoren tot de derde orde kunnen uiteraard aan de
lijst van Wassenberg niet worden ondeend. Maar de consequentie zou kunnen
zijn, dat binnen het bisdom Utrecht veel minder tertiarissenhuizen dan tot dusver
gedacht, zijn voortgekomen uit zusterhuizen met een ongebonden status."

Aanknopingspunten

voor lidmaatschap

van het Kapittel van Utrecht

Voor het grootste deel van de bestaansperiode van het Kapittel van Utrecht beschikken we dus niet over betrouwbare lijsten met aangesloten convent en. Dit betekent dat voortaan per convent gezecht moet worden naar aanwijzingen dat het
betrokken huis aan het Kapittel onderworpen was. Een aantal algemene richdijnen is daarvoor we! op te stellen, al zal blijken dat van sommige van deze kriteria
de betrouwbaarheid in de praktijk nog moet worden getoetst. Een korte inventarisatie van deze kriteria volgt, waarbij de hardste vooropgaan.
Over een absoluut zeker bewijs voor aansluiting bij het Kapittel van Utrecht beschikken we als een acte van onderwerping voorhanden is. Dit is het geval bij het
Sint-Caeciliaconvent in Hoorn, waarvan de bewoonsters zieh in HOlonder het
gezag .van het Kapittel stel~e?99 Ev~n bewijskrachtig. is d.: afleggin? van de professie m hand en van een mmister wrens betrokkenheid bij het Kapittel vaststaat
(Hoorn), of de afstand van goederen aan een convent door zusters gedaan ten
overstaan van een kapitte!functionaris (Hoorn, Gouda}.loo Aan de notariele acti95 Weiler, Vo/gens de norm, 50; 117-118.
96 Rehm, Schwestern, 38. Overigens lijkt Rehm er in de 'Kriterienbündel' die hij opstelt voor
de door hem bestudeerde zusterhuizen, van uit te gaan dat onderwerping onder een tertiarissenkapitte1 en erkenning als zusterhuis e1kaarwel uitsloten: Schwestern, 54. Als de hierboven gegeven verklaring voor de lijst van Wassenberg correct is, gaat zelfs dat niet op.
97 Koorn, 'Kapittel van Utrecht', 132-133.
98 Contra Schoengen, Monasticon Batavum.
99 StrA West-Friesland, Oud-archief Hoorn, inv. 771 reg. 99 [Gonnet, lnuentans Hoorn].
Koorn, 'Kapitte1 van Utrecht', 138. Zie ook voor Purmerend: Graaf, '5. Ursulenklooster'.
100 Professie: StrA West-Friesland, Oud-archief Hoorn, inv. 801 reg. 95 [Gannet. Inventaris
Hoorns ten overstaan van Pauwels Albertsz. Koorn, ibidem. Afstand van goederen: Oud-archief
Boorn, inv. 81OAreg. 10en Taal, Arcbieoen Goudse kloosters, reg. 180,in beide gevallen geinstrurnenteerd door notaris Willem Hendriksz.
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viteiten van Willem Hendriksz, de eerste minister-generaal van het kapittel, komt
in deze samenhang bijzondere betekenis toe.P' Van vergelijkbare orde zijn ook de
acten van besluiting die voor sommige conventen zijn overgeleverd: in de bisschoppelijke commissarissen voor de besluiting herkennen we gemakkelijk personen van wie de betrokkenheid bij het Kapittel vaststaat. In de jaren rondom 1420
trad vaak het duo Jan van Galencoep en Tideman Braam als zodanig op, van wie
de laatstgenoemde in 1424 zelf minister-generaal zou worden.Pi
Ondubbelzinnig zijn ook de gevallen van gezaghebbend ingrijpen door het Kapittel in het reilen en zeilen van een convent. Een goed voorbeeld daarvan is het
hierboven al genoemde optreden in 1424 naar aanleiding van de conflicten waarin
het Kampense Sint-Michielsconvent was terechtgekomen. Het Kapittel beroept
zieh expliciet op de belofte die het Michielsconvent heeft gedaan om zich aan de
statuten en ordinanties van het Kapittel te houden en grijpt dit onder meer aan om
een wisseling van ministra af te dwingen.I'" En uiteraard is ook het verlenen van
gastvrijheid aan de jaarlijkse kapittelvergadering een zeker teken van toebehoren
tot het kapittel. Maar dit laatste kenmerk brengt ons, zeker voor de eerste halve
eeuw, niet ver: voorzover bekend werden de kapittelvergaderingen in die tijd
alleen gehouden in het Sint-Paulusconvent te Amsterdam, het convent van SintAntonius (-boomgaard) in Haarlern en van Hieronymusdal in Leiden.P' Nadat
beide laatstgenoemde conventen het Kapittel hadden verlaten nam het mannenconvent Sint-Janskamp bij Vollenhove hun rol over.
In verreweg de meeste gevallen beschikken we niet over dergelijke onbetwistbare aanknopingspunten om een convent tot het Utrechts Kapittel te kunnen rekenen. Het is opvallend dat de kroniekjes die van een aantal conventen bewaard
zijn, gewoonlijk wel gewag maken van de overgang naar de derde orde, maar niet
reppen van aansluiting bij het kapittel. Men kan vermoeden dat dit meestal voor
de opsteller van het kroniekje vanzelf sprak.!" Voor velen zal 'de derde orde in het
bisdom Utrecht' eenvoudigweg gelijk hebben gestaan met het generaal Kapittel
van Utrecht. Maar de moderne onderzoeker mag niet zonder meer van deze gelijkstelling uitgaan en is verplicht om te zien naar aanvullende informatie. Die is
vaak van dien aard, dat zij hooguit waarschijnlijkheid, maar geen absolute zekerheid biedt.
Een sterke aanwijzing hebben we in ieder geval wanneer we tussen twee conventen, waarvan er een zeker bij het Kapittel behoort, een filiatie kunnen vaststellen. 20 is het convent Bethlehem buiten Utrecht ontstaan als dochter van Sint101 Koorn, 'Kapittel van Utrecht', 133-134.
102 Goudriaan, 'Gouda en de Moderne Devotie', 127.
103 GA Kampen, Oud-archief, inv. 9 f. 154v [Don, Oud-ArchiefJ. Zie Goudriaan, 'Een conflict'.
.
104 De Kok, Bijdragen, 117-126. Deze drie plus Sint-Janskamp in Vollenhove worden in 1444
genoemd als de conventen die behalve de minister nog een tweede clericus naar de kapittelvergadering mogen afvaardigen.
.
.
105 Bijvoorbeeld in het kroniekje van Sint-Agatha te Amersfoort, Kemperink, 'Johan van Ingen', 66: 'In den selven jare [1404] worde onse huijs totter oorden ontfangen'. Aan onderwerping
aan het Kapittel behoeft niet te worden getwijfeld: even verderop wordt Wermboud van Boskoop
genoemd.
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Caecilia, de residentie van Wermboud van Boskoop en in de eerste jaren het
hoofdkwartier
van het Utrechts kapittel.P" Stichring van een dochterconvent
bracht vaak de tijdelijke overplaatsing van een groep zusters uit het moederklooster met zieh mee, en ook overigens komen we nogal eens tegen dat zusters vanuit
een convent een tijdlang in een ander convent worden ondergebracht. Zo hebben
de mater en enkele zusters van het door de Sint-Elisabethsvloed weggespoelde
convent in Almkerk enige tijd onderdak gevonden in het Mariaklooster in Amsterdam voordat ze het convent in het Gein stichtten.!"
Een ander type relatie tussen conventen van het Utrechts Kapittel ontstaat door
de vereisten van de zielzorg. Door de bulle Ad ea quae divini cultus van 26 september 1399 had den de conventen van het Kapittel verlof gekregen een biechtvader uit hun eigen midden aan te werven.l'" Daarmee viel aan de weinige mannenconventen in het door vrouwenhuizen gedomineerde Kapittel een spilfunctie toe:
die zusterconventen die hun biechtvader uit de boezem van het Kapittel wilden
betrekken, konden alleen op deze mannenconventen terugvallen. Hebben we van
een mannenconvent een necrologium dat het optreden van de leden ervan als
biechtvader vermeldt, dan is dat meteen een sleuteldocument voor heel het kapittel. Zo'n document is het necrologium van Sint-janskamp.P? Overigens kan dit
argument niet worden omgedraaid. De zusterhuizen waren niet verplicht om een
biechtvader uit een aangesloten mannenconvent te betrekken: ze konden ook een
seculier vragen, of -liever nog - een fraterheer. Over het belang van de fraterhuizen in Zwolle en Doesburg in deze samenhang is eerder al gesproken.l'? Treffen
we dus een biechtvader aan van buiten de kring van het Utrechts kapittel, dan is
dat nog geen bewijs dat het convent in kwestie niet bij dat Kapittel was aangesloten. Alleen wanneer een minderbroeder met de zielzorg was belast, moeten we
ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat het betrokken convent aan de
hierarchische structuur van de minderbroeders onderworpen was. Bij de fraterheren ontbrak een dergelijke structuur: het Zwols colloquium kan in dit opzicht niet
met de Keulse provincie van de minderbroeders worden vergeleken. Het hierboven uiteengezette conflict tussen het Utrechts Kapittel en de minderbroeders rond
1570 is een aanwijzing dat er tot op het laatst voor invloed van de minderbroeders
in het Kapittel weinig ruirnte was.
Sinds de bulle His quae divini cultus van 18 januari 1401 had den de bij het Kapietel van Utrecht aangesloten conventen ook de bevoegdheid visitatoren uit hun
mid den te benoernen.'!' Aan de vervulling van de visitatie kunnen dus gelijksoortige argumenten voor aansluiting bij het Kapittel worden ontleend als aan het
biechtvaderschap. De opsporing van bij het Kapittel behorende conventen zal dus
ook worden hevorderd door het samensteIlen van een prosopografie van de 'in
dienst van het kapittel' optredende priesters: hij gehrek aan uitsluitsel over het in106
107
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109
110
111

Voor Bethlehem zie Van Heel, "Tertiarissen', 210-211.
Visscher, 'Oorspronck', 183.
Afgedrukt De Kok, Bijdragen, 169-170.
Van Slee, 'Mededeelingen', 76-93.
Schoengen, Narratio, passim. Weiler, Vo/gens de norm, 50; 117-118.
Wadding, Annates Minorum IX, 569-570.
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stituut zelf moeten we terugvallen op het netwerk van personen dat erbij betrokken was.112 Dit heeft nog een methodologische implicatie: het heeft weinig zin om
bij de toewijzing van conventen aan het Utrechts Kapittel per individueel convent
te werk te gaan. De betrekkingen die er tussen de conventen onderling bestaan
maken het nodig de groep van tertiarissenconventen als geheel te bestuderen.
Bij het toepassen van de prosopografische benadering kan met nog een factor
rekening worden gehouden: het gegeven dat de conventen van het Kapittel in gebedsgemeenschap met eIkaar stonden. Van belang is vooral de vraag of in een bepaald convent de vrome herinnering - in de vorm van memoriediensten - aan een
van de erkende stichters van het Kapittel kan worden aangetoond. 20 is de nagedachtenis van Wermboud van Boskoop, die in het Oude Hof in Weesp in ere werd
gehouden, een sterk argument om ook voor dit convent een vroege aansluiting bij
het Utrechts Kapittel aan te nemen.U!
Na de kriteria die tot dusver de revue zijn gepasseerd, kunnen nog enkele aanknopingspunten worden genoemd waarvan de bewijskracht geringer is dan bij de
eerder genoemde. Associatie van een aantal conventen in een gezamenlijke rechtshandeling zou zo'n aanwijzing kunnen zijn. Het verwerven van een pauselijk privilege, bijvoorbeeld, was een kostbare aange!egenheid, zodat het voor de hand lag
dat convent en die elkaar na stonden een dergelijke actie gezamenlijk ondernamen.
Vandaar dat we in 1436 het Mariaconvent in Hasselt en enkeIe andere conventen
in het noordoosten gezamenlijk vermeid zien in een door Eugenius IV verleend
privilege met betrekking tot hun biechrvaders.U" Een gemeenschappelijk verworven aflaat wijst in dezelfde richting: bijvoorbeeId die verleend door Gozewijn
Comhaer, bisschop van Skalholt op IJsland, aan Sint-Agnes in Kampen, Sint-Catharina eveneens in Kampen, en Sint-Maria-en-Agnes in Blesdijk.115 De bulle Digna reddimur was een privilege van 1457, strekkend tot pauselijke bevestiging van
een lang voordien voltrokken overgang van de derde regel naar de regel van Augustinus, bestemd voor drie conventen tegeIijk: Sint-Agatha in Amersfoort, SintAgnes in Harderwijk en Sint-Ursula in Utrecht.!" Of deze argumentatie ook op
testamenten mag worden toegepast is de vraag. 20 treft men in de laatste van Simon Jansz (1427) een aantal Noord-Hollandse conventen als begunstigden aan,
waarvan in ieder geval het Paulusconvent in Amsterdam we! tot het Kapittel mag
worden gerekend.l'" Dat al deze conventen in de sfeer van de Moderne Devotie
liggen mag men wel aannemen, maar van hun kerkrechtelijke status kunnen we
niet zeker zijn. We maakten al kennis met de diversiteit in soorten huizen genoemd in het testament van Gerrit van Bronkhorst.
112 In Goudriaan, 'Clinckaert', heb ik een poging gedaan het netwerk van personen betrokken
bij de oprichting en consolidatie van het Kapittel van Sion in kaart te brengen.
113 Koorn, 'Hollandse nuchterheid', 109.
114 Reimers, Friesische Papsturkunden, nr. xxxviii: behalve Hasselt nog Sint-Michiel en SintAgnes in Kampen, Sint-Catharina in Almelo en Sint-Agnes in Oldenzaal.
115 GA Kampen, Archief kerken en kloosters, inv. 212 reg. 283 d.d. 30 mei 1446 [Don, Gedeponeerde archieven]. Dit is het enige stuk waaruit het bestaan van het convent in Blesdijk blijkt.
116 Van der Woude, Acta Capituli Windeshemensis, 59-61. Rehm, Schwestern, 48.
117 Wüstenhoff, 'Priorij', 278-280.
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Is ook het genot van exclusief aan het Kapittel van Utrecht voorbehouden privileges een geldige indicatie? Hoe lang en in welke mate is de door paus Bonifacius
in 1402 verleende exclusiviteit van aan de kapittelconventen verleende voorrechten effectief in praktijk gebrachtj+" En op welke voorrechten was dit precies van
toepassing? Is bijvoorbeeld de wijding van een draagbaar altaar in een zusterhuis
een aanwijzing dat het op dat moment tot de derde orde is overgegaan en zich bij
het Kapittel heeft aangesloten? En traden kerkelijke en wereldlijke autoriteiten
alleen dän op om weggelopen tertiarissen in de kraag te vatten, wanneer hun
convent zieh op de privileges van het Kapittel van Utrecht kon beroepen? Dat in
dergelijke gevallen de exclusiviteit erg lang in stand is gebleven, lijkt niet waarschijnlijk.
lets bewijskrachtiger is wellicht de overgang naar de regel van Augustinus die
door veel conventen in 1418 en de jaren daarna is gedaan. Deze overstap berustte
op het veri of daartoe dat bisschop Frederik van Blankenheim in 1418 aan de derde orde had gegeven, waarbij hij uitdrukkelijk bepaalde dat het gold voor de aan
het Kapittel onderworpen huizen.!'? De conventen die van deze vergunning gebruik maakten, zijn door Ypma in 1949 in kaart gebracht.F? Sommige sloten zieh
aan bij het Kapitrel van Sion, enkele werden gelncorporeerd bij het Kapirtel van
Windesheim, maar vanwege de terughoudendheid van deze kapittels bij het aanvaarden van vrouwenkloosters bIeven er oak veel van de nieuwbakken regularissenconventen voor de paart staan. Hun relatie tot de kapittels was lasser en ten
dele onduidelijk.F' Voor de onderzoeker van de tertiarissen van het bisdom
Utrecht heeft dit tot gevolg dat hij voor de meeste van deze huizen niet kan terugvallen op het M onasticon Windeshemense: dat neemt alleen geincorporeerde
kloosters op.
Een laatste kriterium waarvan de geldigheid zieh nog nader moet bewijzen is het
gebruik van een groepseigen technische terminologie. In de vijftiende eeuw werden voor de oversten van mannen- respectievelijk vrouwenconventen in de kring
van het Kapittel van Utrecht de titels 'minister' en 'ministra' gebruikt. Maar betekent dit nu omgekeerd dat een huis waarvan de overste zieh met die titel aanduidde ook bij het Kapittel was aangesloten? Het Kapittel zelf wordt aangeduid met
rermen als 'fratres et sorores ordinis sancti Francisci de poenitentia nuncupati in
civitate et dioecesi Trajectensi in communi vita commorantes / degentes'_122Indien
we belangrijke elementen van deze titulatuur - in ieder geval de verwijzing naar de
derde orde in Utrecht - terugvinden in documenten waarmee conventen naar
zichzelf verwijzen, is dat dan een bewijs voor lidmaatschap van het Kapittel?
Bij veel conventen zal de beslissing uiteindelijk afhangen van een combinatie
van de hiervoor genoemde sterkere en minder sterke argumenten en van het toepassen van 'circumstantial evidence'. In een aantal gevallen zullen we ons ermee
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Bulle Apostolicae sedisaequitas d.d. 23 september 1423: Bullarium Franciscanum VII, 424.
Ypma, Sion, 122-127.
Ibidem, 11-14.
Ibidem, 44 e.v.; Rehm, Schwestern, 48vv.
Resp. De Kok, Bijdragen, 169; Wadding, Annales Minorum IX, 569.
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tevreden moeten stellen dat zekerheid v66r de eerste bewaarde lijst, die van 1555,
niet te verkrijgen is. Het onderzoek dat tot de gewenste resultaten leidt zal van
lange adern zijn en in feite de samenstelling van een monastic on impliceren.

De voorlopige lijst
Omdat de zojuist geschetste methode jaren arbeid met zich mee brengt en resultaten niet op korte termijn zijn te verwachten, lijkt het zinvol hier alvast een voorlopige lijst te publiceren. Deze zal uiteindelijk ook nog de nodige fouten en omissies blijken te bevatten, maar door de manier waarop hij is tot stand gekomen
bestaat tenminste de hoop, dat hij de werkelijke situatie met betrekking tot de tertianen en tertiarissen in het bisdom Utrecht beter weerspiegelt dan de lijst van Van
Heel.
De hier gepresenteerde lijst is, afgezien van zijn voorlopig karakter, van principied andere aard dan de door Van Heel bewerkte opsomming van 82 conventen.
Verzameld zijn niet de bij het Kapittel van Utrecht aangesloten tertian en- en tertiarissenhuizen, maar alle conventen van de derde orde van Franciscus binnen het
middeleeuwse bisdom Utrecht. Is de toedeling van een convent aan het Kapittel
vaak slechts mogelijk na min of meer uitvoerige argumentatie, de kans dat een document verraadt dat het betrokken convent de derde regel volgt is veel groter. De
opstelling van een groslijst met alle huizen van de derde orde gaat noodzakelijkerwijs vooraf aan die van een (kortere) lijst met conventen onder het Kapittel. Dat
onderscheid wordt overigens niet altijd gemaakt: Koorn bijvoorbeeld houdt er in
haar recente bijdrage over het Kapittel geen rekening mee.123
De onderstaande lijst wijkt in opzet ook af van de groepering van zusterhuizen
door Rehm, Die Schwestern vom gemeinsamen Leben im nordwestlichen Deutschland (1985).124 Het gaat daarbij niet zozeer om het feit dat Rehm de mannenconventen buiten beschouwing laat. Belangrijker is dat hij de hantering van formele kriteria - het al dan niet volgen van een regel - ondergeschikt maakt aan de
afbakening van een groep zusterhuizen die in ideaaltypische zin worden gedefinieerd en herkenbaar gemaakt door een complete 'bundel van kriteria'. 125 Het gaat
daarbij om vrouwenconventen die zieh van de aanvang af hebben bewogen in de
sfeer van de Moderne Devotie. Een van zijn kriteria is weliswaar de aanvankelijk
ongebonden status van de betrokken huizen. Maar in de uitwerking beschouwt
hij de aanneming van een regel- in zijn onderzoeksgebied meestal die van Augustinus - niet als een scheidslijn, zolang dit in de leefwijze van de vrouwen geen abrupte breuk veroorzaakt. Bij de opstelling van onze lijst zijn we juist uitsluitend
van een formed kriterium uitgegaan, het al dan niet volgen van de derde regel van
Franciscus. De consequentie is dat anders dan bij Rehm ook huizen met een andere achtergrond, bijvoorbeeld in het begijnwezen, worden opgenomen. Dat
123 Koorn, 'Kapittel van Utrecht'.
124 Rehm, Schwestern.
125 Ibidem, 34-40; 53-54.
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heeft niet alleen nadelen: het maakt het mogelijk om voor de sector van de tertiarissen tot een nauwkeuriger plaatsbepaling van de Moderne Devotie in de religiegesehiedenis van de noordelijke Nederlanden te komen.
De lijst van Van Heel, dat wit zeggen de aan Van Adrichem ontleende opsomroing van bij het Kapittel van Utrecht aangesloten conventen uit omstreeks 1570,
vormt overigens wel degelijk ook de kern van ons bestand. Van de daarin voorkoroende conventen staat tenminste vast dat ze op het eind van hun bestaan deel uitmaakten van het Kapittel en dus ook de derde regel toepasten. Wel zijn in een aantal gevallen het tijdstip waarop ze die regel aannamen en het moment waarop ze
zieh bij het Kapittel voegden, op losse schroeven komen te staan.
De manier waarop de basislijst van Van Adrichem / Van Heel is aangevuld, vergt
we! enige toeliehting. De toevoegingen komen in hoofdzaak uit twee bronnen, uit
Ypma's studie over het Generaal Kapittel van Sion (1949) en uit het Monasticon
Batavum van Schoengen (deel I: 1941) en De Kok (Supplement: 1942). Op het
materiaal uit deze twee elkaar overlappende bronnen is een aantal eontroles uitgeoefend. Incidenteel is ook aan reeentere publikaties materiaal ontleend, maar voor
de verwerking van de veelal in moeilijk toegankelijke lokale tijdschriften geplaatsre artikelen bestond geen gelegenheid. Primaire bronnen (archieven) zijn slechts in
enkele gevallen ingezien, daar waar dit absoluut nodig leek om knopen door te
hakken: moet een bepaald convent wel of niet worden opgenomenj+" Hier en
daar kon gebruik worden gemaakt van de eerder besproken particle lijsten uit de
vijftiende en het begin van de zestiende eeuw: niet om tertiarissenhuizen aan de
lijst toe te voegen maar wel om het tijdstip van ontstaan nauwkeuriger te kunnen
bepalen.
Bij de verzameling van materiaal over de overgang van derde-orde-conventen
naar de regel van Augustinus'F beperkte Ypma zich niet tot die conventen die zich
op grond van het privilege van 1418 bij het Hollands Kapittel (het latere Kapittel
van Sion) voegden - het gaat hierbij vooral om eonventen in Zuid-Holland. Om
zijn (interessante maar voor bestrijding vatbare) stelling van een sterke interne
drang tot verkloostering binnen de Moderne Devotie te funderen, nam hij gegevens over de regelverandering in heel het bisdom Op.128Voor een deel baseerde hij
zieh daarbij op primaire bronnen, voor een ander gedeelte steunde hij hetzij op het
Monasticon Batavum, hetzij op dezelfde oudere secundaire literatuur die ook
Schoengen al had gebruikt. In dit laatste geval komt aan Ypma uiteraard geen zelfstandige zeggingskracht toe.
De onbetrouwbaarheid van het M onasticon Batavum is al in veel toonaarden
bezongen. Toch biedt dit gebrekkige werkinstrument tenminste een voordeel boven Van Heel, "Iertiarissen': het streeft volledigheid na en beperkt zieh bij de opneming van gegevens over tertiarissen niet tot die conventen die op de lijst van
126 Bezoekjes werden gebracht aan het Rijksarchief in Utrecht, de Streekarchieven West- Friesland te Hoorn, Hollands Midden te Gouda en Krimpenerwaard te Schoonhoven, het Regionaal
Archief Alkmaar en de gemeentearchieven van Oelft, Deventer, Harderwijk, Kampen, Leiden,
Oudewater (tijdelijk te Lopik), Utrecht, Zutphen en Zwolle.
127 Ypma, Sion, 10-13.
128 Deze stelling: Ypma, Sion, 13-17 en passim.
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1470/1570 voorkomen. Analyse van de werkwijze van Sehoengen en De Kok stelt

ons in staat om tenminste de ergste valkuilen te vermijden.
Vaak verwijzen de auteurs van het Monasticon Batavum naar al dan niet gepubliceerde archiefbronnen. In die gevallen stellen zij de gebruiker in staat om op
hun beweringen een redelijke eontrole uit te oefenen. De moeilijkheden bevinden
zich vooral däär, waar zij zieh uitsluitend op oudere naslagwerken beroepen. De
belangrijkste daarvan zijn het aan de indeling van het bisdom Utrecht gewijde eerste deel (door S. Muller Hzn.) van de Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke
rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen (1915),129 de Historia episcopatuum foederati Belgii (1719) van Hugo van Heusseri'P en Römers Gescbiedkundig ouerzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van
Holland en Zeeland (1854), uiteraard alleen voor het westelijk deel van het bisdom. t31 Aan het geografische naslagwerk van Muller komt geen grote zelfstandige waarde toe: afgezien van verwijzingen naar tot dat moment versehenen oorkondenboeken is hij op zijn beurt van oudere secundaire bronnen afhankelijk,
waartoe behalve wederom Van Heussens Historie episcopatuum ook het negentiende-eeuwse Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa, de achtriendeeeuwse Tegenwoordige Staat en de Relatio van De la Torre uit de zeventiende
eeuw behoren.P! Op verse hill en de plaatsen in dir overleveringscomplex stroomt
dan ook nog materiaal uit oudere stadsgeschiedenissen in.
Van al de hier genoemde oudere werken verdienen vooral die van Van Heussen
en Römer enig krediet. Van Heussen is weliswaar de bron van ettelijke vergissingen, maar daarnaast neemt hij ook veel primair bronnenmateriaal op; niet zelden
is dat later verloren gegaan, zodat hij onze enige zegsman is. Door de positie die
hij rond 1700 als wereldgeestelijke innam in de omgeving van het vicariaat van
Utrecht - de voorloper van het metropolitaan Kapittel van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij - verkeerde Van Heussen in een uitstekende positie om aan bronnenmateriaal te komen dat de Opstand had overleefd.P! Daarbij vergeleken moest
Römer, predikant te Deyl en Enspijk, zieh voor zijn bekroond antwoord op een
prijsvraag van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde meer behelpen
met gepubliceerd materiaal. Uiteraard was daarvan rond 1850 meer beschikbaar
dan anderhalve eeuw eerder. Toch heeft Römer - naast de ongepubliceerde handschriften van Alkemade en van der Schelling - ook primair materiaal ingezien. Hij
was bovendien begiftigd met een behoorlijke dosis historisch-kritisch vernuft, zo-dat hij de fouten in het algemeen niet verergerde en soms zelfs reduceerde.
Wat de overige zojuist genoemde bronnen betreft: het Aardrijkskundig Woordenboek geeft geen bronverwijzingen en is volstrekt oncontroleerbaar. De Tegenwoordige Staat biedt ten aanzien van de kloosters alleen informatie als de voor-

129 Muller, Indeeling.
130 Van Heussen, Historie episcopatuum.
131 Römer, Kloosters en ahdijen. In het in 1942 versehenen Supplement op deel I neemt De Kok
bovendien systematische verwijzingen op naar Van Heel, "Iertiarissen',
132 Van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek. Tegenwoordige Staat. De la Torre, 'Relatio'.
133 Bruggeman, Inventaris, 7; Rikhof, Inventaris, xiv-xv.
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malige conventsgebouwen later een civiele bestemming hebben gekregen. De pauselijke nuntius De la Torre stond zover van de gang van zaken in het Hollandse
missiegebied af dat de historische gegevens die hij in zijn Relatio opnam, met een
korreltje zout kunnen worden genornen.!" De betrouwbaarheid van de stadsgeschiedenissen moet van geval tot geval beoordeeld worden. Om een indruk te geven van de omvang van de misverstanden die in de loop van de 'traditie' konden
ontstaan diene een voorbeeld. Volgens onze reconstructie op grond van het primaire materiaal kende het stadje Oudewater naast de commanderij van de johannieters tot 1572 nog (a) een huis van zusters des gemenen levens dat eerst de derde regel van Franciscus aannam (patrocinium: Sint-Ursula) en vervolgens de regel
van Augustinus, om in 1428 voor partijstrijd uit te wijken naar Leiden (b) een
tweede tertiarissenhuis, eveneens aan Sint Ursula gewijd, dat de kloostergebouwen van het vorige convent overnam (c) en een pas in de zestiende eeuw gesticht
convent van cellezusters. De 'overlevering' (grotendeels geaccepteerd door
Schoengen) heeft daarnaast een regularissenklooster van Sint Elisabeth, nog een
aan Sint Agnes gewijd vrouwenconvent en een cellebroedersklooster in het leven
geroepen. 135
Voor een deel werden de misverstanden, ook in het Monasticon Batavum, in de
hand gewerkt doordat conventen in de bronnen nu eens worden aangeduid met
hun patrocinium, dan weer met een aan het Heilige Land ontleende 'bijbelse'
naam. Het vergt dan oplettendheid om te beseHen dat - bijvoorbeeld - het Leidse
klooster van Sint-Clara identick is aan het convent Nazareth. Nog een bron van
onjuistheden is de vanzelfsprekende aanname dat met de 'derde regel' altijd die
van Franciscus is bedoeld: soms blijkt het bij nader toezien om de derde orde van
de dominicanen te gaan. En om de verwarring compleet te maken heeft Schoengen
aan elk stadium van een bepaald klooster een apart lemma gewijd, zodat een huis
dar achtereenvolgens de stadia van zusterhuis, tertiarissenconvent en regularissenklooster doorliep, niet minder dan drie keer voorkomt; zelfs viermaal, als De Kok
in het Supplement - onder toepassing van een aparte telling - aan het franciscaanse tussenstadium nog iets toe te voegen had.
Het bleek dus nodig deze wonderbare kloostervermenigvuldiging enigszins in
te dammen. Dit was vooral het geval wanneer een gegeven alleen steunde op de
historiografische traditie en geen verwijzing naar archiefbronnen werd aangetroffen. Daarom volgde bij het samenstellen van onze voorlopige lijst op de fase van
de additie (Van Heel, "Iertiarissen', vermeerderd met het Monasticon Batavum en
met Ypma, Sion) het stadium van de eliminatie. Of deze rigoureus genoeg, of misschien te rigoureus, is toegepast, kan alleen voortgezet bronnenonderzoek aan het
licht brengen. Voor de provincie Gelre konden onze bevindingen worden getoetst
aan die van Van Schalk.':" Voor Friesland beschikten we over de kloosterkaart in
de bijlage van de dissertatie van Mol.137 Om de gebruiker van de voorlopige lijst
134 Bruggeman, lnventaris, 6. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, 165-195.
135 Goudriaan, 'Oudewater'.
136 Van Schalk, Belasting, 295-304.
137 Mol, Duitse Orde.
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tot controle van de genomen beslissingen in staat te stellen, is een lijst toegevoegd
van de eliminaties en de gronden waarop zij berusten.

Analyse van de voorlopige lijst
Analyseren we de lijst met 166 conventen die het produkt is van de werkwijze die
in het voorgaande is omschreven, dan levert dit enkele interessante resultaten op.
Er kan overigens niet genoeg nadruk worden gelegd op het voorlopige karakter
van de uitkomsten, waaraan hooguit de betekenis van evenzovele hypotheses kan
worden gehecht. Zolang de gesehiedenis van de individuele eonventen niet nauwkeuriger is bestudeerd, mogen verschuivingen in het eindresultaat niet worden
uitgesloten.
Het eerste dat opvalt is het buitenproportioneel kleine aantal manneneonventen.
In totaal komen op deze lijst zeventien huizen van tertianen voor, dus juist iets meer
dan 10% van het totaal. Feitelijk ligt het mannelijk aandeel nog veellager. Van de
zeventien manneneonventen zijn er niet minder dan negen overgegaan naar de regel van Augustinus, vaak al in een vroeg stadium. Daarnaast slot en er zieh twee aan
bij de cistercienzers en eveneens twee bij de kruisheren.!" Het convent van de bogarden te Middelburg bleef weliswaar de derde orde trouw, maar het behoorde tot
het kapittel van Zepperen en speelde dus geen rol in het Utrechts Kapittel. Dan blijven alleen het Sint- Pauluseonvent in Amsterdam, Sint-Janskamp bij Vollenhove en
Marlenberg bij Holtmaer over. Laatstgenoemd convent is een wat jongere stichring
(1444), maar het heeft samen met de conventen in Amsterdam en Vollenhove vanaf dat moment een hoofdrol gespeeld, doordat in de boezem van het Kapittel alleen
deze eonventen zielzorg konden bieden aan de vele vrouwenhuizen.
Op de diepere verklaring van het numerieke overwicht van zustereonventen in
de 'rweede religieuze vrouwenbeweging' wordt hier niet ingegaan.P? De uitkomsten van onze telling bevestigen in dit opzicht slechts wat allanger bekend was.
Voor het hoge aantal vrouwenconventen in het Kapittel van Utrecht heeft zeker
de wet van de communicerende vaten gegolden. Omdat de kapittels van Windesheim en Sion restrictief waren in het incorporeren van vrouwenconventen, vonden veel zusterhuizen vanzelfsprekend een toevlueht binnen het Kapittel van
Utrecht.V? Overigens heeft ook het Utrechts Kapittel een tijdlang een stop gehad
op het opnemen van vrouwenconventen: de kapittelvergadering van 1451 besloot
tot 1462 geen nieuwe zusterhuizen toe te laten. Na het verstrijken van die termijn
lijkt de uitbreiding van het Kapittel weer te zijn hervat.!"
138 Cistercienzers: Galilaea Minor bij Monnickendam en het voormalige bogardenconvent in
Zierikzee. Kruisheren: Sneek en Hoorn.
139 Zie o.a. Hagemeijer, 'Devote vrouwen'.
140 Ypma, Sion, 40-48; Koorn, 'Kapittel van Utrecht', 14t.
141 Koorn, 'Kapittel van Utrecht',141 steh dat in 1451de groeifase van het Kapittel al voorbij
was. Daarvan ben ik minder zeker, al moet worden erkend dat de gegevens dienaangaande verzameld in de voorlopige lijst nog onvoldoende zijn gefundeerd. In ieder geval verschijnen nog na
1462 enkele tientallen derde-orde-conventen voor het eerst in de bronnen.
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Opvallend is vervolgens het enorme overwicht van het gewest Holland. Dat
geldt zowel voor de lijst van 166 conventen in zijn geheel, als voor de 82 die er in
1570 nog over zijn (zie de onderstaande tabel). In beide gevallen draagt Holland
meer dan de helft van de conventen bij. In 1570 is het aandeel van Holland zelfs tot
boven de 60 % gestegen. Geen wonder dat in het dossier, gevormd tijdens de strijd
tUssen de tertiarissen en de minderbroeders rondom 1570, het Kapittel van
Utrecht een aantal malen wordt aangeduid als het 'Hollands kapittel' .142 De tweede plaats wordt op beide lijsten in genom en door Gelre in combinatie met enkele
kleinere omliggende gebieden. Het belang van het Oversticht, de bakermat van de
Moderne Devotie, is slechts matig te noemen, dat van de noordelijke gewesten en
van Zeeland is gering.
Provincie

Friesland
Groningen
Oversticht
Gelre c.a.143
Sticht

Noord-Holland
Zuid-Holland
Holland
Zeeland
overigelH
Totaal

gehele periode
aantal percentage

aantal

1570
percentage

8
4
12
26
12
56
40

4,8
2,4
7,2
15,7
7,2
33,7

5

2,4
8,5
18,3
6,1

35

42,7

24,1

18

96

53

22,0
64,7

7
1

57,8
4,2
0,6

166

100,0

82

100,0

2
7
15

Voor deze Hollandse dominantie kunnen verschilIende verklaringen worden gegeven. In de eerste plaats mag het demografische overwicht dat Holland al in de
late middeleeuwen over de Noord-Nederlandse
gewesten had, niet onderschat
worden. Holland telde een zestal grote steden met omstreeks 10.000 inwoners;
daarnaast nog een aantal middelgrote en vele steden van kleiner formaat. Daarmee
kan zieh geen enkel ander gewest in het Noorden rneten.!" In de drie noordelijke
kwartieren van Gelre - overeenkomend met de huidige provincie Gelderland -lag
maar een stad in de 10.000-categorie: Nijrnegen, en deze stad behoorde feitelijk
niet tot het bisdom Utrecht. De andere steden van belang in dit gebied - Arnhem,
142 Van Heel, 'Strijd', 156-157 (bijlage 15): een brief aan de koning vermoedelijk van Arevalo:
'tertiariorum [...] in Hollandia commorantium [...] dictorum tertiariorum congregationem sive
capitulum'. GA Utrecht, Archief Sint-Nicolaas inv. 1004: brief van Henrick Boot aan de minister-generaal 'provinciae Hollandiae fratrum et sororum tertii instituti divi patris Francisci'.
143 Gelre met Culemborg, Buren en die delen van het hertogdom Kleef die kerkelijk bij
Utrecht behoorden.
144 Haren lag in het graafschap Megen: Van der Luur, 'Zusters penitenten', 349.
145 Blockmans, 'Tussen crisis en welvaart', 43-51.
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Zutphen, Doesburg, Harderwijk, Tiel en Zaltbommel- haalden geen van alle de
5.000 inwoners.!" Ook voor het zwak verstedelijkte Friesland kan op het eerste
gezicht de urbanisatiegraad het achterblijven bij Holland verklaren.
Toch overtuigt deze uitleg niet helemaal. Weliswaar is de verspreiding van de
conventen van tertianen en tertiarissen in hoofdzaak een stedelijk verschijnsel,
maar op de door ons samengestelde lijst komt toch ook nog een twintigtal plattelands convent en voor. Als bovendien de graad van verstedelijking een voorspellende waarde zou hebben voor het aantal huizen van de derde orde, dan voldoet
het relatief sterk verstedelijkte Zeeland niet aan de verwachtingen. Om de lage
score van Zeeland te verklaren zou men kunnen veronderstellen, dat de urbanisatie in Zeeland vroeger heeft plaats gevonden dan in Holland. Daarbij past dan uitstekend dat de oudste groeistad van Holland, Dordrecht, eerder het Zeeuwse patroon volgt dan dat van de overige Hollandse steden. De wat oudere steden in het
kustgebied waren al behoorlijk voorzien van kloosters door de vroegtijdige aanwezigheid van de bedelorden.l "
Deze argumentatie brengt dus de sterke verbreiding van zuster- (en
broeder)huizen in de Hollandse steden in verband met hun jeugd: sinds de dissertatie van De Boer weten we inderdaad dat de urbanisatie in Holland juist vanaf het
midden van de veertiende eeuw een hoge vlucht heeft genornen.!" Maar ook deze
benadering kan nog niet alle verschilien tussen gewesten verklaren. Het probleem
is het relatief achterblijven van de grote steden van het Oversticht: Kampen,
Zwolle en Deventer, met name laatstgenoemde twee. Deze steden zijn misschien
iets, maar niet veel kleiner dan de grote Hollandse steden.l"? En ook zij waren tijdens de grote hausse van conventsstichtingen rond 1400 volop in ontwikkeling.P?
Die stichringen van zusterhuizen hebben zieh in Deventer en Zwolle intussen
wel degelijk voorgedaan. Maar wat deze beide steden en enkele kleinere in de omgeving, zoals Lochern, onderscheidt van de Hollandse is het feit dat de zusterhuizen hier langdurig hebben vastgehouden aan de ongebonden status en nooit de
derde regel van Franciscus hebben aanvaard. Om voor dit verschijnsel een passende verklaring te vinden, is het nodig de positie van de zusterhuizen in de stedelijke samenleving van de Ijsselstreek diepgaand met die in de steden in het westen
te vergelijken, een taak die hier niet kan worden vervuld. Een mogelijke verklaring
wordt toch alvast kort aangestipt.
Het valt name1ijk op dat niet alleen de verspreiding van de derde orde zijn
zwaartepunt in het westen heeft gehad, maar dat reeds de oprichting van het Kapittel van Utrecht in 1399 een exclusief Stichts-Hollandse aangelegenheid is ge146 Van Schalk, Belasting, 146-158. De overige stadjes in deze provincie waren klein tot zeer
klein.
147 Henderikx, Bedelordekloosters.
148 De Boer, Graaf en grafiek. Op de aard van het verband tussen urbanisatie en stichring van
vrouwenconventen ga ik hier niet in. Zie Goudriaan, 'Holland gewonnen voor de Moderne Devotie',
149 Blockmans, "Iussen crisis en welvaart', 48.
150 In ieder geval voor Zwolle is dit, juist in verband met de Moderne Devotie, betoogd door
Berkenvelder, 'Zwolle ten tijde van de Moderne Devotie'.
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vveest. Als aanwezigen op de vergadering in Amersfoort waar de oprichting van
het kapittel zijn beslag kreeg, worden genoemd 'heer Willem Henrickx tot
Amersfoort, heer Wermbold to Utrecht, heer Gysbert to Amsterdam, heer Hugo
to ffaerlem, heer Pauwels to Medenblick, heer Harman ter Goude' en enkele andere paters.ISI De identiteit van de eerstgenoemde vijf is niet problematisch: naast
W"lllem Hendriksz, de eerste minister-generaal van het Kapittel van Utrecht, gaat
het respectievelijk om Wermboud van Boskoop, de 'apostel van Holland' die vanuit het Caeciliaconvent in Utrecht opereerde.W en om het Noord-Hollandse
drietal Gijsbert Dou, Hugo Goudsmit en Pauwels Albertsz.P! Deze drie zijn gezarnenlijk en in samenwerking met nog enkele andere personen verantwoordelijk
geweest voor een groot aantal stichringen van conventen in Noord-Holland, die
dan ook alle in het kapittel van Utrecht zijn terecht gekomen.154 In heer Harman
ter Goude heeft men lange tijd Henricus Goude willen zien, ofwe I Hendrik Voppenz van Gouda, die als pater van vele zusterhuizen in Zwolle actief was.ISS Enkele jaren geleden heb ik een lans gebroken voor de stelling dat het hier om een andere persoon gaat, namelijk om Harman Jansz, de eerst bekende voorman van de

. G ou da. IS6
devoten 10
Aan de taalkundige gronden die toen werden aangevoerd om heer Harman niet
met Hendrik Voppenz te identificeren, kan nog een veel sterker argument worden
toegevoegd: geen van de vrouwenhuizen in ZwolIe waarvoor Hendrik Voppenz
verantwoordelijkheid
droeg heeft zieh tot de derde regel van Franciscus hekeerd.157 Sterker nog, een vrouwenhuis dat al wel volgens die regelleefde, is door
Hendrik Voppenz omstreeks 1384 daar juist van afgebracht. Het gaat om het 01deconvent, een begijnenhuis dat gelegen was naast het huis in de Praubstraat dat
hij zeH bewoonde. Met de wijze waarop de begijnen de derde regel in praktijk
brachten en met de supervisie die de terminarissen van de minderbroeders van
Kampen daarop uitoefenden, was Hendrik huitengewoon ontevreden.l" Het gaat
bij deze Kampense franciscanen uiteraard nog om conventuelen: het is gemakkelijk voor te stellen dat de leidslieden van de Moderne Devotie vanuit hun rigorisme weinig op hadden met de laksheid die zij bij de minderbroeders meenden te
ontwaren. Bovendien kan hij Hendrik Voppenz hebben meegespeeld dat ook
Geert Grote zieh in zijn aan een groep begijnen gericht tractaat over de simonie al
kritisch over de derde orde had uitgelaten."? Het belangrijkste bezwaar dat Gro151
152
153
154
155
156
157

Kemperink, 'Johan van lngen', 29.
Beknopte schets van de carriere van Wermboud: Koorn, 'Hollandse nuchterheid', 108-109.
Zie bijvoorbeeld Van Heel, 'Tertiarissen', 8-9.
Over Goudsmit en Dou: Koorn, 'Hollandse nuchterheid', 109-111.
Zo Van Heel, 'Tertiarissen', 9.
Goudriaan, 'Gouda en de Moderne Devotie', 124.
De belangrijkste br~nnen voor het optreden van Hendrik Voppenz zijn De Voecht, Narratio, 6-17 en het handschnft Brussel KB nr. 8849-8859, eveneens afgedrukt door Schoengen in de
editie van de Narratio, p.lxvi-lxxi. Een beknopte historiek in De Vries, Geschiedenis 'Van2wolle,
37-42.
158 Een goede uiteenzetting van de samenhangen in Wormgoor, 'Oldeconvent',
159 Geert Grote, De simonia, met name 2 en 29. Zie ook Weiler, 'Geert Grote en begijnen',
vooral117-122.
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te tegen de derde orde inbracht was dat deze van haar leden bij intree een som geld
eiste: elke verwerving tegen geld van een positie waaraan een geestelijk goed was
verbonden beschouwde Grote als uit den boze. Opvallend is dat hij het ongewenste van simonie vergelijkt met de misstand die zou ontstaan als men schepenzetels zou verdelen op grond van geld en verwantschap, en dat hij daarbij Kampen
als voorbeeld noemt.P? Had hij, evenals Hendrik Voppenz, vooral groepen begijnen in het vizier die onder de leiding van de Kampense conventuelen stonden?161
De gedachtengang die zojuist is uiteengezet, komt er dus op neer dat aan leiding
gevende personen een doorslaggevende invloed wordt toegekend. Dat Hendrik
Voppenz een charismatische persoonlijkheid is geweest, wordt door de bronnen
die over hem schrijven wel duidelijk gemaakt. Zijn persoonlijke invloed werkte, in
het licht van de slechte ervaringen die hij met de derde orde had opgedaan, de
overgang naar die orde tegen. In de stappen die Willem Hendriksz en de zijnen in
die richting zetten en die leidden tot de vorming van een zelfstandig kapittellos
van de minderbroeders, kon Hendrik zijn medebroeders niet volgen. Op de vergadering in Amersfoort was hij hoogstwaarschijnlijk niet aanwezig. Dat het overwicht van de in Amersfoort wel aanwezige leidslieden er stevig toe zal hebben bijgedragen dat in het westen van ons land veel conventen wel de derde regel
aanvaardden, werd hiervoor al betoogd. Het belang dat aan 'persoonlijkheden'
moet worden gehecht kan ook nog worden geillustreerd aan het optreden van
Willem Clinckaert, de tweede minister-generaal van het Kapittel van Utrecht.
Eerst gaf hij in de jaren kort na 1400 vanuit Schoonhoven een sterke impuls aan de
oprichting van tertianen- en tertiarissenhuizen in Zuidoost-Holland, vervolgens
bewerkte hij in datzelfde gebied een groepsgewijze overgang naar de regel van
Augustinus, uitlopend op de vorming van het kapittel van Sion.162Op dit spoor
door redenerend zou men geneigd zijn ook voor andere regio's dergelijke invloedrijke figuren te zoeken. Opvallend is dat in het meest noordwestelijke deel
van het Oversticht (Kampen en het land van Vollenhove) de overstap naar de derde orde weer wel voltrokken werd. Het eerste huis in deze regio dat die overgang
maakte was het broederconvent Sint-janskamp bij Vollenhove: kan Johan van
Ommen, de blinde eerste minister van dit huis, de voortrekkersrol hebben gespeeld?
Inderdaad is het geografische spreidingspatroon van huizen van de derde orde
in de eerste decennia van de vijftiende eeuw gevormd en daarna niet meer wezenlijk veranderd. Deze constatering ontslaat ons niet van de verplichting verder te
zoeken naar een verklaring voor de regionale verschilIen. Waarom hebben Zwolle en Deventer zieh ook later niet aan het 'Hollandse' patroon geconformeerd?
Op die vraag kan echter in deze beknopte analyse niet verder worden ingegaan.
Een interessante exercitie is het doorrekenen van het chronologische verloop van
de consolidatie van de derde orde: leveren de gegevens die nu ter beschikking
160 Geert Grote, De simonia, 10.
161 Epiney-Burgard, Gererd Grote, 154vv en 217 denkt dat Grotes De simonia ad beguttas
misschien was gericht tot de begijnen van ZwoIle.
162 Breder uiteengezet in Goudriaan, 'Clinckaert'.

De derde orde van Sint Franciscus in het bisdom Utrecht

235

staan een bevestiging voor de momentopnamen van 1424, 1439 en 1456 die ons
toevallig zijn overgeleverd? Houden we die conventen waarvan we vrij stellig verwoeden dat ze niet tot het Kapittel van Utrecht toetraden.P' buiten de berekening, dan vinden we op grond van de in de lijst verzamelde data tot het jaar 1424
niet minder dan 69 conventen die de derde regel aannamen. In de jaren tot 1439
kwamen er nog 16 bij (totaal: 85) en in de periode tot 1456 nog eens 19 (totaal:
104). Deze getallen leveren geen netto aantal bij het Kapittel aangesloten conventen op: gem et en wordt immers niet de aansluiting bij het Kapittel maar de overgang naar de derde orde, bovendien moeten we van de totalen weer die conventen
aftrekken die inmiddels naar een andere regel waren overgegaan. De gecorrigeerde getallen komen dan respectievelijk uit op 57, 68 en 82 conventen. Met name het
middelste getalligt dicht bij het door het concilie van Basel voor 1439 genoemde
aantal van 70. De beide andere getallen wijken wat sterker af: voor 1424 verwachten we tussen de 40 en 50 conventen, we vinden er 57. En voor 1456 noemt Busch
er honderd, terwijl we er 82 vinden. Daarbij moeten we wel bedenken dat voortgezet bronnenonderzoek nog wel tot vervroeging van een aantal data van eerste
vermelding van de derde orde zalleiden, zodat de uitkomsten voor de peiljaren
hoger komen te liggen. Op dit moment kunnen we niet meer zeggen dan dat de resultaten van onze telling en de door de bronnen genoemde getallen zieh in dezelfde orde van grootte bewegen, aangenomen dat het gros van de conventen zieh inderdaad bij het Kapittel heeft aangesloten.
Een laatste analyse die op het materiaal kan worden toegepast betreft het onderscheiden van enkele categorieen of typen. Als uitgangspunt kunnen de 82 conventen dienen die nog op het laatst van het Kapittel van Utrecht deel uitmaakten. Zij
zijn in het algemeen ontstaan in de sfeer van de Moderne Devotie. Sommige conventen zullen in de aanloopfase een tijdlang de ongebonden status van (breeders
en) zusters des gemenen levens hebben gehad. Andere - de meeste ?164- hebben direct bij de stichting de derde regel aangenomen. Slechts voor een enkeling in deze
hoofdcategorie is de voorgeschiedenis anders geweest.!"
Er staan dus 84 conventen op onze voorlopige lijst die omstreeks 1570 niet
(meer) bij het Kapittel waren aangesloten. Voor een aantal daarvan kan de verklaring eenvoudigweg daarin liggen dat ze al waren opgeheven.l'" Voor enkele ande-

163 Het gaat om de bogarden- en begijnenhuizen, zie hierna.
164 Zie hierboven, p. 220-221, de herinterpretatie van de lijst in Wassenberg, Embrica.
165 Marienborn in Dordreeht volgde al in 1310 de derde regel. Over de aehtergrond van de
stichting van dit convent is weinig bekend: Verhoeven, 'Kloosters', 334-335. Het Sint-Michielsconvent in Kampen zou zijn voortgekomen uit een begijnengemeensehap: Grooten, Niet aan
kloostergeloJten gebonden vrouwen, 24. Hebben de zusters zich op een ons onbekend tijdstip
onttrokken aan de zielzorg van de Kampense conventuelen voordat ze zieh onder het Kapittel
van Utrecht sehaarden? Een parallel geval is het Oldeconvent (Sint-Agnes) in Groningen: Bakker,
Bedelorden, 108-109; 136; 158-159; 165:bij de aansluiting van het Oldeconvent aan de derde orde
in 1401 beloven de franeiseanen zieh niet meer met de keus van een magistra of visitator te zullen
bemoeien. Ook het Zijlklooster in Haarlern, dat al in 1372naar de derde regel van Franciscus leefde, valt buiten het gewone patroon: Gonnet, 'Zijlklooster', 1.
166 Almkerk; het Witte Hof in Alkmaar.
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re is onze documentatie te gering om hun afwezigheid op de lijst van 1570 te kunnen verklaren: enkele conventen verdwijnen uit de bronnen.l'"
De meeste conventen die op een bepaald moment de derde regel van Franciscus
volgden, staan niet op de lijst van 1570 omdat ze voor dat jaar naar een andere regel waren overgegaan. Verreweg de grootste categorie onder deze omzwaaiers
wordt gevormd door die conventen die op de regel van Augustinus overschakelden: niet minder dan 38, voor het merendeel in Holland en het Sticht (33 ).168 Voor
die derde-orde-conventen die overgingen naar de status van augustijner regulieren
en regularissen mogen we in het algemeen ook een oorsprong binnen de sfeer van
de Moderne Devotie aannernen.P'' Daarnaast hebben we overgangen kunnen retraceren naar de cistercienzers (rwee), de kruisheren (drie) en de brigitten (twee
conventen). Van de twee cistercienzer kloosters ligt bij een de oorsprong weer
duidelijk binnen de Moderne Devotie: dir convent sloot zieh bij de observante
colligatie van Sibculo aan.170 Ten aanzien van de kruisheren is herhaaldelijk gewezen op de spirituele verwantschap van hun orde in de vijftiende eeuw met de Moderne Devotie.V! De vroege ontwikkeling van de drie kruishereneonventen van
onze lijst spreekt dit bepaald niet tegen.P? Ook voor de in brigittenkloosters omgezette conventen van Marienwijngaard in Utrecht en Sint-Catharina in Kampen
kunnen we een oorsprong in de sfeer van de Moderne Devotie vermoeden.V'
Een kleinere, maar interessante groep conventen van de derde orde heeft zieh
duidelijk buiten de invloedskring van de Moderne Devotie en het Kapittel van
Utrecht bewogen. Dat geldt allereerst voor een drietal groeperingen van hospitaalzusters.V" Vervolgens treffen we in deze categorie een vijftal begijnhuizen aan,

167 Akersloot; het Middelhof in Alkmaar; Blesdijk; het Claraconvent in Enkhuizen; het Maria
Magdalenaconvent in Haarlem; het vrouwenconvent Holtmaer I / Dreumel; tot op zekere hoogte ook Nijkerk. Ook enkele Zeeuwse huizen: de zwarte zusters van Goes, de grauwe zusters van
Haamstede en van Middelburg. Zie wat hierv66r is gezegd over het verdwijnen van Sint-Agnes in
Schoonhoven. De kleine verschillen tussen de lijst van 1555 en die van 1570 behoren vooralsnog
eveneens tot de categorie van het 'non liquet',
168 AI gesignaleerd door Ypma, Sion, 13: 'ten Noorden van de Ijssel niet een'. Maar zijn verklaring - in het Noorden had de Moderne Devotie geen invloed - houdt onder meer geen rekening met de ongebonden zusterhuizen in het Oversticht,
169 Zie hierboven p. 227.
170 Het gaat om Galilaea hij Monnickendam; het andere convent in deze categorie is dat van de
bogarden in Zierikzee.
171 Van den Bosch, Kruisbroeders, 153-161, die echter liever niet spreekt van exclusieve beinvloeding van de kruisbroeders door de devoten. Mol, 'Kruisheren', 344-345.
172 Ze vormden een cluster: Sint-Pietersdal in Hoorn, als tertianenconvent gestichr vanuit SintPaulus in Amsterdam en bij de overgang naar de Kruisheren in contact met Sneek; stichring van
het tertiarissenhuis Bethlehem in Westerblokker en aansluiting daarvan bij het kapittel van de
Kruisheren onder invloed van Pietersdal en met deelname van zusters uit Groendijk bij Sneek.
Mol, 'Kruisheren', 329.
173 Voor Sint-Catharina in Kampen zie GA Kampen, Archief Kerken en kloosters, inv. 212
[Don, Gedeponeerde archieven]: associatie met Sint-Agnes in Kampen en met Sint-Marie-enAgnes in Blesdijk.
174 Amhem: Sint-Catharinagasthuis;
Zierikzee: Maria in Nazareth; Zutphen, Spittaal. Zie ook
de Heiligegeestzusters in Delft op de lijst met geelimineerde conventen.
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gelegen in het noordoosten van het tegenwoordige Nederland.F! Van de meeste
ervan staat vast dat de zielzorg aan de minderbroeders was toevertrouwd.F" Hoe
in Zwolle Hendrik Voppenz erin slaagde de begijnen uit de invloedssfeer van de
franciscanen los te we ken, is al aan de orde geweest.!"
Belangwekkend, niet door hun aantal maar door de positie die ze innamen, zijn
de bogardenkloosters in Middelburg en Zierikzee. Zij bestonden al vroeg in de
veertiende eeuw (de bogarden in Middelburg zelfs al in 1271) en namen beide deel
aan een synode in 1346, waar zeventien gemeenschappen van bogarden uit de Zuidelijke Nederlanden vertegenwoordigd waren.V! Deze synode moet blijkbaar als
een voorstadium van het Kapittel van Zepperen worden beschouwd; de aanwezige bogardenconventen zullen op dat moment de derde regel al hebben gevolgd of
dat spoedig daarna zijn gaan doen. Het Kapittel van Zepperen ontstaat in 1443,
wanneer de bisschop van Luik alle huizen van bogarden in zijn bisdom in een congregatie aaneensluit, naar het voorbeeld van het U trechts Kapittel, Daaraan was de
stichting van een nieuw tertianenhuis in de plattelandsgemeente Zepperen (bij
Sint- Truiden) voorafgegaan: dit convent wordt de hoofdzetel van het nieuwe kapitte!. De precieze toedracht van de inbedding van de oudere begardenbeweging
in dit nieuwe, op het Utrechtse geente kapittel is nog onbekend.V? Duidelijk is in
ieder geval dat de conventen in Middelburg en Zierikzee, ook al behoorden ze tot
het bisdom Utrecht, hun aloude loyaliteit aan de bogardenbeweging niet hebben
verloochend. Nader onderzoek naar de bogarden in de zuidelijke Nederlanden is
dringend gewenst: we hebben hier in vergelijking met de noordelijke Nederlanden te maken met een oudere tertianenbeweging in een vroeger ontwikkeld stedenlandschap.
In de tweede helft van de vijftiende eeuw treffen we dan opnieuw een groep tertiarissenconventen aan die aan de minderbroeders waren gelieerd. Enkele daarvan
nam al vrij spoedig de tweede regel van Franciscus aan werden dus clarissenkloosters.ISO Een ongeveer even grote groep bleef zieh aan de derde regel houden.l" In
Hoom werden deze door de minderbroeders geleide tertiarissen soms 'barvoete175 Deventer, Olde Convent; Groningen, Vrouw Menolda- en Vrouw Sywenconvent; Kampen, Kleine Convent; en Zwolle, Oldeconvent.
176 Deventer: Dumbar, Kerkelyk en Wereltlyk Deuenter, 488vv. Groningen: Bakker, Bedelorden, 115vv en 164 (de twee begijnhuizen liggen zelfs aan het Broerenkerkhof). Zwolle: Wormgoor, 'Oldeconvent'.
177 Zie P: 233. We hebben dus per saldo een begijnhuis dat zieh van de franciscanen losmaakt
en daarmee ook tegelijk de derde regel verlaat (Zwolle, Oldeconvent); enkele begijnhuizen die
naar de sfeer van de Moderne Devotie overgaan en dan de derde regel aanvaarden (Groningen,
OIdeconvent; Kampen, Sint-Michiel) en een aantal begijnhuizen dat de derde regel blijft volgen
onder supervisie van de minderbroeders (Deventer; twee huizen in Groningen; en misschien
Kampen, Kleine Convent).
178 Van Heel, 'Zepperen', 12 (1953) 350-351. Gieben, 'I penitenti', 73-76, publiceert statuten
van de bogarden te Middelburg uit 1331,die hij (p. 62) aI beinvloed acht door de derde regel van
Franciscus.
179 De behandeling door van Heel, 'Zepperen', 351-352 is op dit punt geheeI ontoereikend.
180 In Warnel,Veere, Delft, Haarlern en Gouda.
181 Harderwijk, CIarendaI; Hoorn, Sint-Clara; Leiden, Sint-Clara (Nazareth); Schiedam, SintLiduina. In 1526 kwam daar het convent Schagen (Sint-Catharina) in Leiden nog bij.
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zusteren' genoemd.P! In Harderwijk sprak men wel van 'observantinnen'i'P Het
gaat nu niet meer, zoals bij de begijnen in de late veertiende eeuw, om conventuelen: de franciscaanse observantie heeft inmiddels vaste voet aan de grond gekregen in de noordelijke Nederlanden, en de observanten spannen zieh in om ook
aan hun richting verwante takken van de tweede en de derde orde van de grond te
krijgen.l!' Dat zij daartoe niet alleen nieuwe conventen in het leven riepen, maar
ook bestaande aan hun kant probeerden te krijgen, wordt bewezen door de overstap naar de minderbroeders die het Leidse convent Schagen, tot dan toe lid van
het Utrechts kapittel, in 1526 maakte.P" Voor het Kapittel van Utrecht lag hierin
een grote bedreiging. Ook al vöör 1568 werd het enkele malen geconfronteerd
met pogingen om alle tertiarissen aan de minderbroeders ondergeschikt te maken.
Deze pogingen - in 1428 en onder paus Leo X in het begin van de zestiende eeuw
- mislukten weliswaar.l'" maar van de overstap van het convent Schagen ging natuurlijk een verkeerd signaal uit, Men herinnerde zich de 'desertie' in 1570 nog.187
Een aantal Friese huizen van 'grauwe begijnen' zijn in het voorgaande nog buiten beschouwing gebleven: ze zijn onvoldoende onderzocht om uitspraken te kunnen doen. In de door Hallema gepubliceerde kloosterlijsten valt op dat de term 'grauwe begijnen' in dat gewest voor een heel scala van kloosterregels werd gebruikt.P"
Het zou dus kunnen dat we binnen de tertiarissen onder deze grauwe begijnen ook
nog meerdere varieteiten tegenkomen. Het convent Sint-Anna te Leeuwarden (Fiswerd) komt voor op de lijst van conventen waarvan de paters het Zwols colloquium bezochten.!" dat wijst op verbondenheid met de Moderne Devotie. De grauwe begijnen van Marienacker in Workum, daarentegen, werden gevisiteerd door de
gardianen van Bolsward en Leeuwarden.P? Nadere studie is nodig om deze twee
losse feiten ook voor Friesland in een groter kader te kunnen vatten.

Besluit
Het parool dat voortgezet onderzoek noodzakelijk is, geldt voor al hetgeen in
deze studie is gezegd. De bedoeling was alleen de herdatering van de door Van
Heelop 1470 gesteide lijst toe te lichten en de consequenties ervan schetsmatig te
182 Van der Knaap, Hooms uerleden, 267, naar 'Origo', f. 19. Van der Knaap en Veerkamp,
Hooms verleden, 161 houden deze tertiarissen ten onrechte voor clarissen.
183 GA Harderwijk, Oud-archief, niet gepubliceerd regest 746 (1531); en Berends, Oud-archief Harderwijk, regest 1345.
184 Dat zal in het algemeen de toedracht bij de Hollands-Zeeuwse conventen in deze groep zijn
geweest. Het clarissenconvent te Wamelleefde al in 1445 volgens de regel van Sint-Clara, maar
werd daarin pas in 1461 bevestigd. Het lijkt te zijn gesticht vanuit het clarissenklooster in Den
Bosch: Roggen, Clarissenorde, 128.
185 Van Heel, 'Bijzonderheden', 259-261.
186 Van Heel, 'Tertiarissen', 77.
187 Rikhof,ln'Ventaris, nr. 95: 'olim Scagen',
188 Hallema, 'KloosterIijsten', 113-121.
189 Wassenberg, Embrica, 176.
190 Van Heel, 'Overeenkomst', 115.
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.nyentariseren.
Omdat we voor het onderbrengen van derde-orde-conventen in
het Kapittel van Utrecht voor het grootste deel van de in aanmerking komende
eriode geen vaste grond onder de voeten meer hebben, is hier de onderneming
p ewaagd om eerst maar eens älle huizen van de derde orde in het bisdom Utrecht
~e inventariseren. Nader onderzoek, toegespitst op elk convent apart, zal in een
anta1 gevallen de door ons voorgestelde plaatsing op de lijst als onjuist ontrnas~eren en zal ook manco's aan het licht brengen. De data die gegeven worden voor
ntStaan, aansluiting bij de derde orde en eventuele adoptie van een andere regel,
o ullen in veel gevallen gepreciseerd kunnen worden. De plaats die het Kapittel van
Utrecht in het geheel van de laat-middeleeuwse, al dan niet aan de Moderne Deyotie gelieerde spirituele stromingen inneemt, kon iets nauwkeuriger worden bepaald dan tot dusver het geval was. Dat leverde vooral enkele vergezichten op in
de richting van aan het Utrechts kapittel voorafgaande tertianen- en tertiarissenbewegingen, zowel in de noordelijke Nederlanden als in de zuidelijke. Tegelijk
werd duidelijk dat de positie van het Utrechts kapittel in de vijftiende en zestiende eeuw onaantastbaar was, zelfs voor de observante minderbroeders. Het aandeel dat Holland in de beweging nam kon met enige nauwkeurigheid worden becijferd.
Voor het overige moet het werk nog worden gedaan. Met de totstandkoming
van een 'Monasticon Trajectense' voor de derde orde in het bisdom Utrecht zou
een dierbare wens in vervulling gaan.

Summary
This article presents a survey of the convents belonging to the Third Order of St.
Francis in the medieval diocese of Utrecht (until 1559 this diocese covered approximately three quarters of the territory of the present-day Netherlands).
Hitherto, within the framework of Franciscan studies little attention has been
paid to the tertiary movement in the Northern Netherlands; it is lacking, for
example, from Moorman's History of the Franciscan order. Actually, the history of
the convents of the Third Order in the Utrecht region has to be situated at the
point of intersection between two important religious movements: it belongs not
only to Franciscanism but in addition, and even more so, it is part of the religious
revival known as the Modern Devotion, which originated in the Northern
Netherlands under the impact of the preaching of Master Geert Grote.
Originally, the Third Order of the Friars Minor, like their counterparts in the
wake of the other mendicant orders, was intended for lay people who wished to
conduct a devout christian life without leaving the world. But very soon, the rule
given to the tertiaries by pope Nicholas IV (1289) was adopted by convents as
well. Consequently, within the Third Order a slow development towards full
monastic status started, which was completed in the course of the fifteenth century. This precisely may have been the reason why from 1399 onward the tertiaries'
rule appeared fit for a great number of houses of (Brothers and) Sisters of the
Common Life in various cities of the Northern Netherlands. In that same year, a
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group of houses adopting the third rule, joined in creating a supra-local congregation, the so-called Chapter of Utrecht. In Dutch literature, over the last years
agreement has been reached about the fact that these 'semi-religious' tertiaries
united in the Chapter of Utrecht form an integral part of the Modern Devotion,
on equal footing with the Brothers and Sisters, who did not adopt any rule at all,
and with the canons and canonesses of the Congregations of Windesheim and
Sion, who followed the fully monastic rule of St. Augustine.
The occasion to study the tertiary movement in the Utrecht diocese afresh was
the discovery that the date attributed hitherto to an important list of 82 convent
members of the Chapter of Utrecht, 1470, is inaccurate. In the first part of the article arguments are given why the traditional date, accepted by the editor of the
list, Van Heel (1939), has to be rejected. In fact, the inventory now appears to date
from 1570, and its drawing up may be connected with Christiaan van Adrichem,
who was rector of a women's convent in Delft, In that capacity, he was involved in
a dispute between the Chapter of Utrecht and the Franciscan Observants (reformed members of the First Franciscan order), who tried - in the end in vain - to
extend their jurisdiction over the tertiaries. Soon after this battle was over, however, the Chapter of Utrecht succumbed during the Revolt against Spain. The redating of the list makes a reconsideration of the extent of the tertiary movement in
the diocese of Utrecht urgently necessary, because for most of its history we now
lack precise statistical information.
A thorough reconstruction of the history of the Third Order would imply the
composition of a Monasticon, a reasoned repertory of the main data and the sources for every individual convent within the movement, a task which takes several
years. For the moment being, only a provisional list can be given, which in the end
will appear to contain several errors but meanwhile may prove useful and convenient for those interested in the subject. The methods adopted in compiling this
preliminary list are given; moreover, the course to be followed in order to achieve
a more definitive result is delineated. The list presented as an appendix to the article enumerates 166 convents, twice the number in Van Heel's list. These 166 convents are all known to have belonged to the Third Franciscan Order for a shorter
or longer period. Membership of the Chapter of Utrecht, was not the criterium
for inclusion, because of the difficulty in establishing it for each and every convent: in this respect, the new list of 166 convents covers a wider field than the old
enumeration of 82 ones.
In the final part of the article, an analysis is given of the data in the new list. Evidently, this analysis is not less provisional than the inventory on which it is based.
One of the aspects included in the analysis is the geographic distribution of the
movement: the preponderant role of the county of Holland, which was evident already in the older list, now manifests itself still more clearly. The pattern set in the
early decades of the Modern Devotion (around 1400) essentially remains unchanged during the next two centuries. The share taken by the Modern Devotion
itself in the tertiary movement as compared, e.g., with the older movements of beguines and begards - who often adopted the third rule already in the fourteenth
century - may be assessed somewhat more accurately than was possible before. It
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also becomes evident that the competitive tertiary movement initiated by the Observant Friars in the latter half of the fifteenth century met with some success but,
still, was no match for the tertiaries united in the Chapter of Utrecht.

Bijlage t: Voorlopige lijst van conoenten van de derde orde van Sint Franciscus
kolornI:
plaatsnaam,

gevolgd door naam/namen

van het klooster

(patrocinia

als eerste genoemd)

kolornIl:
v/m

a
b
c

vrouwen- resp. mannenconvent
jaar van eerste vermelding; met *: stichring
jaar van eerste vermelding als convent van de derde orde; met *: tijdstip van overgang
jaar van overgang naar een andere regel of van opheffing; zonder *: terminus ad quem

A
B

overgang
overgang
covergang
eist overgang

naar
naar
naar
naar

K

overgang
overgang

naar de Kruisherenorde
naar de leefwijze van de Zusters des Gemenen

opheffing
verdwijnt

uit de bronnen

Z
z

y

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
IS.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

de
de
de
de

regel van Augustinus
Brigittenorde
Clarissenorde
orde van de Cisterciensers
Levens

I

11

Aalsum, Maria in BethlehemlGrauwe
Begijnen
Akersloot, Magdalenazusters
Alkmaar, CatharinalOude
Hof
Alkmaar, Maria in Nazareth/jonge Hof
Alkmaar, Maria MagdalenalWitte Hof
Alkmaar, Salvator/Middelhof
Almelo, Catharina
Almkerk, Tertiarissen
Amersfoort, Agatha
Amersfoort, Agnes
Amersfoort, Andrieskamp/BirktlMarienhof
Amersfoort, Barbara [eerder: Bunschoten, Gertrudis]
Amsterdam, Agnes
Amsterdam, Barbara
Amsterdam, Caecilia
Amsterdam, Catharina
Amsterdam, Clara
Amsterdam, (Maria en) DionysiuslNieuwe
Nonnenffer
Lelie
Amsterdam, GertrudislMaechdendael
Amsterdam, Lucia
Amsterdam, Margaretha
Amsterdam, Maria

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
m
v
v
v
v
v
v

a 1438
a 1454
a 1394*
a HIS'"
a 1431
a 1452
a 1407
a 1421
a 1399
a 1380*
a 1395*
a 1422
a 1397
a 1425
a1411
a 1412
a 1397

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

1529
1454

v
v
v
v
v

a
a
a
a
a

b
b
b
b
b

1419
1433
1433
1419
1431

1403
1432
1414
1406
1417

cc1417 c1415'" c1441 c 1558
z
1457 c1436 c1421 c 1421
z
1404'" cvoor 14S7 A
1399'" c1399'" c141S'"
A
1422 c1469
A
1406 c 1458
A
1436 c1437 c1414 c 1457-61 A
1414 cc1422
c14S0-S6

ccc-

A
A
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Amsterdam, Maria Magdalena op het Spui
Amsterdam, Paulus
Amsterdam, Ursula
Arkel, Marlenhage
Arnhem, Agnes en Paulus
Arnhern, Catharinagasthuis
Beverwijk, Marienborn/Hermon
Blesdijk, Maria en Agnes
BrieIle, Catharina
Buren, Barbara
Culemborg, Mariencroon
DeIft, Agatha
Delft, Agnes (eerder: Clara)/Dal van Josaphat
Delft,Anna
Delft, Barbara
DeIft, Hieronymusdal
Delft, Maria in Nazareth
Delft, Ursula
Deventer, Olde Convent
Doesburg, Catharina op de Berg/Kleine Convent
Doesburg, Mariengrave/Grore
Convent
Doetinchem, Antonius en Agnes/Sion
Dordrecht, Agnes
Dordrecht, Marienborn
Edam, Maria Magdalena
Elburg, Agnes
EIstlEimeren, Maria
Emmerik, Marienkarnp/Kleine
Convent
Engwerd, Grauwe Begijnen
Enkhuizen, CaeciliaIWesterkIooster
Enkhuizen, Clara
Enkhuizen, U rsula/Zuiderklooster
Gein, Nazareth
Goes, Zwarte zusters
Gorinchern, Agnes
Gouda, Catharina
Gouda, Clara
Gouda, Gregorius/Emmaüs/Stein
Gouda, Margaretha
Gouda, Maria/Nonnen op de Gouwe
's-Gravenhage, Elisabeth
's-Gravenhage, Maria in Galilaea
Griethausen, Tertiarissen
Groendijk, Grauwe Begijnen
Groningen, Agnes/Olde ConventlGeestelijke
Maagden
68. Groningen, Maria op die Hoorn
69. Groningen, Vrouw Menoldaconvent
70. Groningen, Vrouw Sywenconvent
ll. Grootebroek, Elisabeth
ll. Haamstede, Grauwe Zusters
73. Haarlern, Anna
74. Haarlern, Antoniusboomgaard
75. Haarlern, Caecilia
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

1 (1998)

v
m
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
m
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
m
v
v
v
v
v
v

a 1411 b 1422 c1427
a 1409 b 1427 ca 1419 b 1419 ca 1449* b 1449* c 1453*
a 1426-32 b 1459 c 1459*
a 1516* b 1516* ca 1430 b 1430 c 1430*
a 1446 b 1446 ca 1447 b 1555 ca voor 1423 b voor 1423
a 1437 b 1437 ca 1380* b 1400* ca 1403 b 1415 c 1423*
a 1441 b 1468 c 1468*
a 1400* b 1409 ca 1403* b1411* c 1418*
a 1475 b 1475 c1479
a 1450 b 1555 ca 1306 b 1506 ca 1433 b 1443* ca 1334 b 1446* ca 1431 b1451* c 1474
a 1416 b 1421 c1421*
a 1302* b 1310 ca 1427 b 1442 ca 1418 b 1425 ca 1555 b 1555 ca 1475* b 1475* ca 1478* b 1529 ca 1441* b 1555 ca 1441* bonb
conb
a 1385* b 1431 ca 1423* b 1438 c1459
aonb.
bonb.
conb.
a 1401* b 1404* ca 1419 b 1422 ca 1466* b 1466* c 1490*
a 1398 b 1399* c1419*
a 1386 b 1399* c 1423*
a 1403 b 1422 c 1424*
a 1443 b 1443 ca 1463* b 1463* ca 1447* b 1447* c 1485*
a 1463* b 1474 c-

v
v
v
v
v
v
v
m
v

a 1386 (1276) b
a 1456 b 1555
a 1276* b 1401
a 1284(*)b 1401
a 1463 b 1463
aonb
bonb
a 1486 b 1486
a 1414* b 1414*
a 1400 b 1467

1401 * cccccconb
cc 1479
c1467*

A

A
A
A

y
c-

A
A
A
C

A
A

A

C
A
A
A

A

A
A
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Haarlem, Catharina
Haarlern, Clara
Haarlem, Margaretha
Haarlern, MarialZijlklooster
Haarlem, Maria Visitatie
Haarlem, Maria Magdalena
Haarlem, Michiel
Haarlem, Ursula
Harderwijk, Agnes
Harderwijk, Catharina
Harderwijk, ClaralClarendallGrauwe Zusters/
Observantinnen
87. Haren, Bethlehem
88. Hasselt, Maria
89. Heiloo, De Blinken
90. Heusden, Catharina
91. Holtmaer I/Dreumel, Tertiarissen
92. Holtmaer 11, Marienberg
93. Hoorn, Agnes
94. HoornIWesterblokker, BethlehemIBangen
95. Hoorn, Caecilia
96. Hoorn, Catharina
97. Hoorn, Clara
98. Hoom, Genrudis
99. Hoom,Maria
100. Hoorn, Pietersdal
101. Huissen, Elisabeth
102. Kampen, Agnes
103. Karnpen, Catharina
104. Kampen, Kleine ConventlBuitenconvent
105. Kampen, Michiel/Op den Oord
106. LeeuwardenIFiswerd, Anna
107. Leiden, Agnes
108. Leiden, Barbara/Bethanie
109. Leiden, CatharinalSchagen

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

a 1395/6 b 1421 ea 1454 b 1454 e 1484
C
a 1446 b 1446 ea1372
b 1372 e 1428
A
a 1468* b 1468* ea 1474 b 1474 ey
a 1414 b 1416 ea 1387 b 1422 eavoor1437 bvoor1437 c1439 A
a 1493 b 1555 e-

v
v
v
m
v
v
m
v
v
v
v
v
v
v
m
v
v
v
v
v
v
v
v
v

110.
111.
112.
113.
114.
llS.
116.
117.
118.

Leiden, Clara/N azareth
Leiden, Hieronymusdall Lopsen
Leiden, MargarethalRoomburg
Leiden, Marial Abcoude
Leiden, Michael
Medemblik, Catharina
Medemblik, Maria
Middelburg, BogardenlJeruzalem
Middelburg, Grauwzusters/Bacht 's-Gravenkoorl

v
m
v
v
v
v
v
m

a 1485 b 1485 ea 1501/6* b 1506* ea 1397 b 1414/5* ea 1420* b 1420* e 1438*
A
a 1420 b 1424 ea 1443 b 1443 ena 1492 z
a 1444* b 1444* ea 1385 b 1400 ea 1474* b 1474* c1479
K
a 1400 b 1400'" ea 1400 b 1409 ea 1468* b 1468* ea 1404 b 1409 ea 1408* b 1413'" cK
a 1457'" b 1457'" c1462*
a 1448* b 1448'" ea 1422 b 1422 ea 1440 b 1446 c1458
B
a 1339'" b 1412 ea 1339 b 1424 ca 1451 b 1529 eA
a 1412 b 1422 c1461
a 1443 b 1443 ea 1447 b voor 1526 e [1526
naar minderbrs.]
a 1474 b 1474 ea 1404 b 1404 e1460
A
a 1398 b 1402 ea 1449 b 1570 ea 1404 b 1404 ea 1436 b 1555 ea 1395 b 1436 ea 1271 b 1346 (?) e-

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Monnickendam, Mariengsarde
Monnickendam, Salvator/Galilaea Minor
Muiden, Catharina
Naarden, Maria
Naarden, Virus
Noordwijk, Catharina en Barbara
Nijkerk, Catharina
Nijmegen, Bethlehem

v
v
m
v
v
m
v
v
v

a 1473 b 1484 ea 1403 b 1403 ea 1431'" c1432'" c 1465" Cist.
a 1455 b 1514 ea 1417" b 1555 ea 1420'" b 1420" c 1453
A
a 1438 b 1450 c 1456-60'" A
a plm.1480 bonb ea 1454 b 1570 e-

76.
77.
78.
79.
80.
8t.
82.
83.
84.
85.
86.

Bethanie

244

Jaarboek voor Middeleeuwse

Geschiedenis 1 (1998)

127. Oegeklooster, Grauwe Begijnen
128. Oene, Maria in Nazareth
129. Oldenzaal, Agnes
130. Oudewater, Ursula I
131. Oudewater, Ursula II
132. Purmerend, Ursula
133. Rhenen, Agnes
134. Rotterdam, Agnes
135. Schagen, Catharina
136. Schiedam, Liduina/Leliendaal
137. Schiedam, Ursula
138. Schoonhoven, Agnes
139. Schoonhoven, Elisabeth
140. Schoonhoven, MichiellDen Hem
141. Sneek, Tertianen
142. Texel, Agnes
143. Tiel, Agnes
144. Utrecht, Agnes
145. Utrecht, Bethlehem
146. Utrecht, Caecilia
147. Utrecht, Marienwijngaard/In die Zonne
148. Utrecht, Nicolaas
149. Utrecht, UrsulalBraem DolenconventlBrantoly
150. Utrecht, Vredendaal
151. Veere, Nazareth
152. Vlaardingen, Caecilia
153. VoIIenhove, Clarenborch
154. VoIIenhove,Janskamp
155. Wamel, Clarenkamp
156. Warmond, Ursula
157. Weesp, Johannes EvangelistlOude Hof
158. Weesp, MarialJonge Hof
159. Workum, Marlenacker
160. Zaltbommel, Maria Magdalena
161. Zierikzee, MarialNazareth
162. Zierikzee, Bogarden
163. Zutphen, CatharinalHeer HendrikshuisIWoIfshuis
164. Zutphen, Maria MagdalenalIJzendoorn
165. Zutphen, Spittaal
166. ZwoIIe, Olde Convent

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
m
m
v
v
v
v
v
v
v
v
m
v
v
v
m
v
v
v
v
v
v
v
m
v
v
v
v

a 1411*
a 1440
a 1385
a 1399
a 1430
a 1392
a 1388
a 1403
a 1421
a 1461*
a 1403
a 1399
a 1393
a 1407*
a 1464
a 1438
a 1443
a 1403
a 1423*
a 1380
a 1407
a 1337*
a 1399
a 1399
a 1461*
a 1465
a 1405
a 1398*
a 1445
a 1410*
a 1397
a 1428
a 1457
a 1419
a 1490
a1311
a 1403
a 1408
a (1268)
a 1361

b 1411* cb 1555 cb 1411* cb 1414 c1422/3 A
b 1466 cb 1399 cb 1410 cb 1408 cb 1421 cb1461* cb 1424 cb 1409 cb 1412 c 1464*
A
b 1407* c 1418*
A
b 1464 c 1464*
K
b 1438 c1570*
z
b 1555 cb 1422 conb.
A
b 1423* cb 1399* cb 1444 c 1484*
B
b 1399* cb 1399* cvoor 1457A
b 1399* c 1419
A
b 1461* c1478*
C
b 1465 c146S*
A
b 1418 cb 1409* cb 1445 c1445-61* C
b 1410* cb 1399* cb 1555 cb 1519 cb 1419 c 1419*
A
b 1490 cb 1346 (?) c 1483 eist.
b 1447 cb 1413 cb 1454* cb 1384 c 1384*
Z

Commentaar
Bij de annotatie heeft de bedoeling voorop gestaan om pragmatisch te werk te gaan. Omdat
het Monasticon Batavum, het overzieht over de "Iertiarissen' van Van Heel en de dissertatie
van Ypma over (het kapittel van) Sion voor ieder binnen handbereik zijn, is daarnaar standaard verwezen wanneer er zieh geen reden voordeed om aan hun informatie re twijfelen
(bij Ypma is niet altijd duidelijk of de datum die hij noemt die van aanneming van de regel
van Augustinus of die van de aansluiting bij de kapittels van Windesheim of Sion is). Zijn er
belangrijke reeente studies gesignaleerd die aanleiding gaven om van de drie standaardwerken af te wijken, dan wordt daaraan gerefereerd. Berust een van de standaardwerken afwij-
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kend gegeven op een primaire bron, dan wordt die genoemd, bij voorkeur door verwijzing
Ilaar een bronnenpublicatie of regestenlijst; indien de bron niet is gepubliceerd volgt opgave van archiefbewaarplaats en -fonds, zo mogelijk onder vermelding van een gepubliceerde
inventaris. Indien een convent voorkomt op de lijst van Van Heel, wordt dit aan het begin
van de noot aangegeven met het siglum vH met het volgnummer .

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

.a Mol, Duitse Orde, 141
b Hallema, 'Kloosterlijsten', 123
a Van Lommel, 'Anni', 40
bibidem
cvg!. Gonnet, 'Zijlklooster', 444
vH nr. 9; a RegA Alkmaar, Archief Oude
Hof, inv. 1 reg. 1
bibidem inv. 31 reg. 13
vH nr. 10; a RegA Alkmaar, Archief Jonge Hof, inv. 30 reg. 8
bibidem
a RegA Alkmaar, Archief Oude Hof, inv.
2
bibidem, Archief Jonge Hof, inv. 5 reg.
35
c ibidem, Stadsarchief Alkmaar, inv. 2008
[Fasel, StadsarchieIJ
a RegA Alkmaar, Fasel, verzamelinventaris I, 1nl.p. iv
bibidem, Archief Jonge Hof, inv. 30 reg.
56 en 57
vH nr. 11;a Van Heel, "Iertiarissen', 107
b Reimers, Friesische Papsturkunden, nr.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

XXXVlll

8.

9.

10.

11.
12.

13.

aVisscher, 'Oorspronck', 182
bibidem
cibidem
a Kemperink, 'Johan van Ingen', 64 met
Van Kalveen, 'Kloosters', 30
b Kemperink, 'Johan van Ingen', 66 met
Van Kalveen, ibidem
c bulle 'Digna reddimur': Van der Woude, Acta Capituli Windeshemensis, 59-61
vH nr. 12; a Kemperink, 'Johan van Ingen',33
b Kemperink, 'Johan van Ingen', 35 met
Van Kalveen, 'Kloosters', 30
a Van Kalveen, 'Problemen', 106
bibidem, 121-122
c Weiler, Monasticon Windeshemense, 88
a Mon.Bat. 1,22
bibidem
c Ypma, Sion, 12
Van Eeghen, Vrouwenkloosters, 84
b Veder,A rchief gasthuizen, reg. 102: ministra
c Van Eeghen, Vrouwenkloosters, 85

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

H nr. 6; a Van Eeghen, Vrouwenkloosters,
95
b ARA, Archief Kapitte] Sint Marie op
het Hof (Martens, Archief kapittel), inv.
173 f. 3: ministra
vH nr. 2; a Van Eeghen, Vrouwenkloosters,101
b ARA, Archief Kapittel Sint Marie op
het Hof inv. 173f. 4
a Van Eeghen, Vrouwenkloosters, 126
b ARA, Archief Kapittel Sint Marie op
het Hof inv. 173f. 6v
c Van Eeghen, ibidem
vH nr. 3; a Van Eeghen, Vrouwenkloosters,134
b ARA, Archief Kapittel Sint Marie op
het Hof inv. 173f. 2v
a Van Eeghen, Vrouwenkloosters, 244
b ARA, Archief Kapittel Sint Marie op
het Hof inv. 173f. 1-2
c Van Eeghen, Vrouwenkloosters,246
a Van Eeghen, Vrouwenkloosters, 115
b ARA, Archief Kapittel Sint Marie op
het Hof inv. 188
c Van Eeghen, ibidem
vH nr. 7; a Van Eeghen, Vrouwenkloosters,156
b ARA, Archief Kapittel Sint Marie op
het Hof inv. 173f. 13
vH nr. 8; a Van Eeghen, Vrouwenkloosters,192
b ARA, Archief Kapittel Sint Marie op
het Hof inv. 173f. 7: ministra
vH nr. 4; a Van Eeghen, Vrouwenkloosters,209
b ARA, Archief Kapittel Sint Marie op
het Hof inv. 173 f. 5
a Van Eeghen, Vrouwenkloosters, 215
b GA Amsterdam zie Van Eeghen, Vrouwenkloosters,217-218
c Van Eeghen, Vrouwenkloosters, 217
vH nr. 1;a Van Heel, "Tertiarissen', 91
b Wüstenhoff, 'Priori]', 279
vH nr. 5; a ARA~ Archief Kapittel Sint
Marie op het Hof, inv. 173 f.4v
bibidem: ministra
a Smit, 'Klooster Agnes', 111
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35.
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cibidem,98
a Mon.Bat. II,25
b Brom, Archivalia, nr. 173
c Brom, ibidem, met Mon. Bat. II,25
a Graswinckel, Archieven gasthuizen,
71-72
bibidem
a Mon.Bat. 1,39
bibidem
cibidem
a GA Kampen, Archief kerken en kloosters, reg.283 [Don, Gedeponeerde archieven]
bibidem, op grond van associatie met
Kampen, Agnes en Kampen, Catharina
c verdwijnt uit de bronnen
vH nr. 13; a De Jager, 'Bijdrage', 137:
wercsusteren
b Van Heel, 'Catalogus', 266
vH nr. 14; a Muller, Archief bisschoppen,
reg.1735
bibidem
vH nr. 15;a concilium Basiliense VI, 73
bibidem
vH nr. 18; a Kist, 'Oorsprong', 381 met
Verhoeven, Devotie, 18
b Kist, ibidem, 391 met Verhoeven, ibidem
a RA Utrecht, Archief Oudmunster, inv.
160-2
b ARA, Archief St. Agnes (toegang
3.18.03.01) inv. 2 p. 49 met brief G. Verhoeven d.d. 25 aug. 1997
cibidem, inv. 2 p. 42 met brief G. Verhoeyen d.d. 6 novo1997
a Verhoeven, Devotie, 18
b Ypma, Sion, 12
cibidem
vH nr. 19; a Van Heel, 'Tertiarissen', 121
b Mon. Bat. 1,52
a Vermaseren, Sancta Maria in Monte
Sion, 22-23 met Weiler, Volgens de nonn,
72
b Vermaseren, ibidem, 29
c Vermaseren, ibidem 30-33
a Van Heel, 'Clarissen in Delfr', 374; 408411 met briefVerhoevend.d. 25 aug.1997
bibidem
c Roggen, Clarissenorde, 156
vH nr. 20; a Van Heel, 'Tertiarissen', 123
b Van Heel, 'Catalogus', 266
a Dumbar, Kerkelyk
en Wereltlyk
Deventer I, 488
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b ibidem I, 492
42. vH nr. 22; a Mon.Bat. II,56
b Mon.Bat. 1,57-58
43. vH nr. 21; a Van Heel, 'Tertiarissen', 124
bibidem, 126
44. a Mon.Bat. II,58
b Man. Bat. 1,58-59
c Mon. Bat. II,57
45. a Verhoeven, 'Kloosters', 344
bibidem
cibidem
46. vH nr. 23; a Verhoeven, 'Kloosters', 334
bibidem
47. vH nr. 24; a Van Heel, 'Tertiarissen', 130
met Wüstenhoff, 'Priorij', 279
b Graaf, 'Purmerend', 292
48. vH nr. 25; a GA Elburg, inv. 1305 naar
Westerink, Elburg, 175
b GA Elburg, inv. 1293 naar Westerink,
Elburg,287-288
49. vH nr. 26; a Van Heel, 'Catalogus', 269
bibidem
50. vH nr. 29; a Van Heel, 'Tertiarissen', 136
bibidem
51. a Mol, Duitse Orde, 141·
b Hallema, 'Kloosterlijsten', 123
52. vH nr. 27; a Brandt, Historie, 30-31
b Van Heel, 'Catalogus', 267
53. a, b, c Brandt, Historie, 30-31
54. vH nr. 28; a Brandt, Historie, 21
b Mon.Bat. 1,71: kapel
55. aVisscher, 'Oorspronck', 181-184
bibidem, 186
c ibidem, 192,vgl. 187
56. a, b, c alle vermeldingen gaan via Römer,
Kloosters en abdijen 1,661 terug op de index van Van Heussen, Historia ep. Middelb.
57. vH nr. 30; a Smit, 'Klooster Agnes', 110
bibidem,107
58. vH nr. 31; a Goudriaan, 'Kloosterstichtingen', 13-15
bibidem
59. a Goudriaan, 'Kloosterstichtingen', 16
bibidem
c Roggen, Clarissenorde, 172
60. a Goudriaan, 'Kloosterstichringen', 12
bibidem
cibidem
61. a Goudriaan, 'Kloosterstichtingen', 10
bibidem
cibidem
62. a RA Utrecht, Archief Oudmunster, inv.
160-2
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63.

64.
65.

b Goudriaan, 'Kloosterstichtingen', 13-15
cibidem
vH nr. 35; a Sernee, Arebieten De/fland,
reg.19
bibidem
vH nr. 36; a Van Heel, "Iertiarissen', 147
b Sernee, Arehieven De/fland, reg. 35
a Van Heel, "Iertiarissen', 136 met Rehm,
Schwestern, 70

66.

67.
68.
69.
70.
71.

bibidem
c Rehm, Schwestern, 171
a Mol, Duitse Orde, 141
b Van der Knaap, Hooms oerleden, 166
(kroniekjes)
vH nr. 32; a Bakker, Bedelorden, 136
bibidem, 158-159
vH nr. 33; a Bakker, Bedelorden, 154
b Van Heel, 'Catalogus',268
Bakker, Bedelorden, 111
bibidem, 160
Bakker, Bedelorden, 114
bibidem,160
vH nr. 34; a StrA Westfriesland, Archief
Grootebroek, inv. 681 [Brieffies, Archie-

rethaconvent
81.

bibidem:
73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

ministerse

82.

83.

84.

85.

86.

a, b, c Mon. Bat. 1,90 naar Muller, Indeeling,212
vH nr. 42; a Van Heel, "Iertiarissen', 155
met Verkerk, 'Parochie Haarlern', 80
b AHan, Geschiedenis van Haarlem, 11,494
a Fafie, 'Proosdij', 23
bibidem
c Mon.Bat. I, 93. N.B.: omstreeks 1484
werden de regulieren norbertijnen ('Witte Heren': Mon.Bat. 11,79)
a Verhoofstad, Arcbieuen Bisdom, reg. 23
met Verkerk, 'Parochie Haarlern', 80
b Gonnet, 'Zijlklooster', 396: rninistra
c ibidem, 396-400
vH nr. 43; a Wüstefeld, 'Memorieboek',
321
b waarschijnlijk v66r overIijden van Goudsmid, zie Vaske, 'Handschriften',
314
a Gonnet, 'Zijlklooster', 428
bibidem
c ibidem, 439-447
vH 41; a Van Heel, "Iertiarissen', 153
bibidem
a Gonnet, 'Zijlklooster', 1
bibidem
c ibidem, 43-46
vH nr. 40; a Van Heel, 'Tertiarissen', 153
bibidem: zelfde voorrechten als Marga-

a Van Heussen, Historia ep. Harlem., 39
bibidem
convent verdwijnt uit de bronnen
vH nr. 38; a Verhoofstad, Arehieven Bisdorn,reg.64
b Van Heussen, Hist. ep. Hadern. met
Koomen, 'Memorieboek', 24
vH nr. 39; a GA Haarlern, Archieven
kloosters afd. begijnhof inv. 252 (Iundatieboek) met Verkerk, 'Parochie Haarlem',80
b Koom, inleiding inventaris Ursulaklooster
a GA Harderwijk, Oud-archief inv. 1936
[Berends, Oud-archieJ Harderwijk], met
editie van bulle 'Digna reddimur' in Van
der Woude, Acta Capitu/i Windeshemensis, 59-61
bibidem
c Berends, Oud-archieJ Harderwijk, reg.
198
vH nr. 37; a Berends, Oud-archieJ Harderwijk, reg. 468
b Van Heel, 'Catalogus', 268
a GA Harderwijk, Oud-archief inv. 798 f.
85 reg. 441 [Berends, Oud-archieJ Har-

c dit

oen Grootebroek]
72.
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derwijk]

bibidem
87.

88.

a Mon. Bat. S 73; 84 met Van der Luur,
'Zusters penitenten', 351-354
bibidem
vH nr. 45; a Mon. Bat. 11,87 (oorkonde
GA Hasselt)

bibidem
89.

90.

a Bruinvis, 'De Blinken', 281
bibidem
c Ypma, Sion, 11
vH nr. 51; a Hoppenbrouwers,

ris archieJ tertiarissenconuent

91.

lnuentaHeusden,

inv.13
bibidem, inv. 14
a Van Heel, 'Tertiarissen', 156-157
bibidem
c opheffing na 1492: Van Schaik, Belas-

ting,299
92.

93.

vH nr. 44; a Mon. Bat. I, 117 met Van
Schalk, Belasting, 299
bibidem
vH nr. 50; a Van Gulik, 'Modeme Devotie', 106 naar kroniek 'Brevissima'
b StrA Westfriesland,
Oud-archief
Hoorn, inv. 801 reg. 95 [Gonnet, Inuen-

tans Hoom]: Capella
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94.

95.

96.

97.

98.

a Van der Knaap, Rooms oerleden, 166/7
(naar kroniekjes)
bibidem
cibidem
vH nr. 46; a StrA Westfriesland, Oud-archief Hoorn inv. 801 reg. 95 [Gonnet, Inuentaris Hoom] met Koorn, 'Kapittel
van Utrecht', 138
bibidem
vH nr. 48; a Van Gulik, 'Moderne Devotie', 107 naar kroniek 'Brevissima' f. S2v
b StrA Westfriesland,
Oud-archief
Hoorn, inv. 796 reg. 157 [Gonnet, Inoen-

tarisRoom]
a Van der Knaap, Rooms uerleden naar
'Origo' f.19
bibidem
vH nr. 49; a Van Gulik, 'Moderne Devotie', 107 naar 'Brevissima' f. 82v
b StrA Westfriesland,
Oud-archief
Hoorn inv. 796 reg. 157 [Gonnet, Inuen-

tarisRoom]
nr. 47; a Abbing,
Gescbiedenis
137, naar een aantekening door
I.J. van der Meersehe
bibidem
100. a Boschma-Aarnoudse, Sint Pietershof, 9
bibidem
c Van den Bosch, Kruisbroeders, 109-110
101. vH nr. 52; a Mon. Bat. I, 119
bibidem
102. vH nr. 16; a Muller, Archief bisschoppen,
reg. 2296 = GA Kampen, Archief Kerken
en kloosters, inv. 210 [Don, Gedeponeer-

99.

vH

Room,

de archieven]
bibidem
103. GA Kampen, Oudarchief, inv. 9 f. 136
[Don, Oud-ArchiefJ
b GA Kampen, Archief Kerken en kloosters, inv. 212 [Don, Gedeponeerde archie-

ven]
c Oud-archief,

inv. 8 f. 29v

104. a GA Kampen, Oudarchief, inv. 3 f. 52v
[Don,Oud-ArchiefJ
bib inv. 9 f. 134v met Grooten, Niet aan
kloostergeloften gebonden orowtoen, 13
105. vH nr. 17; a Oudarchief, inv. 3 f. 52v
[Don, Oud-ArchiefJ
bibidem

inv. 9 f. 154v

106. a Mol, Duitse Orde, 141
b Hallema, 'Kloosterlijsten', 122
107. a Overvoorde, Kloosters, pA
bibidem, reg. 394
c Ypma, Sion, 12

Geschiedenis

1 (1998)

108. vH nr. 56; a Overvoorde,
Gasthuizen,
reg.521
b ibidem, en zie Overvoorde, Kloosters,
reg.806
109. a Overvoorde, Kerken, reg. 1861-1862
b Rikhof, Inventaris, nr. 95: 'olim Scagen'
c Van Heel, 'Bijzonderheden', 259-261
110. a Overvoorde, Kloosters, p. 55
bibidem; n.b.: onder gezag van minderbroeders
111. a Overvoorde, Kloosters, reg. 180
bibidem
c Overvoorde, Kloosters, p.15
112. vH nr. 53; a Overvoorde, Kloosters, reg.
120
bibidem, reg. 159 (Overvoorde interpreteert anders)
113. vH nr. 55; a Overvoorde,
Gasthuizen,
reg.580
b lijst 1570
114. vH nr. 54; a Overvoorde, Kloosters, reg.
173
bibidem
115. vH nr. 58; a testament bij Römer, Kloos-

ters en abdijen, 555

b Van Heel, 'Catalogus', 267
116. vH nr. 57; a Van Mieris, Charterboek, Ill,
626
b testament zoals geciteerd Mon. Bat. I,
143
117. a Kruisheer, Oorkandenboek
nr. 1580:
testament van Aleid van Avesnes
b Van Heel, 'Zepperen', 104
118. a Mon. Bat. 1,148
b Bulle van Sixtus IV: De Kok, 'Keulse
tertiarissencongregatie',
73-74
119. vH nr. 59; a Van Heel, "Iertiarissen', 183
bibidem
120. a Besteman en Heidinga, 'Galilea Minor',
10
b Wüstenhoff, 'Priori]', 281
c Besteman en Heidinga, 'Galilea Minor',
14-15
121. vH nr. 60; a GA Rotterdam, Sententien
Rotterdam 1 f. 12 zie Posthumus, Lakenindustrie 1,413-414
b Fruin, Informacie, 200
122. vH nr. 61; a Mon.Bat. I, 150
b Van Heel, 'Catalogus', 268
123. a Monasticon Windeshemense, 318
bibidem
cibidem
124. a ARA, Archief Graven van Holland, inv.
59 f. 59
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125.

bibidem
c russen 1456 en 1460: ARA, Archief huis
Offem (toegang 3.19.66) inv. 1299 (met
inl. Kort p. x-xi) en Overvoorde, Kloosters, reg. 1223
a De Voecht, Narratio, 168
b Voor tertiarissenstatus zie Man. Bat. S 120

b StrA

142.

c?
126.
127.
128.

129.

130.

131.

vH ne. 62; a Mon.Bat. II, 143
b lijst 1570
a Mon.Bat. 1,156
bibidem
vH nr. 63; a Mon.Bat. I, 156: jaren eerste
pater
b Van Heel, 'Catalogus', 268
vH ne. 65; a Mon.Bat. 11, 147
b Mon.Bat. 1,149
a GA Leiden, Archief Kloosters, inv. 889
f. lv [Overvoorde, Kloosters]
b Van Mieris, Charterboek, IV, 30
c Overvoorde, Kloosters, reg. 392 + 400
vH ne. 64; a GA Leiden, Archief Kloosters, inv. 889 f. lv [Overvoorde, Kloos-

ters]
b Van Kinschot,
132.
133.
134.

135.

136.

137.

138.

Oudewater,

374-381

(oorkonde)
vH nr. 66; a Graaf, 'Purmerend', 265-266
bibidem, 270
vH ne. 67; a Van Heel, "Tertiarissen', 193
bibidem
vH nr. 68; a RA Utrecht, Archief Oudmunster, inv. 160-2
b Van Mieris, Charterboek, IV, 111
vH nr. 69;a Van Heel, "Iertiarissen', 198199
bibidem
a Gonnet, 'Zijlklooster', 431-433
b ARA, Archief k!ooster Leliendaal (toegang 3.18.24) inv. 1 = Van Heel, 'Leliendaal',378-383
vH nr. 70; a RA Utrecht, Archief Oudmunster, inv. 160-2
b Van Heel, "Iertiarissen', 199
a Goudriaan, 'Clinckaert', 89
bibidem,92
c [wordt in 1578 geseculariseerd: Visser,

Schoonhoven, 159]
139. a Goudriaan, 'Clinckaert', 89
bibidem,92
cibidem
140. a Goudriaan, 'Clinckaert', 97-98
bibidem
c ibidem, 104
141. a Van den Bosch, Kruisbroeders, 110
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143.
144.

145.
146.

147.

148.

149.

150.

West-Friesland,
Oud-archief
Hoorn, inv. 792 f. 4v [Gonnet, Inventaris
HoornJ met Van den Bosch, ibidem
c Van den Bosch, ibidem
vH ne. 71; a Van Hee!, "Iertiarissen', 203
bibidem
c Van Heel, "Iexel': opgeheven wegens
nood!ijdende situatie
vH ne. 72; a Van Heel, "Tertiarissen', 204
b Van Heel, 'Catalogus', 269
a RA Utrecht, Archief Oudmunster, inv.
160-2
b Muller, Catalogussen, 171
c Ypma, Sion, 12
vH ne. 75 a Van Heel, "Iertiarissen', 211
bibidem
vH ne. 73; a Muller, Catalogussen, 138
b Vermeulen, 'Kronijk', 78
a Muller, Catalogussen, 138
bibidem: oorkonden 1444 en 1486
c ibidem, 138
vH ne. 74; a Vermeulen, 'Kronijk', 78 met
Van Heel, "Tertiarissen', 203
b Vermeulen, ibidem
a Vermeu!en, 'Kronijk', 78
bibidem
c bulle 'Digna reddimur': Van der Woude, Acta Capituli Windeshemensis, 59-61
a Weiler,Monasticon Windeshemense,469

bibidem
cibidem

151. a Mon.Bat. 1,187
bibidem
c Roggen, Clarissenorde, 133: bulle Etsi

juxta
152. a Mon.Bat. I, 191

153.
154.

155.

156.
157.

158.

bibidem
cibidem
vH nr. 77; a Mon.Bat. 11,199
b Van Heel, "Tertiarissen', 215
vH nr. 76; a Weiler, Volgens de norm, 69
bibidem
a bulle Solet sedis apostolicae: Bullarium
Franciscanum n.s. 11 nr. 920
b Roggen, Clarissenorde, 128
cibidem
vH nr. 78; a Van Kan, 'Bevolking', 105
bibidem
vH nr. 79; a Zondergeld-Hamer,
Weesp,
26
b ibidem, 27
vH nr. 80; a Zonderge!d-Hamer,
Weesp,
27
b Van Heel, 'Catalogus', 268
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159. a Mol, Duitse Orde, 141
b Van Heel, 'Overeenkomst', 115
160. a Muller, Archief bissehoppen, reg. 2062
met Ypma, Sion, 11
bibidem
cibidem
161. a bulle His quae pro religionis: Wadding,
Annales Minorum XlV, 735-737
bibidem
162. a Brugge, Groot-Seminarie, Archief abdij Ter Duinen, oorkonden, nr. 1529 (met
dank aan W. Simons)
b Van Heel, Zepperen', 351
c Mon. Bat. 1,205
163. vH nr. 82; a GA Zutphen, Oud-archief,
inv. H 70 reg. 408 [Smelt, Oud-archief
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Zutphen]
bibidem. inv. H 14 reg. 715 met Verbeek,
'Jonferen',151
164. vH nr. 81; a GA Zutphen, Oud-archief,
inv. Is 59 reg. 439 [Smelt, Oud-archief
Zutphen]
bibidem, inv. Is 59 reg. 462
165. a GA Zutphen, Oud-archief, inv. Sp 73
reg.13 [Smelt, Oud-archiefZutphen]
bibidem, inv. Sp 5 reg. 782 met Verbeek
'Jonferen',62
166. a Berkenvelder, Zwolse regesten, 35 met
Wormgoor, 'Oldeconvent', 112
b De Voecht, Narratio, 4-5, met Wormgoor, 'Oldeconvent', 112-117
cibidem

Bijlage 2: Eliminaties
De volgende conventen dienen uit de lijst met tertiarissenkloosters geschrapt te worden, hetzij
omdat zij identiek zijn met een convent dat al ondereen andere benaming voorkomt, hetzij omdat zij niet hebben bestaan of een andere regel volgden. Bij elk item wordt (tussen haakjes) de herkomst daarvan aangeduid en wordt een korte motivering van de e1iminatiegegeven.
Alkmaar, Sint-Caecilia (Ypma, Sion, 13). Dit convent heeft niet bestaan. Ypma verwijst alleen
naar Bots, Oude kloosters en abdijen, 6. Deze vermeldt echter het Catharinaklooster, dat wit
zeggen het Oude Hof.
Asperen, Sint-Anna (Mon. Bat. 1,37). Dit convent nam niet de derde regel van Franciscus aan,
maar sloot zich aan bij de derde orde van de dominicanen: Wolfs, Dominicanessenkloosters, 1317.
Bunschoten, Sint-Gertrudis (Mon. Bat. 1,46). Geen apart item: dir klooster werd na 1422voortgezet als het Sint-Barbaraklooster te Amersfoort. Mon.Bat. 1,46; Van Kalveen, 'Kloosters en
kapellen',33.
Clarenberch, Oene (GA Leiden, Kloosters inv.1486 f. 2; Van Heel, 'Catalogus', 268). De opsteller van de lijst beschouwt Clarenberch blijkbaar als de naam van een stad en plaatst daar twee
conventen, 'ad sanctam Mariam' en 'Oene'. Bedoeld moeten zijn de conventen Clarenborch bij
Vollenhove en Maria in Nazareth te Oene op de Veluwe.
Delfshaven, Tertiarissen (Mon. Bat. 1,48). Van dir klooster ontbreekt in de bronnen elk spoor.
De verwijzingen bij Schoengen zijn onjuist.
Delft, Heilige Geestzusters (H. Janse, 'Middeleeuwse kapellen', in: De/ftse studien ... ter Kuile
(Assen 1967) 33). De veronderstelling dat het bij deze gasthuiszusters om tertiarissen gaat berust op een reglement, bewaard in GA Delft, Archief van het Meisjeshuis, inv. 1. P.C. Boeren
komt in een onuitgegeven analyse, bewaard GA Delft, Nalatenschap Oosterbaan, tot de conc1usiedat het hierbij niet om een erkende regel gaat (dank aan G. Verhoeven).
Deventer, Stappenhuis (Mon. Bat. 1,110). Mon.Bat. 11,53 spreekt expliciet tegen dat het om tertiarissen gaat, en bewijzen voor de tertiarissenstatus zijn niet aangetroffen.
Doetinchem, Sion (Mon. Bat. S 43). 'Sion' is identiek aan het convent van Sint-Antonius en Agnes, blijkens de bronnenpublikatie MU 49 (1924) 84-109. Zie ook Van Schalk, Belasting, 296.
Dordrecht, Sint-Clara (Mon. Bat. 1,62).Verhoeven, 'Kloosters', 346-347, houdt dit convent voor
een Clarissenklooster zonder voorgeschiedenis hij de derde orde. Het ontbreekt overigens in
het monasticon Roggen, Clarissenorde.
Dordrecht, Maria Magdalena (Mon.Bat. 1,63). Verhoeven, 'Kloosters', 350-352 spreekt zijn
twijfel uit over het bestaan van dir convent.
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Duinhoek, gern. Oostkapelle, Tertianen (Mon. Bat. 1,64). Het gegeven over tertianen in Duinhoek gaat terug op Johan Reygersbergen, Chronycke van Zeelandt 11(2de editie; Middelburg
1644) 105; in de eerste editie van 1551 op pagina Pt. Reygersbergen brengt de tertianen van
Duinhoek zowel met de tempeliers als met de in zijn tijd nog bestaande Minderbroeders van
Middelburg in verband. Maar in de geschiedenis van het Minderbroedersklooster komt geen
toestroming van tertianen voor: zie Henderikx, Bedelordekloosters, passim; Mon.Bat. I, 145147 en S 114-115. Ook in de geschiedenis van de Middelburgse bogarden past dit verhaal niet.
De assoeiatie met de tempelierenlegende maakt de zaak verdacht: Henderikx, Bedelordekloosters, 106 n. 32.
Eist, Sint-Elisabeth (Mon. Bat. 1,69; S 49). Argumenten voor eliminatie worden door Schoengen
zeH al aangedragen.
Eulenburch, Maria (Van Heel, 'Catalogus', 269). Bedoeld is uiteraard Culenburch I Culemborg,
Mariencroon.
Gouda, Sint-Barbara (Mon. Bat. 1,80). Over het bestaan van dit convent sprak reeds Taal, Goudse kloosters, 2vv. in terughoudende bewoordingen. In Goudriaan, 'Sint-Barbarakapel' wordt
aannemelijk gemaakt dat de notie van een Gouds Barbaraklooster afkomstig is uit een vervalsee zeventiende-eeuwse genealogie.
's_Gravenhage, Sint-Agnes (Mon. Bat. 1,83; Ypma, Sion, 12). Volgens, Sernee e.a., Archieven
k!oosters Delfland, 1 volgde dit klooster de derde orde van Augustinus.
's_Gravenhage, Sint-Barbara (Mon. Bat. S 59).Volgens Sernee e.a., Arebleuen kloosters Delfland,
104-105 paste dit convent de regel van Augustinus toe en sloot zieh vervolgens aan bij de Norbertinessen.
Groningen, Sint-Hieronymus (Mon. Bat. 1,89). Over dit fraterhuis zie Bakker, Bede/orden en
begijnen, 187 en Weiler, Volgens de norm, 121; 130. Het werkte we! samen met de tertiarissen
van het Olde Convent en kende ook aan Ludeke Albert Jarichs een merkwaardige positie toe.
Maar aan dit fraterhuis was geen tertiarissenhuis verbonden en zelf ging het ook niet over naar
de derde orde.
Haarlern, Sint-Martha (Mon.Bat. 1,95). Een convent met het Marthapatrocinium komt niet
voor. Zie Verkerk, Deugd boven geweld, 80. Ook Van Heel, 'De tertiarissen', 152-153verwerpt
uiteindeIijk het Marthapatrocinium.
Harge, Sint-Vrsula (Mon. Bat. I, 103). Dit convent is de voortzetting van Sint-Catharina I SintVrsula te Schiedam (ibidem).
Hoorn, Sint-Maria Magdalena (Mon. Bat. 1,117). Het gaat blijkens de 'Origo civitatis Hornensis' f. 35v (zie Van der Knaap en Veerkamp, Uit de schemer, 277 met 154)om 'conversinnen' van
Sint-Augustinus.
Kampen, tertianen (Mon.Bat. S 93). Van tertianen in Kampen ontbreekt in de archiefbronnen
ieder spoor.
Kampen, Oude Convent
Bovenconvent (Mon. Bat. I, 125). Er is geen bewijs dat het Oude
Convent, zoals het Kleine Convent, de derde regel hanteerde; Van Heussen, Hist. ep. Daventr.
114 beweert expliciet het tegendeel.
Leiden, Nazareth (Mon. Bat. I, 131). Blijkens Overvoorde, Kloosters, 55 identick aan Sint-Clara
(Mon. Bat. S 102).
Leiden, Sint-Hieronymus I Roma (Ypma, Sion, 11-12). Ypma noemt dit convent een tertiarishuis op grond van Van Heussen, Batavia Sacra 11,365-366. Maar in de oorkonde van 1448
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delijk geworden dat Sipma (Oudfriese oorkonden) verkeerd gelezen heeft. Waar hij in het testament van Jorrit Andringa (1476) Makkum leest, staat duidelijk Warkum. Het verhaal van Obe
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Sint-Agnes. Het wordt dus al bij die conventen verdisconteerd. Zie Muller Fzn, 'Moderne Devotie',
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berust op een misverstand, de
correcte titel voor het convent te Workum is 'Marienacker' (vriendelijke mededeling van dr.
J.A. Mol bij brief van 30 september 1997; zie ook Van Heel, 'Overeenkomst').
Zutphen, Sint-Elisabeth
(Mon.Bat. S 174). De vermelding van dit tertiarissenhuis berust blijkbaar op onjuiste interpretatie van De Graaf, 'Stichtingsbrief', 247.
Zutphen, Rondeel (Van Schalk, 'Zutphens Geschiedenis', 80). Dit zusterhuis nam nooit een erkende regel aan, blijkens Verbeek, 'Jonferen', 116.
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