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ONS MARKENBOEK
is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging
De Elf Marken in de gemeente Gorssel.

_ .
, .

Deze verenlglng werd opgericht op 27 september 1983,
en heeft ten doel "de beoef'erii.ng van de geschiedenis
in het algemeen en in het bijzonder die van de gemeen-
te Gorssel, waaronder mede wordt begrepen het grond-
gebied van de gehele, huidige en vroegere, burgerlijke
gemeente Gorsselu•

Het bestuur wordt gevormd door de leden:
Voorzitter: H.J.Jansen, Bargeweg 16, Eefde

(tel. 05750-40785)
Secretaris: N.van Wijk, Hassinklaan 29, Epse

(tel. 05759-1394)
Penningmeester: J.Bakker, Laakweg 6, Almen

(tel. 05751-620)
Leden: J.P.Dijksm~î, Blauwedijk 10, Almen

A.Hoekstra, Pikeursbaan 5, Gorssel
W.v.d.Kamp, Lochemseweg 38, Epse
Mw.J.W.Lubberding-

Braakman, Lochemseweg 147, Harfsen
J.Nijen~uis,Zutphenseweg 164, Eefde
A.M.de Ruiter, Joppelaan 14 Gorssel
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JAARVERSLAG

22 mei 1984 tot mei 1985

N. van Wijk, Secretaris

De activiteiten van "De Elf Narken" in
bovengenoemde periode waren vele. We zullen
trachten in een kort bestek een en ander te
releveren.

In de eerste plaats een woord van waar-
dering aan onze redactiecommissie die, met
behulp van een aantal schrijvende leden,
kon komen tot een verantwoorde uitgave van
een viertal nummers van "Ons Markenboek" ,
hierbij ter zijde gestaan door hun volijverige
typiste, mevrouw Bakker uit Almen. Vooral
no. 2 van april 1985 met verhalen rond de
tweede wereldoorlog en de bevrijding in 1945
had de volle interesse en niet uitsluitend
van leden. De belangstelling bleek uit de
aanmelding van een veertigtal nieuwe leden.
Het aantal leden bedraagt momenteel 314,
wat ongeveer een verdubbeling betekent van
het ledenbestand sedert vorig jaar mei. In
de overige drie nummers van "Ons Markenboek"
verschenen artikelen over o.a.: Molens, Het
verkeer in vroeger tijden, Geschiedenis van
de Marken, Het landgoed Het Hassink, enz.
Gezien de reacties van de leden hadden de
behandelde onderwerpen de volle belangstelling.
. Het Bestuur vergaderde in het afgelopen
Jaar 9 maal, terwijl er ledenvergaderingen
plaats vonden in Harfsen en Almen, waarbij
voordrachten werden gehouden door de heren
H.J. Jansen en J. Eefting. Beiden hielden
hun praatje voor volle zalen.

De fietstocht op 25 augustus langs
diverse historische plekjes in de marken
Gorssel, Eschede, 't Rijsselt en Eefde mag
zeer geslaagd worden genoemd.

:3

Eind 1984 werd het initiatief genomen om
te komen tot oprichting van een bevrijdings-
monument bi j De Houtwal. (Inmiddels gereali-
seerd in de vorm van een zwerfkei.)

Medewerking werd verleend aan "Hane-
gek raai op Joppe" en de Bevrijdingstentoon-
stelling in "Ons Huis" te Almen. In beide
gevallen was de belangstelling zeer groot
te noemen. Vooral in "Ons Huis" kon de
organisatie bezoekers uit alle elf marken
begroeten.

RECTIFICATIE

N. van Wijk

Op bladzijde 18 van "Ons Ma rkenb oek '
d.d. april 1985 (3e jaargang no. 2) is ver-
meld, dat naast de heren Klein Nulend en
Koerselman ook Koopman, de smid, wordt op-
gehaald. De beide eerstgenoemden werden in-
derdaad gegijzeld, doch de heer Koopman, die
ondergronds tegen de bezetter ageerde, was
gewaarschuwd en bijtijds ondergedoken. Hij
werd dus niet, zoals in het verhaal is ver-
meld, door de Duitsers opgepakt.
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FEESTLIED
U VRAAGT

In 1978 vierden we in Eefde het honderd-
jarig bestaan van de Christelijke school. Nu
meen ik mij te herinneren, dat toen in 1928
de school vijftig jaar bestond de kinderen
een feestlied hebben gezongen. De tekst kan
ik echter nergens terug vinden.

Het is thans vijftig jaar
Dat hier in Eefdes dreven
Het Christ'lijk onderwijs

Aan kind'ren werd gegeven!
Ons past op dezen dag
Een loflied God ter eer,
En juichen nu in koor:
Looft aller Heeren Heer!

Inderdaad~ al bladerend in de oude notu-
lenboeken van de schoolvereniging lees ik,
dat op de bestuursvergadering van vijf april
besloten werd~ dat de kinderen van de hoogste
klassen een feestcantate zouden zingen, die
ook in druk zou verschijnen. Bovendien zou
het bestuur "een feestplaat met photo van de
oude en de nieuwe school erop" uitgeven.

De genoemde foto heb ik nog niet kunnen
achterhalens maar het Feestlied, met de daar-
aan voorafgaande cantate wel. Vanzelfsprekend
was, toen het feestelijk gebeuren op acht mei
1928 plaatsvond, de muzikale leiding in han-
den van meester E.J. Berenpas, die amper een
jaar daarvoor in Eefde hoofd der school was
geworden.

Maars al was het een jubileumjaar, zon-
der zorgen was de toenmalige penningmeester,
in verband met de bezuinigingen, niet. Geluk-
kig zegde "meester Eskes", toen bestuurslid,
toe f. 50,- van zijn toch al niet zo hoog
pensioen te laten vallen.

De hele Feestcantate weergeven zal moei-
lijk gaan, maar het door u gevraagde Feest-
lied volgt nu.

Wat kan ons oud'renpaar
Nog blijd' ons doen verkonden,
Van 't Christ'lijk onderricht

Door hen reeds ondervonden,
Hoe zij zeer primitief
Daar in dat oud lokaal,
Het onderwijs ontving
In schrijven en in taal.

Dit oud bouwvallig huis
Bleek veel te klein te wezen,
En zes maand later was

De nieuwe school verrezen,
Zoodat toen op 8 mei,
Op zeer bescheiden wijz',
De school werd ingewijd
Voor 't Christ'lijk onderwijs.

Wat is er van die school
In heel die vijftig jaren
Veel zegen uitgegaan

Voor tal van Eefdenaren.
Die zegen bleef hun bij
Op verd'ren levensbaan,
En kon men vaak daardoor
Verleiding tegengaan.
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Doch ook de tand des tijds
Kwam aan dit bouwwerk knagen,
En moest ons schoolbestuur

Een nieuwe school gaan vragen.
Dat d'oude school verdween
Deed meester Eskes pijn,
Hij mocht daar zooveel jaar
Een vriend van kind'ren zijn.

Toch dankt ook hij nu God,
Dat hij het mag beleven
Dit jubileumfeest,

Ons thans van God gegeven.
Wij vieren dan nu feest
En prijzen 's Heeren Naam,
Looft God dan oud en jong,
Looft Hem deez' dag te saam

A. Hoekstra

Uit de DEVENTER COURANT van 1841/42
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ERVE DE BUITENKAMP

W.R. Muller

De naam "De Buitenkamp" is het meest be-
kend als die van het hotel-restaurant, dat
lag aan de Lochemseweg in Epse, hoek Oude
Larenseweg. Hier was ook een halte van de
stoomtram Deventer-Lochem ..

Toch was dit hotel-restaurant niet de
oorspronkelijke Buitenkamp. Dat lag daar-
achter,aan de Oude Larenseweg, waar nu huis
Nr. 1 staat. Het was een "Boerenhuis met
Schuur, Zaadberg, Boomgaard, Bouwland, Tuin,
Akkermaalsbos en Koepel". In het begin van
deze eeuw werd deze boerderij afgebroken,
maar uit een veilingboekje van 1894 weten we
precies waaruit de Erve De Buitenkamp, ook
genoemd het Landgoed De Buitenkamp, heeft
bestaan.

Wij laten hieronder de omslag van het
veilingboekje zien.

De ligging van de boerderij, van haar
bossen en landerijen is aangegeven op een
bij het veilingboekje gevoegde kaart. (Dit
veilingboekje is in het bezit van het Ge-
meente Archief in Deventer.)

Het was geenszins een klein landgoed,
dit De Buitenkamp. Het besloeg in totaal
rond 43,2 ha, voor die tijd een flink bezit
en bestond uit:

huis, erf, koepel, boomgaard,
bomen
bouwland
weiland
bos
heide met dennen

1,2 ha.
8,1 ha.
6,5 ha.

19,7 ha.
727 ha.

43,2 ha.
verdeeld over 27 percelen, in groepjes bij
elkaar gelegen. Dat bos werd betiteld als
wandelbos, waar paden doorheen liepen. Het
was dus geen productiebos. Het valt op, dat
de Buitenkamp zo'n groot aantal improductieve
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percelen had. Meer dan de helft van haar
gronden leverde niets op dan alleen wat uit-
dunningshout of sprokkelhout. Het lijkt er
daarom op dat De Buitenkamp vroeEer deels
ook voor het plezier van de eigenaar moest
dienen.

We weten niet wie in 1894 eigenaar van
De Buitenkamp was. In 1835 was dit de Heer
Houck uit Deventer, die meerdere bezittin-
gen in Epse had. De bewoner was D.J. Tuitert,
de pachter.

Toen in 1894 De Buitenkamp werd ver-
kocht ging alles onder de hamer, de percelen
en de daarop staande bomen, welke apart wer-
den verkocht. Eigenlijk niet alles: In de
voorwaarden stond:
"Uitbedongen worden als behoorende aan den
pachter: de Bakoven, de aardappelenhut, de
slieten (= dunne stammen) op de balken in
huis en schuur, de planken op de hilder
(= zoldering van losse planken boven een stal
tot berging van hooi, stro of graan), slieten
in den berg, de rekken en hekken."

Eveneens was het recht van jacht gedu-
rende 1894 niet in de koop begrepen.

Verder was de pachter (uiteraard) berech-
tigd van het bouwland 4,3 ha. bezaaid achter
te laten en dit in 1895 te oogsten.

Waar lagen die percelen van De Buiten-
kamp? Zoals hiervoor al aangegeven was het
landgoed geenszins een aaneengesloten terrein.
Er lagen 9 percelen bos naast elkaar tussen
de Oude Larenseweg en de Lochemseweg, vanaf
de splitsing tot aan de vijver. Dit bosstuk
grensde aan Het Hassink. De Olthoflaan, toen
Molenweg geheten, liep dwars door het stuk
bos heen.

De percelen met heide en dennen lagen
verderop, n.l. links van de weg "Halte
Epse - Staatsspoor naar Oxerhof" en vlak
daarbij tussen "de Oude Lar~nseweg en de weg

IrvaDi BUITi:MHAMP,
te EPSE onder GORSSEL,

EN WEILAND ONDER DIEPENYEEN,
hoofdzakelijk gelegen Ban den Stoomt, amweg en Grintweg van

DEVENTER naar LAREN,

in PERCRELEN, KOLOMMENen MASSA., te zamen
Kadastraa] 4 3.~ö.99 1I.1\..

en van BOOMEN. aldaar,
ten overstaan. van Mr. G. E. JORDENS, Notaris te Deienter.

In zate op Maandag 10 September 1894.

Toewijzing op Maandag N S,pttmber 1894.

Telkm~ Voordentniddag 11 uur.

"elling der HOODEN op Maandag 17 Septembel'1894,
Voorde1lmiddag 10 ,trnl,

In het Kofftehuls 't WAPEN VAN UTRECHT te DEVENTER.'

AanwiJzing door D. J. TUITERT, den bewoner, op
Mamtdagm, Dinsdoqen en Woensdoçen,

Boekjes met kaart., (OM op frnnco annvrnag kOMfo

loos bij den Notnris.
Inlichtingen geeft HP,rnrANUS VAX LENSEN,

Landmeter onder Tioello.
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van Epse naar Dordt". Dan waren er nog 2
percelen"aan de weg naar de Drie Kief ten bij
de Rouwenhorst", dat was bij de huidige af-
slag naar Bathmen.

Wij merken op, dat hier gesproken wordt
van de halte Epse. Wij dachten dat deze niet
lang heeft bestaan.

De productieve gronden van De Buitenkamp
lagen aan de andere kant van het dorp, n.l.
3 perceeltjes aan de Hassinklaan, een klein
perceeltje bij de molen, 2 stukken op de
Epserweerd, een perceel vlak daarbij op de
Zonnekamp en dan een viertal percelen aan en
nabij de Waterdijk. Tenslotte nog een twee-
tal percelen bij Erve het Mol. De boerderij
lag dus vrijwel in het middelpunt van haar
gronden.

We krijgen uit het veilingboekje ook
een goed overzicht van de hoeveelheid en
soort bomen die op de percelen stonden,
daar deze gespecificeerd werden opgegeven.
Het boekje vermeldt:

LI,JST VAN
::SOOJNJ:E~ OJ? S'J:'~::t:v.t

OP HKT

LANDGOED BUITENKAMP,
bestaande hoojäzakelijk 'in:

4:..•00 meestal zware en lange Dennen, 300 I.arix-
en fijne Dennen, 1200: Eiken, 2.30 ReuP'

ken, -10A~asia, enz.,
welke geveild worden in het Koffiehuis HET WAPEN V.AIN
UTRECHT te Deoenter, ten overstaan van den Notaris
Mr. G. E. JORDENS te Deventer, den 17 September 1894,
Voordenmiddag ten 10 uren.
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We krijgen uit deze opgave de indruk, dat er
vroeger naar verhouding veel meer eiken in
dit gebied voorkwamen dan nu, en minder beuken.

De kopers van de bomen kregen 4.maanden
de tijd, n.l. tussen 1 November 1894 en
1 Maart 1895, de bomen weg te halen. Zij
moesten bij het hakken zorgdragen dat de wan-
delpaden en uitwegen open bleven voor het
vervoer der bomen. Zij moesten bovendien
"de boomgaten behoorlijk dichten terstond
bij het hakken, op boete van f 1,- voor
verkooper".

Gelet op de aantallen verkochte bomen
moet het in die 4 maanden na de veiling een
hele bedrijvigheid zijn geweest bij het
kappen en weghalen van al die bomen, tenzij
de meeste kopers van de percelen ook de
daarop staande bomen hebben gekocht en laten
staan.

Tenslotte merken wij op dat bij de boer-
derij een koepel stond. Als wij de kaart goed
interpreteren stond deze op de plaats waar
nu het huis Lochemseweg 35 is gelegen, ge-
bouwd op een heuvel, een mooie plek vroeger
om een koepel op neer te zetten.

Op het hierbij gevoegde middelste deel
van de kaart uit het veilingboekje zijn de
boerderij, koepel en een deel der percelen
te zien.
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HET KLOOSTER ST. MARIENHORST TE TER HUNNEPE

W.R. Muller
nu iets oostelijker noordwaarts naar de
Schipbeek.

We zullen ons hieronder eerst bezig-
houden met de geschiedenis van het klooster
en daarna met haar bezittingen.

Het klooster ter Hunnepe was een Cis-
tercienser nonnen-klooster en werd sesticht
door Richardis, dochter van de hertog van
Beieren en vrouw van graaf Otto I van Gelre.
Deze laatste overleed in 1207 en zij besloot
toen om in het klooster te treden. Om nu te
voorkomen dat zij in een klooster buiten het
graafschap Gelre haar verdere leven zou sl~j-
ten, stichtte haar zoon graaf Gerhard 111 In
1218 een abdij te Roermond (dat lag toen in
Gelre). Richardis trok in dit klooster, werd
priorin en later abdis hiervan. In september
1225 kreeg zij en het convent van Roermond
vergunning namens de Paus om twee kloosters
der Cistercienserorde te vestigen, n.l. een
te Schmithausen aan de Rijn en het andere bij
Deventer. Reeds drie maanden later bestond
dit laatste klooster al, als abdij, in "Horst",
en het werk moet dus al veel eerder voorbereid
zijn geweest. Dat het klooster abdij genoemd
werd wijst er op, dat het niet een nieuwe
stichting was maar een verplaatsing van een
reeds bestaande abdij.

Wie trokken in dit nieuwe klooster?
In het dorpje Hönnepol, gelegen op de

linker Rijnoever tussen Kalkar en Rees, be-
stond een Benedictinessen abdij. Omstreeks
1223 gingen de nonnen van dit klooster over
tot de orde der Cisterciensers, wellicht op
aandrang van o.m. Richardis de abdis van Roer-
mond. Deze nonnen verlieten Hönnepol en zij
waren het die zich te Horst vestigden.

Dit klooster, genoemd "In Horst Sancte
Marie" en later "Ter Hunnepelt, heeft slechts
kort bestaan. In 1253 werd het door brand
dermate beschadigd, dat aan wederopbouw niet

Door de opgravingen, die nog steeds aan
de gang zijn, blijft het klooster Ter Hunnepe
in onze belangstelling bestaan. De geschiede-
nis ervan gaat ver terugtdoch feitelijk heeft
het niet eens zo heel lang bestaan. Het heeft
evenwel voor ons markengebied veel betekenis r

gehad omdat het hier nogal wat bezittingen
had, met name in de marke Epse en Dommer.

Het oorspronkelijke klooster, dat ~~ 28
jaren door brand werd verwoest, heeft gele-
gen op een eenzame plek ten Zuiden van De-
venter,I'de Horst!' geheten (in 1133 werd het
, 'JI anhor st " gen 0 em d ). Gel etop den aa In, moe t
het een hoger stuk grond zijn geweest. Deze
plek bleek minder geschikt te ZIJn, en na de
brand werd het klooster op een andere nabij
gelegen plaats herbouwd. De naam Horst bleef
in de kloosternaam behouden.

In 1266 schonk de bisschop van Utrecht
aan de orde dit nieuwe stuk grond, met daar-
bij het erve Gomersvoord met de molen, ~ater
en waterlopen. Dit lag toen tussen de Jor-
therbeek en de Schipbeek. De Dortherbeek,
hier Hunneper Aa genoemd, stroomde tussen
het erve Somersvoord en het land van de ge-
broeders Syderoves. Het water van de Dor-
therbeek kon via een aftakking naar de molen
van Somersvoord (= kloostermolen) worden ge- •
leid of gebruikt worden door de gebroeders
Syderoves voor hun molen (de z.g. bovenste
molen, d.i. de molen nabij de Olthof). Dit
gaf nog al eens aanleiding tot moeilijkheden.

De fundamenten van het tweede klooster
kunnen we vinden tussen de E 8 en de Schip-
beek. De Dortherbeek ligt hier niet meer op
zijn oude plaats. Deze werd verlegd en stroomt
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te denken viel. De kloosterlingen vonden
onderdak in het Benedictijner dubbelklooster
te Fürstenberg bij Xanten gelegen, doch be-
hielden hun eigen bestuur c.q. abdis. Later,
toen de Benedictijner monniken naar hun
moeder-abdij in Siegburg teruggeroepen werden,
kregen de Ter Hunnepe-nonnen de beschikking
over het gehele Furstenberg klooster.

Omstreeks 1257 is men met de bouw van
het nieuwe klooster begonnen, dat op een meer
geschikte plek kwam te liggen. Dit werd in
1266 door de bisschop van Utrecht, Hendrik
van Vianden, ingezegend, maar was toen nog
niet voltooid. Pas in 1268 werd dit door de
nonnen van FÛrstenberg betrokken, in deze zin,
dat de nonnen verdeeld werden over de twee
kloosters en deze beiden onder de toenmalige
abdis Clementia van Bersenbruggen kwam te
st aan.

Vorengenoemde bisschop Hendrik van
Vianden was de grootste beschermer en wel-
doener van het klooster. Hij is het geweest
die met toestemming van de prelaten en de
kerk te Utrecht de goederen "Somersvoord"
met den molen aan haar heeft geschonken.
Aan deze schenking was wel de voorwaarde
verbonden, dat wanneer de bisschop in Deven-
ter zou zijn, de opgezetenen van Somersvoord
het koren voor zijn tafel naar de molen en
daarna het meel naar zijn huis in Deventer
zouden moeten brengen.

Het nieuwe klooster werd ook genoemd
Sancte Maria in Horst of Sancte Maria in
Honepe.

De kerk, behorende bij het klooster,
beantwoordde na enige tijd niet meer aan de
wensen van de nonnen, hetzij dat deze te
klein was of anderzijds niet geschikt was.
Deze werd in de tweede helft der 14-de eeuw
vervangen door een andere. Deze werd in
1386 ingewijd. Zij kwam tot stand door gif-

11

or

ten van particulieren en openbare lichamen.
De stad Deventer leverde o.a. hout en schonk
20 pond in geld. (Note: het nieuwe klooster
lag in de parochie van Sint Nicolaus of de
Bergkerk te Deventer.) Voorts konden de
gelovig~n in de offerbussen aalmoezen"stor-
ten om aflaten 1) van het klooster te ver-
dienenll• Deze aflaten waren in de loop der
tijden door pausen, cardinalen en bisschop-
pen aan het klooster verleend. Blijkbaar is
dit alles genoeg geweest om de nieuwe kerk
te bekostigen.

Aan het hoofd van de abdij stond een ab-
dis die vrij vergaande bevoegdheden bezat.
Zij 'moest een goede huismoeder en liefdevolle
bestuurster zijn en droeg de volle verant-
woording voor de tucht en orde in het kloos-
ter. Zij benoemde de dignitarissen en alle
ambtenaressen van het klooster. Zij verte-
genwoordigde de abdij naar buiten en sloot
op haar naam en die van het klooster over-
eenkomsten af met anderen. Zij had het beheer
over het archief en had het kloo st er zegel in
bewaring. Verkoop van. eigendommen, zoals on-
roerende goederen, kon zij echter alleen met
goedkeuring van de conventualen 2) verrichten.

Voorts bezat de abdis van Marienhorst
met de bezitters van het Huis van Dordt o.m.
het jus patronatus 3) van de kerk en het
erfmarkenrichterschap van Bathmen en Loo.
Met andere woorden de abdis had ook zeggen-
schap in de bestuurlijke zaken van deze mar-
ken. Mede door de vele bezittingen, die het
klooster had, moet haar invloed in de streek
zeer groot geweest zijn.

De abdis werd door de conventualen ge-
kozen, maar kon wegens immoreel gedrag en
grove tekortkomingen ten opzichte van de
Regel en de Statuten van de Orde afgezet
worden.

In tegenstelling met abdissen der Bene-
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dictijner- en later ook der Cistercienser
mannen~loosters, werden de goederen en in-
komst,etl niet verdeeld tussen de abdis en de
~loosterlingen. Na de verdeling der inkomsten
in prebenden 4) kreeg de abdis het recht op
uitkering van twee proven 5) voor haar par-
ticulier onderhoud.

De abdis werd bij het besturen van het
Klooster gellolpen door een priorin, die SjJe-
ciaal tot taa~ had toezicht te houden op de
interne zaken van het klooster en de abdis
bij afwezigheid verving. Ook was er nog wel
een subpriorin naast de priorin. Dan was er
nog voor het beheer van alle materiele zaken
de keldersche, een naam die wel voor zich-
zelf spreekt. Dan waren er een zangersche
en .een portierster.

Een belangrijk feit was, dat alle con-
ventualen in de laatste eeuwen van het be-
staan van het klooster tot de Gelderse en
Overijsselse adel behoorden. Het is niet
bekend of Mariennorst ook als adellijk kloos-
ter gesticht is, maar waarschijnlijk is dit
wel, gezien het standsverschil in die tijden
dat vooral in de vrouwenkloosters zo sterk '
aanwezig was.

Het is onzeker hoeveel "geprofessiede
nonnen of juffers", ook "capitularen" of
"kapittelsjufferen" genoemd, in het klooster
waren opgenomen. Waarschijnlijk werd het
aantal conventualen in de beginne geheel be-
paald door de wisselvallige inkomsten van
het klooster. In latere tijden, toen het
kloostervermogen groter was geworden, werden
de kloostergoederen en inkomsten verdeeld
in hele en halve proven voor respectievelijk
de capitularen en de novicen. In 1280 bedroeg
het aantal geprofeste nonnen 30. Toen enige
eeuwen later het religieuse leven in de
kloosters achteruitging en kloosters door de
nonnen zonder dispensatie werden verlaten,

en het bezit en inkomen van het klooster
geringer werden, werd in 1565 bepaald dat
naast de abdis slechts 14 personen konden
worden toegelaten en dat dit aantal slechts
na vermeerdering der inkomsten mocht worden
verhoogd.

Alhoewel bij de orde der Cisterciensers
er een streng gedisciplineerde verhouding
bestond tussen het moederklooster en de doch-
terkloosters is bij Marienhorst geen afhan-
kelijkheid van de Munsterabdij in Roermond
gebleken.

De visitator van Marienhorst was altijd
de abt van Altencamp. Hij had als taak te
onderzoeken of de Regel werd nageleefd, de
kloosterdiscipline werd gehandhaafd, de
claustuur 6) niet werd geschonden en of de
eigendommen der abdij behoorlijk werden be-
heerd. Hij bekrachtigde ook de benoeming van
een nieuwe abdis nadat deze door de gepro-
feste nonnen was gekozen. De visitator was
dus een machtig man. Hij was ook verplicht
zorg te dragen voor een biechtvader der kloos-
terlingen. Deze, ook wel capelianus of prior
genoemd, was altijd een cistercienser monnik,
die in de abdij een eigen woning was toege-
wezen.

Het beheer der onroerende goederen was
de taak der abdis. Over de wijze van beheer
is niet veel bekend geworden. Was dit geheel
eigen beheer en liet men het land volgens
het algemeen gebruik door lekenbroeders be-
werken of paste men het pacht- of meyer systeem
toe. Waarschijnlijk is eerst dit eigen beheer
toegepast en werden later, ten tijde dat de
grote Cistercienser abdijen hier te lande
dit hebben gedaan, de landgoederen verpacht
of vermeyert. Bij dit laatste systeem past
een rentmeester, en deze werd in oorkonden
voor het eerst. vermeld in 1424. Deze rent-
meesters waren adellijke heren, meestal bloed-
verwanten van de regerende abdissen, en het
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is de vraag of Z~J wel rentmeester in de
ware zin van het woord waren.

In 1510 besloten de kapitteljufferen,
teneinde de schulden van het klooster te kun-
nen betalen en verdere moeilijkheden met het
dienstpersoneel te vermijden, het eigen land-
bouwbedrijf aan de kant te doen, de roerende
goederen met uitzondering van enige koeien en
paarden te verkopen en de landerijen te ver-
pachten. Bekend is, dat het abdij-bouwhuis 1)
buiten de kloostermuren lag en dat het kloos-
ter een wind- en twee watermolens bezat, als-
mede een eigen bierbrouwerij en bakkerij. Het
dienstpersoneel bestond uit de: kemerlink,
de organist, de becker, de vruechtmeister,
de portier, de roenendriver, de timmerman,
de balden (?), de koeckemaghet en onder-
k oe km aghet , de lij nenwantmaghet en de bouw-
ader melkmaghet.

Met het toenemen van de bezittingen van
het klooster door schenkingen en legaten, en
ook door de inbreng van de adellijke juffers,
verdwijnt de oorspronkelijke eenvoud in het
klooster en neemt de weelde toe en begint het
verval van tucht en orde. Al in 1383 worden
daarover reeds klachten vernomen en wordt bij
de visitator, de abt van Altencamp, van bui-
tenaf aangedrongen op ingrijpen. Aangenomen
mag worden dat dit ook is gebeurd, maar in
het begin der 15de eeuw was de tuchteloosheid
in de abdij weer zeer groot. In 1425 bleek
het de toenmalige abt-visitator Johan van
Goch onmogelijk het klooster te hervormen,
vooral wegensde krachtige tegenstand van de
bloedverwanten der nonnen en van deze zelve.
Het kapittel droeg toen de zeer wilskrachtige
en onverzettelijke abt van Menterna, Boyngus,
de hervormer van de grote Friese en Groningse
Cistercienser abdijen, op ook te Ter Hunnepe
in te grijpen en de tucht en orde te herstel-
len. Dat lukte en voor het jaar 1430 was de

abdij opgenomen in de Congregatie van Sipculo,
die stipte naleving van de oorspronkelijke
strenge leefregel van de Cisterciensers van
alle aangesloten kloosters onverbiddelijk eiste.

Niet bekend is, of de deftige nonnen deze
strenge leefwijze lang hebben gevolgd. Het
klooster werd getroffen door zware rampen,
die uiteraard niet bevorderlijk waren voor
het handhaven van strenge kloostertucht. In
1438 werden de klooster gebouwen door de water-
vloed dermate aangetast, dat in 1445 tot ge-
deeltelijke herbouw moest worden overgegaan.
Enige tientallen jaren later, namelijk in 1501,
werden de gebouwen door soldaten zwaar bescha-
digd en werden de kloosterlingen daaruit ver-
jaagd. Zij vonden hun toevlucht in Deventer,
waar zij door de magistraat der stad werden
ondersteund. Zij verbleven daar nog in 1510
tijdens de oorlog van Karel van Gelder met
de bisschop van Utrecht. De kloostergebouwen
werden leeggeplunderd en door brand vernield.
Deze ramp kwam de abdij enige jaren later
weer te boven, toen uit eigen middelen en
vooral door giften der gelovigen van het bis-
dom Utrecht de gebouwen werden hersteld.

Zoals hiervoren reeds geschreven, de be-
moeiingen van de adel met het klooster, ook
met het interne leven der kloosterlingen,
waren groot. De adel beschouwde Marienhorst
als een verzorgingsinstituut voor hun dochters ,
waar zij al op jeugdige leeftijd ter opleiding
naar toe werden gebracht en voor de klooster-
lijke staat werden bestemd. Naar hun roeping
werd niet gevraagd en het mag geen verwonde-
ring wekken dat eenmaal ontevredenheid en op-
positie de kop zou opsteken. Dit gebeurde toen
de nieuwe denkbeelden der Hervorming (Luther
Calvijn) ingang begonnen te vinden, denkbeel~
den over het celibaat en de vrijheid van de
mens, en de kloosterlingen van Marienhorst
het voorbeeld zagen van de Duitse landen, waar
talrijke ordezusters hare kloosters verlieten
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om in het huwelijk te treden en andere, die
hare vrijheid terugkregen doordat hun kloos-
ter in een wereldlijk stift werd veranderd.
Door dit alles kwam Marienhorst in zulk een
staat van rebellie en ontbinding te verkeren,
dat de geestelijke autoriteiten gedwongen
waren in te grijpen. De visitator, de abt
van Altencamp, bracht een bezoek aan het
klooster en rapporteerde dat alleen de abdis
de priorin, de keldersche en enige andere no~-
nen, het ordenshabijt droegen, doch de andere
nonnen wereldse kleding aan hadden en siera-
den droegen. Hij trof, schreef hij, een on-
ordelijk, ongeestelijk en geheel wereldlijk
leven aan. Hij trachtte hieraan een einde
te maken, doch tevergeefs. Ook een aanmaning
van de bisschop van Utrecht sloegen de nonnen
in de wind. Uit een schrijven van de abdis
Agnes van Keppel van 6 februari 1551 aan het
Hof.van G:lderland is bekend dat de hervormings-
poglngen ln 1548 geheel mislukt waren dat de. ,
rebellle en het onstichtelijk leven van en-
kele jongere geprofessiede juffers voortduurde
en dat zij, de abdis, het Hof verzocht com~
missarissen te benoemen die de abt van Alten-
camp moesten helpen tucht en orde te herstellen.

Ook dit schijnt niet geholpen te hebben.
Op 29 juni 1551 bericht de abt Johan van Huls
aan de stadhouder van Gelderland, dat enige
" f . ff "~ro ess-Ju eren des kloosters ter Hunnep
nlet alleen haar ordenshabijt hebben verwis-
seld voor lichtvaardige wereldlijke kleding,
maar ook in deze kleding zonder verlof van
de overste de abdij verlaten. Daar hij met
woorden geen vruchtbaar resultaat bereikte
heeft hij die "rebelsche jonfferen" geexco~-
municeerd en dit in steden en kerken laten
afkondigen. Echter de adellijke jufferen heb-
ben daarop met spot en hoon geantwoord en
zich er niets van aangetrokken. Zij sliepen
tot de middag, verlieten het klooster naar
believen en gingen door met hun onchristelijk
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leven. De abt verzocht daarop de stadhouder
hulp te verlenen aan de abdis, de priorin,
en de keldersche en meer andere "vrome jonf-
feren" door hen te machtigen de ongehoorza-
men geen uitkering meer te geven en indien
zij zich dan nog niet onderwierpen en beter-
den, zij dan krachtens "Keizerlijke Reforma-
tion enz. het geestelijk recht en de conci-
lie-besluiten", geincarcereerd 8) mochten
worden.

Het schrijven schijnt uitwerking te heb-
ben gehad, want uit een brief van 15 oktober
1551 van de abdis aan de griffier van het Hof
van Gelderland blijkt, dat het merendeel der
jufferen door toedoen van familie en goede
vrienden "wederom bekeert" was. Met andere
woorden het was niet de kerkelijke macht die
orde op zaken stelde maar de familie e.a.

Doorzetters zijn er altijd wel. In dit
geval was het de zuster van Reyner van Apel-
dorn, die toevlucht had gezocht bij haar
broeder op het huis Dustervoirde te Twello.
Deze, blijkbaar de belhamel der opstandige
conventualen, liet niet na om dagelijks aan
deze te schrijven en "te solliciteren, waar-
omme se soe geck sinnen gewest om sich durch
druwijnge wederomme in dat habijt und cappen
hebben laiten brengen ende bedijngen". Om
aan deze ophitsing een einde te maken, ver-
zocht de abdis om een "starcke vermaenynge"
aan van Apeldorn te richten, dat hij, indien
hij zijne zuster wil blijven onderhouden en
ze niet naar het klooster wil terug sturen,
hij haar een tijd lang naar het land van der
Mark of naar elders bij hunne vrienden en
magen moet onderbrengen, opdat zij de "con-
verteerde joffreren" niet wederom rebel make
en door de vrijheid, die ze te Duistervoorde
geniet, geen aanleiding vinden om wederom te
"rebelleren".

De "starcke vermaenynge" aan de heer
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van Apeldoren liet niet lang op zich wachten.
Reeds de 19de oktober richtte het Hof een
schrijven aan hem, waarbij hem het gedrag
zijner zuster voor ogen wordt gehouden
"wesende een zaecke van zeer quaden exempel"
die Keiz. Majesteit geenszins denkt te gedo-
gen, weshalve het Hof namens Keiz. Majesteit
hem beveelt te zorgen, dat zijne zuster of
wederom naar het klooster terugkeert of ten
minste dat hij ze "van de hant slaet" en
niet bij zich houdt. Wij mogen aannemen dat
haar broeder gevolg heeft gegeven aan het
alleszins duidelijke bevel met de bekende
gevolgen bij eventueel niet ten uitvoer
brengen.

(wordt vervolgd)

1) een aflaat is een kwijtschelding van die
tijdelijke straffen, welke men na de ver-
geving der zonden hier of in het vagevuur
nog zou moeten ondergaan.

2) conventualen = profes-zusters = zusters
die de kloostergelofte hadden afgelegd.

3) jus patronatus is het recht van bescherm-
heerschap, o.m. inhoudende het recht ie-
mand voor te dragen voor een kerkelijke
beneficie.

4) prebenden zijn jaarlijkse inkomsten uit
geestelijke goederen.

5) rente uit kerkelijke goederen aan een cle-
ricus.

6) de claustuur is het afgesloten zijn van
bepaalde kloostervertrekken voor het ver-
keer met de buitenwereld.

7) bouwhuis is de schuur waar boter en kaas
werd gemaakt.

8) incarcerèring is opsluiten in een kerker.

J. Uenk, Ericalaan 26, Earfsen
en als adviseur- treedt op de heer
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