
De Dood in de Paulusabdij 

J. W. C. van Campen 

Als in het late najaar van 1528 Mattheus van Goch, abt van de St. Paulusab
dij, voor de zoveelste maal na de conventsmis door de open kloostergang naar 
zijn kamer terugkeerde, kon het gebeuren dat hij peinzend bleef staan bij de 
gedenksteen, die hij zelf daar, nog maar kort geleden, had laten aanbrengen 
nadat in augustus binnen enkele dagen de halve communiteit bezweek aan 
een vreemde, onbekende ziekte, waartegen geen genezend kruid in de kloos-
tertuin te vinden was. Contra vim mortis non est medicamen in hortis. Het 
oude rijmpje was meer dan duidelijk in eigen huis bevestigd 1). 
Wel had Benedictus in het 36e hoofdstuk van zijn Regel zieke monniken met 
grote nadruk in de zorg van hun abt aanbevolen en voorschriften gegeven 
omtrent behandeling, afzondering in een aparte ziekenafdeling, dispensaties 
in het strenge voedingsregiem en dergelijke; wel waren in de kloosterbiblio-
theek enkele medische en botanische handschriften aanwezig, zoals ook in 
Egmond het geval was en in de grote abdijen elders zelfs in veelvoud -, maar 
bij een onbekende ziekte kon boek noch kruid baten 2). Juist die onmacht, 
die onzekerheid was het, die allen zo aangegrepen, zo moedeloos gemaakt 
had, niet de sterfgevallen op zichzelf, hoe uitzonderlijk ook in aantal deze 
keer. In een langbestaande abdij als de St. Paulus is de Dood van ouds een ge
regelde bezoeker, die met dezelfde hospitaliteit bejegend diende te worden 
als de Regel voor andere gasten voorschrijft. 

Hij hoefde maar rond te kijken op het kerkhof en in de kloostergang. Daar la
gen er al zoveel begraven. . . . Eerder nog in dit jaar was zijn medebroeder 
Adrianus gestorven, de vorige abt, Willem van Nijkerken had in 1521 zijn 
grafsteen gekregen, diens voorganger . . . neen, die lag hier niet: Jacob van 
der Steegh was in 1490, op reis naar het Provinciaal Kapittel tussen Cochem 
en Trier aan de pest overleden. Requiescant in pace. 
En dan opeens, zakelijk: hij moest er aan denken de namen van de recent 
overledenen door te geven aan de abt van St. Martinus te Keulen, die hem in 
'29 op het Kapittel te Mainz zou vertegenwoordigen. Daar zouden ze voor de 

1) Het gaat hier niet over de al dikwijls in Europa uitgebroken Engelse ziekte (Sudor anglicus, 
Zweetziekte), die in Utrecht eerst een jaar later optrad, daer men voertijds hier nyet off en wiste, 
Procuratieboeken 30 sept. 1519, GAU, Stad, I, no. 703. 
2) In het algemeen: W. van Heteren O.S.B., 'Geneeskunde en ziekenverpleging in de voorma
lige Benedictijner Kloosters', Het jaarboekje van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandse 
Katholieken, 1895,230-271. 
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afgevaardigden van alle bij de Bursfelder Congregatie aangesloten abdijen 
opgelezen en in het resolutieboek vermeld worden. 

Mattheus keek nog eens naar de grote, tegen de muur van de kloostergang 
vastgezette steen. Ja, hij had er goed aan gedaan geen latijnse tekst te laten 
hakken, maar de landstaal te gebruiken om ook in breder kring aan de ver
gankelijkheid van het leven en de zekerheid van de dood te herinneren, soms 
zelfs van de haastige en onvoorziene dood, waarvan in de Litanie van Alle 
Heiligen gebeden werd gevrijwaard te blijven. Media vita in morte sumus. Hij 
glimlachte, 't Latijn was hem toch altijd meer vertrouwd. 

O menschen wij begeeren dat ghij wilt bidden voor de sielen van alle menschen 
ende insonder voor hfeerj Jan van Keulen, h. Wauter van Almelo, h. Cornells 
Aertsz., h. Peter van Rotterdam, h. Adriaan van Schoonhoven, h. Jan vanRijsen, h. 
Pauwei van Ommeren, priesteren. 
h. Cornells van Delft, h. Benedictus van Blochoven, diaconen, conventualen van S. 
Pauwei binnen Utrecht, ende voor den dienaren des convents die haesteliken ende 
metten voorseijde conventualen hier gestorven sijn ende leggen in dit pant begraven 
int iaer ons Heren XVC ende XXVIII in de maent van Augusto. 

O mensche dat ghij sijt, hebben wij geweest, 
Gedenct oock dat wij nu sijn, dat suit ghij werden. 
Godt heeft gedaen een recht recht, 
Hier leyt de heer al bij de knecht. 

Van Buchel heeft bovenstaande tekst ongetwijfeld volledig afgeschreven 3), 
maar in het Resolutieboek van het kapittel te Mainz wordt de opsomming der 
overleden huisgenoten voortgezet met Albertus en Benedictus, donaten en 
Johannes en Henricus, familiäres, wat wel de op de memoriesteen vermelde 
„dienaren" moeten zijn. Bovendien wordt nog als in het afgelopen kapittel
jaar overleden vermeld ene Mechtildis van der Straissen, quae habuit literam 
confraternitatis, dat wil zeggen dat zij door een brief van gebedsbroederschap 
min of meer geacht werd tot de kloosterfamilie te behoren 4). In een latere 
terminologie zou zij waarschijnlijk oblate van de abdij genoemd zijn. 
Bijeengenomen waren er in dat jaar dus elf monniken en twee man van het le
kenpersoneel haestelicken overleden. Voor zover bekend is, heeft de Paulus
abdij wat de bezetting betreft niet tot de grotere benedictijnenkloosters be
hoord. In 1536 telde zij 11 capitulanten (stemgerechtigde monniken), in 1572, 
in de nadagen, nog 14 en daarnaast nog enkele conversen en proveniers 5). Er 
kunnen na de calamiteit van 1528 niet zo heel veel monniken onder de leiding 
van abt Mattheus overgebleven zijn, die de gestorven medebroeders nog 

3) Van Buchel, Monumenta in templis (Hs. in bibl. GAU), fol. 69 en Van Engelen, Grafs en Wapen 
(Hs. ibid.) II, fol. 184. 
4) P. Volk, ed., Die Generalkapitels-Rezesse der Bursfelder Kongregation (4 dn; Siegburg, 1955-
1972) I, 531. Letterlijk dezelfde opsomming in het Register van recessen van de kapittelvergaderin
gen van de Unio Bursfeldensis der Benedictijnenorde, 1520-1537 in het archief van de Abdij Oost
broek, RAU, Kleine Kloosters en Kapittels, nr. 566. 
5) R. R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie (Utrecht, enz., 1954) nr. 
151. 
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enige tijd in hun gebeden indachtig waren en in hun conversatie, steeds vager 
en minder, memoreerden. Tot ook zij, op hun beurt, heengingen en alleen 
wat namen op grafsteentjes achterbleven. 

Hier bekruipt de historicus, als zo dikwijls, het irriterende gevoel tegen een 
beslagen ruit te kijken. Hij zou willen weten wat voor mensen achter die na
men schuilgingen, wat zij als groep, als kloostergemeenschap betekenden, 
hoe het met de observantie van de Regel stond, hoe de in benedictijnenkloos
ters zo belangrijke liturgie gevierd werd, hun spiritualiteit en wat hun biblio
theek meer aan handsschriften en boeken bevatte dan het weinige dat daar
van nog bekend is. Van het archief van de Paulusabdij is zoveel verloren ge
gaan, dat dergelijke vragen nauwelijks of niet te beantwoorden zijn. Wat de 
Reformatie in de 16e eeuw gespaard heeft, beperkte zich vrijwel tot die ar
chiefbestanddelen die bruikbaar waren voor het beheer en de exploitatie van 
de in beslag genomen gebouwen en landerijen. Wanneer een kenner van de 
vroegere benedictijnenkloosters 6) geen gebruik had kunnen maken van de 
archieven van de Congregatio of Unio Bursfeldensis, door zijn ordesgenoot P. 
Valk in studies en bronnenuitgaven toegankelijk gemaakt 7), zou hij met de 
schrale utrechtse gegevens de geschiedenis van de abdij zelfs niet in hoofd-
trekken hebben kunnen beschrijven. 
In de kerkelijke hervormingsbewegingen, vooral na en tengevolge van het 
Concilie van Constanz (1414-1418) was uiteraard ook het kloosterwezen be
trokken. Bezinning op de oorspronkelijke opzet, herstel van verslapte obser
vantie, terugdringing van ontstane wildgroei in leefwijze en ritus dienden, 
waar dat nodig was, in de afzonderlijke orden en kloosters nagestreefd te wor
den. In de benedictijnenorde heeft deze vernieuwingstendens geleid tot het 
ontstaan in de jaren 1440-1446 van de Unie of Congregatie van Bursfeld, ge
noemd naar de abdij van die naam aan de Weser, van waaruit de aanzet tot 
hervorming gegeven werd en waarbij zich geleidelijk steeds meer abdijen in 
Noord- en Westduitsland, Nederland, België en Denemarken aansloten. Op 
den duur telde „Bursfeld" meer dan honderd abdijen onder een Generaal 
Kapittel als hoogste gezag. 
In de Nederlanden waren het de Paulusabdij van Utrecht, Oostbroek, Sel-
werd bij Groningen en Klaarwater op de Veluwe, die (1469) als eersten tot de 
Unie toetraden. Egmond volgde in 1491, Staveren in beginsel in 1495. De aan
vaarding van de striktere observantie van Bursfeld bracht behalve verbete
ring van de kloostergeest en een zekere uniformiteit in leefgewoonten ook be
paalde rechten en plichten mee voor de aangesloten abdijen. Tot de laatste 
behoorde onder andere de plicht van de abten om persoonlijk of door een 
vertegenwoordiger te compareren op de vergaderingen van het Generaal Ka
pittel en op die van de Provinciale Kapittels, waarin de Unie sedert 1474 ver
deeld was 8). 

6) C. Damen, 'Over de St. Paulusabdij te Utrecht', Jaarboekje van Oud-Utrecht, 1957, 29-49; 
idem. De Orde van St. Benediktus in Nederland (Brugge, enz., 1965), passim. 
7) Vooral het in noot 4) vermelde 4-delige werk. 
8) Over Bursfeld: de vele publicaties van P. Volk O.S.B. -Verder: C. Damen, Bursfeld en Neder
land, Kort na de dood van de auteur gestencild uitgegeven door de St. Paulus-abdij te Oosterhout 
(1976). 
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Afb. 1. Zegel van abt Jan Clauwaert, 1475. Afb. 2. 
Rijksarch. Utrecht. I486. 

Zegel van abt Jacob van der Steegh, 
Rijksarch. Utrecht. 

De aansluiting bij Bursfeld van de Paulusabdij in 1469 is wel niet op initiatief 
van de sinds 1458 fungerende abt Jan Clauwaert tot stand gekomen, maar is 
eerder een gevolg geweest van de visitatie van alle benedictijnenkloosters in 
Nederland, waarmee bisschop David van Bourgondië kort te voren abt Adam 
Meyer van St. Martinus te Keulen en abt Johan van St. Mathias te Trier be
last had 9). Geheel van harte is de hervorming in bursfeldse geest aanvanke
lijk niet verlopen. Er zullen monniken geweest zijn, die er mee instemden, an
deren, inbegrepen de abt zelf, bleven afkerig van veranderingen. De abt heeft 
zich zelfs nooit verwaardigd op een Generaal Kapittel te verschijnen, soms 
liet hij zich daar niet eens vertegenwoordigen. Blijkbaar bleef het lijdelijk ver
zet voortduren en wellicht waren er ook misstanden van andere aard. Want in 
1484 meende de bisschop nogmaals te moeten ingrijpen en opnieuw een visi
tatie te bevelen van de mannen- en vrouwenkloosters van de orden in zijn bis
dom en vooral van Sint Paulus te Utrecht 10). Hoe deze visitatie door abt Adam 
van Keulen, abt Dirk van Werden en abt Gerard van Oostbroek verliep, is 
niet bekend, maar als een gevolg daarvan mag wel beschouwd worden, dat 
Jan Clauwaert aftrad (1485). Hij wordt in 1493 als overleden vermeld. 
Zijn opvolger Jacob van der Steegh, monnik uit de St. Martinusabdijte Keulen 
11), een vroom en geleerd man 12), heeft in het begin van zijn abbatiaat nog 
hooglopende interne moeilijkheden gehad, maar spoedig daarna mocht de 
hervorming van de Paulusabdij als geslaagd beschouwd worden. In de officië-

9) Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, III (1961), 27. 
10) Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht (AA U), XXIV (1897) 305-308. 
11) Aangesteld door paus Innocentius VIII in dezelfde acte van 9 maart 1485, waarin aan de af
getreden abt Clauwaert een jaargeld wordt toegekend. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bis
dom Haarlem LVII, 1939, 377. 
12) Proeliarius (zie noot 21)21 en 23. 
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Afb. 3. Zegel van abt Willem van Nijkerken, 
1512. Rijksarch. Utrecht. 

Afb. 4. Zegel van abt Mattheus van Goch, 1522. 
Rijksarch. Utrecht. 

Ie abtslijsten van de Unie wordt hij dan ook vermeld ahprimus in reformatione 
13). Hij schijnt in zijn vrij korte abtsperiode (1485-1494) nog al actief geweest 
te zijn in Unie-aangelegenheden. Op het kapittel te Trier in 1486 was hij een 
der vier voorzitters, te Keulen in 1488 was hij als gewoon lid. Toen na hooglo
pende partijstrijd onder de monniken van Egmond, voor- en tegenstanders in 
1491 eindelijk tot overeenstemming kwamen en de reformatie aanvaardden, 
waren hij en abt Albert van Oostbroek bij de besprekingen en besluitvorming 
ingeschakeld geweest 14). 
Van der Steegh zelf werd meer dan eens door bisschop David als kloosterher
vormer aangewezen. In Weerselo boekte hij geen succes. Ook bij Vrouwen
klooster in De Bilt liepen de pogingen van hem en zijn medevisitator op niets 
uit, vooral door de machinaties van de domdeken Ludolf, die daarover van 
Jacob van Domburg, abt van Oostbroek, het nodige te horen kreeg. Eveneens 
mislukte de hervorming van het deftige benedictinessenklooster Oudwijk. 
Voelden de zusters er al niet voor, veranderingen in hun al te werelds gewor
den levenswijze te laten aanbrengen, hun families, die overtollige dochters 
daar graag onderbrachten, nog minder. Ze wisten een aanhang op te tromme
len voor een oploop, een protest-actie avant la lettre vóór het bisschoppelijk 
paleis, waar de abt in de joelende troep lelijk in het nauw kwam. De bisschop 
in zijne kamer dit hoorende, riep hem naar binnen . . . en daarmee eindigt het 
relaas 15) van deze Utrechtse rel. De bisschop heeft wijselijk van verdere visi
tatie afgezien. 
Per schip op weg naar het Provinciaal Kapittel van 1494 te Trier, werd abt 

13) Volk, Generalkapitels-Rezesse, I, 142. 
14) Chr. S. Dessing, ed., Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond in 
de 15e eeuw. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 3e serie 
LV (Utrecht, 1930)219,223. 
15) Proeliarius, 23. 
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Van der Steegh bij Cochem door de pest overvallen en enkele dagen later in 
de abdij Maria ad martyres te Trier, waar hij indertijd zijn professie gedaan 
had, begraven 16). 
Na hem werd, 1495, Willem van Nijkerken, Wilhelmus de Nova Ecclesia, tot 
abt van de Paulusabdij gekozen. Tijdens zijn abbatiaat is de herstelde obser
vantie blijkbaar gestabiliseerd gebleven. Hij bezocht geregeld de kapittelver
gaderingen, behalve tussen 1503 en 1513. Over zijn persoon is nog bekend, 
dat hij zich 24 juli 1518 voor het te Bursfeld te houden Generaal Kapittel, met 
een beroep op lichamelijke ongemakken, hoge leeftijd en de verre reis ver
ontschuldigde en de abt van Brauweiler als zijn procurator aanwees 17). 12 
augustus 1521 is hij overleden. 
Tertius in reformatione was Mattheus van Goch, de abt die in het begin van dit 
artikel in de kloostergang te peinzen stond bij de memoriesteen van een reeks 
medebroeders. Ofschoon slechts gekozen (13 september 1521) en nog niet 
beëdigd, werd hij nog in dat jaar met de abten van Egmond en Oostbroek aan
gewezen om de incorporatie van het klooster te Affligem in België tot stand 
te brengen 18). In 1522 legde hij te Mainz de gebruikelijke eed van trouw aan 
de Unie af en vertegenwoordigde daar tevens de afwezige proost van Af
fligem. In 1524 woonde Mattheus zelf de kapittelvergadering te Werden bij. 
Te Abdinghof in 1526 werden hij en Abt Everard van Oostbroek vertegen
woordigd door de abt van St. Pantaleon in Keulen. In 1529 te Mainz, waar de 
vele doden van de Paulusabdij in het vorig jaar officieel vermeld werden, trad 
de abt van St. Martinus te Keulen als zijn procurator op 19). Of die plaatsver
vangingen met de gezondheidstoestand van Mattheus samenhingen of welke 
andere reden hij gehad mag hebben om de toch altijd moeizame reizen niet te 
ondernemen, is onbekend. In 1530 echter was hij met zijn ambtgenoot Johan 
van Oostbroek weer te Keulen aanwezig. 

15 februari 1535 is hij overleden. Op het Generaal Kapittel 27-29 augustus 
1536 op Oostbroek, werd de Paulusabdij door haar nieuwe abt Gerhard van 
Nijkerken persoonlijk gerepresenteerd. 
Het vermoeden is gerechtvaardigd dat Mattheus van Goch toegewijd aanhan
ger van de Bursfelder Unie geweest is en dat ook onder zijn bestuur de obser
vantie van de Regel, evenals onder zijn laatste voorgangers, gehandhaafd is. 
Veel later, in 1572 bij de keuze van de laatste abt die nog gefungeerd heeft, 
Gerard van Mierlo, zal verklaard worden, dat in de Paulusabdij de goede 
geest bewaard is gebleven 20). 
De functionaris Mattheus van Goch staat ons nu wel ongeveer voor ogen, 
maar de levende mens van alle dag, zijn type, zijn stijl, karaktertrekken, heb
belijkheden en desnoods onhebbelijkheden blijven in het duister. 
Nu wil het toeval, dat het gordijn dat bij de abt dicht bleef, even op een kier 
open gaat voor een van zijn monniken, Jan van Keulen, de eerstgenoemde en 

16) Ibid., 23 en 24. Het jaartal 1490 aldaar is onjuist. 
17) Damen, Bursfeld en Nederland, 119:.. .personaliter non possum accedere. corporalibus incom-
modis acsenio legitimaque itineris distantia prepeditus, et quin in penultimo capitulo interfui. . . 
18) Volk, Generalkapitels-Rezesse, I, 491. 
19) Ibid., 1,497,511, 519, 532. 
20) AAV, 111,(1876)309. 
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dus waarschijnlijk de oudste op de dodenlijst van 1528. Hij komt terloops 
voor in een zieh grotendeels in Friesland afspelend verhaal van monastieke 
en politieke beroeringen, vol verzet en agressie, moord, partijstrijd, brand
stichting en alles wat in een nog tamelijk rauwe maatschappij bij tijd en wijle 
boven kan komen. Als pater Jan in een utrechtse episode van dat geschied
verhaal een kleine rol komt te spelen, blijkt hij een misschien wat argeloos, 
maar in ieder geval een medelijdend en gevoelig mens te zijn. Daarna ver
dwijnt hij weer achter naam en sterfdatum. 

Het zojuist bedoelde geschiedverhaal over de jaren 1485-1517, dat Proeliarius 
tot titel heeft, berust in handschrift (nr. 1383) in de Provinciale Bibliotheek te 
Leeuwarden 21). De tekst is c. 1500-1518 geschreven door Jacobus van Oest, 
van Oudewater, abt van het klooster van St. Odulfus te Staveren, en, na zijn 
dood in 1516, aangevuld en vervolgd door zijn kapelaan Paulus Rodolfi, van 
Rixtel 22). In de haast dramatische gebeurtenissen, die het grootste deel van 
het handschrift beslaan, is Jacob van Oest hoofdfiguur. De tot in details tre
dende en zeker niet onpartijdige beschrijving roept een beeld op van bepaal
de aspecten van de laat-middeleeuwse samenleving, met name van de moei
lijkheden die soms ontstonden als pogingen tot kloosterhervorming botsten 
op lijdelijk of feitelijk verzet van behoudzuchtige of rebelse monniken. De 
passages waarin Utrecht en de Paulusabdij figuren zijn te karakteristiek om 
niet naverteld te worden. 
Jacobus van Oest, afkomstig uit Oudewater, ingetreden in het hervormde be
nedictijnenklooster Laach bij Andernach 23), kwam naar Utrecht, mogelijk 
reeds toen de Paulusabdij onder abt Clauwaert nog dubieerde over de toetre
ding tot de Unie. In ieder geval was hij daar prior onder het geconsolideerde 
bestuur van abt Van der Steegh. Deze bewerkte zijn overplaatsing naar Eg-
mond, waar de strijd voor en tegen de nieuwe richting nog aan de gang was. 
De aansluiting bij Bursfeld in 1491 zal zeker door zijn aanwezigheid en optre
den - hij was ook daar prior- beïnvloed zijn. Driejaren later, 15 oktober 1494, 
werd Jacob van Oest in een vergadering van geestelijke en wereldlijke autho-
riteiten in Friesland tot abt gekozen van de St. Odulfusabdij te Staveren 24). 
De Egmonder heeft slechts met grote tegenzin zijn benoeming aanvaard, be
kend als hij was met de reputatie van die plaats als woest en tot geen spoor van 
godsvrucht gezind, verwaarloosd in geestelijke en tijdelijke belangen en gebouwen, 
bezwaard met vele schulden, vol slechte monniken en valse broeders 25). Excusez 
du peu! 
De Proeliarius geeft over alles wat daarop volgde een meer dan uitvoerig, 

21) Proeliarius recemiora Frisie bet/a continens. In vertaling door J. G. Ottema uitgegeven 
(Leeuwarden, 1855) als Proeliarius of Strijdboek, bevattende de jongste oorlogen in Friesland in het 
jaar 15IS, beschreven door broeder Paulus Rodolphi, van Rixtel, vroeger geheeten Johannes Gruyler. 
Naar deze vertaling wordt hier geciteerd. 
22) Zelf noemt deze zich broeder Paulus, voorheen Johannes Rixtel, die met zijn abt in Fgmond 
woonde en die ook dit boek geschreven heeft, uit de aanteekeningen van zijnen heer abt, waarbij hij ech
ter vele andere dingen op hunne plaats gevoegd en het geheel voltooid heeft. {Proeliarius, 184). 
23) Monasterium ad lacum. Tegenwoordig: Maria Laach. 
24) In 1495 overgebracht naar het naburige Hemelum. Voortaan zou de abdij officieel de naam 
voeren van Klooster van St. Odulfus van Staveren te Hemelum. Proeliarius,.34 en 97'. 
25) Proeliarius. 18-20. 



soms moeilijk te volgen verslag vol details, met veel geciteerde brieven, re-
questen, adviezen van kerkrechtelijke aard, een haast ongelofelijk verhaal 
van confronterende monniken, partijvorming, inmenging van buitenaf, hand
tastelijkheden, bedreigingen van de abt, die herhaaldelijk de vlucht moet ne
men om zijn leven te redden. In diezelfde tijd ongeveer is Friesland in oorlog 
met de Saksische hertogen en de Geldersen, wat de hele situatie nog verwar
der maakte. 
Waarschijnlijk zijn de eerste jaren van de nieuwe abt van Staveren-Hemelum 
zonder al te grote moeilijkheden verlopen, maar 1512-1516 was eengroot deel 
van de communiteit in regelrecht verzet tegen zijn bewind en niet minder te
gen zijn persoon. Dat de abtskeuze door bisschop David bevestigd was en niet 
door Rome en dat hij dus niet rechtens, maar door aanmatiging abt was, werd 
aangevoerd als het kernmotief van het conflict. 
Om nu kort te gaan en eindelijke bij zuiver-utrechtse gebeurtenissen (nog on
der het abbatiaat van Willem van Nijkerken) te komen: na allerlei acties, con
sultaties e tc , etc. kwamen in september 1515 twee der tegen hun abt actie
voerende monniken Jan van Gelder en Hugo van Oudenbosch naar Utrecht, 
waar zij steun dachten te vinden voor hun standpunt en bezwaren. Zij bega
ven zich regelrecht naar de Dom op zoek naar een openbaar notaris die met 
hen mee kon gaan naar de Commissaris van paus Leo X, die toen bij de bis
schop (Frederik van Baden) logeerde, ten einde hem over hun geval te raad
plegen. Hun eigen abt Jacob van Oest, door zijn onderdanen verdreven en 
toen in de Paulusabdij verblijvend, hoorde daarvan en zond dadelijk twee 
monniken naar de Dom, om de deken en zijn vicaris, beiden vrienden van 
hem, in te lichten. Wat later begaven ook hij zelf en zijn kapelaan Paulus zich 
daarheen. En zie daar, opeens kwamen de beide broeders Jan van Gelder en Hugo 
van Oudenbosch de kerk aan de noordzijde binnen, op zoek naar een notaris. De
ken en vicaris tot de abt: Zijn dat de oproerige broeders? Antwoord: Het zijn de 
rebellen. De vicaris: Waar wilt u dat ze in bewaring gehouden worden, in het pa
leis van de bisschop of in de abdij van St. Paulus - In de abdij - Goed, zei de vica
ris, ga daar dan heen terug, ik zal ze sturen. 

Daarop gaf hij twee knechts last die monniken in het oog te houden en erop 
te letten door welke deur zij de kerk zouden verlaten. Volg ze en breng ze naar 
de abdij. Toen nu de twee door de deur bij de toren naar het bisschopshof gin
gen, hielden zij ze aan: De heeren abten van St. Paulus en van Staveren hebben 
bevolen, dat gij bij hen zoudt komen in het klooster van St. Paulus. Waarop Jan 
van Keulen zei dat ze naar de Apostolische Commissaris moesten en geen tijd 
hadden om naar de abdij te komen. Maar de knechts zeiden: Gij moet gehoor
zamen of gij wilt of niet. Zo heeft onze vicaris bevolen en wilden hen grijpen. Jan 
van Gelder, vertoornd, begon zijn mes te trekken. Een van de knechts: Als gij 
mij durft steken met een mes, dan heb ik zulk een pennemes, dat uw oogen ver
baasd zullen zijn, als gij het ziet. Hij wees op het zwaard aan zijn gordel en ruk
te Van Gelder het mes uit de hand. De andere monnik werd er door geïmpo
neerd en vroeg gedwee geen geweld te gebruiken vanwege het publiek op 
straat, ze zouden nu wel gehoorzamen. De knechts leverden ze toen af bij de 
abdijpoort. Daar stond een van de twee broeders die de deken straks gewaar
schuwd hadden, en hen nu spottend als mijn waardste broeders verwelkomde. 

182 



Binnen werd het bevel van deken en vicaris, hen in strenge gevangenschap te 
houden, ten uitvoer gelegd. Ze mochten daar niet uitgaan, noch worden uitgela
ten zonder toestemming van beide heren. Zoo zijn de broeders, hoewel tegen
strevende, gebracht in den kerker van het klooster van St. Paulus. Nog dezelfde 
dag liet de vicaris voetboeien brengen om ontvluchting te voorkomen. Maar 
de monnik die voor hen zorgen moest, zeg de gevangenbewaarder, was broe
der Jan van Keulen. Door genegenheid en medelijden bewogen verkreeg hij, na 
een week aandringen, toestemming de boeien af te nemen. Zonder boeien op
gesloten zitten vond hij al erg genoeg. Eindelijk, na twee maanden ongeveer, 
gebeurde het dat Jan van Keulen - er staat niet bij of het opzet was - op een 
dag de binnenste deur van het cachot niet zorgvuldig sloot. De twee gevange
nen, handige jongens blijkbaar, hebben 's nachts niet te veel moeite gehad die 
deur open te krijgen en de tweede deur te verbreken. Weg waren ze. Naar 
Friesland 26). 
Deze film speelde zich af omstreeks St. Maartensdag, 11 november 1515. 

Dertien jaar later heeft abt Mattheus vast nog wel eens aan de rol van Jan van 
Keulen in het ontsnappingsavontuur gedacht. Ook wist hij dat de toenmalige 
abt van St. Paulus, zijn voorganger Willem van Nijkerken, in opdracht van het 
Generaal Kapittel van de Orde, kort daarna (4 december 1515), mede namens 
de abten van Oostbroek en Egmond, een dreigende brief gericht had aan ze
ven met name genoemde en de overige broeders van Staveren-Hemelum om 
terug te keren onder het gezag van hun abt 27). Het heeft niet gebaat. Van de 
hervorming van de friese abdij is practisch niets terecht gekomen. 

Abt Jacob van Oest, tot het laatst bezig met het verslag van zijn belevenissen, 
stierf te Egmond op 25 juli 1516, waar hij ook begraven werd. Ergens in zijn 
tekst staat: O, dat ik Friesland ooit gezien heb! 

26) Over dit alles: Proeliarius, 90-183. 
27) Proeliarius, 162-164. - Een der vele oorkonden en andere stukken, die alleen uit deze bron 
bekend zijn. 
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