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Op de huidige grens van de gemeente Haren en 
Groningen heeft tussen ongeveer 1215 en 1594 
een vrouwenklooster gestaan dat tot de cisterci-
enzerorde behoorde: klooster Yesse. Behalve de 
sporen van de oude kloostergracht is er boven de 
grond niets meer van de middeleeuwse bebou-
wing te zien. Tot voor kort was het klooster alleen 
bekend uit historische bronnen en van sporadi-
sche archeologische vondsten die in de omgeving 
zijn gedaan door de huidige bewoners. Door 
middel van een proefsleuvenonderzoek in 2010 
is de aanwezigheid van middeleeuwse gebouwen 
bevestigd door funderingssporen. Op basis van de 
uitkomsten van dat onderzoek, in combinatie met 
geofysisch onderzoek dat in 2016 werd uitge-
voerd, kon een reconstructie gemaakt worden 
van de vermoedelijke locatie en oriëntatie van de 
kloosterbebouwing. In mei 2017 is gestart met 
een meerjarig opgravingsproject door het GIA in 
het kader van de eerstejaars leeropgravingen.
 Door deze groeiende aandacht voor Yesse 
neemt onze kennis over de invulling van het ter-
rein en het dagelijks leven in het klooster gestaag 
toe. Een populair onderwerp hierbij is in hoeverre 
de nonnen zich hielden aan de regels die voor 
het monastieke leven golden. Zij dienden te leven 
volgens de Regel van Benedictus, waarvoor zij 
bij intreding een gelofte aflegden. Een belang-
rijk onderdeel hiervan was dat het kloosterleven 
sober moest zijn: uitingen van (persoonlijke) 
rijkdom waren hierbij uit den boze. Noodzakelijke 
wereldse bezigheden, zoals slapen en eten, waren 
enkel bedoeld om het lichaam te onderhouden 
en niet om fysiek genot te geven (Burton & Kerr 
2011: 110). Vondsten die in verband worden 
gebracht met economische (en dus wereldse) 

bezigheden en uiterlijk vertoon leiden vaak tot de 
conclusie dat de bewoonsters van Yesse het niet 
zo nauw namen met hun gelofte. Hierbij valt bij-
voorbeeld te denken aan munten, muntgewichtjes 
en gekleurd vensterglas. Ook dierlijk slachtafval 
wordt soms gezien als een teken van verval van 
het kloosterideaal, omdat vlees eten volgens de 
Regel verboden was.
 Hoewel dit uiteraard een interessante en span-
nende conclusie is, moeten we ons afvragen in 
hoeverre dit juist is. In dit artikel zal ik ingaan op 
de naleving van het soberheidsideaal in kloos-
ter Yesse aan de hand van onderzoek naar het 
aardewerk. Ik zal enerzijds bespreken hoe, en of, 
een hedendaagse onderzoeker kan bepalen of iets 
wel of niet sober is. Daarnaast zal ik bespreken 
in hoeverre het aardewerk van Yesse, waarvan 
we grotendeels geen specifieke archeologische 
context kennen, gebruikt kan worden om meer te 
weten te komen over de bewoonsters. Vanwege 
de in veel gevallen problematische datering door 
het ontbreken van een duidelijke context, is het 
aardewerk voor dit onderzoek verdeeld in twee 
periodes, nl. de eerste twee eeuwen van het kloos-
ter (1200-1400) en de laatste twee (1400-1594).

De cisterciënzer orde
De cisterciënzerorde werd in de 11de eeuw 
opgericht door Robert van Molesme, een Franse 
monnik die zich afzette tegen de groeiende weel-
derigheid en decadentie van de kloosters uit zijn 
tijd. Met de nieuwe orde streefde Molesme naar 
een kloosterleven dat geheel in het teken stond 
van God, wat volgens hem bereikt kon worden 
door een leven dat gedomineerd werd door sober-
heid en eenvoud. Het eerste cisterciënzerklooster 
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werd gesticht in 1098 in Cîteaux en een halve 
eeuw later was de orde geïntegreerd in de hele 
christelijke wereld met kloosters door heel Europa 
(Burton & Kerr 2011: 1). Hoewel in eerste instan-
tie alleen mannenkloosters gesticht werden, werd 
in 1213 besloten dat ook cisterciënzer vrouwen-
kloosters toegestaan waren. In 1228 werd dit be-
sluit weer ingetrokken vanwege de opkomst van 
een overweldigende hoeveelheid vrouwenkloos-
ters, waaronder klooster Yesse in 1215. Nederland 
telde in de Middeleeuwen veertien cisterciënzer 
mannenkloosters en eenentwintig vrouwenkloos-
ters. In Groningen stad en ommeland hebben 
zeven cisterciënzerkloosters gestaan.
 Gekant tegen het verval van het kloosterleven, 
wilden de cisterciënzers terug naar de Regel van 
Benedictus in de oorspronkelijke vorm. Ze wilden 
de Regel precies naleven zoals hij ooit opgeschre-
ven was. Om daarvoor te zorgen, werden er visi-
taties gehouden, meestal door een pater van het 
moederklooster. Ook voor Yesse waren dergelijke 
‘toezichthouders’ aangesteld, eerst in het Duitse 
klooster Heisterbach en later in het klooster van 
Aduard (Bos 2014: 11).
 Soberheid was een van de belangrijkste aspec-
ten van het kloosterleven, zowel in het handelen 
van de kloosterlingen als in de materialiteit van 
het klooster. Zo konden de bewoners van het 
klooster hun leven leiden met zo weinig mogelijk 
profane afleidingen. De uiterste vorm hiervan was 
het clausuur, het woongedeelte van de nonnen en 
monniken waar niemand anders mocht komen, 
wat hen van de seculiere wereld isoleerde. Men 
moest, uitzonderingen daargelaten, altijd stil zijn; 
nutteloos geklets en grappen waren uit den boze. 
Wat betreft materialiteit was persoonlijk bezit 
verboden en de inboedel van het klooster moest 
slechts zijn primaire functie dienen zonder onno-
dige opsmuk. Dit gold voor de kleding – simpel en 
kleurloos – en ook voor de architectuur en inrich-
ting van de kloostergebouwen – zonder decoratie, 
kleur en figuratieve afbeeldingen.
 Over het aardewerk van het klooster 
zijn geen specifieke regels, maar aangezien 

soberheid centraal stond in alle aspecten van het 
kloosterleven, heb ik in mijn onderzoek aange-
nomen dat dit ook in alledaagse objecten het 
geval was. Dat zou betekenen dat het aardewerk 
dus functioneel moest zijn en geen schijn van 
rijkdom of aanzien diende te vertonen. Afgaande 
op de regels over architectuur en kleding is het 
daarom aannemelijk dat aardewerk kleurloos en 
zonder decoratie moest zijn om binnen de regels 
van de orde te passen.

Ideaal versus realiteit?
Anders dan de Regel van de orde misschien doet 
vermoeden, hadden veel cisterciënzerkloosters 
een groot netwerk, waren zij betrokken in winst-
gevende economische activiteiten en oefenden zij 
veel invloed uit in hun omgeving door hun mach-
tige positie en rijkdom. Ook in Groningen hadden 
abten en abdissen (respectievelijk de mannelijke 
of vrouwelijke overste van een klooster) een aan-
zienlijke machtspositie in de regionale politiek. 
De Groningse kloosters worden zelfs deels verant-
woordelijk gesteld voor de economische bloei in 
Stad en Ommeland in de 13de en 14de eeuw (Lier 
2011: 11, 22). Ook Yesse staat bekend als een rijk 
klooster met veel grondbezit. Al in 1245, kort na 
de stichting, kon het convent een groot geldbe-
drag neertellen voor het kopen van een erf. In 
1595, kort nadat het klooster buiten gebruik was 
geraakt, werd het complete grondbezit van Yesse 
vastgesteld op 3.173 hectare (Deter Oude Weme 
2015: 186, 197). 
 De rijkdom van de cisterciënzerkloosters was 
onder andere waarneembaar in het glas in lood in 
bonte kleuren dat de ramen sierde. Daarnaast zijn 
er gedecoreerde vloertegels die ‘typisch cisterci-
enzers’ genoemd worden. Manuscripten die door 
cisterciënzers werden gekopieerd konden uitzon-
derlijke miniaturen in meerdere kleuren bevatten, 
soms aangezet met goud. Hoewel niet veel bekend 
is van het kloostergebouw van Yesse, zijn een 
vloertegel met gestempeld reliëf en een sierlijk 
kapiteel aangetroffen (Bos 2014: 27, 33). Tijdens 
de opgraving in 2017 en 2018 zijn bovendien 
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fragmenten van gekleurd vensterglas en glas-in-
lood-strips gevonden.
 Het historisch debat over de cisterciënzers is 
lang gedomineerd door de ogenschijnlijke te-
genstelling tussen hoe het kloosterleven volgens 
de regels zou moeten zijn en hoe het in werke-
lijkheid was: een strijd tussen ideaal (de Regel) 
en realiteit (het kloosterleven in de praktijk). 
Recentelijk is deze visie ter discussie gesteld 
door onder andere Bruun & Jamroziak (2012) 
en Burton & Kerr (2011). Zij beweren dat de we-
reldse positie van kloosters niet in strijd was met 
het cisterciënzersideaal, maar er juist inherent 
aan was (Bruun & Jamroziak 2012: 3–4; Burton 
& Kerr 2011: 187). De cisterciënzers deden 
uitgebreid verslag van hun economische activi-
teiten, contacten en inkomsten. Dit was duidelijk 
geenszins reden voor gêne of geheimen. Blijkbaar 
betekende dit voor hen geen verval van hun spi-
ritualiteit, maar iets wat daarnaast kon bestaan. 
Inkomsten waren bovendien essentieel voor het 
bestaan van een klooster. De sterke economische 
positie zou zelfs als een reden voor het grote suc-
ces van de cisterciënzerorde gezien kunnen wor-
den. Om die economische positie te verkrijgen 
en vervolgens te behouden, was het voor abten 

en abdissen noodzakelijk om contacten te heb-
ben met hun – seculiere – omgeving. Daarnaast 
moet niet worden onderschat hoe belangrijk het 
christendom was in de middeleeuwse samenle-
ving. Kloosters ontvingen giften omdat men daar 
zielenheil voor terugverwachtte. Dat waren geen 
corrupte, maar eerlijke en wederkerige trans-
acties. Het bieden van spirituele verrijking aan 
leken buiten het klooster en het verspreiden van 
de goddelijke boodschap, waarvoor inmenging 
met de wereld onvermijdelijk was, was voor cis-
terciënzers een belangrijk deel van het kloosterle-
ven (Burton & Kerr 2011: 189).
 Het is hierbij ook belangrijk om op te mer-
ken dat de kloosterregels en de opvatting over 
soberheid en wat dat precies inhield, zeker niet 
onbuigzaam waren. Zo mochten uitzonderingen 
gemaakt worden voor novicen (‘leerling-nonnen’ 
die nog in hun proeftijd zaten) die nog niet aan 
het kloosterleven gewend waren, of voor oude en 
zieke broeders en zusters. Zij kregen dan bijvoor-
beeld meer rust of voedzamer eten. Bovendien 
waren de juiste interpretatie van de Regel en de 
vraag of en in hoeverre een geestelijke daarvan 
mocht afwijken tijdens de Middeleeuwen al kwes-
ties waarover werd nagedacht en gediscussieerd 
(Burton & Kerr 2011: 110). Een punt van ondui-
delijkheid was bijvoorbeeld de positie van de abt 
en de abdis. Volgens de Regel diende de klooster-
overste altijd te worden gehoorzaamd, maar wat 
als de abt iets opdroeg wat in tegenspraak was 
met een ander deel van de Regel?
 Het ‘meten’ van soberheid en beoordelen of 
iets wel of niet sober was, is dus problematischer 
dan in de eerste instantie misschien verwacht zou 
worden op basis van de regels van de cisterciën-
zers. Hoe kunnen we als moderne wetenschappers 
oordelen over hoe ‘goed’ het kloosterideaal in 
de Middeleeuwen werd nageleefd, als dit ideaal 
destijds al meerzijdig en per persoon verschillend 
was? Dit betekent niet dat het oninteressant is 
om naar de inboedel – in dit geval het aardewerk 
– van een klooster te kijken in het kader van het 
soberheidsideaal. Het betekent slechts dat bij de 

Fig. 1. Relatieve 
verdeling van de 
meest voorkomende 
bakselsoorten binnen 
het onderzochte 
aardewerk.
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interpretatie van het materiaal de context waarin 
het gevonden wordt in ogenschouw moeten 
worden genomen. Als de kloosterlingen vonden 
dat hun aardewerk binnen de kloosterregels paste, 
wat zegt dat dan over hun perceptie van het 
soberheidsideaal?

Aardewerk van Yesse, 1215-1400
Het onderzochte aardewerk is afkomstig uit 
zowel de verzameling materiaal van de huidige 
bewoners van het terrein als uit de opgraving van 
2017. Het kloosterterrein is na de opheffing van 
het klooster in 1594 waarschijnlijk constant in 
gebruik geweest. Daarnaast zijn er steeds meer 
aanwijzingen dat er in de Vroege Middeleeuwen, 
wellicht zelfs eerder, al sprake was van bewoning 
op het terrein. Het aardewerkspectrum beslaat 
dan ook een veel langere periode dan de klooster-
tijd alleen. In dit artikel zal ik mij richten op het 
aardewerk dat gedateerd is in de kloosterperiode 
(1215-1594). Daarvoor zijn 1.339 scherven met 
een totaalgewicht van ca. 31 kg macroscopisch 
onderzocht. Het onderzochte aardewerk lijkt een 
goede afspiegeling te zijn van de kloosterinboe-
del (fig. 1). Het materiaal lijkt bovendien vrij 
evenredig verdeeld over de eerste en laatste twee 
eeuwen van de bestaansperiode.
 Het grootste gedeelte van het onderzochte 
aardewerk bestaat uit gebruiksgoed, nl. het ko-
gelpotaardewerk en het roodbakkend aardewerk. 
Dit wordt zowel in arme nederzettingen, als in 
rijke steenhuiscontexten gevonden. Zeker in de 

eerste twee eeuwen van het klooster lijkt het aar-
dewerk gedomineerd door eenvoudige vormen, 
zonder uitingen van rijkdom. Luxe importaar-
dewerk, daterend uit de 13de en 14de eeuw, dat 
wel is aangetroffen tijdens opgravingen van het 
rijke Calmershuis te Groningen, wordt slechts 
sporadisch gevonden in het materiaal van Yesse. 
De enige aanwijzing die we hebben voor luxe 
aardewerk in de beginfase van het klooster is 
een klein stukje Vlaams hoogversierd, gedateerd 
tussen ca. 1200-1350. Bij deze vorm van rood-
bakkend aardewerk had het aangebrachte lood-
glazuur niet alleen een praktische maar ook een 
decoratieve functie, die moest zorgen voor een 
luxueus uiterlijk van het object. Ter vergelijking: 
in het Calmershuis kwam dit aardewerk voor in 
ruim zestig vondstnummers (Mennens-van Zeist 
1992: 270).
 Hoewel bekend is dat klooster Yesse in de 
eerste decennia van haar bestaan al erg rijk was, 
investeerde men blijkbaar niet in aardewerk dat 
de vooraanstaande huishoudens in Groningen in 
hun bezit hadden. Wat mogelijk wel pleit voor het 
bestaan van enige rijkdom in de eerste periode, 
is de aanwezigheid van proto- en bijna steengoed 
en een ruime hoeveelheid echt steengoed. In de 
beginjaren van de steengoedproductie was het nl. 
nog een duur product, dat het klooster blijk-
baar kon en wilde betalen (Mennens-van Zeist 
1992: 279) Daarbij moet opgemerkt worden dat 
steengoed in eerste instantie gezien kan worden 
als functioneel, omdat de grote dichtheid van 

Fig. 2. Links: 
Fragment van een 
prestigieus groen-
geglazuurd bord, 
vermoedelijk uit 
Keulen. Rechts:
Fragment van 
het bord met 
gotische letters. 
Datering eind of 
post-kloosterperiode.
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het baksel het geschikt maakte voor vloeistof-
fen. Steengoed is daardoor niet per definitie luxe. 
Ook zijn er uit de periode 1200-1400 nauwelijks 
versierde vormen aanwezig. Al met al lijkt het 
aardewerk uit deze periode goed aan te sluiten 
bij de Regel van de cisterciënzers: functioneel en 
zonder opsmuk of overbodige uiting van luxe.

Aardewerk van Yesse, 1400-1594
Vanaf circa 1400 lijkt er een verandering zicht-
baar in het bestudeerde materiaal. Hoewel rood-
bakkend gebruiksgoed nog veelvuldig voorkomt, 
zijn er ook vormen die wat meer naar ‘chic’ 
aardewerk neigen. Zo is er een ruime hoeveelheid 
steengoed met glazuur aanwezig. Omdat opper-
vlaktebehandeling bij steengoed geen functie had 
zoals bij roodbakkend aardewerk, moet dit als 
decoratief gezien worden. Al het gedecoreerde 
roodbakkende aardewerk komt ook uit de peri-
ode 1400-1594, voornamelijk uit de 16de eeuw. 
Het gaat vooral om borden: objecten die veelal 
gebruikt werden om het eten in op te dienen. Dit 
gedecoreerde aardewerk had de functie om ‘ge-
presenteerd’ te worden aan de nonnen of wellicht 
aan bijzondere gasten. De roodbakkende borden 
hoeven waarschijnlijk niet gezien te worden als 
dure producten – ze werden bijv. ook aangetrof-
fen in het arme klooster Bethlehem (Schrickx 
2015: 237, 275). Ondanks dat de borden mis-
schien niet duur waren, maakte de decoratie ze 
niet meer puur functioneel waardoor gesteld kan 
worden dat ze niet binnen het kloosterideaal 
pasten. Een fragment van een 16de-eeuws witbak-
kend bord met loodglazuur uit Keulen staat wel 
bekend als een luxeproduct dat bedoeld was om 
prestige uit te stralen (fig. 2; Bartels 1999: 153). 
Een scherf van een gedecoreerd majolicabord 
wijst ook op luxe en decoratie, maar de date-
ring hiervan (1575-1625) in combinatie met het 
ontbreken van een duidelijke archeologische 
context maakt de associatie met het kloosterle-
ven problematisch. Opvallend was ook een bord 
met geelgroen loodglazuur, waarbij op de vlag 
gotische letters stonden (fig. 2).

 In de laatste twee eeuwen van Yesse lijkt er 
een verandering te zijn in het aardewerk, waarbij 
vooral decoratie en – in mindere mate – luxegoe-
deren een grotere rol gaan spelen. De vondst van 
een voetfragment van een 16de-eeuwse glazen 
noppenbeker (tamelijk luxe servies) bij de op-
graving van 2017, sluit aan bij deze hypothese. 
Echter, in vergelijking met bijv. het aardewerk 
uit vrouwenklooster Mariënhorst-Ter Hunnepe 
bij Deventer (13de tot 16de eeuw) is de mate van 
luxe in het aardewerk van Yesse beperkt. In 
Mariënhorst-Ter Hunnepe zijn vele vormen met 
appliques aangetroffen: op steengoedvormen ter 
decoratie aangebrachte klei. Sommigen daarvan 
waren vrij simpel, met kleine medaillons op de 
rand, maar anderen waren veel uitbundiger gede-
coreerd zoals een 16de-eeuwse steengoed Schnelle 
(beker) waarop de roeping van Mattheus staat 
afgebeeld (Nijhof 1998: 103–106). Steengoed dat 
zo uitbundig versierd was vinden we in Yesse niet 
terug. Zelfs subtiele randstempels op het steen-
goed zijn in Yesse nauwelijks aangetroffen.

Nonnen of leken 
Het terrein van een Middeleeuws klooster werd 
niet alleen bewoond door nonnen of monniken, 
maar ook door lekenbroeders of lekenzusters. Zij 
woonden in het klooster om de kloosterlingen 
bij te staan in het (voornamelijk fysieke) werk. 
Leken legden geen gelofte af, dus voor hen golden 
andere, minder strenge regels (Bos 2014: 23). 
 Vanwege het ontbreken van een duidelijke 
archeologische context voor het grootste deel van 
het vondstmateriaal, is het moeilijk om vast te 
stellen aan wie het aardewerk toebehoorde: de 
nonnen of de leken. Toch lijkt het mij een aan-
nemelijke hypothese dat het luxe materiaal wel 
aan de nonnen toebehoorde, of collectief aan het 
klooster. De leken waren namelijk vaak arme, 
ongeletterde lieden (Lier 2011: 18). Het is daarom 
onwaarschijnlijk dat lekenbroeders en -zusters in 
het bezit waren van luxegoederen zoals het bordje 
van witbakkend aardewerk uit Keulen of het bord 
dat versierd was met de gotische letters.
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Kortom, het is niet zeker of het servies uit dit 
onderzoek louter bestaat uit aardewerk dat door 
de nonnen in gebruik is geweest. Meer en gede-
tailleerder onderzoek is nodig om een uitspraak 
te kunnen doen over de verspreiding van het 
materiaal over het terrein om zodoende te kunnen 
oordelen of de vindplaats van het materiaal cor-
respondeert met de oorspronkelijke indeling van 
het kloosterterrein. Echter, als we ervan uitgaan 
dat het luxere aardewerk wel aan de nonnen toe-
behoorde, is het alsnog een interessant gegeven 
dat dergelijk luxe aardewerk uit de eerste periode 
geheel lijkt te ontbreken en in de laatste eeuw wel 
voorkomt, zij het in geringe mate.

Sober en chic?
De huidige visie op soberheid binnen de cister-
ciënzerorde is dat deze niet zomaar kan worden 
‘gemeten’ aan de hand van de mate van luxe, 
rijkdom en uiterlijk vertoon. Dat is ook het geval 
voor dit onderzoek. Het idee dat het kloosterideaal 
onveranderd is gebleven in de vier eeuwen dat 
het klooster van Yesse heeft bestaan, is onrealis-
tisch. De opkomst van luxe aardewerk hoeft niet 
per definitie gezien te worden als een aanwijzing 
voor het verval van het kloosterideaal. We moeten 
ernaar streven de verandering van het aardewerk 
in de historische context te verklaren en onszelf 
afvragen: wat is er veranderd dat het ‘luxe’ aar-
dewerk in de 15de en 16de eeuw wel geschikt werd 
geacht voor het kloosterleven? Dit kan mogelijk 
te maken kunnen hebben met het feit dat in de 
16de eeuw de belangstelling voor het klooster-
leven sterk was afgenomen in Groningen Stad 
en Ommeland, waardoor kloosters genoodzaakt 
waren de levenswijze van nonnen aangenamer te 
maken, om het bestaan van het klooster überhaupt 
te kunnen doorzetten (Brood 2011: 37). Toen het 
kloosterleven onder druk kwam te staan, was het 
wellicht ook belangrijker om relaties met gegoede 
personen in de regio in stand te houden, waardoor 
men bereid was prestigieuze giften aan te nemen 
of de gasten sierlijk aardewerk voor te zetten. Het 
soberheidsideaal moest aangepast worden aan 

de tijdsgeest. Dat er geen zeer uitbundig versierd 
steengoed is aangetroffen en het feit dat gewoon 
gebruiksgoed nog steeds dominant was, zijn 
aanwijzingen dat er nog wel richtlijnen bestonden 
voor wat geoorloofd was en wat niet.
 De aanwijzingen in dit onderzoek voor een der-
gelijke trend zijn echter gering. Om een uitspraak 
te kunnen doen over de rol van het soberheidside-
aal in het klooster van Yesse zou niet alleen naar 
het aardewerk maar ook naar andere aspecten 
van het kloosterleven gekeken moeten worden. 
Zaken zoals de architectuur van het klooster, 
de begravingen van de nonnen en de aanwezige 
metaalvondsten schetsen wellicht een heel ander 
beeld. De volledige context moet daarom in acht 
worden genomen om harde uitspraken te kunnen 
doen over de invulling van het soberheidsideaal 
door de nonnen in klooster Yesse. Dit onderzoek 
naar het aardewerk is een eerste stap in die 
richting; een klein stukje van de puzzel van het 
verhaal van klooster Yesse.

Pottery from the Yesse convent:  
sober or chic?
Between 1215 and 1594, a Cistercian convent 
for women was situated on the current bound-
ary between Haren and Groningen. In recent 
years, new research (including excavations by 
the GIA) has increased our knowledge about 
the monastic buildings as well as daily life at 
the convent. An important point of interest 
in this research is to what extent the nuns of 
Yesse followed the rules regarding the sobriety 
of monastic life. In this article I discuss the 
pottery found at Yesse and what it can tell 
us about the ideas regarding sobriety at the 
convent. I argue that the (slightly) increasing 
amount of luxurious and decorated pottery 
that is found in the final period might be linked 
to the problems that affected conventual life 
because of the decreasing popularity of monas-
ticism in the region, and not necessarily to the 
nuns’ ignorance of the sobriety ideal.
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