
HET AUGUSTINESSENKLOOSTER TE BRUNNEPE

Dicky Haze

1. Inleiding

Gedurende de gehele veertiende eeuw was er in de Rooms-Katholieke kerk strijd ge
weest. Het afhankelijk zijn van de Franse koning vanaf 1303deed de paus geen goeden
kan beschouwd worden als een voorbereiding op de grote crisis van het pausdom die
haar neerslag yond in het Westerse schisma, de periode in de kerkgeschiedenis tussen
1378 en 1449 tijdens welke er gelijktijdig twee, soms zelfs drie, pausen waren. Verder
werd ook ontevredenheid opgeroepen door zaken als de handel in beneficies (blijvend
en niet ontneembaar recht op de inkomsten, aan een officium(= kerkambt) verbonden)
en de jacht op prebenden", de schending van het priestercelibaat, de uitholling van het
gemeenschapsleven in de kloosters ten gevolgevan prive-bezit, het gebrek aan pastora
le leiding en de wildgroei van sekten en ketterijen. De verstarring van de scholastiek
(het middeleeuwse wijsgerige en theologische denken zoals dat zich heeft ontwikkeld
op de middeleeuwse scholen) en de breuk tussen theologie en vroomheid deden de kerk
evenmin goed. De hervormingsconcilies die ervoor moesten zorgen dat het bovenge
noemde schisma zouworden opgelost, hadden ookinvloed ophet kloosterwezen".
Zij leidden namelijk tot een streven naar strikte reformatie van de kloosterregels en
van de oude gewoonten. Het ideaal van de armoede werd als zeer gunstig voor de in
woners van de kloosters gezien. In dit kader past de opkomst van de Moderne Devotie.
Deze vertegenwoordigde een nieuwe levenswijze voor vrome leken. Het nieuwe be
stond daarin dat de leden op de manier van kloosterlingen gemeenschappelijk woon
den, echter zonder geloften geloften afte leggen of een regel aan te nemen. Bij de aan
hangers van deze beweging werd de armoede z~er benadrukt. De 'vader' of stichter
van de Moderne Devotie was Geert Groote. Hij schonk een deel van zijn goederen aan
de armen en in 1374 stond hij zijn woning in Deventer af aan ongehuwde vrouwen die
Godwilden dienen. Onder rector Jan Brinckerinck werd in dit huis het gemeenschap
pelijke leven ingevoerd met gemeenschappelijke godsdienstoefeningen en maaltijden,
gemeenschappelijk bezit en handenarbeid",
Goedvoorbeeld deed ook toen goed volgen. In veel steden ontstonden samenwoningen
van Broeders en Zusters des Gemenen Levens. Ze werden vaak welwillend bekeken,
maar er ontstond ook verzet, omdat deze instellingen zich niet onderwierpen aan
kloostergeloften en bestaande regels. Op grond daarvan is het waarschijnlijk te ver
klaren dat in 1387 door een deel van de volgelingen van Geert Groote te Windesheim
een klooster werd gesticht, ook al kon de Moderne Devotie bogen op bescherming van
bisschop Frederik van Blankenheim en het Concilie van Constanz. In 1401 trad een
ander deel van de Zusters en Broeders toe tot de Congregatie van Franciscaanse Ter
tianen en Tertiarissenkloosters in Utrecht. En tenslotte ontstonden nog het Kapittel
van Holland of Sion en het Kapittel van Venlo'.
Het klooster van Windesheim nam de Regel van Augustinus aan. Geert Groote achtte
deze Regel - hij kon er zelf geen opstellen, omdat in 1215 het Vierde Concilie van
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Latheranen had bepaald dat niemand een nieuwe orde mocht stichten - de beste, om
dat haar aanhangers vanuit de verplichting van een gelofte dezelfde levenswijze volg
den als zijn volgelingen die geen geloften hadden afgelegd'.
Ook het klooster van Windesheim heeft zeer veel navolgers gehad, die zich tot de Con
gregatie" van Windesheim aaneengesloten hebben'. Een van deze was het Augustines
senklooster te Brunnepe. Van het archiefvan dit klooster is maar zeer weinig overge
bleven en de overgebleven archiefbescheiden hebben, behalve een stichtingsakte,
uitsluitend betrekking op de goederen die het klooster in bezit had. Waar het andere
gedeelte van het archiefvan het klooster is gebleven is niet meer na te gaan. WeI trof
ik in een rekening van de stad uit 1494 aan dat Johan Drenthe en Roloff Lambertssen
met rentmeester Cloecke, een secretaris en twee dienaren naar het klooster van Brun
nepe gingen - dit is echter niet meer het klooster dat te Brunnepe was gebouwd zoals
straks zal blijken - 'ende hebben die kiste mit die breeven ende schriften desselvigen
cloesters in bewaer van der stadt ontfangen' 8. Om toch een beeld te krijgen van de ge
schiedenis van deze kloostergemeenschap is men dus aangewezen op het archief van
de stad, voor zover de kloosterpapieren bewaard gebleven zijn, en op enige kronieken.
Om het geheel in een groter kader te plaatsen, maak ik natuurlijk ook gebruik van li
teratuur over de Congregatie waartoe dit klooster behoorde. Dit laatste kan soms ook
gebruikt worden om hiaten op te vullen.
Wat ik wil onderzoeken kan in de volgende vraag worden samengevat:
Wat brengt een onderzoek in bronnen en kronieken, gecombineerd met literatuur aan
het licht over de geschiedenis van het Augustinessenklooster te Brunnepe?
Hierbij let ik op de volgende punten:
_ de Regel van Augustinus en de statuten van het Kapittel van Windesheim; de in
vloed van de stad
_ de ligging
de ambten en dienaren
de nonnen en conversinnen

_ de bezittingen.
Voordat deze punten aan de orde komen, voIgt eerst een hoofdstuk, waarin naast wat
algemene gegevens over het klooster, ook de data van stichting en opheffing behan
deld worden.

2.De geschiedenis van het klooster

Op 16 mei 1410 gaf het stadsbestuur van Kampen aan de 'gheesteliken personen die
plegen te wonen op ter were boven Sunte Nycolaeskerke in der Hofstraten' een stuk
land en de Sint Joriskapel te Brunnepe" met alles wat erbij hoorde om daar een kloos
ter te bouwen". Deze personen waren Zusters van het Gemene Leven, die vanaf 1399
op aanstichten van Caecilia van der Toorn een convent bewoonden bij de Sint-Nico
laaskerk". De stad kreeg in ruil voor het bovengenoemde de huizen van het convent in
de stad, want in het "Liber Diversorum" trof ik een afschrift van een transportakte
aan uit 1410, waarin wordt vermeld dat Arnt van Oenden, Wychman Overstege, Dire
Roever en Lubbert Peters soen op last van het stadsbestuur aan Johannes Kenneken
'de huysinge en de erfnisse' bij de Sint Nicolaaskerk verkochten", Over de beweegrede-
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nen van de zusters zwijgen alle bronnen. E. Moulin zegt in zijn kroniek dat de inwo
ners van het bovengenoemde convent zo talrijk waren geworden dat men besloot een
klooster te stichten". Gezien echter het feit dat het aantal zusters bij de ordonnantie
van de stad, opgesteld in 1412 en behandeld in hoofdstuk 3, werd vastgesteld op 24,
een getal dat eveneens in 1399 vastgesteld was voor het convent bij de Sint-Nicolaas
kerk en gezien het feit dat bij de gereedkoming van het klooster slechts veertien perso
nen intraden, lijkt mij deze conclusie niet helemaal overeenkomstig de werkelijkheid !4.

De gemeentearchivaris J. Grooten zegt dat uit het boek van J.C. van Slee blijkt dat de
zusters bij het bouwen van het klooster hulp hebben gehad. Ook bij Moulin en G.
Dumbar is van deze hulp sprake. Dumbar citeert in zijnAnalecta een gedeelte van de
kroniek van Johannes Busch, een van de rectoren van het klooster. Daarin staat in
derdaad dat het klooster gesticht is met 'raad en hulp van de wijzemannen Dirk Roe
ver en Lubbert Peters, burgers van Kampen'".
In 1412was het klooster gereed. Zoals hierboven al gezegd is, traden 14 personen in
op 25 maart 1412,van wie er vier de kloostergeloften aflegden. Bij deze inwijding wa
ren onder andere de prior van Windesheim en de priors van het klooster Bethlehem en
het Agnietenklooster, in en bij Zwollegelegen, aanwezig. BisschopFrederik stond het
klooster in hetzelfde jaar toe de Regel van Augustinus aan te nemen en plaatste het
onder de bescherming van het Kapittel van Windesheim of onder diens prior. Ook de
stad Kampen vaardigde een ordonnantie uit, zoals hiervoor al aan de orde kwam. Het
klooster werd ookSint-Joannes Baptista genoemden was naar alle waarschijnlijkheid
dus gewijdaan Johannes de Doper".
Hoe het klooster er heeft uitgezien en of het zich in de loopvan zijn geschiedenis nog
heeft uitgebreid, zal in hoofdstuk 4 behandeld worden.WeIwil ik in dit hoofdstuk me
dedelen dat het stadsbestuur driemaal op het punt gestaan heeft het klooster af te
breken. In de oorlogendie Kampen aan het einde van de vijftiende en het begin van de
zestiende eeuw voerde met de heren van Wisch, Karel van Gelre en Roelofvan Mun
ster boden de kloosters te Brunnepe namelijk een -prachtigegelegenheid aan de vijan
den om zich er te verschansen". Er waren toen al twee kloosters, want reeds in 1339
was een begijnengemeenschap gevestigd in het Sint Michielsconvent op den Oort. In
1424wordt vermeld dat dit convent werd bewoonddoor tertiarissen. De bewoners wa
ren dus evenals de begijnen uit het convent van Caecilia van den Toorn, toegetreden
tot een kloosterorde: in dit geval tot de derde orde van St. Franciscus".
In 1493, tijdens de oorlogenmet de heren van Wisch, besloot de magistraat om de vij
anden deze mogelijkheid tot verschansen te ontnemen en hij wilde daarom de kloos
ters afbreken. Dat deze afbraak niet doorgegaan is, is waarschijnlijk te danken aan
het verzoek van de stad Zwolle.Deze stad namelijk verzocht de kloosters toch niet zo
haastig afte breken, aangezien zich daarin ookvrouwen uit Zwollebevonden, die zich
na de afbraak weer te Zwollezouden willen vestigen en het Zwolsestadsbestuur kon
op dat moment een opname van deze vrouwen niet realiseren":
Tijdens dezelfde oorlog,namelijk in 1495, ontstond wederom het plan tot de afbraak.
Het besluit stond toen kennelijk weI heel vast, want het antwoord op het bevel tot de
afbraak werd op 2 april na enige bedenktijd aan de magistraat aangeboden door de
priors van de kloosters Windesheim, Agnietenberg en Bethlehem en door de rectoren
van het Augustinessen- en het Sint-Michielsklooster te Brunnepe en van het klooster
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Sint Johanscamp te Vollenhove. De kloosterlingen vroegen in deze brief'myt ghe
boechden knyen, myt ghevolden handen eyn screyenden oghen' 20 ombeide kloosters te
sparen. Zou dat onverhoopt toch niet kunnen, dan vonden zij dat de Kamper regering
de kosten van nieuwe vestigingsplaatsen moest dragen, aangezien zij niet in staat wa
ren de oude kloosters afte breken en ooknog voor nieuwe woonplaatsen te zorgen. Op
28 april stond de stadsregering de kloosterlingen toe in hun woonplaatsen te blijven,
maar met de opmerking erbij, dat zij, wanneer ze in gevaar kwamen, niet op hulp van
de stad moesten rekenen. Dit laatste zou zelfs notarieel vastgelegd worden",
In 1522, tijdens de oorlogen van Karel van Gelre en de Bourgondiers, bestonden weer
plannen de kloosters af te breken. De Raad besloot op 5 maart dat de inwoners zo snel
mogelijk naar de stad moesten komen. Dreigend werd hieraan toegevoegd dat het
stadsbestuur, wanneer ze dit niet zouden doen, andere maatregelen zou nemen, die
niet ten voordele van het klooster zouden zijn". In zijn vergadering van 7 maart her
nieuwde het stadsbestuur dit besluit en besloot het tevens aan de bisschop voor te leg
gen met het verzoek de stad te helpen tegenover de geestelijkheid. W. Nagge vermeldt
dat de bisschop inderdaad de stad heeft toegezegd dat zij geen moeilijkheden zou on
dervinden bij het afbreken van de kloosters". Om onbekende redenen is de afbraak
toch niet doorgegaan.
Hierna hebben de kloosterzusters een aantaljaren rustig kunnen leven. Tenminste, in
de bronnen wordt niet meer gesproken over afbraak van de kloosters. Volgens J. Don
werd het Augustinessenklooster in 1571 afgebrokerr".Dit is echter zeer zeker niet het
geval geweest, want injuli 1572meldde het stadsbestuur aan de graafvan Hierges, de
stadhouder van Overijssel, dat enige ruiters van de opstandelingen in het klooster van
Brunnepe geweest waron".
Op 11 augustus van ditzelfdejaar werd de stad ingenomen door graafWillem van den
Berg. Volgens Nagge werd het klooster evenals de kloosters Op den Oort, en St. Brigit
ten alsmede het Sint-Geertruidsgasthuis geplunderd, moesten de kloosterlingen 'een
overzicht geven van hun goederen en stelde de graaf rentmeesters aan. Deze vernie
lingen stonden niet op zichzelf. Ookuit de kerken, kapellen en andere gasthuizen wer
den voorwerpen vernield ofmeegenomen, terwijl ook Rooms-Katholieke burgers wer
den lastiggevallen. Van de wedeme, de woning van de pastoor, is bekend dat boeken
en huisraad werden ontvreemd". Dat het klooster zeer waarschijnlijk veel te lijden
heeft gehad moge uit het vervolg van dit hoofdstuk duidelijk worden.
Nadat graafvan den Berg uit angst voor Don Frederik, de zoon van de hertog van Al
va, was vertrokken uit de stad, werden kerken, kloosters en gasthuizen in ere her
steld. F. van der Pol spreekt zelfs van de 'Rooms-Katholieke Restauratie'. Aan het
eind van het jaar kwam bisschop De Monte, bisschop van Deventer, zelf naar de stad
om de kerken en kloosters te wijden".
Het Augustinessenklooster en het klooster Op den Oort moeten nogal wat schade heb
ben geleden. Na het vertrek van graaf Van den Berg namelijk werd Willem Swaetgen
gevangen genomen die het houtwerk en de zoldering van het eerstgenoemde klooster
vernield had. Uit de bronnen wordt de aard van de vernielingen evenwel niet duide
lijk, wel werd vermeld dat de kloosters in Brunnepe werden herbouwd tijdens de zo
juist genoemde restauratieperiode. In de stedelijke rekening van 1573 wordt vermeld
dat op 8 augustus enkele magistraatsleden naar het klooster te Brunnepe zijn gegaan,
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al wordt de/eden waarom ze gingen niet genoemd. Op 16 oktober van datzelfde jaar
gingen mr. Caspar Schepelar en Albert van Wieringen naar de kloosters te Brunnepe
'omme dat nyuwe getimmer der cloesteren to besichtigen' 28.

In 1578 sloeg Rennenberg, de pas benoemde stadshouder van Overijssel, het beleg
voor de stad en nam deze in. Het Brunneper klooster heeft ooknu weer te lijden gehad
onder deze oorlogsverwikkelingen.Moulin vermeldt dat een aanvoerder van Rennen
berg naar Brunnepe trok omzichmeester te maken van het voorstadje DeHagen. Tij
dens de gevechten tussen Staatse soldaten en de belegerden werd veel vernield. Ook
het Augustinessenklooster is volgens hem door de belegerden alvorens zij zich terug
trokken, in brand gestoken, hetgeen Dumbar eveneens vermeldt. Rennenberg zou ver
volgens bezit hebben genomen van de kerk van het klooster, die door de brand ge
spaard was 29.

Wat blijkt echter uit de bronnen? In de eerste plaats het volgende.Na de overgave aan
Rennenberg werd ookvoorKampen de Pacificatie van Gent van kracht. De Staten van
Overijssel hadden deze echter geaccepteerd onder voorwaarde dat voor het Rooms
Katholicisme als openbaar erkende religie een blijvend monopolie zou worden gega
randeerd. De amnestiebepaling uit deze pacificatie zorgde er echter voor dat vele pro
testanten, die uit Kampen gevlucht waren, naar de stad terugkwamen. Dit riep moei
lijkheden op. De Rooms-Katholieken namelijk waren bang dat nu hun kerken
geplunderd zouden worden. De protestanten wilden een kerkgebouw om hun gods
dienstoefeningen te kunnen houden. Het is hier niet de plaats om op deze strijd in te
gaan. WeI echter moeten enkele gevolgenbesproken worden. Doordat de magistraat
die bang was voor allerlei moeilijkheden, 54 geweren binnen de stad wilde smokkelen,
sloegende soldaten die met Rennenberg waren gekomen, aan het plunderen. Een aan
tal van hen begaf zich naar het klooster te Brunnepe waaruit voorwerpen werden
mcogenomerr".Hieruit lijkt duidelijk te worden dat het klooster vermoedelijk niet to
taal is afgebrand. Dat er brand geweest is, behoeft niet te worden uitgesloten, maar
het feit dat men voorwerpen kon meenemen sluit uit dat het klooster helemaal in
vlammen opgegaan is.
In de tweede plaats verzochten de nonnen in 1579toen hen het Minderbroederskloos
ter in Kampen als woonplaats werd aangeboden, te allen tijde naar het klooster van de
Cellezusters, eveneens te Kampen, te mogen trekken. Zij bedongen hierbij echter ook
dat het klooster te Brunnepe daar tot hun nut zou blijven en dat niemand anders er
recht op zouhebben ofer zou gaan wonen", Hieruit mag geconcludeerdworden dat het
klooster in ieder geval nog bewoonbaar was.
In de derde plaats is bekend dat in januari 1581 door Ridderschap en Steden van
Overijssel het besluit werd genomen dat onder andere de kloosters te Brunnepe en op
den Oort afgebroken zouden worden. Het stadsbestuur wilde aan dit bevel wel vol
doen,want op26 februari 1581maakte zij bekend datop 10april dematerialen van de
kloosters Brunnepe en Sint-Michiel zouden worden verkocht, zoals uit een publicatie
bleek. die in een oplage van 120exemplaren werd verkocht. Erg geleden van de brand
hebben die materialen dus niet, zoals de inhoud van deze publicatie laat zien. Hierin
wordt namelijk het volgende vermeld: 'Voerts laten scepenen ende Raad weten ende
gebieden dat nymant eetwes houwen, breken, vernielen, wechnemen, noch eenige
schade doen en sall an boomen oder gewas, noch an getimmer, holtwerck, ijserwerkc,
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steenwerck ofte eetwes anders van den cloesteren tot Bronnope ende upten Oert' 32.

Het duidelijkst blijkt het lot van het klooster echter uit de stedelijke rekeningen. Een
onderzoek bracht aan het licht dat in 1581 enkele magistraatsleden, vergezeld van
een secretaris en enkele dienaren naar het Brunneper klooster zijn geweest 'om 't sel
ve toe besichtigen overmitz dat het seer verdestrueert ende vertogen worde'. Dit kij- .
ken resulteerde in de volgendemaatregelen. Uit de rekening van 1582blijkt dat reeds
leien van het klooster werden afgehaald ten behoeve van de stad. In de rekening van
1583wordt vermeld dat timmerlieden loonwerd uitbetaald voor het afbreken van het
Brunneperklooster. Willem hoeftmeesters werd betaald voor het vervoer van 'lanck
holtwerck ende balckens' en Hendrik Hermssen nogvoorhet wegvoerenvan 'dree voe
der holts'. Ookeen derde, niet met name genoemdevoerman ontving geld voorhet ver
voer van materiaal van het klooster. Uit de rekening van 1585blijkt dat men nogmeer
leien naar de stad bracht, dat men de muren van het klooster afbrak en dat men
109.000 stenen naar de stad voerde en 50.000 stenen schoonmaakte. De reden dat
men de muren afbrak wordt ook duidelijk uit deze rekening. Men vermeldt namelijk
tussen haakjes dat deze toch al omgewaaidwaren. Ofmen deze materialen verkocht
heeft, wordt uit de rekeningen niet duidelijk.WeI is soms sprake van gebruik ten be
hoeve van de stad. Men bracht bijvoorbeeldblijkens de rekening van 1585hout naar
de timmertoren en de Leeuwentoren en leien naar de IJsseltoren, terwijl men zand en
kalk gebruikte voor de stad. In de rekening van 1586yond ik verder dat men ookbezig
was met de afbraak van de kerk en het brouwhuis van het klooster. Zelfs in de reke
ning van 1588trof ik nog gegevens aan over de afbraak. In april 1589is dan eindelijk
de afbraak voltooid.Magistraatsleden, wederom vergezeld van een secretaris en die
naren, gaan naar het 'affgebrokenBronnopper cloester ende hebben aldaer eenige pla
etsen affgemeten daer de burgeren in den Hagen gewoonthebbende hore hutten sol
den opstellen'. Of deze burgers daar inderdaad hun woningen hebben gebouwd,is mij
onbekend. WeIbleek uit verschillende bronnen dat de grond waarop het klooster ge
staan heeft is verkocht. Op 5 mei namelijk van het jaar 1596 verkocht het stadsbe
stuur aan Jacob Weymeen Christina zijn huisvrouw de stukken land, waar de kloos
ters Brunnepe en op den Oort gestaan hadden. Op dezelfde dag verkocht men ook de
grond rondom die plaatsen. In het jaar 1597 verhuurde men een ander perceel land
aan Brandt Petersen. De kerktoren en de fundamenten van de kerk bleven echter nog
in het bezit van de stad tot 1600.Toen gaf de magistraat opdracht de Brunneper kerk
toren af te breken en de stenen binnen de stad te brengen, zodat die gebruikt konden
worden voorhet onderhoud van de Burgel en andere stadswerken".
Wat er met het klooster gebeurd is, mag op grond van het bovengenoemdeduidelijk
zijn. Echter wat gebeurde er met de nonnen? Moulin meent dat de nonnen uit het
klooster gevlucht waren. Of dat voor of tijdens de gevechten is geweest, geeft hij niet
aan. Dumbar vermeldt dat de nonnen voor de brand in het klooster waren en erna in
de kerk. Uit brieven van de magistraat is duidelijk dat de nonnen tijdens het beleg en
zelfs al eerder in de stad waren. Hierin is namelijk vermeld dat na de overgave, tijdens
plunderingen uit het huis waar de nonnen verbleven, kleren waren weggenomen.Dat
zij echter allanger in de stad waren dan vlak vooroften tijde van het beleg,mogedui
delijk worden uit het volgende. Zoals hierboven vermeld werd de nonnen in 1579het
Minderbroedersklooster aangeboden als woonplaats. Hierbij werd opgemerkt dat de
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nonnen al enkcle jaren in het klooster van de Cellezusters verbleven. Dat zij terugge
gaan zijn naar het klooster te Brunnepe mag op grond van de bovengenoemde gege
yens afgewezen worden. Op grond van bronnenonderzoek is duidelijk geworden dat
een deel van hen in ieder geval bij elkaar is gebleven, terwijl anderen, blijkens de re
keningen van de geestelijke goederen, soms zelfs uit de stad vertrokken. Ret zou ech
ter te ver voeren om in dit artikel dieper op de verdere lotgevallen van de nonnen in te
gaan ".

3. De regelgeving

3.1. De Regel van Augustinus en de Statuten van de Congregatie van Windes
heim
Zoals in de inleiding al in het kort werd aangestipt nam het klooster van Windesheim
de Regel van Augustinus aan. Deze Regellegde de nadruk op het liefhebben van God
en de naaste, op soberheid, de gemeenschap van goederen, op bidden en gehoorzaam
heid. Samen met algemene verordeningen van paus Benedictus XII en bijzondere aan
wijzingen van de bisschop van Utrecht voldeed deze regel gedurende de eerste tijd.
Echter een kloostergemeenschap in de veertiende eeuw kon met alleen die voorschrif
ten niet volstaan, ookal omdat al vrij gauw verscheidene kloosters naar Windesheims
modelontstonden. Menvroegzichafhoe de regels die voorde eigen orde en de opvattin
gen van deModerneDevotiegeschikt zoudenzijn, eruit moesten zien.Ret recht omdeze
constituties opte stellen had de bisschopvan Utrecht hen reeds in 1387verleend".
Voor het opstellen van deze leefregels werd een werkgroep gevormd, die in diverse
provincies oude en meer recente constituties uit de verschillende kloosters van de orde
ging verzamelen. Men ging onder andere te rade bij Premonstratensers, Predikbroe
ders, Kruisheren, Boetezusters van Maria Magdalena en de Birgitten en Birgittines
sen. Wat men niet aantrofin die regels trachtte mente weten te komen bij de Karthui
zers. Ret werk van deze commissie was in 1395 klaar. De vier initiatief nemende
kloosters Windesheim, Marienborn, Nieuwlicht en Eemstein beloofden elkaar deze
voorschriften na te volgen, waarmee de nieuwe kloostervereniging een feit was. Deze
congregatie werd door een bul van paus Bonifatius IX bekrachtigd op 16mei 139536•

Aan het begin van de vijftiende eeuw breidde de kloostervereniging zich aanzienlijk
uit. Ookhet klooster te Brunnepe behoorde bij de dertig kloosters waaruit de klooster
vereniging bestond ten tijde van de bul van paus Martinus Vuit 1420,die wel de twee
de grondwet van het Kapittel wordt genoemd. Deze bul herhaalde in grote lijnen wat
paus Bonifatius in 1395had voorgeschreven. Doordat paus Martinus bijna algemeen
erkend was, behoefdemen niet meer bang te zijn voor een niet-erkennen van de Con
gregatie en haar privileges".
De regels van het klooster werden aangepast gedurende de veertiende en het begin
van de vijftiende eeuw. Dit hield in dat ook de constituties die in de afzonderlijke
kloosters bewaard werden, aangepast moesten worden. Men vaardigde daarvoor de
volgende maatregelen uit. Drie moederexemplaren werden opgesteld die na rondzen
ding naar de verschillende kloosters bewaard zouden worden in Windesheim, Neuss
en Groenendaal. De respectieve kloosters moesten dus hun constituties bij de moeder-
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exemplaren aanpassen en de overbodig geworden voorschriften vernietigerr".
In 1508 werden de constituties van de Windesheimer kloosters gedrukt. Vanaf dit jaar
tot aan het midden van de zestiende eeuw maakte de Congregatie zich niet meer zo
druk over het veranderen van deze voorschriften. In 1552 waren deze constituties ech
ter verouderd zodat het Generaal Kapittel (in orde of congregatie centraal bestuursor
gaan, op voorgeschreven tijden gevormd door afgevaardigden van provincies of hui
zen) een commissie opdracht gaf ze aan te passen. De aangepaste voorschriften
zouden na voltooiing, worden voorafgegaan door de Regel van Augustinus en toegan
kelijk gemaakt worden door een index. Ret zo ontstane boek werd in 1552 door de bis
schop goedgekeurd en in 1553 door het Kapittel aangenomen. De volgende wijziging
van de statuten is eerst in 1639 en valt buiten het bereik van dit artikel".

3.2. Contituties voor vrouwenkloosters
De Congregatie van Windesheim bestond uit zowelmannen- als vrouwenkloosters. De
snelle groei van de Congregatie had ook een terugslag op de vrouwenkloosters. Run
zielzorg werd in de eerste helft van de vijftiende eeuw geregeld. Dit echter kostte de
mannenkloosters aan wie een bepaald vrouwenklooster werd opgedragen mankracht.
Zijmoesten namelijk minstens een rector, een socius (een helper van de rector) en een
conyers (een lekebroeder) aan het hun toegewezen vrouwenklooster leveren. Daarom
kwam paus Eugenius hen in 1436tegemoet door in zijn bul te stellen dat geen andere
vrouwenkloosters dan de nu bestaande in de Congregatie mochten worden geincorpo
reerd. Twee kloosters werden nog bij uitzondering toegelaten. Voor andere vrouwen
kloosters betekende dezemaatregel dat de zorg voor de zusters niet in laatste instan
tie onder het Kapittel viel. Zij konden, wanneer zij weI volgens de regels van
Windesheim wilden leven, een beroep doen op een naburig Windesheimer mannen
klooster. De prior van zo'n klooster werd in dat geval niet vanwege het Generaal Ka
pittel, maar vanwege de bisschop ofeen andere autoriteit met de zorgvoorde klooster
zusters belast. Hij was dan niet aan het Generaal Kapittel, maar aan de kerkelijke
autoriteit verantwoording schuldig". Ret klooster te Brunnepe viel onder het Gene
raal Kapittel.
De voorschriften die in het eerste deel van dit hoofdstuk behandeld zijn, hadden ech
ter allen betrekking op mannenkloosters. Van Dijk neemt echter aan dat er al voor
1441 aparte constituties voor vrouwenkloosters zijn geweest, al is het zekere bewijs
daarvoor niet gevonden. Volgens hem moeten de constitutiones Monialium na 1434
zijn ontstaan. In 1441 namelijk wordt het statuut voor de nonnen opgeschort. Uit dit
statuut wordt niet duidelijk of het hier om een reeds bestaand reglement gaat of dat
hier een concept voor een reglement bedoeld wordt. In 1444wordt in een kapittelbe
sluit vastgelegd dat in de statuten van de nonnen een passage diende te worden toege
voegdhoe in de voormannen verboden woonruimte toch levensmiddelen konden wor
den binnengebracht. Ret jaar waarin de Constitutiones Monialium echter exact zijn
opgesteld is niet met zekerheid vast te stellen, maar moet weIna 1434gesteld worden,
aangezien deze gebaseerd zijn op de Constitutiones Capituli Windeshemensis volgens
de revisie van 1434.De bepalingen, vastgesteld doorhet Generaal Kapittel, die in het
Capitulum de diversis statutis voorkomen,kunnen allen worden gedateerd. De eerste
is uit 1441.De andere bepalingen zijn uit de periode 1442-1443.Dit sluit aan bij het
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bovengenoemde opschorten van het besluit over het statuut. Men was kennelijk in de
ze periode bezig de definitieve tekst voor de Constitutiones Monialum op te stellen. De
aanvulling die men in 1444 toevoegde aan de statuten kan erop duiden dat de defini
tieve tekst van de consitutiones toen al klaar was. Hij stelt dan ook, een conclusie
waarvoor mijns inziens veel te zeggen is, dat de Constitutiones Monialum tussen 1441
en 1443 hun definitieve vorm hebben gekregen. Deze Constitutiones zijn echter nooit
in druk verschenen. De inhoud van deze voorschriften komt in de loop van dit artikel,
waar nodig, aan de orde".

3.3. De ordonnanties van de stad
W.A.Fasel meent in zijn artikel over de verhouding tussen stadsbestuur en geestelij
ke instellingen in Kampen, dat het heel normaal was dat een stadsbestuur bepaalde
regels gaf ten aanzien van het aantal kloosterlingen, landbezit en dergelijke. Don
daarentegen meent dat het feit dat het stadsbestuur invloed op het kloosterleven ver
kreeg en vaak interne aangelegenheden regelde, moet worden gezocht in het sobere
bestaan van de kloosters. Zelfvoel ik meer voor de mening van Fasel dan voordie van
Don. In de eerste plaats namelijk was het Brunneper klooster zeer zeker niet arm,
aangezien het convent zeer veel landbezit had. In de tweede plaats is mij een grote
stadsinvloed ook bekend op het gebied van nijverheid en kleinhandel, waarbij het
stadsbestuur ookhet aantal weefgetouwenin de kloosters regelde, zodat deze invloed
in Kampen zeer zeker niet iets bijzonders was",
Van het stadsbestuur zijn in ieder geval twee ordonnanties bekend betreffende het
Brunneper klooster: cen uit 1412,hierboven reeds genoemd? en een uit 141944• In de
ordonnantie van 1412werd het volgendebepaald:
_ in het klooster mochten 24 personen zijn. Daarnaast twee priesters en 8 dienaren
_ de vrouwen mochten alles wat zij geerfd hadden meenemen naar het klooster, maar
nadat zij professie gedaan hadden, dat wil zeggen de kloostergeloften hadden afge
legd, mochten ze niets meer erven
_men mocht de kinderen die men in het klooster bracht ookvan alles meegeven,maar
nadat zij professie gedaan hadden, was het afgelopen
_ uit de burgerij mochten de nonnen die vrouwen opnemen, die doorhen met de mees
te stemmen waren verkozen, maar ieder die van buiten de stad in het klooster wilde,
mocht dat alleen met toestemming van de magistraat
_ het klooster mocht aan renten 800 oude schilden bezitten. Dit noemt Fasel OOk45,

maar niet wat daarna noggenoemdwordt. Daar staat namelijk 'beholdelictestamente
te gheven ende in sinre volcomenremacht te bliven dair elken genoicht'.Mijns inziens
slaat dat terug op het bovengenoemdeerven. Om alle vergissing namelijk uit te slui
ten, bepaalde het stadsbestuur hier dat het erven van goederen niet onder de bepaling
van de 800oude schilden zouvallen.
In 1419vaardigde de stad de tweede ordonnantie uit. Dezewas veel uitgebreider:
_ de kerk zouopenstaan voorburgers en boeren omdaar de dienst te horen en aflaat te
verkrijgen. Er moest driemaal in de week mis gelezenworden.Wanneer er geen pries
ters aanwezig waren, moest men dat zo snel mogelijk verhelpen, tenzij er een ander
gebodzou zijn
_ er mochten niet meer dan 36 nonnen en 12 conversinnen in het klooster zijn en 20
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dienaren. Daarbij moest men aan de 'burgerkinderen' in dezelfde omstandigheden de
voorkeur geven boven degenen die van buiten kwamen. Dit is ook de mening van Van
Slee. Fasel echter beweert dat deze ordonnantie de van buiten de stad komenden be
voordeelde". Dit staat er echter niet en is ook geen logische conclusie wanneer men de
inhoud van de ordonnantie van 1412 bekijkt.
_ de bepaling over de goederen, die nu volgt, blijkt erg ingewikkeld te zijn. Van Slee en
Fasel hebben er verschil van opvatting over. Beiden zijn het er evenwel over eens, dat
de nonnen die professie gedaan had den alleen maar van hun ouders mochten erven; zo
ook de conversinnen. Maar daarna maakt Fasel verschil in goederen binnen en buiten
de stad, wat volgens mij ook duidelijk uit deze bepaling blijkt. Van Slee doet dit niet".
Duidelijk staat er echter in de ordonnantie dat bovengenoemde personen geen goede
ren buiten en binnen de stad mochten erven dan van vader en moeder. Met de goede
ren van buiten de stad mochten zij doen wat ze wilden, maar geerfde huizen, renten
etc. binnen de stad moesten ze verkopen. Met het geld wat ze daarvoor kregen, moch
ten ze wel naar eigen goeddunken handelen. Van Slee interpreteert de bovengenoem
de bepaling echter op de volgende manier. Alleen erfenissen van vader en moeder
mochten in geld ontvangen worden. Dat hield in dat men de onroerende goederen
moest verkopen en van de roerende goederen mocht men het vruchtgebruik hebben,
dat na de dood van de non of conversin aan de erfgenamen kwam ofbij gebrek daaraan
aan het klooster". Er staat echter het volgende. Na de bepaling over het erven van
goederen van vader en moeder, werd gezegd dat de nonnen en conversinnen van ande
re burgers van Kampen alleen maar renten en vruchtgebruik mochten krijgen, terwijl
men de onroerende goederen moest laten verkopen door goede vrienden en met dat
geld een rente kopen. Wanneer de non of conversin overleed, kwamen de bovenge
noemde renten en het vruchtgebruik weer aan haar erfgenamen, als dat burgers van
Kampen waren en anders aan het klooster. Fasel interpreteert dit.laatste anders. Hij
zegt dat als een non burgeres was van Kampen, zij van de erfenissen die zij van ande
re mensen dan vader of moeder kreeg de lijftucht mocht genieten en dat het na haar
dood dan aan de erfgenamen kwam. Was zij geen burgeres, dan kwam het aan het
klooster", Dit kan echter niet de bedoeling geweest zijn, want er staat duidelijk: 'en de
wes professen nonnen of professen conversinnen anders anbesterven mach van onsen
burgeren oft burgers chen ...'.
Deze be paling hield een zekerheid in voor de stad. Goederen namelijk die in het bezit
waren van kloosters, kwamen in de dode hand, hetgeen wil zeggen dat er geen belas
ting voor betaald behoefde te worden. Door deze goederen te laten verkopen of weer
aan de erfgenamen te laten komen, behield de stad de belastinggelden.
_ tenslotte werden de grenzen van de vrijheid van het klooster, dus van het gebied
rondom het klooster, dat zij als het hare mocht beschouwen, vastgesteld. De priorin en
de bewoners verklaarden 9 september 1419 met deze ordonnantie in te stemmen.
Hoe deze ordonnanties en de hiervoor genoemde regels ten aanzien van het aantal
nonnen en de bezittingen werden opgevolgd, zal ik in de volgende hoofdstukken trach
ten te laten uitkomen. Hierbij moet wel weer worden opgemerkt dat het archiefmate
riaal van de stad ook lang niet altijd zo toereikend is als men graag zou wensen.
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4. De ligging

Ret klooster lag, zoals de naam al zegt, in Brunnepe, een nederzetting ten noord-wes
ten van Kampen, die al in 1329in de bronnen genoemdwordt'".Waar het complexech
ter precies lag, is een vraag die niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Ten eerste is
er maar een kaart, waarop het klooster aangegeven staat en ten tweede is het heel
moeilijk ommet behulp van de archiefbronnen die vaak doormiddel van belendingen,
meestal bestaande uit persoonsnamen, aangeven waar iets ligt, de juiste plaats te
traceren. Een archeologischonderzoek, net als bij het klooster te Windesheim, zouhet
opwerpen van theorieen misschien kunnen voorkomen.Dit blijft echter voorlopignog
een wens en bovendien zal een dergelijk onderzoek niet gauw plaats vinden zander
een duidelijk idee waar een mogelijkevindplaats zou zijn. Ik wil in dit hoofdstuk eerst
ingaan op de plaats waar het klooster mogelijkerwijszou hebben kunnen liggen, daar
na bekijken of de omgevinggelijk was aan die waar andere kloosters werden gesticht
en ten derde hoe het klooster er heeft uitgezien.
Zoalshierboven reeds is aangehaald is het moeilijkde plaats te bepalen waar het kloos
ter zou hebben gelegen.Dezemoeilijkhedengelden niet aIleen voor Kampen. F.J. van
der Vaart beweert in zijn artikel over het predikherenklooster te 's-Hertogenboschdat
zelfsmet de plattegrond in de hand en met de verworvenkennis uit de overgeleverdear
chivalia het onmogelijk is exact het Bossche predikherenklooster te reconstrueren",
Tochzegt hij dat een reconstructie van het kloostercomplexmogelijkwas doorgebruik te
maken van verschillendemethoden. Ten eerste maakte hij gebruik van archiefbronnen.
Echter ookde volgendemethode paste hij toe.Hij nam een reproductie van een kaart uit
de zeventiende eeuw en paste die in in het kadastraal minuutplan van 1823 door het
kloosterplan te verkleinen van schaal 1:360naar schaal 1:1000,waarbij de conclusiege
trokken konwordendat beide tekeningen naadloosop elkaar bleken aan te sluiten".
Ookbij het Augustinessenklooster is een dergelijke methode al eens toegepast, en wel
door C.N. Fehrmann in een artikel over Brunnepe in de Kamper Almanak. Speet had
in zijn Stedenatlas een zeer nauwkeurige plaatsaanduiding voorhet klooster. Ik vroeg
mij afhoe hij daaraan kwam. Ret antwoord was het artikel van Fehrmann over Brun
nepe. Fehrmann bespreekt daarin een soortgelijke methode als ik zojuist aanhaalde.
De enige kaart waarop Brunnepe voorkom, gemaakt door Jacob van Deventer rond
1560, werd door hem van schaal 1:8000vergroot tot schaal 1:5000.Daarna legde hij
een kaart van Kampen uit 1939, waarop ook Brunnepe staat, daaroverheen. Een of
meer betrouwbare punten moesten elkaar nu overlappen. Dat lukte inderdaad. Een ri
viertje of slootje op de kaart van Van Deventer bleek inderdaad samen te vallen met
de door Reyers gesignaleerde Brandsloot". Op deze manier kwam hij tot de conclusie
dat het klooster ongeveer gestaan moet hebben op de plaats, waar de Dorpsstraat en
de Pannekoekendijk (nu Reijersdijk) tegenwoordig een hoek maken". Ofdezemethode
inderdaad zo feilloos is als de uitkomst doet vermoeden is nog niet bewezen. Sommi
gen nemen aan dat men op dezemanier achter de ligging van bepaalde gebouwenkan
komen. Anderen hebben daarover hun bedenkingen. Wanneer dus uit geschreven
bronnen zou blijken dat het klooster inderdaad op die plaats gelegen heeft, zou deze
methode aan overtuigingskracht winnen.
Uit de bronnen, hoewel zeer schaars, werd mij het volgendeduidelijk. In de transport-
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akten trof ik aan dat het klooster aan de Steendijk lag", Deze Steendijk is de tegen
woordige PannekoekendijkIReijersdijk, zoals uit een door KSchilder, H.W. van den
Hoven en D. van der VIis samengesteld boek over de straten te Kampen, bleek". Dit
werd nog versterkt door wat Moulin zegt in zijn kroniek, al moeten we met zijn gege
yens heel voorzichtig zijn. Hij vermeldt namelijk dat van de stenen van de afgebroken
toren een woning voor de onderwijzer in Brunnepe is gebouwd". Een onderzoek daar
naar leverde op dat inderdaad een catechisatie- en onderwijzerswoning aan de Panne
koekendijk heeft gelegen. Daarbij wordt in de transportakten uit de zeventiende en
negentiende eeuw" nog gesproken van 'het Clooster' waarmee dan een bepaald stuk
land in Brunnepe aangeduid werd. Blijkens een akte van 1694 lag dat stuk land aan
de Steendijk en blijkens een akte van 1870 lag het aan de Pannekoekendijk'". De
naam 'het Clooster' kan niet slaan op het klooster Op den Oort, aangezien er ook spra
ke is van de Kloosterkamp, dat dan aan de Noordweg ligt, waar volgens mijn huidige
kennis het bovengenoemde Oortklooster gelegen moet hebben.
Ten tweede wordt als belending opgegeven 'van den dijc', 'gelegen achter Bronoper
dijck' en 'bij de dijc'". Ik yond in het bovengenoemde boek over de straten in Kampen
dat de Dorpsstraat inderdaad eeuwenlang een dijkfunctie heeft gehad'",
Is hiermee het raadsel opgelost? Een antwoord als 'misschien' of'voorlopig' zou hier vol
doen. Hierboven gaf ik het reeds aan: een archeologisch onderzoek zou hierin kunnen hel
pen. Ofinfraroodfotografie. Nu beide methoden op dit moment niet mogelijk zijn, mag ik
constateren dat een voorlopige conclusie het enige is waartoe ik thans in staat ben.
Ten aanzien van de ligging van het klooster ver buiten de ommuurde stad nog het vol
gende. Het onderzoek naar het klooster te Windesheim heeft heel wat voeten in de
aarde gehad. De theorieen over de uiteindelijke plaats zijn in een aantal publicaties
neergelegd. Met voorbijgaan aan de inhoud ervan zou ik wel willen constateren dat
het klooster volgens alle betrokkenen gelegen is geweest in het dorp Windesheim bij
de stad Zwolle. Dat het klooster in een woestenij werd gebouwd is definitief afgewe
zen. Ook Van Slee merkt over de plaatsen waar de monniken zich vestigden het vol
gende op: 'Had het monachisme aan de eene zijde de eenzaamheid lief, waar niets de
stille devotie kwam storen en de kloosterling zich onverdeeld aan het beschouwende
leven kon overgeven, toch zagen de mann en van Windesheim niet voorbij dat hunne
roeping niet ten eenenmale buiten de menschenwereld gelegen was, en zochten zij bij
voorkeur eene plaats op niet al te grooten afstand van min of meer aanzienlijke en
bloeiende steden'. Als voorbeeld noemt hij onder andere Windesheim en de Agnieten
berg bij Zwolle. Uit andere gegevens blijkt dat er bij Hoorn en Arnhem ook kloosters
gelegen waren. Ook noemt hij als reden voor het stich ten van kloosters op bepaalde
plaatsen het horen van engelenstemmen of waar Mariabeelden de mensen voordien
had den doen samenkomen. Wanneer de kloosterlingen zich in een stad vestigden was
dat vaak wegens moeilijkheden zoals oorlogsgeweld'".
Het klooster te Brunnepe was dus wat de ligging betreft geen uitzonderlijk geval. De
vraag of nog andere redenen aan de ligging ten grondslag gelegen hebben, kan op
grond van de bronnen niet beantwoord worden en die vraag komt tach zo gemakkelijk
op. Immers Van Slee gaat uit van een mannenklooster. De moniale beslotenheid blijkt
een overheersende factor in het spirituele leven van de vrouwenkloosters, wat een es
sentieel verschil vormt tussen de mannen- en vrouwenkloosters. Van Dijk merkt op
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dat de vrouwelijke kloosterregel parallelloopt aan die van de Windesheimer mannen
kloosters, maar dat er weI verschil is door het weglaten van sommige hoofdstukken en
het toevoegen van andere hoofdstukken. Door hun strenge beslotenheid hadden de
nonnen namelijk niets te maken met het bestuur van het Kapittel. En vandaar ook
dat de hoofdstukken over de portier en de gastenmeester en reizen ontbreken. Maar
bepalingen betreffende de arbeid en het stilzwijgen van de nonnen, de spreekkamer en
de inrichting van en toegang tot het voor buitenstaanders afgesloten kloostergedeelte
(het "slot") zijn weI aanwezig'". Zou het dan niet veel natuurlijker zijn dat een vrou
wenklooster in de eenzaamheid werd gebouwd, omdat hun aanwezigheid in de wereld
toch verboden was? De gedachte lijkt logisch. En toch klopt hij niet in dit verband,
want het klooster is in de nabije omgeving van Kampen gesticht en niet in de een
zaamheid. En zoals we hierboven zagen was dat het geval met zeer veel kloosters van
de Congregatie. Aangezien uit de bronnen niets duidelijk wordt - aIleen de stemmen
van engelen etc. worden genoemd - denk ik dat de meeste kloosters, ook die van vrou
wen, in de omgeving van steden gebouwd werden, omdat hun voorbeeld ook in de om
geving van een stad was gebouwd. Vandaar ook dat de Zusters des gemenen levens
zich vanuit de stad naar Brunnepe begaven toen zij de Regel van Augustinus aanna
men. Immers zoals hiervoor reeds aan de orde kwam, kan daar nooit het grote aantal
mensen de oorzaak van geweest zijn. Echter een andere reden zou ook kunnen gelden.
Aangezien de kloosterzusters gebonden waren aan de strenge clausuur, is het waar
schijnlijk dat er mensen nodig waren die buiten de rector en zijn helpers om voor de
noodzakelijke levensbehoeften zorgden. Immers zoals we reeds gezien hebben en
straks nog zuIlen zien, waren er dienaren in het klooster aanwezig. Ook is in ieder ge
val bekend dat er bij het klooster een brouwerij was en waarschijnlijk was de indus
triele kern nog groter, zoals zo dadelijk aan de orde komt. Mogelijk dat men daarom
liever in de nabijheid van een stad woonde, zodat men gemakkelijker mens en in dienst
kon nemen. Verder is het volgende het geval, wat ·de stelling van Van Slee ook voor
vrouwenklooster zou kunnen doen gelden. Immers, in de regels van de Congregatie
van Windesheim voor de monialen, werd vermeld dat men naast een rector en zijn ge
zeIlen nog twee priesters mocht hebben. Deze personen zouden in een gemeenschap
weI van betekenis kunnen zijn voor die samenleving en zij verzorgden ook inderdaad
weI diensten zoals in hoofdstuk 5 aan de orde komt, al wordt dat aspect in die regels
niet zo duidelijk genoemd.
Waarom nu juist Brunnepe als vestigingsplaats werd gekozen, is mijns inziens aIleen
te verklaren vanuit een samengaan van een aantal factoren. In de eerste plaats zagen
wij dat de kloosters van de Congregatie van Windesheim gesticht werden in de omge
ving van een stad. Dat het stadsbestuur, al ofniet gewapend met die kennis, het stuk
land en de Sint Joriskapel te Brunnepe aanwees, is eigenlijk vanuit zijn standpunt
niet eens zo verwonderlijk. Immers deze kapel was daar gesticht opdat er missen gele
zen zouden worden door een priester. En wat zien wij in de ordonnanties van de stad
die zij aan het klooster gaf? In de ordonnantie van 1419 wordt vermeld dat er in het
klooster twee priesters moesten zijn die ervoor moesten zorgen dat de -missen voor de
bevolking gelezen zouden worden. De wensen van beide partijen kwamen dus overeen.
Hoe het klooster er heeft uitgezien is op grond van de bronnen niet vast te steIl en. Het
enige wat wij weten is dat het in ieder geval een brouwerij heeft gehad en een kerk,
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die afwijkend van Windesheimer model wel een toren had. Toch is wel iets vast te stel
len. In Nederland is op grond van het feit dat de meeste kloosters door verwoesting en
afbraak zijn verdwenen weinig over de kloosterbouw van de Windesheimer Congrega
tie te zeggen. Echter in Duitsland en Belgie ligt dat anders, zodat iets over de klooster
bouw van de Congregatie in zijn algemeenheid wel is op te merken. Een klooster (zie
afbeelding 3) naar Windesheimer model moet er volgens Van Dijk als volgt hebben
uitgezien. Ret be staat uit twee kernen: het wooncomplex en het 'industriele complex'.
Ret eerste is het eigenlijke klooster, dat bestaat uit een kerk van 40 tot 60 meter lang
en 8 tot 10 meter breed, aan de zuidzijde waarvan een omgang van vier ongeveer even
lange gangen is gebouwd. Aan deze gangen liggen, behalve de kerk, drie panden waar
in zich op de begane grond de gemeenschappelijke ruimtes bevinden en daarboven de
cellen of slaapruimte. Aan het kwadraat dat op deze wijze ontstaat, kunnen in princi
pe overal in de lengte van, of haaks op de gangen grotere of kleinere aanbouwsels
voorkomen. Deze kern is in een vrouwenklooster dus bijna geheel ontoegankelijk en
wordt ook vaak het slot genoemd. Uit de ordonnanties weten we dat de gebouwen van
de zusters eenvoudig en onopvallend dienden te zijn en hun werkplaatsen zo efficient
mogelijk ingericht. Goederen moesten over een 1'01heen en weer gegevenworden en le
vensmiddelen aangevoerd door een ingang, waarvan de deur alleen opengemaakt kon
worden door speciale personen in bezit van een sleutel. Biechten kon op een geschikte
plaats in de kerk waar een oftwee kleine vensters waren aangebracht, die dubbel wa
ren getralied en met een doek tussen die tralies. Ook alle andere ramen moesten van
tralies voorzien zijn. Ret Brunneper klooster was inderdaad een besloten klooster. In
de bronnen ben ik driemaal tegengekomen dat het klooster zo aangeduid werd. Ten
eerste bij de inwijding van het klooster, toen werd bepaald dat het klooster besloten
werd en dat daarin 14personen besloten werden. Ten tweede in de oorkondevan Fre
derik van Blankenheim, die spreekt over het 'nemen van de sluier ende insluiting'.
Ten derde in een transportakte, waarin een convent te Utrecht 58 gulden ontvangt
van 'brueder Peter van den Broec,prockerator des besloten cloosters tot Bruenop'."
Naast deze woonkern heeft een Windesheimer kloostercomplex een industriele kern.
Deze bestond gewoonlijkuit een meer ofmindel' geordend geheel van grotere en klei
nere gebouwen,die dienden voor landbouw en veeteelt en voorhet vervaardigen en op
slaan van producten voor het levensonderhoud van de kloosterlingen. In dit complex
bevonden zich ook de onderkomens voor het lekepersoneel. Ret brouwhuis en een in
firmerie (ziekenhuis) moet men dan ook in dit complexzoeken.Verdere aanknopings
punten dan de reeds genoemde hebben we niet. WeIis het zo dat het aantal arbeiders
erop zou kunnen duiden dat de industriale kern er heeft uitgezien zoals hiervoor werd
aangeduid. Ook zal straks nog aan de orde komen dat het klooster naast veellanderij
en ookboter- en roggerenten bezat die aanleiding gaven tot handenarbeid en dus ook,
naast het brouwhuis andere gebouwendoen vermoeden".

5.Ambten en inwoners.

5.1. De priorin
Hoe was het bestuur van het klooster geregeld en wat blijkt daaromtrent uit de bron-
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nen? Zoals voorgeschreven, stond aan het hoofd van het klooster een priorin, bijge
staan door een suppriorin en een procuratrix". Deze laatste twee functies mochten
nooit door een persoon bekleed worden en ze zijn vermoedelijk niet direkt ingesteld ge
weest. In de bevestiging van de ordonnantie van de stad uit 1419 kwam wel de aandui
ding priorin voor achter de naam van Stine Korvemaker, maar de andere functies ko
men hierin niet voor'". Wanneer echter in 1582 door de nonnen een opgave van hun
goederen wordt verstrekt, blijken er naast de priorin wel een suppriorin en procurat
rix te zijn geweest. Ret ambt van procuratrix kwam ik echter ook tegen in de transpor
takten van 157168• Deze functies worden ookal vermeld in de Constitutiones Moniali
urn, wat erop kan duiden dat ze in de veertiger jaren van de vijftiende eeuw toch al
waren voorgeschreven.Hieruit zou voorzichtig geconcludeerdkunnen worden dat ze
v66r 1571in het klooster Brunnepe bestonden. Wat betreft de taken van de priorin, de
suppriorin en de procuratrix kwam uit de doormij nagekeken bronnen niet veel naar
voren. Er bleek mij aIleen, wat weer geweten moet worden aan het schaarse bronnen
materiaal, dat de priorin en de procuratrix partij waren in transakties ten behoeve
van het klooster. Gelukkig staan in de voorschriften van Windesheim wel de taken
van de bovengenoemde personen vermeld. Van Dijk noemt de volgende bezigheden
van de priorin. Zij nam deel aan het koorgebed en het schuldkapittel. Op haar beurt
vervulde zij de functie van hebdomadaria (wekelijksevoorgangster in het koorgebed).
Op feesten van de rang duplex mains" en hoger leidde zij het gehele officie. In de
priem en de completen zei zij het Confiteor (de schuldbelijdenis), terwijl zij aan het
eind van de completen de zegen gaf. Ook behoorde het tot haar taak de zusters mel
ding te doen van binnengekomen giften en aalmoezen. Deze giften werden aan haar
gegeven en zij wendde ze in overleg met de rector en de procuratrix voor de gemeen
schap aan. Zij mocht zander overleg met en toestemming van de rector en een raad
van zusters geen kloosterbezittingen vervreemden. Ook had zij geen eigen kas, maar
ze moest alles uit de gemeenschappelijke kas betalen. Van beleggingen moesten ook
de rector, de suppriorin, de procuratrix en een raadzuster op de hoogte zijn. Per jaar
mocht de priorin niet meer dan vijf Rijnse gulden wegschenken. Dit moest gebeuren
met toestemming van de rector, de suppriorin, de procuratrix en een zuster. Dezevier
personen hielden ookomstreeks 28 decemberberaad over de staat van het huis en zijn
bewoners, de onderlinge vrede, in hoeverre de materiele bestaansmiddelen toereikend
waren en ofde verschillende officianten tot grotere zuinigheid aangemoedigdmoesten
worden. Noch de priorin noch de zusters konden over nalatenschappen beschikken,
tenzij met speciaal verlof van de prior superior. Ookmochten zij geen borg zijn voor
debiteurs zander verlof van het Generaal Kapittel. Wanneer een priorin die van een
ander klooster gekomenwas, een erfenis kreeg, kwam die in jaarlijkse bedragen aan
dat klooster toe zolang zij priorin was. Ret conventszegelwerd bewaard doorde prior
in, de suppriorin en een raadzuster. Ook hadden dezen een sleutel van een ruimte
waarin allerlei kostbaarheden bewaard werden. Zonder toestemming van het convent
mocht een priorin geen brief zegelen uit naam van zichzelf en het convent. Brieven
aan het convent gericht mocht zij aIleen openen en lezen in aanwezigheid van de rec
tor, de suppriorin en de procuratrix. Wanneer in bijzondere gevallen gebeden nodig
waren, vroeg zij die aan de zusters. Zij was het ook die in refter (eetzaal) en kapittel
zaal (zaal, waarin de vergadering van de nonnen gehouden wordt) de lezeressen ver-
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beterde en in het koor zusters verplaatste. Haar was het toegestaan keuken of kelder
zonder verlofte betreden. De priorin mocht niemand tot intreding of prof essie toelaten
zonder in stemming van de twaalf raadzusters of het merendeel van hen. Dezen moest
zij ook bijeenroepen als er belangrijke zaken te bespreken waren. Wanneer er beslui
ten genomen werden, gebeurde dat bij meerderheid van stemm en, terwijl ook de rec
tor in stemming moest betuigen. Zonder raadpleging van deze laatstgenoemde persoon
mocht een priorin trouwens voor zichzelf of het convent helemaal geen verplichtingen
aangaan. Zelfs niet als het klooster het wel goed zou keuren. Uit de bronnen is niet ge
bleken of er in het klooster te Brunnepe ook een raad van zusters is geweest, maar ge
zien het feit dat dit in de kloosters van deze Congregatie gebruikelijk was, zal dit wel
het geval geweest zijn. Omstreeks de veertigdagentijd onderzocht de priorin met twee
zusters de bedden van aIle nonnen en conversinnen op ongeoorloofd bezit. Zij besliste.
ook of zusters brieven of geschenken mochten zenden of ontvangen". Ook moest zij zo
gauw mogelijk aan andere conventen het overlijden van medezusters berichten."
Zoals hierboven reeds genoemd, kon de priorin een aantal functies delegeren aan haar
medezusters. Dezen dienden wel regelmatig met de priorin te overleggen, waarbij
vooral geestelijke aspecten aan de orde moesten komen. De priorin hield echter ook bij
delegatio, altijd een laatste eigen verantwoordelijkheid.

5.2.De suppriorin
De suppriorin werd gekozendoorde priorin, na overlegmet de rector, de raad van zus
ters of het merendeel van de zusters. Bij afwezigheid van de priorin nam zij haar ta
ken over.Wanneer zij in die tijd de beurt had omaan tafel te bedienen ofin de refter te
lezen, werden deze taken aan een ander overgedragen. Als de priorin op een feest van
de rang duplex maius of hoger afwezig is in alle uren, leidde de suppriorin het officie.
Zijwas het ookdie in kleine zaken verlofkon geven,wanneer de priorin niet gemakke
lijk te vinden was. Indien nodig was het de taak van de suppriorin om de priorin te
recht te wijzen of haar bij de zusters te verontschuldigen. Wanneer zusters klachten
haddon, konden zij die aan de suppriorin, de procuratrix of ook aan de priorin zelf be
kend maken. Als dit niet hielp, kon men zich wenden tot de rector, de visitatoren ofde
prior superior. Elkjaar moest de suppriorin op een voorgeschrevendag na Pasen haar
ontslag vragen. Wanneer priorin en suppriorin afwezig waren, zei de hebdomadari,
het Confiteor en de zegenbeden in het koorgebed. De oudste zuster gaf echter de te
kens wanneer men moest beginnen en het verlofwanneer een zuster zich wilde terug
trekken". Zoals hierboven reeds is opgemerkt werden in de bronnen geen aanwijzigin
gen betreffende de taken van de suppriorin aangetroffen.

5.3.De procuratrix
De procuratrix werd op dezelfdemanier verkozen als de suppriorin. Zij stond aan het
hoofd van alle zusters die met materiele taken belast waren. Ret was haar taak van
inkomsten en uitgaven boek te houden. In belangrijke zaken moest zij de priorin raad
plegen. Meer dan een Rijnse gulden in zijn geheel mocht zijjaarlijks niet zonder verlof
van de priorin aan aalmoezen uitgeven. Zonder toestemming van laatstgenoemde per
soon mocht de procuratrix ook geen geld lenen of ontvangen, noch goederen in bewa
ring nemen. Echter wanneer de priorin per jaar meer dan vijf Rijnse guldens wilde
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wegschenken of ontvangen moest zij daarvoor onder andere toestemming hebben van
de procuratrix. Zij mocht zich niet voor iemands schuld borg steIlen. Rekeningen
moest zij snel voldoen en op de vaste tijden de schattingen en renten innen, aanma
ningen schrijven en uitbetalingen doen. Zonder verlofvan de raad konden rector, pro
curatrix en priorin geen goed langer dan negenjaar verpachten. Buiten de pro curatrix
had den de zusters geen geld, noch een afsIuitbare kast of kist. Zij hield ook de uitga
yen van de priorin in haar boekhouding bij en overlegde met haar en de rector hoe bin
nengekomen giften konden worden aangewend. Zij moest ook samen met de rector, de
suppriorin en een raadzuster op de hoogte zijn van eventuele beleggingen. Brieven
aan het klooster gericht mochten door de priorin aIleen geopend worden in het bijzijn
van de rector, de suppriorin en de procuratrix. Laatstgenoemde mocht zonder verlof
keuken ofkelder betreden".
De pro curatrix moest voor aIle officianten openstaan. Wanneer de priorin haar vroeg
verantwoording af te leggen moest zij dat doen. Wanneer lekezusters iets deden wat
niet goed was, moest zij ze berispen. Eenmaal per jaar deed zij rekening en verant
woording van inkomsten en uitgaven en bij die gelegenheid vroeg zij haar ontslag",
Ret enige wat uit de bronnen omtrent het ambt van procuratrix bleek was het feit dat
zij namens het klooster optrad bij een transactie".

5.4.Andere ambten
Naast de drie bovengenoemdeambten die wel in de bronnen voorkwamen, noemt Van
Dijk een aantal ambten die door mij niet in de bronnen zijn aangetroffen. Tochwil ik
ze hier in het kort noemen met hun taaksteIling, aangezien - alhoewel het duideIijke
bewijs daarvoor niet is geleverd -bijna met zekerheid mag worden aangenomen dat de
ambten in het Brunneper klooster ingedeeld zuIlen zijn geweest volgens de voorschrif
ten van Windesheim.
In de eerste plaats de keldermeesteres. Dit ambt kon aan een van de conversinnen wor
den toevertrouwd. Haar taak was het brood, bier, boter, vlees en andere voedingsmid
delen in de kelder te bewaren en naar behoeften te verdelen. Ret was aIleen de prior
in, de procuratrix, de keldermeesteres en de ziekenmeesteres toegestaan zonder verlof
keuken of kelder te betreden. Wanneer een ambt aan een zuster was toevertrouwd,
moest deze volgens de constituties gemstrueerd worden. Desnoodsmoesten deze con
stituties in de moedertaal omschreven en toegelicht worden".
De reftermeesteres is een koor- of lekezuster. Zij moest de tafel dekken en brood en
drinken klaarzetten en tevens zorgen voor water voor het handenwassen. Zij moest
ook de tafeIlakens, servetten en drinkkannen bewaren. De kannen moest zij regelma
tig reinigen en het tafellinnen van tijd tot tijd vervangen. Ookmoest zij voor de kande
laars zorgen.AIlezusters hadden hun week omde reftermeesteres behulpzaam te zijn
bij het aan- en afdragen van de spijzen en bij het schenken van drank tijdens de vas
ten. Wanneer het klooster veel inwoners teIde, konden er nog een of twee aan toege
voegdworden. De reftermeesteres kon na-eten, wanneer de andere zusters de dank
zegging hielden. Vanaf zondag Quinquagesima (de zevende zondag voor Pasen) tot
Pasen wisselden de zusters elkaar dagelijks afin het lezen en dienen aan tafel. De ta
feldienares gafna de sext, noon ofvespers, al naargelang de tijd dat men in de keuken
gereed was, het eerste teken voor de refter. De zusters dienden hun nieuwsgierigheid
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te bedwingen en in het algemeen geen voedsel te weigeren dat voor allen bestemd was.
Ook mochten ze niet mopperen als het voedsel hun niet aanstond. De tafeldienaressen
mochten geen lawaai veroorzaken tijdens het opdienen, maar ook de anderen moesten
zich rustig godragen".
Ziektegevallen moesten bij de reftermeesteres bekend zijn, zodat elke patiente het ha
re kon krijgen. Als iemand niet at, moest zij het aan de priorin doorgeven en zieken
moesten door haar zeer goed verzorgd worden".
Als iemand iets miste in de refter moest zij het berichten aan de reftermeesteres. Aan
het refterluik moest laatstgenoemde overbodig gepraat vermijden. De reftermeesteres
had ook tot taak het klaarzetten en opruimen van de kannen en het warme water die
bij het scheren van het hoofdhaar en bij het aderlaten gebruikt werden. Ook diende zij
in de winter op een centrale plaats vuur aan te leggen, in het algemeen na de mis of
voor het avondeten of, als het erg koud was, onmiddellijk na de priem of de terts. Na
de metten zorgde de kosteres voor het vuur".
Een ziekenmeesteres kon eveneens een koor- of lekezuster zijn. De keldermeesteres
moest haar geven wat zij voor de zieken dacht nodig te hebben. Deze zieken moest zij
zo goed mogelijk verzorgen. De zieken zelf daarentegen moesten niet veeleisend zijn.
Wanneer de meesteres niet bij de zieken kon zijn, moest er altijd een andere zuster in
de ziekenzaal aanwezig zijn. Als de ziekte toenam, moest zij de priorin waarschuwen
zodat er voor de zieke gebeden kon worden. Als de zieke ging sterven, moest de zieken
meesteres de communiteit met een ratel waarschuwen en naderhand voor de lijkbaar
en de doodkist zorgen. De zieken moesten wanneer hun toestand dat toeliet het stil
zwijgen bewaren. De ziekenmeesteres was degene die hun kon berispen, wanneer zij
verkeerde dingen deden. Wanneer een zieke weer beter was, werd dat aan de priorin
kenbaar gemaakt, zodat de zuster naar de communiteit kon terugkeren. De priorin
kon bepalen of zij nog een tijdlang ontzien moest worden. Als er geen zieken waren,
bleef de ziekenmeesteres in de communiteit. De dag van aderlating werd door de pri
orin bepaald. Deze dag werd ook aan de procuratrix meegedeeld, zodat de zieken wat
versterkends konden krijgen. Op de eerste laatdag werd het eerste teken voor de terts
wat eerder gegeven. Wanneer de zieken aan het eten waren, had niemand toegang tot
hen, uitgezonderd de priorin, de procuratrix, de tafeldienaressen en de ziekenmeeste
res.
De kledingmeesteres moest alle kleding, schoeisel en kledingstoffen voor de zusters be
waren, voor mot behoeden en herstellen wanneer het nodig was. De zusters zelfmoch
ten geen overbodige dingen vragen en moesten zorg dragen voor hun eigen kleding.
Het was hun niet toegestaan kleren te versmaden of onder elkaar te ruilen buiten de
kledingmeesteres om. Deze zorgde ook voor het regelmatig wassen van vuile kleren.
Onderrokken werden in de winter gewoonlijk elke twee maanden gewassen en in de
zomer elke maand. De koorhemden werden in de winter en in de zomer elke maand
gewasserr".
De kosteres ontving uit handen van de priorin de sleutels van de kerk en moest zorgen
voor de materiele zaken voor de liturgische vieringen. Van de benodigdheden, zoals
onder andere kazuifels en liturgische boeken, moest zij een inventaris hebben, waar
van de priorin een afschrift bezat. Haar taak was het alles te bewaren en op slijtage te
controleren. Zij moest laten herstellen wat gescheurd of versleten was en schoonma-
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ken wat vuil geworden was en opruimen wat niet meer nodig was. De corporale's, dat
zijn linnen doeken waarop tijdens de communie de hostie komt te liggen, moesten in
afzonderlijk dozen opgeborgen worden. Het wassen van deze en van vingerdoekjes
moest door een priester of diaken gedaan worden in een daartoe bestemde bak. Tot het
ambt van de kosteres behoorde ook het vragen van olie en was aan de pro curatrix, het
zorgen voor de lampen in kerk, koor en slaapzaal, het smeren van de klok en het zorg
dragen voor het aanmaken van kaarsen. De kosteres moest ook de klok lui den en de
kruisgang en het priesterkoor van de kapel schoonmaken. Wat de kosteres in verband
met de beslotenheid van het Klooster niet zelfkon doen, werd overgelaten aan de soci
us van de rector. Zoals de zorg voor de gewijde vaten, de altaarversiering en de mis
saals. Hij moest ook zorgen voor kaarsen en lampolie, rond Pas en voor heilige olie en
voor bet reinigen en herstellen van de versieringen en kelken. Tevens zorgde hij voor
de kooltjes die nodig waren voor het wierookvat en in de winter voor het verwarmen
van de handen der priesters en misdienaars. Hij zorgde ook voor het schoonhouden
van de kerk.81
De uoorzangeres tekende tijdig op een bord aan wie in de kerk moesten zingen. Als
twee zusters samen zongen,moesten hun stemmen zogoedmogelijkovereenstemmen.
Eventuele veranderingen op het bord diende de voorzangeres tijdig door te geven.Wie
een zangbeurt niet kon vervullen, moest dit op tijd aan de voorzangeres melden, zodat
deze voor een vervangster kon zorgen.Wie in de kerk iets moest zingen oflezen, dien
de de tekst van te voren na te kijken. Als iemand tijdens de liturgische viering plotse
ling verstek liet gaan, moest de voorzangeres onmiddellijk invallen. Als men een fout
maakte of aarzelde, ofniet op toon was, grepen alleen de voorzangeres of de priorin in.
De voorzangeres kon tijdens de dienst iemand aanwijzen als er plotseling iets bijzon
ders gelezen ofgezongenmoest worden. Haar taak was het ook de tafellezeressen aan
te geven wat en wanneer zij moesten lezen. Op feesten en dagen met een eigen homi
lie" werd er gewoonlijkuit de hornilienvan de kerkvaders gelezen. Op zaterdagen ech
ter las men de Regel, tenzij deze omwillevan een feest of om een andere reden eerder
gelezen werd. De voorzangeres droeg ook zorg voor het tempo waarin gezongenwerd.
Wanneer zij in gebreke bleef, mocht niemand haar corrigeren, want zij zou dan in het
schuldkapittel ter verantwoording worden geroepen. In de zang moest zij steeds de ge
middelde hoogte aanhouden, zodat het geheel niet te zwaar werd en er devotie van uit
ging. Tenslotte moest de voorzangeres zusters vermanen, wanneer zij te snel of te
langzaam zongen. Naast de voorzangeres in het ene koor moest in het andere een on
dervoorzangeres aanwezig zijrr".
Alle zusters, te beginnen bij de oudste, waren een week lang hebdomadaria. Zijgingen
dan voor in koorgebed.De functie wisselde wekelijks van koor tot koor en eindigde bij
de priorin, ook al was een zuster van haar koorkant de week daarvoor hebdomadaria.
Wanneer een hebdomadaria door ziekte of anderszins was verhinderd haar taak te
vervullen, nam de zuster die in haar koor ophaar volgdehet van haar over".
De bibliothecaresse had de zorg voor de boeken die niet onder de kosteres vielen. Zij
moest hiervan een lijst opstellen, waarvan een afschrift berustte bij de priorin. Jaar
lijks moesten de boeken driemaal uitgelegd worden en onderzocht op ongedierte en
schade. Van de uitlening van boeken moest door de bibliothecaresse aantekening ge
houden worden. Na de priem vroegen de zusters omeen boek. Boekenvan het Oude en
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Nieuwe Testament of die voor de liturgie gebruikt werden, mochten zonder advies van
het Generaal Kapittel niet gecorrigeerd worden, tenzij aan de hand van gecorrigeerde
exemplaren en als er naar het oordeel van de rector ofdeskundige broeders een onmis
kenbare fout in stond. Ook de eenheid in accenten en spelling diende gehandhaafd te
blijven. Mocht er in boeken van kerkleraren iets staan dat gecorrigeerd moest worden,
dan moest de rector daarvoor zorgdragen".

4.5 De rector
Zoals hiervoor reeds bleek kostte een vrouwenklooster een mannenklooster altijd
mankracht. Minstens een rector, een socius en een conyers gingen naar een vrouwen
klooster. Zoals hiervoor ook reeds is aangestipt werd de verdere incorporatie van de
vrouwenkloosters op 8 november 1436verboden.Dekloosters van v66r 1436en enkele
uitzonderingen daarna waren gemcorporeerd in de Congregatie van Windesheim en
stonden zodoenderechtstreeks onder het Kapittel. De andere kloosters die volgens de
Windesheimer regels wensten te leven, deden - meestal door bemiddeling van de be
voegdebisschop - een beroep op een naburig Windesheimer mannenklooster. De prior
van zo'nklooster werd in dit geval niet vanwegehet Generaal Kapittel, maar vanwege
de bisschop of een andere kerkelijke autoriteit met de commissiomonialium belast.
Hij was dan niet aan het Generaal Kapittel maar aan die kerkelijke autoriteit verant
woordingschuldig als commissarius monialium'",
Dat het Brunneper klooster in de eerste categorie viel mag op grond van het jaartal
duidelijk zijn. Ook blijkt dit uit de bevestigingsoorkonde,waarin vermeld wordt dat
het klooster zou worden gevisiteerd door afgevaardigden van het Generaal Kapittel
van de Congregatie van Windesheim ofde prior van Windesheim. Dezevisitaties wer
den ook inderdaad uitgevoerd, want in 1497 richtte het klooster een verzoek aan de
stad mede uit naam van zijn visitatoren". Ten derde mag het blijken uit het benoemen
van een rector. Deze functionaris was de biechtvader van het klooster en werd v66r
1433benoemd doorhet Kapittel. Na 1433echter werd aan bepaalde prioren van de ei
gen kloosters door het Kapittel de zorg betreffende de inkledingsritus, het afnemen
van de professie, de bediening van de sacramenten, de benoemingvan de rector en zijn
gezellen in overlegmet de visitatoren, en de jaarlijkse visitatie met de prior ofde prio
res die hun door het Kapittel waren of werden toegewezen, toevertrouwd. Hen was
doorhet Kapittel ookopgedragen zich in de visitatie nauwgezet te wijden aan het ver
hoor en het persoonlijk contact, vooral in grote communiteiten, tenzij zij genoodzaakt
werden het anders te doen.Het was hen dan ookgeoorloofdommet een aanvaardbare
reden naar de kloosterlingen te gaan zonder dat dit aan de communiteit gevraagd
was. Echter niet in de advent en na zondag Quinquagesima. In 1433werden dan ook
de priors van Windesheim, Groenendaal en Rookloosterbelast met de zielzorgvoor de
nonnenconventen van Diepenveen, Barbarendaal en Bethanie te Mechelen. Waar
schijnlijk zijn kort daarna ook de overige vrouwenkloosters van het Kapittel aan be
paalde priors toevertrouwd. Dat de taakomschrijving toen eerst werd vastgesteld is
mogelijk,maar helemaal nieuw zal het opdragen niet geweest zijn, want in 1412viel
Kampen al onder de prior van Windesheim. De rector trad op als helper van deze pri
or". Dat wil echter niet zeggen dat het Generaal Kapittel en de prior nu alles aan de
rector overlieten. In 1419verklaarde het Kamper stadsbestuur, dat zij deze ordonnan-
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tie die de prior van Windesheim 'oers oversten' ook heeft goedgekeurd, met de nonnen
is overeengekomen. In 1495 verklaarden de nonnen dat zij geen klooster mochten ver
leggen buiten het Generale Kapittel om en in 1579 zeiden ze dat zij niet eerder naar
het klooster van de Minderbroeders zouden gaan dan wanneer hun dit bevolen werd
door de prior van Windesheim. Verder beval het Kapittel in 1518 de kloosters van Die
penveen, Brunnepe en Bethania bij Arnhem geen nieuwe leden meer aan te nemen.
De nonnen kregen echter ook hulp. In 1495 namelijk, to en de kloosters werden be
dreigd met afbraak, werd een supplicatie aangeboden aan het bestuur van Kampen
door de rectoren van de beide kloosters te Brunnepe en door die van het klooster Sint
Johanscamp, waarbij ook de priors van Windesheim, de Agnietenberg en Bethlehem
aanwezig waren'".
De taken van de rector zijn de volgende. Volgens Van Dijk had hij het niet zo druk. Jo
hannes Busch klaagde reeds, zo zegt hij, dat hij niets anders te doen had dan brevier
bidden en mis lezen. Wanneer Busch andere rectoren noemt, vermeldt hij geen werk
zaamheden. De rector had echter wel andere taken. Inkleding en professie behoorden
tot de bevoegdheden van de commissarius, maar deze kon een inkleding aan de rector
delegeren. Een rector had geen zorg voor de materiele gang van zaken, tenzij hem dat
door de visitatoren was opgedragen. Hij moest wel bereid zijn tot advies en in het alge
meen hart hebben voor het materieel welzijn van het huis waar hij was aangesteld. De
rectoren moesten niet onnodig met de nonnen spreken. Zij moesten zich na de comple
ten wijden aan geestelijke oefeningen. Ook overdag moesten zij ledigheid vermijden
en zich bezighouden met handenarbeid, geestelijk werk, lezing of gebed. Als rectoren
Ofhun gezellen erfenissen ofgiften kregen, gold dezelfde regeling als voor de priors?'.
De rector was het ook die besliste of de zusters kleding voor vreemdelingen, dat wil
zeggen gasten van het klooster, mochten maken of niet. De conventsmis viel ook toe
aan de rector of zijn helpers. Dit gecombineerd met de taken die al tijdens het bespre
ken van de functies van de priorin en anderen aan de orde kwamen, moet er toch voor
gezorgd hebben dat de rector een alleszins nuttige dagtaak had. Toch is het inderdaad
zo dat uit zeer vele kapittelbesluiten blijkt dat de rector en zijn gezellen zich misdroe
gen. Zonder ze hier allen aan te halen, zou ik het volgende willen noemen. In 1449
werd aan biechtvaders en hun gezellen verboden in de steden en dorpen te gaan eten,
behalve in huizen van kloosterlingen of van devote gemeenschappen. Deze verorde
ning werd opgesteld naar aanleiding van het feit dat sommigerectoren zich enige gezel
ligheid veroorloofdenen uitgingen ombij burgers in de stad te gaan eten. Ookgebeurde
het dat de socii tot schande van hun religieuze levenswijze door de straten van de stad
zwierven, zodat men besloot dat zij aan tijdslimieten gebonden zoudenworden''.
De socius en de conyers heb ik niet in de bronnen aangetroffen. Waarschijnlijk echter
zijn ze wel aanwezig geweest, aangezien dat bij de kloosters van Windesheim gebrui
kelijk was. Ookwerden in een getuigenis en een stedelijke rekening genoemd 'broeder
Gheert' en 'broder Jann in 't Bronnoper Cloester', wat ook op een aanwezigheid van
bovengenoemdepersonen zoukunnen duiden",
Naast de biechtvader mochten er nog twee priesters in het klooster aanwezig zijn.WeI
moet hier opgemerkt worden dat deze personen buiten het "slot"woonden.Uit de Con
stitutiones Monialium blijkt zelfs dat als een klooster het materieel aankon, zij nog
wel meer priesters mochten hebben. Ret stadsbestuur echter verordende zoals we
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hiervoor reeds zagen, in 1412 dat het klooster twee priesters mocht hebben. In de or
donnantie van 1419 staat aIleen dat de kerk open moest zijn voor burgers en boeren
om daar de dienst te horen en aflaat te verkrijgen. Verder moest er driemaal per week
mis worden gelezen. Daarvoor moesten priesters aangewezen worden, maar het aan
tal twee komt in deze ordonnantie niet voor'".
Naast deze ambtelijke personen had het klooster ook nog de beschikking over een aan
tal dienaren. Uit de ordonnanties van de stad uit 1412 en 1419 bleek reeds dat het
klooster er in het eerste geval 12 en in het tweede geval 20 mocht hebben. Van Dijk
vermeldt dat een mannenklooster loonarbeiders in dienst mocht nemen .. In de voor
schriften voor de vrouwenkloosters wordt wel - zij het terloops - vermeld dat men
priesters en bedienden in dienst mocht nemen, van loonarbeiders is echter geen spra
ke. Van Dijk oppert hiervoor de volgende mogelijkheid, die volgens mij zeer plausibel
is. Hij meent dat bepalingen betreffende leken, bedienden, loonarbeiders en betalend
inwonende gasten, niet voorkomen in de voorschriften voor vrouwen, omdat de religi
euzen daarmee niet direkt van doen hadden. De contacten verliepen namelijk via de
rector en zijn gezellen. Dat ze er waren, evenals dienstmeisjes, moge blijken uit de or
donnanties van de stad, uit het voorkomen in bronnen van bovengenoemde broeders,
uit sommige posten uit een stedelijke rekening en uit een getuigenis uit 1575. WeI
moet ik nog opmerken dat sommige diensten aan de kloosterzusters bewezen, niet
speciaal in het klooster gedaan behoeven te zijn, maar misschien door handwerkslie
den uit de stad zijn verricht. Toch krijgt men op grond van deze voorbeelden wel een
indruk dat er inderdaad dienaren zijn geweest. Verder wijzen ook het door het kloos
ter bezeten land en de brouwerij in die richting'".
In die stedelijke rekening van 1575 wordt vermeld dat het convent zijn deel van het
loon betaalde, dat aan de 'maget Dirck' haar loon werd betaald en dat aan de 'carejong
he Henrick Dircksen' zijn geld werd betaald. Verder kreeg Anne Ridders geld voor het
brood.bakken voor de conventualen. Ook een zekere Jan Wolters sen kreeg geld van de
procuratrix voor iets onbekends en voor het bereiden van gort. Het is jammer dat veel
mensen wel betaald worden, maar dat er vaak niet bij staat waarvoor. Men betaalde
namelijk ook een zekere Claes Kuyoer 'van verdiende loon'. Bij Jan Lasman wordt ech
ter vermeld dat hij geld kreeg 'van verscheyden schonen en de toffelen voor den conven
tualen, maechden ende knechten gemaeckt'. Ook hemden werden vervaardigd blijkens
deze rekening, terwijl ook Govert slotemaker zijn loon kreeg. In de getuigenis voor de
schepenbank is sprake van een man die zes of zevenjaar in het klooster gewoond had.

6.Koorzusters en conversinnen

Zoals reeds eerder genoemd in dit artikel, traden bij de inwijding van het klooster in
1412 14 personen in, waarvan er vier professie deden. De stad verordonneerde in dat
jaar dat er in het klooster niet meer dan 24 personen mochten zijn, een getal dat in
1419 werd uitgebreid tot 48. Blijkens de voorschriften van Windesheim mochten in
een klooster niet meer dan 40 nonnen en 10 conversinnen zijn. Alvorens verder te
gaan lijkt het mij goed eerst te bepalen wanneer een persoon als koorzuster dan wel
conversin aangemerkt dient te worden.
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Van Dijk onderscheidt in een mannenklooster de volgende groepen: koorbroeders, red
dieten, clerici, conversen, lekebroeders, loonarbeiders en pensiongasten. Reddieten
waren, evenals de koorbroeders, religieuzen die de drie geloften aflegden en voor de
dagelijkse koordienst bestemd waren. Zij waren evenwel geen priester en behoorden
niet tot de geestelijke stand. Deze groepering kwam niet voor bij de vrouwen, wat op
zich niet verwonderlijk is, aangezien het verschil in het al dan niet priester-zijn bij de
vrouwen uiteraard niet speelde. De clerici waren volgens hem broeders van het geme
ne leven die in Windesheim woonden, hoogstens de diakenwijding hadden ontvangen
en na een proefjaar de drie geloften afgelegd hadden. Toch merkt hij op dat deze groep
waarschijnlijk alleen heeft bestaan in het klooster Windesheim, en verder waarschijn
lijk identiek geacht moet worden met de koorbroeders.
Een groep die zich duidelijk onderscheidt van deze groepen zijn de conversen. Evenals
de koorbroeders legden deze lekebroeders de geloften af. Zij waren even wel niet voor
de koordienst, maar voor het huishoudelijk werk bestemd. Na de koorbroeders waren
zij de meest geprofileerde groep van de Windesheimer kloosterbevolking. Een wat pro
blematische groep waren de donaten. Dit waren priesters ofleken, die niet de drie reli
gieuze geloften (armoede, kuisheid en gehoorzaamheid) aflegden en dus niet in de vol
le zin kloosterlingen waren. Zij legden aileen een gelofte van gehoorzaamheid aan de
prior van het klooster af en waren voor de gemeenschap in het bijzonder voor huishou
delijke taken inzetbaar. Evenals de koor- en lekebroeders stonden zij onder het gezag
van het Generaal Kapittel.

In het Brunneper klooster waren afgezien van de rector, zijn bedienden en andere per
sonen, zoals bijvoorbeeld de priesters, alleen koorzusters en conversinnen aanwezig.
Voor de namen van deze personen, voor zover zij zijn aangetroffen, verwijs ik naar de
bijlagen. Alvorens verder in te gaan op het aantal inwoners in het klooster in de ver
schiIlende perioden, wil ik allerecrst van de koorzusters het aannemen en inkleden en
de vorming tijdens het noviciaat, de professie, de houding onder het koorgebed en de
conventsmis, het stilzwijgen en andere religieuze handelingen en de handenarbeid be
handelen. Daarna van de conversinnen eveneens het aannemen en inkleden, de pro
fessie, kleding, koorgebed, arbeid en stilzwijgen".
Aan welke voorwaarden moest een vrouw voldoen om als. koorzuster te worden opge
nomen? Voorafwil ik stellen dat ikin dit hoofdstukje niet meer inga op de voorwaar
den door de stad gesteld ten aanzien van de goederen. Deze komen nog weer aan de or
de in het hoofdstukje over de bezittingen en kunnen dan nog weer worden nagekeken.
Men nam niet een ieder aan. Een rotte appel kon namelijk een hele mand bederven.
Goede afkomst, rijkdom, geschenken of welke andere wereldse motieven mochten dan
ook nooit meespelen bij het aannemen van een jonge vrouw. Hier moet opgemerkt
worden dat de kennis over het opnemen van de vrouwen ook weer gehaald moest wor
den uit de voorschriften van Windesheim, aangezien er uit de Kamper bronnen niets
blijkt. WeI diende men van goede zeden te zijn, zachtmoedig, gezeglijk, ingetogen en
bereid om berispingen te aanvaarden. Men moest als men een onbekend persoon was,
een proeftijd van een halfjaar doorstaan, waarin gekeken werd of men inderdaad het
stilzwijgen in acht nam, gehoorzaam was etc. Meisjes jonger dan 12 jaar mochten niet
worden opgenomen. Men moest tenminste bijna 14 jaar oud zijn. Van een postulante
(kloosterlinge tijdens de eerste proeftijd) mocht geen kleding of iets anders gevraagd
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worden. Zij kreeg voorlichting over Regel en constituties en moest kunnen lezen en
zingen. Om dat laatste goed te leren moest zij dag en nacht in de getijden komen. Ver
der werd, voordat zij werd ingekleed, gekeken of zij ook zwanger was.
Op een afgesproken dag kwam zij in het kapittel en zei, geknield voor de priorin, dat
zij Gods barmhartigheid vroeg en het gezelschap van de zusters. Daarna werden haar
een aantal vragen gesteld, die zij staande moest beantwoorden. Men vroeg haar of ze
reeds eerder in een klooster was geweest, of zij ongehuwd was en niet verloofd, of zij
ook door geloften verbonden was, of ze geen schulden had en geen beletsel ken de dat
haar in de weg zou kunnen staan. Als zij al die vragen had beantwoord, hield de prior
in haar nog eens de aard van het kloosterleven voor. Zij moest bijvoorbeeld leren haar
eigen wil te bedwingen. Als zij toch bij haar besluit bleef, bevestigde de priorin samen
met de andere zusters uiteindelijk haar besluit. Daarna knielde de postulante, legde
haar handen in die van de priorin die op dat moment verklaarde dat zij was opgeno
men in de gemeenschap. Dan was zij nog niet ingekleed. Die plechtigheid volgde later,
nadat zij eerst de biecht voor de rector had afgelegd. Wanneer zij ingekleed was, was
de postulante novice geworden en vervulde als zodanig de laatste plaats in de commu
niteit. Zij moest dan tijdens het koorgebed de losse versen zingen".
De inkleding kon geschieden door de rector. Zij yond plaats v66r de trappen van het al
taar. De professie of sluieroplegging moest echter geschieden door een prior. De kle
ding van de novice bestond uit het volgende. Zij droeg een sluier voor novicen, name
lijk een witte. Deze werd velum genoemd. Aan haar mantel (mantellum) had zij twee
of drie knopen (nodi). Haar koorhemd (subtile) was zonder mouwen. Aan haar voeten
droeg zij sandal en (sotulares estivales)",
Na haar inkleding moest de novice al haar bezittingen aan de priorin geven. Deze be
waarde ze tot aan haar professie. Wanneer zij de geloften had afgelegd, mocht de zus
ter zelf een bestemming geven aan deze goederen. Ret noviciaat duurde ongeveer een
jaar. In deze tijd werd de novice toevertrouwd aan een geschikte zuster. De novicen
meesteres zou haar leren buigen, gaan en staan. Zij moest nederigheid leren uitdruk
ken en op de juiste manier leren lezen en zingen. Van wereldse zaken moest zij zich
verre houden door trouw te zijn in geestelijke arbeid en passend handwerk. Tijdens
deze tijd werd haar geen officie toevertrouwd, maar mocht zij wel de losse verzen zin
gen, zoals hierboven reeds bleek'".
Na het noviciaatsjaar werd de novice in het kapittel geroepen. Wanneer zij nog steeds
roeping voor het kloosterleven voelde, kreeg zij toe stemming haar professie af te leg
gen. Zij moest zich dan voorbereiden op de heilige communie en haar professiebrief
schrijven of laten schrijven. Ook de professie yond plaats v66r de trappen van het al
taar na het offertorium. Een geprofeste non had de volgende kleding in bezit. Zij ont
ving twee bovenrokken (tunica superior), twee of drie onderrokken (tunica inferior),
een zwarte mantel, een of twee vachten (pellicia), eventueellinnen hemden (linee ca
misie), een wit koorhemd (subtile), schoenen (socci), kousen (caligae), hoofddoeken
(pepla) en sluiers (vela). De mantels waren van grofzwart laken, de rokken en kousen
waren van witte wol gemaakt. De mantels moesten een handbreedte korter zijn dan
de rokken en waren gevoerd met schapenvacht. Zij hadden evenals de mantels van de
novicen twee of drie knopen bovenaan. De rokken en vachten hadden ook knopen,
maar de mouwen niet. De bovenrokken moesten twee of drie vingerbreedten boven de
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grond hangen. De koorhemden waren twee handbreedten korter dan de bovenrok en
vanonder eenvoudig omgezoomd. De vachten waren van schape- of lamsbont. De
schoenen waren van zwart leer, zonder punten. In de zomer droegen de nonnen sanda
len, terwijl zij 's nachts en eventueel overdag ook halfhoge viltschoenen droegen. Om
hun middel hadden de zusters een gordel (cingulum). Ook deze gegevens zijn allen
weergehaald uit de voorschriften van het Kapittel. Toch heb ik tot mijn vreugde enke
Ie sporen in de bronnen aangetroffen die, hoe spaarzaam ook, het bovengenoemde be
vestigen. Volgens de rekening van de geestelijke goederen uit 1592 ontving Willem
Wicharsen zijn loon voor hem den en schoenen, terwijl Jan Lasman eveneens geld
kreeg voor 'verscheyden schoenen ende toffelen voor den conventual en, maechden en
de knechten ... '99.

AIle kloosterzusters moesten deelnemen aan het koorgebed en de conventsmis'". Tij
dens deze twee moest men zich betamelijk gedragen en niet onnodigde kerk verlaten.
Om onrust en verwarring te voorkomenmoesten de hebdomadariae en de voorzange
ressen zoals hiervoor reeds werd vermeld hun teksten van te voren goed instuderen.
Elke vrijdag na de priem werd het schuldkapittel, een samenzijn in een bepaalde zaal,
gehouden, waarbij novicenen nonnen werden berispt ofgestraft. Tijdens koorgebeden
conventsmis werd het stilzwijgen bewaard door de nonnen, terwijl zij tijdens het
schuldkapittel niet meer spraken dan nodig was. De grote vastentijd duurde van
Kruisverheffing (14 september) tot Pasen. Dan aten de zusters opmaandag, woensdag
en vrijdag maar een keer, uitzonderingen daargelaten. Biechten werd eenmaal in de
twee weken gedaan, terwijl de zusters hun hoofden acht maal per jaar lieten wassen
en scheren, terwijl viermaal per jaar een aderlating plaatsvond'?',
Volgens de voorschriften van Windesheim moesten de koorzusters ook handenarbeid
verrichten. Men stelde namelijk dat ledigheid de voedingsbodemwas van allerlei on
deugden. Daarom mocht niemand die kon werken, werkeloos zijn.Van na de priem tot
aan de completen, behalve in de uren bestemd voor koorgebed en studie, moesten de
zusters zich wijden aan handenarbeid voor de gemeenschap. Zusters die in een werk
plaats of anders samenwerkten konden kort en zacht met elkaar spreken wanneer dat
nodig was. Zij mochten geen kleren naaien voor vreemden en voor gasten aIleen iets
repareren met toestemming van de rector. Wat de studie betrof is er een voorbeelddat
duidelijk maakt dat de zusters zich daarop toelegden. In 1462 koos Johannes Busch
namelijk drie nonnen uit het klooster te Brunnepe om het klooster Marienberg bij
Helmstadt te reformeren. Dit waren de zusters Ida en Tecla en de conversin Aleidis.
Ida werd onderpriores, terwijl Tecla les gafin de grammatica zodat de nonnen uit het
klooster Marienberg goed latijn konden lezen en schrijven!",Anders is het wat de han
denarbeid betreft. Dit wordt niet gestaafd door de bronnen. Moulin vermeldt dat het
de zusters was toegestaan hun godsdienstige oefeningenmet handenarbeid, zoals we
yen en dergelijke af te wisselen. Verder echter ben ik het nergens tegengekomen en
met de gegevens van Moulin moet zeer voorzichtig worden omgesprongen, zoals ik
hiervoor reeds heb opgemerkt. Bij een ander klooster, het Agnietenklooster namelijk,
kwam ik wel gegevens over handenarbeid tegerr'".
Naast de koorzusters telde het klooster dus ook conversinnen oflekezusters. Zijwer
den bijna op dezelfde manier aangenomen als koorzusters. AIleen viel bij hen het ac
cent op uitwendig werk. Na een proeftijd werd de postulante net zo ingekleed als de
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zusters. AIleen kreeg zij het habijt van de conversinnen aan: een scapulier tot aan de
knieen of tot onder de gordel. Ook aan haar werd een novicenmeesteres toegewezen.
De professie van een conversin ging eveneens op dezelfde manier als bij een koorzus
tel'. Zij schreef ook zelf haar professiebrief of liet die schrijven. Haar professie ge
schiedde even feestelijk, alleen werden haar kleren niet gewijd. Aan haar werd dezelf
de kleding verstrekt als aan een koorzuster, alleen had zij geen zwarte sluier en in
plaats van een subtijl droeg zij een scapulier en een grijze mantel in plaats van een
zwarte!".
Op zon- en feestdagen moesten de conversinnen in de metten en andere gebedsston
den komen. Zij had den in de kerk hun eigen plaatsen. Op feesten van duplex maius en
hoger moesten zij in de eerste vespers en de completen komen, tenzij zij speciaal verlof
hadden om weg te blijven. Op werkdagen moesten zij, als de metten gezongen werden,
tot aan de lauden blijven. Voordat zij 's morgens aan het werk gingen, baden zij in de
kerk hun priem of minstens een kort gebed. Zij moesten als het enigszins kon in de
mis aanwezig zijn. Het stilzwijgen en de bepalingen betreffende vasten, biecht, was
sen en scheren van het hoofdhaar zijn gelijk aan die van de koorzusters. Echter wan
neer de laatstgenoemden bezig waren met koorgebed of lezing, hi elden de conversin
nen silentium zoals in de werkplaatsen was geregeld. Hun schuldkapittel werd
eenmaal in de veertien dagen gehouden, op zondag na de noen:".
Hierboven werd melding gemaakt van de geboden betreffende het aantal koorzusters
en conversinnen dat in een klooster aanwezig mocht zijn. Uit bronnen en literatuur
bleek mij dat deze geboden nogal eens aanleiding gaven tot overtredingen. Al in 1430
namen de nonnen Griete, de dochter van Roelf Brunen aan, boven het aantal dat hun
was toegestaan. De Raad stond dit toe, maar meldde in 1436 dat de overeenkomst met
het klooster te Brunnepe zou worden verbroken, aangezien dit klooster zich niet ge
houden had aan de in de ordonnantie overeengekomen bepalingen ten aanzien van het
aantal nonnen, het verkopen van de goederen en de grootte van het kloostergebied-".
Deze twist is wel weer bijgelegd, want in 1474 gaf J ohan van Groningen, de rector van
het klooster, aan de Raad op dat er geen nonnen waren aangenomen en dat er vijf ge
storven waren. Hij zei verder dat het klooster van plan was zich in het vervolg aan het
met de Raad overeengekomen aantal te houden en riep de goedertierenheid van het
stadsbestuur in voor het aannemen van nieuwe zusters. In het klooster waren name
lijk veel oude en zieke zusters aanwezig. De Raad beschikte echter dat er geen nieuwe
zusters aangenomen mochten worden alvorens er drie gestorven zouden zijn!". Moulin
trekt hieruit de conclusie dat er drie nonnen te veel in het klooster waren. Dit is waar
schijnlijk ook het geval geweest, want de Raad zei verder: 'Ende dat sullen sie dan den
Raede toe kennen geven eeir sie iemant innemen. Dan wil die Raet hem gudertieren
we sen in 't aennemen der joncfrouwen ter tijt toe dat dat getal der joncfrouwen vervult
is'lOS.

Ten tijde van Johannes Busch, die leefde van 1399/1400"1479109, schijnt het aantal be
woners gestegen te zijn tot 120. Van Slee meent dat toen waarschijnlijk de bepaling
van de beperking van het aantal nonnen was opgeheven, aangezien de nonnen altijd
zo gehoorzaam waren. Dat behoorden ze in navolging van de Regel van Augustinus
ookwel te zijn, maar op grond van het hiervoor genoemde, denk ik niet dat de gehoor
zaamheid van de nonnen ten opzichte van de ordonnanties zo groot moet worden ge-
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acht. Dat de beperking was opgeheven, geloof ik ook niet, aangezien zij in 1497 op
nieuw aan de magistraat vroegen vier mens en boven de norm te mogen aannemen,
waarbij ze de Raad al weer beloofden dat ze ervoor zouden zorgen op het bepaalde aan
tal terecht te komen. Ret aantal bewoners bedroeg in datjaar 62110. Ofhet aantal non
nen ooit wel 120 heeft bedragen is voor mijn gevoel in ieder geval twijfelachtig en wel
op grond van het volgende. Ret aantal nonnen was, hebben we gezien, vaak hoger dan
het behoorde te zijn. Echter dat aantal was nooit heel hoog. Verder ben ik in de bron
nen nooit een verzoek tegengekomen om het klooster te mogen vergroten. Ret tegen
deel van de bewering van Johannes Busch is niet te bewijzen, maar een klein vraagte
ken lijkt mij hierbij wel op zijn plaats.
In 1518werd door het Kapittel van Windesheim bevolen dat er wegens de grote toe
loop geen nonnen meer aangenomen mochten worden en dit gold tot het verbod weer
opgeheven zou zijri'". In 1582, toen het klooster een opgave van zijn goederen moest
geven, bleken er nog 22 bewoners te zijn die voor alimentatie van de stad in aanmer
king kwamen. Deze afname is zeer waarschijnlijk te wijten aan de Reformatie. Een
bewijs hiervoor mag zijn dat in het lidmatenregister van de Rervormde gemeente van
Kampen in ieder geval sprake is van twee juffers uit het Brunneper klooster die als
lidmaat worden ingeschreveri'".
De afkomst van de nonnen is zeer moeilijk na te gaan. Moulin zegt in zijn kroniek dat
vele aanzienlijke juffers non werden, waardoor het klooster in groot aanzien kwam te
staan en waardoor het ook het Rijke Jufferenklooster werd genoemd. Dumbar zegt
eveneens dat het 'een groot rijckjofferen Clooster' was". Aangezien echter het aantal
namen van de nonnen, die ik aantrof in de transportakten en in de akten van over
dracht in het Oud-en Rechterlijk Archief van Kampen, in de archieven van deArmen
kamer en Kerken en Kloosters, in de ordonnanties van de stad, in de staat van bezit
tingen uit 1582en in de rekeningen van de Geestelijke Goederen, beperkt is, zoals ook
uit de bijlage blijkt en aangezien ookvaak alleen de voornaam wordt geneomd of een
patroniem, is het heel moeilijk vast te stellen ofinderdaad de bovengenoemdeconclu
sie getrokken mag worden. WeIdurf ik te stellen op grond van de gegevens, op grond
van de staat van bezittingen uit 1582en van rekeningen van de Geestelijke Goederen,
dat de bezittingen van de nonnen uit het Brunneper klooster wel meer ruimte inne
men in die delen dan de goederen van andere kloosters.
Waar de nonnen vandaan kwamen, is ook heel moeilijk na te gaan. Uit de ordonnan
ties bleek dat het stadsbestuur de voorkeur gaf aan inwoonsters uit Kampen. In 1497
vroegen ze nog vier zusters te mogen aannemen onder vermelding dat dezen inwoon
sters van Kampen waren. Ik ben maar een aanduiding tegengekomen die erop wees
dat er ook nonnen uit andere plaatsen in het klooster waren. Ret stadsbestuur van
Zwollevroeg namelijk aan de magistraat het klooster niet af te breken, aangezien er
ookinwoonsters uit Zwollein waren:".

7.Bezittingen

Van Sleemerkt op dat de kloosters die aangesloten waren bij de Congregatie van Win
desheim ten aanzien van de bezittingen niet anders handelden dan andere kloosteror-
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den. Vaak is er volgens hem een enorm verschil te constateren tussen de aanvangspe
riode en het verder voorbestaan van het klooster. In het begin woonden ze vaak in een
primitief onderkomen, dat later uitgroeide tot een schitterend bouwwerk'", Als bewijs
voor deze stelling mag het klooster van Windesheim gelden, waar enige verbouwingen
hebben plaatsgevonden, die de uitbouw van de oorspronkelijke kleine behuizing moge
lijk maakten".
Zoals hiervoor reeds aan de orde kwam vermelden de bronnen dit laatste niet van het
Brunneper klooster. WeI is na te gaan of het klooster veel inkomsten had en of die in
de loop der tijden toe- of afnamen. Dat het klooster wel enige inkomsten gehad mag
hebben, mag blijken uit het feit dat het ook het Rijke Jufferenklooster werd genoemd.
Ik wil in dit hoofdstuk aandacht schenken aan de soorten inkomsten, vervolgens aan
de invloeden van buitenaf daarop en tens lotte aan de door het klooster betaalde belas
tingen.
Aangezien uit de tijd die de geschiedenis van het klooster bestrijkt, nogal wat tran
sportakten en testamenten in het Oud- en Rechterlijk Archief van Kampen en in de
archieven van de Armenkamer en Kerken en Kloosters, hetzij in originali, hetzij in af
schrift zijn overgebleven en ik ook kon beschikken over de opgaven van de goederen
uit 1582 en over een pachtregister van de stad dat loopt van 1582 tot 1594, alsmede
over de rekeningen van de geestelijke goederen, terwijl ook in inventarisnummer 313
van het Rechterlijk Archief een transportakte werd aangetroffen, was het niet zo
moeilijk na te gaan hoe dit klooster in zijn levensonderhoud voorzag. Ten eerste werd
bij testament nogal eens iets aan het klooster vermaakt, ten tweede kregen de nonnen
vaak iets -bij hun professie, zoals uit de ordonnanties bleek, ten derde hadden ze hun
inkomsten uit renten, huren en pachten en ten vierde hadden ze de opbrengsten van
de landerijen, zoals hooi en rogge, die ze verkochten. Deze goederen lagen niet alleen
in en om Kampen, maar ook in Blankenham, Kamperveen, Oosterwolde, Masten
broek, Wijhe, Elburg, Genemuiden en De Asschet, Rouveen, Kuinre, Dalfsen, Gene
muiden, Hasselt, Kamperveen, Kuinre, Olst, Steenwijk, Vollenhove,IJsselham, Zwol
le, Deventer, Zalk, Blokzijl en Dronthen. Of de nonnen zich ookmet handenarbeid
beziggehouden hebben en zo ook daaruit inkomsten hebben gehad, heb ik in de bron
nen niet aangetroffen.
Op deze bezittingen te Kampen hebben vermoedelijk de arbeiders, die in de ordonnan
ties van de stad genoemdworden gewerkt.
De aanwas van bezittingen van het klooster werd door het stadsbestuur met veel zorg
waargenomen. Wanneer dit zo doorging zouden heel wat bezittingen na de dood van
de zuster aan het klooster blijven en zo in de dode hand komen, wat wilde zeggen dat
er geen belasting voor betaald behoefde te worden. Dit gold ook voor gekochte goede
renoDaarom werden eerst door het stadsbestuur, daarna door de regering van het ge
west en daarna door de centrale regering maatregelen genomen ten aanzien van het
kopen en erven van goederen door het klooster en ten aanzien van het meebrengen bij
de intrede door de kloosterzusters'".
Reeds in 1385besloot het stadsbestuur van Kampen dat goederen die aan geestelijke
personen geschonken waren en gelegen waren in de stadsvrijheid, binnen jaar en dag
verkocht moesten worden". Toen het klooster te Brunnepe in 1412gesticht werd, re
gelde het stadsbestuur het verkrijgen van goederen onmiddellijk in de ordonnantie,
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zoals reeds in hoofdstuk 3 is aangetoond. In 1419 werd de kwestie in een volgende or
donnantie zelfs opnieuw geregeld. In 1412 werd bepaald dat de nonnen niet meer dan
800 oude schilden aan renten mochten hebben en na hun professie mocht hen niets
meer worden geschonken, wat daarvoor weI was toegestaan. Of ze nooit boven de 800
oude schilden hebben gezeten, is zeer moeilijk na te gaan, aangezien men toen ook al
met inflatie te kampen had en het niet voor ieder jaar ofiedere periode vast staat hoe
veel de waarde van de munten was.
Of de nonnen veel geerfd hebben, is ook moeilijk vast te stellen, aangezien er uit die
tijd maar twee transportakten over zijn. Volgens Van Slee kregen de kloosters juist in
de aanvangsperiode het meest en als dat hier ook het geval geweest is, zou mij dat niet
verbazen aangezien in de ordonnantie van 1419 de erfeniskwestie veel uitgebreider
behandeld werd.
Deze ordonnantie ging diep op het krijgen van bezittingen in. De nonnen was het nu
weI toegestaan na hun professie goederen te verkrijgen, maar dat was weI aan zeer
uitvoerige regels gebonden, zoals uit hoofdstuk 3 bleek. Het nakomen van deze bepa
lingen kon aan de hand van de akten niet worden geconstateerd, omdat ze uit die pe
riode niet bewaard zijn gebleven. Evenmin konden de transportakten hierop licht la
ten schijnen, aangezien zij uit die tijd ook niet aanwezig zijn. Toch denk ik dat het
klooster in de periode 1419-1436 hierin niet in aile opzichten gehoorzaam is geweest,
aangezien de Raad in datjaar - ik heb het in het vorige hoofdstuk al aangehaald - mee
dee Ide dat hij, omdat het klooster zich onder andere niet had gehouden aan het verko
pen van goederen in de stadsvrijheid, met haar zou handelen, zoals Keulen en Utrecht
met hun klooster handelden en zoals met de oude kloosters gebeurde.
Wat dit laatste precies inhield ten aanzien van de goederen van dit klooster is mij niet
duidelijk geworden. WeI dat het klooster zich nog steeds in een uitzonderingspositie
bevond, tenminste als wat Fasel zegt over het hebben van bezittingen van bewoners
van andere kloosters, juist is. Hij beweert namelijk dat het bij andere kloosters zo was
dat men slechts goederen in lijftocht ofvruchtgebruik mocht erven. Dit laatste betwij
fel ik, gezien de volgende bepaling van de Raad uit 1470, die ook voor Brunnepe gold.
Hierin kwam het volgende naar voren. Men besloot dat een kloosterlinge de goederen
die zij zowel binnen als buiten de stad erfde, mocht bezitten zolang zij leefde. Daarna
moesten die weer overgaan op haar naaste erfgenamen. Er werd nadrukkelijk bij ge
zegd dat er borgen aangewezen moesten worden, die erop moesten toezien dat dit wer
kelijk gebeurde. Wanneer kloosters dit niet wilden opvolgen voor goederen buiten de
stad, hoefden zij ook niet op erfenissen of vruchtgebruik binnen de stad te rekencn!".
Uit de bronnen heb ik een voorbeeld kunnen achterhalen, waarin de stad meld de dat
de rector van Brunnepe borgen moest aanstellen 'voer de guden soe weI bynnen als bu
ten Campen gelegen', wanneer hij in aanmerking wilde komen voor de erfenis van
Bette Vollen". Of dit bevel in de praktijk weI zo nauwkeurig is opgevolgd, staat dus
nog te bezien. In ieder geval is uit 1476 de navolgende akte bekend. Hierin werd be
paald dat Romke, non in het klooster te Brunnepe, de goederen en landen zou krijgen
die haar vader haar had nagelaten, een derde gedeelte van de goederen van haar broer
en het vruchtgebruik van de goederen van haar moeder. Vervolgens werd besloten dat
na haar dood het klooster niet meer zou hebben dan 100 Rijnse gulderi'".
In 1472 werd bepaald dat aan de nonnen bij hun professie niet meer gegeven mocht
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worden dan de waarde van een kwart wijn. AIleen de ouders mochten meer geven-". In
1483 kreeg Bette van Jonne van ha~r tante Alijt van Jonne echter 20 Rijnse
guldens'".
De zojuist behandelde besluiten hebben allen betrekking op het verkrijgen van goede
ren door de kloosters. Door de overheid werden echter ook maatregelen genomen te
gen het kopen van goederen door de kloostergemeenschappen. De stad maakte in 1472
bekend dat kloosters, wanneer zij onroerende goederen zouden kopen, geen schepen
brieven meer zouden krijgen en in 1504 werden aIleen pachtovereenkomsten die afge
lost konden worden, bezcgeld'". In 1518 ging de bisschop zich er zelfs mee bemoeien.
Nagge vermeldt in zijn kroniek daarvan het volgende: 'Den 19 Augustus in 'tjaer 1518
heeft die Bisschop met Ridderschap en steden sijnen Lantbrief gemaeckt, waerin ver
boden worde, dat men gene goederen op die kloosteren mochte erven in 't lant van
Over-IJssel, dan dat die person en daer die goederen op gevallen waren, dat se die zool
ange sij leefden tuchtse wijse mochten gebruicken [het vruchtgebruik mochten heb
ben], ende dat die Cloosteren in Over-IJssel bij koop ofte gifte of in eenige ander ma
nieren gene goederen mochten anwerven ...'125. De stad besloot en publiceerde in 1542
dat het kopen van en het verkopen aan geestelijke personen voor eigen risico was'".
Op het klooster heeft dit niet zo'n diepe indruk gemaakt, want van na 1518 zijn zeer
veel transportakten overgebleven.
Toch is het niet zo dat het aIleen lastig was voor de stad dat de kloosters zoveelbezit
tingen hadden. In 1457 leende het klooster namelijk naast anderen geld aan de stad
om de Bourgondische oorlog te kunnen bekostigen. Ook na 1572, tijdens de Spaanse
bezetting leende het Brunneper klooster, evenals andere Kamper kloosters, geld aan
de magistraat. Uit 1578 tenslotte is bekend dat de kloosterlingen van Brunnepe geld
leenden aan de Staten van Overijssel, welk bedrag binnen drie jaar terugbetaald
moest worden. Al hlijkt het niet uit deze overeenkomst, toch was men ooknogwel ge
negen op terugbetaling te wachten, wanneer de schuldenaar niet kon betalen. In 1505
namelijk gaf het convent het stadsbestuur uitstel van de betaling van een rente we
gens brandschade in de stad'".
Tenslotte wil ik het nog hebben over het betalen van belasting door het klooster. Dat
de kloosters in Kampen beiastingvrijstelling genoten, geloof ik niet op grond van de
volgende gegevens. Zij werden in ieder geval aangeslagen voor akkergeld (een belas
ting op bouwland?) en smalle tijns (belasting van tien procent op groenten en peul
vruchten). In 1521besloot het stadsbestuur dat de gasthuizen en kloosters vrij zouden
zijn van het betalen van belasting, maar alleen voor zover het goederen betrof die zij
voor eigen gebruik nodig hadden. Van hetgeen zij verhuurden en verpachtten moesten
zij wel belasting betalen. Van het bier dat zij brouwden moest dus wel belasting be
taald worden en dat gebeurde ook,want in enkele stedelijke rekeningen kwam ik het
Brunneper klooster tegen in de rubriek van de bieraccijns. Uit de resoluties bleek mij
verder dat de zusters van het Buiten- en het Agnietenconvent vroegen omvrijstelling
van belasting. Een teken dat zij het dus niet hadden. Tenslotte bleek het mij nog uit
het feit dat de Raad besloot dat priesters die.op zondag de processie volgden, vrijdom
van belasting zouden gonieten'"'.
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8. Conclusie

Het klooster van de zusters te Brunnepe heeft bestaan van 1412 tot 1581.De bewo
ners richtten zich in hun levenswijze naar de voorschriften van de Congregatie van
Windesheim, die weer teruggingen op de Regelvan Augustinus. De zusters leefden in
een streng afgezonderdegemeenschap en ze werden opgezette tijden gevisiteerd. Aan
het hoofdstond een priorin, bijgestaan dooreen suppriorin en een procuratrix. Verder
was er een rector aanwezig,mogelijkmet een sociusen een conyers.Tweepriesters en
een aantal van twaalftot twintig dienaren kunnen hier waarschijnlijk nog aan toege
voegdworden. In het klooster maakte men volgens Windesheimer opvattingen ver
schil tussen koorzusters en conversinnen.
Van stadswege zijn er twee grote ordonnanties en een aantal kleinere uitgevaardigd,
die met name betrekking hadden op het aantal zusters en op de kloosterbezittingen.
We hebben aan de hand daarvan kunnen constateren dat de stad inderdaad invloed
had ophet kloosterleven.
De plaats van de klooster kan slechts met de nodige voorzichtigheid aangeduid wor
den. Vermoedelijkheeft het gelegen waar de Dorpsstraat en de Pannekoekendijk te
genwoordigeen hoekmaken. Hoewelde bronnen er niet van spreken, neem ik aan dat
het klooster dichtbij de stad gesticht is naar voorbeeldvan andere kloosters elders. Ik
denk ook dat het beschikbaar zijn van mensen in de stad die in en voor het klooster
konden werken, heeft meegeholpen bij de plaatsbepaling. Verder denk ik dat het
stadsbestuur Brunnepe heeft aangewezen, om zo kerkgang voor de bewoners aldaar
mogelijkte maken. Hoehet klooster er heeft uitgezien is ookaIleen naar analogie van
andere kloosters vast te steIlen, aangezien we alleen weten dat het klooster een kerk
met een toren en een brouwhuis had. Naar voorbeeldvan andere kloosters veronder
stel ik echter dat het Brunneper klooster een woongedeelteheeft gekend, waaronder
de kerk viel en een industriele kern, waartoe het brouwhuis behoorde.
De kloosterfuncties vielen soms uit de Kamper bronnen vast te steIlen, en soms alleen
uit de algemene Windesheimer voorschriften af te leiden. Ook ten aanzien van de in
houd der functies gaven de bronnen niet altijd het gewenste materiaal, zodat de con
gregatievoorschriften van Windesheim weer in die leemte moesten voorzien. Sommig
werk van dienaren kwam naar voren uit de betaalposten, maar de arbeid in het
brouwhuis kon aIleen verondersteld worden.
Van de koor- en lekezusters heb ik in de bronnen maar enkele namen aangetroffen.
Een enkele maal vondik iets omtrent het aantal religieuzen, soms iets over hun bezit
tingen. Ookgaven de archivalia weinig houvast ten aanzien van socialeafkomst en ge
ografischeherkomst der zusters. Hetzelfde geldt voor de informatie over hun handen
arbeid.
Van de kloosterbezittingen is wel bekend waar ze gelegenwaren. De voorschriften die
de verschillende bestuursinstanties daaromtrent gegevenhebben, zijnjammer genoeg
niet altijd zovoIledigals men zouwensen. Verder is bekend dat het klooster de stad en
de landsregering ook wel met leningen hielp en dat het convent zeer waarschijnlijk
geen vrijdomvan belasting heeft genoten.
Met de beperkte middelen die in het Kamper archief aanwezig zijn, was het niet moge
lijk om een voIledigbeeld van het Brunneper klooster te geven. Maar aangezien het
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deel uitmaakte van een vrij omvangrijke congregatie, is de hedendaagse onderzoeker
toch in staat aan de hand van beschrijvingen van andere kloosters, zich een redelijke
voorstelling van het kloosterleven in Brunnepe, op te bouwen.
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Noten

Bijlage 1

Nonnen en conversinnen

Naam nonlconversin vermelding
Aleit Ludekens non 1419
Aleydis de Kuinre non 1582
Aleydt Henricx conversin 1582
Aleydt van Rijssen conversin 1582
Alijdt van Urck onbekend 1582
Alijt Baers non 1485
Alijt van Hengevelde onbekend 1442
Alijt Jacobs onbekend 1476
Andries Sachtelevens non 1482
Anna Jacobi non 1582
Anna van Woldenberrich non 1582
Bate van Woldenberrich non 1582
Bette van Jonne onbekend 1471,1483
Bette Pasmans non 1419
Bette Spaens non 1466
Clementia de Vorst non 1582
Elizabeth de Vena non 1582
Eufemia Johannis non 1582
Femme Blemen conversin 1469
Gese Pilgrims non 1455
Ghese Witten non 1419
Griete Brunen onbekend 1430
Griete van Holtesende non 1419
Griete Overstege non 1419
Griete Ryets non 1419
Griete Snagen non 1419
Heile onbekend 1454
Helena Brouwers non 1582
Henrica de Essen non 1582
Hilligonda Schepelaer non 1582
Johanna ter Bruggen non 1582
Catharina Gerardi conversin 1582
Katharina de Soers non 1582
Margareta Ziels non 1582
Mechteldis Dubboldi non 1582
Mechteldis Stuirmans non 1582
Mechteldis Wilhelmi non 1582
Meriken van Endouwen non 1469
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Mette Hagedorens
Mille Lubberts
Peternelle Payts
Romke
Stine van Holtesende
Stine Vorrinckesen
Stijne Engebertssen
Stijne Ryets
Weymodis Lentinx

Bijlage 2

Priorinnen

Naam
Stine Kornemerkerks
Margareta van Oltzende
Johanna van Peyng
Margarethe van Ittersum
Johanna van Twickel
Arent van Leeuwen
Agnes Kuynretorf
Barbara van den Paverden

Suppriorin
Barta van den Cloister

Procuratrix
Barbara van den Padevoert
Zophia ten Stalle

Bijlage 3

Rectoren

Naam
Johannes van Kempen
Florens Homer uit Frenswegen
Johannes Busch
Wilhelmus Coman de Amsterdam
Jacob Oemuit Agnietenberg
Herman van Lundingakerk
Peter van den Broec

non 1419
non 1419
conversin 1419
non 1476
non 1419
conversin 1469
onbekend 1492
non 1414
non 1582

vermelding
1419
1424
1471-1483
1486
14860flater
1527
1549-1552
1582

1582

1580
1582

Vermelding
1412 (overleden 1432)
overleden 1432
1431-1434
overleden 1456
ongeveer 1441-ongeveer 1450
1453
1454

187



Willem van Hierd
Johannes van Groningen
Cornelis
Martinus Wexp uit Bethlehem Zwolle
Hermen
Herbertus van Buren
Symon van Vollenhove
uit Agnietenberg
Willem van Bucxzell
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