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Hoofdstuk 1

e zijn geneigd de belangrijkheid van de Canonie van Berne af te meten naar de latere 
ontwikkeling van haar ledental. Eeuwenlang is dat aantal echter klein tot zeer klein 

geweest. In 1381 legde de abt-generaal van de orde vast dat de abdij vanwege haar precaire eco-
nomische situatie niet meer dan 25 leden mocht tellen. Het bestand schommelde voordien al 
rond dat aantal en dat zou tot het midden van de negentiende eeuw zo blijven, vaak waren er 
zelfs minder medebroeders. Het leven van deze kleine groep speelde zich eerst af in het Land 
van Heusden en later deels ook in een achttal parochies in de Langstraat en de Meijerij van Den 
Bosch. Ook gerekend met haar bezit was de abdij slechts een van de vele kleinere kloosters die 
in de Middeleeuwen zijn ontstaan. 

Stichting van de orde van Premontré en de abdij van Berne in de twaalfde eeuw

De geschiedenis van de abdij begint in de periode na de zogeheten Investituurstrijd, een con-
flict in de elfde eeuw dat zijn dramatische hoogtepunt, of beter dieptepunt, kreeg in de bot-
sing tussen paus Gregorius VII (1073-1085) en keizer Hendrik IV (1056-1105). De kern van de 
kwestie was dat de vorst zich teveel bemoeide met het geestelijke gezag; zo benoemde de 
keizer bisschoppen en abten. In 1122 sloten ze een overeenkomst in het zogeheten Concordaat 
van Worms. Daarbij werd de keuze van de bisschoppen in handen gelegd van de kapittels en 
die van de abten van de grote rijksabdijen kwam aan de kloostergemeenschappen. Maar het 
concordaat bevatte een clausule die aan de keizer de mogelijkheid liet om tussenbeide te ko-
men wanneer men het niet eens kon worden en waarbij hij dan mocht kiezen. 
 Toen Norbert van Gennep in 1120 in Premontré (Frankrijk) de grondslag legde voor zijn 
kloostergemeenschap, was er nog geen oplossing voor dit geschil. Norbert, geboren rond 1080, 
was in het begin zeker geen aanhanger van hervormingsgezinde ideeën. Als kanunnik en sub-
diaken van de Sankt Victor in Xanten (Duitsland) leidde hij een tamelijk vrij en ongeregeld 
leven. In het tweede decennium van de twaalfde eeuw kwam een bekeringsproces bij hem op 
gang; in 1115 liet hij zich op één dag tot diaken en priester wijden. Daarna leefde hij als Wan-
derprediger (rondtrekkend predikant) in extreme armoede met zijn volgelingen; die kwamen 
grotendeels voort uit de kringen van de kanunniken. Paus Callixtus II (1119-1124) wilde samen 
met de bisschop van Laon (Frankrijk), enige structuur aanbrengen in de wat oncontroleerbare 
groep. In 1120 vestigde Norbert zich daarom in Premontré als hoofd van een soort eremitische  
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gemeenschap en kort daarop legde hij met zijn medebroeders professie af op de regel van Au-
gustinus. Al tijdens zijn leven, maar vooral in de twaalfde en de eerste helft van de dertiende 
eeuw heeft de Premonstratenser Orde zich over Europa verspreid, maar vestigde zich ook in 
de staatjes die door de kruistochten in Palestina tot stand kwamen; zo werd daar al in 1137 het 
klooster Sint Habakuk gesticht en in 1145 het klooster Sint Samuel. 

De abdij van Berne ontstond feitelijk in 1132 als stichting van reguliere kanunniken van Sint Au-
gustinus en was toen nauw verbonden met de abdij van Rolduc in Limburg. Maar er ontston-
den spanningen in de gemeenschap en even later besloten de eigenaren van kasteel Berne, 
heer Fulco en zijn vrouw Bessela, hun domein aan norbertijnen ter beschikking te stellen. Op 
aanraden van de bisschop van Utrecht vroeg Fulco aan de abt van Mariënwaard (in de Betuwe) 
om hem een aantal norbertijner kanunniken van zijn abdij te zenden. De abt ging daarop in 
en vormde uit zijn kloostergemeenschap een nieuwe canonie met een abt. Op 3 augustus 1134 
ontstond de stichting en in september werd dat met een oorkonde bevestigd.
 Niets wijst erop dat de jonge abdij van Berne op enigerlei wijze betrokken is geweest in de 
grote kerkelijke politiek van die tijd. Die ging voorbij aan het groepje mensen dat in een con-
templatief en agrarisch klooster in het rivierengebied zijn dagelijks leven van gebed en arbeid 
leefde. Bij het nagaan van de historie van norbertijner abdijen uit de Middeleeuwen vindt 
men bijna uitsluitend informatie over het verwerven van grond en het vermeerderen van pri-
vileges en bezittingen. Zelden verneemt men iets over de gang van zaken in het klooster zelf. 
Het dagritme was vastgelegd in de constituties van de orde en werd bepaald door het zingen 
van de Mis en het koorofficie; de voorschriften hierover werden bijeengebracht in het Liber 
Ordinarius. Al leefde men volgens de regel van Augustinus, het is de vraag of men zich bewust 
was van de diepe geestelijke waarde van diens regel en welk belang men bijvoorbeeld aan de 
grondgedachte van communio of gemeenschap toekende. Men komt ook niets te weten over de 
interne verhoudingen. Het was een tijd waarin het fenomeen van veelvuldige vergaderingen 
nog niet aanwezig was en het silentium (het stilzwijgen) een grote rol speelde. 
 Men stond vroeg op en kon werken tot aan zonsondergang. Vooral de provisor of econoom 
had een drukke taak. De abdij had namelijk niet alleen bezit in Berne zelf, maar ook landerijen 
met graanschuren elders alsmede stukken land in zo’n veertig plaatsen in het Land van Heus-
den, het Land van Altena en in de Meijerij van Den Bosch. Daar werkten overigens nauwelijks 
medebroeders. De provisor werd bij zijn toezicht bijgestaan door plaatselijke proosten of uit-
hofmeesters. 

De dertiende eeuw

Europa begon in deze tijd economisch te veranderen. Door betere landbouwmethoden was 
het mogelijk grotere oogsten binnen te halen en de periodiek terugkerende hongersnood te-
rug te dringen. Het gevolg daarvan was een dalend sterftecijfer en een geboorteoverschot op  
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het platteland. Daardoor ontstond de trek naar de steden waar mensen emplooi probeerden te 
vinden, vaak op het gebied van de handel. De toenemende rijkdom in de steden uitte zich op 
kerkelijk vlak in de bouw van de Romaanse kathedralen. De grote plattelandsabdijen, waaraan 
vaak beroemde scriptoria verbonden waren, waren tot dan toe de culturele middelpunten, 
maar het zwaartepunt verplaatste zich nu naar de steden. De contacten met het Oosten deden 
centra van wetenschap ontstaan, zoals in Parijs, Bologna en Oxford. De naam universitas (uni-
versiteit) komt vanaf het jaar 1220 in zwang. 
 Er ging ook een nieuwe wind door de kerk waaien. Radicale christenen keerden zich af 
van de gevestigde orde en sloegen eigen wegen in. Zo ontstonden de Waldenzen, genoemd 
naar de rijke koopman Petrus Waldes uit Lyon die afstand deed van zijn bezittingen en door 
het zuiden van Frankrijk trok om het evangelie te verkondigen. Zijn optreden ging ten dele 
samen met de stroming van de Albigenzen of Katharen, die vanuit Bosnië via Noord-Italië de 
Provence was binnengesijpeld. Deze beweging werd door de kerk fel bestreden en zette de 
Languedoc in vuur en vlam. Bernard de Fontcaude, een norbertijner abt uit Zuid-Frankrijk, 
mengde zich ook in de strijd en schreef rond 1194 een boek tegen de sekte van de Waldenzen. 
Het bleef echter niet bij een literaire polemiek. Onder paus Innocentius III (1198-1216) kwam 
het tot ware veldtochten tegen de Albigenzen, van wie er duizenden op de brandstapel het 
leven lieten. 
 Ook Franciscus van Assisi voelde zich sterk aangesproken door het ideaal van de armoede. 
Na een weelderig en losbandig leven kwam hij tot inkeer en deed afstand van zijn rijkdom. In 
een minimum van tijd kreeg hij veel aanhang en zijn volgelingen verspreidden zich in hoog 
tempo over Italië en al spoedig over Europa; ook in Nederland ontstonden hun huizen. De 
minderbroeders, zoals ze genoemd worden, vestigden zich bij voorkeur in de stad waar ze 
met hun armoede aan de rijke kooplui een voorbeeld wilden geven. Ze richtten zich vooral op 
de pastorale zorg. Al snel traden ook theologisch onderlegde figuren toe, zoals Bonaventura. 
Een soortgelijke opgang maakte de orde van de predikheren of dominicanen, genoemd naar 
hun stichter Dominicus de Guzman. Evenals de minderbroeders speelden zij een grote rol aan 
de universiteiten. De kloosterkaart van Europa kwam er dus aanzienlijk anders uit te zien en 
vooral valt daarbij de aandacht voor de zielzorg op. 
 Was het louter toeval of voelde men in Berne aan dat er een ommekeer plaatsvond? Het 
blijft gissen, maar het is minstens opmerkelijk dat ook de abdij van Berne in de loop van deze 
eeuw haar eerste parochies kreeg, zij het dat die op het platteland waren gelegen. We weten 
overigens niet wat er zich in het convent over dit onderwerp heeft afgespeeld. Wel ontstonden 
er daardoor in het oude Berne twee groepen: de binnenheren, die in de abdij woonden, en 
de buitenheren op de parochies. Hoe hun onderlinge contacten waren, is moeilijk na te gaan. 
Als een Bernensis eenmaal op een parochie zat, bleef hij daar waarschijnlijk. De buitenheren 
zullen niet vaak in de abdij zijn geweest. De afstanden van de parochies in de Langstraat tot de 
abdij zijn op zich niet zo groot, maar in de Middeleeuwen was reizen een heel probleem. In 
het rivierengebied had men ’s winters bovendien vaak te maken met overstromingen, wat het 
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vervoer nog moeilijker maakte en de dorpen in een isolement bracht. Zeker vanuit Berlicum 
en Heeswijk was het een forse afstand naar de abdij toe. 

De veertiende en vijftiende eeuw

Op het einde van de dertiende eeuw kreeg de Franse koning grote invloed op het pausschap. 
Uiteindelijk resulteerde dit erin dat paus Clemens V (1305-1314) zich in 1305 in Avignon (Frank-
rijk) vestigde, het begin van de zogeheten Babylonische gevangenschap van de pausen. Bene-
dictus XII ( 1334-1342) bouwde er overigens het schitterende pauselijke slot. Als paus trok hij 
zich ook het lot van de abdij van Berne aan. Op 22 juni 1335 vaardigde hij een bul uit waarin de 
proost van de Sint Pieter in Utrecht werd gelast om op te komen voor de rechten van Berne 
indien bezittingen of rechten van de abdij zouden worden aangetast. Tegenstrevers bedreigde 
hij met kerkelijke straffen. Ook onder Gregorius XI (1370-1378) vaardigde de pauselijke kansela-
rij documenten uit ten gunste van de abdij; die maakte toen kennelijk een tijd van crisis door, 
zowel materieel als geestelijk. 
 De situatie van de kerk werd er rond 1400 ook niet beter op. Het Byzantijnse Rijk, voortzet-
ting van het Romeinse keizerrijk, schrompelde ineen. Zijn geestelijke erfenis ging grotendeels 
over naar het Rijk van Kiev-Roesj. In 1453 viel Constantinopel in Turkse handen en de opmars 
van het Ottomaanse Rijk in Zuidoost-Europa was niet meer te stuiten. De Kerk van het Wes-
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ten verviel tot chaos. De omstreden pauskeuze van Urbanus VI in 1378 leidde tot een dubbele 
dynastie van opeenvolgende pausen (vijf in totaal) en tegenpausen (vier in totaal). De paus van 
Rome en die van Avignon raakten in hevige concurrentie met elkaar. Het Grote Schisma was 
begonnen en hield bijna een eeuw de kerk verdeeld. Om schoon schip te maken koos men in 
1409 in Pisa een nieuwe paus; de twee andere traden echter niet af en zo waren er zelfs tijdelijk 
drie pausen. Pas bij het Concilie van Konstanz (1414-1418) werd de verdeeldheid opgeheven.
 De premonstratenser abdijen gingen in deze chaos mee. Franse abdijen wendden zich voor 
hun problemen tot Avignon, abdijen in Duitstalige landen zochten contact met Rome en wie 
zijn gelijk niet kreeg, richtte zich tot de derde paus. Van de pausen van Pisa, Alexander V 
(1409–1410) en Johannes XXIII (1410–1415)1, zijn oorkonden bewaard met pauselijke privileges 
voor de orde. Van directe relaties van Berne met pausen van de zogeheten drie jurisdicties is 
niets bekend. Want wat zouden zij voor de abdij kunnen doen? De precaire financiële situatie 
konden ze niet oplossen. Verschillende abdijleden verlieten het klooster, dat de ondergang 
nabij leek. Daarom stelde paus Paulus II (1464-1471) in 1466 op verzoek van abt Alexander van 
Os twee curatoren aan, de kapitteldekens van ’s-Hertogenbosch en Hilvarenbeek. Omdat de 
kloostergebouwen bouwvallig waren, wilde men enkele minderwaardige stukken land gaan 
verkopen. Twee kooplieden uit Den Bosch moesten erop toezien dat de opbrengst goed werd 
besteed. Externe krachten waren dus nodig om de abdij op het goede spoor te houden. 
 Maar er kwam een ander klimaat in onze streken. De roep om hervorming van de kerk was 
overal te horen. Aan de basis daarvan staat Geert Groote, grondlegger van de Moderne Devo-
tie. Rond 1375 begonnen als een lekenbeweging, ontstonden hieruit kloosters van reguliere 
kanunniken. Het bekendste huis van de nieuwe kloosterfamilie was Windesheim (bij Zwolle). 
Hier leefde Thomas van Kempen, die door zijn Imitatio Christi (de Navolging van Christus) be-
roemd werd. Het boekje verscheen in 1441 en is na de Bijbel waarschijnlijk de meest verbreide 
bron van geestelijk leven. De uitvinding van de boekdrukkunst aan het einde van de vijftiende 
eeuw bevorderde de verspreiding. Het kan haast niet anders of dit geschrift heeft ook de aan-
dacht getrokken van de norbertijnen vanwege de geestverwantschap, want de kloosters van 
het kapittel van Windesheim volgden evenals zij de regel van Augustinus. 
 Ook Erasmus van Rotterdam, kanunnik in het klooster Stein (bij Gouda) dat tot de con-
gregatie van Windesheim behoorde, had veel invloed binnen de hervormingsbeweging. In 
de kloosterbibliotheek leerde hij de werken van de klassieke oudheid en van de kerkvaders 
kennen. Na zijn priesterwijding keerde hij het kloosterleven, waarvoor hij weinig sympathie 
had, de rug toe. Via zijn studie in Parijs kwam hij in contact met Engelse humanisten en spe-
ciaal met Thomas More aan wie hij zijn bekendste werk, Laus Stultitiae (Lof der zotheid, 1508), 
opdroeg. Hierin hekelde hij de misstanden van de kerk van zijn tijd: monniken, bisschoppen, 
kardinalen, pausen, hovelingen en vorsten kregen elk hun beurt. In andere geschriften keerde 
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hij zich tegen de kerkelijke spijswetten en de aflatenhandel. Hij was echter niet alleen een 
rebellerende criticus, want in zijn Enchiridion Militis Christiani (Handboekje van de Christelijke 
Strijder, 1503) toont hij een authentieke, verinnerlijkte en sterk christologische kerkvisie. 

Zestiende eeuw

De vraag is of men in Berne de ontwikkelingen volgde, die in de Nederlanden gaande waren 
en door Erasmus op een Europees niveau werden gebracht. Er is geen directe invloed aan 
te wijzen, maar het is wel opmerkelijk dat er onder abt Arnold van Malsen (1492-1515) twee 
stromingen in de abdij waren, de reformati en de non reformati (de hervormden en de niet-her-
vormden). De reformati kregen het tij mee en de abdij kwam daarmee op de lijn van herstel van 
een gezonde kloosterlijke discipline. De wereldlijke geest van Alexander VI (1492-1503) en de 
andere Renaissance-pausen kon zich niet meester maken van de abdij. Waarschijnlijk speelde 
hier ook de invloed van abdijleden mee, die in Keulen en in Leuven studeerden. Vooral de uni-
versiteit van Keulen stond bekend als bolwerk van de Via Antiqua (de oorspronkelijke weg) en 
van trouw aan Rome. Het was goed dat de abdij zich bijtijds hervond, want kort daarna zorgde 
Luther voor een geestelijke tsunami in het christelijke West-Europa. Kloosters stroomden leeg 
en ook norbertijner abdijen vielen ten offer aan de reformatorische tendensen.  
 In de Nederlanden bleef het voorlopig tamelijk rustig. Maar de bom barstte tijdens het ab-
batiaat van Coenraad van Malsen (1528-1549), die tot de reformati behoorde. In die tijd waaide 
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 Abt Coenraad van Malsen. Op de achtergrond is het Slotje van Heeswijk zichtbaar.
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de zogeheten doperse beweging (anabaptisten of wederdopers) vanuit Zwitserland via enkele 
Duitse steden over naar de Nederlanden. Melchior Hoffmann, een Duitse bontwever die zich-
zelf als de profeet Elia beschouwde, kwam in 1530 naar Amsterdam. Hij kondigde het einde 
der tijden aan en voorspelde dat het Duizendjarig Rijk in 1533 zou beginnen. Hij kreeg een 
fanatieke volgeling in een Leidse kleermaker (Jan Beuckelsz van Leyden). In het voorjaar van 
1534 trachtten de Dopers hun heerschappij zowel in Amsterdam als in Münster (Duitsland) 
te vestigen. In die laatste stad hadden ze succes en de kleermaker liet zich er uitroepen tot 
‘Koning van het Rijk van Sion’. Hij oefende een waar schrikbewind uit. Al in 1535 eindigde dit 
Duizendjarige Rijk met de liquidatie van de eendagskoning en diens handlangers; hun lijken 
werden in kooien aan de toren van de kathedraal opgehangen. Deze kooien hangen nog steeds 
aan de toren van de Lambertuskerk.
 De doperse actie zorgde vooral in Holland voor grote beroering en nam dermate grote 
proporties aan dat ook in Berne daarvan iets bekend moet zijn geweest. Maar daar was men 
toen met andere dingen bezig. De gemeenschap herdacht dat de abdij vier eeuwen bestond 
en paus Clemens VII (1523-1534) verleende aan prelaat Van Malsen het privilege van mijter en 
staf. Daarmee begon Berne ook op ordesniveau mee te tellen. In 1546 kreeg abt Coenraad een 
coadjutor en trok zich vervolgens terug in het Slotje te Heeswijk, dat tot het bezit van Berne 
behoorde; in die tijd geen ongewone stap voor een adellijke prelaat. 
 Lang hebben de abten van Berne niet op hun gemak mogen genieten van hun nieuwe 
waardigheid. Er was opnieuw zwaar weer op komst. In augustus 1566 begon in Steenvoorde 

 Slotje van Heeswijk (detail uit schilderij op blz. 17).


