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VOORREDE.

Het verschijnen van dit proefschrift biedt mij een
welkome gelegenheid om mijn dank te brengen aan
die Hoogleeraren der Amsterdamsche Universiteit, wier
onderwijs en voorlichting mij in vroeger jaren zijn ten
deel gevallen. Inzonderheid geldt die dank U, Professor
Cramer, hooggeachte Promotor. Wat velen met mij
weten, wensch ik hier in het openbaar uit te spreken.
Uw hartelijke belangstelling blijft Uwe leerlingen volgen,
ook nadat zij reeds geruimen tijd de Academie hebben
verlaten. Niet wij behoeven U te zoeken: wij gevoelen,
dat Gij ons niet loslaat. Uwen tijd stelt Gij voor ons
beschikbaar; met Uwe ervaring, Uwe kennis en kunde
zijt Gij immer bereid ons te helpen. Wat mij betreft,
het is mij na de voltooiing van deze studie een behoefte
te erkennen, dat ik steeds een deel van mijne opgewektheid bij den arbeid aan U en Uwe belangstelling heb
te danken gehad.
Voorts betuig ik mijne erkentelijkheid aan de bibliothecarissen die mij op zoo vrijgevige wijze het gebruik
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hebben vergemakkelijkt van de aan hunne zorg toevertrouwde boeken en handschriften. Ik noem Dr. S. G. de
Vries te Leiden, Dr. C. P. Burger Jr. te Amsterdam, de
Heeren J. C. van Slee te Deventer en H. Hymans te
Brussel. Ook mag ik de hulp niet vergeten, welke Dr.
P. C. Molhuysen, Conservator der Handschriften van de
Leidsche Universiteits- Bibliotheek mij meermalen, en
steeds met groote voorkomendheid heeft verleend; evenmin de welwillendheid, waardoor de Zeereerwaarde Heer
J. van den Gheyn, die dezelfde betrekking aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel bekleedt, mij aan zich heeft
verplicht. Mr. J. Acquoy te Deventer had de goedheid,
mij inzage te verleenen van de schriftelijke nalatenschap
van zijn vader, voor zoover zij betrekking heeft op de
kloostervereeniging van Windesheim; en hoewel ik, wat
Diepenveen betreft, daarin niets heb gevonden wat mij
van elders onbekend was, kon ik mij toch niet verdiepen
in dezen schat van bijvoegselen en aanteekeningen zonder
mij versterkt te gevoelen in mijn eerbied voor den
schrijver. — Nog vele anderen, gelijk Ds. D. A. Brinkerink
te Bovenkarspel en Dr. J. S. van Veen te Arnhem, zijn
mij behulpzaam geweest met hunne boeken, hunne inlichtingen, hunne opmerkingen; al richt ik niet het woord
tot ieder hunner afzonderlijk, aan allen gezamenlijk betuig
ik langs dezen weg mijn welgemeenden dank. Maar
behalve mijn neef en vriend Ds. K. Vos te Woudsend,
die de drukproeven heeft helpen nazien en het Register
heeft vervaardigd, zijn er nog twee, wier namen ik hier
allerminst mag verzwijgen. Sinds de voltooiing van dit
boek zijn beiden reeds door den dood weggenomen.
De eerste is wijlen de Heer Bernard J. M. de Bont.
Aan zijn welwillendheid ben ik het verschuldigd, dat ik
een nog geheel onbekend handschrift niet alleen in
gebruik, maar ook in bezit heb kunnen krijgen. Bedoeld
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HS. is verwant aan het bekende HS. D 1 ) en aan MS. No.
8849-8859 2 ) van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Het overtreft echter beide in belangrijkheid en vormt
met dit tweetal de hoofdbronnen waaruit de geschiedenis
van Diepenveen moet worden afgeleid. Een kort woord
over zijn inhoud er herkomst vinde daarom hier een
plaats.
Blijkens het opschrift op fol. i ro van het voorwerk:
„Liber monasterij beate Marie in Dyepenven ordinis
Regularissarum sancti Augustini", behoorde het boek
eenmaal aan de welvoorziene bibliotheek van ons klooster.
Het is daar ook geschreven: fol. 2 ro bevat de mede
„Dit bock heeft ghescreuen suster Griet-deling:
Essinchghes ende ghecndet op des hillighen cruces dach
Exaltacio 3 ) Anno Domini m vc xxiiij". Daarop volgt
(fol. 3 ro-4 ro) een inhoudsopgave, niet minder dan een
en vijftig biographieën 1 ) van Diepenveensche zusters
benevens die van Johannes Brinckerinck vermeldend.
Deze stukken vormen het eigenlijke werk en zijn verdeeld over 414 folio's (828 bladzijden). Met duidelijke
hand heeft zuster Griet Essinchghes het zware papier
in één kolom beschreven; slechts enkele beginletters
zijn op de sobere wijze der Windesheimers versierd.
De band, kennelijk uit lateren tijd afkomstig, is van
i) Uitgegeven door D. A. Brinkerink, Groningen 1904. Verg.
beneden, blz. 8, de aant.
2) Zie hierover de Narratio de inchoatione Domus clericorum in
Zwollis van Jacobus de Voecht uitgegeven door Dr. M. Schoengen
(Werken van het Hist. Genootschap te Utrecht, derde serie,
No. 13, Amsterdam 19o8), Inleiding, blz. LXXXI-CVII
3) i4 September.
4) Drie daarvan handelen over twee zusters (bloedverwanten)
te gelijk. — De drie laatste levensbeschrijvingen zijn onderdeelen
van het uitgebreide opstel over Hilwartshuizen, dat ook in HS.
D voorkomt.
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perkament en draagt op den rug den titel: „Fondatie
des Kloosters Diepenven". De biographieën zijn grootendeels dezelfde als die van HS. D; echter zijn zij, blijkens
de opgave hierboven, talrijker en, wat haren inhoud
betreft, vollediger. Den lezer die belangstelt in de
onderlinge verhouding der Handschriften, meen ik te
mogen verwijzen naar Bijlage I: daar is deze vraag
opzettelijk ter sprake gebracht en, naar ik vertrouw,
voldoende beantwoord.
Ik wensch mij hier tot deze vluchtige beschrijving
te bepalen: het Handschrift toch is belangrijk genoeg
om het later, hetzij in zijn geheel, hetzij gedeeltelijk
te publiceeren. Bij die uitgave eerst zal een volledige
beschrijving op hare plaats zijn. Tevens heb ik, om niet
vooruit te loopen op dien lateren arbeid, geen stukken
uit mijn Handschrift in de Bijlagen opgenomen; dat
het echter bij mijne studie voortdurend door mij is
gebruikt, zal ieder onmiddellijk kunnen zien. Ik heb
het, de door Moll aangegeven methode volgend 1 ),
aangehaald als Handschrift DV.
Van de herkomst van dit kostbare stuk weet ik — of
liever, wist de Heer De Bont mij — weinig te zeggen.
Indertijd is het in bezit geweest van den Heer Oscar

i) Men zie de Voorrede van zijn 7ohannes Brugman, blz. VII-XI.
Het HS. dat op Meester -Geertshuis betrekking heeft noemde
hij HS. G; dat op Diepenveen betrekking heeft HS. D. Aan dit
laatste nu is het mijne verwant; om zoowel de overeenkomst als
het verschil aan te duiden, noemde ik het HS. DV. Ik voeg
hier de opmerking bij, dat ik in mijne aanteekeningen zooveel
mogelijk heb verwezen naar de bronnen, die onder het bereik
van den lezer zijn; dus eerst naar HS. D, vervolgens naar
MS. 8849-59, en pas waar deze beide minder volledig bleken,
naar HS. DV. Dit ter verklaring van het schijnbaar willekeurige
in mijne verwijzingen.
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Gallot te Venlo, die bij zijn familie bekend stond als
een man van studie. Na zijn dood ging het door erflating
en verkoop in verschillende handen over, totdat het, in
Maart 1907, het eigendom werd van den Heer De Bont.
Deze, beoefenaar van onze middeleeuwsche kerkgeschiedenis en schrijver van „De Regale Abdij van Egmond ",
was de man om de waarde van het Handschrift voor
de wetenschap in te zien; dat hij het niettemin aan mij
heeft afgestaan, is mij een blijvende reden tot erkente-

lijkheid.
Mijn laatste woord geldt mijne ontslapen Moeder. Om
mij behulpzaam te zijn bij de voorbereidende studiën
voor dit boek, heeft zij, ondanks gevorderden leeftijd
en verzwakte krachten, van het uitgebreide „Handschrift
G" 1 ) een even keurige als nauwkeurige kopie voor mij
vervaardigd. Vele en gewichtige diensten heeft haar
afschrift mij bewezen, dat ik met weemoedige dankbaarheid als een heilig aandenken bewaar.

i) Het bevat, behalve een inleiding, vier en zestig levens
zusters uit Meester- Geertshuis te Deventer-beschrijvnga
en vier opstellen van meer algemeenen aard. Verg. Moll, 7ohannes
Brugman dl. I, Voorrede, blz. VII v. Naar het „Afschrift MoU",
aanwezig in de Universiteits- Bibliotheek te Amsterdam, is de
bedoelde kopie genomen. Het oorspronkelijke HS. berust in het
Depot van Rijksarchieven in Gelderland (te Arnhem).

INHOUD.
INLEIDING.

(blz. t-5).
Belangrijkheid van het onderwerp (blz. i v). Rechtvaardiging
van den titel (blz. 3). Verdeeling der stof (blz. 3 v).

EERSTE HOOFDSTUK.

Johannes Brinckerinck en de zijnen vóór de stichting
van Diepenveen.
(blz. 7 49).
-

Zijn geboorte (blz. 9). Zijn jeugd en schooljaren, zijn aanleg
tot devotie (bIz. 9 -1 i). Hij komt in aanraking met Gerrit de
Groote (blz. 11 -13). Vergezelt dezen op diens prediktochten
(blz. 13-i5). Invloed van De Groote op hem (blz. 15 -17). Het
preeken wordt De Groote belet (blz. 17v). Zijn dood (blz. i8).
Brinckerinck onder de Broeders des gemeenen levens (blz. igv).
Toestand der devoten (blz. 21 v). Brinckerinck werkzaam buiten
Deventer, te Windesheim (blz. 22). Hij wenscht daar kloosterling
te worden (blz. 23 v). Hij komt in kennis met Zwedera van Runen
(blz. 24). Haar vroegere levensgeschiedenis (blz. 24-27). Brinckerinck haar leidsman (blz. 27). Zij ruilt haar huis voor dat der
Broeders (blz. 28). Brinckerinck denkt er opnieuw over, naar
Windesheim te gaan (blz. 28v). Hij wordt naar Mariënborn gezonden en helpt dit klooster bouwen (blz. 29). Ook hier verkrijgt
hij geen plaats (blz. 30). Ziekte en dood van Van den Gronde
(blz. 30-32). Brinckerinck in zijn plaats gekozen als rector van
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Meester -Geertshuis (blz. 32 v). Deze stichting in verval (blz. 33).
Welgeslaagde hervorming door Brinckerinck (blz. 33-37). Zijn
arbeid voor de vier andere zusterhuizen en zijn invloed buiten
Deventer (blz. 37 v). Tegenstand door hem ondervonden en de
wijze waarop hij dien bestrijdt (blz. 38-40). Zijn preeken (blz. 40v).
Behalve Zwedera van Runen nog andere aanzienlijke vrouwen
onder zijn leiding (blz. 41). Jutte van Ahuis (blz. 42v). Haar
samenwonen met Zwedera (blz. 43 v). Deze vooral wenscht in
Meester -Geertshuis te worden opgenomen (blz. 44). Zij kan dit
niet verwerven (blz. 45). Elsebe Hasenbroecks (blz. 46 v). Ook
zij toont dezelfde gezindheid (blz. 48). Besluit van Brinckerinck
om een klooster te stichten (blz. 48 v).

TWEEDE HOOFDSTUK.
De uitwendige geschiedenis van het Klooster.
(blz. 50-1 33).
Voorstel van Brinckerinck aan de zusters van Meester- Geertshuis (blz. 50v). De voor het klooster bestemde plaatste Diepenveen
(blz. 5i v). De zusters zelven bewerken den bodem in zwaren
arbeid (blz. 52-54). De eerste bewoonsters (blz. 54 v). Bij den
bouw helpen leekebroeders en werklieden (blz. 55 v). Geldelijke
steun, vooral van Zwedera van Runen (blz. 56-58). Men komt
tot eenigen welstand (blz. 58). De verhouding tot Meester
zelfstandig (blz. 6o v). Het-Gertshui(blz.59v)Dpen
doel is, dat het een klooster wordt van de Windesheimsche
Vereeniging (blz. 6r). Gunstige beschikkingen van bisschop
Frederik van Blankenheim (blz. 61-63). Het geestelijk gezag,
waaronder Diepenveen staat (blz. 63). Het kapittel van Deventer
verleent medewerking (blz. 64). Kapel en kerkhof gewijd (blz. 64).
Geschillen met den magistraat en den proost van Deventer
(blz. 64-66). Het kapittel van Windesheim geeft toestemming
(blz. 66). De rector der Mariakerk eveneens (blz. 66 v). Inkleeding
der twaalf eerste zusters (blz. 67-69). Diepenveen een besloten
klooster (blz. 69 v). Vóór het kapittel van Windesheim het inlijft,
moeten de gebouwen aan bepaalde eischen voldoen (blz. 70).
De steenen kerk gebouwd en gewijd (blz. 71 v). Diepenveen
ingelijfd (blz. 72). Beschrijving van het klooster (blz. 73-78). De
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gevolgen der incorporatie: i. D e verhouding, waarin h e t
afzonderlijke klooster tot het kapittel komt
(blz. 78-82). a. Diepenveen zendt geen afgevaardigde naar het
generaal kapittel (blz. 78). b. Nauwe betrekking tot Windesheim
(blz. 79-81). c. De jaarlijksche visitatie (blz. 8i v). 2. D e „C o nstitutiones" van het kapittel voor de vrouwenkloosters ook te Diepenveen grondwet (blz.
82-to3). Reguliere kanunnikessen der orde van St. Augustinus
(blz. 83). De verschillende soorten van zusters te Diepenveen:
a. De nonnen (blz. 83 v). Haar kleederdracht (blz. 84-86). Uit
haar midden het bestuur gekozen (blz. 86). De priorin; haar
benoeming, hare rechten en plichten (blz. 87-90). De suppriorin

(blz. 90v). De procuratrix (blz. gi v). b. De conversinnen (blz.
9 2- 94). Zij vervullen verschillende der overige betrekkingen (blz.
94). De kelderwaarster, de reventerwaarster (blz. 94). De zieken
-warste(blz.94v)Dkdrwaste(blz.95)Dkorche
(blz. 95 v). De voorzangster (blz. 96). De boekenbewaarster
(blz. 96 v). c. De ongekleede zusters (blz. 97). d. De buitenzusters,
de familiaren en donaten (blz. 97-99). De streng afgezonderde
mannelijke bevolking (blz. 99). De rector en zijn werkkring
(blz. 99-io2). De onder hem staande broeders (blz. 102 v). De
kloosterbevolking, wat het aantal betreft (blz. 103-107). De maatschappelijke stand der zusters; hare herkomst (blz. io7). Bezittingen en inkomsten van het klooster (blz.
107-116). Landbezit (blz. 1o9 -113). Renten (blz. 113 v). Tienden
(blz. 114v). Nauwkeurig beheer (blz. i i5 v). Data en fat a
uit de geschiedenis van Diepenveen (blz. 117133). Het klooster tijdens het Interdict van 1425-1432 (blz. 117 119). Bezoek van Nicolaas van Cusa (blz. ii9). Groote sterfte in
1452 (blz. 119v). Schade bij het beleg van Deventer in 1456
(blz. 120-122). Nog grootere sterfte in 1503 (blz. 122 v). Moord
en doodslag in het klooster (blz. 123v). De rust niet gestoord
tijdens de eerste jaren der Hervorming (blz. 124 v). Maatregel
ter bescherming van het klooster in 1566 (blz. ia). De verwoesting in 1578 (b lz. 125 v). De zusters betrekken het Minderbroedersklooster te Deventer (blz. 127v). Zij gaan over naar
Meester -Geertshuis en vervolgens naar Brandeshuis (blz. 129).
De bezittingen vervallen aan Deventer (blz. 130v). De zusters
sterven uit (blz. 130). Laatste overblijfselen van het klooster
(blz. 131-133).

xv'
DERDE HOOFDSTUK.
De inwendige geschiedenis van het Klooster.
(blz. 1 34-3 04).
I.
Het gaan ten klooster.
(blz. 134-165).
De profetie van Gerrit de Groote bewaarheid (blz. 134 v).
Zedelijke ernst en vrome zin, door hein gewekt (blz. 135 v).
Een aantal devote vrouwen zoekt zielsrust te Diepenveen (blz.
136). De redenen, waarom zij naar het klooster
gaan (blz. 137-156). 1. Geloften van ouders voor hunne kinderen
(blz. 137). Gevolgen daarvan (blz. 138). 2. Teleurstellingen en
smarten; de ruwheid van het middeleeuwsche leven: Beatrix
van der Beeck (blz. 138 -140). — Het innerlijk leven: 3. Vrees
voor de eeuwige straf (blz. '40 v). Katharina van Naaidwijk (blz.
14r-í44). 4. Begeerte der eeuwige zaligheid (blz. 145). Beide gaan
samen: Souken van Dorsten (blz. 146v). 5. Liefde tot het
kloosterleven (blz. 147 vv). a. Zij is soms zeer zwak: Jutte van
Kuilenburg e. a. (blz. 148). b. Zij is rein en sterk: Truken van
der Beeck (blz. 149 v). e. Zij wordt een hartstochtelijk verlangen,
dat niets ontziet: Elizabeth van Heenvliet (blz. 15o-156). Tegenstand en hulp, aan toekomstige kloosterzusters geboden: Mette
van Linbeck e. a. (blz. r56-158). De smart in vele gezinnen en
hoe men te Diepenveen daarover denkt (blz. 159 v). De jeugdige
leeftijd van verschillende zusters (blz. í6o v). De inkleeding na
korter of langer tijd (blz. í6i v). De plechtigheden daarbij (blz.
762 v). De proeftijd (blz. 163 v). De professie (blz. 164 v).

II.
Leiding en Vorming in het Klooster.
(blz. X65—.
a. De beide voorname leiders van het klooster.
i. Johannes Brinckerinck. Zijn omgang met de zusters:
vrees voor vrouwen (blz. 165 v). Ontzag, dat hij inboezemt
(blz. 166). Zijn strengheid voor zichzelven en voor anderen

XVII

(blz. 167). Zijn groote menschenkennis (blz. 167 v). Zinrijke handelingen (blz. 168). Zijn liefde en toewijding (blz. 169). Zijn
godsvrucht (blz. 169-171). Hij is man der practijk, geen mysticus
(blz. 172-174). Zijn practische opvatting ook van de ascese
(blz. 174 v). Schaduwzijden (blz. 175-177). Zijn prediking voor
de zusters (blz. 177-18,). De opwekking tot zedelijken ernst
daarin (blz. 181-183). Overzicht en karakteristiek van Brinckerinck's
„collatiën" (blz. 183-196). — Zijn veelomvattende taak (blz.
197 v). De bejegening, die hij buiten het klooster ondervindt
(blz. 198). Zijn plan voor de toekomst (blz. 199). Zijn ziekte en
dood (blz. 199 v). Hij wordt te Diepenveen begraven (blz. 200 v).
Blijvende invloed, door hem daar geoefend (blz. toi v).
2. Salome S t i c k e n. Geen volledige biographie; alleen het
kenmerkende (blz. 202 v). Haar jeugd en haar bekeering (blz.
203-208). Haar leven in Meester- Geertshuis (blz. 209-212). Zij
komt te Diepenveen (blz. 213). Daar wordt zij de leidsvrouw
(blz. 214 v). Zij is het zuiverste type van de devote klooster
dagen (blz. 216 v). Haar mysticisme (blz. 217-220).-zusterBa
Eigenaardige monastieke geest onder hare leiding (blz. 221-223).
Door haar invloed het aantal zusters vermeerderd (blz. 224 v).
Haar liefdadigheid (blz. 225). Na een lang bestuur treedt zij af
(blz. 226 v). Haar laatste levensdagen (blz. 227 v).

b. De instellingen voor de vorming der zusters in
het klooster.
De clausuur; de bijna volstrekte afzondering van de wereld
(blz. 228-230). Gevolgen daarvan (blz. 230-233). De indeeling
van den dag (blz. 233-238). I-Iet zwijgen (blz. 238 v). Kapittel
houden (blz. 239 v). De straffen (blz. 241-243). De kloosterschool
(blz. 243-245). De bibliotheek (blz. 245-252). Enkele gebruiken
en plechtigheden (blz. 2 5 2-2 54)•

III.
Het geestelijk leven der zusters.
(blz. 2 54 3 04).
-

De menigte der kloosterlingen; niet allen even voortreffelijk
(blz. 254-256). Het verkeer met de onzienlijke wereld voortdurend
gezocht (blz. 256 v). Onderwerping aan de Kerk en hare leer

XVIII

(blz. 257). Het leerstuk der Drieëenheid (blz. 257). Onbewuste
verwarring van den tweeden persoon der Triniteit met den
eersten (blz. 258). Geloofsovertuiging betreffende de Voorzienigheid; vrome gezindheid en naïeve opvattingen; overspanning
(blz. 258-263). Christus; vrees voor den rechter (blz. 263 v) en
liefde tot den Zaligmaker (blz. 264). Het overdenken der passie;
mysticisme (blz. 264-266). Het sacrament des altaars (blz. 267).
Vereering van Maria (blz. 267-269); van de heiligen (blz. 269v)
en van hunne reliquieën (blz. 270 v). Engelen en visioenen (blz.
271-274). Geestverschijningen van afgestorvenen (blz. 274-276);
hulp aan zielen in het vagevuur gebracht (biz. 276 v). Het geloof
aan den duivel (blz. 277-280). — De wereldverachting der zusters
(blz. 280 v). Nochtans is over het geheel haar vroomheid niet
somber (blz. 281 v), al komen onder haar bekommerden en angstvalligen voor (blz. 282). Het aardsche niet heiligen, maar vernietigen
(blz. 282 v). De drieledige gelofte: i. De kuischheid (blz. 283-285).
2. De armoede (blz. 285). Bij uitbreiding hiertoe te brengen de
sobere levenswijze, de ascese (blz. 285-289)• 3. De gehoorzaamheid
(blz. 289 v). Ook hier de verdere uitbreiding: opzettelijke zelfvernedering in gedachte, woord en daad (blz. 290-292). De godvruchtige stemming verhoogd door het gebruik van „rapiaria"
(blz. 293). „Goede punten ", „testamenten ", enz. (blz. 293 v). —
Liefde tot den naaste (blz. 294). Weldadigheid (blz. 295). De
naasten zijn in hoofdzaak de medekloosterlingen (blz. 295 v).
Er heerscht te Diepenveen een goede geest (blz. 296). De
schaduwzijde ontbreekt niet geheel (blz. 296 v). — De kunde en
ontwikkeling der zusters (blz. 297). Het koorgezang (blz. 298).
Haar schrijfwerk (blz. 298 v). Te boek gestelde preeken (blz.
299). De kloosterkroniek (blz. 299-301).
Diepenveen bereikt zijn hoogsten bloei in de eerste helft der
vijftiende eeuw (blz. 30'). Daarna stilstand; het klooster behoudt
echter tot het einde zijn goeden naam (blz. 3oi). Teekenen van
achteruitgang (blz. 302). Waardeering van het leven en streven
der zusters (blz. 302-304).

VIERDE HOOFDSTUK.
Invloed naar buiten.
(blz. 3 0 5 337).
De noodzakelijkheid om een beperkende keuze te doen
-
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(blz. 305). Op drieërlei gebied heeft Diepenveen invloed geoefend:
1. Op de buitenwereld (blz. 3o6-31 i). De aanblik van het
klooster (blz. 306 v). Invloed van de, zusters vóór de insluiting
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INLEIDING.
De beteekenis van het klooster te Diepenveen is
door fjdgenoot en nakomeling even hoog aangeslagen.
Wanneer Johannes Busch, de geschiedschrijver der
Windesheimsche Congregatie, in korte trekken de
wording en ontwikkeling van dit klooster heeft geschetst, kan hij niet nalaten het boven al de overige te
verh€ n. „De religieuzen hier ", zegt hij, „zijn het vooren toLnbeeld, de bloem, de eer en de roem van alle
zusters en nonnen die God begeeren te dienen') ". Meer
dan wellicht iemand anders was Busch tot zulk een
oordeel bevoegd. Op zijn tochten als hervormer had
hij tal van kloosters leeren kennen; bovendien was hij,
na zijn ontslag als proost van Neuwerk, eenigen tijd
biechtvader te Diepenveen geweest. Niet van hooren
zeggen dus, maar door eigen aanschouwing had hij zijn
kennis.
De geschiedschrijvers van later tijd, die de moderne
devotie tot voorwerp van nauwgezet onderzoek hebben
gemaakt, oordeelen niet anders. In de eerste plaats Moll,
die in zijn standaardwerk Diepenveen „dat modelklooster
der vijftiende eeuw" noemt 2 ) en voorts, behalve een
i)

Chronicon Windesemense, ed. Rosweyde, p. i91; ed. Grube,

p. 362.
2)

Kerkgeschied van Ned vóór de Herv., dl. II, st. 2, blz. 278.
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geschiedenis van de Windesheimsche Vereeniging in
haar geheel, nog een afzonderlijke van ons klooster
heeft gewenscht 1 ). Toen weinige jaren later zijn leerling
Acquoy op zoo meesterlijke wijze aan het eerste verlangen voldeed, bevestigde ook deze het oude gevoelen.
„Men zou ", schreef hij van Diepenveen, „het 't vrouwelijke Windesheim kunnen noemen" 2 ).
En inderdaad, dit nonnenklooster steekt uit boven
de vijftien andere, die mede tot het Kapittel van
Windesheim mochten behooren. Waarin het deze overtrof, heeft Busch al gezegd; maar zijn lof, hoe hooggestemd, is niet volledig. Wij hebben nog te wijzen op
de groote verdiensten, welke Diepenveen zich verworven
heeft door zijn talrijke en welgeslaagde kloosterhervormingen. Aan jonge geestelijke huizen heeft het
leidsvrouwen geschonken; in oudere, waar de tucht
verslapt en de zedelijke ernst verflauwd was, nieuwe
bezieling weten te wekken. Het weigerde niet voor
dit goede doel telkens een of meer zusters uit te zenden;
en waar zij kwamen, in Nederlandsche, Belgische of
Duitsche kloosters, overal zijn die zusters anderen tot
zegen geweest. Zoo is Diepenveen in de vijftiende eeuw
een der middelpunten van het geestelijk leven geworden;
zoo heeft het zijn licht niet binnen eigen ommuring
besloten gehouden, maar levenwekkend doen uitstralen.
Een poging om de geschiedenis van dat klooster te
schrijven is in de volgende bladen gedaan. Het was
echter onmogelijk een geheel te geven zonder eenige
gaping, doordat onze berichten, die in den aanvang
bijzonder talrijk zijn, langzamerhand minder worden en
eindelijk geheel ophouden. In dien eigenaardigen achteri) Zie de Registers op a. w., blz. 186, 187.
Het Klooster te Wi,adesheim, dl. III, blz. 200. Verg. blz. 206.
Zie ook Van Slee, De Kloostervereeniging van Windesheim, blz. 131-137.
2)
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uitgang spiegelt het verloop der geschiedenis zelve
zich vrij getrouw af: eerst een krachtige opbloei en
daarna een langdurige stilstand, waarbij geen nieuwe
geestelijke krachten zich meer ontplooien. Betreuren
wij het stilzwijgen van later, het vangt gelukkig juist
daar aan, waar onze belangstelling minder wordt.
Maar dat oudste geslacht, dat zich als het beste en
vroomste doet kennen, — waaraan had het zijn voor
te danken? Zeker in de eerste plaats aan-treflijkhd
eigen kracht, maar dan toch ook aan de omstandigheid,
dat het Johannes Brinckerinck als leidsman heeft gehad.
Deze is de stichter van Diepenveen naar het uit- en
inwendige, de man die het godsdienstig leven daar
heeft gevormd. Als haar geestelijken vader hebben de
zusters hem geëerd. „In zijn boomgaard ", zeggen zij
zelven, „zijn de devote planten gewassen en opgegaan" 1).
En zijn invloed heeft langer geduurd dan zijn leven:
toen hij in 1419 stierf, liet hij eenige voortreffelijke
kweekelingen na, die nog jaren in zijn geest hebben
voortgearbeid. Eerst omstreeks het midden der vijftiende
eeuw, wanneer ook zij zijn heengegaan, is de bloeitijd
voorgoed ten einde. Maar al heeft Diepenveen toen
langzamerhand zijn hoogere beteekenis verloren en al
is het een vrouwenconvent geworden als elk ander van
de Congregatie, — zoolang het aan de spits stond,
was het 't klooster van Brinckerinck. Beiden behooren
daarom onafscheidelijk bij elkander, de stichter en zijn
werk, Brinckerinck en Diepenveen.

De gang van ons onderzoek wordt bepaald door den
aard van het onderwerp. Allereerst hebben wij, om
Brinckerinck te begrijpen, een terugblik te slaan op zijn
i) HS. DV, fol. i ro•
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leven en streven vóór hij zich aan zijn grootste taak
ging wijden. In een overzicht voegen wij alles samen
wat op dezen tijd betrekking heeft. Het is niet veel,
doordat de bronnen zich hoofdzakelijk tot de latere jaren
bepalen en haar chronologie dikwijls slordig is; maar
het is toch genoeg om Brinckerinck in zijn ontwikkeling
te volgen en werkzaam te zien te midden van de zijnen.
Daarna kunnen wij ons met het klooster zelf bezighouden.
Het eerst behandelen wij zijn uitwendige geschiedenis,
waarbij alles ter sprake komt wat niet onmiddellijk
behoort tot het godsdienstig leven der zusters. Er was
een gebouw te stichten en een grondwet aan te nemen;
schuld te delgen en bezit te beheeren; voorspoed te
genieten en beproeving te lijden, — er was, in 't kort,
ook in de kloostermaatschappij een uitwendig zoo goed
als een inwendig leven.
Op dit laatste vestigen wij vervolgens de aandacht.
En daar het van groot belang is te weten wat er
omging in die meisjes en vrouwen, die de wereld verlieten om haar heil te Diepenveen te zoeken, zullen
wij eerst de verschillende beweegredenen nagaan, welke
haar tot dien stap gedreven hebben. Hier verlaten wij
dus voor een oogenblik het klooster en komen wij met
de godsvrucht daarbuiten in aanraking. Terugkeerend
te Diepenveen, trachten wij de leidende personen en
de vormende instellingen te leeren kennen, die het
geestelijk leven der zusters tot ontwikkeling hebben
gebracht; geleidelijk volgt dan daarop de schildering
van dat geestelijk leven zelf. Anders gezegd: dit hoofdstuk moet het antwoord geven op drie vragen: hoe waren
de zusters bij haar komst te Diepenveen ? Wat vonden
zij daar? en: hoe werden zij daar? — Eindelijk zullen wij
nog den invloed aanwijzen, dien ons klooster naar buiten
heeft geoefend en daarmee het geheele werk besluiten.

Alles samengenomen, houden wij ons dus in hoofdzaak
bezig met wat binnen de enge muren van één klooster
is gebeurd, gedacht en doorleefd. Zeker; — maar
wanneer wij bedenken dat Diepenveen, hoewel het
merkwaardigste vrouwenconvent van de Vereeniging,
toch één is uit vele; dat het onder invloed stond van
dezelfde geestelijke strooming als de overige en in
dezelfde richting naar hooger ontwikkeling streefde,
— dan zullen wij met het oog op die verwantschap
erkennen, dat ook hier het algemeene in het bijzondere
is te ontdekken.

EERSTE HOOFDSTUK.

Johannes Brinckerinck en de zijnen vóór de
stichting van Diepenveen.

Onder de voortreffelijke mannen, die het werk van
Gerrit de Groote voortgezet en de moderne devotie
in ons vaderland veld hebben doen winnen, bekleedt
Johannes Brinckerinck een der voornaamste plaatsen.
Met rijke gaven toegerust, en onvermoeid deze te werk
stellend tot heil van anderen; praktisch van aanleg,
met een scherpen blik op menschen en toestanden;
meester van het woord en indrukwekkend door zijn
krachtige persoonlijkheid; streng zonder hardheid en
in zijn ernst niet geheel zonder humor; godvruchtig
bovenal, tegelijk van diepen ootmoed en kinderlijk
vertrouwen vervuld — was hij boven velen de man om
den vromen zin en den zedelijken ernst, die onder
zijne tijdgenooten waren ontwaakt, te leiden en te
versterken.
Zijn leven, dat zonder den schok van een plotselinge
bekeering is voorbijgegaan, ligt als een harmonisch en
aantrekkelijk geheel vóór ons. Gestadig en geleidelijk
heeft hij zich ontwikkeld; in hem deed van den aanvang
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af het kind vermoeden wat de man eenmaal zou worden I).
Had hij de inspraak van zijn hart mogen volgen,
hij zou zeker kloosterling geworden zijn. Maar de
omstandigheden hebben hem dit niet vergund; en toen
I) De bronnen, waaruit het leven van Brinckerinck wordt gekend, zijn de volgende: een uitvoerige biographie in mijn HS.
DV, fol. I ro-46vo („ Mier beg/lint Dat lenen ende staruen onses eerwerdighen
vaders heer iolzan brinckerinck fondire van desen cloester"). Verwant
hieraan zijn de stukken in MS. No. 8849-8859 van de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel: fol. 27 ro-42 ro Vita venerabilis loannis
Brinckerinck (zie Ned. Archief voor Kerkgesclzied., dl. I, 1901, blz. 3 1 4 - 354)
en fol. 44 r°-55 r° Libel/us de Bodem et sororibus eius (nog onuitgegeven).
Voorts, op tal van plaatsen, zoowel HS. DV als HS. D (Van den
doechden der vuriger ende stichtiger susteren van diepen veen, uitgegeven
door D. A. Brinkerink, Groningen 1904; — na deze volledige en
voortreffelijke uitgave komen de gedeeltelijke publicaties door

Ant. Matthaeus, 1707, en W. R. E. H. Opzoomer, 1886 en 1887,
niet meer in aanmerking). HS. No. 686 van de Provinciale Bibliotheek van Friesland bevat fol. 142 ro-156 vo een leven van Brinckerinck (zie Archief van het Aartsbisdom Utrecht, dl. XXVIII, blz.
22-37; het is met de overige stukken uitgegeven door D. A.
Brinkerink onder den titel Biographieën van beroemde mannen uit den
Deventer-kring, dien ik bij het aanhalen verkort zal gebruiken).
Ook in HS. G vinden wij veel over Brinckerinck, vooral fol. 59 v.
en fol. i I I ; het belangrijke opstel Van soberheit der noetdruften in
allen dijngen (fol. 5 vo -9 vo) is verwant aan fol. 176 vo -199 vo van
MS. 8849-59 (De communibus moribus sororum domus magistri Berardi
grote et austeritate vite que erat tempore domini Johannis brinckerinc in
primo feruore). Thomas a Kempis schreef een Vita domini Jaarmis
Brinckerinck (in de Opera omnia te vinden) ; bovendien zie men het
Chronicon Mantis S. Agnetis (achter het Chron. Wind. ed. Rosweyde),

p. 175 seq. (Caput XXI). Eindelijk noem ik: R. Dier de Muden,
Scriptum (Dumbar, Analecta, tom. I) p. 15-21, 33, 4 1 , 46, 49 - 5 1 ,
52 seq.; en Busch, Chronicon Windesemense, p. 25, 157 seqq., 168,

190 seq., 3 1 9, 351 (of in de uitgave van K. Grube — de cijfers
tusschen haakjes zullen steeds naar deze editie verwijzen —:
p. 266, 34 2 Seq., 34 8 , 361 seq., 43, 61). — Korte bewerkingen van
Brinckerinck's levensgeschiedenis: Moll, 7ohannes Brinckerinck en
zin klooster te Diepenveen (Kalender voor de Protestanten in Nederland,
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hij daarin Gods leiding had leeren eerbiedigen, heeft
hij voor anderen het klooster te Diepenveen gebouwd,
opdat zij het heil zouden vinden dat hemzelven was
ontzegd.
Brinckerinck werd in het jaar 1359 te Zutfen geboren.
Van de omgeving, waarin hij zijn eerste jare,i heeft
doorgebracht, weten wij zoo goed als niets. Alleen
mogen wij uit de enkele berichten, die tot ons zijn
gekomen, opmaken dat zijn ouders rijk en geëerd
waren'), doch niet bezield met den ascetischen geest
der latere devoten. Immers bij zijn geboorte, die plaats
greep eer men haar verwacht en zich van het noodige
voorzien had, moest men het jongsken, bij gebrek aan
beter, in een zak wikkelen; en toen zijn moeder hem
zóó voor het eerst zag, werd zij pijnlijk door dien
aanblik getroffen. Hoe geheel anders was zij gewend
haar kinderen te verzorgen! 2 ) En later, toen Johannes
— want dien naam had hij bij zijn doop ontvangen —
opgroeide en zijn aanleg tot devotie zich vroegtijdig
openbaarde, was deze in zijn omgeving blijkbaar iets
bijzonders dat de aandacht trok. Een kenschetsend
verhaal is ons nog uit die dagen bewaard. Eens kwamen
III, 1858, blz. 66-85). Moll nam uit dit opstel veel over in zijn
inleiding vóór de Acht collatiën van 7ohannes Brinckerinck (Kerkkist.
Archief, dl. IV, 1866, blz. 99 -111). K. Hirsche wijdde in zijn artikel
Brüder des genzeinsamen Lebens (in de Real-Encyklopddie van Herzog
en Plitt, 2te Auflage, Band II, S. 678-760) S. 738-745 aan Brinckerinck (in hoofdzaak een verslag van de acht collatiën). Zie voorts
nog de derde uitgave van deze encyclopedie, B. III, S. 409 -411
(Brinckerinck) en S. 472-507 (Brüder des genieins. Lebens). Beide a rt ikels zijn van L. Schulze.
i) Thom. a Kempis, Chron. Nlont. S. Agnetis, p. 175; Ned. Archief
voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 323.
2) HS. DV, fol. i vo.
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hem zijn moeder en zuster tegen, juist waar een goot
dwars over de straat liep. Nu wilden zij, niet zonder
een kleine plagerij, hem op de proef stellen of hij ook
tusschen haar door zou gaan. Daarom scheidden zij
van elkander.... Maar Johannes, jong al bevreesd om
met vrouwen in aanraking te komen, week ter zijde
en koos zijn weg langs den muur! 1
Toen hij den geschikten leeftijd had bereikt, werd
hij naar de school van zijn geboortestad gezonden.
Hier toonde hij bij een uitstekenden aanleg grooten
ijver en maakte hij spoedig zulke vorderingen, dat hij zijn
medeleerlingen bijna allen achter zich liet 2). Na enkele
jaren was er voor hem te Zutfen dan ook niets meer
te leeren, en daar zijn ouders hem een goede opvoeding
wilden geven, stuurden zij hem naar de beroemde
kapittelschool te Deventer 3 ). Ook hier onderscheidde
hij zich aanstonds door de toewijding waarmede hij
zich op zijne studiën toelegde. Maar mocht hij groote
vorderingen maken in de wetenschap dezer wereld, tot
de wijsheid die van boven is voelde hij zich vooral
getrokken. Diep was hij er van doordrongen, dat de
vreeze des Heeren het beginsel is van alle wijsheid;
daarom „pynde hij sijn fondement te leggen in den
anxt Godes" en durfde hij zich zelfs niet het onschuldige genot van smakelijke spijs veroorloven. Eens vroeg
)

i) Aldaar, t. a. p. Biographieën, fol. 142.
Vita Brinckerinck in Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 324.
3) Zie over deze school Dumbar, Het Kerkelyk en Wereltlyk
Deventer, dl. I blz. 303 vv., waar tevens de schoolwet voorkomt,
door het kapittel in de tweede helft der 14de eeuw uitgevaardigd.
(Verg. echter tevens Hirsche a. a. 0. S. 699-702 en J. H. Gerretsen,
FZorentius Radewijns, blz. 69). — Dat het onderwijs te Deventer
in dien tijd goed was, leert ons Busch, Chron. Wind. p. 294 [p. z8],
P. 35 0 [p. 6o seq].
2)
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hem de vrouw, bij wie hij inwoonde, of zij hem appelen
zou voorzetten, doch hij antwoordde: „Ik zou wel willen, als het geen zonde was aan mijn lust toe te geven 1).
Bij zulk een opvatting verwondert het ons niet van
den jongen man, dat hij zich reeds toen tot het kloosterleven getrokken voelde E). Er rezen echter voor hem
gewichtige bezwaren, die een gunstig getuigenis afleggen
van zijn zedelijken ernst. Hoe gaarne hij ook zijn leven
tot eer van God wilde leiden en afgezonderd van de
wereld het heil zijner ziel zoeken — waar was een
klooster dat hem kon geven wat hij verlangde? Bijna
overal was het bederf doorgedrongen, bijna nergens
hield men zich meer aan tucht en goeden regel. En
om den schijn voor het wezen te nemen, daarvoor was
zijn godsvrucht te diep en te zuiver 3).
In dien toestand van onbevredigd verlangen, terwijl
hij zijn weg nog niet met zekerheid had gekozen, kwam
hij in aanraking met den man, die ook op zijn leven
een beslissenden invloed zou oefenen. Glansrijk was een
nieuw licht te Deventer opgegaan: Gerrit de Groote
had zijn werkzaamheid als prediker begonnen.
Het moet omstreeks het jaar 1380 4 geweest zijn,
)

i) Vita Brinckerinck, I.I.
Biographieën, fol. 1 433) Ook de beroemde Johannes Cele heeft in dit geval verkeerd.
Zie Busch, Chron. Wind. p. 608 [p. 209]. — Een levendige
schildering van het algemeen bederf geeft Ruusbroec. Verg.
A. A. van Otterloo, 7ohannes Ruysbroeck, ede druk, 1896, blz. 362 V.
Jacobus de Voecht zegt in zijn Narratio, p. 2 seq.: „Non enim
in tota dyocesi Traiectensi, Coloniensi, Monasteriensi et circumjacentibus regionibus fuit monasterium protunc monachorum ac
monialium, in quo viguit disciplina et regularis observantia vite".
4) Men houde het volgende in 't oog: De Groote is bekeerd in
1 374. Van één praebende deed hij terstond afstand, van de tweede
vóór 1379. Omstreeks Januari 138o begon hij te preeken. Welnu,
2)

I2

dat Brinckerinck met hem in kennis kwam. Nog was
de meester een man in de kracht van zijn leven'):
achter hem lagen de jaren van een lichtzinnige jeugd,
maar ook die van bekeering en verootmoediging. Van
zijn rijkdom en zijne praebenden had hij afstand gedaan;
in armoede leefde hij, zich niet meer vergunnend dan
het hoogst noodige. Onverschillig voor den spot van
zijn omgeving, die vroeger tot hem had opgezien, volgde
hij alleen de roepstem van God. Eerst had hij drie
jaren te Deventer doorgebracht; maar toen, nog niet
tevreden met zijn nieuwe levenswijze, was hij naar
Munnikhuizen gegaan. Daar had hij onder de Karthuizers
als een hunner verkeerd, tot de broeders hem opwekten
zijn licht niet langer onder de korenmaat te verbergen,
maar het te laten schijnen tot behoud van velen.
Zwichtend voor hun aandrang had hij besloten te gaan
prediken; de Bisschop van Utrecht schonk hem gaarne
de onmisbare volmacht — en toen had hij met zijn
wonderbare welsprekendheid weldra wijd en zijd de
harten aangegrepen. Velen trok hij tot zich, en onder
dezen vooral jonge mannen, die hij met groote liefde
de Vita Brinckerinck in a. w. blz. 324 zegt: beneficijs ecclesiasticis relictis kwam De Groote in kennis met Brinckerinck.
Hiermee stemt overeen Thom. a Kempis Chron. Mont. S. Agnetis,
p. 176: „Magistro Gherardo magno praedicante coepit esse deuotus,
et in breui eius factus est discipulus." De opgave Biographieën
fol. 143V0 is hiermee in strijd: B. ging tot „meyster Gerijt die
Grote, die doen nylinge bekiert naas." Maar is zij niet blijkbaar een
onnauwkeurigheid, daar de schrijver over het hoofd heeft gezien
dat „Gherardus latuit quinque annis, laborans interiorem suum
hominem reformare "? (Dumbar, Analecta, I, p. 5). Eerst daarna
trad hij op in de wereld en gebeurde wat wij in het Chron. Mont. S.

Agnetis lezen.

i) Zie de volledige biographie bij Acquoy, Windesheinz, dl. I,
blz. 15-58.
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te gemoet kwam. Hij gevoelde, dat hij door juist hen
te winnen ook in de toekomst nog invloed zou oefenen.
Weldra schaarde zich vol geestdrift een twaalftal
rondom hem 1 zij deden de gelofte van kuischheid
en leidden een godvruchtig en arbeidzaam leven. Onder
hen vinden wij sommigen die zich later een geëerden
naam hebben verworven en een zegen zijn geweest voor
hunne omgeving. In de eerste plaats Florens Radewijns,
de Eliza op wien de Elia-mantel van den meester zou
vallen. Voorts Johannes Vos van Heusden, de voo rtreffelijkste prior die ooit de Windesheimsche Vereeniging
heeft bestuurd; Wermbold van Buscop, de welsprekende
volksprediker, de pater van het St. Caecilia-convent te
Utrecht; Johannes a Kempis, de broeder van Thomas,
de bescheiden en zachtmoedige man, die in meer dan
één klooster de moderne devotie zou voortplanten. En
eindelijk onze Brinckerinck die, toen hij zich aansloot
bij Gerrit de Groote, gevonden had wat hij zocht en
behoefde. Dat ook onder dit twaalftal een ontrouw
discipel voorkwam, die weder afviel en een jammerlijken
dood stierf 2 ), wil ik niet verzwijgen; maar van de
overigen is het goede deel, dat zij eenmaal gekozen
hadden, niet meer weggenomen.
Terwijl tien hunner in het huis van Florens Radewijns
samenwoonden en daar onder diens leiding de „Broederschap des gemeenen levens" begonnen te vormen,
verkeerde Brinckerinck meer in de onmiddellijke nabijheid van den meester 3), dien hij met al de toewijding
van een eerbiedige liefde diende. Vooral deed hij dit
wanneer De Groote op reis ging om te prediken. Dan
)

;

t) Vita Brinckerinck in a.

W.

p. 324.

2) Hij heette Johannes. Zie het merkwaardig verhaal bij Petrus
Horn, Vita Gerardi Blagni (MS. 8849-59, fol. 2! ro).
3) HS. DV, fol. 2 vo.
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vergezelde hij „dezen nieuwen Paulus als een andere
Lukas" 1). Hij plakte op de kerkdeuren de biljetten aan,
waarop vermeld stond waar en wanneer meester Gerrit
zou optreden, kookte voor hem het schamele voedsel
en bewees in het kort al die kleine diensten, welke
den geliefden prediker in staat stelden zich vrij en
onbelemmerd aan zijn taak te wijden 2 ).
Het is hier de plaats niet, een uiteenzetting te geven
van De Groote's prediking. Ik heb dat elders zoo volledig mogelijk gedaan 3). Het zij dus genoeg er aan te
herinneren, hoe hij optrad als boetgezant, als profeet
van het jongste gericht, die dreigde met de verschrik
eeuwige straf. Als een tweede Johannes de-kingedr
Dooper legde hij de bijl aan den wortel der boomen,
opdat allen den strengen Rechter vreezen, van de zonde
afstand doen en vruchten der bekeering waardig voortbrengen zouden. Overweldigend was de macht van zijn
woord: velen werden opgeschrikt uit hun zondig en
zinnelijk leven en moesten, huns ondanks, luisteren naar
deze „bazuin des behouds". Er ging een trilling door
het land: mannen en vrouwen, oud en jong, aanzienlijk
en gering, alles stroomde samen wanneer De Groote
zou prediken 4). Dan wekte hij hen tot boetedoening
en zelfverloochening, wees hen op Christus, dien zij
moesten navolgen, op den Koning der koningen, wien
alles toebehoorde en die toch, volgens hem, armoede
en ontbering als het hoogste had gekozen, en nu de
Zijnen toeriep Hem dit kruis na te dragen. Het vleesch
ij Thom. a Kempis, Vita Brinckerinck, i.
2) Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 325; Biographieën,
fol. tt6v 0

.

3) Zie mijn opstel De prediking van Geert Groote in Teyler's Theologisch Tijdschrift, V. blz. 51-87 en 20 8 -2 33.
4) Thom. a Kempis, Vita Gerardi Magni, Cap. VIII, 2.
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en zijn zinnelijkheid te dooden was aller plicht — maar
met welk een zedelijken ernst ook waarschuwde De
Groote tegen het vertrouwen op uitwendige werken
alleen! Geheiligd moest in de eerste plaats het hart;
eerst dan konden de zondaren vruchten der boete
voortbrengen in vasten en gebeden, in zelfkastijding
en aalmoezen. Voorts hadden zij, God en hunne naasten
liefhebbend, in gestadigen arbeid hunne dagen door te
brengen.
Ziedaar in enkele trekken de inhoud van De Groote's
prediking tot het volk. Het is bekend, welk een uitnemende zegen daarop heeft gerust en hoe talrijk de
bekeerlingen waren, die onder den invloed van zijn
woord een beter leven begonnen en devoten werden 1 ).
Maar op niemand maakte dat woord een meer blijvenden
indruk dan op Brinckerinck, den trouwen metgezel, die
zich steeds meer tot De Groote getrokken voelde en
„zich niet gemakkelijk van diens zijde had laten
scheuren" 2).
Dat zulk een hartelijke verhouding kon ontstaan,
pleit zeker in de eerste plaats voor den meester. Want
Brinckerinck sloeg hem van zeer nabij gade en hoorde
hem niet slechts enkele malen, gelijk de menigte, maar
telkens en telkens weer. Wèl hoog moest de prediker
staan, die hem in zulke omstandigheden met steeds
hechter banden wist te boeien! Maar het pleit óók voor
den leerling: hoe beter De Groote hem leerde kennen,
des te inniger kreeg hij hem lief. „Mijn Iannesken"
noemde hij den jongen man vertrouwelijk; en terwijl
hij hem de hand op het hoofd legde, voegde hij er
wel eens bij: „Wat zal er nog van u worden ?" 3
) —

i) Chron. Wind. D. 4 [p. 253].
2) Thom. a Kempis, Vita G. Magni, Cap. XII, i; HS. DV, fol. avo.
3) Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 325.
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De latere devoten konden deze woorden niet te boek
stellen zonder op de profetische gave van De Groote
te wijzen; en waarheid is, dat zijn verwachtingen gegrond
zijn gebleken.
„Wat zal er nog van u worden ?" De goede meester
dacht bij die vraag zeker niet aan zich zelven, aan het
vele dat Brinckerinck in die toekomst aan hem te
danken zou hebben. Toch is Johannes vooral door het
verkeer met De Groote gevormd. Zijn nog sluimerende
aanleg kwam tot volledige ontwikkeling door den dage
omgang met een man van zoo veelzijdige-lijkschen
kennis en zulk een werkdadig geloof. Een tweetal korte
voorbeelden moge dit nader in het licht stellen.
Vooreerst, hij nam toe in kunde. Te zamen met den
vereerden voorganger las hij zijne getijden; wanneer hij
op de meermalen gestelde vraag: „Verstaat gij ook
hetgeen wij lezen ?" nederig moest antwoorden: „Hoe
zou ik toch kunnen, zoo mij niet iemand onderricht ",
— dan werden de duistere punten voor hem tot klaarheid gebracht. Zoo oefende hij zich langzamerhand in
de toenmalige uitlegging des Bijbels 1 ), wat hem later
i) Om dit te rechtvaardigen herinner ik aan het volgende:
„Wat bovenal er toe bijdroeg, om den devoten den hoogsten
eerbied voor de horariën in te boezemen, en dien eerbied voor
hunne bewustheid volkomen moest rechtvaardigen, was wel dit,
dat deze formulieren, gelijk wij reeds bij herhaling opmerkten,
grootendeels uit bijbelwoorden bestonden. Immers, de door Geert
vertaalde getijden en zijne overige vertolkingen (nl. de zeven
boetpsalmen) bevatten niet minder dan vier en vijftig psalmen,
die geheel, en zes psalmen, die gedeeltelijk opgenomen zijn;
voorts een aantal pericopen uit het O. en N. Testament, en
daarboven een menigte bijbelspreuken en verzen, die als kleinere
teksten tusschen de grootere zijn gevoegd." Moll, Geert Groote's
Dietsche Vertalingen, blz. 35. Van welken aard De Groote's uitleg
zijn geweest, blijkt voldoende uit zijn gezegde tot Brincke--gine
rinck: „Tam multa menti mee in lis psalmis occurrunt misteria,
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in zijn eigen preeken zoo uitnemend te stade is gekomen.
En vervolgens werd de geest der moderne devotie
meer en meer in hem aangekweekt. Het gebeurde eens,
dat hij met Florens Radewijns meester Gerrit op reis
vergezelde. Des avonds hadden zij hun intrek in een
herberg genomen en daar hun laatste getijde gelezen.
Nog had De Groote echter een wensch op het hart:
„Laten wij ook hier onze goede gewoonte volgen ", zeide
hij. En zoo geschiedde. Vóór het drietal ging slapen,
moesten zij oprecht en in liefde verklaren, welke gebreken
zij dien dag in elkander hadden opgemerkt; eerst toen
zij hunne schuld ootmoedig beleden en een belofte
van beterschap gedaan hadden, begaven zij zich met
een rein en bevredigd hart ter rust 1 ).
Zoo ging De Groote met zijn leerlingen om, terzelfder
tijd dat duizenden vol eerbied tot hem opzagen. Maar
lang mocht zijn werkzaamheid niet duren. Plotseling
verscheen het listige, het vernietigende edict, dat hem
het prediken verbood 2 ). Diep was hij verslagen, maar
werkeloos bleef hij niet. Op andere wijze, door het
vertalen van liturgische geschriften en vooral door,persoonlijk verkeer met den kleinen kring der samenwout lectio eorum, etsi prolixissima, nullo me afficiat tedio — immo
delector quamplurimum de vno sensu vadens in alium — et
exultem diutius in huiusmodi posse morari." Ned. Archief voor
Kerkgeschied., dl. I, blz. 325. Ten overvloede vinden wij voorbeelden bij Moll a. w., blz. 42 vv. en de Bijlagen III, VI en VII.
Verg. hiermede Brinckerinck's uitlegging van Hooglied I:13
(HS. DV, fol. 34 v°, 35 r° en MS. 8849-59, fol. 47 v°) en van
Richt. VII: 16-22 (HS. D, blz. 73 v.). Zie voorts hierachter, Hoofd
2, waar Brinckerinck's preeken voor de devoten ter-stukI,
sprake komen.
i) HS. DV, fol. 3 r°-v° (Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 325).
2) Na den zomer, doch vóór 21 Oct. 1383. Zie hierover mijn
aangehaald opstel, blz. 218 vv.
2
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nende Broeders trachtte hij nu tot zegen te zijn; en
in de dagen zijner beproeving, terwijl het leven hem
soms te zwaar werd, week Brinckerinck niet van zijn
zijde I).

Ondertusschen werden overal pogingen in 't werk
gesteld om de verloren bevoegdheid te herwinnen. De
Paus liet zich zelfs met deze zaak in en nam een voor
De Groote gunstige beslissing; maar eer die gelukkige
tijding het vaderland had bereikt, was de onvermoeide
strijder reeds als een offer van zijn zelfverloochening
en toewijding gevallen 2).. Bij het verplegen van een
pestlijder ging de doodelijke besmetting op hem over.
Tot het einde vol zorg voor zijn jongeren, beval hij
hun op zijn sterfbed Florens Radewijns als hoofd te
erkennen en voorts een klooster te bouwen 3 ). Wanneer
hij de eeuwige heerlijkheid was ingegaan, zou hij God
voor hen bidden en „vele bloemkens nederzenden" 4).
Zoo stierf De Groote, den toste n Augustus 1384.
Niemand was smartelijker getroffen door dit verscheiden dan Brinckerinck: had hij van alle leerlingen
niet het vertrouwelijkst met den meester omgegaan ? 5)
Natuurlijk was hij gehoorzaam aan diens laatste beschikking en onderwierp hij zich ootmoedig aan de
leiding van Radewijns; maar toch, zijn eigenlijke
leerjaren lagen nu voorgoed achter hem. Een nieuw
tijdperk van zijn leven begon; voortaan zou hij zijn
I) Biographieën, fol. 1 44 v ° .
2) Verg. De Prediking van Geert Groote, blz. 226-228.
3) Dit is bestreden door Acquoy, Windeskeina, dl. I, blz. 46-49,
doch, naar ik meen, gehandhaafd in de Bijlage achter mijn
opstel (blz. 229-233).

4) Thom. a Kempis, Vita G. Magni, Cap. XVI, 2
Ckron. Wind. p. Iq -24 [p. 262-265].
5) Ned. Archief voor Kerkgesehied., dl. I, blz. 326.

en 3; Busch,
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plaats innemen niet als de eerste, doch zeker onder
de eersten der Broeders.

Brinckerinck was een man van vijf en twintig jaar
toen hij in het Fraterhuis kwam wonen. Vanzelf vragen
wij ons af: welk leven leidde men daar, en in hoeverre
heeft hij aan dat leven deelgenomen ?
De lezer kan hebben opgemerkt, dat ik tot nu heb
gezwegen over de werkzaamheden der Broeders. Dit
geschiedde niet zonder opzet: eerst bij de toetreding
van Brinckerinck zou het oogenblik daar zijn, om ons
rechtstreeks met hen bezig te houden.
Nog vóór zij in gemeenschap van goederen leefden,
had De Groote hen reeds gebruikt voor het afschrijven
van boeken 1 ). Dien nuttigen arbeid zetten zij voort;
en niet voor één enkele, maar voor allen die het begeerden, stelden zij nu hunne pen beschikbaar. Zoo
waren zij in staat in hun sober onderhoud te voorzien,
terwijl zij zich tevens verdienstelijk maakten door
afschriften van den Bijbel en wat men verder heilige
schriften achtte in omloop te brengen 2 ). Met stillen
ijver wijdden zij zich aan hunne taak, die zij alleen lieten
rusten om de mis te hooren of zich in stichtelijke lectuur
en vrome overdenkingen te verdiepen 3). Ook oefenden
i) Chron. Wind. p. 5 [P. 2 53]. — De nieuwe voorstelling, die
Dr. Gerretsen a. w. blz. 51 vv. van de stichting der Broederschap
geeft, wordt m. i. door te veel bezwaren gedrukt. Het feit o.a.
dat De Groote openlijk te Deventer preekte tegen de bedel
gemeenschappelijk leven aanvielen, bewijst-monikedht
dat dit reeds geleid werd, vóór de Bisschop hem het preeken
had verboden. Chron. Wind. p. ro seq [p. 256 seq]. Verg. voorts
HS. DV, fol. 2 VO.
2) Zie hierover Hirsche a. a. 0. S. qio.
3) Thom. a Kempis, Pita 7oannis Gronde, Caput I, 2.
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zij grooten invloed op de vorming der jeugd; niet,
zooals men dikwijls heeft gemeend, door zelf onderwijs
te geven 1), maar door de jongelieden bij te staan,
welke de kapittelschool te Deventer bezochten. Zij
verschaften hun kost en inwoning, soms voor korten
tijd bij zich zelven, doch meestal bij devote burgers
der stad. Bovendien voorzagen zij hen, zoo noodig, van
boeken en schoolgeld 2 ) en vooral: zij lieten hen meermalen bij zich komen om hen door omgang en toespraak
te stichten en hunne godsdienstige ontwikkeling te
leiden. Een duidelijk voorbeeld van de wijze, waarop
Florens Radewijns zulke jongelieden behulpzaam was,
vinden wij in de levendige schildering, die Thomas a
Kernpis ons heeft nagelaten van zijn verblijf te Deventer.
Niet dan lieflijke herinneringen heeft de latere schrijver der „Imitatio Christi" van daar medegenomen 3).
Onder deze Broeders nu heeft Brinckerinck bijna
acht jaar verkeerd. Er zijn geen berichten tot ons gekomen over de wijze waarop hij in hunne werkzaamheden
heeft gedeeld; maar wij mogen veronderstellen, dat hij
hoog werd gewaardeerd in zijn nieuwe omgeving èn
om zijn gaven èn om het gebruik dat hij daarvan heeft
gemaakt. Wanneer het er op aankwam de algemeene
belangen der devoten in of buiten Deventer te behartigen, was hij in den regel een der eersten, die daartoe
bekwaam werd geacht. Het zal noodig zijn dit eenigszins
uitvoerig na te gaan.
i) Zie de vergissing ook bij Moll in het aangehaalde opstel
in den Kalender voor de Protestanten, III, blz. 7!. Verg. echter
Hirsche a. a. 0. S. 702 en Acquoy, De Kroniek van het Fraterhuis
te Zwolle (in de Verslagen en Me de deelingen der Kon. Akademie van
Wetenschappen, afd. Letterk., 2e reeks, dl. IX) blz. 6 v.
2) Thom. a Kernpis, Vita Florentii, Caput XXIV, 2.
3) Thom. a Kernpis, Vita 7oannis Gronde 1.1.
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Naar het uitwendige was de toestand der devoten reeds
in de laatste levensdagen van De Groote verre van gunstig. De verbitterde vijanden die hem, den voorganger, niet
hadden ontzien, lieten ook de volgelingen niet met rust.
Overal waar zij konden, maakten zij dezen uit voor ketters
die niet beter dan den brandstapel verdienden, ja sommigen verklaarden, dat zij gaarne de hand bij het beulswerk
zouden willen leenen. Bedelmonniken en ontuchtige priesters hitsten het volk nog meer op, en zongen in herbergen
spotliederen op hen 1 ). Dit alles verergerde natuurlijk nog
na den dood van De Groote; toen was Florens Radewijns
misschien de eenige voor wien men nog ontzag gevoelde 2 ).
De overigen leefden dagelijks in grooten angst en
durfden zich nauwelijks meer op straat vertoonen. Wel
vonden zij gelukkig hier en daar voorspraak, wel kwam
vooral de schepen Johannes ter Poorten 3) zóó krachtig
voor hen op, dat men dezen den bijnaam gaf van
„Paus der Lollaards", maar toch, zij begrepen, dat er
geen blijvende verbetering zou komen, vóór zij de
laatste opdracht van hun meester vervuld en een klooster
gebouwd hadden. Daar zouden sommigen de door de
kerk goedgekeurde orde van den H. Augustinus kunnen
aannemen, en de overigen die in de wereld bleven, in
tijd van nood een veilige schuilplaats vinden 4). En
i) Zie over dit alles HS. DV, fol. 4 en Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 326.
2) Dumbar, Analecta, I, p. 21.

3) Zie over hem, behalve de boven in aant. i genoemde
plaatsen, Dumbar, Analecta, I, p. xi, maar vooral HS. DV, fol. 67 vv.
Hij is, evenals zijn vrouw, te Diepenveen begraven; daar hebben
hunne dochters Swene, Geertruid en Aleid professie gedaan.
Verg. voorts het Cartularium van Diepenveen, D. VIII (Archief van
het Aartsbisdom Utrecht, dl. XXXIII, 19o8, blz. 408 v.).
4) Zie de Epistola van Vornken (afgedrukt als Bijlage I door
Acquoy, a. w., dl. III, blz. 2 35 -2 55), Cap. XV.
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tevens — dit mogen wij niet uit het oog verliezen —
daar zou de eigenaardige vroomheid van niet weinigen
onder de broeders zich beter tehuis voelen dan in de
vrije vereeniging.
Om dus aan het lang gekoesterde plan een begin
van uitvoering te geven, zien wij in 1386, d. i. twee
jaar na De Groote's overlijden, Brinckerinck 1) met
eenige andere broeders die ongenoemd blijven, de
omgeving afreizen ten einde een geschikte plaats voor
het nieuwe klooster te zoeken. Na rijp beraad kwam
het hun het geschikst voor, de stichting op de Veluwe
in de nabijheid van Hattem te doen verrijzen. De
Hertog van Gelre was hun gaarne ter wille, maar toen
Radewijns eindelijk zelf met zes der zijnen naar den
Bisschop van Utrecht ging, stuitten zij op het bezwaar,
dat deze zijn toestemming niet wilde geven, tenzij het
klooster op zijn eigen gebied in Salland werd gebouwd.
Het trof gelukkig, dat een der Broeders, Berthold ten
Hove, daar uitgestrekte landerijen bezat, die hij gaarne
afstond voor het goede doel; en zoo kwam het, dat te
Windesheim de nieuwe stichting verrees.
Men ving het groote werk omstreeks Maart 1387
aan; Brinckerinck hielp ijverig mede, niet alleen met
zijn raad — want hij wordt als een goed bouwkundige
geprezen 2) — doch ook met de daad. Het geringste
werk was hem niet te gering, zoodat hij, bij andere
en gewichtiger bezigheden, ook hier weder zijn vroegere
taak van kok vervulde. Met zóó grooten spoed werd
de bouw voortgezet, dat men reeds den I7 den October
van hetzelfde jaar tot de inwijding kon overgaan 3).
i) Het volgende wordt verhaald door Busch, Chron. Wind.
P. 26-28 [p. 267].
2) Ned Archief voor Aerkgeschied., dl. I, blz. 327.
3) Chron. Wind. p. 56 [p. 284].
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Waarschijnlijk niet zoo heel lang na deze gebeurtenis
kwam bij Brinckerinck de oude wensch weer boven,
wier vervulling in vroeger tijd onmogelijk was gebleken
en die tijdens zijn omgang met De Groote op den
achtergrond was geraakt: hij begeerde opnieuw monnik
te worden 1). Nu immers was een klooster gebouwd, dat
volkomen beantwoordde aan zijn ideaal, waar de geest
der moderne devotie heerschte en waar hij God naar
i) Ziehier de berekening, die ook voor hetgeen volgt noodig is.
Tot driemaal toe was Brinckerinck bijna monnik geworden
(te Windesheim en te Mariënborn) vóórdat hij geroepen werd
tot het bestuur over anderen (HS. DV, fol. 5, verg. hiermee
Ned. Archief voor Aerkgeschied., dl. I, blz. 327 v.), dus vóór ongeveer
half Mei 1392. Van een inkleeding te Mariënborn kan echter slechts
één keer sprake zijn geweest en wel in 1392, in welk jaar dit
klooster is gesticht (Chron. Wind. p. 1 57 [p. 342]). Nadere bijzonderheden omtrent die stichting heb ik niet kunnen vinden; ook in
het Depot van Rijksarchieven in Gelderland te Arnhem zijn geen
stukken, zooals Dr. J. S. van Veen de goedheid had mij te
melden. Zij moet echter plaats hebben gehad in het eerste begin
van 1392; hiermee stemt overeen, dat Van den Gronde (t 7 Mei)
een der stichters was (Chron. Wind. 1.1.). — Ook het tijdstip van
de daaraan voorafgaande poging is vast te stellen: Florens
Radewijns toch schreef een brief aan den prior van Windesheim,
Johannes Vos, waarin hij spreekt over de inkleeding van Arnold
van Calcar, Johannes Broechuys, Brinckerinck e. a. (Chron. Wind.
P. 35 1 [p. 6i]). Nu is Vos eerst omstreeks 3o Nov. (circa festum
sancti Andree) 1391 tot prior gekozen, (Chron. Wind. p. 7 6 [P. 295]),
en zijn Arnold van Calcar en Johannes Broechuys 5 Juni 1392
ingekleed (zie de „Naamlijst der Windesheimsche Koorbroeders ",
Acquoy, a. w., dl. III, blz. 268). De brief moet dus geschreven
zijn tusschen die data, of liever, met het oog op het bovenstaande
en omdat Brinckerinck van den aanvang af te Mariënborn werkzaam
is geweest, tegen het einde van 1391. En dan blijft voor de
eerste maal geen andere keuze over dan het tijdvak einde
1387-1391; de kennismaking en de bemoeiingen met Zwedera
van Runen maken het raadzaam het tijdstip niet te laat stellen.
Verg. voorts Chron. Wind. p. 319 [p. 43].
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de inspraak van zijn hart zou kunnen dienen. Die
begeerte werd nog aangewakkerd door hetgeen hij van
het leven in het nieuwe klooster zag 1): welk een rust,
welk een wijding in den omgang, welk een aantrek
ook in de samensprekingen met de Broeders!-kingsracht
Tevreden was hij aanvankelijk geweest in het Fraterhuis,
maar nu kwam het oude heimwee weer bij hem boven.
Deze gezindheid, die niet alleen de zijne was, maakt
de klacht van Florens Radewijns in een zijner brieven
aan de Windesheimsche vaders begrijpelijk: „Ik zie
velen tot het klooster geneigd en weinigen tot de
Broederschap ".
Intusschen — wij weten niet door welke oorzaak —
ook ditmaal werd Brinckerinck teleurgesteld. Ofschoon
hij zijn wensch niet opgaf, keerde hij gehoorzaam naar
Deventer terug, en daar was het, dat hij omstreeks het
jaar 1390 in kennis kwam met Zwedera van Runen.
Wie was zij, deze edelvrouw, die omgang zocht met
de devoten? Wij zullen haar in het vervolg meermalen
ontmoeten; en daar zij een groot aandeel heeft gehad
in de stichting van Diepenveen, is het noodig hier een
korte beschrijving van haar vroeger leven in te vlechten 2 ).
Geboren uit het huwelijk van Frederik van Rechteren
en Margareta van Kuilenburg, was zij in hare jeugd
i) Zie hierover Chron. Wind. 1.1.

2) Voor hare geschiedenis komen voornamelijk in aanmerking: HS. DV, fol. t tz ro-129 ro, HS. D, blz. 39-55, MS. 88 49 -88 59,
fol. 185 ro-192 r° (hier vinden wij enkele karakteristieke mede
haar verblijf te Deventer). Voorts het Cartularium-delingovr
van Diepenveen, A. XIII, t. a. p. blz. 371 vv. (haar testament) en Dumbar,
Het Kerkelyk en Wereltlyk Deventer, dl. I, blz. 604 vv. — Ik heb in mijn
verhaal de feiten anders gerangschikt dan in hare biographieën:
daar volgt bijv. de ruiling der huizen op den dood van Van den
Gronde, terwijl dat overlijden plaats had 7 Mei 1392 en de ruiling
31 Jan. 1391. Zie hierachter.
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de vrouw geworden van den Heer van Ruinen. Aanvankelijk had zij een opgewekt leven geleid, zich vooral
vermakend met de jacht in de uitgestrekte Drenthsche
heidevelden. Doch toen haar biechtvader haar berispte,
omdat zij met haar gevolg dikwijls den oogst vertrad
van arme lieden, was zij tot nadenken gekomen. Zij
had afstand gedaan van het geliefde vermaak en voorts
door groote weldadigheid het bedreven kwaad willen
goedmaken. En hierbij bleef het niet. Eenmaal op den
weg der bekeering was zij steeds verder gegaan. De
genoegens der wereld begonnen haar te verdrieten, en
zóó sterk werd in haar de begeerte naar de hemelsche
dingen, dat zij bij zichzelve de gelofte deed om nooit
een tweede huwelijk aan te gaan, wanneer zij haar man
zou overleven. De dood van haar eenig kind, die kort
daarna plaats greep, verblijdde haar heimelijk, ofschoon
zij zich even bedroefd voordeed als haar omgeving
— een terugstootend veinzen, dat wij later meermalen
bij de devoten zullen aantreffen — en toen God nu
ook met haar man „zijn liefsten wil deed en hem tot
zich haalde ", was zij eindelijk vrij geworden van elken
aardschen band. Doch sterker dan de wensch van haar
hart zouden de omstandigheden haar drijven.
Dicht bij haar burcht woonde een jonge man, die
laag van afkomst, maar zeer rijk was. Hij begeerde de
hand der adellijke weduwe en wetend, dat zijn aanzoek
weinig kans van slagen zou hebben, nam hij een middel
te baat, dat kenschetsend is voor de ruwe zeden van
den tijd. Terwijl zij op een heiligedag naar de kerk
was, bezette hij haar burcht 1). Bij haar terugkeer werd
de toegang haar geweigerd; en zij, door een gesprek
i) Iets dergelijks overkwam een dochter van Dirk van der
Beeck (HS. DV, fol. 330). Zie beneden, Hoofdstuk III, r.
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met de moeder van den jongen man op de hoogte
gebracht van diens bedoelingen, besloot zich door een
overhaaste vlucht buiten zijn bereik te houden. Met
niets dan hetgeen zij toevallig bij zich had, maar trouw
vergezeld door het zestal, dat met haar de mis had
gehoord, spoedde zij zich den weg op naar Kampen.
Wel bleef haar vlucht niet lang geheim en zette men
haar na, doch zij werd gelukkig niet achterhaald. Veilig
bereikte zij Kampen en vandaar begaf zij zich naar hare
vrienden, die haar met liefde opnamen. Ook de Bisschop
van Utrecht trok zich harer aan; hij wist door zijne
bemoeiingen te bewerken, dat althans de lijfrente, die
haar man bij zijn sterven haar had vermaakt, jaarlijks
zou worden uitbetaald 1 ). En hij wilde nog meer doen:
een tweede huwelijk zou haar opnieuw een geëerde en
zeker een veiliger positie verschaffen; daarom trachtte
hij haar tot dien stap te bewegen. Natuurlijk was zij
toen gedwongen hem te zeggen wat zij in haar hart
had overlegd. Floris van Wevelinkhoven was getroffen;
hij zelf had groote voorliefde voor de moderne devotie 2 )
en vriendelijk voegde hij haar toe: „Wees gerust!
Niemand zal u hierover meer lastig vallen. Het is allen
vrouwen niet gegeven wat God u heeft verleend." Zoo
bleef Zwedera in de toekomst van ieder aanzoek
bevrijd.
Doch waarheen zou zij zich nu begeven ? Die vraag
was spoedig beantwoord, toen ook tot haar het goede
gerucht doordrong van de devoten te Deventer. Om in
hunne nabijheid te verkeeren, kocht, zij in genoemde
stad een huis, dat zij met de godvruchtigste van hare
i) Zwedera had een jaarlijksch inkomen van 300 gulden
(Dumbar, Analecta, I, p. c6). Verg. voorts haar testament.
2) „Devotis omnibus favorabilis" (Chron. Wind. p. 164 [P. 347]).
„Singularis virtutis amator" (Vornken, istola, Cap. XVII).
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dienstmaagden — waarschijnlijk Clemencia van Amerongen 1) — betrok.
Niet lang had zij daar gewoond, of zij knoopte
kennis aan met Florens Radewijns en Johannes van
den Gronde, den pater van Meester-Geertshuis. Deze
beiden bezochten haar dikwijls; zij leerden haar vroomheid en goeden wil waardeeren, en toen zij naar een
geschikten leidsman omzagen om haar nog verder te
onderrichten, viel hunne keuze op onzen Brinckerinck,
dien zij tot haar zonden 2). Zoo kwamen de beide
toekomstige stichters van Diepenveen voor het eerst
met elkander in aanraking.
Brinckerinck nam aanstonds alle leiding op zich.
Hij was nu „zoowel in geestelijke als in wereldsche
dingen ervaren ", zoodat hij zich ook belastte met de
zorg over Zwedera's huis 3). Wat hij haar echter vooral
leerde was „het aardsche te verachten, zich zelve te
overwinnen en het vleesch te dooden" 4); in het kort,
,hij oefende haar in ascese.
En welke geest zich bij dien omgang in haar ontwikkelde, zou zij spoedig toonen. Zij had gehoord, dat
het huis van de Broeders in de Engestraat te klein
was geworden en dat ook de tweede woning, die men
t) Delprat (De Broederschap van G. Groote, ede druk, 1856, blz. 40)
zegt ten onrechte: „Clemencia van Amerongen, weduwe van
ridder Zweder van Runen." Cl. woonde samen met Zwedera
(zie de acte van Jan. 1391 bij Dumbar, Kerkel. en Wereltl. Deventer,
dl. I, blz. 604 en MS. 8849-59, fol. 187 va: „Swedera una cum
Clemencia de Amerunghen cohabitatrice et consodali ad domum
fratrum se transtulit. — Zij moest eerst (HS. DV, fol. z i6 ro)
„een luttel" voor den dood van Van den Gronde, 7 Mei 1392,
plaats maken voor zuster Eefse Hodden.
").

2)

MS. 8849-59, fol. 186 vo.

3) 1.1. fol. 186 vo.
4) 1.1. fol. 387 v'.
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in erfpacht genomen en met de eerste verbonden had,
op den duur te weinig ruimte zou bieden. Daarom
stelde zij aan Florens Radewijns een ruil voor i). Zij
zou haar eigen huis in de Pontsteeg, dat veel grooter
en door zijn afgezonderde ligging bovendien geschikter
was, afstaan en daarvoor de nieuw bijgetrokken woning
ontvangen. Dit edelmoedige aanbod werd gaarne aangenomen, doch aanvankelijk kon de ruil niet plaats
hebben, doordat de magistraat van Deventer uit vooringenomenheid tegen de devoten zijn toestemming
weigerde. Eerst toen Zwedera de bemiddeling had
ingeroepen van hare aanzienlijke erfgenamen Wijnald
van Arnhem 2) en Zweder van Rechteren, wist zij door
hunne voorspraak het begeerde verlof te verkrijgen.
De acte is gedateerd 31 Januari ") 1391 ; de verhuizing
moet spoedig daarop gevolgd zijn, echter niet voordat
een verbouwing had plaats gehad, waarbij Brinckerinck
zich wederom bijzonder verdienstelijk maakte 4).
Deze intusschen, met hoeveel opgewektheid en zegen
hij ook werkzaam was, schijnt nog altijd naar het
kloosterleven verlangd te hebben. Tegen het einde van
i) Zie hierover, behalve Dumbar, Kerkel. en Wereltl. Deventer
t. a. p., diens Analecta, I, p. 224 (Registrum bonorum Domus D.
Plorencii); MS. 8844-59, fol. 187 (alwaar het zeer curieuse verhaal der verhuizing voorkomt) en Lindeborn, Historia Episcopatus
Daventr., p. 96 seq.
2) Op zijn grond is het klooster Mariënborn gebouwd (Chron.
Wim P. 1 57 [P• 342]). — Dat beiden den devoten zeer gunstig
gezind waren, blijkt hier en eveneens uit het testament van
Zwedera. Van Rechteren komt daarin als getuige voor.
3) „Des dinxdaghes na sente Pawels dach Conversio." 25
Januari viel in 1391 op Woensdag.
4) Ned. Archief voor Kerkgeschied dl. I, blz. 327. Biographieën, fol.
144 V.: „hij arbeide soe rechte vuerichlic, of hijt alte samen
allene doen wolde".
,
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hetzelfde jaar 1 ) was er opnieuw sprake van, dat hij
te Windesheim ingekleed zou worden. Florens Radewijns
schrijft daarover in een brief aan den prior Johannes
Vos. Ook anderen worden bij die gelegenheid genoemd,
en van hen zijn verschillenden inderdaad naar Windes
gegaan. Brinckerinck echter niet; voor hem scheen-heim
altijd weder een beletsel in den weg te komen.
En toch — in die verhindering was ditmaal, zie ik
wèl, iets bijzonder eervols. Men stond op het punt
een groot en gewichtig werk aan te vangen en kon
daarbij niet buiten hem. Deze gissing wordt ons vanzelf
aan de hand gedaan, als wij letten op hetgeen juist in
die dagen voorviel.
De broederschap te Deventer en het klooster te
Windesheim, die in de hartelijkste verstandhouding
leefden 2 ), hadden besloten gezamenlijk een nieuw
klooster dicht bij Arnhem, het later zoo beroemde
Mariënborn te bouwen 3). Zoowel Florens Radewijns
met zijn broeders als Johannes Vos met zijn kanunniken wijdden hunne beste krachten aan het tot stand
brengen der nieuwe stichting. Ook Brinckerinck deed
het Zijne: hij stuurde tien gulden en vele giften welke
hij bovendien had weten te verkrijgen. Doch niet
zijn geschenken — hemzelven met zijn beproefde kunde
had men in de eerste plaats noodig: * daarom werd hij
naar Mariënborn gezonden 4) en moest hij voorloopig
i) Chron. Wind. p. 351 [p. 6i]. Zie de berekening boven, blz. 23.
2) Verg. Acquoy, a. w., dl. II, blz. 6 v.
3) Het volgende betreffende de stichting is ontleend aan
Chron. Wind. p. 157-159 [P. 34 2 seq].
4) ... „quia visus et expertus est idem Iohannes in architectura satis intelligens, missus est ad locum quendam prope
Arnhem, qui nunc Vallis S. Marie vulgariter dicitur aut Fons
S. Marie". Ned. Archief voor Kerkgeschied , dl. I, blz. 327.
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van zijn andere plannen afzien. Een enkele maal ging
hij terug naar Deventer; het was om te vragen welk
materiaal men met het oog op de geldmiddelen kon
gebruiken. Hij had hart voor het nieuwe klooster; want
de plaats, die hem tot nu te Windesheim was ontzegd,
hoopte hij in Mariënborn, „de eerste dochter van Windesheim" te zullen verkrijgen. En nu eindelijk scheen
hij te mogen slagen. Reeds lag het ordekleed voor hem
klaar 1 ), reeds was de plechtige dag dus na in het
verschiet .... toen wederom, en nu voor de laatste maal,
zijn hoop werd verijdeld. De nieuwe wending, die zijn
lot opeens nam, zou hem voortaan den wensch zijner
jeugd uit het oog doen verliezen.
In het voorjaar van 1392 werd Johannes van den
Gronde, de rector der devote zusters in Meester- Geertshuis bedenkelijk ziek, zóó bedenkelijk, dat Florens
Radewijns het geraden vond naar een opvolger om te
zien. Wel had hij niet de bevoegdheid dien te benoemen,
maar hij wilde toch dat de schepenen, bij wie dit recht
berustte 2), den aangewezen man onmiddellijk zouden
i) HS. DV, fol. 5 r°: „die darde reise weren sijne cleder al
riede". Dat moet te Mariënborn geweest zijn; zie boven.
2) Het is bekend, dat het „huijs onder die schepenen stont"
(HS. G. fol. 35 vo). De Statuten van Meester -Geertshuis (Dumbar,
Kerkel. en Were/ti. Deventer, dl. I, blz. 549 v. en vooral Archief
voor Ned Kerkgeschied dl. VI, blz. 65-74) spreken passim van
gezag dat door de Schepenen werd uitgeoefend. Dit strekte zich
óók uit tot de benoeming van den rector (verg. Biographieën, fol.
145 v', HS. DV, fol. 5 vo). Verder zie men den brief van 1413
(Archief als boven, biz. 95 v.), waaruit blijkt, dat de rector met
advies van den prior van Windesheim pro tempore moest aangesteld worden. Dit was toen Johannes Vos, het erkende hoofd
van alle devoten. — Uit een en ander, in verband met de gemeenschappelijke vergadering van schepenen en devoten (Ned.
Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 328) leid ik af, dat in 1392 de
schepenen benoemden, maar met advies van de devoten.
,
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kunnen vinden en kiezen 1 ). Hij-zelf beschouwde Brinckerinck als zoodanig; om het eenige bezwaar dat tegen
diens benoeming kon bestaan weg te nemen, beval hij
hem de priesterwijding te ontvangen 2). Brinckerinck
toch was op dat tijdstip niet meer dan klerk; hij had
de lagere wijdingen geheel of gedeeltelijk ontvangen,
maar zich hiertoe bepaald uit denzelfden overdreven
eerbied, dien zijn meester De Groote voor het priesterschap aan den dag had gelegd. Natuurlijk deed hij thans
wat Radewijns van hem verlangde, doch hoe zwaar
het hem viel, blijkt wel uit de verzuchting, die hij in
later jaren slaakte: „Indien ik even gemakkelijk het
priestergewaad kon afleggen als aantrekken, dan zou
ik het terstond op deze plaats afleggen" 3).
Inmiddels nam men ook aan de andere zijde de
noodige voorzorgen. De twee schepenen, wien door de
overigen het toezicht op Meester-Geertshuis was opgedragen, gingen naar Van den Gronde en vroegen hem
op zijn geweten, of hij hun uit de leerlingen van Rade
iemand kon aanwijzen, dien hij geschikt achtte-wijns
om zijn opvolger te worden. De „goede vader" had
liever gezwegen, maar voor hun aandrang zwichtend
zeide hij: „Ik ken iemand die alles vóór en alleen zijn
jeugd tegen heeft", „Noem hem dan ", gingen de schepenen voort, „en als hij in het Sticht te vinden is,
zullen wij hem aanstellen over de zusters ". Toen anti) Dat Radewijns deze bedoeling had, blijkt mede hieruit,
dat hij in 1399 geheel dezelfde maatregelen nam, toen Brinckerinck
in levensgevaar verkeerde (Dumbar, Analecta, I, p. 49 5 1
-

).

2) Biograpkieën fol. 145 ro: „Here Florens ordinierde hem daertoe

dat hi priester solde werden ". En wanneer? Gekozen is Brinckerinck, toen hij „ante paucos dies promotus fuerat ad sacerdocium"
(MS. 8849-59, fol. 186 v.).
3) Ned. Archief voor Kerkgesckiea., dl. I, blz. 349; Thom. a kernpis,
Vita Brinckerinck, 5.
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woordde de stervende: „Het is Johannes Brinckerinck".
— De beide bezoekers gingen getroost heen; zij wisten
nu wat hun te doen zou staan 1 ).
Van den Gronde overleed den 7den Mei 1392. Na
zijn dood kwamen de devoten bijeen; zij baden God,
dat Hij hun een goeden rector weer zou geven en
riepen vervolgens de schepenen, die, voorgelicht door
hun advies, de keuze zouden doen. Wij begrijpen, dat
deze niet meer twijfelachtig was: met algemeene stemmen werd Brinckerinck benoemd.
Groot was de tegenzin van den ootmoedigen man
die „niet medallen totten vrouwen gheneighet en was" 2 ).
Gaarne had hij geweigerd, maar uit gehoorzaamheid en
om de Broeders niet te bedroeven, gaf hij eindelijk
zuchtend zijn toestemming. Hij mocht God niet weerstaan noch de menschen, die het werktuig in Zijne
hand waren.
Dienzelfden dag bracht hij zijn gewone bezoek aan
Zwedera van Runen. Vol belangstelling vroeg zij hem:
„Weet gij ook op wien de keuze is gevallen ?" Toen
barstte hij uit: „Ik wilde dat mijn beide beenen af
waren !" — en zij, onmiddellijk begrijpend wat dit
beteekende, vouwde de handen en riep met ten hemel
geslagen oogen dankbaar uit: „Te Deum laudamus! 3
En wel had zij reden tot blijdschap. Zij immers
kende Brinckerinck en wist bij ondervinding, met hoeveel liefde hij zich wijdde aan het heil van anderen.
Welk een zegen was daarom in dezen werkkring van
hem te verwachten!
Wederom begon een nieuw tijdperk van zijn leven.
"

)

i) HS. DV, fol. 5 vo -6 ro; Ned. Archief voor herkgeschied., dl. I, blz.

328; Biographieën fol. 145 vo.

2) HS. DV, fol. 6 ro.
3)

Aldaar, fol. 6 vo; Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 328.
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Van nu af was hij de erkende en welhaast de hoog
gewaardeerde leidsman van alle vrouwelijke devoten.

De toestand in Meester- Geertshuis was verre van
schitterend, toen Brinckerinck het bestuur in handen
nam'). Van den Gronde was een voortreffelijke prediker
geweest 2 ), ofschoon niet zonder ijdelheid op zijn gaven;
maar als leidsman der zusters had hij noch bekwaamheid noch toewijding genoeg aan den dag gelegd. De
stichting was bij zijn dood in verval: er waren slechts
zestien devote vrouwen 3), en dezen hielden zich niet
meer aan dc inzettingen van I)e Groote. Van het
„gemcene leven" was bijna geen spoor meer te vinden:
dc zusters woonden te zamen, doch hadden niet eens
een gemeenschappelijke tafel 4). Ieder deed wat goed
was in hare ooggin, arbeidde en rustte naar eigen ver
ging naar de kerk, wanneer het haar het-kiezng
beste uitkwam. Het gevolg van dit alles was, dat er
altijd wanorde en dikwijls gebrek hccrschte; maar hoe
„mager" de maaltijden ook waren, Van den Gronde
had zich altijd kostelijke spijzen laten voorzetten 5).
Daardoor was de armoede natuurlijk nog verergerd.
Een man als Brinckerinck kon onmogelijk in zulk
een toestand berusten. Aanstonds nam hij ingrijpende
maatregelen: de misbruiken werden afgeschaft en goede
gewoonten daarvoor in de plaats gesteld. Men begon
1) Men zie voor het volgende vooral HS. G, fol. 59 vo en iii r°.
2) Thom. a Kempis, Vita 7oannis Gronde, Caput II.
3) Thom. a Kempis, Vita Brinckerinck, 4.
4) BiographseT, fol. 146.
5) Dumbar, Analecta, I, p. 12. Aan de Broeders was geopenbaard, dat hij wegens zijn g,*ulzighcid en zijn ijdelheid een maand
in het vagevuur had moeten doorbrengen.
3
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weer een gemeenschappelijk leven te leiden 1) ; en zóó
heilzaam waren zijn veranderingen, dat Brinckerinck
later met dankbaarheid de tweede stichter van Mees
kon genoemd worden. Vooral bracht-terGshui
hij de zusters er toe, dat zij op gezette tijden ingespannen werkten. Aalmoezen mochten zij niet meer
ontvangen; al hare levensbehoeften moesten zij zelven
verdienen. Zoo kwam er vanzelf een einde aan het
ledigloopen; en hoewel de armoede aanvankelijk groot
bleef 2 ), de toestand was over het geheel toch spoedig
veel verbeterd. De leerling toonde zich den meester
waardig: had De Groote den arbeid het beste geneesmiddel genoemd, Brinckerinck achtte hem „goed, rechtvaardig en goddelijk ", — en hij zorgde, dat de zusters
dit woord in eere hielden!
Tevens gaf hij blijk van een praktischen blik. Hij
begreep, dat bij het geregelde werken vooral vrouwelijke leiding onmisbaar was en dat hij die hulp het
best van elders zou krijgen. Daarom ging hij naar Jan
van Ummen 3), den bestuurder van het Broederhuis op
den Nemeler- of Agnietenberg bij Zwolle, dat eerst later
een klooster zou worden. Deze Van Ummen was een der
edelste bekeerlingen van De Groote; van hem placht
meester Gerrit te zeggen, dat hij, hoewel blind, toch beter
zag dan iemand anders te Zwolle. Onder zijn leiding nu
leefde een devote vrouw, die, als meer anderen, zich
had afgezonderd van de wereld, maar het toch niet
c) Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 343•
2) HS. G, fol. 7 v.: „Vake weren die zusteren weeclick ende
zieclic, mer hadden si wal wat in den mont gehat, het solde wal beter
geworden hebben" enz. Zie ook fol. 9 ro en MS. 8849-59, fol. 178 re.
3) HS. G, foI. iii vo. Zie over Van Ummen Chron. Mont. S. Agnetis,
Cap. I, III, XV; Chron. Wind. p. 77, 168, 330, 462, 609 [P. 2 9 6 , 349,
49, 129, 209] ; Jacobus de Voecht, Narratio, p. 7, 9, 10, 13.
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noodig had gevonden naar een klooster of een zusterhuis — een zoogenaamde vergadering — te gaan. Zij
heette Beerte Swijnkes 1) en verdiende haar brood met
weven. Hare hulp begeerde Brinckerinck, en hij wist
Van Ummen te bewegen, dat zij voor eenigen tijd in
Meester-Geertshuis mocht komen wonen om de zusters
in al het noodige te onderrichten. Zij bleef er langer
dan oorspronkelijk in de bedoeling had gelegen; en
zulk een vertrouwen boezemde zij in door haar ijver
en godsvrucht, dat de zusters haar na zes jaar tot
moeder kozen, welke waardigheid zij tot haar dood
bekleedde. Had Brinckerinck dus in haar een krachtige
helpster gevonden, het was tevens een geluk voor hem,
dat de voortreffelijke Salome Sticken omstreeks 1 390 2)
in de stichting was opgenomen. Deze zuster zou eerst
later, als priorin van Diepenveen, ten volle toonen wie
zij was; doch reeds nu, in haar jeugd, droeg zij veel
bij tot de ontwikkeling van Meester-Geertshuis. Daar
werd zij spoedig tot de waardigheid gekozen, die Beerte
Swijnkes van 1398 af met haar deelde 3 ).
Het zou verleidelijk zijn, hier het geestelijk leven in
Meester-Geertshuis met Benige uitvoerigheid te schil
Toch is het beter, ons thans tot het allernood--dern.
zakelijkste te beperken. In het nauw verwante Diepenveen,
r) Over haar handelt HS. G, fol. 30v0-31 vo en fol. 110 v°- Y 15 r°.
2) HS. D, blz. , vv. Over S. Sticken, zie beneden, Hoofdstuk III, z.
3) Immers, er waren twee „meysterschen" en niet eene, zooals
Acquoy, Windesheinz, dl. I, blz. 30 V. schrijft. Verg. de Statuten (Archief
voor Ned. Kerkgeschied, dl. VI, blz. 67): „Twe meysterschen sal men alle
jaer kiesen op sunte Gregoris dach of avont". Zie voorts HS. G
passim (bijv. fol. 33 r°: „Dese was den zusteren seer troestelic
ende maecte moder beerten ende moder elízebeth enen moet";
fol. 35 vo-36 r°: „Die schepenen hadden gedruwet, dat si hem moder
beerten ende moder lizebeth nemen wolden, opdat die zusteren
glen hoeuet noch onderstant hebben en solden"; fol. 31ro enz.).
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in het klooster, dat onder Brinckerinck's leiding uit het
zusterhuis is voortgekomen, heeft het godsdienstig leven
zich nog meer in zijn geest ontwikkeld. Om dus later
niet in herhalingen te vervallen, geef ik hier alleen een
vluchtige schets. Heerschen moest Brinckerinck in het
belang van de stichting en hare bewoonsters, en heerschen deed hij. Alles beschikte hij zonder dat iemand
in woord of gedachte zich durfde verzetten 1). Voor de
onwilligen of ongehoorzamen stond de deur open: zij
mochten elders een goed heenkomen zoeken. Dat
ondervond die zuster, welke het waagde volgens de
oude gewoonte op eigen gezag uit te gaan; zij werd
zonder genade van hare plaats beroofd 2 ). Maar die
groote strengheid, welke toch niet belette, dat allen
hem evenzeer liefhadden als ontzagen 3 ), werd getemperd door zekeren humor. „Mag ik deze schoenen
dragen ?" vroeg hem eens een begijn, die een al te sierlijk
paar van hare ouders ten geschenke had gekregen.
„Zeker", was het antwoord, „zeker zuster — maar aan
een koord om uw hals" 4). — De godsvrucht, die hij
aankweekte, was natuurlijk die van zijn kring: geen
zondige gehechtheid aan aardsche dingen, zelfs niet aan
een nieuw kleed, dat vertrapt en bezoedeld, of aan een
boom, die uitgerukt en in den IJsel geworpen moest
worden 5 ). Bij al haar doen en laten hadden de zusi) Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 344.
2) Aldaar, blz. 345.
3) Aldaar, blz. 341: „Specialem in hoc pre multis Dominus

illi graciam contulerat, quod videlicet timeretur et diligeretur a
subditis". Verg. Biographieën, fel. i5o r°.
4) Dumbar, Analecta, I, p. i7 ; Ned. Archief voor herkgesehied , dl. I,
blz. 344•

5) Deze en dergelijke verhalen zijn te vinden in het opstel
HS. G, fol. 145 ro -146 vo (Goede punten (int gem(jeu). Verg. Dumbar,
Analecta, I, p. i 7 seq.; Ned. Archief voor Kerkgesclzied., dl. I, blz. 344 V.
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ters aan God te denken; Hem moesten zij zoeken in
zelfvernedering en gehoorzaamheid, in ootmoed en
liefde ').
En het zaad, door Brinckerinck uitgestrooid, droeg
welig vrucht. Het aantal zusters in Meester-Geertshuis
nam telkens toe, en ook daarbuiten vormden zich
nieuwe vergaderingen. Niet allen die het begeerden
konden aanstonds een plaats in de oude stichting
verkrijgen; waren er zulke meisjes of vrouwen, dan
ried Brinckerinck haar te gaan samenwonen, drie of
vier te gelijk, en gemeenschappelijk haar brood te
verdienen. Hij zelf hield het toezicht en hoorde hare
biecht; vermeerderde haar aantal in verloop van tijd,
dan werd of hare woning een nieuw zusterhuis, Of zij
zelven werden overgeplaatst naar een reeds bestaand 2).
Op deze wijze ontstonden langzamerhand de vier
stichtingen, die als Brandes- 3), Kerstekens- 3), Buuskens- 4)
en Lamme van Dyesehuis 5) bekend zijn. In alle heerschte
de geest van Meester-Geertshuis, de geest van Brinckerinck.
i) Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 347.
2) Aldaar, blz. 350 v.; Dumbar, Analecta, I, p. 16 seq.
3) Zie over deze beide huizen, die in 147o door Egbert van
der Beeck véreenigd zijn: Lindeborn, Historia Episcópatus Daventr.,
p. 159 -161 (Van Heussen en Van Rijn, Oudheden en Gestichten van
Deventer, dl. I, blz. 306-309); Dumbar, Kerkel. en Wereltl. Deventer, dl. I,
blz. 598 (met afbeelding van het zegel); dezelfde, Analecta, I, p.
,

7i i73; HS. G, fol. 26v0.
-

4) Literatuur: Lindeborn, 1.1. p. 161 seq. (Van Heussen en
Van Rijn, t. a. p. blz. 309-312); HS. D, blz. 227.
5) Dit huis is reeds gesticht in 1388 (zie vooral Dumbar,
Kerkel. en Wereltl. Deventer, dl. I, blz. 595-598)• Zijn bloei had het
natuurlijk te danken aan Brinckerinck. Zie voorts Lindeborn,1.1.
p. 158 seq. (Van Heussen en Van Rijn, t. a. p. blz. 305 v.) en
verg. HS. D, blz. 246.
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Toen zijn werk op deze wijze werd gezegend, begon
zijn faam ook buiten Deventer door te dringen. Nieuwe
bemoeiïngen voor den rusteloos ingespannen man waren
daarvan het gevolg. Te Zutfen hadden de zusters geen
rector — welnu, Brinckerinck woonde dicht genoeg in
de nabijheid om zich ook met de zorg over haar te
belasten'). Wat meer zegt: het goede voorbeeld, door
hem in Meester-Geertshuis gegeven, vond in andere
plaatsen navolging; zoo werd hij langzamerhand de
vraagbaak van allen die een „salighen voertganck van
leuen" begeerden. Vooral na verloop van eenige jaren
breidde zijn invloed zich sterk uit: toen kwam men
zelfs uit verwijderde streken zijn raad inwinnen 2 ).
En met liefde en opgewektheid stond hij allen steeds
zoo veel mogelijk ten dienste.
Zonder tegenstand evenwel kon hij zijn veelomvattende
taak niet volbrengen. Gedurende eenigen tijd ergerden
de kanunniken van Deventer en andere geleerden
zich, dat de zusters boeken in de landstaal lazen 3 ).
Zij deelden in het diep gewortelde wanbegrip van hunnen
tijd, dat nog jaren zou stand houden en waartegen
ook de wakkere Johannes Busch eenmaal zou te strijden
hebben 4). Was het niet bedenkelijk, dat leeken vertalingen in handen hadden van den „Profectus religiot) Dumbar, Analecta, I, p. 33.
2) HS. DV, fol. 18 ro. „Wt Selant, Brabant, Hollant, Ghelrelant, wt onsen Sticht, voert wt Vrieslant, wt Munsterlant, van
CoJlen ende voert van allen landen die pleghen al tot hem toe
komen om hulpe ende raet van hem toe nemen". Dit bericht,
ofschoon onmiddellijk volgend op dat van zijn hervorming van
Meester-Geertshuis, heeft echter, dunkt mij, vooral betrekking
op latere jaren.
3) Ned. Archief voor Kcrkgeschied dl. I, blz. 3; HS. DV, fol. 3 i.
4) Busch, De Reformatione ntonasteriorunt (ed. Grube), p. 730 seq.
,
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sorum" 1), het „Speculum monachorum" 2 ) en de „Meditationes Bernardi "? 3) Bedenkelijkwas zekerde wijze, waarop
de strijd vooral door de jongeren, de klerken werd gevoerd: de zusters konden zich niet op straat vertoonen,
of zij werden gelaakt en gelasterd. Een tijd lang hoorde
Brinckerinck hare klachten aan, doch eindelijk besloot
hij handelend op te treden. Hij deed het met tact:
eerst bestudeerde hij een werk uit de boekerij van
Heer- Florenshuis, zoodat hij goed op de hoogte was
van zijn onderwerp, en vervolgens hield hij in de Mariakerk een preek, waarin hij met tal van aanhalingen
het goed recht der zusters bewees. Hij deed het met
kracht: de klerken werden bevreesd en hielden sinds dien
dag op, de devoten lastig te vallen. Hij deed het met
humor: toen de leesmeester der jongere broeders, die
de preek niet had gehoord, voortging met zijn bestrijding,
werd hij eens in de kerk, terwijl hij al voor den dienst
gekleed was, door Brinckerinck staande gehouden.
„Lesemeester — niet: lieve meester!" klonk het, „gij
zult toelaten en dulden, dat mijne zusters devote boeken
in het Dietsch lezen, ook al zoudt gij het hoofd hooger
dragen dan de hoogste toren ". Zóó doeltreffend was
i) Zie Biographieën, fol. 166 r0 en de aant. — Dit werkje is
toegeschreven aan Bonaventura. Vertalingen daarvan zijn te vinden in de handschriften-verzameling van de Utrechtsche Universiteits-Bibliotheek, No, io19 en No. 1020.
2) Het in de vorige aant. genoemde HS. No. iozo bevat fol.
I -17a een aan Bernard van Clairvaux toegeschreven stuk Dat
Spieghel der moniken, aldus aanvangend: „Ten alder irsten seltu
merken waer om du ghecomen bist toten cloester', enz.
3) Alleen genoemd in HS. DV (S. Bernardus ghedachten),
niet in het verwante Latijn. Waarschijnlijk ten onrechte toegekend aan Bernard, behoorde het niettemin tot de geliefde lectuur
van Florens Radewijns (Dumbar, Analecta, I, p. 51). — HS. No. 111 51
van de Bourgondische Bibliotheek te Brussel bevat de vertaling.
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deze begroeting, dat onze strijdlustige lector niet lang
daarna openlijk in een toespraak zeide: „Ik raad, dat
men het Brinckerinck verder niet moeilijk maakt" i).
Het was echter niet uitsluitend bij zulk een buitengewone gelegenheid, dat Brinckerinck in de Mariakerk
of elders het woord voerde. Hij preekte dikwijls voor
de gemeente, zegt Busch 2 ); en dat hij het ook in dit
tijdperk van zijn leven heeft gedaan, mogen wij o. a.
opmaken uit verschillende mededeelingen van A Kempis.
Deze hoorde hem twee maal l), wat vóór 1399 moet
hebben plaats gehad, daar Thomas in dat jaar Deventer
verliet 4). Vragen wij nu naar den inhoud van Brinckerinck's prediking, dan luidt het antwoord: zij trok
de devoten aan en bekeerde vele vrouwen tot „dienstmaagden van Christus ", maar stiet ook de wereldschgezinden af door hare felle bestraffingen. Brinckerinck
hield er van „de waarheid te zeggen ", en hierdoor
maakte hij zich wel eens vijanden 5). Een gelukkig toeval heeft ons een fragment bewaard van een preek,
die hij eens op i Januari, den dag van de besnijdenis
des Heeren, voor het volk hield. Dit stuk is zóó belangrijk, dat ik er de aandacht voor vraag. Brinckerinck
had het over den „allerzoetsten" naam van Jezus en
voer daarbij uit tegen de spotters, die, opgemerkt hebbende, dat de zusters — of begijnen, zooals zij in den
volksmond heetten — altijd weder over Jezus spraken,
met minachting uitriepen: „O Jezus, de God der begijnen!"
— „Gij ellendigen en onzinnigen", voegt Brinckerinck
i)

Aced. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 346. Zie aldaar ook

het gepaste antwoord op een aanmerking van denzelfden lector.
2)

Chron. Wind.

p. 191

[p. 362].

3) Thom. a Kempis, Vita Brinckerinck, 2.
4)

Ckron. Mont. S. Agnetis, p. 29.

5) Thom. a Kempis, Vita Brinckerinck, 1, 2.
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hun toe, „wat zegt gij? Wie is dan uw God? Misschien
de duivel, omdat gij zegt: Jezus is de God der begijnen?
Dit is u een ergernis; doch haar is deze heilige naam
een groote eer en blijdschap. Vóór alles en boven alle
namen der heiligen hebben zij lief en aanbidden zij
Jezus, den Zoon Gods, dien gij bespot en veracht" 1).
— Blijkt hieruit niet ten duidelijkste, dat bij Brinckerinck
en de zijnen de vereering van Jezus zóó hoog stond
boven die der heiligen, dat zelfs wereldlingen het
onderscheid als iets nieuws opmerkten?
En als ware door de genoemde talrijke werkzaamheden het leven van Brinckerinck nog niet genoeg
bezet, hield hij ook nog toezicht op enkele zeer aanzienlijke devote vrouwen, die voorloopig op zich zelven
bleven wonen. Eene van haar, Zwedera van Runen,
kennen wij reeds; met de twee overigen, die eveneens een
belangrijke rol te Diepenveen hebben gespeeld, kwam
hij eerst nu in aanraking. Ook mogen wij bij de bespreking van deze jaren niet uit het oog verliezen, dat de
omstandigheden hem meermalen hebben tegengewerkt.
In het jaar 1398 woedde de pest zóó hevig te Deventer,
dat de Broeders moesten uitwijken, wilden zij hunne
vereeniging niet aan volkomen ondergang blootstellen.
Radewijns ging naar Amersfoort en Brinckerinck 2) vertoefde tijdelijk in Mariënborn bij Arnhem, het klooster
waarop hij als medestichter nog een oude betrekking
had. En in de vasten van het volgend jaar werd hij
zwaar ziek; men vreesde voor hem het ergste en had
Jacob van Vianen reeds als zijn opvolger aangewezen 3).
Maar gelukkig herstelde hij.
i) Thom. a Kempis LI. 3. Verg. ook Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 346.

2) Dumbar, Analecta, I, p. 41 (verg. p. 46).
3) Dumbar, 1.1. p. 49 -51•
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Nog vóór deze tegenspoed hem trof, had hij Jutte
van Ahuis 1) tot zich weten te trekken. Zij had lang geaarzeld, de adellijke Abdis van Vreden, eer zij afstand
deed van haar hooge waardigheid en naar Deventer
ging. Hoeveel moeite had zij zich vroeger niet getroost
om zich in die waardigheid erkend te zien! Zes of
zeven jaar had zij gepleit — en toen eindelijk het doel
was bereikt, werd juist hare verheffing de oorzaak van
hare verootmoediging. Bij haar feestelijken intocht
viel de voerman van haar wagen onder de wielen en
bleef op de plaats dood. De gedachte, dat een mensch
om harentwil het leven had verloren, wilde haar niet
verlaten; het was misschien onder den druk van
die herinnering, dat zij na eenigen tijd ziek werd. Om
genezing te vinden, raadpleegde zij een bekend meester, Evert van Almeloo 2 ). Zij had den rechten man gevonden. Want hij, die sinds zijn bekeering door Gerrit
de Groote ook een „geneesheer der zielen" was geworden, had nauwelijks begrepen wat er in haar om
hij zeide: „Vrouwe, gij zoekt gezondheid voor-gin,of
uw lichaam, gij deedt beter gezondheid voor uw ziel
te zoeken ". Dat woord liet haar niet meer los, toen zij
naar hare abdij was teruggekeerd. Klein was het
„vonkske" nog maar, dat zij op deze wijze „ontving ";
de man, die het eerst tot een heldere vlam zou aanblazen, was onze Brinckerinck. Van zijn vriend meester
Evert vernam hij wat er gebeurd was; en aanstonds
begon hij brieven aan Jutte te schrijven om haar verder
te bekeeren. Merkwaardig is het te zien, hoe zij zich
i) Zie over haar: HS. DV, fol. 129 r°-i5o vo; HS. D, blz. 59 -8 3
(hieraan ontleende Moll, j'ohannes Brugvan, dl. I, blz. 22-26 eenige
bijzonderheden) ; MS. 8849-59, fol. 226 v°-231 r°.
2) Zie de literatuur over dezen zeer merkwaardigen man bij
Acquoy, Windesheiyn, dl. I, blz. 137.
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langzamerhand boog voor zijn zedelijke meerderheid.
Eerst was hij het, die verzocht, die zich haar „kamerling"
en haar dienaar noemde; maar toen zij elkander hadden
leeren kennen, nam zij bevelen van hem aan. Zoolang
hij niet zeker van haar was, had hij haar gevraagd
om zelve hare antwoorden te schrijven; hij wilde voorkomen, dat een ander haar misschien zou terughouden
en gaf de welwillende verzekering, dat hij wel slecht
schrift kon lezen. Later, toen zij inderdaad besloten
had naar Deventer te gaan en hem nog eens bezocht,
gelastte hij haar om de beide honden, die zij naar de
gewoonte dier tijden bij zich had en waaraan zij bijzonder gehecht was, met eigen hand -te verdrinken. Het
was een wreede proef; maar zij verloochende zich zelve
en gehoorzaamde. Toen wachtte haar nog een andere
smart: het afscheid van de oude omgeving, die zij nimmer zou weerzien. Rijken en armen noodigde zij tot een
grooten maaltijd; zij zelve diende hare gasten en zeide ten
slotte allen vaarwel. Geen der aanwezigen kon bij dat
heengaan zijne tranen bedwingen; zij alleen schreide niet.
Dat hare toekomst te Deventer verzekerd was, had
zij te danken aan Zwedera van Runen. Met haar gewone
edelmoedigheid had deze 1), zoodra zij vernomen had,
dat Jutte van Ahuis zich wilde bekeeren, haar levens
alles aangeboden wat zij noodig zou hebben. Het-lang
duurde evenwel nog twee jaar, eer de Vrouwe van
Vreden den beslissenden stap deed; en toen zij eindelijk in 1398 2 ) kwam, liet Zwedera voor haar gast
aanstonds een fraai vertrek aan haar huis bijbouwen.
Het geluk dier twee gelijkgezinde vrouwen werd door
haar samenwonen zeer verhoogd. Beiden hadden gebroi) HS. D, blz. 45.
HS. DV, fel. 7 ro: „Doe men scref m ccc ende xcviij soe
quam die edele vrou van vreden".
2)
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ken met een rijk en weelderig verleden, beiden hadden
één levensdoel, het dienen van haren Heer, en één
leidsman, Brinckerinck f), dien zij met het volste vertrouwen volgden, — was het dan wonder, dat er tusschen
haar spoedig een innige vriendschap ontstond, die eerst
door den dood ontbonden zou worden?
Voorts leefden zij in een gezelschap, dat wel geschikt
was om de godvruchtige stemming nog te verhoogen.
Zwedera had de dienstmaagd, met welke zij te Deventer
was gekomen, niet mogen behouden; men had haar
verwijderd uit vrees, dat zij de goede voornemens van
haar meesteres zou tegenwerken 2 ). Voor haar was Eefse
Hodden, een oude, stichtige zuster uit Meester- Geertshuis met twee gezellinnen gekomen. Het was dus een
zusterhuis in het klein, waarin de beide adellijke vrouwen woonden. In elk geval, de geest der devoten
heerschte daar: beiden waren „grondootmoedig als
kleine kinderkens", en het werd een verandering van
de rechterhand Gods geacht, dat zij, op hare jaren en
met haar verleden, „zich lieten regeeren, alsof zij nooit
verstand van eenig bestier hadden gehad" 3 ).
Toch, hoe dankbaar zij waren, zij koesterden — en
vooral Zwedera — nog één vurigen wensch. Neen, het
was niet genoeg, dat de geest van Meester- Geertshuis
in hare woning heerschte, zij verlangden in die stichting
zelve te worden opgenomen. Dikwijls zeide de Vrouwe
van Runen dit aan Brinckerinck 4), maar hij hield de
zaak slepende. Hij kon ook trouwens zijn toestemming
z) Zwedera bijv. gehoorzaamde zijne geboden „als oft hoer
god selven gebaden hadde" (HS. D, blz. 51).
2) MS. 8849-59, fol. 186 vo.
3) HS. D, blz. 63.
4) Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 329. Verg. Lindeborn, Kistoria Episcopatus Daventr., p. 162 en HS. DV, fol. ioovo.
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niet geven, want ofschoon het niet uitdrukkelijk in de
statuten van Meester-Geertshuis was vermeld, een vrouw
van haar staat en stand mocht daar niet opgenomen
worden. Aan weduwen had De Groote den toegang
ontzegd 1 ) en rijken waren niet gewenscht 2 ). Het lag
echter niet in de bedoeling van Brinckerinck haar zóó
teleur te stellen: om te voldoen aan haar verlangen,
dat geheel strookte met het zijne, had hij het plan
opgevat een ander huis, maar nu een klooster te bouwen. Daar zou hij God vele zielen kunnen winnen en
zoowel weduwen als vrouwen en meisjes mogen opnemen 3). Natuurlijk moest Zwedera geduld oefenen; en
er was iets aandoenlijks in de berusting, waarmee zij
bleef wachten. „Wanneer ik vóór mijn overgang sterf ",
placht zij te zeggen, „dan hoop ik dat God, die de
harten kent, mijn goeden wil voor de daad zal nemen" 4).
Wat Brinckerinck eenmaal had besloten, gaf hij niet
meer op. Intusschen moest hij een geschikt tijdstip afwachten, al bestond er voor hem reden genoeg om zijn plan
door te zetten. Want ook een derde vrouw van aanzienlijke geboorte vroeg hem hetzelfde als Zwedera en Jutte.
i) Verg. HS. DV, fol. 97 ro: „Om dat sie (Elsebe Hasenbroecks) ene wedue was, soe en moste sie daer niet wonen ".
2) De Statuten (Archief voor Md. Kerkgeschied., dl. VI, blz. 66)
noemen in de eerste plaats „joncvrouwen ende vrouwen onghebunden, die van armoden der herberghen noet is". Zie verder, wat de praktijk betreft, HS. G, fol. 9: „Alst op een tijt
wal scheen in eenre rijcker maget, die hier geerne gewoent hadde
ende dat niet vercrigen en conde omme oers groeten guedes
willen. Ende dat oeck dat meeste gebreck ende waeromme was,
dat die zusteren anxt hadden, dat die rechte doechden ende dat
ierste fondement, daer dit huijs ierst op gefondiert stont ende
daert ierst mede begonnen was, ouermijds tijtliken goede solde
verslappet ende vermijnret werden ".
3) HS. D, blz. 212. Verg. blz. 46.
4) MS. 8849-59, fol. i88 r°.
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Het was Elsebe Hasenbroecks 1 ). Zij had weer een
geheel ander karakter dan de twee overigen. In hare
jeugd, die zij te Oldenzaal doorbracht, was zij vroolijk
en vol levenslust. Zij trok aan en wist tevens ontzag
in te boezemen. Fier en eerzuchtig was zij, maar ook
met een levendig gevoel en een krachtige fantasie begaafd. Het lot scheen haar in alles te begunstigen: zij
was rijk, gelukkig gehuwd, en toen zij in de eerste
jaren kinderloos bleef, had zij, na een bedevaart naar
het Mariabeeld te Einsiedeln 2 ), ook de vurig begeerde
moederweelde mogen smaken. Wat ontbrak haar nog?
Zij zelve was in ieder opzicht voldaan en bad God, dat Hij
haar zou vergunnen nog twintig jaar in zulk een ongestoord geluk te leven.
Dit gebed werd niet verhoord. Plotseling stierf tot
haar onuitsprekelijke smart haar man; andere beproevingen volgden, en zij, die zich zóó tehuis had gevoeld
in de wereld, besloot nu „hoer harte nummermeer te
setten op enich creathuer" 3 ). Het lijden vormde haar:
opwekkingen om zich te bekeeren konden nu eerst
den toegang tot haar hart vinden.
Zulk een opwekking kwam tot haar van haar broeder,
die juist in dien tijd Karthuizer was geworden. Na aanvankelijk zijn stap te hebben afgekeurd, werd zij spoedig
door denzelfden geest aangegrepen en begon zij penitentie
te doen voor hare zonden, een haren hemd te dragen,
te vasten, te bidden en aalmoezen te geven; en toen

i) Zie over haar HS. DV, fol. 87 v°-io8 v° (met tal van nieuwe
bijzonderheden, vooral over haar jeugd); HS. D, blz. 203-222;
MS. 8849-59, fol. 232 r° -234 v°.
2) Verg. Moll, I(erkgeschied. van Ned. váór de Herv., dl. II, st. 4,
blz. 41, 44.
3) Zie hierover vooral HS. DV, fol. 91 V.
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zij een haar geschonken devoot boekske 1 ) had gelezen,
vermeerderde zij nog hare zelfkwellingen door ook
erwten in hare schoenen te dragen.
Het liefst zou zij hare dagen verder gesleten hebben
in een zusterhuis. Alleen de zorg voor hare drie nog
overgebleven kinderen weerhield haar, terwijl zij boven
zeer wel begreep, dat haar omgeving haar nimmer-dien
zou laten gaan. Onverwachts vond zij echter aanleiding
om Oldenzaal te verlaten: een zware pestziekte begon
daar te woeden, en om de besmetting te ontvluchten
week zij uit, natuurlijk naar Deventer.
Zij kwam er in 1397 2 ) of '98, een nog schoone
vrouw van zes en twintig jaar. Had zij zich voorgesteld
in haar nieuwe woonplaats God bovenal te dienen en
verder alleen voor hare kinderen te leven; die laatste
zorg werd grootendeels van haar genomen: binnen
acht dagen stierven hare beide dochtertjes. Nu voelde
zij zich nog meer getrokken tot de devoten en haar
hoogste wensch was, kennis aan te knoopen met de
zusters van Meester-Geertshuis. Bij haar eerste bezoek
wilde het toeval, dat zij Brinckerinck ontmoette. Welk
een ontroering kwam over haar, toen zij voor hem
stond en hij haar toesprak! Zij had een gevoel „alsof
zij in de tegenwoordigheid Gods verkeerde, alsof zij
Hem zelven of een Zijner engelen hoorde spreken ".
Brinckerinck's stem klonk niet menschelijk in hare
ooren, en zóó was zij „van binnen ontstoken ", dat zij
op zijn voorkomen geen acht kon slaan.
Van nu af was haar toekomst beslist. Zich onder
Brinckerinck te stellen, hem als haar „geestelijken
i) Diepen indruk maakte dit woord daaruit: „Ene weduwe,
die in woelden levet, die is doet" (HS. D, blz. 2o6).
2) Volgens HS. D en MS. 8849-59; volgens HS. DV (fol. 96 ro)
in 1398. Zie over dergelijke verschillen in den tekst Bijlage I.
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vader" te eeren, was haar een behoefte geworden.
Zij had verlof gekregen, om de zusters te bezoeken
wanneer zij wilde, en begon alvast met alles wat zij
noodig had uit Meester -Geertshuis te halen i). Toen zij
eens kwam om af te rekenen, liet Brinckerinck haar
weten, dat het niet noodig was iets te betalen, daar
al het hare het zijne was. Verheugd over dat woord
ging zij naar huis en zond hem onmiddellijk vier kisten
met haar fraaiste kostbaarheden, die hèm toch immers
toebehoorden. Later liet Brinckerinck eens iets timmeren
op haar erf. Zij nam de vrijheid een opmerking te
maken, doch hij wees haar streng terecht en beval
haar, zich met haar eigen werk te bemoeien. En ootmoedig liet zij zich gezeggen, zij die vroeger zoo fier
en hooghartig was.
Het zal niet noodig zijn, hare geschiedenis hier nog
verder te volgen, te meer daar wij over hare visioenen
eerst later te spreken hebben. Genoeg: ook Elsebe
verlangde een plaats in Meester -Geertshuis, maar ook
zij kon, als weduwe, die niet verkrijgen. Wel werd
haar opgedragen anderen tot geschikte zusters te
vormen en bracht men diegenen tot haar, van wie men
te weinig wist om ze dadelijk op te nemen l), maar
zelve mocht zij, ondanks haar vurige begeerte, niet
in Meester-Geertshuis komen wonen.
Die toestand was op den duur onhoudbaar. Het
besluit, dat Brinckerinck vooral ter wille van Zwedera
had genomen, werd er door gerechtvaardigd. Een nieuwe
stichting moest verrijzen en die stichting zou, gelijk
reeds gezegd is, een klooster zijn. Van Brinckerinck
i) „Hoer bier ende al dat sie behovede". De ascese liep
hierbij geen gevaar: „hoe ijamerlike dunne" het bier in Mees
leert ons HS. G, fol 9 ro.
-terGshuiwa,
2)

HS. D, blz. 210v.
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met zijn hooge vereering voor het monastieke leven
eenerzijds en zijn begeerte „alle menschen te trecken
tot zalicheit der zielen" 1) anderzijds, was dit trouwens
te verwachten. Mogen wij ook niet van hem veronderstellen, dat het ideaal hem voor den geest stond, het
aanzijn te geven aan een modelklooster voor vrouwen,
gelijk Windesheim er een was voor mannen?
Nu dus zou de wil daad worden. Maar alleen ver
weinig. Hij had voor het minst-mochtBrinke
grond noodig om op te bouwen en handen om te
arbeiden. Zoo riep hij dan de oudste en voornaamste
zusters van Meester-Geertshuis bijeen om zijn plan haar
mede te deelen. Het was sacramentsdag van het
jaar 1400 2).
i)

HS. D, blz. 44•

Waarom ik aan dit jaartal de voorkeur geef boven 1401
(Acquoy, Windesheim, dl. III, blz. 197) is uiteengezet in Bijlage II.
2)

4

TWEEDE HOOFDSTUK.

De uitwendige geschiedenis van het Klooster.

Toen op dien i7" Juni de zusters bij elkander waren
gekomen 1), vernamen zij het besluit van Brinckerinck
en tevens op welke wijze hij het dacht uit te voeren.
Hij had voor zijn klooster het oog op een stuk land
i) De voornaamste bronnen voor dit Hoofdstuk zijn behalve
die, welke ik voor Hoofdstuk I heb genoemd: Dumbar,
Kerkel. en Wereltl. Deventer, dl. II, 1788, blz. i -9; HS. No. 23 uit
de Athenaeum- Bibliotheek te Deventer (Necrologium der nonnen,
conversinnen, rectors en leekezusters van 1401 tot 1472 en Chartularium
der bezittingen, renten en onraad van het klooster der Reguliere Kanunnikessen te Diepenveen van 1393 tot 1517). Ik zal dit HS. niet beschrij-

ven, daar een voortreffelijk uittreksel onlangs is uitgegeven door
J. C. van Slee in het Archief van het Aartsbisdom Utrecht, dl. XXXIII,
19o8, blz. 317-485. Ik verwijs dus naar diens inleiding en bewerking; in het vervolg zal ik bij aanhalingen de afkorting Cart.
gebruiken. Voorts de Constitutiones der Windesheimsche vrouwenkloosters, uitgegeven door Dr. J. H. Gallée in het Archief voor
Ned Kerkgeschied., dl. V, 1895, blz. 250-322 (verg. hiermee Het
boek der statuten van het klooster Bethlehem bij Hoorn, ald. blz. 345 42 0)•
Onmisbaar zijn hierbij de Constitutiones van het kapittel van
Windesheim; ik gebruikte de uitgave van 1 553 (zie Acquoy,
Windesheim, dl. I, blz. 2o6-209, de aant.; bij de vier bekende
-
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dat haar toebehoorde; het was gelegen te Diepenveen,
een uur ten Noorden van Deventer, heette de Plecht
en was een leen van den proost der St. Lebuinuskerk 1).
De zusters hadden het voor enkele jaren gekocht, gedeeltelijk van een harer stadgenooten, Gerrit Sceidemaker 2 ), gedeeltelijk van de Broeders van Heer- Florenshuis 3); de bedoeling was het als weidegrond te ge-

bruiken.
Gelijk bij een voorstel van Brinckerinck te verwachten
was, stemden allen toe. Eén enkele maakte nog een
voorbehoud: „Het is mij wel ", zeide zij, „als ik er
maar niet behoef te wonen ". Daar zij vroom en ootmoedig was, doch niet te sterk van hoofd, stelde Brinckerinck haar gerust; en nu verzekerd van aller steun,
besloot hij met zijn gewone voortvarendheid reeds den
volgenden dag met eenigen uit haar midden aan het
werk te gaan').
Weinig aantrekkelijks bood de uitverkoren plek den
toeschouwer aan. Somber en woest breidde het lage
landschap zich uit; bosch en moeras wisselden elkanexemplaren kan ik nog een vijfde, helaas onvolledig, voegen, dat
in mijn bezit is). Ter onderscheiding zal ik mij bij aanhalingen
van de volgende aanduidingen bedienen: Constitutiones (Archief)
en Constitutiones ( 1 553). Verdere gegevens bevatten: Lindebom,
Historia Episcopatus Daventriensis, 1670, p. i6[, 162-166, 361 (Van
Neussen en Van Rijn, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. I,
blz. 308, 312-318; dl. II, blz. 174-183); Busch, Chron. Wind. vooral
p. i90 seq. [p. 361 seq.] ; Thom. a Kempis, Chron. Mont. S. Agnetis,
p. 165 seq.
i) Dumbar, Aée kel. en Wereld. Deventer, dl. II, blz. i, aant. a.
Zie ook Cart., onder leengoed (t. a. p. blz. 466).
2) Ned. Archief voor h"erkgeschied., dI. I, blz. 330; HS. DV, fol.
9V0. Over Sceidemaker zie Dumbar, Analecta, I, p. 39.
3) Cart., A. I.
4) HS. DV, fel.

8 vo.
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der af 1) en slechts één schamele woning verried de
aanwezigheid van menschen. Het landvolk uit de omgeving had vroeger de plaats bijna niet durven naderen.
Alleen bij helderen zonneschijn en dan nog gewapend
en wel bereden zou men het gewaagd hebben haar
voorbij te gaan. Ook werd er verhaald, dat men niet
lang te voren des nachts het geklop van hamers had
gehoord, en toen niemand durfde onderzoeken vanwaar
dat geluid kwam, had men ook klokgelui vernomen en
lichten gezien; — alles de aankondiging, dat hier een
klooster zou verrijzen, en tevens de bevestiging eener
openbaring, die aan een oude vrouw ten deel was gevallen 2 ).
Een der eerste maatregelen van Brinckerinck was,
den ouden Wolterken, die de Plecht in pacht had en
er met zijn vrouw en twee kinderen woonde, af te
koopen. Voor een luttele som deed de grijsaard afstand
van zijn recht, en onmiddellijk daarop kon men het
werk met alle kracht aangrijpen 3).
Merkwaardig schouwspel) De zusters zelven, waaronder er waren, die vroeger in lediggang en weelde
hadden geleefd of die tot de aanzienlijken van het
land behoorden, namen bijl en spade ter hand en
met mannenkracht begonnen zij den grond te bearbeii) „Locus paluster erat, siluester, incultus, aquosus et horridus"
t. a. p.). „Ene zeer busscherech
ende waterighe stede" (HS. DV, fol. 9 vo).
2) HS. DV, fol. 9 V. Dergelijke dingen worden ook van andere
plaatsen medegedeeld, waar later een klooster is gesticht. Zie
wat Windesheim, Mariënborn, den St. Agnietenberg en Nazareth
(bij Bredevoort) betreft, Chron. Wind. p. 30 seq. [p. 269] ; aangaande het Karthuizer-klooster Munnikhuizen, Studiën en Bijdragen,
dl. IV, i88o, blz. 136.
3) Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 329; HS. DV, fol. 9ro.
(Ned. Archief voor Nerkgeschied.,
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den 1). Hier zag men vrouwen, die boomtronken uitrooiden;
dáár waren zij met de uiterste krachtsinspanning bezig
met het graven van slooten. Ginds kruiden weer
anderen karren met aarde voort om straks, als het water
afgevoerd en het land drooggelegd was, de diepten te
vullen. Tot manslengte werd het terrein op de meeste
plaatsen opgehoogd, en hoewel ook broeders bij dit
alles behulpzaam waren, de zusters spaarden zichzelven
in geen enkel opzicht. Rust namen zij bijna niet; was
er eene onder haar, die voorstelde zich een weinig te
verpoozen, dan wekte een andere haar op: „Lieve
zuster, laat ons nog wat arbeiden terwijl wij 't kunnen,
wij zullen vannacht wel uitrusten ". Legden zij 's avonds,
doodaf, het werk neer, dan moesten de meesten zich
van droge kleederen voorzien 2 ). En het viel haar niet
hard zich zóó te moeten inspannen. Integendeel: met
vreugde, met geestdrift wijdden zij zich aan haar taak:
het was om God op deze plaats te kunnen dienen,
dat zij haar bewoonbaar maakten; zij werkten, opdat
zij zelven of anderen hier eenmaal een leven van
vroomheid en wereldverzaking zouden leiden. Die
gedachte bezielde haar: de handen arbeidden, maar de
harten waren vervuld van de dingen die Godes zijn 3).
Want voor wie in deze stemming niet deelde was
het verblijf te Diepenveen in dezen tijd niet vol te
houden. Dat zeide en toonde die burgemeestersweduwe
uit Haarlem, welke er het volgend jaar kwam, toen
het terrein reeds met een houten omheining en een
poort was afgesloten. Eens stond zij naar de rustelooze
i) Zie hierover HS. D, blz, 185; Ned. Archief voor Aerkgescliied.,
dl. I, blz. 33o; HS. DV, fol. 9 vo; HS. G, fol. 141 ro; Lindeborn,
Historia Episcopatus Daveutr., p. 164.

2) HS. D, blz. 186.
3) Verg. aldaar, blz. 215.
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bedrijvigheid te kijken; waar zij zich wendde of keerde,
overal arbeid en inspanning. „Het is hier al een kruis, al
een kruis ", zeide zij bij zichzelve, maar toch luid genoeg
om door Brinckerinck, die in de nabijheid toezicht hield
over het werk, verstaan te worden. „Vrouwe ", antwoordde
hij, „wist gij niet dat het hier een kruis was? En zaagt
gij niet dat het kruis boven de poort stond, toen gij
hier kwaamt? En zocht gij het kruis niet, wat wildet
gij dan hier doen ?" — Zij voelde dan ook, dat zij bij
de zusters niet op haar plaats was en ging weder naar
huis 1 ).
Zoodra men te Diepenveen enkele armelijke hutjes
had opgeslagen van teenen vlechtwerk, dat met klei
was dichtgemaakt, kwamen er drie, door Brinckerinck
aangewezen zusters wonen 2 ). De eerste was Hille Sonderlants, vroeger een wereldsche begijn, doch sinds
haar bekeering eene der devoten van Meester -Geertshuis 3 ).
Dáár had ook de tweede, Griete Daegens, in haar jeugd
korten tijd vertoefd. Uit wereldschgezindheid was zij
weggegaan; toen later het berouw kwam en zij terug
wilde keeren, had zij haar plaats natuurlijk verbeurd.
Gelukkig werd zij in Lamme van Dyesehuis opgenomen,
en daar bleef zij tot Brinckerinck haar naar Diepenveen
zond 4). — De derde heette Gese Boevyncks.
Ook Zwedera van Runen zag nu spoedig haar harte
vervuld. Te gelijk met de Vrouwe van Vreden-wensch
en Eefse Hodden werd zij overgeplaatst. Vóór zij
Deventer verliet, ging zij met een korf aan den arm
naar den schepen Johannes ter Poorten, dien wij vroeger reeds als een vriend der devoten hebben ontmoet.
i) HS. D, blz. x58.
2) Aldaar, blz. 213 v. en HS. DV, fol. io vo.
3) Aldaar, blz. 243.
4) Aldaar, blz. 246.
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Zij verzocht hem om timmergereedschap, dat zij nu
zoo wèl zou kunnen gebruiken; hij was haar gaarne
ter wille, en met meer dan zij gevraagd had begiftigd,
kwam zij blijde te Diepenveen 1 ).
Zij had er nog maar kort gewoond of Elsebe Hasenbroecks volgde haar. Voor haar eenig overgebleven
kind behoefde deze niet meer te zorgen: Brinckerinck
had het tot zich genomen en naar school gezonden 2).
De banden der natuur, zelfs de hechtste en heiligste,
werden afgesneden, waar men Gods roepstem meende
te volgen. Dat bleek ook aan Truide van Beveren,
die te gelijk met Elsebe kwam. Zij was een gehuwde
vrouw; haar man had zij te Windesheim, in het klooster, achtergelaten en zelve was zij naar Diepenveen
doorgereisd 3 ). Nog kwamen ter zelfder tijd Truide van
Roekel en Griete Kerstkens, en zoo breidde zich langzaam doch gestadig het aantal zusters uit.
Intusschen werd ook het bouwen voortgezet. En om
het gelijksoortige bij elkander te voegen, zal ik hier
even aanstippen, hoe de zusters voortgingen in deze en
de volgende jaren daarbij te helpen. Toen er kalk gemaakt en steenen aangedragen moesten worden, waren
zij het die deze werkzaamheden verrichtten 4). Van Elsebe
Hasenbroecks wordt gezegd, dat zij altijd de eerste
was in den arbeid en dat zij de steenen tot bovenaan
de muren van de kerk en de overige gebouwen bracht.
Zóó was zij daarbij „verslonden in onzen lieven Heer ",
dat zij vaak niet wist wat zij deeds).
Natuurlijk had men ook hulp van deskundigen noodig.
t) HS. DV, fol. to v.; Ned. Archief voor
dl. I, blz. 331.
2) HS. D, blz. 214.
3) Aldaar, blz. 183.
4) MS. 8849-59, fol. 174 v' (uit de Vivendi formula).
5) HS. D, blz. 215.

56
Onder leiding van Brinckerinck werkte een aantal
leekebroeders; op de heiligedagen wees hij hun aan
wat ieder afzonderlijk te doen had en terwijl hij voortliep,
omringden zij hem „als de discipelen den Heer".
Gehoorzaam in alles, deden zij ook in zijn afwezigheid
wat zij vermoedden, dat hem aangenaam zou zijn 1).
En naast hen had Brinckerinck nog gewone werklieden in dienst. Van dezen ondervond hij aanvankelijk
eenigen last: als zij 's avonds te zeven uur den arbeid
nederlegden, waren zij gewoon zich met lichtvaardige
en uitgelaten scherts te vermaken, — een ergernis
voor den ingetogen man die zoo iets, vooral in deze
omgeving, niet kon dulden. Daarom ging hij eens naar
hen toe, en werkelijk — het teekent wederom den
indruk dien hij maakte — bewoog hij hen, zich in hun
vrijen tijd met vrome overdenkingen bezig te houden 2).
De vraag is, hoe Brinckerinck aan het geld kwam,
dat hij toch ook noodig had ondanks de hulp, die hem
zoo belangeloos werd verleend. Toen hij begon had
hij slechts vier of vijf goudguldens, maar hij vertrouwde
op de barmhartigheid Gods. Spoedig ondervond hij,
dat zijn geestverwanten hem niet in den steek lieten.
De Broeders van Heer-Florenshuis zonden hem zijn
vaderlijk erfdeel terug, dat hij niet lang geleden had
ontvangen, maar natuurlijk onmiddellijk aan de gemeenschap had afgestaan 3). En Zwedera, wier onbaatzuchtigheid wij reeds hebben leeren kennen, schonk hem
haar jaarlijksch inkomen van driehonderd gulden 4).
i)

HS. DV, fol. 26; Ned. Archief voor herkgeschied., dl. I, blz. 340;

Biographieën, fol. 155v0.

2) HS. DV, fol. 27 vo.
3) Zie over dit alles HS. DV, fol. 9 r°; Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 330v.; Lindeborn, 1.1. p. 164.
4) Dumbar, Analecta, I, p. i6.
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Hierbij liet zij het niet. Den i 8den Mei 1402 maakte
zij te Deventer haar testament, waarbij zij ten behoeve
van de zusters te Diepenveen afstand deed van al
haar goederen, roerend en onroerend, waar ook gelegen
en met welken naam ook te noemen 1). Niets behield
zij voor zich zelve, noch in het heden noch in de
toekomst. Eerst door deze edelmoedige beschikkingen
kon Brinckerinck zijn plan doorzetten. Welverdiend is
dus de onderscheiding, dat zij in de latere gedenkstukken
de medestichteres van Diepenveen wordt genoemd 2).
Doch ook anderen toonden warme belangstelling.
Elsebe Hasenbroecks bracht, nog eer zij een plaats had
gekregen, een groote som gelds. Zij had het niet eens
geteld; uit de volheid van haar hart gaf zij wat haar
het eerst voor de hand was gekomen. Verwonderd zag
Brinckerinck op. „Meent gij het ook, Elsebe 1" vroeg
hij. „Weet wel, dat ik hierdoor niet gebonden wil zijn
om u een plaats te geven ". Zoo sprak hij, want veil
mocht Diepenveen niet zijn, nu zoomin als later 3).
En behalve hetgeen de zusters bij haar komst
inbrachten — Truide van Beveren bijv. was zeer vermogend 4) — ontving Brinckerinck in die eerste jaren
telkens giften van onbekende belangstellenden. Nu eens
was het een schoone vergulde miskelk, die, naar men
in den eenvoud des harten geloofde, door een engel
Gods was gebracht 5) ; dan weder een beurs vol geld,
dat ter leen gegeven, doch nimmer teruggevraagd werd 6).
i) Cart., A. XIII.
2) HS. D, blz. 46.
3) Aldaar, blz. 213.
4) Aldaar, blz. 192.
5) HS. DV, fol. 21. Verg. Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I,
blz. 336.
6) HS. DV, fol. 22 ro; Ned. Archief voor herkgeschied., dl. I. blz.
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Voeg hierbij nog, dat de zusters van Meester -Geertshuis
hielpen waar het noodig was; dat uit haar keuken en
kelder meermalen levensbehoeften werden gezonden i),
— en wij zullen begrijpen, dat men te Diepenveen
althans kon rondkomen. Ja meer dan dat: Brinckerinck
was nog in staat, met milde hand aalmoezen uit te
reiken. Wist of vermoedde hij, dat een gave van hem
het heil zijner naasten of de eer van God bevorderen
zou, dan weigerde hij nooit 2 ). Zeker, men had het
niet ruim te Diepenveen; het eten was dikwijls armelijk
en de dekking des nachts onvoldoende l), — maar als
wij herhaaldelijk lezen, dat de armoede in de eerste
jaren zoo bijzonder groot was 4), dan moeten wij niet
uit het oog verliezen, dat de reusachtige rijkdom van
later de tegenstelling onwillekeurig heeft verscherpt.
Of hoe zou het anders mogelijk geweest zijn, dat de
zusters reeds in Februari 1401 den Aldenhof en den
Nijenhof met de tienden grof en smal kochten 5) ; dat
zij in 14o6, wederom door aankoop, dit grondbezit met
twee erven vergrootten 6 ) ? IJverig en volhardend waren
zij, en mede hieraan hadden zij het te danken, dat zij
in korten tijd tot zekeren welstand kwamen. Zoo bezaten zij spoedig schapen, varkens, runderen en ander
337• Zie voorts over de mildheid van Johannes ter Poorten HS. D,
blz. 26o; van zijn schoonzoon Gerrit Comhaer, ald. blz. 265; van den
Deken Rembert van der Lyst, ald. blz. 308 en vooral HS. DV,
fol. iio vo.
i) Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 331 en de verhalen
blz. 343v.; Biographieën, fol. 1 49.
2) Bijv. HS. DV, fol. ii vO, 2O., 23 r°.
3) HS. D, blz. 187.
4) Bijv. HS. D, blz. 70, 192; zelfs uit later tijd, blz. 16 (verg.
MS. 8849-59, fol. 154V0).
5) Cart., G. XXV.
6) Cart., G. XXII. Zie ook A. XIV, XVII enz.

59
vee 1 ), en dus ook een „koehuys" met wat er verder
noodig was 2 ). Dat zij zich behelpen moesten, is niet te
ontkennen: de eerste gebouwen waren van hout, het
bedehuis niet uitgezonderd 3). Dit bedehuis was met de
kleine kapel verbonden en diende zoowel voor koor
als voor spinvertrek 4). Zoo tenminste was de toestand

in September 1403.
Wist de vergadering te Diepenveen — want meer
was zij voorloopig niet — op deze wijze langzamerhand
haar bestaan te verzekeren, de verhouding tot Meester
moedergesticht, was en bleef hartelijk.-Gertshui,
Ik kan haar niet beter kenschetsen dan door te zeggen:
even innig als de betrekking tusschen Heer-Florenshuis
en Windesheim 5), mocht die tusschen de beide vrouwen- congregaties heeten. Het geestelijk verkeer was
opgewekt en vruchtbaar. De zusters uit Deventer kwamen, nu de een dan de ander, te Diepenveen; zij
onderwezen daar, wat zij zelven van Vader Brinckerinck
hadden geleerd. En omgekeerd gingen van tijd tot tijd
sommigen van de Diepenveensche zusters naar Meester
om er de noodige inlichtingen te ontvangen 6).-Gertshui
Een enkele maal vinden wij Beerte Swijnkes in de jongere
stichting 7), doch meermalen Salome Sticken, die telkens
i) HS. DV, fol. ii vo; HS. D, blz. q7.
2) Blijkens het verhaal HS. D, blz. 7o.
3) Volgens Dumbar, Kerkel. en Wereltl. Deventer, dl. II, blz. 3.
4) Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 333, waar een kleine
fout is ingeslopen. Men leze volgens het HS. met een geringe
omzetting: „domus vel camera oracionis, coniuncta capelle,
propter inopiam chorus erat et domus ad usus nentium". Hiermee
stemt overeen HS. DV, fol. 13 r°.
5) Zier hierover Acquoy, Windesheim, dl. II, blz. 6 vv.
6) HS. DV, fol. xi ro.
7) HS. D, blz. 54.

door Brinckerinck werd gezonden 1). Zij werkte en las
de getijden met de zusters, en verwekte door haar
bijzondere devotie allen tot vurigheid.
Maar hoe nauw de verwantschap ook was, Diepen veen bleef zelfstandig. Vooreerst had het zijn eigen
bestuur; als de „meestersche" die het gezag uitoefende,
trad nu eens Eefse Hodden, dan weer Elsebe Hasenbroecks op 2). En wat de bezittingen der beide huizen
betreft, men hield ze met zorg uit elkander. In het
begin, toen het nieuwe plan aller hoofd en hart vervulde,
had niemand van een regeling der geldzaken gerept.
Zoodra men echter te Diepenveen op dreef begon te
komen, had Brinckerinck de noodzakelijkheid van zulk
een regeling ingezien. Den 14den Februari i4oi, dus
acht maanden na de stichting, werd een contract opgemaakt, waarbij de zusters van Meester-Geertshuis de
Plecht met al wat er op stond verhuurden aan Zwedera
van Runen, Jutte van Ahuis en de overige bewoonsters
voor den prijs van veertien mud tarwe 's jaars $). Voorts
werd iedere ondersteuning in geld of geldswaarde, met
het oog op latere teruggave, nauwkeurig opgeteekend 4).
Maar van aflossing kon niet veel komen, en begrijpelijk
is het dan ook, dat eindelijk, na minstens zeven jaar, een
lichte ontevredenheid ontstond onder de zusters van
Meester-Geertshuis, in wier oogen te veel geleend en
te weinig terugbetaald werd. Toen Brinckerinck dit
hoorde, nam hij terstond de oorzaak der oneenigheid
weg door voorgoed een scheiding tusschen de bezittingen
i) HS. D, blz. io en 216. Verg. hier MS. 8849-59, fol. 152 ro.
z) De eerste bijv. HS. D, blz. 48, 65, 72; de laatste blz. 68,
77, 215. Het Latijn heeft op deze plaatsen: rectrix en één keer:
mater.
3) Cart., A. I.
4) HS. DV, fol. 9r0; Ned. Archief voor Kerkgesefiied., dl. I, blz. 331
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te maken. Hij gaf voor de Plecht een erf te Holten, dat
vroeger had behoord aan Vrouwe Zwedera, die inmiddels gestorven was 1 ). Later vreezend, dat hij dit goed
niet had mogen vervreemden, ruilde hij het voor een
erf van gelijke waarde te Noeselt. Ook de voorschotten
uit Meester -Geertshuis werden op dezelfde wijze afbetaald; zoo bleef geen andere band bestaan dan die van
vriendschap en liefde 2).
En dit was ook gewenscht, waar men van den aanvang af het plan had, Diepenveen tot een klooster te
maken en het voorts in het kapittel van Windesheim
te doen inlijven. Op dat doel zien we aldoor aansturen;
de man, die daarbij met vaste hand het roer hield, was
natuurlijk Brinckerinck. Niet dat hij bij iedere poging
zelf de handelende persoon was; zoo noodig gebruikte
hij een ander, die geheel deed wat hij verlangde.
In Diepenveen's gedenkschriften zijn betrekkelijk
weinig herinneringen bewaard aan dezen tijd. Het is
daarom niet gemakkelijk de ontwikkeling van stap tot
stap te volgen; doch gelukkig bezitten wij van elders
verschillende stukken en acten, die, gevoegd bij de
onmisbare berichten uit andere kronieken, ons in staat
stellen het verspreide weer in zijn oorspronkelijk
verband te vatten en zoo op niet al te gebrekkige
wijze een herbouw te geven van deze voorgeschiedenis.
Reeds den Tae° Mei 1401 wist Brinckerinck van
Frederik van Blankenheim een voorrecht te verwerven
voor de kapel te Diepenveen, die toen nog niet voltooid
was. De Utrechtsche Bisschop schonk veertig dagen
aflaat aan alle boetvaardigen, die op zekere feestdagen
Febr. 1407 (HS. D, blz. 55).
HS. DV, fol. 12 r°; Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz.
33 2 ; Lindeborn, 1.1. p. 164.
i) 21

2)
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het heiligdom bezoeken, bij den bouw hulp verleenen,
of het in hun testament of op andere wijze met goud,
zilver en verdere benoodigdheden bedenken zouden,
terwijl die gunst zich ook uitstrekte tot hen, die, het
kerkhof zouden omgaan. Op zijn slot te Vollenhove
gaf Frederik van Blankenheim dit stuk 1); toen hij in
de Meimaand van het volgend jaar te Deventer vertoefde, willigde hij een verzoek van anderen aard in.
De hoogadellijke Zwedera van Runen richtte met de
overige te Diepenveen wonende vrouwen tot hem de
bede, of zij daar ter plaatse een klooster mochten
stichten; natuurlijk handelde zij op aanwijzing van
Brinckerinck. Kennelijk in verband met dit verzoek is
het feit, dat zij juist twee dagen te voren (i8 Mei 1402)
op de ons reeds bekende wijze afstand van al hare
bezittingen had gedaan: men moest althans zekere
goederen kunnen aanwijzen, waarvan de nieuwe stichting
eigenaresse zou zijn of waaruit de onkosten van den
opbouw bestreden konden worden. De Utrechtsche
Bisschoppen toch waren niet gewoon zonder behoorlijken
waarborg hunne toestemming te geven; dat hadden de
broeders van Windesheim ondervonden l). Van Blanken
een begunstiger der moderne devotie — niemand-heimwas
minder dan Thomas a Kempis heeft dit met warmte
in hem geprezen 3 ) — en gaarne liet hij zich dan ook
bewegen tot een antwoord, waarin hij toestond te
Diepenveen een klooster van de orde van den H. Augustinus te bouwen 4). Voorts lijfde hij het bij voorbaat in
bij het kapittel van Windesheim en gaf dit of den
t) Cart., A. II.
2) Chron. Wind. p. 48 seq. [p. 279 seq].
3) Ckron. Mont. S. Agnetis, p. 48 seqq.
4) Cart., A. III. Zie ook Dumbar, Kerkel, en Wereltl. Deventer,

dl. II, blz. 2 V.
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prior superior volmacht om een biechtvader aan te
stellen voor het nieuwe klooster, die de sacramenten
aan alle bewoonsters en bewoners zou kunnen uitreiken
behoudens, voegt hij er natuurlijk bij, het recht van
de parochiekerk. Eindelijk bepaalde hij, dat genoemd
kapittel of zijn hoofd de bevoegdheid zou hebben
zoowel tot visiteeren en bestraffen als tot het aanstellen
van eene overste en het wijlen 1) der zusters. Meer
kon de Bisschop voorloopig niet doen; want beiden,
de parochiepriester en het kapittel van Windesheim,
zouden hunne toestemming nog moeten geven eer het
plan kon doorgaan, en het was nu de taak van Brinckerinck en de zijnen die toestemming te verwerven 2).
Laat ons, om den toestand wel te begrijpen, beginnen
met iets te zeggen over het geestelijk gezag waaronder
Diepenveen stond. Het behoorde tot de parochie van
de L. Vrouwekerk te Deventer, maar deze stond op
hare beurt onder de kapittel- of St. Lebuinuskerk, in
wier onmiddellijke nabijheid zij gelegen was. Wanneer
de rector der Mariakerk zijn ambt aanvaardde, moest
hij een eed van trouw en gehoorzaamheid afleggen aan
de hoofdkerk en op tal van punten de rechten en den
voorrang van deze laatste erkennen 3). Die verhouding
had ten gevolge dat Brinckerinck, om Diepenveen te
kunnen losmaken van alle verplichtingen, zich zoowel
te verstaan had met den rector der Mariakerk als met
het kapittel van Deventer.
i) Sluieren.
2) Dat het kapittel in dergelijke gevallen wel eens heeftgeweigerd, blijkt uit het stuk, medegedeeld door Acquoy, Windesheim,
dl. III, blz. 290. Verg. ook dl. II, blz. 46 v.
3) Zie Dumbar, Kerkel. en Were/ti. Deventer, dl. I, blz. 190 vv. Verg.
Lindeborn, Historic F,piscopatus Daventr., p. 8o seq. (Van Heussen
en Van Rijn, Oudheden en Gestichten van Deventer, dl. I, blz. 153 v.).
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Met dit laatste wist hij al spoedig een schikking
te treffen. Een „Litera Decani et Capituli Daventriensis",
gedagteekend 20 September 1403 1 ), verklaart, dat de
gevraagde medewerking gaarne zal verleend worden.

Met een woord van waardeering voor Brinckerinck's
ijver ontslaat het kapittel het op te richten klooster
met zijn gansche bevolking van alle lasten en verplichtingen jegens de hoofdkerk, mits dat klooster zich
verbindt jaarlijks, ter vergoeding van de schade die
anders geleden zou worden, binnen de octaaf van
Kerstmis twee oude Tornoische grooten Q) uit te keeren.
En op dienzelfden 20nte° September gebeurde nog iets
anders. De suffragaan van den Utrechtschen Bisschop
wijdde dien dag de kapel te Diepenveen met het
altaar, alsmede het kerkhof 3); de geheele stichting —
die toen intusschen nog niet was voltooid — droeg
hij plechtig op aan de bescherming van de H. Maagd
Maria en St. Agnes 4). Het verband is duidelijk: de
aanwijzing ligt in de wijding van het kerkhof. Bij
begrafenissen toch verviel een deel van de inkomsten
— de quarta pars — aan de hoofdkerk 5), en dit verschuldigde werd nu geconverteerd in een vaste som.
Voorshands moest het hierbij blijven. Brinckerinck
kon niet verder komen, doordat er geschillen rezen met
den magistraat van Deventer en den proost, terwijl ook
i) Cart., A. IV.
z) Zie voor de geldswaarden hier en later Aug. Sassen,

Bidrage tot de kennis van het Middeleeuwsch Geld- en Muntwezen geput
uit de Cameraarsrekeningen van Deventer (13371384), voorkomend in
het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munten Penningkunde, 12de jaarg., 1904, blz. 37 - 7 2 .
3) Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 332 v.
4) Dumbar, Kerkel. en kVereltl. Deventer, dl. II, blz. 3.
5) Verg. ook de bepaling Dumbar, a. w., dl. I, blz. 192 (eveneens bij Lindeborn, 1.1. p. 82 seq.).
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de rector der Mariakerk zich nog niet tot toegeven
geneigd toonde 1 ). Ofschoon wij nergens meer kunnen
vinden van welken aard die geschillen zijn geweest, valt
het toch niet moeilijk, hier een alleszins aannemelijke
gissing voor te dragen. Wat den magistraat betreft, hij
verzette zich er altijd tegen, dat de devoten hunne
onroerende goederen, met name hunne huizen ver
verbeterden. Dit is ons reeds gebleken bij-grotenf
de ruiling van Zwedera's woning met die der broeders;
en later zou het opnieuw blijken ten opzichte van
Buuskenshuis E) en Meester-Geertshuis. In laatstgenoemde
stichting hielden de schepenen de zusters zelfs het lok
voor, dat „si doer die vijnger wolden sien ende-as
gonnen hem, dat si huijsinge an mosten copen ende
ander dijnge die hem noetdruftich weren", als het Interdict tijdens het Utrechtsche schisma niet langer door
haar werd geëerbiedigd 3). En bij dit algemeene bezwaar
kwam ditmaal nog de bijzondere overweging, dat men
Diepenveen tot geestelijk goed en dus vrij van belas
zou maken. Denken wij aan het geheel gelijksoor--ting
tige geval, toen de broeders op den Nemelerberg bij
Zwolle hunne vergadering in een klooster wilden veranderen: ook toen verzette de stadsregeering zich om
de genoemde reden 4). Wij mogen dus den tegenstand
van den Deventerschen magistraat veilig uit dezelfde
oorzaak verklaren.
En nu de proost. Het kan vreemd schijnen, dat deze
bezwaar maakte, terwijl het kapittel, waartoe hij bei) Dumbar, a. w., dl. II, blz. 3. Diens bewering, dat de parochiep ri ester toestemming gaf, is echter onjuist blijkens Cart., A. V.
2) HS. D, blz. 227.
3) HS. G, fol. 32.
4) Zie Van Hattum, Geschiedenissen der stad Zwolle, dl. I, 1767,
blz. 255 V.; Chron. Mont. S. Agnetis, p. 19 seq.; cf. p. 23.
S

hoorde, toestemming had gegeven. Vergeten wij echter
niet, dat hij leenheer was van de Plecht 1) en dat hij
als zoodanig zal gehandeld hebben.
Hangende die geschillen zien wij Brinekerinck, die
voor geen inspanning terugdeinsde, zich moeite geven
naar een andere zijde. Hij wendde zich nu tot het
kapittel van Windesheim en hier, zooals te verwachten
was, slaagden zijne pogingen. In het jaar 1406 verkreeg
hij van genoemd kapittel, dat de prior van Windesheim
bevoegd werd verklaard, de zusters te Diepenveen in
te kleeden, haar de professie af te nemen, ze te wijlen,
te visiteeren en de priorin na haar verkiezing te bevestigen 2). Maar deze toestemming, hoe welkom ook,
was natuurlijk alleen nog in beginsel gegeven; tot recht
verstand van hetgeen volgt, worde dit wèl in het oog
gehouden. Eerst moesten de zusters nog enkele voorwaarden vervullen: zij konden haar vergadering niet in
een besloten klooster veranderen en niet toetreden tot

de Windesheimsche Vereeniging, zoolang de band met
de Mariakerk niet was losgemaakt en voorts hare
kloostergebouwen niet aan bepaalde eischen voldeden.
Eindelijk, in den loop van 1407, gelukte het de
laatste bezwaren uit den weg te ruimen. De voorspraak
van vele aanzienlijken 3) bewerkte, dat zoowel de magistraat als de proost toegaven; ook Gozewijn Cock, de
rector der Mariakerk, zwichtte voor den aandrang van
Johannes Vos, den prior van Windesheim en verschili) De proost had het beheer over kapittelgoederen (zie
Studiën en Bijdragen, dl. IV, blz. 147 v.). Verg. ook Moll, Kerkgeschied.
van Ned. vóór de Ncrv., dl. II, st. i, blz. 285.
2) Chron. Wind. p. '9° [p. 3611.
3) Dumbar, t. a. p.; Ned. Archief voor Kerkgeschied., d1. I, blz. 333.
Het bericht aldaar beteekent dus: ten jare 1407 hebben allen

toegestemd; toen verzette zich niemand meer.
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lende anderen. Den 2I sten December van genoemd jaar
teekende en bezegelde hij in de woning van Brinckerinck
de verklaring 1), waarin het volgende werd bepaald.
Vooreerst zou de biechtvader van het klooster de biecht
mogen hooren van de zusters en verder van al degenen,
hetzij vrouwen of mannen, die daar hunne vaste woonplaats hadden; hij mocht hun de absolutie geven en
de kerkelijke sacramenten uitreiken. Vervolgens zouden
deze bewoners, benevens zij die een laatste rustplaats
in het klooster begeerden, er begraven mogen worden,
zonder dat daarvoor de minste toestemming noodig
was van Cock of zijne opvolgers, terwijl alle baten, die
daaruit konden voortvloeien, onbetwist het eigendom
van het klooster zouden zijn; — in één woord, Diepen veen werd van alle verplichtingen jegens de parochiekerk ontslagen, behoudens deze enkele, dat het jaarlijks
een oud Fransch schild aan den rector der Mariakerk
had te betalen. En opdat het geen enkelen waarborg.
zou missen, verwierf het spoedig nog transfixbrieven
van den Bisschop 2) en het kapittel te Deventer 3).
Zoo was dan eindelijk de inspanning van ruim zeven
jaar beloond. Wij kunnen ons voorstellen, hoe blijde
het hooge feest van Jezus' geboorte in den zusterkring
werd gevierd: spoedig zou de groote dag verrijzen,
waarop Diepenveen een klooster mocht worden. Men
koos daarvoor den 21sten Januari van het volgende
jaar: den dag aan de beschermheilige St. Agnes gewijd.
De inkleeding der twaalf eerste zusters had plaats in
de kleine kapel 4). De prior van Windesheim was overr) Zie Cart., A. V.
2) Cart., A. VI.
3) Cart., A. VII.
4) HS. DV, fol. 13 r°.
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gekomen en verrichtte de plechtigheid 1) in tegenwoordigheid van Johannes van Kempen, den prior van den St.
Agnietenberg en Hendrik Walvis, den prior van Mariënborn 2 ). Wij zullen later zien welke ceremoniën men
daarbij in acht nam; hier zij het genoeg te zeggen, dat
de voorschriften der „Constitutiones" gevolgd werden.
Groot was de toeloop van belangstellende devoten,
zoowel vrouwen als mannen; met blijdschap en stichting zagen zij, hoe deze „bruiden des Heeren" zich aan
haren „Hemelschen Bruidegom" verbonden. En hoe
diep was niet de ontroering van dezen zelven! Onder
haar waren vrouwen en meisjes; toen het belangrijkste
oogenblik haars levens gekomen was, konden de meesten
hare tranen niet inhouden. Enkelen van dit twaalftal
hebben wij reeds vroeger leeren kennen ; ziehier de
namen van allen in de juiste volgorde 3 ) : Hille Sonder-

lants, Geertruid Monickes, Griete Daegens, Elizabeth van
Delft, Dymme van Rijsen, Truide Schutten, Swene en
Geertruid ter Poorten, Mechtelt van Apeldoorn, Geertruid
van der Lyst, Elsebe Hasenbroecks en Truide van
Beveren. De drie eerstgenoemden legden denzelfden
dag hare professie af, maar de overigen bleven een
i) Zie hierover Chron. Wind. p. 190
Chron. Mont. S. Agnetis, p. 165 seq.

seq.

[p. 361

seq.] en

2) De naam van dezen laatsten waardigheidsbekleeder wordt
nergens genoemd, maar geen ander dan Hendrik Walvis kan
bedoeld zijn. Immers, hij bleef te Mariënborn „usque ad extremam
eius infirmitatem" (Chron. Wind. p. 1 5 8 [P. 343]) en stierf spoedig
daarna te Windesheim, nadat hij i5 jaar in de orde was geweest,
1 . 1 ., P. 47 8 [P. 1 39]. Daar hij in 1398 is ingekleed (Acquoy, Windesheim, dl. III, blz. 268), overleed hij dus in 1413. Nu is hij bijna
zeven jaar prior geweest te Mariënborn, 1.1., p. 47 8 [P. 1 39] en
1408 valt dus in elk geval in zijn prioraat.
3) Zoo worden zij opgegeven HS. DV, fol. i3. Verg. HS. D,
blz. 216 en blz. 243-278.

jaar lang novitiae. Tot rectrix werd aangesteld Hille
Sonderlants 1) ; het was een voorloopige maatregel, dien
men steeds in nieuwe kloosters nam, ten einde aan de
zusters een leidsvrouw te geven tot zij zelven op wettige wijze een priorin konden kiezen 2). Griete Daegens
werd suppriorin 3) en Geertruid Monickes cantrix en
vestiaria 4). Nog één zuster nam den volgenden dag de
orde aan: het was Jutte van Ahuis. Doch wegens haar
ziekte moest zij op haar bed gekleed en geprofest
worden. Slechts één dag was zij de dertiende der zusters; reeds den 23 Ste " Januari i4o8 overleed zij 5).
Tevens werd Diepenveen bij de inkleeding van dit
twaalftal tot een besloten klooster gemaakt s). Wij
hebben hieronder te verstaan, dat een deel van de
stichting en wel het voornaamste, waarbinnen de eigenlijke zusters woonden, van het overige werd afgesloten.
De gestelde grenzen mocht geen harer overschrijden
behalve in noodzakelijke gevallen, bijv. wanneer een of
meer uit haar midden werden uitgezonden om een
ander klooster te hervormen. Omgekeerd had niemand
van buiten toegang tot dien afgeperkten kring, uitgezonderd natuurlijk diegenen, welke krachtens hun ambt
er komen moesten, bijv. de priester, die de nonnen op
i) HS. D, blz. 243.
2) HS. DV, fol. 64 v°: „alst ghewone is in die nie cloesteren".
Verg. voorts fol. 6o en HS. D, blz. 254 en 300.
3) HS. D, blz. 247.
4) Aldaar, blz. 245. Dat, in geval van nood, beide „officiën"
vereenigbaar waren, blijkt Canstitutiones (Archief), blz. 268.
5) Chron. Wind. p. 191 [p. 362]; HS. D, blz. 82 v.
6) St. Barberendaal te Tienen gaf in 1404 het eerste voorbeeld
van opzettelijke insluiting; men noemde het een „res inaudita",
wijl vrouwenconventen geacht werden ook zonder gelofte de
clausuur te betrachten. Over Diepenveen, in 1408, maakte men
geen opmerking. Verg. Acquoy, Windeshcinz, dl. II, blz. 54, 274.

a
haar sterfbed bediende. Aanvankelijk waren de grenzen
te Diepenveen tamelijk eng; later, den 27sten October
1419 1), dus na den dood van Brinckerinck, werden zij
ruimer getrokken. Ook buiten het slot, maar nog altijd
binnen den ringmuur, woonden zusters, de zgn. buitenzusters; haar aantal bedroeg bij de insluiting in 1408
„wel twintig ", die onder het bestuur stonden van Eli-

zabeth Tayen van Tiel 2).
Nu had het nieuwe klooster nog slechts één voorwaarde te vervullen: het moest zich tot zulk een
welstand verheffen, dat het kapittel van Windesheim
het kon inlijven. De grondwet der Vereeniging schreef
voor, dat geen nieuw huis kon opgenomen worden,
tenzij het in staat was minstens negen kloosterlingen
en het daarbij behoorende personeel te onderhouden
en voorts voldoende gebouwen bezat 3). Aan den eersten
eisch was voldaan; de tweede echter wachtte nog op
vervulling. Wel was Brinckerinck vóór de insluiting, in
1407, begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.
Hij had het bedehuis, dat met de kapel was verbonden,
laten nederwerpen 4) om plaats te maken voor de fondamenten eener nieuwe kerk. Ook had hij reeds een
steenoven opgericht 5) ; maar in geen geval was hij nog
i) HS. DV, fol. 241 ro. Zie voorts beneden, blz. 77 v.
2) HS, D, blz. 303.

3) Zie Constitutiones ( 1 553), p. 40 seq. Dit slaat hier alleen op
mannenkloosters, omdat sinds het verbod van Paus Eugenius IV
(8 Nov. 1436) geen vrouwenkloosters meer mochten opgenomen
worden. Natuurlijk stelde men vóór dien tijd dezelfde eischen
ook aan zusterconventen.
4) Dumbar, Kerkel. en Wereltl. Deventer, dl. II, blz. 3.
5) Immers, alle berichten deelen mede, dat jutte van Ahuis
„op die tichlery" (iuxta furnum lapidum) plach te dienen ". Zie
HS. D, blz. 68v., 79; Ned. Are/lief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 333; MS.
88 49 - 59, fol. 228 vo. Hierbij houde men den datum van haar overlijden in het oog.
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ver gevorderd bij de groote gebeurtenis van Januari
14o8. Eerst daarna kon hij zich met alle krachten
werpen op het laatste deel zijner taak. En met blijden
moed ging hij aan het werk. Om het noodige geld te
verkrijgen, ondernam hij een collectereis 1) door het
Oversticht en naar sommige steden van het Hertogdom
Gelre en de Graafschap Zutfen. Zijn groote welsprekendheid kwam hem hierbij uitnemend te stade; toen
hij zijn tocht volbracht had, beschikte hij over een som,
die aanzienlijk genoeg was om zijne plannen te kunnen
uitvoeren. De zusters stemden natuurlijk van harte met
hem in; en Brinckerinck begon nu met in de nabijheid
van . het klooster verschillende kuilen te laten graven
om te ' zien, of daar ook klei te vinden was geschikt
voor tichelsteenen. Spoedig ontdekte men dicht bij
Diepenveen een kleilaag; met alle macht ging men
daarop aan het uitdelven en bouwde tevens nog op
een geschikte plaats een steenoven. Binnen het jaar had
men toen in de beide ovens zóóveel steenen gebakken,
dat men in het volgende aan het metselwerk kon beginnen. De professie der negen novitiae had nog plaats
in de oude kapel 2 ), maar lang zou men zich niet meer
hoeven te behelpen. Brinckerinck was in die dagen vol
blijmoedig vertrouwen. Hij liet zware en uitgebreide
fondamenten leggen, zóó uitgebreid, dat een welmeenend
leekebroeder Gerrit Velthuus zich bezorgd maakte, dat
men het werk niet op dien voet zou kunnen voltooien 3 ).
„Gerrit broeder ", zeide Brinckerinck toen, terwijl hij op
een groote kist in de nabijheid wees, „indien ik u beloofde, deze altijd gevuld te houden met koren, zoudt ge
mij dan vertrouwen ?" „Zeker, heer !" was het antwoord.
i) Zie hierover Dumbar, t. a. p.
Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 333.
3) HS. DV, fol. 27.
2)
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„Welnu ", vervolgde Brinckerinck, „zoo vertrouw ik op
onzen lieven Heer, dat Hij mij helpen zal dit werk te
volbrengen". En in denzelfden tijd ook, toen iemand
hem schertsend vroeg wat hij van plan was te stichten,
moet dat woord vol blijdschap hem uit het hart zijn
geweld: „Eén roofnest bouw ik ten dienste van God,
om den duivel vele zielen af te winnen" 1).
Eindelijk, tegen den herfst van 1411, was de nieuwe
steenen kloosterkerk voltooid. Den 21 sten September
werd zij gewijd en den volgenden dag de altaren 11).
Het is opmerkelijk en wijst wel op de nauwe verwantschap, die toen reeds met Windesheim bestond, dat
men, in overeenstemming met het gebruik aldaar, ook
voor Diepenveen de jaarlijksche viering van de kerken altaarwijding op den eersten Zondag na den 16den
October stelde 3).
Blijkbaar was men nu ook ver genoeg gevorderd met
de overige gebouwen, want bij het eerstvolgende generaal
kapittel, dat na Paschen van 1412 werd gehouden,
lijfde de Windesheimsche Vereeniging Diepenveen bij
hare kloosters in 4). De onvermoeide volharding had
eindelijk haar loon gevonden en haar doel in ieder
opzicht bereikt.
Twee vragen rijzen hier bij ons op. Vooreerst: het
klooster moest bij de incorporatie over voldoende gebouwen beschikken; — welnu, hoe zag het er dan
toen en later uit? In de tweede plaats: wat had die
inlijving voor Diepenveen ten gevolge? Aan welke
grondwet had het voortaan te gehoorzamen?
i) Ned. Archief voor Kerkjesckied., t. a. p.; Lindeborn, Historic
E^iseot¢tus Daventr., p. 164 ; BiograPhieën, fol. 15 r ro.
2) HS. DV, fol. 13V0.
3) Cliron. Mont. S. Agnetis, p. 39 seq.
4) 1.1., p. ivo.
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Wat het eerste punt betreft: er bestaat ongelukkig
geen duidelijke beschrijving van het klooster, en alles
wat ik geven kan is dan ook niet meer dan een
flauwe schets. Gebruik makend van enkele zijdelingsche
opmerkingen, hier en daar verspreid, en van de aanwijzingen, die nog te vinden zijn bij nauwkeurige opneming
van de plaats, waar het klooster eenmaal heeft gestaan,
wil ik trachten althans eenig denkbeeld van de uitgebreide stichting te geven.
Het hoofdgebouw was opgetrokken in den vorm van
een vierkant 1). In het midden bevond zich een open
i) Om de juistheid van mijn beschrijving aan te toonen,
beroep ik mij op de volgende gegevens. Nog wijst de ophooging van het terrein (men denke aan den arbeid der zusters!)
aan, welken vorm het klooster heeft gehad. Bovendien kwam
het vierkant als grondvorm meer voor bij Windesheimsche kloosters: ik noem Windesheim zelf — waaraan Brinckerinck, de
bouwmeester van Diepenveen, vroeger onder de eersten had
medegearbeid — en Frenswegen, waar men het nog heden kan
zien. — Ook staan tegenwoordig te Diepenveen aan drie zijden
woningen. Men heeft blijkbaar bij het bouwen den loop der
fondamenten gevolgd; alleen de westzijde is geheel ontmanteld.
Voorts lette men op de bepaling in de Conetitutiones (Archief),
blz. 302, waar sprake is van de goed verzekerde deuren, die
toegang geven tot de clausuur: „similiter fiat de ostio ponurii".
Wijst dit reeds op een boomgaard binnen de clausuur, men denke
ook aan HS. DV, fol. 414 va: „Alst in der tijt was dat men
appele scuddede soe plash sie — zuster Aleid ter Maet — altoes
naden eten die bome toe beclimmen ende toe scudden" (verg.
ook aid. fol. 300 ro). En wat min of meer als de proef op de som
kan gelden: in het niet besloten Windesheim was de ligging van
gebouwen en boomgaard juist dezelfde. — Dat de kerk in het
noorden stond — den toren vinden wij HS. D, blz. 146 genoemd — blijkt nu nog bij den eersten aanblik; het wordt ten
overvloede bevestigd door tal van plaatsen. Immers, de noordzijde (en dit veronderstelt natuurlijk ook andere zijden) van den
trans of kloostergang was tegen de kerk aangebouwd, evenals
dit bijv. te Frenswegen het geval was (verg. C. N. Wybrands,
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ruimte, een „hof' met vruchtboomen beplant en aan
alle zijden ingesloten door den trans of kloostergang
en de gebouwen onmiddellijk daarachter. Aan de noordzijde stond de kerk, natuurlijk met het koor naar het
oosten, terwijl de toren zich aan het westelijk einde
verhief. Van het inwendige der kerk is te zeggen, dat
zij twee koren bezat 1) en wel boven elkander: het gewelf, dat het eerste overdekte, was de vloer van het
tweede 2). Beneden in het „heerenkoor" stond het hoogHet Klooster Frenswegen in Eigen Haard, jaarg. 1902, blz.

140).

Men legge de volgende plaatsen naast elkander. De conversin
Griete van Naaldwijk „waert begraven in den trans by der capellen,
daer men opt choer gaet" (HS. D, blz. iii; verg. te Windesheim:
„in ambitu monasterij nostri ante chori ostium sepultus est",
Chron. Wind. p. 384 [p. Si]). Iets duidelijker wordt dit door
de mededeeling, dat Katharina van Naaldwijk later in lietzelfde graf kwam te rusten „in die noertsijde des transes" (HS. D,
blz. 124). Nog duidelijker: Elizabeth van Heenvliet werd bij deze
hare nichten begraven „in die noertside des transes ter nest siden
voerder tapellen doer" (HS. DV, fol. 287 r°, verg. HS. D, blz. 157);
en zeer welkom is ons nog daarbij het bericht HS. D, blz. 167,
dat Stijne Tolners ter aarde werd besteld „in die noertsijde des
transes tusschen der capellen doer ende der kerck doer", d. w. z.
kerk en kapel waren van elkander gescheiden door den trans.
Al deze graven lagen dus in de noordelijke kloostergang, doch
oostwaarts bij het koor, waar de trans zich langs den oostelijken
vleugel omboog naar het zuiden. Een merkwaardige bevestiging
vinden wij HS. DV, fol. 371 r°: „Lisbet van Arden licht begrauen
inden trans voer die capelle opten hoeck daermen naden sieckhuus ghiet voer sunte michael". Dat eindelijk de kerk inderdaad
door een deur gemeenschap had met den trans, blijkt uit HS.
DV, fol. 375 v.: „Doe ghenck pater mit alden warlicken luden
in die karke ende sloet die doer op ende daer solde Souken
tomen.... Ende als sie inden trans quam, soe stopt pater inder
doer ende hoer brudegom bij hem ende doe sic hem sach, doe
waert hoer soe banghe", enz.
i) Dumbar, Kerkel. en Werelel. Deventer, dl. II, blz. 3, aant. f.
2) Zooals wederom blijkt uit de samenvoeging van verschil-
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altaar aan de Maagd Maria en St. Agnes gewijd 1 ) ;
boven in het „groote" of „nonnenkoor" 2 ) — een trap
van 27 treden voerde daarheen — vond men het altaar van St. Agnes, dat vroeger in de kleine kapel had
gestaan. Nog twee andere altaren moet de kerk rijk
zijn geweest, waarvan het eene aan St. Anna was opgedragen 3). Aan de rechterzijde van het benedenkoor
was de deur, die toegang gaf tot den kloostertrans.
Deze trans diende tot begraafplaats voor de zusters 4)
en grensde niet alleen aan de kerk, maar liep door
langs de vleugels van het gebouw. Stak men hem uit
de kerkdeur komend over, dan kwam men in de kapel.
lende gegevens. Brinckerinck werd begraven „ante summum
altare in Diepenen" (Ned. Archief voor herkgeschied., dl. I, blz. 351)
of zooals HS. DV, fol. 14 v° zegt: „finder heren coer ten diepen ven voer dat hoghe altaer". „Dit „heren coer" moet dus in
ieder geval beneden zijn geweest. Welnu, een non wilde kort
na Brinckerinck's dood zoo dicht mogelijk bij zijn graf komen.
„Accessit igitur post completorium solitaria ad altare — quod
est sufra testudinenz in clzoro virginujn — quia propius sepulchro
propter clausuram venire non potuit" (Ned. Archief voorKerkgeschied.,

dl. I, blz. 353). Voeg hier nog bij de opmerking HS. DV, fol.
13 r°: in het kapelletje dat in 1403 werd gewijd „stont dat altaer
van S. Agniten, dat nu staet bauen dat hoghe altaer in der heren toer".
Verg. voorts het verhaal HS. D, blz. 97 en het bericht blz. 32:
„Salome Sticken op clam dat choer dat hoege was van xxvij

graden" (treden).
i) Thom, a Kempis, Vita Brinckerinck, 7.
2) Zoo wordt het o.a. genoemd Dumbar, t. a. p.; HS. DV,
fol. 336r0; HS. D, blz. 333. Het Latijn zegt „chorus virginum" ;
de zusters spreken ook van „onse choer" (HS. D, blz. ii6).
Verg. ook hier HS. D, blz. 3 2 , 97.
3) Dumbar, t. a. p., aant. g.
4) Ook leeken, die zich bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt jegens het klooster, mochten daar een rustplaats vinden.
Zoo het echtpaar Ter Poorten. (HS. DV, fol. 68v0: „Swene waert
begrauen in hoers vaders ende moders graf inden trans").
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Ziehier alles, wat wij in onderling verband hebben
kunnen brengen. Wat de vleugels betreft, die de eigenlijke kloostergebouwen bevatten, telkens vinden wij
melding gemaakt van de verschillende kamers en vertrekken, doch op zulk een wijze, dat het niet meer
uit te maken is, hoe zij ten opzichte van elkander
gelegen waren. En van elke poging om deze moeilijkheid
op te lossen moet, dunkt mij, worden afgezien, daar
het klooster later — zeker bijv. na 1 435 ') — nog is
uitgebreid en de vertrekken niet altijd dezelfde bestemming behielden 2). Zooveel is zeker, dat de vleugels
twee verdiepingen hadden 3) ; dat de geheele stichting
door een steenen muur was omgeven 4) en dat twee
poorten, waarvan een aan de oostzijde 5), toegang tot
haar gaven.
Er moeten echter nog in de 18de eeuw papieren
bestaan hebben, die meer bijzonderheden bevatten.
Dumbar heeft ze gebruikt, doch thans zijn ze, helaas,
niet meer terug te vinden. Bij gebrek aan de oor
bescheiden kunnen wij niet beter doen-spronkelij
dan diens beschrijving tot aanvulling over te nemen s).
Sprekend over het „zwaere en wytlugtige kloostergevaerte" zegt Dumbar, dat het „bevat heeft behalve
het eygentlyke Klooster, (bestaende uit de tweede
poortkaemer, het voorhuis, eene spreekkaemer, eetkaemer,
i) HS. DV, fol. 331 v°: „ ... want het hier doe noch soe niet
betijmmert en was".
2) Aldaar, fol. 336 v°: „ ... de dormter bauent reuenter dat
doe noch ghien dormter en was".
3) Aldaar, t. a. p.
4) Chron. Wind. p. 191 [p. 362] : „ ... monasterium quod muro
lapideo undique circumduxit".
5) Cart., B. VI („een stuk land gelegen vóór de Oosterkloosterpoort").
6) Zie Dumbar, Kerkel. en Wereltl. Deventer, dl. II, blz. 3 V.

77
gastenkaemer, kleerkaemer, voorraetkamer, eene reex
van slaepkaemeren 1 ) en andere niet bygenoemde, de
keuken, het wasch- brou- werk- bak- en siekenhuis enz.),
de kerk, eene kappelle, twee kerkhoven, eenen grooten
moeshof, de eerste poortkaemer en den vrythof 2 ), met
zyne verscheide afgezonderde wooningen voor des
Kloosters Bestierder en nog twee andere Priesters met
hunne bedienden, voor de buitenzusters en voor de
bouwknegts en andere manspersonen, dagelyx in dienst
van de Kloosterlingen zynde, met de daer aengehechte
bou- en slagthuizen 3) koey- en paerdestallen, bak- en
brouhuizen, hout- en turfschuuren enz." 4). Ongenoemd
blijven in deze opsomming o.a. de kapittelkamer en de
liberie 5).
Van de vertrekken, waarin de zusters hare werkzaamheden verrichtten, lagen, gelijk wij reeds in 't voorbijgaan
hebben opgemerkt, verschillende aanvankelijk niet binnen
de clausuur. Een enkel voorbeeld ter verduidelijking:
„Doe dit cloester iersten geslaten waert, doe quam die
putte mede bynnen, daer men wt te brouwen plach.
Doe moste men daer bynnen putten dat men daer
i) In 1416 had men twee dormters (zie het verhaal HS. DV,
fol. i88 ro). Later meer, verg. boven, blz. 76, aant. 2.
2) Hier werden de conversinnen gewoonlijk begraven (zie o.a.
HS. D, blz. 161, 368). Een enkele maal ook een koorzuster
(aldaar, blz. 168).
3) Omstreeks het midden van de vijftiende eeuw had het
slachten binnen de clausuur plaats; later werd dit blijkbaar anders.
De zusters zelven deden dit werk. Zie HS. DV, fol. 373 r°:
„Men plach doe die scape bijnnen toe steken ende wt toe stoten
ende dat hadden sie (Stijne des Grooten en Souken van Dorsten)
dan des nachtes ghedaen".
4) Het spreekt van zelf, dat dit alles niet tot het hoofdgebouw behoorde.
5) Zie nog over den molen, Dumbar, t. a. p., blz. 8. Een
oliemolen wordt HS. DV, fol. 27 r° genoemd.
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buten brouwen solde" 1). Immers, de „uitwendige werken ",
„backen, brouwen, caken ende al ander dinge bleven
daer buten te doen" 2). Maar in 1419 kwamen de
„officiën bynnen" 3) en dus ook de werkplaatsen waarin
men ze verrichtte. Buiten bleven alleen de zusters, die
voor de gasten te zorgen hadden en zij, die met het
toezicht op het vee belast waren. Tevens dient hierbij
opgemerkt, dat in later tijd de nonnen en conversinnen
ieder haar afzonderlijk koor hadden, wat in het begin
mogelijk niet het geval is geweest 4).
Wij komen nu tot onze andere vraag: welke gevolgen
had de incorporatie voor Diepenveen? Welbeschouwd
is deze vraag tweeledig. Vooreerst hebben wij te onderzoeken, in welke betrekking het afzonderlijke klooster
kwam tot het groote kapittel van Windesheim, en vervolgens, hoe het binnenshuis bestuurd moest worden.
Diepenveen zond als vrouwenklooster geen afgevaardigde naar en had dus geen stem in het generaal
kapittel. Het eenige, wat de priorin jaarlijks moest doen,
was een brief schrijven, waarin zij haar ontslag vroeg 5).
Men begrijpt de bedoeling van dezen maatregel: evenals
bij de priors, die mondeling hetzelfde verzoek deden,
had het kapittel zoo gelegenheid om ongewenschte
personen op eenvoudige wijze te verwijderen. Natuurlijk
was de aanvraag van uitnemende priorinnen als Salome
Sticken en hare opvolgsters niet meer dan een vorm;
voor zoover wij weten, heeft Diepenveen gedurende zijn
gansche bestaan nooit door de tusschenkomst van het
i) HS. D, blz. 193z) Aldaar, blz. 303.
3) Aldaar, blz. 105. Verg. blz. 149, 150.
4) Men vergelijke de mededeelingen bij Dumbar, a. w., dl. II,
blz. 3, HS. DV, fol. 336 r° en MS. 8849-59, fol. 158 r°.
5) Constitutiones ( 1 553), P. 38.
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generaal kapittel een leidsvrouw moeten verliezen.
De uiteenzetting van de verdere verhouding stuit op
eigenaardige moeilijkheden. Immers, de „Constitutiones"
— wel te verstaan die van het kapittel, niet de afzonderlijke van de vrouwenkloosters — zouden hier het
volle licht kunnen ontsteken, als wij ze nog in haar
oorspronkelijke redactie bezaten. Maar juist deze is
door voortdurende omwerking verloren gegaan, en de
vroegste lezing, die wij kunnen raadplegen, is die van
1502 1 ). Nu zal ons blijken, dat de voorschriften der
zoo vervormde „Constitutiones" niet zouden hebben
toegelaten wat in werkelijkheid vroeger is gebeurd; de
eenige weg, die ons dus openstaat, is uitsluitend af te
gaan, niet op de theorie van de grondwet, maar op de
praktijk der feiten. En dan meen ik het volgende te
mogen zeggen. Wij zien hoe Johannes Vos de macht,
die hem, den prior van Windesheim, in 14o6 door het
kapittel was geschonken, uitoefende; — een bevoegdheid
overeenstemmend met die van „commissarius sanctimonialium" 2). Hij was het, die telkens de zusters
inkleedde 3) en ook bij voorkomende gelegenheden zijn
gezag deed gelden. Letten wij nu echter op het merkwaardige bericht, dat de Diepenveensche kroniek bevat: „Ene
zeer corte tyt voer syn (Brinckerinck's) versceiden doe
dat salighe eynde quam, soe Bette hie dat kostel goet,
dat hie den heren ghewonnen hadde, dat dijepenvene is,
in een ewich testament den heren van wyndesem inder

i) Men zie over deze omwerking Acquoy, WIndesheini, dl. I,
blz. 206, aant. 3.

2) Men zie over dezen de Constitutiones (1553), p• 123 en eergelijke dit met Chron. Wind. p. 190 [p. 361]. Thom. a Kempis
zegt (Vita Brinckerinck, 6) dan ook: „eommendans eidem, sicut
fideli commissario, curam sanctimonialium".
3) Bijv. Katharina van Naaidwijk (HS. D, blz. 95)•
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teghenwoerdicheit des eerwerdighen priors van wyndesem,
heer iohan van huesden, dat hie goddienstelicke an
nam ende ock gheconsentiert waert vanden ghemenen
conuente ende breue op ghemaket woerden, meer waer
die breue sijn en wetten wi niet, meer die mi dit sede
hadde die breue ghesien ende sic hebben ons noch
tot desen daghe toe zeer trouwelike goddiensteliken
wal besorghet" 1). Wat de inhoud van dat „eeuwig
testament" geweest is, leert ons de vergelijking met
twee berichten van Thomas a Kernpis 2 ) : de bevoegdheid, die Johannes Vos persoonlijk bezat, werd uitgestrekt
tot al zijne toekomstige opvolgers. Maar hiermee deed
Brinckerinck iets, dat in later tijd onwettig zou geweest
zijn: toen immers had het generaal kapittel alleen het
recht, de zorg voor de nonnen aan iemand op te
dragen 3). Misschien — het is slechts een gissing, die
ik hier uitspreek — lost dit wel de anders onverklaarbare moeilijkheid op, dat zulke belangrijke stukken
zoek zijn geraakt. Hoe dit zij, er is uit het oogpunt
der latere wet nog een tweede onregelmatigheid begaan:
de bevoegdheid van een commissarius mocht nooit
erfelijk zijn. Kwam hij te overlijden, dan verviel zij
weder aan het kapittel of aan den vertegenwoordiger
daarvan, den prior superior 4). Deze laatste bepaling
nu maakte, dat het genoemde tweede bezwaar in de
praktijk niet gevoeld behoefde te worden: de prior van

Windesheim en de prior superior der Vereeniging was
één en dezelfde persoon. Daardoor was het mogelijk,
dat de verhouding met Windesheim voortdurend dezelfde
bleef, dat onze Diepenveensche schrijfster kon zeggen:
2)

HS. DV, fol. 14V0.
Chron. Mont. S. Acnetis, p. 176; Vita Brinckerinck I.I.

3)

Constitutions (t553), 1 . 1 •

i)

4) Ibidem,

B.
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„Sie hebben ons noch tot desen daghe toe zeer trouwelike besorghet", wat wij ook inderdaad in al de handschriftelijke gedenkstukken telkens bevestigd vinden.
Veel minder moeilijkheden levert de beschrijving op
van de visitatie, die jaarlijks vanwege het kapittel geschiedde 1 ). Een commissie van twee leden, bestaande
uit de priors van Windesheim en den St. Agnietenberg 2 ),
bezocht dan het klooster, waar zij van vier tot acht of
tien dagen vertoefde en alles wat de geestelijke en
tijdelijke belangen betrof met nauwgezetheid onderzocht.
Vooraf werd in het openbaar voorgelezen wat bij de
vorige visitatie de aandacht had getrokken. Daarna begon de ondervraging. Eerst kwamen de zusters afzonderlijk voor een bedekt tralievenster, maar bij het verder
onderzoek moesten zij ten aanhoore van allen getuigenis afleggen. Wanneer het bleek, dat de priorin uit
vrees een belofte van hare onderhoorigen had afgeperst,
werden dezen daarvan ontslagen en ontving de schuldige een strenge straf. Niemand mocht vroeg of laat
eenige gevoeligheid toonen over hetgeen anderen omtrent haar zeiden. En de visitatoren waren verplicht
onderzoek te doen naar alles: of de priorin nergens
nalatig in was, of zij de gebreken bestrafte, haar kuischheid en zedigheid onverdacht waren, of zij een goed
voorbeeld gaf, enz. Niet minder streng werd het gedrag
van de nonnen en conversinnen nagegaan; er is bijna
geen punt te noemen, of het kwam op zijn beurt in
behandeling. Bovendien was iedere zuster die wist, dat
het een of andere vergrijp gepleegd was, gehouden dat
mede te deelen, ook al vroeg men er niet naar. Wat
i) Zie hierover de Constitutions (Archief), Pars I, Cap. i
(blz. 252-258).
2) Chron. Wind. p. 1 95 [P. 3 63]•
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den financieelen toestand betreft: de visitatoren onder
nauwkeurig, of het klooster zich soms met-zochten
schulden had bezwaard; voor de overtredingen ook op
dit gebied hadden zij de noodige boetedoeningen op
te leggen. Want deze dubbele taak rustte nu nog op
hen: wanneer zij van alles voldoende op de hoogte
waren gekomen, bepaalden zij de straffen, die zij
oorbaar achtten en schreven zij het resultaat van
hun bezoek in duplo op. Het eene stuk bleef te Diepenveen, waar het twee maal 's jaars moest worden
voorgelezen; het andere behield de prior superior voor
het generaal kapittel. Geschenken mochten de visitatoren in geen enkelen vorm aannemen, maar de onvermijdelijke onkosten waren voor rekening van het klooster.
Op deze wijze oefende het kapittel van buiten af invloed op het leven te Diepenveen. Wij begrijpen de
heilzame bedoeling. Waar een klooster, aan zich zelf
overgelaten, misschien zedelijk zou achteruitgaan, daar
trachtte de Vereeniging door voortdurend toezicht elke
verslapping te weren. Zeker heeft de visitatie in het
algemeen veel goeds gedaan; toch was de geest te
Diepenveen, althans in den bloeitijd, zóó voortreffelijk,
dat de jaarlijksche bezoekers er weinig of niets te
verbeteren hadden, en wij dan ook van hunne werkzaamheid bijna geen melding gemaakt vinden 1).
Maar de invloed van het kapittel deed zich nog op
andere wijze gelden. De wet, die binnenshuis dagelijks
werd gehoorzaamd, waarnaar men zich in doen en laten
richtte, was de algemeene grondwet, door het kapittel
voor alle vrouwenkloosters vastgesteld. Dat deze ,,Constitutiones" te Diepenveen gezag hadden, was dus mede
een gevolg van de inlijving. De opmerking, dat men
i) De visitatie komt ter sprake HS. D, blz. i 15 en

228.
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vóór 1412 niet anders leefde dan daarna, doet hier
niets van af; men had reeds bij den aanvang die inlijving
als einddoel voor oogen, en in 1408, toen men dit
bijna bereikt had, begon men natuurlijk de orde en de
kloosterregels van de Vereeniging te volgen.
Want dit spreekt wel vanzelf: daar de Windesheimers
reguliere kanunniken der orde van St. Augustinus 1
waren, moesten de zusters, wier huizen in het kapittel
werden opgenomen, reguliere kanunnikessen van dezelfde
orde zijn. Zoo was het vroeger geweest met St. Mariënveld
te Amsterdam, het eerste van de zestien vrouwenconventen; zoo was het thans ook met Diepenveen.
En welke waren nu de regels, die het kapittel
voorschreef? Hoe moest in ons klooster het leven zijn
ingericht, wat kleeding, bestuur, werkzaamheden, in
één woord: wat het uitwendige betrof? Met het oog op
deze vragen willen wij thans kennis maken met de
verschillende soorten van Diepenveen's bewoonsters en
)

bewoners.

De eersten, op wie onze aandacht valt, zijn natuurlijk
de nonnen 2 ), die wegens hare kerkdiensten in het koor
i) Zie over de reguliere kanunniken Acquoy, Windesheim, dl. I,
blz. 94-99. Naast hen traden tegen het einde der 8ste of in het
begin der gde eeuw kanunnikessen op, die, mutatis mutandis,
dezelfde leefwijze volgden. Reeds de kerkvergadering te Aken
(816) gaf in het tweede boek „De institutione sanctimonialium"
een regel, welke met dien voor de „canonici" (in het eerste
boek) groote overeenkomst vertoont. Na te gaan, hoe de verdere
geschiedenis der kanunnikessen gelijk is aan die van de kanunniken, de mannelijke kloosterlingen, ligt buiten het bestek van
dit werk. Ik verwijs naar Helyot, Bistoire des ordres religieux et
militairen, Par. 1721, tome II, p. 57-64, 355, en Wetzer and Welte,
Kirchenlexicm, zw. Aufl., Bd. II, S. 1842 ff.
2) Zoo genoemd in het Necrologium en de HSS. D en DV passim.
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ook koorzusters 1), of omdat zij stem in het kloosterkapittel hadden „capitulares" 2 ) heetten. Zij waren de
hoofdpersonen, het middelpunt, om wie al de overigen
zich bewogen.
Bij haar verschijning maakten zij den indruk van
witte nonnen. Zoo worden zij aangeduid door Busch 3),
die in verschillende vrouwenkloosters van de Vereeniging en ook te Diepenveen heeft vertoefd. Wit
was volgens hem het symbool van het reine leven 4).
Toen hij eens het gewaad van de zusters zijner orde
tegenover dat van anderen stelde, zeide hij: „Onze
nonnen dragen een wit ordekleed, dat is het subtiel,
over witte rokken, en een grooten zwarten sluier over
al hare hoofddoeken en wijlen" b). Teekent deze korte
beschrijving het uiterlijk van de koorzusters al tamelijk
duidelijk, wij kunnen haar gelukkig nog aanvullen s).
Eenige uitvoerigheid hierbij wonde niet overbodig geacht,
daar de kloosterlingen zelven het gewaad dat zij droegen
niet als iets bijkomstigs, maar als iets kenmerkends
beschouwden 7 ).
Op het hoofd hadden de zusters, wier haar natuurlijk
i) Zie HS. D, blz. 301, 303 enz.
2) Zie de Constitutiones (Archief), blz. 2 53.
3) Liber de reformation monasteriorum (ed. Grube), p. 595, Verg.
Grube, 7ohannes Busch, Freiburg i. B., i88í, S. 89.
4) Chron. Wind. P. 55 [P. 283]; P. 43 6 [P. 11 3].
5) Liber de reformatione monasteriorum, p. 6 43.
6) Zie Constitutiones (Archief), Pars II, Cap. 7 („de vestiaria"),
blz. 275-277. Voorts Helyot, l.c., p. 355 (,,Ces religieuses de Diépenhem — Diepenveen — soot habillées comme les chanoinesses
de Latran") en de afbeelding tegenover p. 57. In de tweede
(titel)uitgave, Par. 1792, is deze afbeelding ongekleurd. Ook p. 63
komt in aanmerking.
7) Men zie bijv. welk gewicht Busch er aan hecht op de beide
aangehaalde plaatsen van zijn Liber de reformatione monasteriorum.
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was afgesneden 1), de genoemde witte hoofddoeken, het
eenige linnengoed, dat in onmiddellijke aanraking met
haar lichaam mocht komen. Deze bedekking 2) liet
alleen het ovaal van het gezicht bloot en liep uit in
een wijden kraag om hals en schouders. Over dit alles
droegen zij den grooten zwarten sluier, die tot op den
bovenarm neerviel. Dekten zij „na die manyer van
diepenveen" haar aangezicht, dan kon men geen „bescheit"
daarvan zien 3). Het eigenlijke ordegewaad was het subtiel
of koorhemd, dat van tamelijk grof linnen was vervaardigd
en onder den kraag uitkomend, bijna het geheele lichaam
omgaf. Voor de nonnen was het met, voor de novitiae
zonder mouwen; eens in de maand werd het gewasschen 4).
De „overrok" (tunica superior), een lang wit kleed,°stak
onder het subtiel nog ongeveer twee handbreedten
uit; hij moest ruim om de schouders zijn, werd met
knoopen gesloten en had mouwen, die niet ver van
voren open waren. Dat deze rok over den grond zou
slepen, achtte men ongepast: hij moest er altijd minstens
twee vingers boven blijven. De schoenen waren van
zwart leer, breed van voren en niet nauw sluitend.
Voorts vinden wij nog melding gemaakt van een
zwarten mantel met witte stof of schapenvachten gevoerd,
die slechts een handbreed korter dan de rokken moest
i) HS. D, blz. 96.
2) Zij mochten haar des nachts niet afleggen. Zij droegen dan
„slaeprocken" (HS. D, blz. 14) en het subtiel, dat haar nooit
verliet. — Veeren bedden en linnen lakens waren verboden,
behalve wanneer de priorin ze aan een zieke toestond. De dekens
waren van wol, de kussens met veeren gevuld. Zie Constitutions
(Archief), blz. 276.
3) Zie HS. D, blz. 334.
4) Met het lijfgoed gebeurde dit 's winters om de twee maanden, 's zomers om de maand.
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zijn en van boven twee of drie ruwe knoopen had.
Blijkbaar droegen de zusters dien niet bij haar gewone
doen en laten, maar alleen in het koor 1).
Ook omtrent de onderkleeding waren nauwkeurige
voorschriften gegeven. Zij mocht evenmin iets kostbaars
bevatten; het doel was uitsluitend „de naaktheid te
bedekken en de koude te weren ". Voor dit laatste werd
zeker ruim voldoende gezorgd; ieder toch, lezen wij,
ontving behalve twee of drie lijfrokken (tunice inferiores)
een of twee pelzen (pellicia) van schapen- of lammer vellen, twee overrokken van de aangeduide soort en
verder kousen, sokken en het overige naar behoefte.
Deze kleeding nu was voor alle nonnen dezelfde.
Onder haar bevonden zich natuurlijk enkelen, die het
gezag uitoefenden — en wij zullen thans de verschillende
waardigheden te beschouwen hebben — maar niemand,
zelfs de priorin niet, mocht zich van de overigen onderscheiden door iets bijzonders in haar gewaad 2).
Toen Diepenveen in 1412 in het kapittel was ingelijfd,
moest ook aan de voorloopige regeling een einde komen,
dat een rectrix het klooster bestuurde. De zusters
mochten thans zelven op de wettige wijze een priorin
kiezen; en hoewel Hille Sonderlants niet zonder lof
hare betrekking had vervuld, elke andere non, die den
leeftijd van dertig jaar bereikt, minstens drie jaar in
i) Verg. Helyot, 1.c., p. 63 en vooral de afbeelding tegenover
p. 58. — Van een andere kleeding des zomers (zie de plaat
tegenover p. 59) vond ik in de Constitutions der vrouwenkloosters
geen spoor. — De juistheid van bovenstaande beschrijving wordt
bevestigd door de afbeelding tegenover den titel van het zeldzame
werkje: Officia propria sanctorum ordinis a canonicis regularibus S.
Augustini congregations Windesemensis celebrari solita, Brux., Fr. Foppens, 1 699.
2) Constitutiones (Archief), blz. 266.
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een klooster der Vereeniging geleefd en zich voorbeeldig gedragen had, was evengoed verkiesbaar als zij.
De uitkomst zou dan ook toonen, dat niet zij, maar
Salome Sticken de begeerde persoon was.
Ziehier de wijze, waarop de keuze toen en later i )
plaats had. Diepenveen moest altijd beginnen 2) met
den prior superior verlof te vragen om twee priors van
naburige kloosters uit te noodigen, wier tegenwoordigheid vereischt werd. Een plechtige mis ging aan de
benoeming vooraf; daarna kwamen de beide priors, de
rector en de stemgerechtigde zusters in het kapittelhuis
bijeen. Met ernst werden allen daar vermaand, om met het
oog op God, zoo goed zij konden, iemand te kiezen, die
waardig was deze gewichtige betrekking te vervullen.
Stemopnemers waren de drie genoemde broeders en even
zoovele zusters, welke zij zich zelven toevoegden. Na den
rector stemden deze nonnen het eerst en vervolgens de
overigen één voor één; zij moesten het echter zóó doen,
dat niemand buiten de zes, die zitting hadden, haar kon
verstaan 3). Wie twee derden der stemmen op zich had
I) Later steeds binnen veertig dagen na het aftreden of
sterven van de priorin.
2) Zie Constitutiones (Archief), blz. 258-265 („ De electione et
institucione priorisse") en Constitutiones (1553), P. I I -27 („De electione prioris aut priorisse").
3) Men sprak tot ieder deze woorden: „Suster. N. wy besweren
u inden heilighen gheest ende inder beste manieren als wy ver
ende sullen: dat ghi een canonisse deses huys oft-moeghn
andersins buyten kiest in een priorinne van desen huyse die
ghi nae god ende uwer conscientie alsoe veel als de menschelijcke crancheit verhenget weerdich ende bequaem meent te
wesen van leven, van wijsheyt ende van jaren totter officien der
priorinschap". — De aangesprokene antwoordde daarop: „Iek
suster. N. consenteer in suster. N. ende die kiese ick in een
priorinne deses cloesters". Zie Constitutiones ( 1 553), P. 17.
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vereenigd, was gekozen; toch was de benoeming eerst
geldig, als de beide priors haar namens het kapittel
hadden bekrachtigd. En dezen wachtten daarmede nog
minstens een dag, opdat allen die bezwaren hadden, ze
zouden kunnen inbrengen. Of te Diepenveen ooit eenig
verzet is aangeteekend, weten wij niet; wel, dat zelfs de
keuze van Salome Sticken niet met algemeene stemmen,
en dientengevolge evenmin tot aller genoegen heeft
plaats gehad. Sommigen viel het zwaar, dat Hille Sonderlants werd afgezet; een enkele, Truide Schutten, had
zelfs vrij wat te verduren, omdat men haar dit leedwezen zeer kwalijk nam 1).
Na de confirmatie werd de nieuwe priorin door de
suppriorin en de oudste zuster naar het koor geleid,
waar de overige nonnen haar verbeidden. En als men
in een plechtigen dienst God had geloofd en gedankt,
verzamelden zich alle bewoonsters van Diepenveen in
het kapittelhuis om gehoorzaamheid te beloven aan
haar, die voortaan het klooster zou besturen. Van haar
kant moest de priorin een dergelijke belofte voor zich
en haar huis schriftelijk inzenden bij het eerstvolgend
generaal kapittel. Het verder deel van den dag was
aan vreugde gewijd; men mocht zelfs twee keer maaltijd
houden, tenzij het juist Vrijdag of een andere vastendag
was 2
).

i) Zie het verhaal HS. D, blz. 257 V.
z) Volledigheidshalve vermeld ik, dat de Constitutiones op nog
twee andere wijzen de verkiezing toelieten: per viam compromissi
(de zusters moesten dan volkomen eenstemmig hare bevoegdheid overdragen aan enkele personen) en per inspirationem
(wanneer een zeer bekende en uitnemende zuster vanzelf als
priorin was aangewezen). Beide manieren waren echter min of
meer ongewoon en, voor zoover onze kennis reikt, zijn zij nooit
te Diepenveen toegepast.
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Van nu af werd de priorin 1) door hare onderhoorigen
met de gewone onderscheiding bejegend. Wie haar
tegenkwam of haar iets overhandigde, moest een
buiging met het hoofd maken; wie zat, opstaan en
i) Over haar handelen de Constitutions (Archief), blz. 266-269.
Laat ik hier een zoo volledig mogelijke lijst van Diepenveen's
priorinnen bijvoegen:
1408-1412, overleden '4451.
[Hille Sonderlants.
Salome Sticken
1412-1446,
,,
1449•
Elizabeth Tayen van Tiel
1446-1449,
1452•
Armgert van Stralen van Vollenhove 1 449- 1 47 0 (?)
1470Gerarda Urdemans
1 47 0 (?) -1 47 2,
1472.
Dayken Dyerkens
1472-1478,
Salome van
1490.
van den Wiel, de jonge
1478-1490,
Wyze van Rensen
1500.
Katharina Lauwers
1504.
Berendine Bitters
,5o8.
Aleid Hudekes
1513.
Elizabeth van Kuilenburg
1524.
Mechtelt van der Geest
1546.
Wychmoet van Keppel.
1558Anne van Windesem
1565.
Anne Stuirmans
z587.
Helene van Boetselaer
..
1594Kuniere Vaeck
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Over de jaren van Salome Sticken, zie beneden, Hoofdstuk
III, 2. Armgert van Stralen van Vollenhove heet HS. D, blz. 30,
Armgert Henrickes. Ik gaf haar den naam dien zij in het Necrologium en HS. DV, fol. 218 r0 draagt. Dayken Dyerkens heet
HS. D, blz. 353, Dayken Derckes. Zij leefde nog dertien jaar nadat
zij afgezet was (HS. DV, fol. 412 vo; de opgave HS. D, blz. 365
dertig jaar is fout), en daar zij zes jaar priorin was (HS. D, t. a. p.;
HS. DV, fol. 412 ro) valt haar bestuur van 1472-1478. Hiermede
nu stemt overeen de opgave HS. DV, fol. 317 vo, dat Salome van
den Wiel in 1478 priorin werd (verg. fol. 319v0: zij sterft in
1490). — De latere priorinnen heb ik moeten overnemen uit
Dumbar, Z(erkel. en Werelil. Deventer, dl. II, blz. 8. Elizabeth van
Kuilenburg heb ik echter ingevoegd, mede op grond van hetgeen

eveneens neigen. Nauwkeurig waren de eerbewijzen
vastgesteld, waarmede men haar op verschillende plaatsen
had te begroeten; en toch, hoe groot haar aanzien ook
was, zij stond in bevoegdheid achter bij den prior van
een mannenklooster. De reden ligt voor de hand: als
vrouw kon zij geen priester zijn, en moest zij het gezag
deelen met den rector, die het wèl was en als zoodanig
alle noodige functiën verrichtte. Ook had zij een raad
van twaalf zusters naast zich i), dien zij bij gewichtige
aangelegenheden moest raadplegen. Over het geheel
bezat zij niet meer dan de uitvoerende macht; zij was
het, die overal de leiding had, in koor en reventer de fouten, welke onder het lezen gemaakt werden, verbeterde,
bij het wekelijksch kloosterkapittel de straffen bepaalde,
verlof gaf tot het ontvangen of schrijven van brieven,
eens in het jaar naging, of de zusters ook voorwerpen
bezaten, waarvan het gebruik haar niet was geoorloofd;
— in het kort, zij had met gebod en verbod te waken,
dat Diepenveen de voorschriften der orde en der Vereeniging naleefde. Aan den anderen kant moest zij
zelve daarbij het voorbeeld geven en zich in de eerste
plaats aan de algemeene tucht onderwerpen; spijs of
drank mocht voor haar niet beter zijn, het minste
privaatbezit was ook haar streng verboden.
Onmiddellijk onder haar stond de suppriorin 2 ), die
Voet van Oudheusden in zijn Beschryvinge van Culemborg, blz. 99
en 121 zegt. Zie voorts over haar het einde van dit hoofdstuk. —
Kuniere Vaeck was in 1598 nog in leven, en in haar tijd zijnde
kloosterlingen uitgestorven.
r) Zie ook HS. DV, fol. 282 r°.
2) Zie aangaande haar de Constitutiones (Archief), blz. 269 V.
Alleen uit den bloeitijd van Diepenveen zijn de suppriorinnen
op te geven. De volgende lijst is opgemaakt uit verschillende
levensbeschrijvingen:
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zij op advies van den rector en den raad der twaalf
benoemde. Welke de rechten en plichten van deze zuster
waren, behoeft nauwelijks gezegd te worden. Zoo vaak
de priorin om de een of andere reden, bijv. ziekte of
zwakte, niet aanwezig kon zijn, viel zij tijdelijk voor haar
in. Zij oefende dan hetzelfde gezag uit, doch zoo bedacht
gematigd mogelijk; in het algemeen mocht zij-zamen
niet zoo gemakkelijk toestemming tot iets geven als haar
meerdere. Voorts vormde zij, als het ware, den overgang
van de priorin tot de gewone zusters. Het behoorde
tot haar kiesche taak, eerstgenoemde op fouten en
tekortkomingen te wijzen, maar zij moest tevens bij
anderen de priorin zooveel mogelijk verontschuldigen.
Ieder jaar, na Paschen, had zij haar ontslag aan te
bieden; echter kon zij ook binnenstijds afgezet worden,
als dit dengenen, die haar benoemd hadden, oorbaar
voorkwam.
De derde gewichtige betrekking was die van procuraGriete Daegens
Salome Sticken
Dymme van Rijsen .
Elizabeth van Delft
Katharina van Naaldwijk.
Griete van Ahuis
Swene ter Brack . . . . .
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1443.
1458.

Slechts enkele opmerkingen ter rechtvaardiging. Wat Dymme
van Rijsen betreft, de lezing HS. D, blz. 227, onderaan, is bedorven en onjuist, zooals trouwens blijkt bij vergelijking met
blz. 252. HS. DV, fol. 179 heeft hier den goeden tekst. — Elizabeth van Delft werd in 1420 priorin te Jeruzalem, en eerst toen
kwam Katharina van Naaldwijk in haar plaats (HS. D, blz. 107).
Wel was Elizabeth vroeger vertrokken (ald. blz. 254), maar pas
in genoemd jaar bleek het, dat zij weg zou blijven en moest men
een opvolgster kiezen. Zie over de jaren van Griete van Ahuis
HS. DV, fol. 321 ro en 322 r°, en over Swene ter Brack, ald.
fol. 353 vo.
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trix 1 ). Op dezelfde wijze als de suppriorin werd zij gekozen en kon zij haar bevoegdheid verliezen. Die bevoegdheid strekte zich uit over de financieele zaken.
Niet dat zij de vrije beschikking had over de geldmiddelen — het bedrag, dat zij jaarlijks op eigen gezag
aan de armen kon geven, mocht een Rijnschen gulden
niet te boven gaan — maar zij voerde het beheer,
nam in ontvangst en betaalde, moest zorgen dat alles
op zijn tijd inkwam en voldaan werd, en had voorts de
verplichting nauwkeurig boek te houden. De priorin
kon haar ieder oogenblik rekenschap vragen; bovendien moest zij uit eigen beweging deze meermalen over
gewone aangelegenheden, en zeker in ieder buitengewoon geval raadplegen. Onder al de zusters was zij
meesttijds de eenige, die geld mocht hebben en een
kist, die met een slot was verzekerd. Vast ééns in het
jaar deed zij rekening en verantwoording.
Hebben wij thans kennis gemaakt met de hoofdpersonen, die de voornaamste werkzaamheden vervulden,
er waren nog betrekkingen van ondergeschikten aard,
die evenzeer waargenomen moesten worden. Doch
omdat men daarvoor veelal conversinnen koos, zal het
noodig zijn, eerst een enkel woord over deze soort van
zusters te zeggen.
Kloosterlingen waren ook zij 2 ), daar zij, evenals de
nonnen, de gelofte hadden afgelegd. Maar in tegenstelling
met dezen hadden zij in hoofdzaak den handenarbeid,
de „uitwendige werken" te verrichten. Ofschoon dit
i) Zie over haar de Constitutiones (Archief), blz. 270 V. De meest
bekende procuratrix is Elsebe Hasenbroecks geweest, die haar
betrekking van 1408 tot 1441 vervulde (HS. DV, fol. io6 ro). Na
haar vind ik Trude van Compostel genoemd (aid. fol. 215 ro).
2) Zie over de conversinnen de Constitutiones (Archief), blz.
309-313-
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onderscheid in de praktijk niet altijd bleef gehandhaafd
en wij te Diepenveen meermalen koorzusters en conversinnen te zamen het een of ander ambachtsbedrijf
zien uitoefenen'), er bleef altijd een afstand tusschen
beiden bestaan. De conversinnen waren en gevoelden
zich de minderen; zij hadden zich in het minst niet
te bemoeien met de leiding; zij werden geleid en
moesten zich „in allen eenvoud en zachtmoedigheid
onderwerpen aan den wil van hare oversten ". Dat enkelen
zich heimelijk teleurgesteld voelden, wanneer zij conversin en geen koorzuster werden, is dan ook begrijpelijk 2 );
anderen daarentegen toonden ook in dit opzicht volkomen volgzaamheid 3). De redenen, waarom men iemand
opnam onder deze kloosterlingen van lageren staat,
waren verschillend. Nu eens geschiedde het wegens
lichaamszwakte 4), dan weer omdat aanleg noch ontwikkeling berekend waren voor de werkzaamheden der nonnen.
Wie eenmaal conversin was, moest het blijven; slechts
bij hooge uitzondering gaf het generaal kapittel zijn
onmisbare toestemming, dat een zuster van den lageren
tot den hoogeren stand mocht overgaan 5). Door verschil
in gewaad, verklaarde het nadrukkelijk, had men in
geen enkel opzicht minder deel aan de geestelijke
zegeningen. En dit brengt ons ten slotte vanzelf tot
de vraag, hoe de conversinnen gekleed waren.
Van de nonnen onderscheidden zij zich alleen hier1) Bijv. HS. D, blz. 105 v.
z) Bijv. Armgert van Lissen (HS. D, blz. 332 en 337).
3) Bijv. Beatrix van der Beeek (HS. DV, fol 337 v').
q) Bijv. de reeds genoemde Armgert van Lissen (HS. D, blz. 33!).
5) Een enkel voorbeeld is de conversin Fije van Montfoort,
die gezonden werd naar het klooster Bethanië bij Arnhem.
„Meer als sie daer trecken solde, soe waert sie fiersten ghewilt"
(HS. DV, fol. 5o v').
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door, dat zij den zwarten sluier misten, een grijzen in
plaats van een zwarten mantel hadden en geen subtiel,
maar een scapulier droegen. Dit laatste kleedingstuk
was — men denke aan den naam — een witte schouderbedekking, die van voren en van achteren in een
breede strook uitliep. Deze strooken reikten bij de
novitiae nauwelijks tot de knieën, bij de geprofeste
zusters tot over het midden van het scheenbeen. Voor
't overige hadden zij hetzelfde lijfgoed als de nonnen.
Uit haar midden nu werden de geschiktsten gekozen
voor verschillende der betrekkingen, die wij nog te bespreken hebben. Vooreerst noem ik, de volgorde der
„Constitutiones" in acht nemend 1 ), de kelderwaarster
(celleraria). Zij had het toezicht over brood en bier,
boter en vleesch, in één woord over alles wat keuken
en kelder betrof en moest wat noodig was verstrekken 2). Van verwanten aard waren de diensten,
welke de reventerwaarster (refectoraria) bewees. Zij
toch zette spijs en drank op tafel, voorzag deze des
winters van kandelaars, droeg zorg, dat onder het
eten ieder het hare kreeg, waschte het vaatwerk enz.
Waren er zwakken, die iets bijzonders moesten gebruiken,
dan deed zij het haar toekomen; ook bracht zij bij de drie
aderlatingen al het benoodigde in orde.-mandelijksch
De zorg voor de kranken was opgedragen aan de
ziekenwaarster (infirmaria). Zoowel een non als een
conversin 3) mocht deze betrekking vervullen; wie eenmaal
was aangesteld moest met hartelijke toewijding de
lijdenden in het „sieckhuys" verplegen of doen verplegen.
i) Zie over deze officia de Coustitutiones (Archief), blz. 2 e 1-282.
2) Te Diepenveen met zijn groot aantal bewoonsters vond
men bovendien nog een „onderkelnersche". Zie HS. D, blz. 366.
3) Bijv. Johanna van Diest, „welck een hillige ende oetmodige
conversynne was ende was onse sieckwaerster" (HS. D, blz. 304).

DAár had, zoo noodig, een geneesheer van buiten toegang');
daar zorgde men ook voor de geestelijke behoeften door
getijdenboeken te geven of, zoo zwakte het gebruik
daarvan bemoeilijkte, door voor te lezen. Bemerkte de
ziekenwaarster, dat een aan haar zorg toevertrouwde
zuster achteruitging, dan waarschuwde zij de priorin,
opdat men in het gemeenschappelijk gebed de lijderes
zou gedenken. Bij een sterfbed bracht zij alles in
gereedheid voor de laatste plechtigheden; ook gaf zij
het teeken, dat de zusters voor het scheidingsoogenblik
te zamen riep en maakte, als de dood was ingetreden,
de toebereidselen voorde begrafenis 2). Werd daarentegen
een zieke beter, dan was zij het wederom, die de priorin
daarvan kennis gaf; de herstelde keerde dan tot het
gewone kloosterleven terug, al genoot zij soms nog
eenigen tijd enkele voorrechten.
De volgende betrekking is die van kleederwaarster
(vestiaria) 3). Wat deze te doen had, zegt het woord
zelf: zij moest de kleeren der zusters en de nog niet
gebruikte lappen bewaren, de mot er uit houden, alles
op zijn tijd doen wasschen, voor het verstelwerk zorgen en degenen, die onachtzaam met haar goed omgingen, berispen of desnoods in het kapittel aanklagen.
Daar Diepenveen een besloten klooster was, had de
kostersche (sacrista) een minder omvattenden werkkring
dan haar ambtsbroeder in een mannenconvent. Zij ontving wel uit de hand van de priorin de sleutels en
met die sleutels de zorg voor alles wat zich in de kerk
i) Zie bijv. HS. D, blz. 156. De priorin of twee zusters moesten
dan tegenwoordig zijn. Verg. de Constitutions (Archief), blz. 3 1 5.
2) Deze had spoedig plaats, dikwijls daags na het overlijden.
Zie HS. D, blz. 200.
3) Elizabeth Tayen, de latere priorin, is een tijdlang vestiaria
geweest (aid. blz. 303 v).

bevond; doch wegens de clausuur kon zij slechts in
een bepaald gedeelte komen. Daarbuiten had een van
de geestelijken, die met den rector samenwoonden'),
het toezicht: hij moest bijv. het schip van de kerk
laten schoonmaken en het heilig vaatwerk reinigen.
Voor 't overige zorgde de kostersche voor het onderhoud
van de misgewaden; zij moest waken, dat nooit iets
daarvan, dat door ouderdom was versleten, voor ongewijd
gebruik werd bestemd. Mede was haar opgedragen
de noodige waskaarsen te verstrekken, omtrent wier
aantal en gewicht nauwkeurige voorschriften bestonden.
Ook de voorzangster (cantrix) had een werkzaamheid
minder dan de cantor, die immers in de mannenkloosters
de processies regelde 2 ). Deze werden te Diepenveen
niet gehouden 3). Doch wat al het andere aangaat was
beider taak dezelfde. Ook de cantrix maakte de lijst
op van degenen, die in de kerk moesten zingen of
lezen, verving een afwezige die aan de beurt was, gaf den
toon aan, leidde het gezang en moest, om de devotie
zooveel mogelijk op te wekken, alle uitersten daarbij
vermijden.
Ten laatste komen wij tot de boekenbewaarster
(armaria). Aan haar zorg waren alle boeken, voor zoover zij
niet tot den kerkdienst behoorden, toevertrouwd. Zij moest
de titels in een lijst opteekenen, twee of drie maal
'sjaars nazien, of er niets ontbrak en voorts ijverig acht
geven, dat geen enkel werk hetzij door den worm, hetzij
door iets anders bedorven werd. Ook de zusters hadden
onder het lezen op te passen, dat de boeken onbeschadigd
-

t) Zie ook de Constitutiones ( 1 553), P• 126.
2) 1.1., P. 79 A.
3) Zie wat hieromtrent de Constitutiones (Archief), blz. 315 zeggen. Men verbetere daarnaar HS. D, blz. 333 aant. a.
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bleven; zij mochten op eigen gezag er niets in verbeteren,
want dit recht had, na deugdelijk onderzoek en vergelijking, alleen de rector met de zijnen. Het was
geoorloofd, boeken buiten het klooster ter leen te
geven; doch de bewaarster moest alsdan aanteekening
houden en een pand ontvangen, tenzij de priorin anders
beschikte. Want deze laatste was, gelijk in alles, ook
hierin de eerste machthebbende.
Wie te Diepenveen binnen het slot had mogen komen,
zou daar behalve de nonnen en conversinnen nog een
aantal zusters hebben opgemerkt, die, hoewel zij een
geestelijk gewaad droegen, toch het symbolisch gedeelte
daarvan misten. Het waren de zoogenaamde „ongekleede
zusters" 1). Vroeger of later zouden zij novitiae worden
en het subtiel of het scapulier ontvangen; voorloopig
namen zij in alle gehoorzaamheid deel aan het kloosterleven en de verschillende werkzaamheden. Waren zij
ontwikkeld genoeg dat zij Latijn verstonden, dan mochten zij zelfs de kerkdiensten in het koor bijwonen 2 ).
Soms had men ze kort na haar komst te Diepenveen
binnen de clausuur gelaten, soms hadden zij eerst geruimen tijd in het klooster als „buitenzusters" vertoefd 3).
Wat dezen betreft, haar naam duidt reeds genoegzaam
aan wat zij waren. Natuurlijk was haar aantal en beteekenis grooter vóór 1419 dan daarna 4), toen de
i) Deze naam komt o.a. HS. D, blz. ig4 voor. HS. DV, fol. 336 r°
staat, dat Beatrix van der Beeck binnen het slot „die giestelieke
cleder" aankreeg; toch werd zij eerst een jaar later„ghecledet”
(fol. 337 vo), nl. met het subtiel. Ook Busch vermeldt (Chron. Wind.
p. 191 [p. 362]) de „puellas nondum investitas intra clausuram".
2) HS. DV, fol. 336r0.
3) Bijv. HS. D, blz. 16o, 153.
4) In 1408 waren er 2o, omstreeks 1464 slechts io, hoewel
de geheele kloosterbevolking in dien tijd sterk was vermeerderd.
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„officiën bynnen quemen". Zij stonden onder een
„meystersche" 1), die op haar beurt gehoorzaamheid aan
de priorin was verschuldigd. In den eersten tijd wordt
ook melding gemaakt van een „vestiaria daer buten",
Lijsbet Gijsberts, die „stichtelike ende vredsaemlijc
priesteren, bruederen ende susteren diende" 2); maar
deze betrekking moet na de verandering van 1419
vervallen zijn 3). Toen bleven, gelijk wij gezien hebben,
slechts zij buiten, wier werkzaamheden haar daartoe
verplichtten.
Volledigheidshalve noem ik eindelijk nog de sorores
familiares en de donatae, de vrouwelijke familiaren en
donaten, die te Diepenveen gewoond moeten hebben,
al vinden wij ze in de gedenkschriften nergens vermeld 4).
Wat zij te doen hadden is niet twijfelachtig: met de
lagere werkzaamheden waren ook zij belast. De donatae
hadden zich met al het hare overgegeven aan het
klooster, doch genoten daarvoor levenslang voedsel en
kleeding; de familiaren behoefden dien afstand niet
voorgoed gedaan te hebben 5). Ziedaar alles wat wij
nog kunnen opmerken. Intusschen geloof ik, dat wij
vruchteloos naar verdere onderscheidingen zouden zoei) HS. D, blz. 153, 162.
2) Aldaar, blz. 16o.
3) Omstreeks 1464 schreef Busch van de bevolking buiten
de clausuur: „quibus omnibus victus, vestitus et cetera necessaria
per sanctimoniales ab intra ministrantur, quae intus coquunt,
pinsunt, braxant, molunt, suunt, et cetera exercent officia"
(Chron. Wind. p. 191 [p. 362]).
4) „Conversarum, donatarum et familiarium non parvus numerus", zegt Busch, 1.1., p. 1 5 2 [P• 339]. De sorores familiares komen
bovendien voor in de Constitutiones 1 553), P. 146, de donatae
Constitutions (Archief), p. 265.
5) Immers, zoo was het met de mannelijke donaten en
familiaren.
(

ken: in de practijk zullen de door Busch vermelde
buitenzusters („pro externis laboribus") en de familiares
en donatae, die hij elders in hare plaats noemt, wel
dezelfden zijn geweest.
Streng afgezonderd van al deze bewoonsters leefde
nog een niet onaanzienlijke mannelijke bevolking te
Diepenveen. Van hen is echter, met uitzondering van
den rector, betrekkelijk weinig te zeggen: zij waren
bijwonenden, alleen aanwezig ter wille en ten dienste
van de zusters. Een kort overzicht moge ons ook met
hen in kennis brengen.
De rector 1) werd aangesteld door den prior van
Windesheim die, zooals ons gebleken is, prior superior
der Vereeniging en tevens commissarius van Diepenveen
was. Is onder de rectors Brinckerinck de eerste, zoowel in tijdsorde als in beteekenis geweest, ook zijne
opvolgers 2 ) waren, voor zoover wij ze kennen, ijverige
i) Zie aangaande hem de Constitutiones (Archief), blz. 3 1 3 - 3 1 5
en die van 1 553, p. 123-129.
2) Ik laat hier een lijst der rectors volgen; tot mijn spijt
is het mij maar zelden gelukt de jaren en de opeenvolging met
volkomen zekerheid vast te stellen.

Johannes Brinckerinck . . .

•

Joost Claesz. van Rugg:. . .
Egbert van Lingen. . . . .
Hendrik van Harderwijk. . .

Godtschalk van Hoorn . . .
Ludolf Bertholds van Kampen
Walram van Noorthorn . . .
Hendrik van Hagen . . . .
Dirk Wanninck . . . . . .
Hendrik ten Noorthave . . .
Otto van Noorthorn . . . .
Herman Roede . . . . . .

1400-1419, overleden 1419.
1 4 20- 14 2 3 (?)
„
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1474•
1484.
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1499•
1502.
1521.

„

1551.
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en verdienstelijke mannen. Dezelfde bevoegdheid gaf
natuurlijk den grootsten invloed aan hen, die de krach
personen waren.
-tigse
Johannes van Zutfen . . . . . . . . . . overleden 1 557•
Herman van Zwolle.
1563.
„
[Bernard van Utrecht . . . . . . . . . .
Gerard van Utrecht.
1599.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

„

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

„

Brinckerinck stierf 26 Maart í4r9. Niet aanstonds volgde Joost
of Jodocus (zie over hem en Fridocus beneden, hoofdstuk III, i)
Brinckerinck op: hij mede was afgevaardigd naar Florence door
de jaarvergadering, die in 1419, na Paschen (i6 April), was gehouden (Busch, Ref Mon. cd. Grube, p. 706). Hij bleef daar
tot minstens c8 Maart 142o, den datum der ontvangen bul. Maar
14 Juli 1420 was hij te Diepenveen (Cart., C. XL). In dien tusschentijd is Johannes Vos waarnemend rector geweest (verg. MS. 88 49-59,
fol. 154 vo). Wanneer pater Joost vertrokken is, weten wij niet
zeker, maar reeds in 1423 vinden wij Egbert van Lingen te
Diepenveen (Cart., B. II); in 1426 komt Joost dan ook als prior
van Rugge voor (Cart., I. LI). Van Lingen stierf 2 Sept. 1427
(Chron. Mont. S. Agnetis, p. 55) te Diepenveen, en reeds 4 Maart
1428 is Hendrik van Harderwijk daar eenigen tijd in functie
(HS. D, blz. 198 v.). Hij moet er nog geweest zijn 7 Oct. 1439
(Cart., A. XXIV), maar ook niet veel langer, daar Busch (Ref
Mon., p. 480) zegt, dat hij „per decem annos" rector te Diepen veen is geweest. Over pater Godtschalk zie het Neerologium.
Aldaar wordt Ludolf niet van Kampen, maar van Wilsem genoemd,
en blijkt tevens, dat hij vóór 1468 is afgetreden. De onjuiste
lezing HS. D, blz. 32 geeft aanleiding tot misverstand; daar is
iets uitgevallen, dat wij terug vinden HS. DV, fol. 220 ro (zie
beneden, Bijlage I). Verg. voorts Cart., C. XLV en de lijst bij
Acquoy, Windesheim, dl. III, blz. 269. — Over Walram van Noorthorn zie Albergensia, Zwolle, 1878, blz. i8; over Hendrik ten
Noorthave (in i Soo) HS. DV, fol. 343 ro. — Ik heb voor de latere
rectors natuurlijk gebruik moeten maken van de lijst bij Dumbar,
Kerkel. en Wereltl. Deventer, dl. II, blz. 9. Ik vermoed, dat de twee
door hem aan het slot genoemde paters één en dezelfde persoon
zijn: Bernard verschilt slechts enkele letters van Gerard (Gerhardt),
en de verwarring heeft zeker plaats op blz. 6, kol. 2 van zijn
werk (verg. daarmee blz. 5, kol. 2).
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Wanneer de „Constitutiones" van het kapittel zeggen: „ofschoon de priorin niet gehouden is den rector
gehoorzaamheid te beloven, kunnen beiden toch elkander
een belofte doen van trouw en wederkeerige hulp", —
dan duidt deze ééne zin uitnemend de verhouding aan
tusschen de beide hoogst geplaatsten te Diepenveen.
Samen moesten zij werken en samen hebben zij gewerkt
tot heil van het klooster. De priorin had gezag over
alle zusters; maar aan den rector waren de broeders
gehoorzaamheid schuldig 1 ). De priorin moest bij financieele aangelegenheden van gewicht ook den rector
raadplegen 2 ) ; maar deze beheerde de geldzaken toch
niet en mocht evenmin op eigen gezag koopen of ver
kort: beiden steunden, beiden vulden-kopen.Iht
elkander aan bij het besturen van den kleinen staat,
die door het klooster werd gevormd. Dat is de hoofdzaak; al het andere is, daarbij vergeleken, van slechts
ondergeschikt belang. Zoo de bepaling, dat de rector
twee priesters onder zich had 1) benevens een of twee
i) Constitutiones (Archief), blz. 265.
2) Aldaar, blz. 268. — Een voorbeeld geeft het verhaal I IS.
D, blz. r8.
3) Dumbar, lierkel, en LW'ereltl. Deventer, dl. II, blz. 8 v. zegt:
„In den beginne hadden zy alleen eenen Biegtvader en Priester
en geenen Kappellaen, maer Egbert van Linge in den jaere 1427
overleden zynde, wanneer het getal der Zusteren bereets kragtigh
was toegenomen, werdt aen den volgenden Biegtvader Joost van
Rugge, met voorkennis des Kapittels van Windesem, een Kappel
weinig jaeren daer na twee Kappellaenen,-laentogv,
en twee jongens tot dezer drie hunnen dienst". Dit is geheel
onjuist. Vooreerst was Joost van Rugge de voorganger van Egbert
van Lingen (zie boven) en vervolgens waren er in 742o al drie
priesters te Diepenveen: pater Joost (de rector), Johannes van
Ommen en Otto Poten. Zie HS. DV, fol. io8 ro. Verg. ook HS.
D, blz. 727. Een lijst van de priesters vindt men in het Necrologium.
-
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dienaren; of dat hij nooit onverzeld binnen de clausuur
mocht komen en daar steeds zoo kort mogelijk moest
blijven. Dat hij voorts niet gelijkstond met een prior,
blijkt ook hieruit, dat hij het generaal kapittel alleen
in bijzondere gevallen bijwoonde, wanneer het belang
van Diepenveen dit eischte; zijn plaats was dan na de
priors. Voor 't overige moest hij zoo weinig mogelijk
reizen en trekken, vooral wanneer hij daardoor lang
afwezig zou zijn.
Rondom hem schaarden zich de broeders. Onder hen
vinden wij een enkele maal een convers, dus een
kloosterling die de gelofte had afgelegd. Als ve rt egenwoordiger van deze soort noem ik Herman Scoenbecke,
die bij de scheiding van de nalatenschap van Johannes
ter Poorten voor de belangen van Diepenveen optrad 1).
Talrijker waren de leekebroeders en donaten, die het
landbouwbedrijf uitoefenden 2 ). Ofschoon tusschen hen
een wezenlijk onderscheid bestond, is, wat ons klooster
aangaat, niet meer uit te maken tot welke soort de
vele in het „Necrologium" genoemde broeders behoord
hebben. Het zal wel zoo geweest zijn, dat het goed van
verreweg de meesten aan Diepenveen is gekomen. Laat
ik een tweetal als typen mogen kiezen. De eerste is
Gerrit Nyhoff 3), een devoot man, die als zoovelen in
zijn tijd uit godsvrucht geen tafel- en huwelijksgemeenschap met zijn vrouw meer had. Zij namen bloedverwanten bij zich aan huis, die zij voorgingen in een
„stichtig leven ", totdat zij, daarmee nog niet tevreden,
zich naar Diepenveen begaven, waar zij beiden werden
i) Cart., D. VIII en Necrologium.
2) Chron. Wind. p. 191 [p. 362]. Verg. Consti(utiones (Archief),

blz. 265.
3) Zie Dumbar, Analecta, I, p. 70.

103

opgenomen en hunne dagen eindigden. De tweede is
Gerrit Velthuus, een der aanzienlijkste leeken, van
wiens bezorgdheid reeds vroeger sprake is geweest.
Ongeveer een halve eeuw heeft hij het klooster gediend,
nu in den oliemolen, dan weer elders. Toen in 1452
de pest zoo zwaar te Diepenveen woedde, stierf ook
hij, de zusters in den dood als een „kamerling" ver
1

).

-gezlnd

Op deze wijze was volgens de voorschriften van het
kapittel het leven te Diepenveen geregeld. Men zal, na
alles te hebben overzien, een woord van lof niet kunnen
onthouden aan de mannen, die door belangstelling en
liefde gedreven, alles zoo nauw in elkander sluitend en
wel geëvenredigd hebben samengesteld. Ingewikkeld
mocht de inrichting zijn, verward was zij niet. En wat
hier het meeste zegt: zij beantwoordde volkomen aan
haar doel. Want de zusters, die, eenmaal overtuigd dat
het kloosterleven de hoogste levensvorm was, zich te
Diepenveen aaneengesloten hebben, kwamen daar onder
een regel, die haar in staat stelde, zoolang eigen bezieling
en toewijding niet verflauwden, haar ideaal zoo dicht
mogelijk nabij te komen. En met inspanning hebben
de Diepenveensche zusters daarnaar gestreefd, vooral
in den „gulden tijd ".
Een andere vraag is: hoe groot was haar aantal, toen
en later? Gelukkig ontbreekt het ons niet aan gegevens
om dat te berekenen. Wij herinneren ons, dat het
klooster in 14o8 begon met twaalf zusters binnen en
twintig buiten het slot. Snel groeide daarop de bevolking
aan. Salome Sticken kwam in i4o9 en reeds in October
i) HS. DV, fol. 8i ra.
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van datzelfde jaar 1) werden zeven jonge meisjes ingekleed
en onder haar leiding gesteld. Katharina van Naaldwijk
volgde in 1412 1 en haar zusters Griete in i4í4 3). Een
belangrijke dag was 14 Mei 1416 4): toen namen achttien
zusters het ordekleed aan. Onder dezen waren Elizabeth
van Heenvliet, Elizabeth Tayen van Tie!, Griete Greven,
Stijne Tolners, Salome van den Wiel, Elizabeth van Arden,
Armgert van Lissen, Lijsbet Gijsberts e. a. Men houde
hierbij echter in het oog, dat verschillenden van haar
reeds geteld zijn bij de twintig eerste buitenzusters;
wie dit vergeet, zou het aantal in zijn geheel te hoog
stellen. In weerwil dat de vermeerdering bleef aanhouden
en bijv. 26 Juni 1418 5) nog Katharina van Rijsen, Lubbe
Snavels 6 ) en Griete van Algeerden werden ingekleed,
had Diepenveen bij den dood van Brinckerinck (26 Maart
1419) een bevolking van ten hoogste vijftig religieuzen.
En daarmede had het de grens bereikt door de ,,Constitutiones" gesteld. Deze immers schreven voor, dat
zonder verlof van het generaal kapittel, het getal
zusters niet hooger dan vijftig mocht zijn; veertig van
haar konden nonnen en de tien overigen conversinnen
)

i) Zie HS. D, bIz. 12; MS. 8849-59, fol. 152v0 („ eodem anno ");
verg. vooral hierbij de chronologische berekening van Salome
Sticken's leven, Hoofdstuk III, 2.

2) HS. D, blz. 95, 99 v.
3) Aldaar, blz. 103.
4) Aldaar, blz. 150, 1 53, 3 0 3, 326 en HS. DV, fol. 369 ro. —
Er stierven natuurlijk ook: aan het einde van dit jaar 1416 waren
reeds vier nonnen en twee conversinnen overleden. Zie het
Necrologium.

5) HS. D, blz. 168.
6) Zoo schrijf ik dezen naam volgens HS. DV, fol. 302 ro -304 vo
Cart., F. XV en het Necrologium. HS. D, t. a. p. noemt haar
Lubbe Swaves.
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zijn 1). Eenigen tijd hield Johannes Vos na Brinckerinck's
overlijden de verdere uitbreiding tegen, maar weldra
zwichtte hij voor de vrome begeerte der kloosterlingen
en „aldus quemen wy bouen dat ghetal van vijftighen,
Deo gracias !" 2). Onmiddellijk nadat de slagboom was
opgeheven, had er een sterke aanwas plaats: reeds den
28Sten October 1419 werden dertien zusters gekleed 3)
en 25 Juli 1424 volgden nog twaalf 4). Intusschen
moeten er nog veel meer in dien tijd zijn opgenomen:
toen Griete van Naaldwijk den 21sten October van
laatstgenoemd jaar stierf en allen, zoowel binnen als
buiten de clausuur, naar het gebruik dat zij zelve met
toestemming van de priorin had ingesteld, honderd
paternosters voor haar lazen, toen bereikte men het
getal van elfduizend, dus juist dat van St. Ursula's
maagden 5). Dit wijst op een bevolking van honderd
tien zielen. Is deze berekening misschien niet geheel
nauwkeurig, een nieuwe opgaaf bevestigt toch, dat de
vermeerdering sterk en snel was. Salome Sticken, wordt
ons bericht, bracht het zoover, dat zij onder zich had
honderd tien geprofeste nonnen, veertig conversinnen
en acht ongekleeden s). Op één dag in het jaar 1 437
i) Constitutiones (Archief), blz. 283. — Verklaart dit verbod misschien het voornemen, dat Brinckerinck vlak voor zijn dood
koesterde? „Mit alsulken brant der mynnen was hie ontsteken
om salicheit der zielen, dat hie inden harten hadde noch ene
vergaderinghe toe maken achter dat cloester biden camp ende
dat solde gheweest hebben onder dat reiment van dyepenven"
(HS. DV, fol. 14 r°; verg. Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 350).
2) HS. DV, fol. 16 vo. Vos beval echter tevens, dat men altijd
voor bijzondere gevallen twee of drie plaatsen moest openhouden.
3) Aldaar, fol. 241.
4)

HS. D, blz. io8 v.
5) MS. 8849- 59, fol. 225
6) HS. DV, fol. 203 v'.

ro ; HS. D, blz. i to.
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werden zelfs zestien zusters geprofest en dertien gekleed,
„alsoe dat hore xxix teffens in die karke weren" 1 ).
Ziehier de hoogtepunten. En wat deze getallen beteekenen,
blijkt eerst bij vergelijking met andere kloosters. Denken
wij aan het beroemde Windesheim, dat aan het hoofd
van het kapittel stond. Daar leefde, met inbegrip van
conversen, donaten, klerken en leekebroeders een dage
personeel van vijf en zeventig menschen 2 ). Doch-lijksch
na het aftreden van Salome Sticken (144.6) is er te
Diepenveen, ook wat het zielental betreft, eerst stilstand
en daarna langzame achteruitgang waar te nemen. In
1451 vond Nicolaas van Cusa er nog meer dan honderd
gesluierde nonnen 3). Bedenken wij nu, dat de sterfte in
het volgend jaar bijzonder groot en ook daarna niet
gering was, dan is er reden om aan te nemen, dat
Busch wel wat overdreef, toen hij in 1456 Bisschop
David van Bourgondië wilde doen gelooven, dat te
Diepenveen in 't geheel meer dan honderd zestig zusters
woonden 4). Het is waar dat onze goede kroniekschrijver
de beteekenis van het klooster niet onderschat wilde
zien. Vertrouwbaarder echter en tevens vollediger is
zijn bekende opgaaf van omstreeks 1464; toen waren
er negentig nonnen, zeven en twintig conversinnen en
vijf en twintig ongekleeden binnen de clausuur; tien
buitenzusters en eindelijk twintig leekebroeders 5). Zeker
nog getallen die klinken! — doch men lette op die
ongewoon groote menigte van ongekleeden; ligt daarin

z)

HS. DV, fol. 337 vo.
2) Acquoy, Windesheim, dl. I, blz. 127.
3) Chron. Winn. p. 152 [p. 339]•
4) Liber de reformation monasteriorum (ed. Grube), p. 7 8 5
(verg. ook p. 665).
5) Chron. Wind. p. igi. De uitgave van Grube heeft echter
hier [p. 362] een afwijkende lezing.
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niet een aanwijzing, dat men bezig was de eigenlijke
kloosterzusters, die van honderd vijftig tot honderd
zeventien verminderd waren, weer door nieuwelingen
aan te vullen? Hoe dit zij, wij hebben hier de laatste
opgaaf uit de 151e eeuw voor ons. Diepenveen bleef
niet wat het geweest was; — en als daarbij in de
volgende eeuw de Hervorming velen van de oude kerk
aftrekt, dan slinkt het aantal zusters sterk. Bij de verwoesting in 1578 waren er nog maar zestig en in 1592
bedroeg het overschot daarvan niet meer dan veertig').
Maar met deze getallen verplaatsen wij ons plotseling
in een veel later tijd; en als wij, omdat van de tusschenliggende jaren zoo goed als niets ons bekend is,
den blik terugwenden, dan mogen wij veilig zeggen, dat
Diepenveen in zijn bloeitijd zeer velen tot zich heeft
getrokken. En tusschen zijn bewoonsters onderling,
welk een verschil in staat en stand, eer het geestelijk
gewaad ze allen had gelijkgemaakt! De adel is in al
zijn schakeeringen vertegenwoordigd; maar ook de
burgerij, aanzienlijk en gering, heeft niet weinigen harer
dochters afgestaan. Jonge meisjes komen voor zoogoed
als weduwen; een enkele maal ook een gehuwde vrouw.
Uit de naaste omgeving — Overijsel, Gelderland en het
Munstersche — zijn natuurlijk de meesten afkomstig;
maar er is in het Nederland van onzen tijd geen enkele
provincie, waaruit niet vroeg of laat de bevolking te
Diepenveen is vermeerderd 2). En dat, ofschoon het
klooster voor het bewustzijn der Hollanders „veer in
vremden lande" lag 3).
Gelukkig namen, terwijl de behoeften vermeerderden,
i) Dumbar, Kerkel. en Wereltl. Deventer, dl. II, blz. 7.
2) Het hier gezegde berust vooral op gegevens uit HS. DV.
Telkens namen te noemen zou te omslachtig zijn.
3) HS. D, blz. 93.
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ook de bezittingen van jaar tot jaar toe. Zoo hoog kon
het aantal der zusters niet stijgen, of er was geld genoeg om ze allen te onderhouden. Meer dan dat:
Diepenveen had zóóveel goederen en inkomsten, dat
het rijk, zelfs schatrijk genoemd mocht worden. Wij
staan hier voor een tegenstrijdigheid ; de kloosterzusters
verheerlijkten de armoede, tot welke zij zich bij plechtige gelofte verbonden hadden — en het klooster zelf
beschikte over zeer ruime middelen. Doch al doet het
niet aangenaam aan dien rijkdom hier te vinden, wij
willen drie dingen niet vergeten. Vooreerst heeft Diepen veen zich nooit verlaagd tot het aannemen van zusters
ter wille van haar vermogen 1). Integendeel: armoede
was vooral in de eerste jaren grooter aanbeveling dan
rijkdom: een meisje met geld achtte het nog na den
dood van Brinckerinck noodig, zich te verkleeden en
voor te doen alsof zij niets had 2 ). Tal van feiten bevestigen dan ook het woord vol gepast zelfgevoel dat
„Diepenveen niet veil was"; zoo de zusters „gulden
boomen" mochten heeten, zij waren het vooral door
haar ijver en toewijding 3). In de tweede plaats genoten
zij persoonlijk niets van de schatten, die het klooster
gaandeweg bijeenzamelde; toen Salome Sticken oud
en zwak was geworden en men waarlijk niet meer tegen
eenige uitgave behoefde op te zien, kon zij nog getuigen,
dat er slechts grove, gewone spijs werd verstrekt en
dat niettemin de biechtvader nooit een klacht had gehoord 4). Ook ten opzichte van de kleeding en al het
overige bleefinen denzelfden strengen eenvoud betrachten.
Eindelijk: het klooster was een stichting ter eere Gods
i) Verg. ook het voorschrift Constitutions (Archief), blz. 283.
2) HS. DV, fol. 15 ro. Zie ook fol. 20 vo, 38 v.
3) Nel. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 338; HS. DV, fol. 24 ro.
4) MS. 8 8 49- 59, fol. ivo vo, 172v 0 (uit de Vivendi formula).
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en dat mocht welvarend, dat zelfs rijk zijn; — voor
zichzelf vroeg men niets, doch men achtte zich verplicht,
ook de tijdelijke belangen te behartigen van het huis,
dat Hem was toegewijd. Zoo kwam het, dat de gezag
zusters — de priorin, de procuratrix en de-hebnd
raad van twaalf 1) — wel degelijk het hare hebben
bijgedragen tot de uitbreiding der kloostergoederen.
Gelukkig is het Cartularium van Diepenveen nog
bewaard gebleven 2). Daaraan danken wij het, dat wij,
hoewel niet in staat een volledig overzicht van de
bezittingen te geven, toch in hoofdzaak kunnen aanduiden, waaruit zij omstreeks 1458 bestaan hebben en
hoe zij beheerd zijn. Te betreuren is het, dat drie
katernen ontbreken, waarin de brieven voorkwamen
G. XXXI, XXXII — H. I — XII, H. XXVI — XXXV
en I. IV — XIX, welke betrekking hadden op goederen
en erven te Borculo, Lochem en Warnsveld, te Albergen
en Doetinchem, en te Eist, Tiel, Bommel en Den Bosch.
Noch het Register, noch de latere opgaven van het
Leengoed, Tijnsgoed en Onraad vullen die leemten
voldoende aan. Bij dit grootste bezwaar, dat de berekening van het totaal natuurlijk onmogelijk maakt, komt
nog een tweede: niet altijd wordt de uitgestrektheid
der landerijen en het bedrag der pachtsom genoemd.
En ten slotte is de gesteldheid van den grond zeker
op menige plaats anders geworden.
Ik noemde daar reeds het landbezit, het veiligste
bezit in de middeleeuwen. Ook Diepenveen heeft getracht
zich daarvan in de eerste plaats te verzekeren; het
geheele Cartularium bewijst dit. De leidende gedachte
was daarbij altijd: waar men eigendommen had, moesten
t) Constitutiones (Archief), blz. 268, 27!.
2) HS. No. 23 van de Bibliotheek te Deventer (zie boven, blz. 50).
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deze uitgebreid en zóó afgerond worden, dat men, zoo
mogelijk, een samenhangend en aangroeiend geheel
verkreeg. Wat zusters meebrachten als zij naar het
klooster gingen of later erfden 1), was veelal de kern,
waarbij langzamerhand door aankoop of ruiling het
overige werd gevoegd. Ook kwam het een enkele
maal voor, dat vromen grond aan het klooster schonken,
mits dit in zijn gebeden de ziel der gevers of van
hunne ouders zou gedenken 2). Lag nu eenig bezit wat
veraf, dan werd het wel eens van de hand gedaan: zoo
stond Diepenveen een hofstede te Bolsward 3) bij ruiling
af aan het regulieren- convent Thabor bij Sneek 4).
Maar liefst vulde men aan, van stap tot stap vorderend 5), en soms met taai geduld jaren wachi) Voorbeelden van dit medekrijgen of erven vindt men in
het Cart. passim.
2) Bijv. Cart., G. XVI (Jacob van der Ese en zijn vrouw
Agnese verklaren aan het klooster te Diepenveen te geven voor
de ziel hunner ouders, het land dat zij hebben op de Heggeslo
enz.). Dit stuk is gedateerd i Oct. 1420. Uit later tijd ( 1 5 1 7)
is F. VII.
3) Cart., F. XLII.
4) Zie over dit Windesheimsche mannenklooster Moll, Kerkgeschied. van Ned. vóór de Herv., dl. II, st. 2, blz. 217 en Acquoy,
Windesheim, dl. III, blz. 53 -56.
5) Telkens één voorbeeld gevend, noem ik hier een der
sterkste. Van Anna Schutten, die al spoedig te Diepenveen woonde
(zie over haar HS. D, blz. 22), kreeg het klooster in zijn eersten
tijd, volgens Cart., D. I, land te Nijbroek, dat westelijk van
Diepenveen aan den overkant van den IJsel ligt. Ziehier nu de
uitbreiding:
Cart.,

D. I. Bezit van Anna Schuiten (1407) . . . . . 5 morgen 2 hond.
D. II. Gekocht in 1433 • • 17 ,,
I
D. 1II.
„
„
„
. . 2
,,
11

„

24

morgen 3 hond.

III

tend 1), tot men de gewenschte bij- en omliggende
stukken kon koopen. Wat in den eenen brief nog grens
is, wordt herhaaldelijk in een volgende bezitting; de
eigenaars, die eerst als buren zijn genoemd, komen
straks voor als verkoopers.
Gelijk in alles, heeft Brinckerinck ook hierin het
klooster den weg gewezen. Reeds onder zijn leiding
begint dat koopen en afronden, eerst natuurlijk in de
onmiddellijke nabijheid van Diepenveen, in de mark
Rande l). En merkwaardig ! al in die vroegste jaren
wordt het land meestal gekocltt 3 zelden geruild: een
),

24 morgen 3 hond.

Cart., D. IV.

Gekocht in 1432

-

2,,

.
D. V.
»
2
,,
D. VI. (Niet ingevuld).
D. VII. Gekocht in 1432
4
D. VIII. Geërfd in 1424 (v. d.
familie Ter Poorten) . 27
D. IX. Geërfd in 1426 (v. d.
familie Van Rijsen) . II
D. X.
Gekocht in 1433 een
,,

11

„

1 „

31 roeden.

,,

hoeve aldaar.

70 morgen 4 hond 31 roeden.
Het hond is een landmaat ter grootte van honderd vierkante
roeden. — Zooals men ziet, ontbreekt D. VI. Men vergelijke voorts
de opgaven betreffende dit land te Nijbroek onder de „Erven en
Renten" en onder het „Tijnsgoed": Een halve hoeve is tijnsvrij.
De tijns komt uit 4'/ hoeve; in het tijnsboek te zamen 77
morgen en 17'/2 roede. — Andere voorbeelden: C. I-III, E.
XV-XVII enz. Ook van een huis, dat voor de helft was geërfd,
kocht men de andere helft (B. XXIII).
I) Zie bijv., wat het erf Haedbertinck betreft, Cart., B. XXVIII
(in 1422), B. XXIX (in 1444) en B. XXX (in 1 455).
2) Cart., A. XIV (in í4o4), A. XVI (1405), A. XVII (14o6)
A. XVIII (1406) enz. Dan opnieuw in 1439 (A. XXIV); in 1442
(B. VI en VII).
3) Zie ook Cart., G. XXV, XXII, XX.
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bevestiging dus van hetgeen ik hierboven heb opgemerkt over de armoede van het klooster, die men zich
later grooter heeft voorgesteld dan zij inderdaad geweest is. Trouwens, de zusters brachten ook gereed
geld in; men denke aan Zwedera van Runen, wier
middelen de eerste uitgaven hebben bestreden, gelijk
tien jaar later de aanzienlijke som aan Katharina van
Naaldwijk meegegeven voor een erf bij Hattem werd
gebruikt 1 ). — Was voorts de een of andere bezitting
met een last als de tijns bezwaard, dan deed Diepenveen zijn best om vrijstelling daarvan te krijgen 2 ).
Dat bij al deze 'pogingen om het kloostergoed te
vermeerderen, nu en dan geschillen 3) ontstonden, spreekt
van zelf. Aan wie de schuld? De koele acten, die alleen
van de vereffening spreken, kunnen ons dat niet meer
zeggen. Alleen weten wij, dat in zulke gevallen beide
partijen elkander beschuldigden, dat zij zich bij een
verdeeling van land of kostbaarheden te veel hadden
toegeëigend. Groote toegeeflijkheid werd daarbij niet
altijd aan den dag gelegd: een gift in io geschonken en het volgend jaar door aankoop uitgebreid,
gaf bijv. aanleiding tot een twist, dien men eerst in
1448 door een bevredigende scheiding wist te beslechten 4).
Maar zulke stoornissen behoorden toch tot de uitzonderingen. Rustig ging meestal de uitbreiding verder;
en toen het klooster ongeveer een halve eeuw had bestaan, had het reeds een uitgestrekt grondbezit in onze
tegenwoordige provinciën Overijsel, Gelderland, Utrecht
i) HS. DV, fol. 236 vo,
2) Bijv. Cart., B. XXX. Verg. D. XXV.
3) Bijv. Cart., B. V, C. XXXVII.
4) Zie hierover Cart., B. III-V.
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en Holland 1 ). Dit land nu werd onder verschillende
bepalingen 2), doch altijd met vele voorzorgen 3) verhuurd, nu eens voor geld, dan weer voor een gedeelte
van de opbrengst 4).
Een tweede bron van inkomsten, die eveneens mild
vloeide, waren de renten. Men weet dat de middel
kerk het nemen van interest als woeker-euwsch
strafte; maar Diepenveen maakte van den gewonen
maatregel gebruik, die niet in strijd was met de letter
van de wet en toch het ontvangen van renten mogelijk
maakte 5). Het klooster kocht namelijk jaarlijksche uitkeeringen in geld voor een bepaalde som; het leende
niet en kon dus den prijs, dien het eenmaal had afgestaan,
nimmer terugvorderen. Aan den anderen kant verschafte
het zich zekerheid, doordat die uitkeeringen vast waren
gemaakt aan onroerend goed, aan landerijen of huizen.
Nieuwe eigenaars namen met het bezit daarvan ook
de lasten over; men kon echter zijn verplichting weer
afkoopen door de oorspronkelijke som terug te betalen.
Had het klooster uitgezet geld noodig, dan moest het
zijn toevlucht nemen tot het verkoopen van de rente

aan een ander.
Men ziet het: deze wijze van geldbelegging was gemakkelijk en veilig. Diepenveen heeft er dan ook
i) Hier vanwege zuster Elizabeth van Heenvliet (zie Cart.,
I. LI; verg. ook LII en HS. D, blz. ir).
2) Bijv. dat men het vier jaar als weidegrond en vier jaar als
bouwland moest gebruiken. Zoo te Wijhe.
3) Zie bijv. Cart., I. XXIT-XXIV.
4) Dikwijls „op de derde garf ". Te Holten bijv. op de derde
garf hetgeen tiendvrij is, en op de vierde garf hetgeen tiend
Soms wordt het aantal mudden rogge of ander gewas-plichtgs.
vast opgegeven (zie Cart., G. XXVIII).
5) Zie hierover S. Muller Fz., Srfietsen uit de Middeleeuwen,
Amsterd. 3900, blz. 240.
8
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overvloedig gebruik van gemaakt; voor zoover wij
kunnen nagaan, ontving het altijd 5 0 /o 1 ). En niet alleen
dat het zelf renten kocht, hetzij van particulieren 2),
hetzij van een stad als Arnhem 3 ), hetzij van een minder
vermogend klooster 4), — het kreeg bovendien vele
andere ten geschenke. Vromen vermaakten zulke jaarlijksche uitkeeringen 5) ; zusters brachten ze mede of
erfden ze later o). Eens gebeurde het, dat een begijn
uit Zutfen non te Diepenveen werd; met haar persoon
ging ook haar voormalig bezit, een rente van 4 oude
Fransche schilden, over 7 ). — Voeg hier nog bij, dat
deze soort van inkomsten een enkele maal niet uit geld
bestond: zoo gaven Hendrik Gerritsz. en zijn vrouw
Femme aan hunne dochter Armgert, de latere priorin,
een half Hamburger vat goede, roode pachtboter 's jaars,
te beuren uit een huis; na verloop van tijd, toen de moeder
was gestorven, kwam hier nog een tweede half vat bij 8).
Eindelijk noem ik als laatste bron van vaste inkomsten
i) Bijv. Cart., D. XXXI: een jaarrente van io rijnsche gulden
in te koopen voor 200; verg. B. XVI: 5 rijnsche gulden in te
koopen met ioo, en 21/ a met 50, 1 met 20, enz.
2) En dan meestal uit landerijen: Cart., C. XXVI, F. IV en
voorts passim.
3) Cart., I. I.
4) Munnikhuizen en Bethanië bij Arnhem (zie Cart., I. II v.).
5) Cart., B. XVI.
6) Bijv. Cart., F. XXVI, XXVII, C. XVIII, XLVIII, enz.
7) Cart., H. XIII.
8) Cart., F. XXXVIII, XXXIX (in 1441 en 1454). — Van
Gerrit Comhaer wordt gezegd: „Hie plach ons alle iaer toe
senden souen tonnen gheuolt mit makereel. Ende ock herinck
soe volle, dat Dyepenven des iaers niet sorchuoldich en drofte
wesen voer soedanen vijs, doe Gerijt van Comhar leuede" (HS.
DV, fol. 74 ro). Hij stierf echter reeds io Dec. 1415 (fel. 74 vo).
Men verbetere hiernaar de gissing van Moll in zijn verhandeling
Gozezoijn Corn/uur (Studiën en Bijdragen dl. IV, blz. 16o).
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de tienden, welke Diepenveen kocht, doch waardoor het
tevens leenplichtig werd. De overdracht van deze tienden
kon niet plaats hebben buiten den leenheer om; de
verkooper moest beginnen met ze hem op te dragen,
waarna hij wederom den kooper ermee beleende. Eén
voorbeeld wil ik bijbrengen; daaruit zal ons blijken,
hoe Diepenveen zich langzamerhand ook van zijn leen
trachtte los te maken. Reeds in 1411 — dus-plicht
weder in de eerste jaren van zijn bestaan — kocht het
klooster van Dirk de Rover en zijn zoon Maes het
zoogenaamd „Roverstiend" te Veessen in het kerspel
van Heerde. Otto van Bymmen was leenheer en hij
droeg het dan ook, evenals later zijn dochter Geertruid,
in leen op aan Berend van Mengeden, die het klooster
vertegenwoordigde. Maar deze Geertruid ging in 143.1 er
toe over, afstand te doen van hare rechten: tot een
eeuwige memorie voor de zielen van hare ouders, drie
broeders en al hare vrienden, maakte zij het leengoed
tot een vrij, edel en eigen goed. Toch was hiermede
de zaak niet tot het gewenschte einde gekomen. Het
mocht ons niet baten, zegt het Cartularium, „id ervede
up Hinric van Essen and de en woldes niet volgen ".
Opnieuw moest Diepenveen in 1452 het leenheerschap
erkennen en het tiend met een pond verheergewaden i).
Het zal na al het gezegde overtollig zijn, in den breede
te verhalen, met welk een schier angstvallige nauwlettendheid het klooster maatregelen nam om zich te
verzekeren van al het zijne. Een waarborg wilde het
hebben, zelfs tegenover Frenswegen 2 ), dat toch ook tot
i) De toedracht der zaak blijkt uit Cart., D. XXXII-XXXIV.
— Voorts wijs ik op B. II: „Eyn leenbreiff van den tiende over
den Haerkamp". Hier was de proost van Deventer de leenheer.
Men raadplege ten slotte de opgave van leengoed anno 1 453•
2)

Cart., F. XVII.
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het kapittel van Windesheim behoorde. Nu eens moest
een familie beloven, dat een kleindochter later, zoodra
zij mondig was geworden, een gesloten overeenkomst
zou bevestigen') ; dan weder werd bepaald, wat bij alle
sterfgevallen in elke mogelijke opeenvolging zou gebeuren 2). Van Johan van Kruiningen verkreeg Diepenveen het voorrecht, dat het schulden mocht invorderen
op dezelfde wijze als de Heer van Heenvliet 3 ). Om kort te
gaan, het beheer was even nauwkeurig als de rijkdom
groot was. En die rijkdom, reeds blijkend uit de lange lijst
„Erven en Renten" van 1453, zou op nog gansch
andere wijze aan den dag komen, toen meer dan een
eeuw later de slechte tijden voor Diepenveen waren
aangebroken.
Voor één oogenblik willen wij ons nogmaals met een
grooten sprong naar het jaar 1578 verplaatsen. Bij de
gedwongen leening, die de kloosters van Overijsel toen
moesten opbrengen, werd het vermogen van Diepenveen
zeven en een half maal zoo hoog geschat als dat van
het waarlijk toch niet arme Windesheim. Kon dit met
een bijdrage van 400 goudguldens volstaan, ons klooster
had er 3000 te offeren 4
Maar wij vatten den draad van ons verhaal weer op
en vragen ten slotte ons af, wat Diepenveen heeft ondervonden van de gunst en ongunst der tijden. Slechts
enkele onsamenhangende feiten zijn tot onze kennis
gekomen. Het zijn de brokstukken van een gewone
kloostergeschiedenis: nu eens een blijde gebeurtenis,
dan weer een jaar van beproeving.
!

)

F. IV. Zie ook D. XXV.

i)

Cart.,

2)

Cart., F. III.

Cart., I. LIII.
4) Van Hattum, Geschiedenissen der stad Zwolle, dl. III, blz. 167v.
3)
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Aan dreigend gevaar scheen Diepenveen bloot te staan,
toen omstreeks den 14den September 1425 1) in den
bekenden strijd tusschen Rudolf van Diepholt en Zweder

van Kuilenburg 2) het interdict over het Utrechtsche
bisdom werd uitgesproken. De Windesheimers en de
devoten in 't algemeen gehoorzaamden steeds aan den
Paus en aan den door hem bevestigden bisschop;
daarom volgden zij nu de partij van Zweder en eerbiedigden zij ook het Interdict. Maar deze beginselvastheid kwam hun duur te staan; de eersten, die in last
geraakten, waren de broeders en zusters des gemeenen
levens te Deventer. De magistraat toch, die evenals de
regeering van Zwolle en andere plaatsen bisschop
Rudolf erkende, verdreef hen in 1426 uit de stad 3);
vooral de zusters werden daarbij op boosaardige wijze
gekweld en beangstigd 4). De kloosters liet men voor
ongemoeid, al was de leefwijze daar volkomen-lopig
in overeenstemming met de voorschriften tijdens ban
en interdict. Doch weldra kwam hierin verandering, en
in 1429 moesten ook de broeders van Windesheim,
van Bethlehem te Zwolle en van den St. Agnietenberg
in ballingschap gaan 5). En Diepenveen?.... Het bleef
gelukkig voor vervolging gespaard; reen heeft blijkbaar
het besloten vrouwenklooster nog met rust willen laten.
Maar gemeden moest het worden: toen een devoot
i) Dumbar, Analecta, I, p. 72.
2) Zie hierover Moll, Kerkgeschied. van Ned vóórde Meru., dl. II, st. i,
blz. 176-216 en Dr. J. de Hullu, Bidrage tot de geschiedenis van het
Utrechtsche Schisma, 's-Gravenhage, 1892.
3) Dumbar, Analecta, I, p. 73 seqq.
4) Zie het merkwaardig verhaal HS. G, fol. 31 v°-44 r° en
MS. 8849-59, fol. 179 v 0 -183 V 0
5) Busch, Chron. Wind. p. 1 43 [P. 334] en Chron. Mont. S. Agnetis,
P. 57 seq.
.
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burger van Deventer, Cornelius genaamd, zijn dochter
te Diepenveen had laten begraven, werd hij" daarvoor
door Schepenen in een boete van 40 oude schilden
geslagen 1). Wij weten dan ook slechts van twee weduwen, Lutgerd ter Poorten en haar dochter Aleid
Comhaer, dat zij de stad verlieten om in het klooster
een wijkplaats te zoeken. Beiden zijn er gebleven: de
moeder stierf na twee jaar, nog vóór de opheffing van
het Interdict en Aleid bekeerde zich en werd conversin 2 ).
En dat Diepenveen haar een onderkomen kon geven;
dat het zelf, hoe gehoorzaam ook aan het Interdict, de
geestelijke behoeften der zusters kon blijven vervullen,
— het was te danken aan een privilege, dat door een
gelukkig toeval eenige jaren geleden aan het kapittel
van Windesheim was geschonken. In 142o had paus
Martinus V in een uitgebreide bul verschillende voorrechten verleend of bevestigd, en daaronder ook dit,
dat de Windesheimers in tijden van interdict met
gesloten deuren de mis mochten lezen of doen lezen,
en dat zij voorts aan de geheele kloosterbevolking de
sacramenten mochten uitreiken -"). Hierdoor bleef Diepen veen voor anders onoverkomelijke moeilijkheden bewaard;
al communiceerden de zusters niet zoo dikwijls als
gewoonlijk 4), zij waren toch niet geheel verstoken van
wat haar het heiligst en dierbaarst was. Eens op
St. Agnes, den feestdag van Diepenveen's patrones,
i) Dumbar, Analecta, I, p. 74 seq. Zie over dezen Cornelius
p. 68 seq.
a) HS. D, blz. 271-274.
3) De bul is afgedrukt in de Constitutiones (1553) in de afdeeling
„Compendium Privilegiorum", p. 4-14. Het hier bedoelde staat
p. II, C.
4) HS. D, blz. Ia6.
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toen zij tengevolge van het Interdict de communie niet
zouden ontvangen, wist Katharina van Naaldwijk door
haar „vurigheid" het geheele klooster zóó te „verwecken
totter mynnen godes", dat pater Egbert van Lingen
aan haar en aller verlangen toegaf'). — De gewone
toestand keerde pas terug, toen het Interdict in 1432
werd opgeheven. Zoolang Rome Zweder als bisschop
van Utrecht had gehandhaafd, waren de zusters hem
trouw en gehoorzaam gebleven Q).
Vrij wat lieflijker is het korte verhaal van het bezoek,
dat Nicolaas van Cusa in 1451 aan Diepenveen heeft
gebracht. Deze pauselijke afgevaardigde, die zulk een
warme ingenomenheid met het kapittel van Windesheim
aan den dag legde, kwam uit Duitschland over Frenswegen naar Deventer, en toen hij daar met zijn groot
gevolg luisterrijk was ontvangen, drong Willem Vornken,
de prior van Windesheim met alle kracht er op aan,
dat hij Diepenveen zou bezoeken. Het pleit voor ons
klooster, dat dit bij uitnemendheid geschikt werd geacht
om op een man als Cusa een gunstigen indruk te maken.
Gaarne ging hij er heen. Het godvruchtig leven der
zusters en de voortreffelijke tucht, waaronder zij stonden,
vervulden hem met vrome blijdschap, en hij vertrok
niet dan na een collatie gehouden en aflaten verleend
te hebben').
Het volgend jaar (1452) staat met zwarte kool geteekend in de geschiedenis van Diepenveen. Toen kwam
de pest 4), die geesel der latere middeleeuwen, voor
i) HS. D, blz. 127.
2) Men zie de mededeeling aldaar, blz. 248 en HS. DV, fol. 52 r°.
3) Ontleend aan Busch, Chron. Wind. p. 1 5 2 [p. 339].
4) HS. DV noemt (fol. Sr ro) deze ziekte „die pestelencie"
en bevestigt zoo de meening van wijlen Dr. H. F. A. Peypers,
die, naar aanleiding van de gegevens van HS. D alleen, de
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het eerst binnen de muren van het klooster. Negentien
zusters 1) en één leekebroeder stierven aan de gevreesde
ziekte; en hoewel de nonnen met haar eigenaardige
beschouwing van den dood van een „groote" of „zalige
lange bruiloft" s) spraken, waarbij de hemelsche Bruidegom
zoovelen tot zich had genomen, de kroniekschrijfster
voegde bij haar bericht toch ook de bede: „God
gheve dat die pestelencie daer nummer en kome.
Amen" 3). Dat gebed werd in zooverre verhoord, dat
deze ziekte niet is teruggekeerd, al bleef zij dreigend
in den omtrek woeden 4); een andere evenwel — of
misschien dezelfde in gewijzigden vorm — zou van een
volgend geslacht nog meer offers vragen.
Nauwelijks had het klooster zich van dien zwaren slag
kunnen herstellen, of het werd getroffen door een
tegenspoed van geheel anderen aard. Opnieuw waren
de woelingen bij een bisschopskeuze de oorzaak.
Philips van Bourgondië had van paus Calixtus III den
zware sterfte van 1452 aan de pest heeft toegeschreven. Zie
Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. IV, 1907, blz. 313, aant. 2.
i) De opgaven zijn zeer verschillend: HS. D, blz. 263 zegt:
„wal xx"; blz. 309, evenals HS. DV, fol. iii v°: 19 en HS. DV,
fol. 81 r°: 18. Toch zijn deze afwijkingen wel te verklaren. Het
stuk Die suverliken droem
van der groter brulaft, die ten diepenveen
wesen solde (HS. D, blz. 279-309) noemt bij name slechts 17 zusters,
en van dezen ontbreekt Aleid Oems nog in het Necrologium, dat
echter de lijst aanvult met Geertruid ter Poorten (zie ook HS. D,
blz. 263 v.). Zoo komen wij tot i8. En dan nog missen wij Aleid
Stuermans, die niet bij de zusters is genoemd, omdat zij ongekleed
in het slot is gestorven (Necrologium, t. a. p., blz. 336). Ziehier dus
de negentiende. De twintigste eindelijk was niet een zuster, maar
een leekebroeder, de oude Gerrit Velthuus (HS. DV, fol. 8i ro).
....

2) HS. D, blz. 309.
3) HS. DV, fol. 81 r°.
4) Volgens Dumbar, Analecta, I, p. 176 stierven in z453 alleen
in Meester -Geertshuis te Deventer 29 zusters.
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Utrechtschen zetel voor zijn bastaardzoon David weten
te verwerven, ofschoon Gijsbrecht van Brederode wettig
was gekozen 1). Met een leger viel de machtige Hertog
in 1456 in het Sticht en nadat David te Utrecht als
bisschop was erkend, trokken vader en zoon naar het
Bovensticht en begonnen met 14.000 man Deventer te
omsingelen, dat nog altijd den vreemdeling wilde weren.
Tijdens dit belegt) nu leden de goederen van Diepenveen
aan den overkant van den IJsel groote schade 3). Het
klooster volgde weder zijn oude gedragslijn en erkende
den bisschop, die door den Paus was bevestigd 4); maar
dat toch in den strijd de sympathie der zusters met
hare landgenooten was, blijkt uit de gebeden, die zij
voor de benarde stad opzonden 5). Zij troffen het, dat
juist in die dagen een moedig en doortastend man als
Johannes Busch haar biechtvader was 6). De groote
kloosterhervormer, die zijn waardigheid als proost van
I) Zie hierover Moll, Kerkgeschied. van Ned voor de Herv., dl. II,
st i, blz. 217-222.
2) De beschrijving hiervan is te vinden in den Overjsselschen
Almanak voor 1838, blz. 77-ioo. Aardige bijzonderheden bevat mijn
HS. DV, fol. 82 vo, 83 ro.
3) Zie Busch, Liber de reformation monasteriorum (ed. Grube),

P. 7 8 4 Seqq•
4) Zoo deed Busch, die voor Diepenveen kwam spreken:
„Dixi : Ubi est David episcopus? Papa enim ei dederat episcopatum.
Responderunt: Domme! Non deberetis dicere David episcopus,
sed ubi est dominus meus Traiectensis. Quibus dixi: Ubi est
ergo dominus Traiectensis ?"
3) HS. DV, fol. 82 VO.
6) Alleen het feit, dat Busch korten tijd te Diepenveen is
geweest, heeft Grube in zijn monographie ,7ohannes Busch, Augustinerpropst za Hildesheim, Freiburg i. B. 1881, aanleiding gegeven om
ook ons klooster tot de door hem hervormde te rekenen (zie
S. 283 en 290). Natuurlijk berust dit op een misverstand en
op gebrek aan kennis van Diepenveen's geschiedenis.
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Neuwerk had moeten nederleggen, was naar het vaderland teruggekeerd; en ook thans, in nederiger betrekking,
deed hij wat hij kon. Door twee broeders vergezeld
ging hij naar de Bourgondische legerplaats; hij drong
door tot bisschop David, wiens bemiddeling hij vroeg
voor een schadevergoeding van honderd gouden leeuwen
of honderd vijftig rijnsche guldens 1). Maar met hoeveel
tact en flinkheid hij optrad, zijn poging slaagde niet.
Hij kwam te laat om hertog Philips te treffen en moest,
om niet door de aftrekkende Picardiërs geplunderd te
worden, langs een omweg naar Diepenveen terugkeeren.
Afgezien van een twistgeding in 1477 Q), houden hiermee de berichten uit de vijftiende eeuw op. Gaan wij
nu over tot de zestiende, dan hebben wij in de eerste
plaats melding te maken van de zware sterfte, waarop
daareven al werd gezinspeeld en die de vorige van 1452
nog overtrof. In het jaar 1503 wilde de „Brudegom" weer
„een deel rijper druuen breken van sijnen wijngaerden" s).
Een vreeselijke ziekte, die niemand kende 4), brak los en er
i) Busch, 1. 1., p. 786.
2) Zie het Tijdrekenkundig Register op het oud provinciaal Archief
van Overijssel, Zwolle, 1857, dl. IV, blz. 304 V. De zaak betreft de
scheiding tusschen twee marken; zij is van weinig belang. Dit
laatste geldt ook van den leenbrief a. w., dl. V, blz. 364 V.
(anno 1518).
3) Zie hierover HS. DV, fol. 382 vo en 387 („van S. Abdon
ende Sennendach hent tot S. Ambrosius dach storuen hier bijnnen ende buten een en dartich menschen").
4) Zij wordt beschreven als volgt: „Ende niemant en conde
wetten wat sucten dattet was dan het ghenck hem in die borst
ende sijt ende leghen sic bijna sonder eten, sommich anden
souenden dach, sommich anden darden of vijerden dach, som
Gorter ende langher. Ende als sie doet weren, soe en was hem
die hals niet slap als anderen doden, meer hie stont hem stijf
wt, het en was ghiene pestelencie". — Prof. Dr. E. C. van Leersum
te Leiden, tot wien ik mij om nadere inlichting heb gewend,
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stierven binnen negen maanden een en dertig menschen.
Van 30 Juli tot den Advent overleden zeven zusters;
toen scheen de besmetting geweken, maar op Kerstdag
stierf opnieuw een „zusterkeu" en daarna tot 4 April
volgden nog dertien anderen. Buiten de clausuur bedroeg
het aantal dooden tien, waarvan zeven broeders en drie
zusters. Van slechts twee nonnen, Jutte van Kuilenburg 1 )
en Cecilia van Marick 2), bezitten wij levensbeschrijvingen;
de overigen zijn ons zelfs niet bij name bekend.
Het scheen wel, alsof een bijzonder noodlot Diepen veen altijd moest betrekken in de onlusten, die het
gevolg waren van een bisschopskeuze. Tenminste in
1524 gebeurde dit opnieuw. Hendrik van Beieren was
den 6d Mei van dat jaar als opvolger van Philips
van Bourgondië gekozen, maar de even sluwe als onbetrouwbare Karel van Gelder verzette zich hiertegen
en wist de inhuldiging tot den 21sten September tegen
te houden. Al aanstonds geraakte hij in openlijke onmin
met Zwolle en verbood hij ieder op verbeurte van lijf
en goed iets in de stad te brengen. De secretarissen
van Kampen en Zwolle zouden daarop in Juli als afgevaardigden naar den Elect gaan, die nog altijd in
Duitschland vertoefde. Een deel der bezetting van
laatstgenoemde stad moest hen naar Deventer geleiden;
had de goedheid mij te schrijven: „Een verklaring is wegens
de gebrekkige gegevens haast niet te geven. Intusschen is de
mogelijkheid niet buitengesloten, dat wij hier, ondanks de stellige
verzekering van het tegendeel, toch met pest te doen hebben.
Die ziekte heerschte hier te lande in de eerste jaren van de
16de eeuw. Ook de groote sterfte en de hevigheid pleiten er
voor. Dat er niet over pestbuilen gesproken wordt, beduidt
niets. De pest uit zich ook wel in longontsteking en de bubones
treden daarbij op den achtergrond".
i) HS. DV, fol. 374 r° - 3 8 4 r°.
2) Aldaar, fol. 384 v°-388 r°.
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en daar de wegen onveiliger waren dan in tijd van
oorlog, sloten zich nog verschillende kooplieden en
andere reizigers bij deze weerbare mannen aan. Het
reisgezelschap stiet bij Diepenveen op den vijand en
was klaarblijkelijk niet tegen hem opgewassen. De stille
woonplaats der zusters werd toen het tooneel van moord
en doodslag. Niet alleen op de vrije straat, ook binnen
de kloostermuren, ja tot in de kerk vloeide bloed; de
overwonnenen werden deels gedood, deels neergeworpen
en gevangen genomen. Een klacht van den magistraat
van Zwolle aan de vijf kapittelen van Utrecht was het
gevolg 1).
Intusschen, de zusters zelven waren ditmaal nog
gespaard gebleven. Eerst ruim een halve eeuw later
zouden zij de barbaarschheid van het krijgsvolk ondervinden. Het is thans op deze gebeurtenis, op de droevige verwoesting van het klooster, dat wij de aandacht
hebben te vestigen.
De Hervorming, die een schok door het geheele
land deed gaan, schijnt de rust te Diepenveen niet
gestoord te hebben. Bleven de Windesheimers op
weinige uitzonderingen na 2) trouw aan hunne kerk, en
i) Die klacht, afgedrukt bij Van Asch van Wijck, Archiefvoor
kerkel. en wereldl. geschied. v. Nederland, dl. III, Utrecht 1853, blz.
128 is zeker zeer onduidelijk (zie Acquoy, Windesheim, dl. III, blz.
toi v.). Vergelijken wij haar echter met de mededeelingen van
Van Hattum, Geschiedenissen van Zwolle, dl. II, blz. 288 -292, dan zien
wij hoe beide bronnen, elk op zichzelf onvolledig, elkander
aanvullen en te zamen ons in staat stellen de toedracht der zaak
te verhalen. — Men lette ook op de zorg, die de steden in 't
vervolg voor hare gezanten hadden (Van Hattum, t. a. p., blz. 2 94).
2) Een daarvan was de ongenoemde broeder, die in 1527 het
klooster Mariënhage bij Eindhoven ontvluchtte, zich te Amsterdam als wever vestigde en in 't huwelijk trad. Zie De Hoop Scheffer, Kerkhervorming in Nederland, blz. 501 en de aant. aldaar. — Dat
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toonden zij hunne vijandige gezindheid tegen de nieuwe
strooming door al dadelijk in eigen kring de boeken
van Luther op kerkenstraf te verbieden 1), — van het
besloten vrouwenconvent, dat de gemeenschap met de
buitenwereld zooveel mogelijk had afgesneden, was niet
te verwachten, dat het invloed van de groote gebeurtenissen der eeuw zou ondervinden. Geen enkel bericht
van dien aard is dan ook tot ons gekomen.
Maar buiten het klooster werd langzamerhand de
geweldige worsteling voorbereid, die aan de oude toestanden voorgoed een einde zou maken. Men weet tot
welke uitbarstingen van volkswoede het tijdens dit
voorspel kwam; en toen in den zomer van 1566 de
beeldenstorm de gemoederen met schrik vervulde,
namen de drie steden van Overijsel op aandrang van
Aremberg den 26sten September het besluit om kerken
en kloosters tegen plundering te beschermen. Een der
maatregelen was, dat zij zich verbonden om de kloosters
in hare nabijheid in geval van nood met vijf of zes
ruiters bij te staan 2). Diepenveen wordt in de eerste
plaats genoemd; gelukkig echter heeft het van deze
hulp geen gebruik behoeven te maken.
De strijd ontbrandde. En een der oogenblikken van
gewicht daarin was het beleg, dat het Staatsche leger
onder Rennenberg in 1578 eerst voor Kampen en
daarna voor Deventer sloeg. Terwijl eerstgenoemde stad
nog was omsingeld, kwam Johan Casimir van de Paltz
intusschen de mystiek der Windesheimers nu en dan onder
den invloed van de Reformatie is gekomen, is onlangs aangetoond door Prof. Pijper in deel IV van de Bibliotheca Reformatoria
Neerlandica ('s- Gravenhage, 1906). Zie aldaar blz. 5 zo vv. en vooral
het daarop volgende Profitelijck ende troostelick Boecxken.
i) Constitutiones ( 1 553), P. 82 A.
2) Van Hattum, a. w., dl. III, blz. 30 V.
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aan het hoofd van een Calvinistisch leger 1), dat met
Engelsch geld was geworven, den Sden Juli 2) te Zutfen.
Onder zijne troepen bevonden zich twee regimenten
Franschen, te zamen 4000 man sterk en aangevoerd
door Argenlieu en Lanty. Verschrikkelijk hielden
deze vreemdelingen, die hun kwartier om Deventer
hadden, daar huis; zij plunderden al wat zij konden.
Het rijke Diepenveen, het nog altijd goed bevolkte
klooster, was hun een welkome prooi. Geen beschrijving
is ons nagelaten van de wijze, waarop zij Brinckerinck's
oude, beroemde stichting hebben verwoest; maar twee
korte aanduidingen zeggen misschien meer dan een uitvoerige schildering. „Sy schoffierden die Nonnen ", bericht
Fresinga; en elders lezen wij, dat het gebouw „gantzlicken
geruyniert" werd 3). Toen de woestelingen waren afgetrokken, kon er geen sprake meer van zijn, dat de
ongelukkige zusters den bouwval, het droevig overblijfsel
van wat eens een „aardsch paradijs" was genoemd 4),
bleven bewonen. Hier en daar moesten zij bij gebrek
aan huisvesting omzwerven 5), in afwachting van mogelijke
lotsverbetering. Voorloopig was daarop weinig kans;
want nadat Johan Casimir, op wiens nadering Kampen
i) Men zie over den toestand: Blok, Geschiedenis van het Noden.
blz. i'v. Het bericht van de verwoesting is te
vinden bij Fresinga, Memorizn, in Dumbar's Analecta, III, blz. 64.
Duidelijker wordt het verloop der zaak als wij raadplegen Bniefe
Volk, dl. III,

des Pfalzgrafen 7ohann Casimir, gesammelt von Fr. von Bezold,
Band I, München, 1882.
2) Volgens zijn eigen mededeeling, Bezold S. 305 f., alwaar

ook de opgave zijner strijdkrachten. Wat de aanvoerders der
Franschen en hunne namen betreft, zie S. 3 1 9.
3) Zie het stuk van den Raad van Deventer bij Dumbar,
Kerkel. en Wereltl. Deventer, dl. II, blz. 4, b.
4) Zie beneden, Hoofdstuk III, 3.

5) Dumbar, Kerkel. en Wereltl. Deventer, dl. II, blz. 4, a.
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zich uit vrees had overgegeven, met zijne troepen en
daaronder ook de Franschen in 't begin van Augustus
was afgetrokken 1), verscheen Rennenberg den 3den voor
Deventer. Eerst na een beleg van iog dagent) dwong
hij die vesting den tosten November tot overgave.
Toen pas mochten de zusters, wier aantal nog omstreeks
zestig bedroeg, op een schuilplaats binnen de stad
hopen. In een wijdloopig en eerbiedig smeekschrift
verzocht pater Gerard van Utrecht aan Rennenberg en
de Staten van Overijsel, of hij met de zijnen het Minderbroedersklooster te Deventer mocht betrekken 3). Daar
immers woonden slechts weinige Observanten, van welke
men bovendien wist, dat zij naar elders wilden. Het
verzoek werd 7 December i 5 78 toegestaan; en nu
wendde pater Gerard zich den volgenden dag tot de
stadsregeering om ook haar toestemming te verkrijgen.
Nog dienzelfden 8sten December ontving hij antwoord;
i) Den 6den vinden wij hem bij Emmerik, den 9den te Venlo
(Bezold, S. 308). Dat de Franschen waren meegegaan, blijkt S.
319. De verwoesting van Diepenveen moet dus hebben plaats gehad vóór
het beleg van Deventer door Rennenberg. Trouwens, datzelfde zegt
ook Fresinga, blz. 65 duidelijk: „Welcke handelingen (de plunderingen) duerden soo lange, tot dat, de vorsz. Hertoge (Joh.
Casimir) met ruyter ende knechten nae Brabant vertogen sonde, Rennenburg .... de Stadt quam belegeren". De zaak is van ondergeschikt
belang; ik bespreek haar alleen omdat alle latere geschiedschrijvers, zelfs zij die Fresinga aanhalen, onnauwkeurig gelezen
hebben en de schuld geven aan Rennenberg's belegering. Het
is waar, dat voor de stedelingen het noodlottig verblijf der
Franschen niet veel anders is geweest dan een voorspel van het
beleg (verg. Dumbar t. a. p.).
2) Zie de beschrijving in den Overijsselschen Almanak voor 1839,
blz. 1 -S4, waarbij een afbeelding in kaart (reproductie van een
schilderij, omstreeks 1578 vervaardigd).
3) Dit en het volgende is in hoofdzaak ontleend aan de
officieele stukken en berichten bij Dumbar, a. w., dl. II, blz. 4-7.
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het was gunstig, maar legde hem enkele voorwaarden
op. Van weinig beteekenis was het, dat de zusters aan
de vertrekkende bewoners eenige schadeloosstelling
moesten geven. Bezwaarlijker was reeds de eisch, dat zij
voor zich en hare opvolgsters in alle burgerlijke zaken
gehoorzaamheid hadden te beloven aan Schepenen en
Raad. En erger nog: wanneer de kerk van het klooster
aan de Gereformeerden zou worden toegewezen, moesten
zij haar afstaan, of in plaats daarvan een „goeden
predikant" op eigen kosten onderhouden. Deze twee
voorwaarden weerhielden de Diepenveensche nonnen,
aanstonds van het verkregen verlof gebruik te maken.
Wel waren de Minderbroeders aanvankelijk niet geneigd
hunne woning te ontruimen en richtten zij zelfs een
verzoekschrift aan den Raad om te mogen blijven; maar
ook toen zij, na een afdoend antwoord, „hunne spillen
gepakt en alles meegesleept hadden wat ze konden ",
kwam het pater Gerard raadzaam voor, zich nogmaals
tot den magistraat te wenden. Het is begrijpelijk, dat
hij over het onderhoud van den predikant zweeg: eer
de nonnen dat verstrekten, zouden zij natuurlijk liever
haar geheele poging opgeven. Hij wees er alleen op,
dat hij noch zijne conventualen de verlangde gehoorzaamheid mochten beloven buiten voorkennis van hunne
geestelijke overheid, al zouden zij voor 't overige zich
van alle verplichtingen kwijten. De raad gaf hierop
17 Januari 1579 ten antwoord, dat de inbezitneming
mocht doorgaan, mits de pater beloofde, dat hij zijn
uiterste best zou doen om de noodige toestemming
van zijn overheid te verkrijgen Daartoe verbond hij
zich, en twee dagen later betrokken de Diepenveensche
zusters het Minderbroedersklooster, waar zij ook de
kerk in gebruik namen. Zoo hadden zij dan opnieuw
een eigen tehuis gevonden en waren zij weder in staat
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hare godsdienstplichten op bevredigende wijze te ver
-vulen.
Maar de vreugde was van korten duur. Na enkele
weken al moesten zij de kerk afstaan aan de Gereformeerden, wien deze van hoogex hand werd toegewezen.
Hiermee nog niet voldaan dreven de nieuwe bezitters
hunnen eisch bij den magistraat door, dat de kloosterlingen voor het genot van vrije woning een predikant
moesten onderhouden. Dit was te veel van haar gevergd; zij verlieten het gesticht, dat haar zoo weinig
gastvrijheid had mogen verleenen en trokken in bij de
zusters van Meester-Geertshuis. Daaruit was Diepenveen
eenmaal voortgekomen; daar zouden nu de laatste
nonnen tijdelijk een wijkplaats vinden!
Slechts tijdelijk; want hoewel de begijnen lang niet
meer zoo talrijk waren als vroeger 1), schijnt toch deze
groote vermeerdering van bewoonsters bezwaar te
hebben opgeleverd. Gemakshalve verzochten de Diepen
zusters dan ook eenigen tijd later, of de magi--vensch
straat haar vergunnen wilde naar Brandeshuis over te
gaan; de vijf vrouwen, die daar nog woonden, zouden
zij gaarne levenslang onderhouden. Men stond dit verzoek
toe onder enkele voorwaarden, terwijl de regeering van
haar kant beloofde niet alleen de personen, maar ook
„de goederen binnen en buiten de stad gelegen te
beschutten en te beschermen" 2).
Dit laatste had echter op eigenaardige wijze plaats.
Noodzakelijk was het zeker, dat de verlaten bouwval
i) In 1592 waren er nog twintig (zie Dumbar, Kerkel. en Wereld.
Deventer, dl. I, blz. 556).
2) De zusters bezaten dus nog haar eigendom. Hieruit volgt,
dat de verhuizing vóór 20 Nov. 1592 moet hebben plaats gehad.
Men houde dit in het oog bij de mededeeling van Dumbar,

a. w., dl. II, blz. 49.

9
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van Diepenveen werd gesloopt; toen Rennenberg na
zijn verraad Steenwijk belegerde (i8 Oct. 1580-23
Febr. 1581), kon de vijand op zijn strooptochten zich
daar en elders gemakkelijk nestelen en zoo het platte
land en den steden groot nadeel toebrengen. Daarom
werd op de landdagen in het begin van 1581 besloten,
o.a. de overblijfselen van Diepenveen af te breken.
Deventer zou het materiaal ten eigen nutte mogen
gebruiken 1).
Ingrijpender nog was de maatregel, waartoe de
Gedeputeerden der Steden den tosten November I 59
overgingen. In aanmerking nemend, dat de salarissen
der predikanten, schoolmeesters en andere kerkedienaars
zeer hoog liepen, en met het doel om de scholen weder
in orde te brengen en de armen te verzorgen, besloten
zij, dat iedere stad een klooster in hare nabijheid mocht
naasten. Zoo vervielen de bezittingen van Diepenveen
aan Deventer l). Wel werden de zusters nog uit haar
voormalig eigendom onderhouden, maar zoo heel veel
kan dit niet gekost hebben, daar zij in het genoemde
jaar reeds tot veertig 3) waren verminderd. En bovendien
mochten zij geen nieuwelingen meer opnemen. Hierdoor
bleef haar aantal voortdurend dalen, totdat zij eindelijk
in het begin van de i Tae eeuw geheel uitstierven.
Pater Gerard van Utrecht beheerde de kloostergoederen nog tot 1595. Toen werd hij uit deze bediening
ontslagen, omdat hij geen behoorlijke verantwoording
i) Zie het stuk afgedrukt in den OverijsselschenAlmanakvoor 1847,
blz. 133 V.
2) Register van charters en bescheiden in het oude archief van Kampen,
dl. IV, blz. 6r, no. 2977. Het besluit hield verder nog in „dat
de andere kloosters in den lande zullen staan ter dispositie van
Ridderschap en Steden".
3) Zie de naamlijst bij Dumbar, a. w., dl. II, blz. 7.
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aflegde. In zijn plaats stelde de magistraat Arend Condewyn aan, onder wiens toezicht de procuratrix Adriana
van Delen voortaan werkzaam was. Haar laatste rekening
deed zij den Aden April 16o4; eerst daarna zijn de
bezittingen onder rechtstreeksch beheer gekomen, hetzij
van genoemden rentmeester, hetzij van een zijner opvolgers 1). En deze toestand werd bestendigd. Nog in
het eind van de 18de eeuw sprak men op het raadhuis
te Deventer van de „Bagijnenpaters", waarmee mende
twee provisoren of rentmeesters bedoelde, die elk afzonderlijk de goederen van Diepenveen en Meester
-Gertshui
bestuurden 2 ).
Was deze naam dan het laatste, dat aan het eenmaal
zoo beroemde klooster herinnerde? Neen; — want bij de
afbraak van 1581 had men de muren van de kerk en
een of twee gebouwtjes laten staan 3). Er bleef in ieder
geval nog plaats voor de erfgenamen van de mark
Rande om te vergaderen 4). En nadat den Oden December
1659 de eerste predikant Lambertus van Bommel was
bevestigd 5
hield hij zijne godsdienstoefeningen in
),

i) Ziehier de eenvoudige en natuurlijke oplossing van de
tegenstrijdigheid tusschen tekst en aanteekening bij Dumbar,
a. w., dl. II, blz. 9. De procuratrix was haar betrekking aldoor
blijven vervullen; sinds de naasting legde zij haar jaarlijksche
verantwoording niet meer, als vroeger, af aan het klooster (zie
boven), maar aan den pater, die nu rentmeester was van stadswege.
Na zijn ontslag trad Condewyn als „bagijnenpater" op.
2) Tegenwoordige Staat van Overyssel, dl. III, blz. 163. Verg. blz. 281.
3) Lindeborn, Tzstoria Episcopatus Daventr., p. 164 (Van Heussen
en Van Rijn, Oudheden en Gestichten van Deventer, dl. I, blz. 315 v.).
4) Zie Overijsselsche Stad-, Dik- en Markeregten, dl. III, stuk 14
(Markeregt van Rande), Zwolle, 1879. Blz. 7: vergadering op i8
Mei 1643 „int Clooster Diepenveen"; blz. 9 (22 Juni 1653); blz.
io v. echter „in des Costers huijs toe Diepenveen" (2o Aug. 1669).
Voortaan hadden daar de vergaderingen meesttijds plaats.
5) Lindeborn 1.1. zegt: sinds het jaar 1661. Zie echter Tegen-
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dezelfde overblijfselen van het klooster, evenals later
zijne opvolgers deden. Dat aan dien gebrekkigen toestand
een einde kwam, was te danken aan een milde schenking
van Antonius Matthaeus 1), waardoor men in 1720 de
kerk weer in bruikbaren staat kon brengen 2 ). En in
deze herstelde, ofschoon blijkbaar verkleinde kerk is
het, dat nog altijd de Hervormde gemeente van Diepenveen wekelijks samenkomt. Dan moeten de bezoekers
over twee groote steenen gaan, die in het smalle
gangpad liggen: grafsteenen uit het oude klooster en
laatste herinneringen daaraan. Op den eene is nog slechts
het jaartal 1488 leesbaar, maar de andere is weinig
geschonden. Uit opschrift en wapen blijkt, dat hij eens
de laatste rustplaats heeft gedekt van jonkvrouw Elizabeth
van Kuilenburg, die in 1524 te Diepenveen is overleden 3).
woordige Staat van Overyssel t. a. p., blz. 282 en de daar genoemde
bron; voorts v. d. Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden,
dl. III, blz. 323.
i) Hij was professor te Deventer en zoon van den meer bekenden Antonius Matthaeus, die hoogleeraar te Leiden is geweest.
2) Het opschrift boven de deur luidt: „Instauratum donatione
doctissimi Antonii Matthaei iurisprudentiae in Athenaeo Daventriensi antecessoris celeberrimi et cura huius viduae honestissimae matronae Iudinae ab Hurck MDCCXX". — De kosten
van het herstel bedroegen 4300 gulden. Zie Tegenw. Staat v.
Overyss. t. a. p., blz. 283 v., waar tevens het bericht voorkomt
van de merkwaardige echo, dat uit Dumbar (dl. II, blz. 9) is
overgenomen.
3) Een afbeelding en beschrijving van deze zerk is te vinden
in verslagen en Mededeelingen der „Vereeniging tot beoefening van
Overijsselsch Regt en Geschiedenis", stuk IX, 1874, blz. 49 - 5 2 •
Ziehier het opschrift (met gothisehe letters) : „Hier. leecht.
begraué. die. edele. Joffer. Elysabeth. van. Culéborch. sye. [sye].
sterf. Int. Jaer. ós. here. m. vc. xxiiii. d'octaua. petri. et. pauli.
era. pro. ea." Wat de schrijver, J. H. E. van der Zandt, blz. 52
van deze Elizabeth zegt, is geheel onjuist: noch HS. D, noch
zelfs HS. DV bevat iets over haar. Blijkbaar heeft hij haar met
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Dit weinige is, behalve hetgeen de grond misschien
nog verborgen houdt 1), alles. Gelukkig hebben wij geen
overblijfsel van de eens zoo uitgebreide stichting noodig
om ons het goede voor den geest te roepen, dat daarin
gedurende vele jaren tot stand is gebracht.

eene andere verward; wij weten slechts, dat zij priorin te Diepen veen is geweest (zie de lijst boven, blz. 89) en dat Jutte van Kuilen burg, wier levensbesch rijving in HS. DV voorkomt, haar tante
was. Verg. Voet van Oudheusden, Beschryvinge van Culemborg,
Utrecht, 1753, blz. 54, 99 en r21.
r) Bij uitgravingen omstreeks het midden der vorige eeuw
werden eenige oudheden ontdekt. Vijf daarvan heeft Moll
beschreven; zijn opstel Diepenveensche Oudheden is met afbeeldingen
in natuurlijke grootte verrijkt. Zie Kalender voor de Protestanten
in Nederland, derde jaarg., 1858, blz. 93-98.

DERDE HOOFDSTUK.

De inwendige geschiedenis van het Klooster.

I. HET GAAN TEN KLOOSTER.
Bij het behandelen van de uitwendige geschiedenis
van Diepenveen zijn wij, als 't ware, op den drempel
van het klooster blijven staan. Nu zullen wij het klooster
zelf te betreden hebben en een blik mogen werpen op
wat achter de zware muren, die het van de wereld
moesten afsluiten, is gedacht, gevoeld en gestreden; op
de misvattingen en tekortkomingen der zusters, maar
ook op haar goeden wil, haar vroomheid, haar leven in
God. Dat hier het belangrijkste deel van mijn onderzoek
aanvangt, spreekt vanzelf.
Toen Gerrit de Groote zijn huis voor het bekende
doel afstond, zag hij zich teleurgesteld, doordat alleen
oude vrouwen tot hem kwamen en de jongeren wegbleven. Had hij ergens, lezen wij 1), een meisje voor zijn
stichting kunnen vinden, hij zou het gaarne op zijn

1)

Biographieën, fol. 115v0,

i

i6 r°.
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schouders gedragen hebben. Maar hij placht te zeggen:
„Als ik Hierboven ben gekomen, dan zal ik vele bloem
1 ) ; — een beeldspraak, waarmede
-kensdrz"
hij de „ionferen" bedoelde, die zich later tot het devote
leven zouden bekeeren.
Wel is de verwachting van den vromen man, die hij
stervend nog uitsprak, in vervulling gekomen. Niet vele
jaren na zijn dood stroomden jonge meisjes naar Meester
welhaast naar Diepenveen. Wat dreef ze?-Gertshuin
Wat ging om in haar hoofd en hart, toen zij de wereld
verlieten en in tegenstelling met De Groote's tijdgenooten het leven in de stille kloostercel als het goede
deel begeerden? Ziedaar een vraag, die vanzelf bij ons
oprijst en wel verdient, dat wij haar zoo volledig mogelijk
trachten te beantwoorden.
En dan begin ik met te wijzen op de algemeene
opleving van zedelijken ernst en vromen zin, waartoe
het optreden van De Groote den eersten stoot had
gegeven. Er was in de moderne devotie iets aanstekelijks,
iets dat levenwekkend om zich greep en vanzelf zich
mededeelde ook aan wie eerst onverschillig of zelfs
vijandig tegenover de beweging hadden gestaan. Voorbeelden van mannen en vrouwen, die naar een klooster
gingen, wekten onwillekeurig tot navolging. Overgeërfde
neigingen of aangeboren lust, die te zwak waren om
een stuwende kracht te worden en die in gewone omstandigheden licht sluimerend waren gebleven, kwamen
nu tot ontwikkeling. Wanneer één lid uit een gezin
devoot werd of kloosterachtige neigingen aan den dag
begon te leggen, volgden in vele gevallen straks meerderen. Zóó was het met de families Ter Poorten 2), Van
i)

2)

HS. G, fol. 9 VO, 12V0.
HS. D, blz. 259-276.
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der Beeck 1), Van Rijsen 2 ) en Van den Wiel 3). De opwekking, die oorspronkelijk was uitgegaan van den
grooten prediker, werd spoedig herhaald door zijn leeren bekeerlingen; werd opgevangen door honderden in
den lande, die op hunne beurt haar verder verspreidden
in eigen omgeving. Zij zelven hadden hooger heil gevonden; nu brandde in hen het verlangen om ook
anderen daarin te doen deden en zoovelen als zij
konden te bekeeren. Door heimelijke gesprekken,
waarvan meer wereldschgezinde huisgenooten niets
mochten hooren en waarin zij met gloeiende kleuren
de gevaren der wereld en de heerlijkheid van het devote
leven schilderden 4); door „suverlike boexkens", die zij
schonken of leenden 5); door het navertellen van preeken,
die henzelven gesticht hadden en die, mochten zij ook
dikwijls den spot gaande maken, toch misschien één
enkele in 't hart zouden grijpen 6), — door dit alles
strooiden zij het zaad uit der nieuwe vroomheid, dat
in zoo korten tijd dertig -, zestig-, ja honderdvoud
vrucht gaf.
Een aantal van op deze wijze bekeerde jonge vrouwen
heeft zielsrust gezocht binnen de muren van Diepenveen.
Bij vele zusters is het ons mogelijk de drijfveer aan te
wijzen, die haar bewogen heeft. Ze zijn zeer verschillend,
deze beweegredenen en toch, wanneer ik ze nu ga

i) Deze familie, uit Wijhe afkomstig, en ook wel Van der
Beck, Ter Becke of Ter Beek genoemd, verdient vooral gekend
te worden. Zie HS. DV, fol. 3 2 3 r° 344 r° (iets daarvan HS. D,
blz. 293-296); Dumbar, Analecta, I, p. 162 -178.
2) HS. D, blz. 2 25 -2 39.
3) Aldaar, blz. 3 1 3 - 3 2 74) Aldaar, blz. 3í6v.
5) Aldaar, blz. 2o6, 317.
-

6) HS. DV, fol. 328 r°.

1 37

onderscheiden, wensch ik vooraf met nadruk op te
merken, dat zij in de werkelijkheid meer verband met
elkander hebben gehouden dan men wellicht uit mijn
schildering zou opmaken. Gewoonlijk zien we — het
zijn menschen, levende zielen waarmee wij in aanraking
komen — verschillende samengaan, al doet meestal één
enkele zich het krachtigst gelden.
Laat ons, waar wij trachten door te dringen in wat
vrome harten heeft vervuld, beginnen met de minst
heilige overwegingen bloot te leggen om daarna steeds
nader te komen tot het betere en beste.
Vooreerst wijs ik dan op het niet onbedenkelijke gebruik, dat ouders een gelofte deden voor hunne kinderen.
Bij moeilijke zwangerschap, wanneer de moeder met
vrees het bange uur zag naderen, beloofde zij wel eens,
dat als God haar de smarten deed doorstaan, zij haar
kind voor het geestelijk leven bestemmen zou. Zoo
deed Aleid van Rijsen 1). Ook Griete van der Beeck
liet zich op aandringen van haar vrienden in den
uitersten nood tot die belofte bewegen, al beperkte zij
haar tot het geval, dat het kind -zelf roeping zou gevoelen Q). — De deken Rembert van der Lyst had vóór
zijn bekeering zijn zuster verhinderd naar een klooster
te gaan; toen hij later medevoogd was over de wees
die zij had achtergelaten, weigerde hij toe te stemmen
in het huwelijk van de jeugdige Berte: „hij wilde haar
hebben in plaats van hare moeder dat zij onzen God
zou dienen ". Daarom liet hij haar te Deventer bij zich
komen; hij zond haar naar school, en toen zij omstreeks
1412 den leeftijd van vijftien of zestien jaar had bereikt,
vroeg en verkreeg hij voor haar een plaats te Diepenveen 3 ).
i) HS. D, blz. 225.
2) HS. DV, fol. 327 v'.
3) Aldaar, fol. 109 r° -vo.

138
Dat beschikken over het leven van anderen behoefde
niet altijd de droeve gevolgen te hebben, die er van te
vreezen waren. Integendeel, soms behoorden de zusters,
die men „geestelick gelouet" had, tot de vroomsten van
allen. Zoo lezen wij van Dymme van Rijsen, dat zij
hare ouders door haar godsvrucht bekeerde. Ook Berte
van der Lyst heeft zich nimmer ongelukkig gevoeld, al
had zij „veel te strijden ". Maar overigens..., wie zal
zeggen, met hoeveel bittere tranen zulke onberaden
geloften zijn beschreid? Men werpe mij niet tegen,
dat wij in Diepenveen's gedenkschriften niets daarvan
lezen. Hoe zou dat ook mogelijk zijn, daar immers alleen
de voortreffelijken onder de zusters de eer van een
levensbeschrijving waardig werden gekeurd ? En dat er
inderdaad meisjes zijn geweest, die zich in den kring
der devoten misplaatst gevoelden, wij weten het uit de
geschiedenis van Meester-Geertshuis. Hermanna van Mekeren 1 ) was daar komen wonen, niet uit eigen begeerte,
maar om gehoorzaam te zijn aan hare ouders. Zij „maakte
van den nood een deugd ", hoe „zuur" het leven haar
dikwijls was. Arm zusterken! Enkele weken vóór zij
aan de tering stierf, zeide zij nog: „Mij dunkt, als ik
terugkeerde in de wereld, dan zou ik nog wel gezond
worden ". Maar zij had zich Gode geofferd en vromelijk
berustend ging zij heen.
Weer anderen verlieten de wereld, waarin zij zich
aanvankelijk volkomen tehuis hadden gevoeld, doordat
smart en beproeving den blijmoedigen levenslust hadden
uitgedoofd. Ik herinner eraan, hoe Elsebe Hasenbroecks
gebeden had om haar geluk nog twintig jaar te mogen
behouden, hoe wreed zij teleurgesteld en hoe haar hart
daardoor van aardsche liefde afgetrokken werd. De
i)

HS. G, fol. 138v0.
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„scherpe roede" die haar dreef, heeft ook anderen in
het klooster rust doen zoeken. Of wel, de ruwheid van
het middeleeuwsche leven wondde onbezorgde en
vroolijke harten zóó diep, dat de wereld hun geen
bevrediging meer kon schenken. Ook hiervan is een
treffend voorbeeld bij te brengen. Beatrix van der
Beeck 1 ) was jong en opgeruimd. Met zon op haar weg
en zon in het hart ging zij het leven in. Zingen, spelen
op de luit en dansen, — in al zulke vermaken vond
zij het grootste genot. Waar zij kwam was een huis
vol vreugde. Het sombere klooster met zijn diepen,
zwaarmoedigen ernst? Haar zuster Truken mocht er
zijn heengegaan, zij wilde liever in een put springen
dan zich dáár te begraven. Dat zeide zij ronduit, toen
Truken haar trachtte te bekeeren; en zij voegde er
bij, dat als haar zuster haar niet met vrede liet, zij
nooit meer een bezoek te Diepenveen zou brengen.
En toch, na korten tijd zou zij zelve er den sluier
dragen!
Een van hare zusters, Ermgard geheeten 2), woonde
bij Windesheim en was er gelukkig gehuwd met zekeren
Johan Zwarte. Toen zij moeder hoopte te worden, stierf
haar man plotseling; zijn familie vond in die ramp
aanleiding om zich zijn bezittingen toe te eigenen.
Terwijl de weduwe na de geboorte van haar vaderloos
kind haar eersten kerkgang te Zwolle deed, bezette
Dirk Zwarte haar huis. Gewapend volk en zelfs bussen
had hij meegenomen; zoo wachtte hij de terugkomst
i) Deze zuster wordt HS. D, blz. 337 in 't voorbijgaan genoemd.
De aanteekening aldaar bevat een kleine onjuistheid, die met
behulp van HS. DV (waarin hare biographic voorkomt) verbeterd
kan worden. Zij werd in 1436 (niet in 1459) gekleed en deed het
volgend jaar professie als non. Zie fol. 337 v° en 343 v°.
2) Verg. Cart., F. IV.
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van zijn schoonzuster af. Een nieuwen schok gaf dit aan de
reeds zoo zwaar beproefde vrouw. Beatrix vergezelde
haar en wonderlijk was het deze te moede, toen zij die
gewelddaad lijdelijk moest aanzien. Wel nam haar vader
spoedig maatregelen en kwamen er manschappen uit
Zwolle, die in last hadden het huis desnoods plat te
schieten; wel werd op deze wijze het wettig eigendom
herwonnen, — maar zij had voorgoed leeren beseffen
„wat die warlt inne hadde". En dit alles was gebeurd
onder den rook van het klooster te Windesheim! Gelijk
het aan den eenen kant door de scherpe tegenstelling
onzen eerbied verhoogt voor den reinen en zachtmoe
geest, die dáár werd aangekweekt, zoo doet het-digen
ons aan den anderen kant begrijpen, hoe in Beatrix de
gedachte moest opkomen, dat de veilige vrede en de
liefelijke rust, welke binnen die muren gesmaakt werden,
boven de onrust der wereld waren te verkiezen. En bij
dit eene bleef het niet. Door roof en geweld verloor
haar vader korten tijd later een aanzienlijk deel van
zijn bezittingen. Wat zullen wij meer zeggen? Voor het
oog van de wereld en ook in eigen meening bleef
Beatrix dezelfde van vroeger, doch in haar binnenste
was de verandering voorbereid, die weldra aan den dag
zou komen. Een ontmoeting met Willem Vornken, den
prior van Windesheim — wij zijn in het jaar 1 435 —
gaf den stoot. Terwijl zij ootmoedig voor hem knielde,
voelde zij zich plotseling aangegrepen door den wensch
om in Diepenveen te worden opgenomen. Rust noch
vrede zou zij vinden vóór hij haar bede had inge-

willigd.
Maar niet alleen de druk van uiterlijke levensomstandigheden, de drang des harten vooral had vele
zusters afkeerig gemaakt van het gewoel der wereld.
Wanneer zij zoo tot een nieuwe levensopvatting kwamen,
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wanneer het oude, dat haar liefde eenmaal had bezeten,
als iets waardeloos wegzonk, dan gaven zij de eer
daarvan alleen aan God. Hij was het die „Zijne groote
barmhartigheid had getoond", die „de harten roerde
om Hem te dienen", die de wedergeboorte tot stand
bracht. En langs verschillende wegen zocht Hij de Zijnen.
Veelal was het door de oogen te openen voor de
Eeuwigheid. Achter den schemer van het aardsche leven
rees een eindeloos verschiet: dáárheen werd de blik
voortdurend getrokken. Welk lot zou aan de ziel ten
deel vallen aan de overzijde van het graf? Het waren
dikwijls sombere, schrikwekkende gedachten, die zich
van het hart meester maakten. Verloren te gaan; door
den strengen Rechter aan de eeuwige straf te worden
overgegeven; daar, zonder hoop, in nimmer eindigende
folteringen te moeten voortbestaan; dat schrikbeeld
vervulde ook jonge gemoederen met nameloozen angst.
Maar verlossing was nog mogelijk: indien zij de veilige
haven van het klooster zochten en buiten de zondige
wereld een nieuw leven begonnen in de vreeze des
Heeren, dan immers behoefden zij geen „brant der hellen"
te worden. Zoo dachten velen. Zoo dacht ook Katharina
van Naaldwijk, de gevierde dochter uit een der edelste
huizen van Holland, een sieraad aan het hof van graaf
Albrecht. Hare geschiedenis is te bekend om ze nog
eens in bijzonderheden te verhalen'); daarom wil ik
alleen het voornaamste in korte trekken samenvatten.
i) Zie over haar en hare zuster Margaretha vooral HS. DV,
226 ro-266 vo. Voorts HS. D, blz. 87-133. Uitvoerige mede
geeft Moll, 7okannes Brugman, dl. I, blz. 17 -22, echter-deling
door enkele kleine onjuistheden ontsierd. Laatstgenoemd stuk is
overgenomen door A. Pijnacker Hordijk in Kerkelijk Naaldwijk,

fol.

Nijmegen, 1898, blz. 75-79.

142

Geboren den 22" September 1395, werd zij in haar
vroegste jeugd opgevoed door haar grootmoeder, die
haar te bekwamer tijd naar Rijnsburg zond om haar
psalter te leeren. Toen Katharina twaalf jaar oud was,
kwam zij terug in het ouderlijk huis. Weldra onderscheidde zij zich door een vroolijken aard, een mild en
medelijdend hart en door groote vredelievendheid, die
gaarne bij tweedracht verzoenend tusschenbeide trad.
Ook was zij schoon en rijk, zoodat alles haar een gelukkige, zelfs een schitterende toekomst scheen te
beloven. Op zeventienjarigen leeftijd ontving zij van
meer dan ééne zijde een huwelijksaanzoek; maar „de
groote en machtige heeren konden zóó niet naar haar
hand staan, of de alleropperste Koning Jezus Christus
begeerde haar nog veel meer". Hij „doorwondde haar hart
met een scherpen angel" en vervulde haar met zóó
grooten angst voor den dood en vrees voor de hel, dat
de ijdelheid der wereld haar begon tegen te staan en
zij het plan opvatte een ander leven te gaan leiden.
Zwaar was de strijd, dien zij nu had te voeren. Innig
gehecht aan hare ouders en soms nog onder de bekoring van het aardsche geluk, zag zij op tegen de
smartelijke scheiding die haar wachtte. In dien toestand
bracht zij een bezoek bij haar oom Johan van Heenvliet.
Zij was niet meer het vroolijke meisje van voorheen;
een trek van zorg en kommer was op haar vriendelijk
gelaat en terwijl zij bezig was met borduren, een werk
waarin zij anders uitmuntte, vergiste zij zich telkens.
Haar oom merkte dit op; hij nam haar ter zijde en
toen hij vroeg wat haar deerde, stortte zij in vertrouwen
haar hart voor hem uit.
Johan van Heenvliet billijkte Katharina's verlangen.
Zelfs beloofde hij haar zijn hulp bij het zoeken naar
een geschikte plaats, waar zij God zou kunnen dienen.
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Hij raadpleegde daartoe zekeren broeder Jodocus 1 ), die
vroeger kapelaan van zijn vader was geweest en nu in
het klooster Rugge 2) bij Den Briel de waardigheid van
procurator bekleedde. Men wist toen ter tijd in Holland
nog niets te zeggen van Diepenveen, dat immers in
een vreemd land lag; maar toen Jodocus eenigen tijd
later een reis naar Windesheim moest doen, vernam hij in
het Sticht den gunstigen roep, die van Brinckerinck's
klooster uitging. Om kort te gaan: hij verwierf daar een
plaats voor Katharina van Naaldwijk, al kostte het hem
de grootste moeite.
Thans rustte op het jonge meisje nog een moeilijke
plicht: haar voornemen mede te deelen aan hare ouders.
Het kostte dezen veel, hunne toestemming te geven;
vooral de moeder was diep verslagen en viel wel zes
maal in zwijm, eer zij haar kind liet gaan. Doch zij
i) En niet Fridocus, zooals HS. D, blz. 91 staat. Het spijt
mij, dat ik dezen Fridocus van zijn denkbeeldig bestaan, waarin
Moll en Acquoy hem bestendigd hebben, moet berooven. Hij is
niemand anders dan de meer bekende Jodocus, ook wel Ydocus
(HS. D, blz. 195, 218) of Heer Joost (blz. 16) genoemd, die de
opvolger van Brinckerinck te Diepenveen en later prior te Rugge
is geweest. Dit blijkt, als wij de volgende plaatsen met elkander
vergelijken: HS. D, blz. 205: „Ende als here iohan (Brinckerinck)
was gevaren. . . ter ewiger rusten Ende die voersz. procrater wt
den briel (Fridocus) rectoer was geworden ten diepenen..."
MS. 8849-59, fol. 155 ra: „dominus Iodocus, primus successor

domini Iohannis Brinekerinc". Fol. i8 ro : „Venerabilis pater
Iodocus, secundus confessor in diepenen ". Verg. ook fol. 234 ra.
De verwarring is ontstaan doordat frater Ydocus, afgekort
fr. Ydocus, is samengesmolten tot Fridocus. Zijn naam was Joost
Claeszoon: zoo wordt hij Cart., E. II genoemd. Zie voorts over
zijn verblijf te Diepenveen boven, blz. ioo de aant. Hij overleed
in 1 444 (Necrologium, t. a. p., blz. 338).
2) Zie over dit Windesheimsche mannenklooster het werk van
Acquoy, dl. III, blz. 40-42.
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waren vroom en godvreezend en durfden daarom niet
weigeren. Haar vader stelde haar nog voor, dat zij een
klooster in de nabijheid zou kiezen, opdat zij niet
geheel verloren zou zijn voor ouders en vrienden. Zij
echter antwoordde — en van haar standpunt terecht —:
„Als ik God wil dienen, dan wil ik het met hart en
ziel doen. Hoe verder ik dan van mijn vrienden af
woon, des te beter zal het mij zijn" 1 ).
Vreezend dat zij tegenstand zou ondervinden van
haar omgeving en vooral van degenen, die naar haar
hand dongen, verborg zij verder haar opzet voor ieder,
ja, de twee dagen vóór haar vertrek nam zij met zóó
groote opgewektheid deel aan een feest en bedreef zij
daar zóóveel ijdelheid, dat niemand in haar eene toekomstige kloosterlinge had kunnen zien 2 ). Eerst door
de daad toonde zij haar ware gezindheid: den morgen
na het feest ging zij op reis naar Diepenveen, waar
zij voor of op den Oden September 3) van het jaar 1412
aankwam.
De angst, die Katharina van Naaldwijk had gedreven,
was diep geworteld in veler hart. Trouwens, hoe kon
het ook anders? De preeken, die de geloovigen hoorden, dreigden met de eeuwige straf; de schilderingen,
die zij in hunne kerken zagen, stelden op de vreesei) Onder de redenen, waarom zoovele devote vrouwen juist
naar Diepenveen gingen, is natuurlijk deze de voornaamste, dat
ons klooster spoedig bekend stond als het voortreffelijkste van
alle Windesheimsche vrouwenconventen. Daardoor trok het de
aandacht van ieder die een plaats zocht, hetzij voor zichzelve,
hetzij voor iemand anders. Verder werd de keuze veelal door
toevallige omstandigheden bepaald: wie bijv. een bloedverwante
of kennis te Diepenveen had, ging wel eens om die reden er heen.
2) HS. DV, fol. 233 r° - vo.
3) Verg. HS. D, blz. 95 en itS.
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lijkste, ook op de zinnelijkste wijze het lijden der
verlorenen voor; de zuiverlijke boekskens, die zij lazen,
vestigden telkens weer hunne aandacht op de „vier
uitersten": de dood, het oordeel, de pijn der hel en de
blijdschap des eeuwigen levens. „Groote vrucht" mocht
dit alles doen 1 ), het vervulde tevens met vrees en angst
voor den boozen geest, die altijd omging zoekende
wien hij zou mogen verslinden. Een vrome zuster als
Stijne de Kerkhoofsche, die op weg naar Diepenveen
stierf 2 ), werd dikwijls, zelfs als zij in het gebed was,
door den duivel getempteerd. Eens drukte hij haar
wijwatervat te zamen, zoodat zijn klauwen er voorgoed
instonden. Te Frenswegen kon men nog jaren later dit
merkwaardig bewijsstuk zien.
Maar de gedachte aan de eeuwigheid wekte ook
andere voorstellingen op. De vreugde der gelukzaligen,
de heerlijkheid des hemels was het loon dat velen begeerden en dat hun wel het offer waardig scheen van
kortstondige aardsche genietingen. Zelfzucht, doch nu in
een anderen vorm, was de beweegkracht die hen dreef,
die dikwijls ook vrij duidelijk voor den dag kwam, al
waren slechts weinigen zóó naief als Gricte Koetgens 3).
Deze had eens hooren preeken: „wie één penning om
Godswil geeft, die zal honderdvoud ontvangen". Uit
begeerte om rijk te worden brak zij toen haar spaarpot
open en verdeelde zij den inhoud onder de armen. Later
keerden hare gedachten zich van het tijdelijk goed naar
het eeuwige, en zoo kwam zij op vijftienjarigen leeftijd
er toe, het ouderlijk huis heimelijk te verlaten en naar
Diepenveen te gaan. — Soms kunnen wij niet uitmaken,
z) HS. D, blz. 317.
2) Aldaar, blz. 179.
3) Zie over haar HS. D, blz. 285 vv. Meer bijzonderheden
bevat HS. DV, fol. 345 v° -351 v°.
I0
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of de vrees dan wel de hoop het krachtigst is geweest;
dat beide samenwerkten is in vele gevallen waarschijnlijk. Ik denk bijv. aan Souken van Dorsten 1), wier
overgang zulk een zwaren strijd heeft gekost. Zij was
een meisje uit Sneek en behoorde tot de aanzienlijksten
en rijksten van die stad. Gelukkig verloofd, zou zij trouwen
zoodra haar bruidegom teruggekeerd was van een reis.
Maar in dien tusschentijd kiemden andere wenschen in
haar hart, die met zoo sterken aandrang zich deden gelden,
dat zij na kort beraad naar Diepenveen ging. Aanstonds
werd de bruidegom hiervan verwittigd; hij snelde naar
huis terug en trok haar na, door een groote menigte
verwanten en vrienden vergezeld. De pater van Diepenveen — waarschijnlijk was het de bovengenoemde
Jodocus E) — gedroeg zich als een „goed herder". Wilde
Souken weer weg uit het klooster, verklaarde hij, dan
zou hij haar niet weerhouden. Maar hulp verleenen tot
dien stap of door geweld zich laten dwingen, dat mocht
hij niet. Heftige tooneelen hadden plaats; een der vrouwen,
die uit Friesland was meegekomen, wilde zelfs de afsluiting verbreken. Eindelijk kwam men overeen, dat Souken
zelve zou beslissen. Allen gingen in de kerk; de pater
ontsloot de deur die toegang gaf tot de clausuur; hij
zelf plaatste zich met den bruidegom naast zich in den
doorgang, terwijl van de andere zijde Souken naderde.
Zij was alleen; niemand mocht haar raden in den strijd,
dien zij te voeren had. Zoo stond zij daar in den trans,
ten prooi aan de hevigste gemoedsbewegingen. Buiten
i) Zij wordt in 1-IS. D slechts in 't voorbijgaan genoemd
(blz. 224, 33 2 , 337). Haar belangwekkende geschiedenis komt
voor in HS. DV, fel. 371 ro-374 r°. Zij stierf op St. Calixtusdag
(i4 October) 1480.
2) Op grond van hetgeen fol. 373 r0 gezegd wordt. Souken
kwam dus vóór den zomer van 1423 te Diepenveen..
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de deur de aardsche bruidegom, haar aanziende met
dien blik, die vroeger alles over haar vermocht; daarbinnen de hemelsche Bruidegom, die, naar zij vast geloofde, haar geroepen had. Nog wist zij niet wat te doen:
zij trad terug en weer naar voren; daar, opeens, liep een
der zusters, Griete ten Kolke, op haar toe en riep het
bekende woord uit: „Het zal hier een korte tijd wezen,
maer ewiclz is so lane!" Toen wendde Souken zich af
van den man, dien zij eenmaal had liefgehad. Bewusteloos sloeg hij neer; men meende dat hij sterven ging.
Doch hare weifeling was voorbij: de deur die achter
haar gesloten werd, maakte voorgoed scheiding tusschen
haar en de buitenwereld.
Ver boven de beweegredenen, die ik tot nu genoemd
heb, staat natuurlijk de liefde tot het kloosterleven,
die alleen het gewichtig besluit om toe te treden recht
Wie de innige overtuiging koestert, dat God-vardigt.
het best gediend kan worden in een beperkten kring
van vromen, waar men in stille overpeinzing, in dooding
van het vleesch en zijne lusten, in onderlinge liefde
Zijn verborgen omgang zoekt; wie daarbij zichzelven
tot dat leven geroepen acht en in volle verzekerdheid
de kloostergelofte aflegt: zijn beweegreden is de eenigware. En die liefde kwam ook wel voor, doch waar
zóóvelen een plaats begeerden te Diepenveen, was zij,
althans in haar volle kracht, betrekkelijk zeldzaam.
Natuurlijk bezielde zij de eene meer, de andere minder.
Soms was zij al heel zwak, en toonden de zusters dat
ook van zich zelven te beseffen. Zoo Ave Sonderlant.
Zij woonde te Utrecht in een vergadering „In den
wijngaert", die nog niet besloten was. Zij vreesde echter, dat als de beproevingen zouden komen, haar kracht
te kort schieten en zij afvallig worden zou. Daarom
wilde zij zich bij voorbaat den terugweg afsnijden: was
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zij eenmaal opgenomen in een klooster, dan kon geen
zwakheid en geen naberouw de poort meer geopend
vinden 1). Door deze overweging geleid, deed zij
moeite voor een plaats te Diepenveen. Het is begrijpelijk, dat zij later een innerlijken strijd had te voeren
die „haar vleesch en bloed en al hare krachten kostte";
dat zij gelijk gesteld werd met de martelaars, die maar
een korten tijd strijden, terwijl zij het lange jaren had
gedaan.
Een ander voorbeeld is dat van Jutte van Kuilenburg 2 ). Dit geval verdient wel, dat wij er een oogenblik
bij stilstaan, omdat het ons in 145 3, dus in een lateren
tijd dan al de vorige verplaatst. Deze jonkvrouw werd
„ontstoken met de liefde Gods" en wenschte ongemerkt
naar Diepenveen te gaan. Bij haar vertrek wierp zij
haar „dotten" en haar verder hoofdtooisel weg in een
heimelijkheid; maar toen zij op reis was, bekoelde
haar geestdrift voor het kloosterleven spoedig en kon
zij niet eens meer begrijpen hoe zij „zoo gek" was
geweest. Zij overlegde op welke wijze zij het best zou
terugkeeren .... daar schoot haar opeens te binnen, dat
zij zichzelve ontoonbaar had gemaakt; en geen anderen
uitweg ziende, ging zij in 's hemels naam voort naar
Deventer. Is ooit de liefde die naar het klooster dreef
zwak geweest, dan was het in deze Jutte; toch is zij
later een der sieraden van Diepenveen geworden.
Met hoeveel welgevallen komen wij, na in al die
bekeerlingen ook minder edele beginselen te hebben
opgemerkt, eindelijk in aanraking met die vromer gezinden, wier liefde van den aanvang af sterk en rein is
i) HS. D, blz. 302, maar vooral HS. DV, fol. 361 r°.
2) De geschiedenis dezer zuster komt alleen voor in HS. DV,
fol. 374 r°-384 r°. Zie voorts Cart., I. XXXVI, XXXVII.
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geweest; die zonder eenige bijbedoeling eenvoudig de
inspraak van haar hart hebben gevolgd; die verzekerd
waren van zichzelven doordat zij zich aan God hadden
overgegeven. Eén enkele uit haar midden kiezend, noem
ik Truken van der Beeck, de zuster van Beatrix. Zij
is een der liefelijkste en zuiverste typen van middel
vroomheid 1) ; tevens een dier bevoorrechten,-euwsch
die op allen, met wie zij in aanraking kwam, een gunstigen invloed oefende. Reeds in haarjeugd onderscheidde
zij zich door kinderlijke, maar innige godsvrucht; „het
scheen bijna alsof zij den Heiligen Geest in den moederschoot had ontvangen ". Dicht bij het ouderlijk huis
stond een vlierboom, waartoe zij zich bijzonder getrokken
voelde. Daar placht zij neer te zinken in gebed; daar
was haar „kerk ". Nooit zou zij 's morgens iets eten, of
zij had eerst haar heiligdom bezocht. Wisten de huis
niet waar Truken was, dan zochten zij haar-genot
bij den vlierboom; zij konden zeker zijn het kind daar „in
groote devotie" te vinden. Aandachtig en vol geestdrift
kon zij luisteren, als haar broeder Egbert van Deventer
thuis was gekomen en van het godvruchtig leven in
Heer -Florenshuis verhaalde. Zoo ontwikkelde zich haar
eigenaardige aanleg; en bij de toenmalige waardeering
van het monastieke leven kon het wel niet anders, of
zij voelde langzamerhand den wensch in zich opkomen om God, dien zij boven alles liefhad, in een
klooster te dienen. Haar ouders durfden haar niet
weerhouden. Het eenige dat zij deden was uitstellen:
misschien zou Truken nog tot andere gedachten komen.
Maar toen zij achttien of negentien jaar was geworden
en volhardde in haar voornemen, toen bleek wel, dat
hier meer was dan een voorbijgaande kindergril. Haar
t) Zie HS. DV, fol. 327 vo:vv.
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vader gaf toe en reed naar Diepenveen; pater Hendrik
van Harderwijk 1 ) beloofde haar een plaats, en zij,
gelukkig dat zij haar bestemming had gevonden, ging
naar het klooster. De indruk, dien zij daar maakte, is
samen te vatten in deze woorden van haar levensbeschrijfster : „Het scheen of zij een geboren heilige was
geweest, en had zij de geheele wereld kunnen bekeeren,
zij zou het gaarne gedaan hebben".
Nog één vorm heb ik te noemen, welken deze liefde
tot het kloosterleven kon aannemen. Soms zien wij haar
aanzwellen tot een hartstochtelijk verlangen, dat al de
banden der natuur verbrak en zonder eenige bedenking
alles aan zich opofferde. „God gaat boven vriend en
maag" 2 — met die leuze werd iedere weifeling overwonnen. Geen treffender voorbeeld dan de geschiedenis
van Elizabeth van Heenvliet 3), die in haar prille jeugd
op schier ongeloofelijke wijze haar zin wist door te zetten
en haar doel te bereiken.
Zij was een dochter van dien Johan van Heenvliet,
dien wij als een oom van Katharina van Naaldwijk
hebben leeren kennen. Veel meer dan van hem, had
zij van haar moeder haar godvruchtigen aard geërfd.
Als kind was zij zwak en teer van lichaam, een gevolg
van haar te vroege geboorte. Toen zij den 6den Januari
1403 ter wereld kwam, was zij onvoldragen en blind;
haar diep bedroefde moeder beloofde een zware bede
opdat het wichtje nog tot volledige ontwikkeling-vart,
mocht komen. Later loste de Vrouwe van Heenvliet
),

i) Rector van ongeveer 1427-1439. Zie boven, blz. 99v.
2) Verg. HS. DV, fol. 334 vo,
3) Hare geschiedenis komt voor HS. D, blz. 137-157. Enkele
nieuwe bijzonderheden ontleende ik aan het uitgebreider verhaal
HS. DV, fol. 266 vO -287 r°. Zie voorts betreffende haar Cart.,
I. LI, LII.
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haar woord: in voortdurend zwijgen, met bloote voeten
en in een wollen kleed volbracht zij haar moeilijken
tocht naar een bestemming, die ons niet wordt genoemd.
Afgemat en met doorwonde voeten kwam zij eindelijk
aan; en er was geen overdrijving in haar woorden toen
zij zeide: „Lieve Moeder Gods, nu weet gij dat ik niet
meer kan ".
Onder de leiding van zulk een moeder groeide Lijsken
op. Zij was nauwelijks tien jaar, of dezelfde vrome zin
openbaarde zich ook in haar. Zelfs tot het klooster
scheen het kind neiging te gevoelen, en wat de-levn
ouders ook deden om haar in dit opzicht te doorgronden, met een gevatheid die boven haar leeftijd was, wist
zij elk onderzoek op een dwaalspoor te leiden. Zij
begreep te wel, dat zij als eenige dochter nimmer toestemming van haar vader zou krijgen. Doch in stilte
bleef zij haar wensch voeden en de hulp inroepen van
Jezus en Maria. Eens had zij met haar nichtje Van
Kruiningen besloten, heimelijk naar een klooster te
Warmond 1) te gaan; terwijl het geheele gezin uit was,
verlieten zij bij lichte maan het slot met het voornemen
den ganschen nacht door te loopen. Maar spoedig liet
het nichtje den moed zinken; zij durfde niet verder,
tot groote ergernis van Lijsken, die nu ook wel terug
moest. Toch wist zij haar vreesachtige gezellin door
bedreigingen zóó bang te maken, dat deze na haar
thuiskomst niets van het geheele plan durfde reppen.
Trouwens, deze poging zou zeker mislukt zijn: al was
i) Bedoeld zal zijn het klooster der H. Ursula. Gesticht in
„was het bestemd voor telgen van edelen huize, welker
bezittingen haren adel riet evenaarden. Maagden uit de geslachten
van Kruiningen, Hoogwoude, Naaldwijk en Poolgeest leefden er
naar den derden regel van den Heiligen Franciscus ". R. C. H.
1410,

Romer, A7aosiers ei; Ai i n ir. Holland en Zeeland, dl. I, blz. 597 v.
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Elizabeth er in geslaagd te Warmond te komen, haar
vader had haar gemakkelijk kunnen terughalen.

Spoedig zou zich een betere gelegenheid aanbieden.
De tijd brak aan dat Katharina van Naaldwijk, nu
het proefjaar was verstreken, te Diepenveen professie
zou doen; en haar moeder wilde daarbij tegenwoordig
zijn. Zij vroeg aan Johan van Heenvliet, of zijn vrouw
en dochter haar mochten vergezellen; na een aanvankelijke weigering, wat Lijsken betreft, gaf hij toe, en
het gezelschap, nog vermeerderd met Margaretha van
Naaldwijk 1 ), een jongere zuster van Katharina en Armgert van Lissen, trok den I°ten September 1413 op
reis. Onderweg werd Elizabeth bedenkelijk ziek; maar
hoe zwak zij mocht wezen, zij maakte het onmogelijk
dat men haar te Utrecht achterliet. Zoo kwam ook zij
na een zeer bezwaarlijken tocht den 4 September
te Diepenveen. Vast stond in het onverzettelijke kind
het voornemen om er nimmer weer vandaan te gaan.
Van Johannes Vos, den prior van Windeshcim, die
voor de plechtigheid was overgekomen, verkreeg zij
op haar dringende bede een plaats. Natuurlijk zeide zij
niets hiervan aan haar moeder; en daar zij, gelijk alle
devoten, het veinzen voor een goed doel geoorloofd
achtte, hield zij zich bij het vertrek alsof zij wederom
ziek was geworden. Goede raad was duur; eindelijk
besloot men haar te Diepenveen te laten tot zij hersteld was.
In welk een stemming Johan van Heenvliet zijn vrouw
ontving, kunnen wij begrijpen. Hij wilde het „levendige,
vroolijke, gezellige" kind niet missen en zond iedere
i) Zie over haar, behalve de levensbeschrijvingen in de HSS.
D en DV, MS. 8849-59, fol. 225 rO -226 vo (De virgine que coluerat
xim

virgines).
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maand een bode naar Diepenveen. Zijn wrevel vermeerderde nog en zwol aan tot heftige gramschap, toen
hij spoedig onrustbarende tijdingen kreeg. Lijsken had,
na eerst vergeefs toestemming te hebben gevraagd,
zich op eigen gezag het haar afgesneden; voorts was
zij opgenomen binnen de clausuur, niet omdat Brinckerinck dit wenschte, maar om veilig te zijn voor de
aanslagen van een baanrots die zich had laten verluiden,
dat hij de jonkvrouw van Heenvliet wel goed- of kwaadschiks uit het klooster zou krijgen. Waarom Heer Johan
na dit alles zelf niet naar Diepenveen ging, is niet
duidelijk. Een bezoek van zijn vrouw werkte niets uit:
hoe zij Lijsken ook drong en smeekte, zij moest weer
alleen den terugtocht aanvaarden. Toen besloot de Heer
van Heenvliet in de uiterste verbolgenheid, aanstonds
een afdeeling krijgsvolk te zenden, die zijn dochter met
geweld moest terughalen. Nog eenmaal bood zijn vrouw
zich als bemiddelaarster aan: zij wilde het klooster niet
in last brengen en zou al het mogelijke beproeven. Met
de bedreiging dat hij haar dooden zou, indien zij zonder hun kind terugkwam, liet Heer Johan haar eindelijk
gaan. Hij gaf haar een notaris mee, die nauwkeurig had
acht te geven of zij haar best wel deed en niet, uit
godsvrucht, te toegevend zou zijn. Voorts vergezelde
haar nog het noodige gevolg.
Ditmaal echter trok zij niet naar Diepenveen. Het
was kort na Paschen en dus de tijd, dat het generaal
kapittel te Windesheim was vergaderd. Dit zou haar
recht verschaffen. Toen zij voor de verzamelde vaders
kwam, was zij „een leeuwin gelijk". Zóó krachtig en
dringend sprak zij hen aan, dat de vergadering onmiddellijk werd geschorst; al de priors gingen met haar
mede naar Diepenveen om haar dochter aan haar terug
te geven.
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Maar wie bij de komst van al deze machthebbers
versaagde, Lijsken niet. Zij had nauwelijks begrepen
wie in aantocht waren, of zij nam heimelijk den sleutel
weg van Salome Sticken, de priorin, en klom vervolgens met zuster Fenne Bickes 1 ) op de zoldering van
de kerk onder het leiendak. Zand en steenen droegen
zij mede om een beleg te kunnen doorstaan, en ten
slotte haalden zij nog de hooge ladder naar zich toe.
Dat deze te lang was, leverde geen bezwaar op: met
hare eetmessen sneden zij haar in tweeën.
Inmiddels deed de prior van Windesheim vergeefsche
moeite om binnen te komen: — de sleutel was nergens
te vinden. De Vrouwe van Heenvliet met haar gevolg
had natuurlijk niet zoovecl geduld als hij; met geweld
werd de afsluiting verbroken, en nu drong de gansche
schaar liet klooster binnen. Slechts drie priors bleven
achter, omdat zij geen deel wilden hebben aan hetgeen
zij vreesden dat nu gebeuren zou.
De schuilplaats van Lijsken was spoedig ontdekt. Met
driftige haast zocht men overal naar gereedschap om
haar van de kerkzoldering te halen. Nergens was iets
te vinden. De Vrouwe van Heenvliet barstte in woede
uit tegen Brinckerinck en een uit haar gevolg sloeg
reeds de hand aan het zwaard. Brinckerinck echter
bewaarde zijn kalmte en antwoordde zachtmoedig :
„Vrouwe, wat wilt gij dat ik zal doen ? Wilt ge mijn
hals, ik ben bereid u dien te geven; maar nu het kind
niet vanhier wil, mag ik u niet helpen ". Ook voegde
hij er bij, dat hij Diepenveen liever tot asch zag verbranden, dan dat hij de hand tot zoo iets leende.
Eindelijk had men een ladder gevonden. Een van
i) HS. DV, fol. 275 vo. Later werd zij priorin van het Windes
vr ou.venidooster Bethanië bij Arnhem (zie HS. D, blz. 248).-heimsc
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de ergste doordrijvers begon haar te beklimmen, maar
toen hij den voet op de eerste sport zette, brak
deze en hij, voor de wraak Gods beducht, sprong terug.
Lijsken had natuurlijk het gevaar zien naderen en
dreigend riep zij haar belegeraars toe: „Als gij het waagt
hier op te klimmen, dan zal ik u zoo met steenen op
het hoofd gooien, dat gij wel vanhier zult blijven. En
houdt gij niet op, dan zal ik mijn Heer vader een oor
van mijn hoofd zenden". Te gelijker tijd begon zij zich
met haar mes te wonden, en had Fenne Bickes het
niet verhinderd, zij zou haar bedreiging volvoerd hebben. Dat was te veel voor haar moeder. Haastig riep
zij het kind toe, zichzelf geen kwaad meer te doen:
zij zou haar te Diepenveen laten 1 ). Toch was nog een
bevel van Johannes Vos en van Brinckerinck noodig
om Lijsken te bewegen haar schuilplaats te verlaten.
Zij zag er jammerlijk uit; van 's morgens vroeg tot
's avonds negen of tien uur was zij op de kerkzoldering
onder het leiendak geweest, waar zij ten gevolge van
hitte en angst hevig uit de neus had gebloed. Bovendien had zij zichzelve in het gezicht gesneden. Niettemin
was haar geestkracht ongebroken, zooals bleek uit de
bedreiging, die zij nog tot haar moeder, en de berisping,
die zij tot sommigen van de priors richtte.
Wat hebben wij van dit alles te denken ? Zullen wij
instemmen met de woorden, waarmee de middeleeuwsche kloosterzuster het verhaal besluit van Elizabeth's
strijd: „Jezus Christus had gestreden voor zijn jonge
i) Iets dat hieraan doet denken, had in Meester-Geertshuis
plaats met zuster Aleid Cremers, die „ru eens in de hanebalken
kroop, dan weer in een ander gat" (HS. G, fol. 54 v °- 55 r°). Ook
zij kreeg ten slotte haar zin. Niet zoo gelukkig was zuster Geertruid
Coemans, die met behulp van een smid en een „voethelde" als
een „beest" werd weggevoerd (aldaar, fol. 39 r° en vo).
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bruid en behield de victorie" ? 1 ) — of zullen wij den
Igde- eeuwschen schrijver 2 ) bijvallen, die in 't voorbijgaan
melding maakt van haar „kwaadaardige handelingen"?
Letten wij, om ons een zuiver oordeel te vormen, op
haar volgend leven. Van haar onverzettelijkheid, haar
eigenzinnigheid is geen spoor overgebleven; ootmoedig
en gehoorzaam heeft zij zich onderworpen aan de strenge
kloostertucht. En dit, gevoegd bij haar hartstochtelijk
verlangen van vroeger, rechtvaardigt de overtuiging:
wij hebben hier het verzet voor ons van een kind, dat
alleen zoo onhandelbaar werd, omdat het zich bedreigd
zag in wat haar het liefst en het heiligst was.

Elizabeth van Heenvliet was niet de eenige, die tegenstand van hare ouders ondervond. Dikwijls hadden
devote meisjes vele moeilijkheden te overwinnen, eer
zij naar Diepenveen konden gaan. Aan den anderen
kant ontbrak het haar evenmin aan hulp; zij zochten
en vonden die vooral bij geestelijken. Een enkele maal
mochten zij zich tot een „wereldsch priester" wenden,
in de meeste gevallen wisten zij wel iemand te kiezen,
die „den geest Gods had" en zijn instemming door meer
dan woorden deed blijken. Zoo verkreeg de pastoor
van Wijhe van Brinckerinck een plaats voor jutte van
der Beeck 3) ; hij nam in stilte met en voor haar alle
maatregelen en bracht haar eindelijk, eveneens in stilte,
weg. Zoo zou ook Mette van Linbeck 4 ) haar plan niet
zonder haar biechtvader hebben kunnen volvoeren. Zij
i) HS. D, blz. 148; HS. DV, fol. 278 r°.
Acquoy, Windesheim, dl. II, blz. 376 v.
3) Zij was een tante van Beatrix, Truken en Egbert. Verg.
voor het bovenstaande HS. DV, fol. 323 vo.
4) Hare levensbeschrijving komt alleen voor in HS. DV,
fol. 388 r°-390 vo.
2)
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kwam nog tijdens het bestuur van Salome Sticken te
Diepenveen; de wijze waarop doet ons zien hoever men
durfde gaan, wanneer men een ziel voor God wilde
winnen.
Mette van Linbeck was van Westfaalschen adel; hare
ouders hadden haar, hunne eenige dochter, hartelijk
lief en zouden nimmer hebben toegestaan, dat zij
een geestelijke zuster werd. Daarom riep zij de hulp
in van haar pastoor. Heimelijk ging deze naar Deventer,
waar hij door bemiddeling van den pater van Meester
een plaats voor Mette te Diepenveen ver--Gertshui
wierf. Maar nu was het nog de vraag hoe zij veilig
daar zou komen. Na rijp overleg besloten beiden het
volgende. Mette stuurde hare beste kleederen vooruit
en zoodra zij gelegenheid vond, ging zij naar den pastoor,
die haar het haar onder de ooren afsneed en haar voorts
de kleeding van een jongen klerk liet aantrekken: de
hoed, de hooge schoenen, de gordel met de schrijftafel,
niets ontbrak, zoodat het vijftienjarige meisje er weldra
geheel uitzag als een „clarcksken". Zoo ging zij met de
dienstmaagd van den pastoor op weg. Toen nu de
ouders hun kind misten, heerschte er groote ontsteltenis
op het slot. De huisgenooten en de vrienden werden
ijlings bij elkander geroepen; wie kon besteeg een
paard, en naar alle kanten werd de vluchteling nagejaagd. Bijna hadden hare twee broeders haar ontdekt.
Zij kwamen met hun gevolg de beide reizigsters achterop en hielden de dienstmaagd nog staande. Op het
klerksken, dat met den hoed in de hand en afgewend
gezicht, bevend en sidderend naast haar stond, sloegen
zij in hunne drift geen acht; daaraan had Mette het te
danken, dat zij Deventer ongedeerd bereikte en vandaar,
nog altijd in haar vermomming, naar Diepenveen kon
gaan. Zoo kwam een der toekomstige zusters in mans-
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kleeding in het klooster. Haastig werd haar eigen goed
haar gegeven; toen zij dit had aangetrokken, liet men
haar onmiddellijk in het slot.
Want door dezen maatregel wist men, bij dreigend
gevaar van buiten, de meisjes die eenmaal te Diepenveen waren, ook te behouden 1 ). De opneming zelve
had niet altijd gemakkelijk plaats: wie kwam, moest den
indruk maken, dat zij bezield was met goeden wil en
vromen zin 1 ) ; dat zij rein van zeden, zachtmoedig en
handelbaar was en gewillig in het aannemen van bestraf
2 ). Werden deze deugden niet opgemerkt, dan-finge
volgde een weigering 3). En bovendien mochten zij, die
niet sterk van lichaam waren, alleen in bijzondere gevallen toetreden 4). Maar had men eenmaal de poort
geopend, dan werd alle mogelijke bescherming verleend.

Dan was de dochter voor hare ouders, de zuster voor
hare broeders, de bruid voor haar bruidegom verloren.
De beroofden mochten — wij zagen het reeds — met
een sterken aanhang van verwanten en vrienden komen,
zij mochten dreigen het klooster te verbranden en er
omheen loopen „alsof zij niet wijs waren" 5), zij konden
smeeken en bidden of de schoonste beloften doen 6), —
het was alles vergeefsche moeite, „het lam werd niet
meer aan de wolven afgestaan" 7 ). Binnen de clausuur
was de innig geliefde onbereikbaar.
i) Zie de beide IISS. D en DV passim.
2) Dit werd door den kloosterregel op den voorgrond gesteld:
zie Consfitutiones (Archief), blz. 283.
3) Een voorbeeld hiervan is te vinden in het _ ea'. Ard:ief
voor Iferk;eschied., dl. I, blz. 334.
4) Verg. HS. DV, fol. 87 r°.
5) HS. D, blz. 290, 291.
6) Aldaar, blz. 287.
7) Aldaar, blz. 147.
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Welk een jammer en ellende dit over vele gezinnen
heeft gebracht, kunnen wij begrijpen. Aandoenlijk zijn
de verhalen, die ons hiervan zijn overgeleverd. De
moeder van Aleid van Valkendael treurde zóó over haar
eenig kind, dat zij na korten tijd van hartzeer stierf 1).
Men was bang, dat de moeder van Grietc Koetgens
krankzinnig zou worden 2 ). Clara van den Wiel verkeerde
in doodsgevaar, toen zij haar dochter Salome naar
Deventer was nagereisd. Zij herstelde, maar het was om
opnieuw afscheid te nemen van haar kind. Op het laatste
oogenblik, terwijl zij den hals der onverzettelijke om
hield, viel zij in zwijm; men moest haar met-klemd
geweld losscheuren en in het schip dragen, dat haar
huiswaarts zou brengen 3).
Te Diepenveen had men weinig of geen medegevoel
voor al dit lijden. Integendeel: zoo groot was de blijdschap over de „victorie ", die een zuster op zichzelve
had behaald, dat de wereldsche droefheid van hare
nabestaanden niet werd geteld. Miskenning van de edelste
gevoelens kwam voor, wanneer deze buiten de sfeer van
het kloosterleven lagen. Ik noemde daareven Clara van
den Wiel; zij had aan haar dochter een brief geschreven,
waarin smart en liefde haar welsprekend hadden gemaakt. En wat zeide Brinckerinck, die hem veiligheidshalve achterhield ? Alleen dit: de duivel en geen mensch
had zulk een brief gesteld ! 4)
In één opzicht echter eerbiedigde men den wil der
ouders: er werd geen zuster in de orde opgenomen, of
zij moest toestemming van hen verworven hebben. Soms
i) HS. D, blz. i99.
2) HS. DV, fol. 347 v'.
3) HS. D, blz. 326.
4) Aldaar, blz. 3i9.

duurde het vrij lang, eer het gewenschte verlof kwam;
Griete Koetgens bijv. moest twee jaar wachten 1 ). Doch
wat konden ouders ten slotte anders doen dan het
hoofd buigen? Wanneer zij in den „angst Godes" leefden, schikten zij zich spoedig 2 ) ; behoorden zij niet tot
de eigenlijke devoten, dan konden zij, nu ja, zich blijven verzetten, maar hunne dochter kregen zij er niet
door terug. Zij was en bleef te Diepenveen; het eenige
verschil bestond hierin, dat zij nog niet in de orde
was opgenomen. Waar de toestand zoo was, kunnen
wij licht begrijpen, dat de tegenstand na korter of
langer tijd werd opgegeven. Het geluk in het gezin
was toch voor een groot deel verwoest.
En wat de handelwijze van hen, die een meisje aanmoedigden of hielpen om naar het klooster te gaan
vaak dubbel bedenkelijk maakte, was de leeftijd van
velen dier aanstaande zusters. De meesten hadden zeker
de jaren des oordeels bereikt, maar niet weinigen waren
nog kinderen en te jong om een keuze voor het leven
te doen. De „Constitutiones" der Windesheimsche
vrouwenkloosters bepaalden, dat meisjes vóór haar
twaalfde jaar niet in het slot opgenomen en vóór haar
veertiende niet ingekleed mochten worden 3 ) — een
leeftijd die betrekkelijk laag is, ook al houden wij in
't oog, dat men in de middeleeuwen, en nog lang daarna,
zoowel mannen als vrouwen veel vroeger volwassen
achtte dan tegenwoordig. Maar aan die bepaling der
kloosterwet hield men zich te Diepenveen niet altijd:
Aleid Bruuns 4) was negen en Elizabeth van Heenvliet
i) HS. DV, fol. 351 r°.
2) HS. D, blz. 287.
3)

284.
over haar HS. DV, fol. 8i ro-84 ro. Zij kwam op zeven
leeftijd te Diepenveen. Elizabeth van Arden, een nicht van-jarigen

Constitutiones (Archief), blz.

4) Zie
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tien of elfjaar, toen zij reeds binnen de clausuur woonden').
En hoe jong ook waren kinderen als Mette van Linbeck en Griete Koetgens, om wier toetreding zooveel
te doen is geweest. Meisjes van dien leeftijd in strijd
met den wil harer ouders bij te staan op een wijze als
hierboven werd geteekend, het getuigt zeker van ijver
en goede bedoelingen, maar ook van onberadenheid en
fanatisme.
Wie te Diepenveen toegang had gekregen bracht
eerst eenigen tijd — gewoonlijk een maand, en in ieder
geval tot zij gebiecht had — door in het spinvertrek 2 ).
De inkleeding volgde wanneer dit het kloosterbestuur
goeddacht: soms onmiddellijk 3), soms na een jaar 4),
ook wel na langer tijdsverloop 5). Maakten bijzondere
omstandigheden niet een afwijking noodzakelijk, dan
had de toetreding plaats op de wijze en met de plechElizabeth van Heenvliet was negen jaar (fol. 368 vo) en „doe sie van
viertijn jaren was, doe wast al ene professide nonne" (fol. 369 ro).
— Dat kinderen van omstreeks twaalf jaar zich meermalen aanmeldden, blijkt uit de korte, maar veelzeggende mededeeling,
fol. 370 v'.
i) Men eergelijke de leeftijden, door Mr. S. Muller Fz., Schetsen
uit de Middeleeuwen, blz. 324 opgegeven, maar houde in het oog,
dat de boven in den tekst genoemde meisjes geenszins voor haar
opvoeding te Diepenveen kwamen.
2) HS. DV, fol. 390 ro. Verg. ook fol. 380 vo.
3) HS. D, blz. 95 v. (Katharina van Naaldwijk).
4) HS. DV, fol. 336 vo v. (Beatrix van der Beeck).
5) Aldaar, fol. 337 vo (Truken van der Beeck). Ik noem deze
beide zusters, omdat zij op het laatste oogenblik verwisseld
werden; Beatrix werd even vóór de plechtigheid in de plaats
van Truken gesteld. Zij wist niet, of zij non zou worden of
conversin, vóórdat men haar het subtiel gaf (fol. 337 vO). Dit
was een uitzondering.
II
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tigheden, die wij in de „Constitutiones" beschreven
vinden i).
Zij, die in de orde wenschte opgenomen te worden,
kwam op een te voren bepaalden dag in het kapittelhuis, wierp zich neder voor de voeten van de priorin,
en als de vraag tot haar was gericht: „Wat is uw
begeerte ?" dan antwoordde zij in die deemoedige houding: „Ik begeer Gods barmhartigheid en uw zusterschap". Vervolgens beval de priorin haar, zich op de
knieën op te richten en vroeg haar in aller bijzijn, of
zij een kloosterorde had verlaten, vrij was, aan eenigen
man trouw had beloofd, door een gelofte was gebonden,
aan een verborgen en ongeneeslijke ziekte Iced, hare
schulden had afgedaan, in 't kort of er iets was, waarom
het niet oorbaar zou zijn haar te ontvangen. Waren
die vragen een voor een in goeden zin beantwoord,
dan moest de priorin duidelijk uiteenzetten welk een
moeilijk leven de nieuweling te gemoet ging; en toonde
deze voor het heil van haar ziel zich tot het zwaarste
bereid, dan ging de priorin voort: „De Heer geve u,
al deze dingen te vervullen opdat gij tot het eeuwige
leven moogt komen." Een plechtig amen van de zusters
stemde in met dit gebed. Voorts legde de geknielde
hare gevouwen handen in die van de priorin en deze
laatste sprak: „Wat God en ons betreft, wij nemen u
aan en verleenen u het zusterlijk verkeer met ons." Zij
voegde er echter bij, dat gelijk de nieuweling vrij bleef
i) Archief voor Ned. Kerkgeschied., dl. V, blz. 282-287. Daar de
Constitutiones ook hier een sterke overeenkomst vertoonen met
die der mannenkloosters, heb ik mij alleen tot het voornaamste
bepaald; immers, Acquoy heeft reeds, wat Windesheim betreft,
een uitvoerig verslag gegeven. Zie zijn a. w., dl. I, blz. 148-153.
Dat er evenwel kleine verschillen bestonden, zal bij vergelijking
blijken.
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om vóór hare professie te vertrekken, ook het klooster
zich het recht voorbehield haar te verwijderen, indien,
onverhoopt, haar omgang niet mocht behagen. Einde
bepaalde de priorin den dag, waarop de novitia zou-lijk
worden gekleed.
Deze plechtigheid had plaats in de kerk 1 ). Had men
de getijden vóór de hoogmis ten einde gebracht, dan
wierp, terwijl de priester voor het altaar stond, de
novitia zich bij de trap daarvan neder. Het geestelijk
gewaad werd haar aangetrokken; het bestond uit een
subtiel, dat gedurende haar proeftijd zonder mouwen
moest zijn. En als daarna de priorin en de overige
zusters haar in de gemeenschap hadden opgenomen,
werd zij „in hoer ordinancie gheset" en de laagste
plaats haar toegewezen.
De proeftijd duurde gewoonlijk een geheel jaar, doch
in buitengewone omstandigheden kon hij belangrijk
ingekort worden. Bij ernstige ziekte, die spoedig een
doodelijken afloop deed vreezen, of bij dreigend gevaar
van vertoornde bloedverwanten werd de novitia soms
weinige weken na haar inkleeding, ja een enkele maal
op denzelfden dag geprofest 2).
Wat van meer belang is: zij kwam onder de leiding
van een „meestersche" 3), die haar moest inwijden in de
voorschriften en gebruiken der orde en vooral haar
had te oefenen in die deugden, welke in het klooster
i) Zie ook HS. D, blz. 96v. en HS. DV, fol. 235 r° -vo (de inkleeding van Katharina van Naaldwijk).
2) Na ruim vijf weken: Geertruid van Rijsen (HS. D, blz. 231).
Op één dag: Jutte van Ahuis (Busch, Chron. Wind. p. z91 [p. 362]),
beiden wegens ziekte. Souken van Dorsten werd op denzelfden
dag geprofest wegens het gevaar (HS. DV, fol. 372 vo).
3) Zie over deze de Constitutiones (Archief), blz. 285-287. Hare
kweekelingen noemde men „spreckzustcrs" (verg. HS. D, blz. 104).
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werden aangekweekt. Zoo bereidde zij zich voor tot
haar professie en konden de zusters zich een oordeel
over haar vormen, of zij waardig was voorgoed te
worden opgenomen.
Verdiende zij dit, dan werd zij na afloop van haar
proeftijd nogmaals in het kapittelhuis geroepen. Wederom wierp zij zich ter aarde en vroeg nederig barmhartigheid; en nogmaals kreeg zij vrijheid om, als zij
het begeerde, heen te gaan. Bleef zij echter volharden,
dan verkreeg zij nu eindelijk haar wensch. Zij moest
zich tot de communie voorbereiden en haar gelofte
met eigen hand schrijven.
Het groote oogenblik was daar, wanneer gedurende
de mis, na het offertorium 1), de novitia nederknielde
voor de trap van het altaar, terwijl het nonnengewaad
naast haar lag. Daarna werd zij gekleed; de gelofte die
zij aflegde was van den volgenden inhoud: „Ik, zuster
N. beloof standvastigheid en bekeering mijner zeden,
voortdurende kuischheid, armoede en gehoorzaamheid
naar den regel van den H. Augustinus, voor het aangezicht van God en alle Heiligen, aan Vrouwe N.,
priorin van dit klooster, dat gebouwd is ter eere van de
H. Maagd Maria en de H. Agnes, in tegenwoordigheid van
Heer N., prior te Windesheim" 2 ). Nog moeten wij opmerken, dat de inkleeding door den rector k o n geschieden,
i) Zie over dezen offerzang, Moll, Aerzgesc3ied. vara Ned. vóór

dI. II, st. 3, blz. 284.
Het Latijn (voor de vrouwenkloosters in 't algemeen) luidt:
„Ego soror N. promitto stabilitatem et conversionem morum
meorum, perpetuam continenciam, cavenciam proprii et obedienciam secundum regulam sancti Augustini coram Deo et omnibus
sanctis, domfine N. priorisse huius monasterii, quod constructum
est in honore sancti N., in presencia domini N. prioris in N."
Constitutienes (Archief), blz. 287.
de Herv.,

2)

165
maar niet de professie; voor deze was de prior van

Windesheim noodig.
Zoo was dan nu de nieuwe zuster reguliere kanunnikes te Diepenveen geworden. De vraag is: onder
welke leiding kwam zij thans en welke vorming viel
haar voortaan ten deel?

II.
LEIDING EN VORMING IN HET KLOOSTER.

Diepenveen heeft het voorrecht gehad dat het, behalve de vormende instellingen, welke het met alle
Windesheimsche vrouwenkloosters gemeen had, een
tweetal voortreffelijke leidslieden heeft bezeten, die,
meer dan iets of iemand anders, er het godsdienstig
leven tot ontwikkeling hebben gebracht. Ik bedoel in
de eerste plaats natuurlijk Johannes Brinckerinck, maar
na hem ook Salome Sticken, de leerlinge, die geheel
van zijne beginselen vervuld, ze op haar eigen wijze
in den zusterkring heeft aangekweekt en uitgebreid.
Beider invloed en leiding te leeren kennen en daarna
een blik te slaan op de genoemde instellingen die hun
ten dienste stonden, is thans het doel van ons onderzoek.
Ike beide voorname leiders van het klooster.
I. JOHANNES BRINCKERINCK.

Het was voor Brinckerinck, die met zijn meester de
vrees voor vrouwen gemeen had, een groot bezwaar
dat hij zoo herhaaldelijk met de zusters moest omgaan.
Hij nam zich met groote zorg voor haar in acht: zelfs

166
wanneer zij ziek waren en hij als priester de biecht
had te hooren, ging hij steeds met den rug naar haar
toe staan'). Zóó goed wisten de zusters, dat hij alle
gemeenzaamheid streng veroordeelde, dat zij, wanneer
zij hem ergens hoorden aankomen, snel uit den weg
gingen; of, ontbrak haar daarvoor de gelegenheid, dan
wendden zij zich ootmoedig ter zijde en bleven met
afgekeerd gezicht staan totdat hij voorbij was 2). De
spraak ging dat Brinckerinck een dubbel gelaat had;
in haar eenvoudigheid vroeg Oeland Tayen hem dit
eens toen zij, om zich te bekeeren, te Diepenveen was
gekomen. „Ja ", antwoordde hij, „ik moet wel anders
omgaan met vrouwen dan met mijns gelijken" 3). Kwam
hij in kennis met een pas bekeerde zuster, dan toonde
hij zich eerst vriendelijk en toeschietelijk, doch naarmate zij vaster kwam te staan in hare goede voornemens, werd hij strakker en eindelijk behandelde hij haar
geheel als de overigen 4). En hoe diep was het ontzag,
dat hij allen wist in te boezemen! Zonder dat het
eenige schade deed aan de eerbiedige liefde die zij hem
toedroegen, vreesden hem de zusters, waren zij „vervaard"
voor hem. „Dat doen de stralen zijner reinheid, die
van hem uitgaan ", meende meester Johannes Lubberts,
kanunnik van de St. Lebuinuskerk; „ze zijn zóó krachtig,
dat zij vanzelf zulk een ontzag verwekken" 5).
i) Dumbar, Analecta, I, p. 15. P. c6 lezen wij, dat Beerte
Swijnkes, de bekende moeder uit Meester -Geertshuis, het gezicht
van Brinckerinck voor het eerst heeft gezien na zijn dood, toen
hij in de kist lag.
2) HS. DV, fol. 28v"; Ned. Archief voorderkoeschied., dl. I, blz. 341.
3) HS. DV, fol. 28 ro.

4) Aldaar, fol. 42v"; MS. 8849-59, fol, 5 i vo.

5) HS. DV, fol. 28 va ; Biographieën,
h'erkgeschied., dl. I, blz. 341.

fol. '5°;

Ned. Archief voor
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Streng was Brinckerinck zeker voor de zusters; toch
moet het niet zwaar geweest zijn hem te gehoorzamen,
daar hij voor zich zelven die strengheid ook tot regel
stelde. Hadden zij zich in acht te nemen, dat zij niets
verloren van kleeding of gereedschap, omdat zij een vol
jaar zich zonder het zoek gemaakte moesten behelpen,
— Brinckerinck legde zich bij een voorkomende gelegenheid diezelfde penitentie op 1 ). En eischte hij schier
onverpoosde werkzaamheid, hij zelf arbeidde onverdrotën
bij dag en nacht, zoolang hij nog maar eenigszins kon 2).
Een enkele maal mocht hij hard schijnen, was hij het
zelfs; doch in den grond was hij goedhartig en de
barschheid, waarmee hij wel eens een zuster toesprak,
was voor een groot deel voorgewend 3). Eens had hij
een scherpe collatie gehouden over de gulzigheid en
met strengheid zijn oordeel uitgesproken. Blijkbaar
waren de zusters verslagen, hoe weinig zij zich ook in
zijn tijd aan die zonde schuldig maakten. En wat deed
nu Brinckerinck? Kort daarna liet hij een bijzonder
goeden maaltijd bereiden: hij gunde haar wel het beste,
indien zij het met vrome dankzegging en zonder zondige begeerte aanvaardden 4). Hoe er bovendien soms
door zijn woorden een lichte flikkering van humor kon
gaan, hebben wij reeds een en andermaal gezien.
Wat Brinckerinck in de eerste plaats in zijn omgang
noodig had: menschenkennis, deze bezat hij in hooge
mate. Hij had dien scherpen blik, welke aanstonds door
het uiterlijk heendringt en in het hart leest. „De veri) HS. DV, fol, 44 ro; MS. 8849- 59, fol. 52v0.
2) Ned. Archief voor Ke,r. eschied., dl. I, blz. 339, 349 v.; HS. DV,
fol. 25 VO.
3) HS. D, blz. 74.
4) HS. DV, fol. 43.
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borgen dingen in den mensch zag hij" 1), getuigt een
zijner biografen; meermalen wordt gewezen op zijn
profetische gave, die de toekomst wist te voorspellen 2).
Maar zijn de aangehaalde voorbeelden niet bijna alle
terug te brengen tot blijken van helder gezond verstand
en fijne menschenkennis 3) ? Ziehier welke zijne gaven
inderdaad waren: hij koos de geschikte personen, die
hij op een bepaald tijdstip noodig had 4) ; hij zag na
zeer korte kennismaking, of een zuster door vrome begeerte werd gedreven dan of zij tot hem kwam met een
hart nog vervuld van onreine gevoelens; hij merkte op,
hoe ook zinnelijkheid zich somtijds als devotie trachtte
voor te doen 5). En in elk bijzonder geval wist hij steeds
het gepaste wederwoord te vinden en den goeden weg
te kiezen. Ook verstond hij de kunst om op een treffend
oogenblik door een zinrijke handeling zijn meening
duidelijk en tevens een onuitwischbaren indruk te maken.
Toen bijv. Katharina van Naaldwijk, na ingekleed te
zijn, de trap zou opgaan naar het groote koor, vond zij
daar den rijk versierden bonten tabberd liggen, dien zij
voor het altaar had afgelegd. Zij wilde hem vermijden,
maar dit was niet de bedoeling van Vader Brinckerinck.
„Treed daarop ", zeide hij ernstig. Aanstonds begreep
zij de beteekenis van die symbolische daad: met beide
voeten vertrad zij de heerlijkheid van vroeger en ging
daarna devotelijk in het slot l).
i) HS. DV, fol. 39 ro.
2) Aldaar, fol. 39-40; Md. Archief voor A?rkgeschied., dl. I, blz. 334.
3) Een enkele uitzondering bijv. HS. D, blz. 323; maar zijne
woorden hier zijn min of meer uit den loop van het gesprek te
verklaren.
4) Bijv. HS. G, fol. i i i vo.
5) Ned Archief voor Kerkóeschied., t. a. p. Verg. ook MS. 8849-59,
fol. 51 ro.
6) HS. D, blz. 97.
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Voorts toonde Brinckerinck in alles, dat hij door liefde
werd gedreven en dat zijn hoogste begeerte was zielen
te winnen voor God. Daarom had hij al wie hem geschikt voorkwamen naar Diepenveen getrokken'), ja
enkelen zelfs „gekocht" 2 ); daarom was hij in oogenblikken van gevaar bereid, „als een goed herder zijn
leven voor de schapen te stellen ". Moeite noch inspanning ontzag hij, als het de hoogere belangen gold
van de zielen, die hem waren toevertrouwd. Al stond
hij met het misgewaad gekleed voor het altaar en hij
hoorde dat een arm, zwak zusterken noodig had bij
hem te biechten, hij legde het gewaad weder af en
schonk dc begeerde absolutie 3). Het klooster, dat hij
met zooveel inspanning had gebouwd, was hem dierbaar;
— maar liever zag hij het een grondeloos veen worden
dan dat hij zou toelaten, dat de wereld er meer
gediend werd dan God 4).
Want op God waren zijne gedachten van zijn vroegste
jeugd af gericht. Nooit heeft hij buiten Hem geleefd.
De wortel van die kracht, welke wij hem in voor- en
tegenspoed zien ten toon spreiden, was zijn verborgen
omgang met den Onzienlijke, zijn godsvrucht. Diep en
innig was deze; en gelijk zij hemzelven staande hield,
stortte zij ook anderen kracht en bezieling in. Schoon
is het getuigenis, dat de zusters daarvan hebben afgelegd.
Als hij de mis deed of collatie hield, als hij in volheid
c) Zie HS. DV, fol. io vo, i3 v', IS vo; Red. Archief voor
Kerkgesclsied , dl. I, blz. 33k; Biographieën, fol. 151.
2) Ilij noodigde een zuster te komen en beloofde haar, als
het haar niet beviel, na verloop van een jaar een ruime som
gelds te zullen geven. Dit bleek natuurlijk onnoodig. Zie de
geschiedenis van Fije van Reeden en Stijne Rovers (HS. DV, fol. r9).
3) HS. DV, fol. 43 ro; MS. 8849-59, fol. 5i vo.
4) HS. DV, fol. 46 vo.
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van geloof zijn gewijde taak verrichtte of zich voor
haar uitsprak, dan werden allen ontstoken tot nieuwe
vurigheid en vormden zij het vaste voornemen om haar
leven te beteren 1 ). Zijn geloof openbaarde zich vooral
in den vorm van een kinderlijk, onwankelbaar vertrouwen.
Veel heeft hij ondernomen; telkens weer begon hij
een nieuwe vergadering in de uiterste armoede; en
hoewel het voorkwam, dat een „meestersche" de voo rtzetting van het gemeenschappelijk leven onmogelijk
achtte, hij hield vol en wist van geen terugtreden 2).
Alleen doordat hij vast overtuigd was een Gode wel
werk te doen, kon hij alle zwarigheden te-behaglijk
boven komen. Zullen wij er nu ook op wijzen, hoe dat
kinderlijk vertrouwen soms de grens van het kinderachtige
naderde? Kloek en breed was het in al de groote omstandigheden van zijn leven; maar ook in het kleinere en
kleinste trad het voor den dag, soms op een wijze die ons
niet meer aantrekt. Zeker is het vroom, in alles hooger
leiding te eerbiedigen; maar in iedere geldelijke steun
een belooning te zien voor deze of gene uitgereikte
liefdegave, daarin een „spyl van onsen lieuen Heren"
op te merken 3 ), — het is toch verre van groot of
verheven. Vergeten wij echter niet zijn godsvrucht in
het licht van zijn eeuw te beschouwen; dan zullen wij
met ingenomenheid erkennen, hoeveel meer de zin voor
het geestelijke bij hem was ontwikkeld dan bij velen
zijner tijdgenooten. Eens, bij voorbeeld, kwam Salome
Sticken, toen zij nog suppriorin was, tegen Kersttijd
met een zevental jonge zusters, die zij in ootmoed wilde

i) HS. DV, fol. 26 r°, 32 r°; Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I,
blz. 340; Biographieën, fol. 15o v°.
2) HS. DV, fol. 45v°; MS. 8849-59, fol. 53 v°, 54 r°.

3) HS. DV, fol.

22

r°.
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oefenen, bij Brinckerinck. Onder andere zeide zij: „Och
Heer, mochten wij nu het huisje binnengaan en bezien,
waarin Jezus is geboren ". Maar hij antwoordde: „Wat
spreekt gij van dat huisje, dat toch maar stoffelijk was?
Veel liever zou ik wenschen, dat uw hart de woning was,
waarin Hij kon en wilde verkeeren" 1 — Het was niet
zeldzaam, dat zulke uitspraken van Brinckerinck's lippen werden gehoord; toch kon hij, ondanks zijn diepere
opvattingen, even week en overgevoelig zijn als anderen.
Toen Katharina van Naaldwijk werd gekleed, las hij de
evangelieles; en zóó schreide hij bij die plechtigheid,
dat hij zijn taak niet ten einde kon brengen. Vóór het:
„ite, missa est" moest hij, door zijn aandoening overmand, de kerk verlaten s).
).

i) HS. DV, fol. 4i ro; MS. 8849-59, fol. 5o r°.
2) HS. D, blz. 96. Verg. ook blz. 252: toen hij Lijsbet van
Delft beschreid zag komen om het sacrament te ontvangen,
„doe en conde hij sine tranen niet ontholden". — Hierbij mogen
wij niet vergeten, dat deze overgevoeligheid gedurende de middeleeuwen meer voorkwam en voor een bijzondere genadegave
gold. Men sprak van de „gratia lacrimarum". Ik herinner aan
hetgeen verhaald wordt van Siard, die in 1194 abt werd van
Mariëngaarde, de oudste praemonstratenser abdij in onze noordelijke gewesten: „Sic ergo fuerunt sibi panes die prosperitatis
et nocte adversitatis lacrime, ab intimis cordis affectibus erumpentes, ut, movente dulci spiritu Ihesu Christi intus cum Maria
Magdalena humiliter et dulcissime debriatus, animam non siccam
et aridam quasi terram, cum psalmo: „Miserere mei, Deus", ad
Deum sublevaret; sed madentibus genis• repletus aqua vivi fontis
(quam mulier Samaritana, ad puteum posita, adhuc carnalis
ignorabat) dulciter absque ypocrisi ad excitationem fratrum foras
in faciem derivaret. Has itaque lacrimas etiamsi occultando
reprimere voluisset, non potuit, quia fluebant impetu de Libano,
videlicet de puro et excelso monte Ihesu Christo" (Gesta abbatum
Orti Sancte Marie, ed. Aem. W. Wybrands, Leeuw. 1879, pag. 89).
Verg. voorts wat Caesarius van Heisterbach (begin van de dertiende eeuw) over deze „gratia" schrijft (Dialogos Miraculorum,
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Practisch, gelijk in alles, was Brinckerinck ook in
zijn godsvrucht. Om hem te leeren kennen, moeten wij
afdalen van de hoogten van het schouwende naar de
vlakte van het werkende leven. Geen mysticus als
Hendrik Mande 1 ) of Gerlach Peters 2 ) was hij. Wel
geloofde hij, gelijk al zijn tijdgenooten, in visioenen
die uit het Rijk des lichts, maar ook uit dat der
duisternis 3) konden komen, doch hij zelf had de gave
van het tweede gezicht niet, en zijn leiding was er
evenmin naar om die gave bij de zusters aan te kweeken.
Op de practijk des levens kwam het bij hem vooral
aan; de heiligende kracht der moderne devotie moest
in zijn omgeving zich openbaren in werkzaamheid. Niet
dat het hem te doen was om de vruchten van den
arbeid: hij mocht ze op prijs stellen en zijn „ootmoedige
zusters" als „gulden boomen" roemen 4), het was toch
ed. Strange, vol. I, p. 88-90). Wouter van Utrecht, abt van Villers,
bezat haar niet; hij verkreeg ze eerst op het dringend gebed
eener vrouw in Brabant, die verklaarde : „Primo quidem Dominum
durum inveni; sed dixi ei: Domfine, non evades manus meas,
nisi monachus ille habeat gratiam lacrimarum. Et statim concessit
tibi". — Dat men wel eens trotsch kon zijn op deze genadegave,
blijkt uit het verhaal p. 9i.
i) Zie over hem Dr. G. Visser, Hendrik Mande, 's-Gravenh.
1899, en de daar aangehaalde literatuur.
2) Hij wordt gekend uit de monographie van Moll, Gerlach
Peters en zone schr ten (k(erkliist. Archief, dl. II, 1859, blz. 145-246).
Verg. voorts Acquoy, Windesheinz, dl. I, blz. 271-280.
3) ren ongenoemde zuster, die Jezus dlkwljts gegeeseld en
bebloed zag, moest op last van Brinckerinck die verschijning
bevelen heen te gaan (HS. D, blz. 25). Waarom? „Non enim
credidit quia Dominus esset" (MS. 8849-59, fol. 159 vo).
4) 1-IS. DV, fol. 24 r°. Een ander maal, in een gesprek met
Heer Wessel, een proost uit Gelderland — soms van Klaarwater
bij Hattem ? zie HS. D, blz. 243, 249 — is er sprake van een
„guldenen barch". Verg. ook Ned. Archief voor Kerkgeschicd., dl. I,
blz. 338.
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in de eerste plaats het werk op zichzelf dat hij aan
dat hij goed en heilig achtte. „Zusters ", zeide-beval,
hij eens in een gloedvolle toespraak, „indien ik wist,
dat ledigheid u Gode nader zou brengen dan arbeid,
ik zou het met Zijn hulp wel zóó weten te maken, dat
gij nimmer de hand aan het werk hadt te slaan. Maar
het werk is heilig en zalig; het houdt de natuur der
pas bekeerden in bedwang; zij vergeten daardoor hare
vroegere wereldsche gedachten en worden tot grooter
vurigheid opgewekt. Want als wij ijverig hebben gearbeid en daarna een korten tijd ons verpoozen, dan
houden wij ons des te vuriger bezig met de dingen
die Godes zijn. Ja, ik heb dikwijls opgemerkt, dat velen
uit u, wanneer zij na den zwaarsten arbeid zich tot het
gebed begaven, zich het vroomst en het reinst gestemd
voelden .... Daaruit blijkt wel duidelijk, dat het werk
de devotie niet in den weg staat, maar bevordert "').
En treffend door eenvoud en waarheid volgt hierop de
gulden spreuk, die wij het levenswoord van Brinckerinck
zouden kunnen noemen: „Wie vlijtig en trouw is van
binnen tot onzen lieven Heer, die is ook vlijtig en trouw
van buiten tot zijn arbeid of handwerk, zooveel als
hij kan" ").
Dat de ontwikkeling van onze goede gaven door onvermoeide inspanning altijd min of meer samengaat
met de ontwikkeling van minder edele eigenschappen,
ook hiervan was Brinckerinck niet onkundig. Alleen
een leven van volstrekte werkeloosheid, van apathie,
zou, met onberekenbare schade natuurlijk voor onzen
hoogeren aanleg, den lagere misschien kunnen dooden.
i) HS. DV, fol. 25; Ned. Archief voorKerkgeschied., dl. I, blz. 339;
1 532) HS. DV, fol. 25 va.

Biographieen, fol.
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Maar zoo wilde Brinckerinck zijne zusters niet leiden.
In eenvoudige, juiste beeldspraak hield hij haar voor
te blijven arbeiden, doch evenals de landman het onkruid uitroeit, dat te gelijk met het goede gewas opkomt,
zoo moesten ook zij uit den akker des harten de dis
doornen wegrukken. Ongedaan mocht een goed-telsn
werk in geen geval blijven: zou ook de landman niet
zijn oogst moeten missen, wanneer hij uit vrees voor
het onkruid het zaaien naliet? 1 )
Met dit practische in Brinckerinck's natuur hangt
eveneens zijn waardeering van de ascese samen. Hij zou
geen leerling van Gerrit de Groote geweest zijn, als hij
haar niet zelf beoefend en van de zusters geëischt had.
Men merke echter zijn wijze beperking op. Geen buitensporig drijven op den weg van zelfkwelling en ontbering; geen dooden van het vleesch in die mate, dat
geregelde inspanning onmogelijk werd! Integendeel:
gegeven eenmaal de levensopvatting van het klooster,
werd de ascese door Brinckerinck zoozeer op de juiste
plaats gesteld, dat zij in harmonie was met het overige
en niet alles overheerschte en aan zich opofferde.
Weelde mocht te Diepenveen in geen enkel opzicht
heerschen; elk privaatbezit was doodzonde, de zwaarste
straf waardig 2 ). Wie zich aan het een of andere voorwerp hechtte, moest met schade en schande leeren
den lust der zinnen te dooden. De kleederen moesten
zoo onooglijk om het lijf hangen, dat zij in hunne
vormeloosheid geleken op twee saamgebonden zijden
i) HS. DV, fol. 33 r°; MS. 8849-59, fol. 46 r°.
Hij zeide nl. dat de zuster, van wie na haar dood uitkwam,
dat zij ook maar het minste had bezeten, niet op het kerkhof
zou begraven worden (HS. DV, fol. 45 v°, 46 r°; MS. 88 49 - 59,
fol. 54 r°). Iets dergelijks vinden wij bij De Groote: zie mijn Pre2)

diking vang Geert Groote in Teyler's Theologisch 7ijdsch; ift, dl. V, blz.

210v.
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spek 1 ). Maar aan den anderen kant liet hij evenmin
te sterke overdrijving toe. Een voorbeeld hiervan is
mij alleen uit Meester -Geertshuis bekend: daar gaf hij
last dat Fenne van den Gronde (een zuster van pater
Johannes, zijn voorganger), die al te armelijk gekleed
ging, een beteren rok zou krijgen, of hijzelf zou haar
dien verschaffen 2 ). Wat echter het voedsel betreft is
te Diepenveen het volgende gebeurd. Eens maakte
Brinckerinck de opmerking, dat het brood goed en
smakelijk moest zijn. Een der zusters voerde daartegen
aan, dat men er dan al te veel van zou eten; waarschijnlijk was zij tot strenger ascese geneigd, of vreesde
zij, dat de hoogere uitgaven de middelen van het klooster
te boven zouden gaan. In beide opzichten werd zij door
Brinckerinck terechtgewezen. „Zuster", zeide hij, „gij
wilt dat men er weinig van eet, maar ik heb gaarne
dat men er veel van gebruikt. Ik vertrouw op God, dat
Hij u alles zal geven wat gij dagelijks tot uw nooddruft behoeft" 3).
Zoo waren Brinckerinck's opvattingen; maar tegenover
het licht dat hij in zich droeg en dat, zoolang hij de
geestelijke leidsman was, het klooster doorstraalde, zijn
ook enkele schaduwzijden op te merken. Ondanks zijn
vertrouwen op God, die het goede werk der geloovigen
zeker in Zijn bescherming zou nemen, was Brinckerinck
niet vrij van dien „angst Godes", die van jongs af hem
gekenmerkt had en die door zijn omgang met De Groote
niet weinig was versterkt. Een man met zooveel zedelijken
ernst als hij kon natuurlijk den strijd des levens niet
i) HS. DV, fol. 46 r°; MS. 8849-59, foI. 5; Biograpáuën,
foI. rsz ro.
2) HS. G, fol. 14 vo.
3) HS. DV, fol. 43 v'. Verg. 1\TS. 8849-59, fol. 52 ro.
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strijden zonder door diepgaand zondegevoel te worden
gepijnigd. Het deed telkens weder de vraag bij hem
oprijzen : zal ik met mijn goeden wil, maar ook met
mijne vele en groote tekortkomingen zalig kunnen
worden? Zal de Rechter eenmaal, wanneer goed en
kwaad in de weegschaal worden gelegd, mij tot de
uitverkorenen kunnen roepen? De gedachte daaraan
drukte dikwijls zijn stemming en deed hem met angstvalligheid alles wikken en overwegen. Het kleinste kon
hem met bezorgdheid vervullen. Zoo hield hij eens de
zusters in vollen ernst voor, dat een broeder vagevuur
had moeten lijden om drie erwten die hij verspild had 1).
En zulke woorden uit zin mond werden niet vergeten:
zij kweekten dezelfde angstvalligheid aan. Zwedera van
Runen placht zich op de genoemde uitspraak te beroepen, als zij met de uiterste omzichtigheid omging
met het gemeenschappelijk goed. Vreemd is het dan
ook niet, dat Brinckerinck wel eens de verzuchting
slaakte: „Och zusters! de weg ten eeuwigen leven is
veel nauwer dan wij meenen" 2 ), of dat hij op een
wandeling tot zijn metgezel. zeide: „Zie broeder, indien
een engel des Heeren tot mij kwam en zeide: Johannes,
houd uw hals gereed en laat mij uw hoofd afhouwen,
en gij zult in het vagevuur zijn, — dan zou ik mij
gaarne onderwerpen opdat ik op den dag des oordeels
zeker zou zijn van mijn zaligheid" 3). Vroolijkheid veroordeelde hij; de ware devotie moest, volgens hem,
samengaan met stemmige ingetogenheid. Eens waren
i) HS. D, blz. 49.
2) HS. DV, fol. 42 r°. Verg. zijn vermaning: „Een devoet
dernkijn sal altoes anxt hebben in allen dingen diet doet"
(hérkhist. Archief, dl. IV, i866, blz. 161 ; zie ook blz. 138).
3) Thom. a Kempis, Vita Brinckerinck, S ; zie ook Ned. Archief
voor Aerkgeschied., dl. I, blz. 349.
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vier zusters in zwaren arbeid op het veld bezig; zij
verlichtten haar taak door te zingen en lieten hare
stemmen in de vrije natuur helder opklinken. Dit ergerde Brinckerinck; immers het klonk niet „devotelijk"
en profeteerend sprak hij: „Zij zingen daar nu; zij zullen
later niet zingen, als zij het hier wenschen te doen" 1 ).
Voeg bij dit gedrukte, dit angstvallige nog dat zijn
godsvrucht iets had van hetgeen men in later tijd
methodisme heeft genoemd. Intusschen, hierover wil ik
thans niet uitweiden; het zal vanzelf in het oog vallen
bij de behandeling van zijne collatiën.
Beschouwen wij dan die preeken van naderbij. Zij
vormen een van de belangrijkste onderdeelen van
Brinckerinck's werkzaamheid te Diepenveen. Waardoor
hij ook invloed heeft geoefend, met het levende woord
vooral heeft hij de harten weten te bereiken.
De naam collatiën 1 ) duidt reeds aan van welken aard
de toespraken van Brinckerinck waren. Improvisaties,
waarop hij zich niet had voorbereid, hield hij voor de
zusters; uit den rijkdom van zijn levenservaring, uit de
diepte vooral van zijn godsvrucht sprak hij zooals de
geest het hem ingaf. Meermalen kwam het voor, dat
hij bij den aanvang niet wist waarover hij zou handelen.
Dan vroeg hij een zuster over welk „goed punt" zij
juist had nagedacht; het onderwerp, dat hem op deze
wijze aan de hand werd gedaan, werkte hij uit in zijn
toespraak 3). Wij hebben hier dus met een geheel ander
soort preeken te doen dan met die, welke hij in de
i) HS. DV, fol. 40 r).
2) Verg. Dumbar, Analecta, I, p. 185 (in de Vita Do-mini Johannis
Natten): „Non faciebat declamationes aut diuisiones more predicatorum, ne scilicet exhortatio eius atque monitio collationis
amisso nomine sermonis nomen acciperet".
3) I-IS. DV, fol. 34 ; verg. MS. 8849-59, fol. 47 r°.
I2
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Mariakerk hield en waarop hij zich met ernstige studie
had voorbereid.
En toch, het vluchtige woord, dat, na snel in 't hart
te zijn opgekomen, de bestemming had om zijn goede
werking in verwante zielen te verrichten en dan weder
te verdwijnen, juist dit is door een gelukkigen samenloop van omstandigheden voor ons bewaard gebleven 1).
Onder de hoorderessen te Diepenveen was ook de ons
bekende zuster Lijsbet van Delft, die over een vaardige
pen beschikte en de collatiën van Vader Brinckerinck
„als wt den monde godes" opschreef 2 ). Het meeste dat
men in het klooster van zijn toespraken bezat, had
men aan haar te danken. Het meeste; er waren dus
ook anderen, die hetzelfde nuttige werk verrichtten.
Zeker is dit gebeurd in Meester-Geertshuis 3), waar
Brinckerinck natuurlijk ook zijne collatiën hield 4). In

i) De collatiën van Brinckerinck zijn volgens twee handschriften uitgegeven door Moll in het Kerkkist. Archief, dl. IV,
Amst. 1866, blz. 97-167. De titel is: Acht collatiën van 7ohannes
Brinckerinck, eene bijdrage tot de kennis van den kanselarbeid der broeders
van het gereene leven. Een fragment „van swighen" heeft Moll niet

opgenomen, „omdat het van geringe beteekenis en waarschijnlijk
niet van Brinckerinck is". AIs diens negende collatie is het echter
uitgegeven door Dr. W. de Vreese te Gent.
2) HS. D, blz. 2 53.
3) Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 346; Dumbar, Analecta, I,

p. 18 seq.
4) In Meester -Geertshuis zaten de zusters onder de preek
met den rug naar Brinckerinck gewend, zooals blijkt uit de boven
aangehaalde mededeeling van Beerte Swijnkes. Verg. Brugman's
gezegde in zijn sermoen over de drie Tafelen (afgedrukt bij Moll,
Jokannes Brugman, dl. I, blz. 221-239): „Ic sie u nu al op uwen
rugge hier voer mij sitten" (blz. 232). Te Diepenveen behoefde
dit niet te gebeuren: daar droeg men „dichte wielen" (HS. D,
blz. 359) en was het aangezicht bedekt (aldaar, blz. 334)•
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later tijd heeft Rudolf Dier 1 ), die een zijner opvolgers
in het zusterhuis te Deventer is geweest, die aanteekeningen verzameld, het bij elkander behoorende te
zamen gevoegd en het geheel in acht collatiën gesplitst.
Zijn bewerking geeft Brinckerinck's toespraken natuurlijk niet met woordelijke getrouwheid weer; maar hij
zelf bericht ons niets anders dan dat hij de voorhanden
zijnde stof heeft geordend en er is, ook uit andere
oorzaak, reden om aan te nemen, dat het wel degelijk
Brinckerinck's eigen, onvermengd werk is dat hij ons
heeft overgeleverd l).
Welke de voortreffelijke eigenschappen van dat werk
zijn, ligt voor de hand. Deze collatiën munten uit door
groote frischheid, natuurlijkheid en eenvoud; zij zijn
opgeweld uit het warme hart dat tot spreken drong en
hebben niets gekunstelds. Vooral zijn ze rijk aan kernspreuken, pittige woorden vol levenswijsheid en vroomheid, die Brinckerinck met groot talent te pas wist te
brengen, evenals Thomas a Kempis, Gerlach Peters en
andere devoten.
Daartegenover staat, dat de samenhang niet groot is
tusschen de gedachten, die met zooveel frischheid worden
voorgedragen. Zelfs na de bewerking, die het gelijksoortige bijeenvoegde, is het nog slechts een dunne draad,
die de onderdeelen verbindt. Van eenheid is eigenlijk
geen sprake; evenmin van een diep doordringen of
ontleden. De denkbeelden zijn naast elkander gesteld,
komen niet uit elkander voort; de overgangen zijn niet
altijd geleidelijk en eindelijk ontbreekt het niet aan
i) Dat hij de bewerker is, zegt Dumbar, I.I. p. 19, welke
opmerking bevestigd wordt Ned.. Archief voor Kerkgesehied, t. a. p.
2) Immers, de taal der collatiën staat hooger dan het Dietsche
proza van Dier, dat wij in HS. G, fol. 133 v°-137 v' vinden (de
gedeeltelijke levensbeschrijving van Lutgerd van Buderick).
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talrijke herhalingen. Een en ander maakt het zeer moei
een bevredigend overzicht te geven; waar men ook-lijk
binnendringt in deze gedachtenwereld, overal loopt men
gevaar, enkele onderdeelen uit het oog te verliezen en
daardoor te verwaarloozen.
Als trouw zoon zijner Kerk, is Brinckerinck natuurlijk
uitgegaan van de Roomsch- Katholieke leer. Doch het
zijn geen theologische bespiegelingen waarmee hij zijn
gehoor bezig houdt: hij staat midden in de practijk
van het kloosterleven der zusters. Dit in het oog houdend,
mag men zich niet op een dwaalspoor laten brengen,
door al te veel acht te slaan op hetgeen Brinckerinck
niet zegt in zijne collatiën. Het is zoo: van de aanroeping der heiligen is slechts zeer zelden sprake 1 ), en
ook van de vereering van Maria hooren wij weinig.
Ziehier de eenirae plaats die min of meer uitvoerig van
Ende wi sullen haer bidden, dat si
haar spreekt:
ons graci verwerve, dat wi haer exempel na moeten
volghen, ende dat Si ons bedecken wil onder hoer wide
mantel, want si is gheworden een moeder der ontferm
2 ). Maar juist deze plaatsen, hoe weinig in-hertic"
getal, bewijzen, evenals de vroeger aangehaalde uitspraken van Brinckerinck over het vagevuur, dat ook hij
zich geheel binnen de grenzen der kerkleer hield en
dat men niet het minste recht heeft hem, in welk opzicht
dan ook, een voorlooper der Hervorming te noemen.
Hoogstens mogen wij de opmerking herhalen, die wij
reeds naar aanleiding van zijne preekcn te Deventer
hebben gemaakt: bij hem stond dc vereering van Jezus
op een voor zijn tijd in het oog loopende wijze boven
die der heiligen en van Maria.
,.....

I)

KerLriist. Arclaic. dl. IV, blz. 153 v.
Aldaar, blz. 167. Verg. blz. 159.

2)

ISI

De collatiën van Brinckerinck hebben de volgende
opschriften, die telkens den inhoud in het kort aangeven:
i. „Van der bekeringhe"; 2. „Van berespinge"; 3. „Van
der rhehoersamheit" ; 4. „Van der oetmoedicheit" ;
5. „Van den heiligen sacrament" ; 6. „Hoe wi sellen
striden teghen die ghebreken ende teghen die sinlicheiden" ; 7. „Van den arbeide van buten ende van
binnen, ende hoe wi ons oefenen sullen in den ghebeden des daghes ende des nachts"; 8. „Hoe wi dat leven
ende die passie ons liefs heren na sellen volghen ". —
IDoor alle klinkt dezelfde grondtoon: de mensch mag
zich nooit tevreden stellen met het uitwendige werk
alleen, de goede gezindheid des harten, die boven alles
God en Zijn eer zoekt, mag nergens ontbreken. Wij
vernemen hier den naklank van De Groote's prediking:
met welk een zedelijken ernst en innigheid heeft de
meester hetzelfde verkondigd'), en hoe blijkt het, dat
het goede zaad door hem gestrooid, althans in het hart
van dezen leerling vrucht heeft gedragen! — Om een
zoo aanschouwelijk mogelijk beeld te geven en geen
schade te doen aan de edele na'ivetcit van de taal, zal
ik hier en later Brinckerinck zelven laten spreken door
uit zijn lessen en lesringen de meest karakteristieke
woordelijk aan te halen. „Een guede wille of goede
begheerte totten gheesteliken voertganc, dat is een
beghin alles guedes.... Daerom sellen wi in al onsen
werken onse waerom ansien .... Ende waert oec sake
dat wi veel goeder werken van buten deden, waert niet
mit onsen wille ende dat wi daer gheen mynne toe en
hadden, soe en waren Si ons niet verdientlic, noch wi
en mochten daer niet salich mede werden ". En wat
i) Zie mijn I'r'ding van Geert Groote, in 7éyleL's Theologisch Tijd
schrift, dl. V, blz. 78v.
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degenen betreft, die het kwade nalaten: „Al werden
sulke menschen onthouden overmids menscheliken
dwange ende scaemte, dat si die sunden niet en doen,
daer si toe bereit sijn, si sellen nochtan voer gode
gheordelt werden nae verkiesinge hoers willen. Mer die
ghene die alsoe staen, al mochten si der werlt gheliker
wesen, si en begeerdens niet.... die hebbent voer gode
al ghedaen ende sellen enen goeden rechter vijnden". —
„Ende want wi onse wille ende werken sellen ordinieren
nae den wille godes, so sellen wi raet vraghen van
onsen lieven heer, hoe wi onse werken doen sellen,
ende seggen: lieve heer, hoe wil di dat ic dit werc
doen sel ?" Opdat wij niet in het duister zouden tasten,
heeft „onse lieve here een bekennen of een vonkelken
ghegheven enen ygheliken mensche in sijnre sielen, dat
seghet ende wiset ons, dit is goet ende dat is quaet".
Doch daar staat tegenover: „Alsoe dicke als wi onser
sinlicheit of onser toeneighelicheit volghen in horen of
in sien of in anderen sinnen, soe Betten wi een duuster
wolken tusschen god ende ons, dat wi niet hoeren en
konnen wat god in ons spreket". Troostrijk is intusschen
de gedachte: „Ende al ist dat wi in desen leven alsoe
puur niet geleven en kunnen in ghedachten, in woerden
ende in werken, als wi sculdich waren te doen, nochtans
sellen wi ons daer toe pinen, waer wi moghen, ende
wat ons dan ontbreket, dat wil onse lieve here vervullen
mit sijnre pinen, die hi om ons geleden heeft ".
Dezelfde eisch, die in al deze vermaningen doorklinkt,
wordt natuurlijk ook gehandhaafd ten opzichte van de
communie. De zusters „ontfangen onsen lieven here
sacramentlic", maar zij moeten Hem ook „gheestlic ontfangen". Als zij „sonder ynnicheit" zijn, verkeeren zij
in „groeten perikel ". Zij, die dan zeggen: „ia, ic hebbe
alle punten wel ghebiecht die ic weet, ic sel mijn ghebet
-
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spreken ende ic mach dus wel tot onsen lieven here
gaen, dien ghebreket noch alte wonderlike veel". —
„Dic sellen wi.... seggen: lieve here, ic woude dat ic
u mit soe groter vueriger mynnen ende sueticheit mijns
herten ende onderwerpen mijns selves konde ontfaen,
als u ye mensche ontfenc, mer daer ist alte veer of.
Lieve here, konde ic doch den wille daertoe crighen!....
Ende ontfangen wi onsen lieven heren niet gheestelic,
soe en moghen wi hem nymmermeer sacramentelic tot
onser salicheit ontfangen. Dit is onsen lieven heren
gheestelic te ontfangen: alle dien dingen aen te hangen,
die onse lieve here van ons ghedaen wil hebben, ende
neerstelic te merken, of alle die dingen, die wi doen,
nut gode gheboren sijn of niet" I).
Zoo wekten Brinckerinck's collatiën in het algemeen
op om af te steken naar de diepte en God met de
volle toewijding des harten te dienen. Vragen wij nu
elke gedachten hij in het bijzonder heeft ontwikkeld,
dan meen ik, dat niets wezenlijks van zijn kloosterpre
schaduw wordt gelaten, wanneer wij de-dilnge
vollende uitspraak tot punt van uitgang nemen: „Dat
cruse, dat wi sculdich sijn te draghen, dat heeft vier
hoelen. Dat overste van desen cruse is minne, dat wi
onsen lieven heer in minnen pinen an te hanghen ende
ons linen mit hem te verenighen, ende dat wi oec in
minne[ pinen onsen evenmenschen te hebben. Die
rechte, arme des cruces is ghehoersamheit sonder uutnemingge. Die lufter arme des crucen is lijdsamheit.
Die vo¢ des cruces is oetmoedicheit, dat wi in den
gronde kns herten oetmoedich sijn" 2).
I) Al ht bovenstaande is in hoofdzaak bijeengebracht uit de
volgende piatsen; Kerkhist. Archief, dl. IV, blz. 112, 121, 113-I15,
IIó, I20, 14 -146.
2)

Afdaal blz. 164.
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Allereerst dan de liefde tot God. Zij openbaarde zich
reeds in den zedelijken ernst, waarvan hierboven sprake
was; om haar aan te kweeken wekte Brinckerinck de
zusters op, dat zij zich telkens „Gode offeren" zouden.
Wat hij hiermee bedoelde? Zich met al het zijne voor
Gods aangezicht te stellen; af te sterven van de zonde,
eigen wil te verzaken en zichzelven te verliezen door
de overgave met hart en ziel aan God, — in het kort:
het leven uit- en inwendig Hem toe te wijden 1 ). „Mit
gewelde seldi u an onsen lieven heren drucken ende
seggen: lieve here, ic wil ymmer u wesen." Als toonbeelden van vroomheid worden Ruusbroec en Gerrit de
Groote geprezen, die zich dikwijls Gode offerden 2 ).
Nauw verbonden met de liefde tot God is die tot
Christus. En nu is het merkwaardig, hoe in Brinckerinck's
collatiën alle opwekkingen om zich langs den weg der
mystiek met den Bruidegom der zielen te vereeniget
ontbreken. De onder de devoten zoo geliefde uitdruikingen en gebruikelijke spreekwijzen 1 ) hoeren v ij
nimmer uit zijn mond. Voor hem, den man der practjk,
was dit de hoogste, ja de eenige cisch : wie Jezus lefheeft moet in handel en wandel hem navolgen. Al :on
Brinckerinck zich een enkele maal hoogst zondering
uitdrukken als hij sprak over God en wat Godes is ¢),
i) Zie hierover a. w., blz. u6, 117, 139, 1 5 2 .
2) „Onse vader miester Gherrit die Groet beclaeche eens
soe iammerlic, dat hi hem niet meer dan sevenwarf of ieghenwarf in enen daghe gheoffert en hadde; ende dat belaechde
hi eens, dat hi mer twiewarf of driewarf in eenre ncht hem
gheoffert en hadde, recht of by dien nacht at verlorel hadde"
(t. a. p., blz. 152).
3) Zie hierover de derde en laatste afdeeling van dit foofdstuk.
4) Ik denk bijv. aan het verhaal, dat wij opgeteel.nd vinden
in MS. 8349-59, fol. 47 ro : „Ille [Brinckerinck] audit humilitate
eius [Iuttae ter Beec] gauisus et ardore spiritus acensus, excla-
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in zijne collatiën en met name in de achtste, waar hij
handelt over de navolging van Christus, vernemen wij
de kalme, de eenvoudige taal van den vrome, die opwekt
tot een rein en christelijk leven. „Onse lieven heer ist
beghin; in hem sellen wijt beghinnen, want hi soit int
evanghelie: ick bin dat beghin .... wi sullen voer ons
setten sijn heilighe leven, daer hi ons in voerghegaen
is, ende sullen onsen brudegoms exempel voer ons
setten als een spiegel, dacr wi na wanderen sullen, als
hi voerghegaen heeft, in oetmoedicheit, in ghelatenheit,
in goedertierenheit, in ghehoersamheit ende in minnen;
hoe luttel hi sprac ende hoe stille hi was, hoe hi niet
en lachte noch niet en spotte, hoe innich hi was in
synen ghebede, hoe lijdsam ende verduldich in vasten
ende in waken, in honger ende in dorst, in ,coude, in
hetten, in armoede, in moetheiden sijns predikens, ende
sonderlinge in liden der alre bitterste passien, opdat hi
ons exempel gheven woude hem na te volghen. Dacrom,
du, die Christus deerne biste, ommevanc mit al dijnre
herten des cruces seghe, ende bereide di selven daechs
ende nachts totten wercken gods". Wel moeten wij allen
ervaren, dat „wijs niet ghemaect en hebben als wi souden" en „dit mach wel een lid en in ons maken ", maar
— voegt hij er kernachtig bij — „watter pinicht dat
reynicht".
Wij bemerkten het reeds: voor Brinckerinck waren
godsdienst en zedelijkheid zóó onafscheidelijk verbonden,
dat de laatste noodzakelijk uit den eerste moest voo rtmauit et dixit : 0, o, Si tenuisses eum ! Deus enim Brat aut
angelus tuus. Interrogauit ergo eum soror Salome, tune priorissa
dicens: Domfine, quomodo cum tenere debuisset? Cui ille : per
collum, inquit, ipsum tenere debuisset atque dixisset: Obsecro
ut stes, non enim dimittam te nisi maiora dando mihi benedicas". —
Verg. HS. DV, fol. 34V'.
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komen. De volle nadruk valt bij hem op het goede en
deugdzame leven: daarin immers openbaart zich de
liefde, die het hart voor God en Christus koestert.
Aangrijpend is de ernst, waarmede hij opwekt tot den
strijd tegen de zonde en de ontwikkeling van onze
hoogere natuur. Over beide een kort woord.
Voorop stelt Brinckerinck het feit, dat „al dese tijt
een ridderscap is eens kerstenmenschen .... Alle daghen
sal hi wat van sijn ghebreken pinen te verwinnen, nu
wat, morgen wat ende in elker ure wat". En hij moet
het doen door zich te oefenen — van zijn „ioncheit"
af 1
in de deugden, die juist het tegenovergestelde
zijn van de zonden, waarmede hij zich besmet weet.
Zoo kan hij „die welluste der sinlicheit verwinnen" en
„een gheestelic mensche" worden. Maar al is dat „een
van den meesten wellusten, die men in der aerden
hebben mach", hoe weinigen smaken dit. voorrecht 1
„Die verloren soen, die al sijn goet qualic toeghebrocht
hadde, quam daertoe dat hi die verkenen hoede. Ic
heb anxte datter veel verkenhoeders sijn in der ver
Dat is u die verkenen te hoeden, die sin--gaderin.
licheit te volghen, als wanneer die sinlicheit sonder
reden gheneycht is te callen, of te horen, of te sien,
of enich ander dinc te doen. Volghen wi se dan, so
hueden wie die verkenen. Ende ist dan dat wi tot noch
toe die verkens ghehoet hebben, so sullen wi ons pinen
nu weder in ons vaers hulde te comen, ende segghen:
)

—

i) Hierop dringt vooral het begin van de eerste collatie op
treffende wijze aan (blz. iii v.). Een der beelden, die Brinckerinck
hier gebruikt, was zeer geliefd bij de devoten: „Wy sellen doen
als die byen, die vergaderen alsoe veel honichs in den somer,
dat si des wynters ghenoech hebben ". Verg., wat Brugman betreft,
diens Collaciën, medegedeeld door D. J. M. Wüstenhoff, Archief
voor Ned. Kerkgeschied., dl. IV, blz. 131.— Zie voorts HS. D, blz. 63.
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ic sal wederkeren tot mynen vader; ic heb tot noch
toe die verkens ghehuet". Dat Brinckerinck helder zag
en door waarachtigen ernst bezield was, blijkt opnieuw
uit de fijne opmerking: „Sommighe, die een goede
natuer hebben, die gaen daer vast mede heen, ende
laten hem daermede ghenoeghen, ende en pinen hem
niet voert te gaen. Maer die goede natuer en is gheen
ghewonnen duechde, want dat een beeste is wel beter dan
dat ander. Maer die ghene die een haestige, hoemoedighe natuer hebben ende die mitter hulpen gods ende
groten arbeit verwinnen, die crighen rechte ende ghe-

wonnen duechden".
Want, leerde hij verder, op den weg der heiligmaking
is iedere zonde die overwonnen wordt een gewonnen
deugd. „Ende also dicke als een mensche een ghebreck
verwynt, rechtevoert stortet god in die stede een duecht,
want die stat en mach niet ledich bliven". Aan die
vrome erkenning van Hooger bijstand paart zich de
opwekking: „Onse lieven heer heeft ons ghescapen na
synen beelde ende na sijn ghelikenisse. Dat beelde
hebben wi in ons behouden, maer die ghelikenisse is
seer verderft overmits onse quaetheit. Daerom moeten
wi seer arbeiden mitten erachten der sielen, die onsen
lieven heer ghescapen heeft, dat wi weder totter ghelikenisse gods mochte comen, dat is dat wi die doechden
mochten crighen". — Bij al het schoone en liefelijke
dat Brinckerinck's vermaningen hier kenmerkt, komt
tevens voor den dag wat ik vroeger zijn methodisme
heb genoemd. Hij geeft een gansche dagverdeeling aan
en voor ieder oogenblik een vrome oefening. Wat de
zusters hadden te doen, te denken en te bidden des
morgens als zij opstonden; nadat zij zich hadden aangekleed; vóór zij aan het werk gingen; bij het begin
van de mis; des avonds na afloop van haar dagtaak;
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wanneer zij voor haar bed stonden en eindelijk als zij
gingen slapen en des nachts wakker werden, — dit
alles wordt met groote uitvoerigheid voorgeschreven r).
Ook ontbreekt het niet aan raadgevingen als: „wanneer
u quade ghedachten te voerren comen, soe maect een
cruce voer u herte".
Als ten nauwste samenhangend met de liefde tot God
noemde ook Brinckerinck de liefde tot den naaste.
Deze echter komt in de ons overgeleverde collatiën
slechts zijdelings ter sprake 3); en wat hij er van zegt
is in hoofdzaak samengevat in drie punten. Vooreerst
moesten de zusters het geestelijk welzijn van hare mede
wille" bevorderen-klosteringmv„uhen
als van zich zelven. „Dat ander punt is, niercent te
oerdelen, mer medeliden te hebben mit den ghenen
die in crancheiden ende in ghebreken sijn, ende die
te helpen nae onsen vermoghen; niet mit verstoertheit
te dencken, hoe hevet hoer die suster, mer dencken,
mochte ic dat susterkijn helpen, dattet (lat ghebrec
verwonne, ic woude gaern daer voer wat liden. Konde
men anders daer niet toe doen, soe sellen wi daer voer
bidden .... ende wi sellen se ontschuldighen ende hopen
dat hoer meninge onse lieve here is. Dat derde punt
is, goetwillige sucticheit totten ghenen die wi berispen,
ende dien bedienstigher te wesen, nae dat wie berispet
sijn, dan wi te voren waren 3) .... Deze uutgherecte 4)
mynne ende medeliden ende goetwillicheit ende goet-

i) Kcrkhist. Archief, dl. IV, blz. x59 -162.

2) Aldaar, blz. 124 V.
3) Hetzelfde uitvoeriger en met een teekenachtig voorbeeld
nader aangedrongen, I-IS. DV, fol. 35 v° (verg. MS. 88 49 - 59,
fol. 48V0).
4) Zich ver uitstrekkende.
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willighe sueticheit is als een seelkijn van drien strengen,
dat niet lichtelic ghebroken en wert".
Dit wat de liefde betreft 1 ), die Brinckerinck als het
„overste" aanduidde van het kruis, dat wij te dragen
hebben. Thans over de gehoorzaamheid, die de rechterarm is.
Wij zullen wèl doen als wij in het oog houden, dat
al de geboden, die hierop betrekking hebben, gericht
zijn tot zusters, die een plechtige gelofte van gehoor
hadden afgelegd. Wat Brinckerinck haar voor--zamheid
houdt, dient dus alleen om haar verder te leiden op
een weg, dien zij zelven als den beste hadden gekozen.
De grondgedachte, waarin al de overige wortelen, is
deze: „die heilighe kerke heeft ingheset, dat wi enen
mensche boven ons sellen hebben; ende wat ons die
seit, des sellen wi te vreden wesen ende gheloeven dat,
soe wat hi ons seghet, dat dat die liefste wille gods is".
Ziehier het beginsel; de gevolgtrekking daaruit is:
„weder 2 ) ons god selve of onse overste ghebiet, dat
is allike vele". Daarom zijn de zusters veilig en verantwoord, wanneer zij zich „tot simpelre ghehoersamheit
gheven". De geboden hebben zij niet te beoordeelen,
maar eenvoudig op te volgen. „Die in allen dingen
doen, als si menen dattet horen oversten lief is, die en
sellen voer hem selven gheen reden gheven in den
daghe des oerdels, als si voer onsen lieven here comen;
mer soe sellen hoer oversten hoer borden 3 ) draghen 4
Wanneer een ghehoersamich mensche sterft, so mach
) ... .

i) De plaatsen, waarvan ik gebruik heb gemaakt voor mijn
kenschets, zijn, behalve de afzonderlijk aangehaalde, te vinden
Kerkkist. Archief, dl. IV, blz. 148-163.
z) Of.
3) Lasten.
4) Verg. ook HS. DV, fel. 4S ro; MS. 8849-59, fel. 53 ro.

hi mit groten betruwen seggen: vader, in dinen handen
bevele ic minen gheest, den ic di altoes bevolen heb.
Ende wenneer hi voer dat oerdel coemt, soe mach hi
seggen: ic heb ghehoersam gheweest, ic hebbe ghedaen
als mi gheseit was." Waarom dus zou men te voet
gaan, nu het mogelijk is „mit enen teldenen peerde 1)
veer weghes te riden" ? 2 ) Duidelijk blijkt hier, dat de
vraag niet is wat de zusters doen, maar of zij bij alles
wat zij volbrengen uit gehoorzaamheid handelen. Dit
komt het sterkst voor den dag, waar Brinckerinck zich
eenmaal in zijn volle verzekerdheid paradoxaal uitdrukt.
„Indien de duivel ", sprak hij op zekeren tijd, „werd
aangesteld als uw overste of rector, dan zou hij u niets
kwaads kunnen bevelen of raden, als gij u ootmoedig
aan hem onderwierpt en waarachtig gehoorzaam waart
ter wille van onzen Heer Jezus Christus" 3). Natuurlijk
heeft Brinckerinck dit slechts bij wijze van spreken
gezegd; zijn veronderstelling is uit het ongerijmde genomen, maar zijn beginsel komt hier toch in het volle
licht te staan. En met welk een warmte verheft en
verheerlijkt hij de gehoorzaamheid! Hij, de gewoonlijk
zoo bezadigde Brinckerinck, de man van diep maar
kalm gevoel, die zich niet licht tot geestdriftige ontboezemingen liet verleiden, roept nu uit: „Ghehoersamheit is een wech sander middel te coemen totten
ewighen leven 4). 0 wonderlike vriheit, o ontsprekelike
i) Telganger.
2) Verg. HS. DV, fol. 40 vo.
3) Men zal dit vergeefs zoeken in de collatiën. Toch is de
echtheid van dit woord ontwijfelbaar; immers, niemand anders
dan Salome Sticken bericht ons, dat Brinckerinck het eens tot
de zusters heeft gesproken. Zie hare Vivendi formula in MS. 8849-59,
fol. 172 r°. (Dit stuk is hierachter afgedrukt als Bijlage III).
4) Men eergelijke hiermee het „goede punt" door Dymme van
Rijsen als „testament" nagelaten (HS. D, blz. 229).
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goetheit! 0 seker weg, niet vorder te dencken dan dat
alre beste te wesen, wat ons gheheten wert van onsen
oversten .... Ghehoersamighe menschen ende engelen
sijn susteren ende broederen .... Gheeft een mensche
hem tot ghehoersamheit, hi heeft alle duechden. Ende
die hemel soude eer vallen dan een recht ghehoersam
mensche verloren blive."
Intusschen, de practische waarschuwing ontbreekt
ook hier niet. „Die alleen ghehoersam is in dien die
hem mede sijn, ende niet in den dingen die hem teghen
sijn, ende laet hem dan duncken dat hi ghehoersam is,
die bedriecht hem selven ende wandert in blintheit....
Sommighe wouden hem wel regieren laten, wouden die
ghene, die se te regieren hebben, voelen alsoe als si" 1).
De eigen wil, hoe ook verkapt, is onze verrader. Laten
de zusters opzien tot den gekruisigden Jezus. „En
mocht die ghebieder den naghelen, den speer ende
der cronen ende enen ygheliken creatuer niet gheboden
hebben, dat si hem niet ghequetst hadden? Mer hi
woude enen ygheliken ghehoersam wesen, om ons
exempel der gehoersamheit te gheven." Dat voorbeeld
vinde navolging! „Die ghehoersamheit leidet ons totten
cruce, daer die doot nae volghet, dat is dat wi ons
selves sterven, daer wi mede comen tot saligher ver
ende die ons opvoert totten ewighen leven" 2).-risen,
Wij komen tot de ijdzaamheid, den linkerarm van
het kruis. Met aandrang hield Brinckerinck de zusters
voor, dat zij zich gestadig ook in deze deugd moesten
oefenen; zij allen hadden „vermaninge, ende oec scheli) Een voorbeeld hoe Brinckerinck Diepenveensche zusters,
die alleen op deze wijze zich wilden onderwerpen, door grootere
strengheid tot algeheele gehoorzaamheid dwong, vinden wij HS.
DV, fol. 44 r° (MS. 8849-59, fol. 52 VO).
2) Zie over dit alles bérkhist. Archief dl. IV, blz. 126-134.
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dinge, ende berespinge, ende castijnge" noodig, want
allen zondigden zij, niet het minst door „die laeuheit
ende onachtsamheit te godc die ons verdoemt." Daarom

mocht geen harer zich aan berisping onttrekken, zich
verontschuldigen of verstoord worden. Het was een
teeken van geestelijken dood, bij bestraffing niet lijdzaam te zijn. Altijd moesten zij ootmoedig antwoorden:
„het is mijn schuld ". „Dat berespen sellen wi nemen
recht of onse lieve here ons een cleyn briefhen sende
van mynnen, daer hi ons in vermaende, waer wi hem
in mishaghen of qualic in staen". Sterker nog: „So
wie niet en wil berespet werden, die en can niet salich
werden. Die die crancheit sijnre sielen bekent, neemt
gaern dat men hem vermaent ende schelt .... Ende
als hi berispet wert ende hem dunket, dat hi gheen
scout en hevet, soe sel hi gaen alleen ende onder
lange hent hi vijnt, dat hi-sueknhmlvaoc
scout hevet. En onsculdicht u niet, al waert dat gi
gheen scout en haddet, mer ghevet u oetmoedelic
sculdich". Voorts was het plicht der dankbaarheid
„mit sueticheit" te zeggen: „suster, ... God moets di
lonen, dat gijt mi vermaent hebt"; — en plicht der
godsvrucht „stadelic te edercauwen 1 ghif ons huden
onse daghelixe broet, als dat men ons oefene ende
veroetmoedighe".
Dat Brinckerink hier zware eischee stelde, gevoelde
hij zelf; toch was het hem „sonderlinge lede" dat „onser
soe luttel is die hoer armoede bekennen willen ende
nemen mit vroechden, dat men ons onse armoede of
ghebreken leer kennen mit berispen ". Hoe menschkundig is in verband met die klacht de opmerking:
„Sommighe menschen dunket, dat si om Christus
) :

i) Gedurig in ons zelven herhalen.
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wille gaern sterven souden, ende seggen: waert noch
een tijt der vcrvolginge, ic woude mi geven in den
doot. Dit en moghen wi niet seggen, alsoe lange als
wi verstuert werden in berispingen ende daer onlijdsam
om werden. Want wie verveert is van enen vlieghenden
woerde, die en sel niet moghen liden den slach eens
blenckenden zweerdes". Beter dan in de verbeelding
een offer voor Christus te brengen, was het bij elke
vermaning te denken: „lieve here, gi wort oec om
minen wille berispet; ic wil gaern om mijn sunden
berispet werden" 1).
En ten slotte blijft ons nog over de „ootmoedigheid ",
de voet van het kruis. Het begrip, dat door dit veel
gebruikte en veelgeliefde woord wordt aangeduid, is van
ruimen omvang; toch zullen wij, dunkt mij, tot een
heldere voorstelling komen als wij, wederom uitgaande
van de grondgedachte, de verdere ontwikkeling volgen.
Die grondgedachte nu is: zich klein te voelen voor God
en de menschen; voorts dat gevoel des harten naar
buiten te openbaren, zoowel in houding als gedrag, in
de kleeding die men draagt, in de spijzen die men
gebruikt, in de werken die men bij voorkeur verricht 2);
eindelijk achter te willen staan bij de overigen, van
wie men alles aanneemt en alles verdraagt.
Het spreekt bijna vanzelf, dat Brinckerinck begint met
te waarschuwen voor hoovaardij, die „ghemeenlic dat
beghin ende die wortel al onser ghebreken is". Zij toch,
niet tevreden met de menschen te „berechten ende te
oerdelen ", wil ook de Voorzienigheid bedillen en eigen
i) Verg. herkist. Arckief dl. IV, blz. 121-126.
Men gaat dan ook die kleederen en werken op zich zelve
„ootmoedige kleederen en werken" noemen. Zie de HSS. DV
2)

en D passirn.
13
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wijsheid boven die van God stellen. Wee dengenen, die
niet bedenken „dat si arme creatuerkijns sijn ende
sculdich sijn horen scepper onderdanich te sijn"! Dat
is ootmoedigheid: „om godes willen ghelijcmoedelic te
ontfangen ende te draghen al dat ons toecoemt van
binnen of van buten". Mogen de zusters dan leeren
zichzelven klein te achten, opdat God in hare harten
groot worde! „In hem staen wi ; buten hem vallen wi,
werwert wi ons keren". Voelt iemand, dat het hem
gelukt de aanvechtingen der zonde te overwinnen, „dat
hi dan niet en denct dat hi dat mit sijn verdienten
vercregen heeft, maer dencken dattet onsen lieven heer
werct, ende niet hi, ende dat hijt onse lieven heer alte
mael toescrijf', en dat daarentegen op hem terugvalt
„alle crancheit ende oneer ende onweerdich alles guedes".
Zoo moet „wie ghenade van onsen lieven here wil
vercrighen ende behouden, hem vlitighen tot oetmoedicheit .... Hoe dat een boemken volre geladen is, hoe
dat sijn telgheren legher nederhangen, ende des ghelikes
die aderen opten velde hangen neder, die vol vruchten
sijn". Niet anders is het in de geestelijke wereld: „hoe
die oetmodighe menschen volre van duechden sijn, hoe
si hem meer veroetmoedigen ende legher bughen onder
onsen lieven heer ende onder alle menschen. Ende si
sijn seer beanxtet, want die niet en heeft, die en heeft
ghenen anxt wat te verliesen. Ende daerbi mach een
mensche merken, dat hi waarachtige gracie hevet, isset
dat hi beanxtet is". Maar ook: „die alremeest beanxt
ende besorghet sijn om haer consciencie te bewaren,
die sijn dicwile die alre blijste voer gode".
Hoe Brinckcrinck wilde dat diezelfde ootmoedigheid
zich jegens de menschen zou openbaren, heeft hij niet
minder duidelijk gezegd. „Iuwe susteren seldi hebben
in weerdicheit, als grote heilighen die verwonnen hebben.
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Werpet u selven onder hoer voeten ende cusset in u
herte hoer voetstappen. Ende als si u te gemoete
comen, soe neyghet den heilighen gheest, die daer in
woent 1). Ende pijnt u groet te rekenen al dat si doen,
want het sijn bruden des ewighen conincs. Ende als
si u wat bidden te doen, soe sel u duncken dat u die
engel gods bidt.... Voelen wi verheffinge boven onsen
susteren, soe sellen wi dencken: waen arme mensche,
du en kenste noch di selven niet, du en hebste noch
gheen wijsheit noch verstandenisse .... Dan moghen
wi hopen, dat wi op enen oetmoedighen gront staen,
als wi ons selven meer ende liever oerdelen dan enen
anderen, ende dattet ons suet is grote dingen ende
duechden van ander menschen te horen .... opdat wi
te meerre reescap hebben ons daer onder te veroetmoedighen; ende ist dat wi gaern oetmoedighe werken
doen ende overal die legheste stede begheren ende die
snodeste spise".
Maar ook de zedelijke ernst van Brinckerinck verloochent zich bij dit alles niet. Nogmaals wijst hij er
op: „die cleder van buten en sijn niet ghenoech ons
oetmoedich te maken of heilich" 2 ) ; en al vermaant hij:
„pijnt u in iuwen ende in anderen menschen oghen
cleyn te werden, ende doet somwilen wat, daer gi om
versmaet moghet werden", — hij voegt er met nadruk
de niet onnoodige waarschuwing bij: „Nochtans en
seldi gheen sunde doen om versmaet te werden".
En was, gelijk in alles, ten slotte ook hier Christus
i) Verg. HS. DV, fol. 36 r° (MS. 8849-59, fol. 45 vo).
Men denke ook aan zijn woord elders: „Oase lieve here
en sueket ghenen grawen roc, mer sec hi een gheest is, soe
socket hi gheestelike ende inwendighe duechden". ( „Grauw was
de kleur der kleederen van de Broeders en Zusters des gemeenen levens ").
2)
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niet het voorbeeld? „Dit souden wi hebben in ghestader
vaster oefeninge: onse lieve here, die een heer alre
creaturen ende alre knechten was, heeft een forme des
knechts aenghenomen ende heeft ons den wech der
oetmoedicheit voerghegaen .... Gi selt oec wasschen
die een des anders voeten. Dan wasschen wi die ene
des anders voeten, als wi ons puurlike veroetmoedighen
om godes willen onder ander menschen. Als wi ons
alsoe hebben, dat niemant mit recht vermoeden of
dencken en derf, dat wi sueken lof der menschen of
gemac of tijtlike dingen, soe wasschen wi ons evenmenschen beghierten, die bi den voeten gheteikent sijn,
dat si uut ons beweghen werden hem oec te veroetmoedighen 1).
Ziehier een zoo volledig mogelijke kenschets van
Brinckerinck's collatiën 2 ). Van een beoordeeling meen
"

ik mij te mogen onthouden, daar ik er naar gestreefd
heb de aanhalingen zóó te kiezen en in onderling verband te brengen, dat zij voor zich zelven spreken.
i) In hoofdzaak is voor het bovenstaande gebruik gemaakt
Van het Kerkkist. Archief, t. a. p., blz. 1 34- 1 43•
2) Wat de voornaamste gedachten betreft is, bij alle verschil
in den vorm, een nauwe verwantschap op te merken met de
geschriften van Florens Radewijns (zie de opgave zijner werken
in de aangehaalde monographie van Dr. Gerretsen, hoofdstuk
III), Gerlach Peters (Kerkkist. Archief, dl. II, blz. 145-246), Hendrik
Mande (zie de studie van Dr. G. Visser, blz. 4 v. en vooral de
Bijlagen; voorts Ned. Archief voor Kerk;eschied., dl. I, blz. 249-269),
Gerard Zerbolt (verg. Acquoy, Windesheim, dl. I, blz. 63, aant. 2),
Thomas a Rempis en anderen. Vanwaar deze treffende overeenkomst? Zij wijst terug op den vader der moderne devotie, Gerrit
de Groote. Inderdaad klinkt in de woorden van zijne jongere
geestverwanten de toon na, door den voortreffelijken meester
in zijn prediking aangeslagen. Het behoeft geen betoog, dat diens
machtige persoonlijkheid eerst daardoor voor ons in het volle
licht treedt.
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Zoo ging, in steeds werkzame zorg voor de zijnen,
maar zonder schokkende gebeurtenissen, het leven van
Brinckerinck voorbij. Niet geroepen om in de wereld
te schitteren, was hij in zijn beperkten kring een man
van groote beteekenis en, wat meer zegt, een zegen
voor verreweg de meesten. Veelomvattend was de taak,
die hij op zich had genomen. Geregeld droeg hij de
mis op 1) en trouw hield hij zijne collatiën. Altijd was
hij bereid de biecht te hooren, zelfs voor of na een
vermoeienden dage). Als rector van Diepenveen en van
de zusterhuizen te Deventer had hij, behalve de geestelijke
leiding, nog zijn aandeel in het uitwendige bestuur van
al die stichtingen. Toch vond hij tijd voor andere
dingen. Wanneer zich gasten aanmeldden, ontving hij

hen zonder aanzien des persoons en verstrekte hun
alles wat zij noodig hadden 3). Daar hij echter dikwijls
langen tijd met hen moest aanzitten en aan gesprekken
deelnemen, die voor hem van geen belang waren, beklaagde hij zich wel eens dat hij zijn tijd onnut had
doorgebracht. Dat hij bij al zijn welwillendheid steeds
ingetogen bleef in woorden en gedrag, behoeft nauwelijks
gezegd te worden.
Hij woonde te Deventer bij de zusters van Meester
4 ). Des morgens begaf hij zich reeds bijtijds-Gertshui
i) HS. DV, fol. z5 v'. Van 6 Nov. t4í3 af mocht hij dit ook
doen in Meester -Geertshuis (vroeger niet, verg. HS. G, fol. 13 vo,
14 ro). De vergunning werd, op verzoek van Brinckerinck, gegeven door Petrus, kardinaal van St. Grisogonus en pauselijk
legaat in Duitschland. Het stuk is afgedrukt in Archief voor Ned.
A(erkgesckied., dl. VI, blz. 75v.
2) Zie Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 349 v.
3) Ned. Archief voor Kerkgesckied., dl. I, blz. 349, Dumbar, Analecta, I, p. 20 seq.
4) HS. DV, fol. 26 ro; Dumbar 1.1., p. 17.
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naar Diepenveen om er den geheelen dag te blijven.
In de eerste jaren liep hij; later, toen hij ten gevolge
van de vele vermoeienissen zwakker was geworden,
reed hij wel eens te paard, doch meestal maakte hij
gebruik van een wagen i). Men hield dit voor nederigere);
Brinckerinck heeft het tegen het einde van zijn leven
zeker altijd gedaan. Omstreeks zeven of acht uur kwam
de wagen van Diepenveen om hem te halen, en tegen
vijf uur werd hij weder tehuisgebracht. Niet altijd waren
die tochten aangenaam: het gebeurde soms dat enkele
handwerkslieden, die den ouden afkeer van de devoten
nog niet hadden afgelegd, den voerman toeriepen:
„Waar rijdt gij dien lollaard heen? Keer om en werp
dien duivel in den IJsel" 3). Maar Brinckerinck verdroeg
dien smaad zóó zachtmoedig en geduldig, alsof men
een ander en niet hem bedoeld had 4). Trouwens, het
betere deel der burgerij, benevens de kanunniken van
de St. Lebuinuskerk en de leden der stadsregeering
achtten hem hoog 5). Zijn welbesteed en vruchtbaar
leven had menigen voormaligen tegenstander de oogen
geopend.
Maar hoeveel ook door hem tot stand was gebracht,
i) Ned. Archief ✓oorKerkgeschied., dl. I, blz. 350; Dumbar 1.1., p. 37.
2) Men denke o.a. aan de vier punten, die Johannes Vos kort
vóór zijn sterven aan de Windesheimsche broeders verzocht
steeds in acht te nemen: hun spijs en drank moesten zij nooit
in tinnen, maar in houten of steenen vaatwerk zich laten voorzetten; als zij op reis waren moesten zij niet te paard rijden;
hunne kleederen hadden zij tot 't uiterste af te dragen en eindelijk moesten zij het vleesch gekookt, maar nooit gebraden
eten (Chren. Wind. p. 132 [p. 327 seq.]).
3) Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 35 0 .
4) I-let geduld, waarmee hij hoon en smaad verdroeg, wordt
ook door Thomas a Kempis geprezen. Zie diens Vita Brinckerinck, 6.
5) Ned Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 340 V.
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hij wenschte nog meer te doen. Had hij vroeger wel
eens gezegd, dat hij een klooster zou willen bouwen
al ware het om slechts één ziel te winnen'), thans, in
zijn laatste levensdagen, was in zijn onvermoeibaren geest
het plan opgekomen, werkelijk nog een nieuwe ver
te stichten in de nabijheid en onder het-gaderin
gezag van Diepenveen l). Dit voornemen mocht hij
echter niet meer ten uitvoer brengen. Hij werd door een
zware koorts op het ziekbed geworpen en zijn verzwakt
gestel kon aan dezen stoot geen weerstand meer
bieden.
In Meester- Geertshuis lag hij ziek; en opdat zijn
uiterste in overeenstemming zou zijn met zijn geheele
leven, wilde hij niet dat de zusters hem zouden ver
3). De broeders uit I-Ieer-FIorenshuis stonden
-plegn
hem bij en bewezen hem al de diensten, welke hij
noodig had. Toen hij zijn einde voelde naderen, ontbood
hij zijn vriend Johannes Vos, den prior van Windesheim.
In diens zorg beval hij Diepenveen aan, hem opdragend
dat hij, als een trouw commissaris 4), het klooster van
een goeden rector zou voorzien. De vurige ijver mocht
niet verslappen in het „kostel goet dat hie den heren
ghewonnen hadde" 5). Wat de zusterhuizen te Deventer
betrof, hij stelde ze onder de hoede van de Broeders
des gemeenen levens'). Na zoo alles beschikt en de
i) HS. DV, fel. 38 r°.
2) Aldaar, fel. 14 ro; verg. boven, blz. io5, aant. i.
3) Ned. Archief voor he kgeschied., dl. I, blz. 350.
4) Thom. a Kempis, Vita Drinckerinck, 6. — Zie hierover vooral
boven, blz. 79 v.
5) Verg. HS. DV, fol. i4 vo.
6) Ned. Archief v wr Uerkjeschied., dl. I, blz. 351. In Meester
volgde Johannes Hoef hem op (zie Chron. Mont. S.-Gecrtshui
Agvetis, p. 176).

200

sacramenten der stervenden ontvangen te hebben, verwachtte hij vol hoop en vertrouwen 1 ) het einde.
Zonderling! De man, die anderen altijd had geleerd
zich niet om het aardsche te bekommeren en die zelf
steeds door zijn krachtig geloof alle wereldsche zorgen
van zich af had kunnen werpen, voelde zich nu, in
zijn allerlaatste oogenblikken bezwaard door de gedachte
aan een schuld, die hij ten behoeve van Diepenveen
had aangegaan 2 ). Voor eenigen tijd had hij honderd
nobelen geleend van zijn vriend Gerrit Comhaer, die
inmiddels was overleden. Het pleit zeker voor de onkreukbare eerlijkheid van Brinckerinck, dat hij op zijn
sterfbed nog aan die geldelijke verplichting dacht. Hij
sprak er over, maar men kon hem nauwelijks meer
verstaan. Gelukkig was Johannes ter Poorten, de vader
van Aleid, Comhaer's weduwe, tegenwoordig; haastig
haalde hij zijn dochter en deze schold den stervende
van ganscher harte het geleende kwijt. En „doe dit
geschiet was, doe ruste hij te hant suetelijc in onsen
lieven heren ". Het was 26 Maart 1419 3 ). Brinckerinck
had den leeftijd van omstreeks zestig jaar bereikt.
Groot was de smart over dit verscheiden. Nadat de
zusters van Meester -Geertshuis een laatsten, of liever
den eersten blik 4) hadden geslagen op het gelaat van
Vader Brinckerinck, werd het lijk naar Diepenveen vervoerd. Dáár, in het klooster dat hij gesticht en tot bloei
gebracht had, dat met het volste recht Nan klooster
i) „In bona spe et fiducia" zeggen zoowcl Dier de Muden 1.1.,
als de schrijver der biographic, 1Ved. 4rckief ✓corhirizgeschled., t. a. p.
2) Zie hierover HS. D, blz. 270; HS. DV, fol. 76 r°.
3)

Ckron. Mort. S. Aguetis, p. 175; Biogra^phieën, fol. 156V 0 en

voorts alle overige aangehaalde levensbeschrijvingen.
4) Dit wordt althans van Beerte Swijnkes, de mater, bericht.
Zie boven, blz. 166, aant. i.

mocht hecten, zou hij zijn laatste rustplaats vinden.
Men schonk hem de eereplaats: vóór het hoogaltaar,
in het midden van het koor, werd hij begraven 1 ). Hoe
lief men hem had gehad, bleek bij die droeve plechtigheid; de zusters niet alleen, ook Johannes Vos en zijne
broeders stortten tranen 2 ).
En de nagedachtenis van dezen doode werd in eere
gehouden. De vromen te Diepenveen geloofden in
kinderlijken eenvoud, dat van zijn graf een heilzame
kracht uitging 3) en wisten te verhalen van een openbaring, die in haar klooster aan een zuster van Meester
deel was gevallen 4 ). Zij eerden Brine--Gertshuin
i) Thom. a Kempis,
2)

Vita Brinckcrinc3., 7.
Ned. Archief voor Aérkgesthied., dl. I, blz. 351.

3) Dit ondervond een zwaar beproefde non van Diepenveen,
die zoo dicht mogelijk bij het graf kwam bidden. Zie HS. D,
blz. 116; HS. DV, fol. 249 vo; Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. I,
blz. 353. Een andere non uit Gelderland werd zeer geplaagd door
een demon (een incubus, d. i. een duivel die onder de gedaante
van een man vleeschelijke gemeenschap zocht. — Zie over de
wijze, waarop incubi vrouwen kwelden, Caesarius van Heisterbach,
Dialogos A iraczaorunc, vol. I, p. 120-122). Bij het graf van Brinckerinck werd zij na een vurig gebed bevrijd „ita ut demonium
illud numquam amplius ad illam accederet". Bovendien had zij
door toedoen van dien boozen geest een ander gebrek, dat zij
steeds na liet eten moest braken; hiervan verloste Salome Sticken
haar, door haar een uiterst zware disciplien te geven en haar
tevens te gelasten, dat zij voortaan in gehoorzaamheid haar voedsel
zou inhouden. Van deze twee kwellingen bevrijd, ging zij terug
naar haar klooster (Ned. Archief voor Kerkgesckie.., dl. I, blz. 353 v.).
HS. DV (fol. r8 ro) voegt er echter bij, dat zij nog niet geheel
van haar kwelduivel was verlost: „Meer die hose geest quelde
sic noch mit ander grote vcruernissen dat sie niet allene en
mochte slapen".
4) Het beknopte bericht in de BiograMieën luidt, fol. 156v0:
„Doc hij vij weken doet had geweest, soe apenbaerde hij hem
eenre devoter suster .... geheiten Gese Brants, in wonderliker
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kerinck vooral hierdoor, dat zijn geest in haar midden
bleef voortleven: het geheele eerste geslacht, dat door
hem was gevormd, heeft voortgezet wat hij begonnen had.
Maar niemand heeft dat meer gedaan dan Salome
Sticken, die na zijn dood nog vele jaren Diepenveen
als priorin heeft bestuurd. Na Brinckerinck moet zij
genoemd worden als degene, die het meest leiding gegeven en invloed geoefend heeft. Op haar vestig ik
thans de aandacht.
2. SALOME STICKEN.

De levensschets, die ik van Salome Sticken ontwerp,
maakt geen aanspraak op volledigheid in dien zin, dat
elke gebeurtenis of al haar doen en laten daarin een
plaats zal vinden. Op het kenmerkende alleen komt
claerheit, ende hij seechde hoer: Ghi screyt omme my, ende ic
vaer nu op in die glorie Godes. Hiervan waert sij seer verblijt
ende alle diet hoerden". Veel uitvoeriger wordt dit visioen beschreven in HS. DV, fol. 16 vo, 17 r° en Archief voor Ned Kerkgeschied., dl. I, blz. 352 v. — Voorts denke men aan de „Apokalipsis",
aan Hendrik Mande ten deel gevallen. Deze vrome Windesheimer
aanschouwde de heerlijkheid des hemels : „Dominus Iohannes
Brinckerinc fuit ibi in gloria inenarrabili tribus vestimentorum
generibus, hoc cst tribus devotis congregacionibus, in quibus
multum laboraverat, adopertus, videlicet in domibus sororum
magistri Gerardi in Daventria in Arnhem in Depenvene. Qui
lapidem pulcherrimum istam scripturam continentem „Domine,
Tatum mandatum tuum nimis" et „Hospesfuietcollegistis
me" ante pectus suum ferebat propter communem et singularem
eius dilectionem, quam ad omnes homines devotos habebat, et
propter magnificam largitatem, quam in suscipiendis hospitibus
exhibebat". Zie het Chron. ll ind. p. 46o seq. [p. 127 seq.]. (De
aangehaalde bijbelplaatsen zijn: Psalm i18 (119) vs. 96 enMatth.
25 vs. 35). De Dietsche tekst dezer „Apokalipsis" is medegedeeld door Dr. C. G. N. de Vooys in het Ned. Archief voor Kerk geschied., dl. II, blz. 78-97. Zie aldaar blz. 84.
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het aan, op hetgeen van invloed is geweest op de
vorming der zusters. En dat is niet weinig, waar het
deze voortreffelijkste priorin geldt, wier lang bestuur is
samengevallen met het tijdperk van Diepenveen's
hoogsten bloei. Wij bezitten een uitgebreide literatuur
over haar 1 ) en zelfs één stuk, waarvan zij de schrijfster
is 2 ) ; alles wat wij van haar weten rechtvaardigt
Brinckerinck's ingenomenheid met haar. „Ic en kenne",
zeide hij eens, „geen alsulken verlichten persoen in
alsulken vurigen voertganck als sie is" 3). Door die
lofspraak uit dezen mond is tevens de aard van haar
godsvrucht bepaald. Toch was zij niet geheel dezelfde
als Brinckerinck: onder haar leiding hebben zich, veel
meer dan onder de zijne, twee eigenschappen ontwikkeld, het mysticisme en die bijzonder monastieke
geest, waarvoor de devoten in het algemeen en ook
de Diepenveensche zusters maar al te veel aanleg
bezaten.
Salome Sticken werd hoogstwaarschijnlijk in het jaar
1 369 geboren 4 ). Zij was de jongste van drie dochters van
i) HS. DV, fol. 190 r°-225 v° (Hier beghint dat leuen ende stad
onser lieuer eerwerdigher mater Salame Sticken); HS. D, blz. 3-36;
MS. 8849-59, fol. 149 ro-164 v° (Vita et conuersacio Salome priorisse
in Diepenven) en HS. G, fol. 119 ro -i20 v° (Van onser eerweerdigger
moder Salome Sticken). Dit laatste stuk heeft de geringste beteekenis

van alle. Zie voorts op menige plaats de levensbeschrijvingen
der overige zusters in de aangehaalde handschriften.
2) _ „ Hanc viuendi formulam edidit mater Salome Sticken, priorissa quondam in Diepenven, ad instanciam et multiplicatas preces
venerabilis prioris in Noorthorn, fratris Henrici Loeder, ut esset
fundamentum structure spiritualis in quadam noua congregacione".
Zie MS. 8849-59, fol. 169 ro -176 v° en Bijlage III hierachter.
3) HS. D, blz. 26.
4) Het is niet gemakkelijk de chronologische berekening van
Salome Sticken's leven te maken. Ik wil trachten hier al het
verwarde zooveel mogelijk in orde te brengen; vooreerst omdat
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Herman Sticken, die als aanzienlijk en geëerd burger te
Grol leefde. Aanvankelijk zich door geen bijzondere vroomik meen, dat er bij de — voor 't overige zoo voortreffelijke —
uitgave van HS. D enkele vergissingen zijn begaan in die berekening, en wij hier met een van de belangwekkendste personen
uit de geschiedenis van Diepenveen te doen hebben; vervolgens
opdat moge blijken, met hoeveel kritiek wij moeten gebruik
maken van de chronologische opgaven in onze kloosterkronieken.
Het gaat niet aan, bij elk jaartal, dat ik in mijn studie noem, een
uitvoerige berekening te plaatsen; het onderstaande worde daarom
tevens als proeve beschouwd, hoe ik zulke berekeningen nooit
heb nagelaten. — Reeds aanstonds zijn er over het geboortejaar
van Salome Sticken tegenstrijdige berichten, die in al de HSS.
voorkomen. Wij lezen HS. D, blz. 5 v. dat Salome twintig jaar
was, toen zij bij het aanbreken van het gulden jaar (Kerstmis
1389) haar bedevaart wilde doen. Blz. 31 lezen wij echter, dat
zij in 1449 op vijftien jaar na een eeuw oud was; volgens die
opgave zou zij in 1364 geboren zijn en dit wordt dan ook aangenomen door Acquoy (Windesheina, dl. II, blz. 294, aant. 3) en
Brinkerink (a. w., blz. S). Intusschen geloof ik, dat dc andere
opgave juister is en wel om twee redenen: i. Salome was eerst
één van geest met haar door Gerrit de Groote bekeerden vader; doch
toen zij veertien jaar oud was (blz. 5) begon zij haar wereldsch
leven. Ware zij nu in 1364 geboren, dan had dit moeten plaats
hebben in 1378, d. w. z. eerace jaren vóórhet optreden ✓an De Groote.
2. Herman Sticken is in het tijdsverloop 1380-1382 bekeerd (hij
was 25 Dec. 1389 reeds overleden en had zijn „ganser" zeven
jaar gedragen, blz. 4). Zelf boete doende, geeselde hij ook Salome
wel eens, die toen nog „seer ionck" was. Het Latijn is nog
duidelijker: „filiolam suam expoliatanc virga cedebat". Zoo zou men
niet spreken van een zeventienjarig meisje (ik neem nu het tusschenliggende jaartal) en zoo zou Herman Sticken ook onmogelijk
gehandeld hebben met zijn dochter, als deze reeds een jonge
vrouw was geweest (men denke aan zijn opvattingen en levens
Wij nemen dus aan, dat Salome bij die afstraffingen-wijze,bl.4)
werkelijk een kind was; en ook dit bevestigt de opgave, dat
zij omstreeks het einde van 1389 twintig jaar oud was. — En
wanneer werd zij in Meester -Geertshuis tot moeder gekozen?
„Gene lange iaren en hadde sic daer gewont", zegt HS. D
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heid onderscheidend, werd hij echter door een preek
van Gerrit de Groote bekeerd; van dat oogenblik
(„postquam annos aliquot fuisset in domo sororum"). Dit stemt
overeen met hetgeen wij uit een mededeeling op blz. 8 kunnen
opmaken: daar blijkt, dat zij nog onder het gezag stond van
zuster Katharina van Arkel, toen Brinckerinck al rector was;
zij zelve is dus eerst na Mei 1392 aan het bestuur gekomen.
Maar dan is de opgave op blz. 9 onjuist, dat zij „wal xviij iaer
meystersche bleef" (HS. DV, fel. 195 r° zegt: zeventien jaar).
Immers, tegen het einde van 1408 verliet zij Meester -Geertshuis
voorgoed (blz. ii). In januari 1409 kwam zij te Diepenveen en
den twintigste van die maand werd zij gekleed, één dag voordat
negen van de twaalf eerste zusters professie deden (dit is
inderdaad 21 Januari 1409 gebeurd, verg. Chron. Wind. p. 190
[p. 362]). Voorts lezen wij HS. D, blz, i : in het jaar 1409 werd
zij suppriorin". Ook dit kan niet juist zijn: gedurende dat geheele
jaar was zij novitia. Het Latijn noemt eveneens 1409, maar voegt
er bij : „non longe post professionem suam". Dit laatste is zeer
aannemelijk, doch die professie had natuurlijk eerst in 1410 plaats.
En hiermede stemt op treffende wijze het bericht overeen, dat
wij blz. 247 vinden, dat nl. Griete Daegens, haar voorgangster,
„ommetrint twie yaer" suppriorin was, dus van 1408 tot 1410. —
De benoeming tot priorin had plaats in 1412. Dit jaartal staat
vast (verg. ook blz. 243), maar de dag niet. En toch is het van
belang, zooals in het vervolg zal blijken, ook dien te weten.
Met „sante Iohannes misse" kan bedoeld zijn 24 juni (Joh. Bapt.
nativ.) of 27 December (Joh. apost. et evang.). Gelukkig is het
mogelijk de goede oplossing te geven. Ik verwijs naar blz. 26,
waar we lezen: „Op een tijt waert hijr ene bequame ionge ionfer
gebracht, die seer werlijc was, ende was horen olders ontgaen,
om dat sic hoer bekieren wolde .... Ende [pater Johannes Brinc-

kerinck] segede: Suster salome sal u moder wesen, die doe supHet Latijn bewijst ons (fol. r6o ro) den dienst
deze „ionfer" te noemen: zij was niemand anders dan Katharina
van Naaldwijk. Inderdaad is alles wat van de bedoelde „ionfer”
in onze drie HSS. gezegd wordt van toepassing op zuster
Katharina (verg. ook blz. 98). Men zou echter één bezwaar kunnen opwerpen, door met Brinkerink ontgaen te verklaren als stil
of heimelijk verlaten; en, dit weten wij, Katharina is haren ouders

priorynne was".
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af was zijn eenig streven, penitentie te doen voor zijne
zonden en door versmading van al het aardsche de
heerlijkheid des hemels te vinden'). Bloedig geeselde
hij zich meermalen; zijn jongste dochter Salome, die hij
bijzonder liefhad en waarvan hij nog iets goeds hoopte,
deed hij soms in die kastijding deden. Zij was nog
een kind, en daar zij zijn vrome geaardheid scheen
ontvlucht. Doch het ?lint. Wdb. van Verdam, dl. V, kol. 1046,
zegt: „ontgaen, vooral met den 3den nv. van den pers., iemand
verlaten, van iemand vandaan gaan, zich verwijderen";
en hier
vervalt dus het eenige bezwaar. Katharina van Naaldwijk-med
nu kwam in September 1412 te Diepenveen; was Salome Sticken
toen nog suppriorin, dan kan met „sante Iohannes misse" alleen
27 December bedoeld zijn. — En nu nog de vraag wanneer zij
is afgetreden. Blz. 28v. zegt: op Kruisverheffing (14 September)
1446; blz. 304 v.: in 1447 „doe sij xxxiij yaer priorynne geweest
hadde" (dezelfde tegenstrijdigheid vinden wij in HS. DV).
Brinkerink geeft (blz. 28, aant. h) de voorkeur aan 1447, doch
daardoor komen wij in een dubbele moeilijkheid, want nu zijn
beide berichten onjuist: in het eerste is het jaartal foutief, in
het tweede de nadere bepaling (Salome kon dan onmogelijk in
1412 priorin geworden zijn). Mij dunkt, wij moeten liever 1446
kiezen: immers, juist die nadere bepaling van het tweede bericht
bevestigt de waarheid van het eerste, en bovendien geven wij
zoo slechts één enkele opgave als verkeerd prijs. Tusschen 27 Dec.
1412 en 14 Sept. 1446 zijn inderdaad 33 jaar verloopen; het
J4 ste is nog niet vol. En zoo heeft men ook gerekend ten opzichte
van Salome's opvolgster, Elizabeth Tayen; zij werd priorin
binnen de veertig dagen na (verg. de Constitutiones (Archief), blz.
258) 14 September 1446 en trad af binnen de veertig dagen vóór
St. Alexius (r7 Juni) 1449 (verg. HS. DV, fol. zzo ro), toen hare
opvolgster gekozen werd. Welnu, van haar wordt gezegd dat
„siet twie yaer verwaert hadden"; en moest men van het laatst
van 1447 af rekenen, dan was ook dit onjuist. — Salome Sticken
overleed Vrijdag 17 October 1449, ongeveer tachtig jaar oud.
r) Hij is als een der typen van De Groote's bekeerlingen
geteekend in mijn aangehaald opstel (zie Teyler's Theologisch
niet

—

7jdschrift, dl. V, blz. 73-77).
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geërfd te hebben, onderwierp zij zich gewillig en ontving lijdzaam op het bloote lichaam de slagen, die een
boetedoening waren voor de zonden van haar vader.
Maar toen zij den leeftijd van veertien jaar had bereikt
werd het anders: hare zusters leidden een meer
wereldsch leven en dit voorbeeld begon haar nu te
trekken. Ondanks de berispingen van haar vader, die
zich bitter in haar teleurgesteld zag, ging zij behagen
scheppen in fraaie en rijk versierde kleederen en in al
de genoegens, die een wel niet zondig, maar toch
oppervlakkig leven haar bood. Zij groeide op tot een
ietwat hooghartig jong meisje, flink van voorkomen
hoewel niet groot van gestalte, en aantrekkelijk genoeg
om gaarne in gezelschap gezien te worden. Bij de
aanzienlijken kwam zij dikwijls; zij bezat groote vaardigheid in het borduren en gaf bij hen menige proeve
van haar kunde. Aan de eeuwige dingen scheen zij
niet veel meer te denken: als zij bad, dan was het
om eer en rijkdom; — gaven die de Hemel haar verleend heeft, doch op een andere wijze dan zij bedoelde,
voegt onze bron er bij.
Want het was slechts een tijdelijke afwijking, die haar
op dezen weg haar levensgeluk deed zoeken. Toen de
eerste bekoring dier wereldsche genietingen voorbij was,
kwam haar eigenlijke geaardheid weer boven. Zonder
schok had haar bekeering plaats, al ontbrak de uiterlijke aanleiding niet. Het jubeljaar, door paus Bonifacius
VIII ingesteld, eerst door Clemens VI en later nogmaals door Urbanus VI vervroegd, naderde 1 ). Talrijk
i) In 1300 werd het voor 't eerst gevierd; het zou terugkeeren
bij den aanvang van iedere eeuw. In 1343 werd de termijn van
honderd jaar teruggebracht tot de helft (met een beroep op het
jubeljaar in het 0. T. na zeven jaarweken). Urbanus VI beperkte
(April 1389) den tusschentijd tot drie en dertig jaar (de levens-
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waren de bedevaartgangers, die tegen het Kerstfeest
van 1389 naar Rome trokken 1 ) om den daar beloofden
aflaat te halen. Ook Salome Sticken, die toen een
jonge vrouw van twintig jaar was, voelde neiging den
tocht mede te maken; er bestond voor haar in hoofdzaak
slechts één bezwaar: hoe zou zij in het verre land de
menschen kunnen verstaan? In haar bezorgdheid raadpleegde zij Johannes de Wael, den prior van het
klooster Bethlehem te Zwolle 2 ) ; en merkwaardig was
het antwoord, dat zij op haar vraag ontving. „Volg
mij ", luidde het, „en gij zult een „ „roomsche vaart" "
doen ". Doch niet naar den vreemde bracht De Wael
haar; zijn tocht ging niet verder dan naar Deventer,
naar Meester-Geertshuis. Dáár wilde hij Salome onder
de zusters geplaatst zien.
Zijn plan gelukte aanvankelijk niet geheel. De tegenstand kwam niet van Salome, maar van de devoten,
duur van Christus). Laatstgenoemde paus stierf reeds 15 October
1389; de viering had in 1390 plaats onder zijn opvolger Bonifacius IX. Verg. Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters
and der Neuzeit, Bd. I, S. 102 en Wetzer and Welte, Kirchenlexikon,
zw. Aufl., Bd. VI, S. í906 ff., Bd. XII, S. 450. HS. D zegt: „onse

vader die pawes waert beweget mit barmherticheit om der groter
sterften die doe was, ende sette dat gulden iaer eer dant boerde
(behoorde) ". Doch overwegingen van financieelen aard waren
mede niet vreemd aan dit besluit van Urbanus VI, die middelen
noodig had om zijn gezag tijdens het schisma te handhaven.
i) Toch, ten gevolge van het schisma, lang niet zoo talrijk
als bij de vorige jubilea (zie Gregorovius, Gesckichte der S:adtRom
im Mittelalter, Bd. VI, S. 528 f.). Dat hier te lande de wettigheid
van Urbanus' keuze niet hij allen ontwijfelbaar vaststond, blijkt
uit de woorden van den zeer rechtzinnigen Gerrit de Groote :

„Nam certitudinaliter non scio eum papam, propter dubium
multorum. Unde nec auderem jurare quod esset papa" (Acquoy,
Gerardi Jlagni Epistolae XIV, :857, p. 67).
2) Zie over dit klooster Acquoy, IJiudeshezm, dl. III, blz. 15 v., 123.

die huiverig waren een jonge vrouw aan te nemen, die
zóó opzichtig gekleed ging, dat zij zelfs schoenen „van
twierhande verwe" droeg'). Zij deden wat in zulke
gevallen meer gedaan werd: om de nieuwelinge te
leeren kennen, zond men haar naar een devote weduwe
Lutgerd Ovinghes 2 ), die haar in huis nam en nauwlettend had toe te zien, of zij vaststond in hare goede
voornemens.
Een moeilijke tijd brak nu voor Salome Sticken aan.
Nog had zij niet de overwinning behaald ondanks haar
goeden wil. Zij zelve geloofde dat de duivels, aan wier
greep zij zich ontworsteld had, haar op allerlei wijze,
zichtbaar en onzichtbaar vervolgden. Zoo leerde zij de
listen en lagen van den Booze kennen; maar zoo, zeggen de oude levensbeschrijvingen, deed zij ook die
ondervinding op, welke haar later in staat zou stellen,
haar geestelijke kinderen te hulp te komen in hun
strijd tegen den duivel. Al wat zij ondervond en doorleefde deelde zij met volkomen openhartigheid mede
aan Florens Radewijns en de overige vaders; dezen
zagen daaruit dat haar bekeering oprecht was, en thans
geheel gerustgesteld weigerden de zusters van MeesterGeertshuis niet langer haar op te nemen.
Nauwelijks had zij cenigen tijd in haar nieuwe omgeving vertoefd, of deze begon haar te waardeeren om
de innigheid van haar godsvrucht en de diepte van
haar ootmoed. Gewillig luisterde zij naar vermaningen
en gehoorzaam legde zij alles af wat nog aan haar
i) HS. G, fol. 119r°; HS. DV, fol. 192 vo; MS. 88 49 - 59, fol. i49 vo.
Volgens HS. DV, fol. 193 ro. HS. D noemt haar Lutgert
Ommynges; het Latijn Luytgarda Ovincks. Zij kwam later te
Diepenveen. Het Mcrologium noemt onder de conversinnen zekere
Lutgart Any*ages, obijt 1443 (Archief van het Aartsbisdom Utrecht,
dl. XXXIII, blz. 333).
'4
2)
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wereldsch leven herinnerde. Zoo had zij bij haar komst
de gewoonte om hare woorden te bekrachtigen met
verzekeringen als „bepaald" of „waarachtig" l). Dit mis
aan een der zusters, die op waardige wijze haar-hagde
het minder voegzame van zulke uitdrukkingen onder
't oog bracht. Zij wees daarbij op het gebod van Jezus:
„Laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen" 2 ); — en Salome,
die het gewone antwoord gaf: „het is mijn schuld, ik
wil mij gaarne beteren ", toonde door de daad dat die
belofte haar ernst was: nooit werden zulke bevestigingen
meer van hare lippen vernomen.
Dat zulk een „stichtige wanderinge" op hoogen prijs
werd gesteld, bleek wel het overtuigendst hieruit, dat
de zusters na enkele jaren — in ieder geval nadat
Brinckerinck Van den Gronde was opgevolgd — Salome
Sticken, ondanks haar jeugd, tot moeder kozen. Zij
zelve trachtte, evenals meer devoten in dergelijke gevallen, te ontkomen aan den eervollen last, dien men
haar op de schouders wilde leggen; heimelijk beklom
zij den zolder, waar zij zich zonder eten of drinken
schuilhield. Lang werd zij vergeefs door de zusters
gezocht totdat zij eindelijk, meenend dat zij door Barte
ter Clocken ontdekt was, uit haar schuilhoek te voor
kwam en, hoezeer dan ook met tegenzin, aan-schijn
den algemeenen wensch toegaf. Dikwijls nam zij een
list te baat om van haar waardigheid verlost te worden;
dikwijls beklaagde zij zich dat deze een drukkende last
voor haar was, — doch al toonde men medelijden met
haar, „hoer en mochte gene genade geschien". Zij
bleef gedurende ongeveer -zestien jaar in haar betrekking.
i) HS. G, fol. i 20 r°: „cntelike" (Lat. „certe aut vere"). Iets
te bevestigen „cum iuramento" („swerende") was ook te Diepen veen streng verboden. Verg. Constitutiones (Archief), blz. 296, 397.
2) MS. 8849-59, fol. t5ovo.
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Wij willen haar niet gadeslaan in haar bestuur over
Meester-Geertshuis, dat zich juist in die dagen krachtig
begon te ontwikkelen. Het zij genoeg enkele trekken
aan te wijzen, die haar beeld scherper doen uitkomen.
Hoewel „meestersche" geworden en door allen geëerd,
bleef Salome dezelfde die zij geweest was: geen gemak,
geen vrijstelling van wat dan ook begeerde zij. Als
vroeger nam zij aan de oefeningen en werkzaamheden
deel') ; toch waren deze laatste verzwaard door de
zorg, die zij voor het geestelijk en stoffelijk welzijn van
het huis te dragen had. Maar zij had de gave, zich in
enkele vrije oogenblikken geheel los te kunnen maken
van al hare beslommeringen. Dan verhief zij rustig en
blijde het hart tot haren Heer en „Hij boog zich tot
haar neder" l). Niets van wat er om haar voorviel merkte
zij meer op; zij was dan wat de devoten noemden
„verslonden in onzen lieven Heer ". Hoe volkomen zij
dit kon zijn, bleek eens bij een kerkgang. Een broeder
zou zijn eerste mis doen, en Vader Brinckerinck had
aan enkele oudere zusters en ook aan Salome verlof
gegeven die mis te hooren. Zij had aanstonds in de
kerk een stil plaatsje gezocht en was er neergezonken,
zonder er op te letten dat daar geen vrouwen kwamen.
Zoo lag zij daar onder den dienst te midden van de
mannen geknield; en toen zij in haar groote devotie
den vrijen loop liet aan hare tranen en „overstort met
de gracie Gods" eenig gerucht maakte, werd haar omgeving opmerkzaam op haar, en vroeg men elkander
i) HS. G, fol. 120 vo. In haar ouderdom verklaarde zij:
„Nooit in mijn geheele leven heb ik mij zóó vol liefde tot den
Heer gevoeld als toen ik nog, met de vrije beschikking over
al mijn lichaamskrachten, deelnam aan de gewone werkzaamheden". Zie haar Vivendi formula, fol. 174 ro.
2) MS. 88 49 - 59, fol. 151 vo.
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wat dat beteekende. „Het is een dolle begijn, laat haar
begaan!" zei een der aanwezigen overluid; maar noch
van deze stoornis, noch zelfs van die woorden drong
iets tot haar door. Eerst later, na haar thuiskomst,
vernam zij het gebeurde 2 ).
Er is reden om te vermoeden, dat Brinckerinck bij
de stichting van Diepenveen vrij spoedig aan haar heeft
gedacht als aan de geschiktste leidsvrouw van het
klooster, dat meer dan iets anders zijn liefde had.
Dikwijls zond hij Salome Sticken om de zusters te
onderrichten, en zij beschaamde zijn vertrouwen niet;
wanneer zij enkele dagen in de jonge vergadering
doorbracht, wekten haar woord en voorbeeld allen op
tot inniger devotie. Eens las zij in het spinhuis met
de overige zusters Suso's getijden van de eeuwige
wijsheid 2 ) ; Elsebe Hasenbroecks kwam binnen en merkte
tot haar verbazing en stichting op, hoe onder het lezen
telkens vurige stralen, gelijk van de opgaande zomerzon,
uit den mond van moeder Salome op het spinrokken
neerdaalden ! s)
Maar zou Brinckerinck haar kunnen overplaatsen
naar Diepenveen 4) zonder den devoten van Meesteri) HS. D, blz. 9 v.
2) Dat men te Diepenveen en elders gewoon was ook deze
getijden onder den arbeid te Iezen, bericht Busch eveneens. Zie
Cron. Wind. p. 8 seq. [p. 255]. Hij voegt er bij, dat de zusters
de vertaling van Gerrit de Groote gebruikten. Diens bewerking
vindt men afgedrukt bij Moll, Geert Groote's Dietsche Vertalingen,

blz. 78-99.
3) HS. D, blz. zo v., blz. 216.
4) Ook van andere zijde werd zij begeerd: „een geestelic
persoen die oer ommer nae den vleische wat bestond" had
haar gaarne te Renkum in het slot (het besloten klooster) gehad
(HS. G, fol. izoro). Deze bloedverwant kan moeilijk iemand
anders geweest zijn dan Johannes de Wael, die 't eerst aanlei-
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Geertshuis rechtmatige reden tot klagen te geven ? -Ziehier het middel, dat hij meende te baat te mogen
nemen en waardoor iedere uiting van ontevredenheid
ongegrond zou schijnen 1). Salome zelve begeerde vurig
van het bestuur ontheven te worden en openbaarde
dat verlangen opnieuw in 14o8. Nu was het voor haar
om de een of andere reden noodig naar Kampen te
gaan; het onmisbare verlof werd haar gereedelijk geschonken .... voor een bepaalden tijd natuurlijk. Maar
toen deze verstreken was, keerde zij, de anders zoo
gehoorzame Salome, niet terug; een eerste opontbod
gaf even weinig als een tweede; — en toen had zij,
volgens de wet van het huis, haar plaats voorgoed
verbeurd 2). Toch zou zij in het vervolg niet op zich zelve
behoeven te wonen: Brinckerinck beval haar te Diepen veen te komen, welk gebod zij onmiddellijk en met
blijdschap opvolgde. Alleen om van alle waardigheden
ontslagen te zijn, had zij dezen stap gedaan.
ding tot haar bekeering had gegeven. Immers, Salome werd
aangezocht vóór Jan. 1409, toen zij te Diepenveen kwam (HS.
G, t. a. p.) en na 14 Juni 1408, toen het klooster te Renkum
besloten werd (Van Rijn, Historie van 't Utrecktsche Bisdom, dl. I1I,
blz. 140). En reeds 12 Nov. 1405 stond het onder het bestuur
van Johannes de Wael (zie Is. An. Nijhoff, Gedenkwaardigheden
uit de geschiedenis van Gelderland, dl. III, blz. 276).
z) MS. 8849-59, fol. 152v0: „Unde putatur ab aliquibus
huiusmodi consilium a domino Iohanne excogitatum, ut tali modo
pacifice sine querela sororum domus magistri Gerardi posset
iI1am illo transferre" (men houde hierbij in 't oog wat van de
Latijnsche bewerking wordt opgemerkt in Bijlage I). De kroniek
van Meester-Geertshuis, waar men Salome moest missen, zegt: „Soe
wart si ouermids gehorsomheit daer gesat" (HS. G, fol. 120v0).
2) Zie de Statuten in Archief voor Ned. Kerkgeschied., dl. VI,
blz. 68: „Die boven oerlof langhe uyt waer, dese mocht men
en solde men uet zetten" (verg. Dumbar, Kerkel. en Wcreltl. Deventer,
dl. I, blz. 550).

214

Het was op een gewichtig tijdstip dat zij te Diepenveen kwam. De negen zusters, die een jaar geleden als
novitiae waren ingekleed, zouden nu, wederom op St.
Agnes, hare professie doen. Eén dag daarvoor, dus
20 Januari i4o9, werd Salome Sticken gekleed; uit
nederigheid wenschte zij conversin te mogen worden.
Bij de plechtigheid evenwel zag zij dat men haar een
subtiel — het gewaad der koorzusters — wilde geven;
eenigszins verschrikt kwam zij daartegen op. Dit
mocht natuurlijk niet baten; ten overvloede maakten
de zusters haar wijs, dat zij zich vergiste. Het subtiel
dat, als voor een novitia bestemd, geen mouwen had,
was, zeiden zij, niet het kleed van een aanstaande non.
Men ziet dat de vromen te Diepenveen een onwaarheid
met een goed doel al even geoorloofd achtten als de
overige devoten; wat ditmaal haar het bedrog gemakkelijk maakte was de omstandigheid, dat er nog geen
convcrsinnen in het jonge klooster waren. Salome geloofde dus wat men haar verzekerde; en eenmaal als
koorzuster gekleed, legde zij ook op den bestemden
tijd haar professie als zoodanig af.
Slechts kort mocht zij zich vrij houden van die
waardigheden, welke zij bij haar vertrek uit Meester
te ontvluchten. In 1410 werd-Gertshuiadmn
zij suppriorin, en in 1412 bij de eerste keuze, die op
de gewone wijze volgens de „Constitutiones" plaats had,
benoemden de zusters, hoewel niet geheel eenstemmig,
haar tot priorin. Haar tegenstand moest zij spoedig
opgeven; en meer dan dertig jaar heeft zij, tot heil
van het klooster, er de hoogste waardigheid bekleed.
Er is maar één roep over de wijze, waarop zij haar
taak heeft vervuld. Wij hebben reeds gehoord wat
Brinckerinck van haar zeide; ziehier het getuigenis, dat
zijn opvolger Jodocus van haar gaf: „men solde alsulken
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wijsen verlichten vrouwen persoen niet en vinden
tusschen hijr ende romen" 1 ). Zóó groot was dan ook
de eerbied dien hij haar toedroeg, dat hij haar nooit
kon toespreken zonder dat „al sine natuer bestoten
waert". Dit was het gevoelen der rectors; — en hoe
dachten de zusters, die onder haar stonden, over haar?
Bij allen, bij de besten en vroomsten althans, komt
telkens een gezindheid aan den dag, waarin liefde en
vereering, trouwe aanhankelijkheid en ontzag om den
voorrang strijden. Als Salome Sticken haar berispte of
streng zelfs „corrygeerde", dan was het niet de verootmoediging of de straf, waardoor zij het meeste leden,
maar de gedachte dat mater verstoord op haar was 2).
Als zij iets beval, vloog alles op haar wenken; niets
zoo pijnlijk als de gewaarwording haar onwillens ongehoorzaam te zijn geweest s). Zonder een zweem van
zelfverheffing kon zij schrijven: „Ik ken sommige
zusters, die zóó gehoorzaam zijn dat, indien ik haar
beval het huis in brand te steken of het dak neer te
halen, zij het aanstonds zonder tegenspraak zouden
doen" 4 ). En niet alleen haar naaste omgeving, allen
die haar leerden kennen 5), ook de priors van Windes
7 ), legden dienelfden eerbied-heim)nFrswg
en waardeering aan den dag. Vanwaar dit? Zeker wijst
het op iets buitengewoons in haar; zij moet een krachtige
persoonlijkheid geweest zijn. Maar dit alleen geeft nog
1) HS. D, blz. 17.
2) Aldaar, blz. 14.
3) Zie het verhaal aldaar, blz. 27 V.
4) MS. 8 8 49 - 59, fol. ix v' (uit de Vivendi formula).
5) HS. DV, fol. 205 vo; HS. D, blz. 19V.

6) HS. D, blz. 28 v. (Willem Vornken).
7) Bedoeld is de voortreffelijke I-Iendrik Loder (verg. MS.
8849 - 59, fol. 169 ro).
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geen afdoende verklaring. Was het dan haar godsvrucht,
haar devotie, die in het oog harer geestverwanten haar
sierden met een aureool? Doch — wij weten het —
er waren vele zusters van uitnemende vroomheid te
Diepenveen; — en zóó hoog stak in dit opzicht Salome
Sticken niet boven de anderen uit. Er waren zelfs wier
godsvrucht, bij gelijke innigheid, iets zachters en beminnelijkers had'). Neen, de reden waarom haar naam
zoo groot was en bleef onder de devoten is de volgende:
Salome Sticken vereenigde in zich al de eigenschappen
en deugden, die in haren tijd het ideaal van vroomheid
vormden. Voor zoover menschelijke onvolkomenheid
daartoe in Staat was, kwam zij dat ideaal nabij. Zij is
het zuiverste type van de devote kloosterzuster harer
dagen; anderen hadden meer of minder trekken van
dat beeld, zij had ze alle. En dit deed vanzelf haar
oprijzen uit haar omgeving; dit gaf haar het gezag, het
overwicht, de meerderheid die allen haar toekenden.
De zusters zagen in haar de leidsvrouw bij uitnemend
zij voelden dat geen ander haar geheel zou kun--heid;
nen vervangen. Waarschijnlijk droegen zij die overtuiging meer ten gevolge van intentie dan van nadenken
in zich; maar dat zij haar koesterden, blijkt zoowel uit
daden als woorden. Zoo placht Katharina van Naaldwijk
te bidden „dat onze lieve Heer haar halen zou in den
gulden tijd, — dat was onder oase weerdige mater
salotnee" 2 ). Zoo eindigde de onbekende schrijfster van
haar biographic met deze woorden: „Sie is ghestoruen
vol goder warken ende heeft achter ghelaten ons allen
een goot excempel, als wij ghehoert hebben een
weynich van vollen, wellick zeer luttick is bi dat hoer
i) Bijv. Katharina van Naaldwijk.
2)

IIS. D, blz.

fl 9.
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dogheden weren" 1). Een vrouw wier godsvrucht even
rijk, doch van een ander type was geweest, zou te
Diepenveen geen invloed hebben gehad en vergeten
zijn; Salome Sticken was daar als priorin meer dan
iemand anders op haar plaats.
Zij was een schouwster en bezat dus de gave, die
een der hoogste zegeningen van de mystieke vroomheid
werd geacht. Wel zijn geen eigenlijke visioenen van
haar tot onze kennis gekomen en zeker waren deze
niet zóó fantastisch als bijv. de gezichten van Elsebe
Hasenbroecks; maar niemand leide hieruit voorbarig af,
dat het schouwen geen belangrijke plaats in haar
godsdienstig leven heeft ingenomen. De eenige maal
toch dat ons duidelijk wordt beschreven van welken
aard de „inwendige sueticheit" was die zij smaakte,
lezen wij tevens, dat zij slechts aan enkelen in 't geheim
mededeelde hoe zij was bevoorrecht 2). Waarschijnlijk
weerhield haar ootmoed haar over zulke dingen te
spreken. Maar voor het overige: was zij het niet, die
placht te zeggen dat het mogelijk was op den weefstoel een schouwend leven te leiden ? 3 ) Alleen met de
handen werkte zij; haar geest was opgeheven tot God.
Het onzichtbare was zichtbaar haar nabij: de duivels
die haar vervolgden en terug wilden roepen tot het oude
wereldsche leven had zij rondom zich gezien, en nog in
veel later tijd kon zij schrijven: „Als wij met ijdel, leeg en
lauw hart onze getijden lezen, dan zijn de demonen
aanstonds bij ons, die ze met vreugde hunnen Heer
offeren" 4).

r) HS. DV, fol. 225 vo.
2) MS. 8S49-59, fol. 155 vo: „ut postea quibusdam secrete
manifestauit".
3) 1.1. fol. 151 r°; HS. G, fol. 339v0.
4) Vivendi formula, fol. 169 ro.
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Gelukkig voor haar vielen ook liefelijker openbaringen haar ten deel: „de Bruidegom, dien zij in het
hart droeg" 1 ), kwam tot haar met de blijken zijner
liefde. Dikwijls „placht hij medespraak met haar te
hebben beide inwendig en uitwendig" 2 Eens bovenal
vervulde hij haar hart met onuitsprekelijke heerlijkheid.
Meer dan gewoonlijk was zij bekommerd met zorgen
voor het tijdelijke; toen „sprak haar onze lieve Heer
Jezus hoorbaar toe met een zoete stem, zeer minlijk
en zeide haar dat zij wel tevreden moest zijn; Hij zou
wel zorg voor haar dragen" 3). Wanneer zij behoefte
had aan Zijn gemeenschap, ging zij naar het koor; daar
zat zij eenzaam, met Hem alleen zich bezighoudend.
Zoo vond haar eens een zuster, die haar spreken wilde
over het een of ander. Zacht terechtwijzend luidde haar
antwoord: „Uit mij zelve heb ik niets; en wil ik u
helpen, dan moet ik immers eerst van den Heer ontvangen wat ik u geven zal" 4).
Het is te begrijpen, dat ook Salome Sticken zich
bediende van de gewone uitdrukkingen der mystieken.
Zij, die dikwijls „vereenigd was met onzen lieven Heer ",
wekte de zusters op, dat zij haar best zouden doen
„aan Hem" of „in Hem te kleven" 5). Wij zullen later
hooren welke spreekwijzen men in het klooster gebruikte; maar dat de zusters in dit opzicht het voorbeeld van haar vereerde priorin volgden, blijkt uit de
woorden, waarmee deze in hare laatste oogenblikken
werd gesterkt. „Lieve beminde mater", zeide Salome
van den Wiel, „loop nu in het zoete, minlijke hart
).

i) HS. D, blz. 20.
2) Aldaar, blz. 17.
3) Aldaar, t. a. p.

4) MS. 8849-59, fol. 157 vo.
5) HS. D, blz. i3; HS. DV, fol. i99 r°.
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van onzen Heer Jezus Christus, dat zoo menigmaal uw
toevlucht is geweest" 1 ).
Een ziel, die zóó vurig smachtte naar het bovenaardsche,
kon niet in kalm en rustig evenwicht zijn. Telkens weder
werd Salome Sticken door hare aandoeningen overstelpt,
wanneer zij zich in de nabijheid van haren Heer gevoelde. Onder de mis was zij zelden zonder overvloedige tranen 2 ), en wanneer zij gebiecht had — zij beschouwde zelfs hare kleine invallende gedachten als
zware zonden — dan placht de grond er uit te zien
„alsof hij met water begoten was". Een „serafijn"
geleek zij in het koor; terwijl zij „ontstoken werd met
den brand der goddelijke liefde ", gloeide haar gezicht
„als een vurige vlamme". Het was haar onmogelijk te
slapen, wanneer zij den volgenden dag de communie
zou ontvangen 3). Nauwelijks kon zij het bepaalde uur
afwachten; eens viel zij, als in onmacht, de koster
Poorten om den hals en bad haar,-scheSwntr
onder vele tranen, haar te helpen; zij kon de woorden
bijna niet uitbrengen en ging met moeite naar haar
plaats 4). Was het groote oogenblik gekomen, dan had
zij de hostie weg uit de hand van den priester vóór
deze het wist; pater Jodocus zeide, dat hij meermalen
beangstigd was door de gedachte, dat het sacrament
hem was ontvallen 5). Maar zij stond op en ging in
vrede weg met haar beminden Bruidegom.
Zeker wijst dit alles op groote overspanning; en bedenkelijk was deze vooral in Salome Sticken, de leidsvrouw, die men in ieder opzicht een navolgenswaardig
r) HS. D, blz. 34•
2) Zie voor dit en het volgende aldaar, blz. 20 v.
3) Aldaar, blz. 22.
4) MS. 8849-59, fol. 157 vo, 158 ro.
5) HS. D, t. a. p.
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voorbeeld achtte. Het bovenstaande wordt dan ook als
iets bijzonder stichtends op een toon van bewondering
verhaald. Toch, al kunnen wij moeilijk daarmede instemmen, vergeten mogen wij niet, dat wij hier de
zenuwachtige, desnoods de ziekelijke afwijkingen voor
ons hebben van een vroomheid, die in haar grond even
waarachtig als innig was. Ook in deze weinig aantrekkelijke vormen openbaarde zich de liefde tot Jezus, die
het hart van Salome doorgloeide. Zijn beeld stond haar
steeds voor oogen; in zijn passie „oefende" zij zich
gedurende haar gansche leven 1) ; waar zij kon wekte
zij anderen op, dat lijden immer in gedachte te houden l).
En onrecht zouden wij haar doen, als wij niet tevens
in herinnering brachten dat haar devotie ook liefelijk
en innemend kon zijn. Ziehier het gebedje, waarmee
zij tot haren Heer naderde:
O mijn alre liefste lief, dijn heilige vleysch ende dijn heylighe
bloet,
Mijn leste spise ende dranc wesen moet.

Of dit andere dat zij altijd uitsprak als zij het koor
betrad:
0 hertelic lief ic neyghe dij.
van al mijnre herten beghere ic dij.
die heylighe drieuoldicheit beware mij.
die heilighe gheeste ontsteke mij.
hij maecke mij vuerich ende verlichte mij
ende verenighe mij mit dij.
o hertelijke lief des bid ic dij ! S)

Om niet is herhalingen te vervallen, zal ik thans het
vele voorbijgaan, dat Salome Sticken met Brinckerinck
i) HS. D, blz. 34•
2) Zie bijv. de Vivendi formula, fel. 169 VO, 173 ro.
3) Verg. MS. 88 49-59, fel. 158v°, HS. DV, fol. 209v0 en, wat
het laatste betreft, HS. D, blz. 23. Salome sprak meermalen in
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gemeen had en waarin zij, als trouwe leerlinge, zijn
voetstappen heeft gedrukt. In zedelijken ernst, in liefde
tot hare onderhoorigen was zij zijn gelijke; ook wat
het overige betreft, bijv. de hooge waardeering van
den arbeid, had zij dezelfde opvattingen. Er is nog
maar één punt waarop ik heb te wijzen, omdat zij
daarin verder is gegaan dan haar meester: de eigenaardige monastieke geest der devoten is te Diepenveen meer door haar dan door hem tot ontwikkeling
gebracht.
Immers, met den grootst mogelijken ijver heeft zij de
zusters geoefend in zelfverloochening en ootmoed, in
„zwijgen, wijken en duiken ". Haar geheele leiding was
er op berekend om haar „alre lieveste kinder" te
leeren zich „tot sterven te geven" 1) en bij voorkeur
datgene te doen wat „contrarie" de natuur was. Legden
zij eenige kieskeurigheid aan den dag, mater Salome
wist ze wel te genezen: zij kregen een paternoster van
knoopen, die van oude slaaprokken waren afgesneden.
Gelapt moest haar geheele gewaad zijn 2); sommigen
droegen zelfs een boezelaar op het hoofd. En in zulke
„ootmoedige kleereis' hadden zij hare „ootmoedige
werken" te verrichten. Nu eens werd haar gelast met
een schotel brood in de reventer te bedelen; dan
weer de voeten der zusters onder tafel te kussen. Men
zag er, die een roede op den rug droegen; straks
zouden zij daarmee een kastijding ontvangen 3). Om de
rijm; kort voor haar dood zeide zij: „Also wael, het is al goet,
wat onse geminde brudegom doet" (MS. 8849-59, fol. 16z ro).
Zij stond hierin niet alleen; men zie het Brevitoquium fratris
Gerlaci Peters (Kerkkist. Archief, dl. II, 1859, blz. 197 v.).

z) Zie voor dit en het volgende HS. D, blz. I2-15.
2) Verg. ook het verhaal HS. G, fol. 57 ro.
3) MS. 8849-59, fol. 154 r'.
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minste reden moest elk „eenyen", d.i. geknield om
vergiffenis vragen. Het gold als een gunst, wanneer men
deel mocht nemen aan het geringste en vuilste werk,
zooals het reinigen van stallen of privaten 1 ). Voorts
moesten de zusters trachten elkanders werken te „stelen",
ze in het geheim te verrichten in plaats van degenen
die daartoe verplicht waren. Had niet ieder zich zelve
te beschouwen als de minst geschikte tot het geestelijk
leven en daarom als de eerst geroepene tot de lagere
bezigheden? 2 )
Daarenboven was Salome Sticken zeer streng in het
straffen. Zij mocht een enkele maal de beschermende
hand uitstrekken over een zwaar beproefde of weinig
gewaardeerde zuster 3 ), zelve gaf zij in het kapittel scherpe
1) 11IS. 8849-59, 1.1. — Tot welk uiterste de devoten in dit opzicht
konden vervallen, leert ons het verhaal, in hetzelfde handschrift
(fol. 226 vo) teekenachtiger dan elders medegedeeld : „Anno
Domini m° ccccojo fuit in Fonte beate Marie prope Arnhem
prior deuotus, nomine Nycolaus de Harlem. Hic ex magno feruore
et humilitate non subterfugiebat vilia et immunda opera exercere
cum fratribus suis, licet esset vir magne reputacionis et prudencie
reputatus a magnatibus. Contigit aliquando in monasterio ut cella
publica siue latrina purgaretur, in qua ipse cum fratribus suis
viriliter laborabat stans in imo laci et stereora exhauriens.
Precepit eciam portario ne se ostenderet si forte ab aliquo
quereretur, ne in bono opere impediretur. Eodem tempore venit
consulatus Dauentriensis ad conuentum propter negotium quoddam expediendum et ingressi monasterium querebant ubi prior
esset. Cumque portarius non daret aptum responsum circuierunt
aream et audito strepitu laborancium accesserunt ad inspiciendum
quid ageretur, et appropinquantes viderunt priorem totem delibulum
sta^stem in profundo latrine et admirando dixerunt ad ilium: „Domine prior, quid ibi queritis ?" Respondit hilariter: „Regnum celorunz,
regnunz celdrum in hoc loco requiro". Et multum edifcati suet in eo".

HS. D, blz. i J9 ; HS, DV, fol. 293 VO.
2) Dit was het beginsel; verg. Vivendi formula, fol. 169.

Verg.

3) Zie HS. D, blz. 23-26.
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vermaningen en kastijdingen 1). Wij zullen later zien welke
straffen de „Constitutiones" voor verschillende tekort
vergrijpen bepaalden; hier zij het genoeg-kominge
te zeggen, dat Salome niet gewoon was zachtkens te
handelen als zij een schuldige had terecht te wijzen.
Ja, zóóver dreef zij de zucht om de zusters te oefenen,
dat zij soms het een of ander bedacht, wanneer zij geen
wettige reden had; dan legde zij iets, dat goed en
lofwaardig was, opzettelijk verkeerd uit om zoo toch
te kunnen berispen en den zusters het brood te geven,
waarnaar dezen trouwens hongerden 2 ). Hoe zij eens
optrad tegen een volgens de kloosterwet inderdaad
schuldige, wil ik hier ten slotte mededeelen; het verhaal is karakteristiek en geeft ons een kijkje op de
toestanden in het klooster.
Beatrix van der Beeck had langen tijd te Diepenveen
gewoond zonder dat zij nog een getijdenboek voor
zich zelve had. Het vroeger bemiddelde meisje, dat van
alles afstand had gedaan, wenschte dit toch te bezitten
en nu wist zij zich heimelijk met hare vrienden in betrekking te stellen, zoodat dezen besloten haar het
begeerde te schenken. Al het noodige werd door hen
verschaft; alleen het schrijfwerk lieten zij te Diepenveen
verrichten en ook dit betaalden zij. De zaak kwam
natuurlijk uit. Groot was de verontwaardiging, de toorn
van mater Salome. Zij gaf Beatrix „vervaarlijk haar
deel" — wij kunnen begrijpen hoe — en liet onder
andere de schuldige het voorwerp, dat haar had doen
zondigen, aan den hals dragen, „ic en weet niet hoe
mannighen dach", voegt de schrijfster er bij l).
i) HS. DV, fol. 225 VO.
2) MS. 8849-59, fol. 153 v'. — Zie ook fol. 172 ro.
3) HS. DV, fol. 341 vim.
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Zoo leidde Salome Sticken haar kudde, die zij al
haar best deed te vergrooten om zooveel mogelijk
schapen tot den goeden Herder te brengen. Zij was
het, die door haar geestdrift bewerkte dat Johannes
Vos toestemming gaf, de eenmaal door de „Constitutiones" gestelde grens te overschrijden en het getal
van vijftig te boven te gaan. Eerst wilde de Windes
na Brinckerinck's dood de voor--heimscpro,d
naamste zorg op zich had genomen'), van geen vermeerdering weten; hij was te voorzichtig om aan de
geldmiddelen van Diepenveen te zware eischen te
stellen. Toen bood Salome in haar geestdrift aan om
de goudstukken, die zij op dat oogenblik bezat, hem
niet ter leen, maar ten geschenke te geven, mits hij
toeliet dat er meer personen werden opgenomen. Het
geld had zij niet noodig: God zou wel in alles voorzien. Ofschoon Vos op dat oogenblik bleef weigeren,
kwam hij spoedig tot andere gedachten, en wanneer
wij hem zichzelven hooren berispen: „Wat neme wy
voer, recht ofte onse lieve here aldus vele menschen
conde voeden ende niet meer ?" — dan behoeven wij
niet te vragen onder wier invloed hij zijn toestemming
heeft gegeven 2 ).
Toch zouden wij Salome verkeerd beoordeelen als
wij meenden, dat zij in haar vurigen ijver om zielen te
winnen onberaden te werk ging. Het is zoo: arm en
rijk nam zij aan, doch zij moest voelen „dat ons lieve
heer daarin was". Zonder „kloppen en bidden" werd
de poort niet ontsloten; de nieuwelingen werden
grondig op de proef gesteld, of het haar ook ernst
was. Geen oefening bespaarde Salome haar: „sie placht
i) Verg. MS. 8849-59, fol. 154 vo.
HS. D, blz. i5 v.; HS. DV, fol. zoi vo.

2)
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hem wal al doer suer laten te warden"; maar zoo
ook legde zij „een guet fondament eens geesteliken
tymmers" 1 ).
Ook moet nog tot haar eer gezegd worden, dat zij
de zusters voorging in liefdadigheid. Zij deed dit reeds,
toen het klooster zijne groote rijkdommen nog niet
bezat en gaf daardoor tevens het richtsnoer voor latere
tijden. In de eerste plaats werden de huisgenooten des
geloofs bedacht: de arme klerken te Deventer kregen
jaarlijks een Sint-Antoniusvarken 2). Verder gaf zij van
elke vrucht een schepel aan de armen; en eens, toen
alles schaars en duur was, bleek het dat zij het weinige,
dat bij de pachters was overgebleven, aan behoeftigen
had uitgedeeld. Bijna was er toen gebrek te Diepenveen
gekomen; gelukkig bleef het klooster daarvoor gespaard
en werd Salome's handelwijze door de uitkomst gerechtvaardigd 3 ).
Trouwens, dat voorrecht is in ieder opzicht haar deel
i) Zie voor dit alles HS. D, blz. 17 v.; MS. 8849-59, fol. 155 vo;
HS. DV, fol. 203.
2) Verg. Moll, Kerkgesehied. van Ned. vóór de Herv., dl. II, st. 4,
blz. 246 v.
3) Zie HS. D, blz. 18v.; MS. 8849-59, fol. 156; HS. DV, fol.
204v. — Over het algemeen muntten de kloosters der Windes
uit door liefdadigheid. In de eerste plaats-heimscVrng
Windesheim zelf (C/iron. Wind. p. 129, 336 seq. [p. 326, 53]).
Verder bijv. Frenswegen (1.1., P. 544-547 [P. 170-172]) en Nieuwlicht bij Hoorn (Van Heussen en Van Rijn, Oudheden en Gestichten
van Noordholland, dl. II, blz. 494 v.). Wat andere kloosters betreft,
men denkt onwillekeurig aan de abdij te Rijnsburg (zie Schotel,
De Abdo van Rijnsburg, blz. 298-303). Maar gelijk hier over het
geheel een andere geest dan te Diepenveen heerschte, is ook
in de weldadigheid een verschil op te merken: zij was niet zóó,
of de zusters zelven konden in overvloed blijven leven (verg.
Moll in de Bijdragen voor vadert. geschied en oudheidk., uitgeg. door
Nijhoff, dl. VIII, 1852, blz. 316v.).
15
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geweest. Haar ootmoed heeft verhinderd, dat zij ooit met
eenige zelfvoldoening, die toch zoo rechtmatig zou geweest zijn, op haar leven heeft teruggezien. Alle eer
gaf zij in de eerste plaats aan God en daarna aan de
zusters 1 ). Zichzelve achtte zij onwaardig en ongeschikt;
vooral sprak zij dit met nadruk uit, toen hare lichaamskrachten begonnen af te nemen. Omstreeks het jaar
1435 2) werd zij door een lichten aanval van beroerte
getroffen; na haar genezing bad zij den prior van
Windesheim te mogen aftreden, omdat zij nu het
klooster niet meer met vaste hand kon besturen. Het
eenige wat zij verkreeg was, dat zij den raad mocht
inwinnen van de suppriorin en de procuratrix; — maar
nu deed zij dit ook met zulk een pijnlijke angstvalligheid en overdreven gehoorzaamheid, dat zij beider hulp
zelfs bij het allergeringste inriep, en de prior haar
zeggen moest, dat dit niet zijn bedoeling was geweest.
Herhaaldelijk vernieuwde zij bij de jaarlijksche visitatie
haar verzoek 3 ); telkens werd het afgeslagen, want de
zusters waren zóó aan haar gehecht dat zij haar, ondanks
ziekte en zwakte, behouden wilden. Eindelijk, nadat zij
zich een geheel jaar niet meer met de uitwendige
dingen had bemoeid, verkreeg zij haar begeerte; hoe
noode ook, Willem Vornken 4) moest haar rust geven.
i) Verg. MS. 8849-59, fol. 373 ro (uit de Vive,:di formula).
2) „Ommetrint x of xj iaer eer onse weerdige mater of quam
van hore officiën" (HS. D, blz. 28).
3) „Soven of viij iaer voer dat sic of quam, plach sic vaeke
al doer sieck te wesen, so dat si alte seer begeerde verloest
te warden van hore officiën ende bad onsen vaders den visyteres
daer omme myt overvlodigen tranen.... Sie dede hoer beste
daer toe dat ene iaer voer ende dat ander na" (HS. D, blz. 23;
verg. HS. DV, fol. 209 vo, 210 ro).
4) HS. D, blz. 28 en HS. DV, fol. 2t5 vo noemen zijn naam
niet en zeggen alleen „pater van windesem". MS. 8849-59, fol..
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Den roden September 1446 ontsloeg hij haar tot groote
droefheid van het geheele klooster.
Maar die rust was voor haar een gestadige oefening
in alle deugden, die zij eenmaal in anderen had aangekweekt. Stil ging zij haar gang, getrouw in haar
handwerk, meestal verzonken in „heilig zwijgen" en
vervuld van liefde tot God en hare naasten. Dikwijls
hoorde men haar met innigheid verzuchten: „Och
och, mochte icket noch begynnen". Het liefst voegde
zij zich bij de jongeren; gehoorzaam volbracht zij al
wat haar opvolgster haar gebood, vooral dankbaar toen
deze haar van het laatste toezicht over hare mede
onthief I). Reikhalzend zag zij uit naar het einde;-zuster
haar hoop en verlangen was ontbonden te worden van
het lichaam en voor eeuwig met haar beminden Brui
te zijn. Zelfs vroeg zij kort vóór haar-degomvrni
dood, tijdens een vleugje van beterschap, een gebed
van de zusters, dat Hij haar tot zich zou nemen: zij
vreesde dat zij honderd jaar zou worden 2). Opnieuw
bezocht zij dagelijks de kerk, maar weldra stortte zij
weder in. Zittend op een stoel verwachtte zij den dood;
men vond haar dikwijls met gevouwen handen en gesloten oogen, het aangezicht ontgloeid door de nog
niet uitgebluschte vurigheid van haar geest. Eindelijk
scheen een algeheele verdooving in te treden; toch
161 ro heeft: „priori Wilhelmo Vos" (zie HS. D, t. a. p., aant. c).
Het Latijn begaat hier een vergissing, waarschijnlijk door de
herinnering aan Johannes Vos (gest. 1424). In 1446 was Willem
Vornken prior; hij bestuurde Windesheim van 1425 tot 1454
(verg. Acquoy, Windeshein, dl. III, blz. 318). Een prior Willem
Vos heeft nooit bestaan (zie de naamlijst aid.). Verg. voorts HS.
DV, fol. 214V°.
i) Zie over dit alles HS. D, blz. 29v.
2) Aldaar, blz. 31.
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leefde zij nog eenmaal op bij de aansporing, om zich
voor te bereiden tot het ontvangen van het sacrament.
Toen pater Ludolphus 1 ) het haar liet zien, vroeg hij
of zij geloofde, dat het „de Behouder der wereld" was.
„Ia ic, volcomelick" gaf zij met luide stem ten antwoord 2). Het was haar „leste spise": de bede haars
harten was in vervulling gekomen. Dienzelfden 17den
October 14.4.9, te middernacht, ontsliep zij in vrede.
Ik zal niet uitweiden over de zegeningen, die de
zusters bij haar graf meenden te vinden 3 ). Alleen merk
ik op: ook wie in dat geloof niet meer kan zien dan
een afspiegeling van de vrome vereering, die zij haar
geliefde priorin toedroegen, zal erkennen, dat Salome
Sticken in haar godvruchtig en welbesteed leven die
vereering ten volle heeft verdiend.

De instellingen voor de vorming der zusters
in het klooster.
Wanneer een zuster te Diepenveen het geestelijk
gewaad aannam, deed zij natuurlijk afstand van de
i) De toenmalige rector, een broeder uit Windesheim (zie
HS. DV, fol. 22o ro; MS. 8849-59, fol. 163 r° en boven, blz. 99 v.).
2) HS. D, blz. 33.
3) Een zuster werd daar van haar diepe zwaarmoedigheid
verlost; evenzoo een tweede. „Dit ende deser gelijck geschieden
bywijlen tot horen grave" (HS. D, blz. 36; verg. HS. DV, fol.
225 vo). Het Latijn heeft: „Et talia mulra apud monumentum eius
contigere miracula" (fol. 164 vo). Ook zou Salome door haar
voorbede en verdiensten een zuster verlost hebben van een
onoverwinnelijke neiging tot slapen; aan een ander openbaarde
zij zich niet lang na haar dood zeggende „dat sie in alte groter
vrouden weer". HS. G verhaalt (fol. ii8vo, ii9r0) dat engelen
onder zoet gezang haar ziel medevoerden. Hetzelfde MS.
88 49 - 59, fol. 164 r°.
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wereld en al wat deze aan genietingen kon bieden.
Meer nog: de plaats waar zij voortaan zou leven en
sterven was door muren afgesloten; en tot dat kleine
plekje grond, dat het koor van de kerk, den kloostertuin, den trans en eenige gebouwen omvatte, was van
nu af de geheele wereld voor haar ingekrompen. Hetzij
de nieuwelinge zich zelve wel beproefd had en in eigen
gemoed ten volle verzekerd dezen stap deed, hetzij
overijling haar had gedreven tot iets, waarop zij later
niet met onverdeelde blijdschap terugzag, — altijd
werkte die afscheiding vormend op het karakter en
leidde zij de ontwikkeling van het godsdienstig leven
in een bepaalde richting.
Zoo streng mogelijk was de clausuur afgesloten ook
van de naaste omgeving. De voorschriften daaromtrent
waren vele en verhinderden bijna iedere gemeenschap 1 ).
Moest men van buiten iets ontvangen, dan maakte men
gebruik van een draaibaar toestel, rol of schijf genaamd 2),
dat zóó was aangebracht in den muur, dat men bij het
geven en aannemen elkander niet kon zien. Dat er
voorts gelegenheid was om naar binnen of naar buiten
te gaan, spreekt vanzelf; maar elke toegang was veri) Zie Constitutiones (Archief), blz. 302 v.: „Qualiter clausure
fenestre et rote fieri debent".
2) Lat. rota. Du Cange i. v.: „In monasteriis sanctimonialium
turricula lignea versatilis qua necessaria in monasterium inducuntur". Zie Verwijs en Verdam, Mn!. Wdb., VI, x581: rolle ( „ Een
ront instrument datter muren onverscheydelic an hanghe, dat
wi een rol of een s c ij f hieten, door welc men die dinghen die
noot sijn alsoo mach gheven ende ontfanghen dat die ghevers
ende nemers nerghens malcanderen sien en mogen "). Deze aanhaling is overgenomen uit een HS. uit de 15de eeuw, de regels
van een vrouwenklooster te Amsterdam bevattend. Verg. voorts
Ned. Archief voor h'erkgesckied., dl. I, blz. iet, waar sprake is van
de zuster, die „die rolle verwaert".
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zekerd met twee deuren, die door een kleine tusschenruimte van elkander gescheiden waren. De sleutel van
de buitendeur werd binnen, en omgekeerd die van de
binnendeur buiten bewaard door de meest vertrouwde
personen. Zulk een toegang vond men op drie plaatsen:
de eerste werd blijkbaar gebruikt als de rol onvoldoende
was, de tweede had gemeenschap met de kerk, de
derde met den boomgaard. Vensters kon men natuurlijk
evenmin missen; zij hadden echter een dubbel traliewerk
en daartusschen een bedekking. Groote zorg was vooral
besteed aan het spreekvenster 1), want hier had nog de
Benige gemeenschap met de buitenwereld plaats. Als
na voorafgaand onderzoek een zuster toestemming had
verkregen om met iemand te spreken, dan kwam zij,
hetzij door de priorin, hetzij door een of twee „hoorzusters" 2 ) vergezeld, voor dit venster; het was niet
alleen door het dubbele traliewerk afgesloten, maar
bovendien door een houten beschot daartusschen, dat
met gaten in schuinsche richting was doorboord, opdat
vooral geen enkele blik zou binnendringen. Voeg hier
nog bij, dat zelfs de rector en zijn geestelijken zoo
weinig en zoo kort mogelijk mochten binnenkomen;
dat men niet dan in zeer noodige gevallen werklieden
toeliet, — en wij zullen begrijpen, dat de afsluiting
bijna volledig was. Zagen de broeders of buitenzusters
een enkele maal de religieuzen, dan vielen zij aanstonds
eerbiedig op de knieën 3).
Nu weten wij, dat verschillenden nog bijna kinderen
waren toen zij te Diepenveen kwamen. Jaren en jaren
lidden zij dus een leven van afzondering en zwijgen;
i) Zie Constitutiones (Archief), blz. 30! V.: „De locutorio".
2) Als zoodanig worden bijv. genoemd Geertruid ter Poorten
(HS. D, blz. 263) en Fije van Galen (aldaar, blz. 283).
3) HS. DV, fol. 24V0.
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het kan wel niet anders, of dit moet diepe sporen
hebben achtergelaten. Wee dengenen, die zich geroepen
achtten en het niet waren! Op den duur moesten zij
vervallen tot sombere zwaarmoedigheid of eindelijk
zelfs tot waanzin. En aan voorbeelden hiervan heeft
het te Diepenveen niet ontbroken. Nergens worden
zulke gevallen uitdrukkelijk vermeld; alleen in 't voorbijgaan hooren wij er iets van. Dan vernemen wij, hoe een
zuster „inwendig zeer bedrukt was" 1), of „in groote
droefheid en neerslachtigheid verzonk" 2). Wel trachtten
zij worstelend in het gebed zich daarboven te verheffen,
— maar of haar dit altijd gelukte? Hoe veelzeggend is
niet de náivcteit van Jutte van Kuilenburg, toen zij voor
het eerst het leven te Diepenveen gadesloeg! „Als zij
iemand zag, die zwaarmoedig was of schreide, dan
meende zij, dat het niets anders dan devotie was. Want
zij achtte het onmogelijk, dat men hier niet tevreden
zou wezen" 3). Het ergste was de arme Fenne Stuermans
er aan toe. Met nuttelooze weerspannigheid verzette
zij zich; vaak werd zij vermaand en berispt zonder dat
het baatte. Bij een visitatie was Katharina van Naaldwijk
de eenige, die den ernst van den toestand inzag en
haar met zachtmoedigheid beoordeelde. „Als het in haar
macht was, dan zou zij zich wel beteren ". IJzingwekkend
in zijn kortheid is het daarop volgend bericht: „Ende
des anderen iaers, doe die visyteers weder quemen,
vonden sic die suster al gheck" 4).
i) HS. D, blz. 36.
2) MS. 8349 -S9, fol. 164 vo.

3) HS. DV, fol. 380 vo, 3Si r°.
4) Aldaar, fol. 249r° (verg. HS.

D, blz. 115). Men bedenke

hierbij, dat Katharina van Naaldwijk in 1443 stierf en de ongelukkige Fenne Stuermans eerst in 1470 (zie het Necrologium,

t. a. p., blz. 331).

232

Gelukkig behoorden zulke gevallen tot de uitzonderingen. Maar ook zij, voor wie het kloosterleven bleef
beantwoorden aan haar ideaal, hebben den invloed er
van ondervonden. Eenzijdig en eenvormig was haar
ontwikkeling, gelijk dit trouwens met volle bewustheid
werd nagestreefd. Eenzijdig: want stierven zij niet af
van de wereld, haar niet meer kennend noch begeerend? Diepenveen was het tehuis der zusters; — onder
de menschen, in de groote samenleving, zouden zij zich
vreemdelingen gevoeld hebben. De „simplicitas", zooals
Caesarius van Heisterbach ze met ingenomenheid bij
kloosterlingen teekent; men zegge gerust: de onnoozelheid, die van niets meer afweet en zich alles laat
wijsmaken 1 ) ; — deze kwam niet zóó sterk bij de
Diepenveensche vromen voor, al ontbrak zij niet geheel.
Ik denk aan de zusters Stijne des Grooten, Dayken
Dyerkens en Aleid ter Mact, die in het klooster toch
waarlijk tot de flinksten en verstandigsten behoorden,
maar daarbuiten van niets wisten en zich zelven niet
konden redden. Toen zij onderweg waren naar Hilwartshuizen aan de Weser om dat convent te gaan hervormen, hadden de priesters, die haar vergezelden, er
blijkbaar schik in ze te plagen met haar onwetendheid.
„Hier", zeiden zij, nadat zij een eind in Duitschland
waren doorgedrongen, „hier eindigt het paternoster en
het geloof; voortaan zullen wij onder ongeloovigen
komen" -). Het was slechts een grap van kloosterlingen,
goedaardig en vooral niet volgehouden, toen zij grooten
schrik bleek te veroorzaken; maar zij bewijst toch, dat
i) Zie Dialotus A iraculorum, vol. I, dist. sexta, De sinzplicitate, vooral bijv. p. 389 seq. Verg. de verhandeling over dezen
schrijver van Aem. W. Wybrands in de Studiën en Bijdragen, dl. II,

blz. 75V.
z) HS. DV, fol.

400

vo.
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zelfs bij een toekomstige priorin van Diepenveen als
Dayken Dyerkens de gezichteinder niet verder reikte
dan de muren van haar klooster. En dit brengt ons
vanzelf tot de eenvormigheid in aller leven. Niet om
zich heen, naar omhoog hadden zij den blik te slaan.
Steeds werd in haar afzondering bij en door alles de
aandacht op één punt gevestigd, de gemeenschap met
de onzienlijke wereld gezocht. Van het woelige leven
der maatschappij, dat buiten het klooster voortging, drong
slechts nu en dan een flauwe echo daarbinnen door;
de zusters trachtten uit de beperktheid van haar
aardsche omgeving zich zooveel mogelijk tot het boven
te verheffen. Welke gevolgen dit mede moest-ardsche
hebben bij vrouwen, die met meer gevoel en fantasie
dan denkkracht begaafd waren, ligt voor de hand: nu
eens hadden zij uren van inzinking en zwaarmoedigheid,
als waarvan ik daareven sprak, dan weer kwamen
ecstatische toestanden voor. Bij onze beschouwing van
het geestelijk leven der zusters zullen wij vooral de
laatste opmerken.
Vormend was ook de indeeling van den dag, die,
behoudens kleine verschillen, altijd op dezelfde wijze
voorbijging. Het is natuurlijk onmogelijk en zou bovendien overbodig zijn, de bezigheden van ieder half uur na
te gaan; doch bij benadering is nog wel op te geven,
hoe de zusters den tijd doorbrachten.
Het behoorde tot de plichten van de kostersche, elk
der zeven kanonieke uren met klokgeklep aan te kon
1 ). Moesten de eerste van deze, de metten, ge--digen
zongen worden, dan gaf zij de teekens tegen kwart vóór
twaalf en twaalf uur 's nachts 2) ; de zusters hadden zich
t) Constitutiones (Archief), blz. 279.

Werden de metten gelezen, dan deed zij het later. Zie
aldaar (verg. ook HS. D, blz. 154, 195 enz.).
2)

2
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in dien tusschentijd haastig te kleeden en met goede
overdenkingen of gebeden voor te bereiden 1 ). Meer
nog dan daarbuiten waren zij in het koor verplicht een
stemmige en zedige houding aan te nemen; geen onrust of verwarring mocht dáár de gewijde stemming
verstoren.
Na afloop van de metten keerden zij, de jongeren
voorop, terug naar de dormter of slaapzaal, waar zij
opnieuw enkele uren mochten rusten 2 ). Want de
eigenlijke dag begon voor haar met de priem, die
omstreeks vijf uur of halfzes een aanvang nam 3);
hadden zij deze ten einde gebracht, dan gingen allen
zonder onderscheid aan het werk 4). „In het zweet uws
aanschijns zult gij uw brood eten ", — op dit bijbel
beriepen zich de „Constitutiones", waar zij voor-word
den geheelen dag ingespannen arbeid voorschreven.
Ieder had zich met hart en ziel te wijden aan de taak,
die haar ten algemeenen nutte was opgedragen en die
alleen door stichtelijke lectuur 5) en door de kerkdiensten werd afgewisseld. Toch meene men niet, dat
steeds alle nonnen in het koor bij elkander kwamen;
al vorderden de „Constitutiones" dit ook E), te Diepenveen was het anders. Waarschijnlijk ten gevolge van de
overgroote bevolking had men in ons klooster omstreeks
i)

Constitutiones (Archief), blz. 2S8.

2) Aldaar, blz. 291 (bovenaan). Een voorbeeld vindt men HS.
DV, fol. 18o vo.

3) Aldaar, blz. 279.
4) Aldaar, blz. 301 („ a prima usque ad completorium").
5) Welken tijd de zusters met lezen doorbrachten is niet met
zekerheid te zeggen; de voorschriften voorde mannenkloosters zijn
op dit punt vollediger dan de hare. Verg. bijv. Constitutiones (1553),
p. toS en Constitutiones (Archief), blz. 279. Dat zij echter lazen,
blijkt Constitutiones (Archief), blz. 281 en de HSS. D en DV passim.
6) Constitutiones (Archief), blz. 2S7.
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het midden der vijftiende eeuw de gewoonte, dat op
werkdagen zij in hoofdzaak de getijden zongen, die een
goede stem hadden of te oud waren om ingespannen
bezig te zijn; de overigen bleven onverpoosd aan den
arbeid 1 ). Maar onder dien arbeid konden en moesten
zij dikwijls haar toevlucht nemen tot het gebed 2). Op
heiligedagen gingen allen naar het koor, en dan was
dit ook altijd geheel vol s). Tevens mochten zij op
zulke dagen niet het gewone werk verrichten; wel was
het echter geoorloofd boeken te schrijven voor het
klooster. Met die taak vinden wij de zusters dan ook
meermalen bezig 4).
Kort na zeven uur, of in bepaalde gevallen nog iets
later, werd het eerste teeken voor de terts gegeven 3);
was deze ten einde, dan volgden de kloostermis 6) en
de sext 7). Op dagen van één maaltijd — wij zullen
aanstonds hierop terugkomen — moest de kerkdienst
tegen elf uur zijn afgeloopen; anders iets vroeger, maar
in de veertigdaagsche vasten iets later, tegen halftwaalf 8).
Op vastendagen ging de noon aan den maaltijd vooraf,
op de overige dagen was het juist omgekeerd 9).
Maar nu ook was het uur van het prandium genaderd.
Vóór dien tijd had niemand iets genuttigd, en van
Kruisverheffing (14 September) tot Paschen bleef het
des Maandags, des Woensdags en des Vrijdags bij
i) HS. DV, fol. 339 ro.
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Constitutiones (Archief), blz. 301.
HS. DV, t. a. p.
Bijv. HS. DV, fol. 318 vo (verg. ook HS. D, blz. 76).
Constitutiones (Archief), blz. 2 79.
Verg. HS. DV, fol. 301 vo.
Verg. Constitutiones (Archief), blz. 291.
Aldaar, blz. 2 79.
Aldaar, blz. 272.
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dien eenen maaltijd, al werd tegen den avond nog
Benig drinken verstrekt 1). Wij willen thans de Diepen
zusters ook in de reventer gadeslaan 2).
-vensch
Zoodra het klokje klonk, kwamen allen voor de
eetzaal bijeen. Rustig bleven zij zitten tot de reefterschel
het teeken gaf. Dan traden zij binnen en bogen zich
naar de zijde van het kruis. Wanneer de zusters, evenals
in de kerk, koor tegenover koor aan tafel stonden, begon zij, die de weekbeurt had, zachtkens het „Benedicite"
en de overigen vervolgden het met het „Gloria". Na het
„Vader ons" beklom de „lesester" (lectrix) haar gestoelte,
om duidelijk datgene voor te lezen, wat zij te voren
had nagegaan. De zusters hadden inmiddels plaats genomen en op het teeken of het voorbeeld van de
priorin begonnen zij te eten. Maar niet minder dan de
aardsche spijs het lichaam sterkte, moest het woord
Gods de ziel verkwikken; daarom hadden allen met
oor en hart te luisteren naar de voorlezing en ook aan
tafel gemeenschap met den Heer te zoeken 3). Met
zedig neergeslagen oogen, zonder de minste nieuws
ri gheid naar hetgeen haar was voorgezet, moesten-gie
zij het noodige voedsel gebruiken. Zag de priorin dat
niemand meer at, dan gaf zij een teeken met de schel,
en als daarna het „Tu autem Domfine" was beantwoord
met „Deo gracias", stonden allen op. Nogmaals klonk
de schel; men begon een psalm en verliet, met een
nieuwe buiging naar het kruis, de eetzaal. De jongeren
voorop, begaven allen zich naar het koor om daar op
de gewone wijze haar „gracias" ten einde te brengen.
ij Constitutiones (Ardief), blz. 306.

2) Zie voor het volgende het Cap. „De refectorio", aldaar,
blz. 305 V.
3) Zie de vermaning van Salome Sticken in hare Vivendi formula, fol. 170.
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Gedurende de zomermaanden, van Paschen tot half
September, mochten de zusters hierop een uur slapen').
Dat intusschen niet allen van dit verlof gebruik maakten
en deze rusttijd wel eens voor het onderwijs werd
gebruikt, blijkt uit de gedenkschriften van het klooster 2).
Het eerste teeken voor de vesper werd te drie uur of
halfvier gegeven, al naarmate men een tweeden maaltijd
(coena) hield of niet 3). In elk geval verzamelden de
zusters zich, nadat de complete te vijf uur of halfzes
was aangekondigd 4), voor de reventer, hetzij om nogmaals
iets te eten, hetzij voor de collatio, waarbij zij alleen
wat te drinken kregen 5). Was het vastendag, dan werd
na enkele gebeden de drank met het teeken des
kruises gezegend en wanneer hij vervolgens driemaal
was rondgediend en men gedankt had, gingen allen,
ditmaal zwijgend, naar het koor en brachten er met
de complete ook den dagdienst ten einde.
Het rustuur was geslagen. De zusters begaven zich
naar de dormter 6), waar ieder haar afzonderlijke cel
had 7 ). Maar nog gingen zij niet slapen; in stilte bleven
zij bij haar bed om onder opzien tot God na te denken
I)

Constitutiones (Archief), blz. 2 79, 3 0 3.

2) HS. D, blz. 168.

3) Constitutiones (Archief), blz. 279. Verg. HS. D, blz. 33.
4) T. a. p. wordt alleen de tijd genoemd van het tweede teeken
(zes uur of halfzeven). Ik heb het eerste een uur vroeger gesteld,
omdat de Ordinarius divini officii pro ordine Canonicorum Regularium,
Capittuli sive Congregationis Wyndesemensis (Deventer, 1521), fol. 14 r°
tusschen deze beide teekens het tijdsverloop van een uur
opgeeft.
5) Zie Constitutiones (Archief), blz. 307 („ De collacione et potu")
en voorts blz. 320.

6) Constitutiones (Archief), blz. 291.
7) Zie HS. D, blz. 218 en vooral het Cap. „De dormitorio"
(Archief, blz. 303 v.).
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over zich zelven. Waarin hadden zij gezondigd? Hoe
zouden zij toenemen in zedelijken ernst en reinheid?
Het moet een vruchtbaar half uur zijn geweest, dat den
vromen te Diepenveen voor zulke overpeinzingen was
toegestaan. Doch gehoorzaam in alles mochten zij het
niet te lang rekken. Zouden de metten gezongen worden, dan was zeven uur de vastgestelde grens 1 ). En
— practisch voorschrift! — ieder moest dan zooveel
mogelijk haar best doen om te slapen, opdat zij daarna
des te beter zou kunnen waken.
Door dezen leefregel trachtte men de godsvrucht tot
hooger ontwikkeling te brengen. Vergeten wij ook niet,
dat de meeste uren geruischloos in het strengste stil
voorbijgingen. Arbeidzaam waren en moesten-zwijgen
deze religieuzen zijn; in zich zelven gekeerd volbrachten
zij haar plichten, slechts sprekend wanneer zij verlof
hadden of haar werk het eischte. De voorschriften
daaromtrent waren de volgende 2 ). In de kerk, in de
eet- en slaapzaal moest altijd het zwijgen bewaard
worden. Tafelgesprekken en gemeenzaam onderhoud
bij het begin of einde van den dag waren dus ten
eenenmale buitengesloten. In de overige gedeelten van
het klooster mochten de zusters — wij bepalen ons
tot de hoofdzaak — na de priem of de terts spreken
tot het volgende teeken klonk, en eveneens na de vesper
tot het eerste teeken van coena of collatie. Op feest
mocht men pas na twaalven, maar dan ook tot-dagen
het eerste teeken van de vesper zich met elkander
z) Hiermede stemmen de tijdsbepalingen HS. D, blz. 125 en
1 95

overeen.

2) Zie „Statuta monialium de silencio earundem" in de Constitutiones (Archief), blz. 319-322. Dit stuk was bestemd om het
Cap. „De silencio" (aldaar, blz. 299 v.) te vervangen. Verg. de
kantteekening afgedrukt in dc noot van blz. 299.
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onderhouden, en voorts op den gewonen tijd daarna
Hoe streng men deze bepalingen te Diepenveen in
acht nam, blijkt wel uit het verhaal, dat toen Griete
van Ahuis eens uit het koor kwam en twee zusters
zag staan praten, zij beiden zoo „haar deel" gaf dat een
van haar, Jacoba van Nichtenhorst, nog kort voor haar
dood zeide het nimmer te zullen vergeten 1). Zelfs
wanneer de zusters verlof hadden tot spreken, mochten
zij het niet anders doen dan bescheiden en zooals het
kloosterlingen betaamde. Sommigen wilden zich misschien
in devote overdenkingen verdiepen 2) en dezen moesten
daarin niet gehinderd worden.
Reeds een en andermaal was er sprake van, dat vergrijpen tegen den orderegel of de tucht werden bestraft.
Inderdaad achtte men het noodzakelijk voor het
zedelijk welzijn der zusters, met strengheid op te treden
tegen ieder kwaad dat zij bedreven. Eens in de week,
des Vrijdags morgens na de priem, kwamen allen bijeen
in het kapittelhuis 3) om, zoo noodig, berispt en gestraft
te worden. Na het uitspreken van het „Benedicite"
gingen zij zitten en de priorin bracht in het midden
wat zij in 't algemeen nuttig achtte voor de trouwe
naleving der orde. Daarna richtte zij zich tot de personen
in het bijzonder. Het eerst waren de novitiae aan de
beurt; hadden zij zich aan het een of ander schuldig
gemaakt, dan ontvingen zij een vermaning of zelfs een
kastijding. Degene, op wie een aanmerking werd gemaakt,
moest zich op den grond nederwerpen en venyen.
Nadat de priorin zoo met de nieuwelingen had afgei) HS. DV, fol. 321V0.
2) Zie bijv. HS. D, blz. 121.
3) Zie Constitutions (Archief), blz. 2 93 -2 95 (,,De capitulo culparum").
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handeld, verlieten dezen op haar bevel het vertrek en
het eigenlijk kapittel der zusters begon. „Die hem
schuldich kent, die doe sijne venie", klonk het; allen,
die zich iets te verwijten hadden, kwamen nu één voor
één naar voren, te beginnen met de jongeren. Ieder op
haar beurt wierp zich neder op de mat'), die tot dat
doel in het midden van het kapittelhuis lag gespreid
en vroeg vergiffenis. Opstaande op bevel van de priorin,
moest men volledig en voor elk verstaanbaar schuld
belijden. „Wil iemand deze zuster aanklagen ?" vroeg
de priorin verder. Wie daartoe aanleiding meende te
hebben, kon dan zonder overdrijving, met eenvoudige
woorden haar aanmerking maken. De aangeklaagde,
indien zij de rechtmatigheid daarvan toestemde, viel
nogmaals neder en zeide: „Het is mijn schuld ". In het
tegenovergestelde geval echter mocht zij blijven staan
en zonder meer zeggen: „Mater, ik herinner mij
niet gedaan te hebben wat mijn zuster zegt ", en het
onderzoek werd voortgezet. De priorin deed ten slotte
uitspraak en bepaalde de straf. Wie op een aanklacht
ongeduldige of booze antwoorden gaf, wie halsstarrig
bleef ontkennen of zich onverbeterlijk toonde, verzwaarde
natuurlijk haar schuld. Intusschen nam men gelukkig
ook eenige beperking in acht. Zoo mocht een jongere,
die het eerst aan de beurt gekomen en door een
oudere beschuldigd was, deze in hetzelfde kapittel niet
aanklagen. Zoo was niemand bevoegd meer dan twee
of drie tekortkomingen van dezelfde zuster mede te
deelen, of meer dan twee of drie personen aan te
klagen. En omgekeerd hadden, tenzij haar getuigenis
gevraagd werd, de overigen te zwijgen, wanneer al twee
of drie iets gezegd hadden van dezelfde beschuldigde.
i) Verg. HS. D, blz.

i.
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De straffen waren verschillend 1), maar over het algemeen streng en vernederend. Ik begin met de lichtste.
Wie, als men het teeken had gegeven, ergens te laat
was gekomen, wie de stilte verbroken of anderen gehinderd had, niet zorgzaam voor kleeren en huisraad
of bij het vervullen van haar werkzaamheden slaperig
was geweest; wie te vrij rondgezien, ijdel gelachen of
anderen aan het lachen gemaakt had, — deze allen
moesten een of meer psalmen lezen. Erger was het,
wanneer een bijzonder stilzwijgen of onthouding van
spijs en drank werd opgelegd 2), wanneer de straf hieruit
bestond, dat een zuster midden in de reventer „van
der eerden" eten 3), d. i. knielend of op den grond
zittend het noodige gebruiken moest. Dit kwam voor,
als een schuldige bij herhaling in dezelfde fout verviel.
Ook begon men dan de disciplien toe te passen. In
dat geval moest de veroordeelde zuster aanstonds
knielen en zedig de schouders of, zoo de priorin zwaarder
kastijding noodig oordeelde, het bovenlichaam tot het
middel ontblooten. In gebogen houding ontving zij dan
de haar toegedachte slagen; geen woord mocht haar
over de lippen komen dan alleen dit: „Het is mijn
schuld, ik wil mij beteren ". Dat deze strafoefening niet
alleen als vernedering bedoeld was 4), dat zij ook ter
wille van de tuchtiging was ingesteld, blijkt zoowel
i) Verg. de Constitutions (Archief), Pars III, Cap. VII-XI (blz.
waar dit onderwerp breedvoerig wordt behandeld. De
opschriften dier vijf hoofdstukken zijn: „De levi culpa ", „De
media culpa ", „De gravi culpa ", „De graviori culpa ", „De gravissima culpa ".
2) Zie ook t. a. p., blz. 293 V.
3) Een voorbeeld hiervan vindt men HS. D, blz. 360.
4) Zie Chron. Wind p. 5o8 [p. 348]. Van nog smadelijker
kastijding te Diepenveen is ES. DV, fol. 341 sprake.
2 95 -2 99),
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uit de woorden der „Constitutiones 1 ) als uit enkele
mededeelingen in onze handschriften z). Al de aanwezigen hadden zich middelerwijl het aangezicht te bedekken en te zwijgen. Vier maal 's jaars en verder voor
iedere zuster die gestorven was, ontving het geheele
klooster de disciplien 3) ; de priorin alleen nam ze
afzonderlijk.
Wat het overige betreft, kan ik kort zijn. Straffen
voor zware, zwaardere en allerzwaarste schuld worden
nog genoemd. Tot de eerste behoorde twisten, kijven,
liegen, lasteren, stoken en opzettelijk veronachtzamen
van den kloosterregel. Hiervoor legde men een driedubbele boetedoening op. Tot de tweede rekende men
openlijke weerspannigheid, mishandeling, geheime verstandhouding met buitenstaanden door brieven of geschenken 4) en wat dies meer zij. De ongelukkige, die
hieraan schuldig stond, moest met ontbloot bovenlijf
op de knieën langs de dubbele rij der zusters gaan
om door allen geslagen te worden. Ging men de kerk
in of uit, dan lag zij voor de deur op den grond uit
Wij willen over deze verschrikkelijke dingen-gestrk.
niet verder uitweiden, en wij behoeven het ook niet te
"

i) Bijv. blz. 293: „ ... gravioribus verberibus emendetur".
Verg. blz. 294: „pene subiaceat graviori", in de vertaling, blz.
395: ,,myt swaere pyne ghepynt werden ".
2) Bijv. HS. DV, fol. 17 vo, i8 ro : „doe gaf hoer mater salame
ene grote dissipline".
3) De vastgestelde tijden waren: Goede Vrijdag, Vrijdag vóór
Pinksteren, daags vóór Kerstmis en daags vóór Maria- hemelvaart
(Constitutiones [Archief], blz. 295). — Met de conversinnen werd
afzonderlijk kapittel gehouden. Het gebeurde des Zondags om
de veertien dagen na de noon (zie aldaar, blz. 313).
4) Hiertoe zal wel het bovenvermelde geval van Beatrix van
der Beeck te brengen zijn. Zij althans kreeg „vervaarlijk haar
deel" (zie boven, blz. 223).
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doen daar immers, voor zoover wij weten en vermoeden kunnen, de allerzwaarste vergrijpen nimmer te
Diepenveen zijn gepleegd. Mogen er nu en dan in
Windesheimsche kloosters ergerlijke dingen zijn gebeurd,
Diepenveen heeft tot het einde zijn voortreffelijken
naam gehandhaafd. Maar dat deze wijze van schuld
belijden, vergiffenis vragen en straffen van invloed is
geweest op de vorming, behoeft wel geen nader betoog
en zal ons ten overvloede nog blijken.
Met meer ingenomenheid wenden wij ons tot de
kloosterschool. De vraag, of daar ook niet - kloosterlingen
eenig onderwijs genoten, is thans nog niet aan de orde I);
wij wenschen hier alleen te weten, wat die school voor
de zusters zelven is geweest. En dan meen ik, dat het
raadzaam is onze verwachtingen niet te hoog te spannen.
De vermeerdering van kennis toch was geen doel, maar
middel; men wenschte blijkbaar geen verdere ontwikkeling dan die de nonnen in haar kloosterleven
noodig hadden 2 ). Volgens de „Constitutiones" moesten
zij kunnen lezen en zingen vóór zij werden ingekleed 3);
zoo noodig, leerden zij dit te Diepenveen. Daar voorts
de kennis van het Latijn voor haar een hoofdvereischte
was, gaf men vooral in dit vak onderricht. Als schoolmeester, tevens als cantor, vinden wij Heer Otto Poten
van Goch genoemd, die echter reeds in 1420 overleed 4). Hij was het, die de grammatica onderwees 5) en
daarbij door Lubbe Snavels als „ondermeestersche"
i) Zie beneden, Hoofdstuk IV.
2) Verg. HS. D, blz. 288: „Doe suster griete [Koetgens] te
scholen solde gaen om toe leren dat hoer totter oerden noet was".
3) Zie Constitutiotes (Archief, blz. 315.
4) HS. DV, fol. ro8ro; HS. D, blz. 96.
5) MS. 8849-59, fol. 234 vO: „Qui eciam sorores grammaticam
docuerat post acceptam regulam".
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terzijde werd gestaan 1). Later ontmoeten wij nog Fenne
Bickes 2 ) en Dayken Dyerkens 3 ) als „schoolmeesterschen".
Nu is het zeker, dat verschillende nonnen zeer ervaren
waren in de kerktaal: Lubbe Snavels vooral was „een
van de geleerdste zusters ". Maar vergeten wij niet dat
zij, evenals anderen 4), reeds Latijn had geleerd vóór
zij te Diepenveen kwam en dat wij haar kunde dus
niet geheel als de vrucht van het onderwijs aldaar
mogen beschouwen. Het kwam wel voor, dat de jongeren
geen Dietsch maar Latijn moesten spreken; zoo weten
wij, dat Elizabeth van Heenvliet dit bevel kreeg van
Elsebe Hasenbroecks. Maar zij was hiertoe slecht in
staat: eens, toen zij 's nachts onwel werd en een
„becken" noodig had, riep zij in haar begeerte om
gehoorzaam te blijven: „Soror, spybus, beckelus 5
Uit het feit, dat dit verhaal als iets bijzonders is bewaard gebleven, zou men misschien geneigd zijn af te
leiden, dat de overigen wel goed Latijn spraken.
Intusschen wordt deze meening waarlijk niet op schitterende wijze bevestigd door de Diepenveensche handschriften, welke nog bewaard zijn gebleven. Natuurlijk
bevreemdt het ons niet, dat de liefelijke kerktaal zoo
weinig van het klassieke Latijn heeft; maar dat zusters
die toch verbuigingen en vervoegingen moesten opzeggen s)
bijv. „educh de carsere" 7 ) of „tempere" 8 in plaats van
)

) (

i) HS. D, blz. 164v.
2) Aldaar, blz. 248.
3) Aldaar, blz. 364.
4) Bijv. Katharina van Naaldwijk (HS. D, blz. 96). Lubbe Snavels
was een leerlinge van den bekenden Johannes Cele (aldaar, blz. 164).
5) HS. D, blz. 149.
6) Aldaar, blz. 164.
7) HS. DV, fol. 342 ro, 342 vo.
8) Aldaar, fol. 298 v°.
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tempora) konden schrijven, pleit niet voor een diepgaande kennis. Hoe dit zij, het onderwijs strekte zich
verder waarschijnlijk nog uit tot den bijbel f); en dat
de jongeren ook de gewone vrouwelijke handwerken
leerden, behoeft nauwelijks vermeld te worden.
Ook de geregelde lectuur der zusters werkte mede
tot hare vorming. Wij weten, dat Diepenveen een aan
boekerij heeft bezeten; het pleit voor den-zienljk
ernst, waarmee men aan de geestelijke behoeften
trachtte te voldoen, dat de bibliotheek ouder was
dan de kloostergebouwen. Immers, Zwedera van Runen, die reeds 21 Februari 1407 stierf en dus de
voltooiing der stichting niet heeft mogen aanschouwen, bewaarde de boeken en placht deze „de schatten van Diepenveen" te noemen 2 ). Het was gewoonte,
dat wanneer de zusters, na afloop van de priem,
het kapittelhuis verlieten, zij een voor een een kleine
buiging voor de bewaarster maakten, terwijl zij niets
meer zeiden dan: „een boek" 3). Wie daartoe opdracht had van de priorin — deze alleen behoefde
niet te vragen — nam ze tevens voor de zieken en
afwezigen in ontvangst. Natuurlijk is het van belang te
weten, uit welke boeken de zusters haar geestelijk
voedsel putten. Ongelukkig heeft de ondergang van het
klooster ook dien van de bibliotheek ten gevolge gehad.
Hetgeen gespaard bleef is niet meer dan veertien of
zestien banden met handschriften, waarvan twaalf of
veertien op de Athenaeum- Bibliotheek te Deventer en
i) Fenne Bickes „plach te diepenveen schoelmeystersche te
wesen ende die susteren goddienstelijc te Ieren want sic was
seer wal geleert in der schrift" (HS. D, blz. z48; verg. HS. DV,
fol. 52r0).
z) HS. D, blz. 5o V.
3) Zie hierover de Ccnstitutiones (Archief), blz. 281.
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twee elders berusten 1 ). Dit weinige moet onze grondslag zijn, wanneer wij tenminste niet den onvasten
bodem van gissingen en veronderstellingen willen betreden. Toch is het gelukkig nog juist genoeg, om
althans een algemeene karakteristiek van de Diepen
boekerij te geven.
-vensch
Psalters en getijdenboeken zijn niet bewaard gebleven. Dit zal ons niet verwonderen als wij bedenken,
dat deze, evenals waarschijnlijk de „Levens van Jezus ",
wel niet in bezit, maar toch voor dagelijksch gebruik
bij de nonnen zelven berustten. Privaateigendom bleef
ook hier streng verboden, al kregen enkele bevoorrechten, bijv. Katharina van Naaldwijk, zelfs een korfje om
de twee of drie handschriften, die zij altijd gaarne bij
zich hielden, des te gemakkelijker te dragen 2 ).
De liberie bevatte alleen werken, die voor algemeen
gebruik bestemd waren. Beschouwen wij de overblijfselen van naderbij, dan kunnen wij ze nog in vijf
groepen splitsen. Vele nummers tellen de meeste daarvan natuurlijk niet; maar de enkele vertegenwoordigers
wijzen toch telkens de soort voldoende aan.
De eereplaats kwam, ook in de schatting der kloosterlingen, toe aan den bijbel. Een exemplaar daarvan
lag in het kapittelhuis; het was door den deken Rembert
van der Lyst aan zijn nicht Berte meegegeven en zóó
groot „dat het wonder was dat zij het dragen kon" 3).
Verder weten wij, dat Diepenveen nog een tweeden,
I) Zie Catalogus der Handschriften berustende ob de AthenaeumBibliotheek te Deventer (Dev. 1892). Afkomstig van Diepenveen zijn:

No. 5, 23, 35, 49, 5o, 55, 57, 6o, 6i, 7 2 , 73, 95 en waarschijnlijk
ook No. 5i en 7i. De twee overige zijn: een Latijnsche bijbel
— waarover straks nader — en mijn HS. DV.
2) HS. D, blz. ii8.
3) HS. DV, fol. 110V0 (verg. ITS. D, blz. 308).
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misschien niet volledigen bijbel bezat, die in het klooster
zelf geschreven en met miniaturen versierd was 1). En
behalve deze moeten er nog eenvoudiger afschriften
geweest zijn, die ter uitleening bestemd waren 2 ). Meermalen toch lezen wij, dat zusters in de Heilige Schrift
studeerden 3); dat zij daarbij den Latijnschen tekst en
geen vertaling gebruikten, blijkt uit het zinsverband 4).
Tot deze afdeeling brengèn wij ook de uitleggingen,
waarvan nog enkele als proeven kunnen dienen. De
„bedudinghe" van het veelgeliefde en op mystieke wijze
verklaarde Hooglied 5) is het voornaamste op dit gebied,

i) Zie Annalen des bist. Vereins fiir den Niederrkein, Heft IX, X
(Köln, 1861), S. 308 f. De daar beschreven codex bestaat uit twee
bij elkander gebonden deden, die elk eenige boeken van het
O. Testament bevatten en te zamen een stuk van een grootere
verzameling schijnen te vormen. De miniaturen zijn er later voor
een deel uitgesneden; in dien verminkten toestand berust het
handschrift op de bibliotheek van de pastorie te Stralen in het
Limburgsche. — Vat de schrijfster betreft, zij is niet met zeker
te noemen. Ziehier de eenige aanwijzing: het eerste deel-heid
werd in 145o, het tweede in 1453 voltooid „per quandam
monialem in Diepenveen ancillarum Christi ultimam, cujus nomen
scriptum sit in libro vitae". Dr. K. O. Meinsma denkt aan
Lubbe Swaves (Middeleeuwsche Bibliotheken, Zutphen, 1903, blz. 161).
Lubbe Snavels echter — zóó heette zij, verg. boven, blz. 104,
aant. 6 — overleed reeds in 1450. Bovendien wordt van
haar alleen gezegd, dat zij bekwaam was in het „corrieren"
(d. i. corrigeeren) en niet in het „vercieren', zooals Matthaeus
verkeerdelijk gelezen heeft. Zie HS. D, blz. 168 en HS. DV,
fol. 303V0.
z} Ook de Constitutiones (Archief), blz. 281 veronderstellen, dat
„de boeken van het O. en N. Testament" aanwezig zijn.
3) Bijv. HS. D, biz. 218, HS. DV, fol. 82 r°.
4) „Sie hadde alte grote mynne die hillige schrift te studeren,
want sic verstont wal latijn" (HS. D, blz. ii8).
5) Catalogus, No. 5.
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maar een „Explicatio orationis dominicae" 1) mag hier
evenmin onvermeld blijven als de „Expiicationes loco-

rum S. Scripturae" 2 ).
Wat de werken betreft, die op bijbelsche onderwerpen betrekking hebben, zooals de toenmaals overal
bekende „Levens van Jezus" en de passieboeken, —
op dit veld is de oogst al bijzonder schraal. De „65
articulen des lidens ons heren J. Christi" van Jordanus
van Quedlinburg kunnen moeilijk ontbroken hebben
— in Kerstekenshuis te Deventer bijv. waren zij aanwezig 3) — doch met zekerheid zijn slechts enkele
tractaten als voormalig bezit van Diepenveen aan te
wijzen. Ik noem: „Hoe men des avendes deneken mit
groten medeliden die passie ons heren Ihesu Christi" 4),
„Van drien graden des opclimmens in den leven ende
in den dode onses lieven heren Ihesu Christi" L) en
„Hoe goet ende vroulic het is te lesen, te dencken
Ihesum Christum ende den ghecruust" c).
Op den bijbel volgen de kerkvaders. Onder dezen
treedt Augustinus op den voorgrond, wiens regel het
klooster immers volgde. Van hem heeft de liberie meer
bezeten dan de overblijfsels zouden doen vermoeden:
wij weten, dat Katharina van Naaldwijk zijne geschriften
gaarne las en hoorde 7 ). Mogen wij die geschriften dus
i) Cataie cs, No. 6i, 6 0 .

2) Aldaar, No. 6i, toevoegsel (blz. 31).
3) Aldaar, No. 28. — Men denke aan de mededeeling HS.
DV, fol. 82 ro, waar van Aleid Bruuns gezegd wordt: „Hoer
meste ghenochte was toe studiren inden leuen ende passie ons
lieuen heren, wat boke sie kreek die daer van sprckcn weren hoer
recht als een edel gherichte".
4)

Catalogzis,

No.

6o, 4°.

5) Aldaar, No. 49, 4°•
6) Aldaar, No. 49, 60.
7) HS. D, blz. 117. Verg. Catalo'us, No. 35, 40 (No. 5i,

30).
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op den catalogus brengen, er zijn verder sporen, dat
ook de werken van Chrysostomus'), Hieronymus 2 ) en
Cassianus $) niet ontbraken.
Een derde groep vormen de stichtelijke voo rt brengselen van jongeren tijd. Hiertoe reken ik in de eerste
plaats de vertalingen van Bernardus „Van schamelheit
der jongher menschen" 4) en „Uten Sermoenen Sinte
Bernaerts" 5 ). Het gelijksoortige bij elkander voegend,
vermeld ik nog enkele sermoenen van anderen 6) en de
drie „omelienboecke", welke Berte van der Lyst mee
7 ). Voorts — het is een groote sprong dien wij-kreg
gedwongen zijn te maken — de bij de devoten zoozeer
geliefde „Vier uterste" 8 ), het „Cordiale" van Gerard van
Vliederhoven en de „Spiegel der volcomenheijt" 9) van
Hendrik van Herp, den tijdgenoot van Johannes Brugman.
Zijn wij met beide laatstgenoemde schrijvers tot onze
landgenooten gekomen, het is te begrijpen, dat onder
dezen vooral de Windesheimers zijn vertegenwoordigd.
Misschien is het louter toeval; maar in de overgebleven
handschriften is juist van hen tamelijk veel te vinden.
Van den vader der moderne devotie, Gerrit de Groote,

i) Catalog-us,

No. 35, 6°.

2) Aldaar, No. 35, 2° (Exeerpta ex libris vitsspatrum).
3) Aldaar, No. 61, i° (Excerpta ex collacionibus lsatrumn. Et de
institutis eorum). Bedoeld zijn Cassianus' De coenobii institutis en
Collations pa1rum.
4) Aldaar, No. 50, 2°.
5) Aldaar, No. 49, 70.
6) Aldaar, No. 49, 3 0 , 5 0
7) HS. DV, fol. i ro v°.
8) Cataloó1 s, No. 6o, 2 °. Verg. C. M. Vos, De leer der vier
uitersten, Amst., 1866.
9) Aldaar, No. 57, i°. Verg. Moll, Kerkgeschied. van Aeá1 vríór
de Ilerv., dl. II, st. 2, blz. 383.
.
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treffen wij althans iets aan 1 ); van Florens Radewijns
is een der werken onder de Diepenveensche codices
teruggevonden 2 ). Dat de collatiën van Brinckerinck in
de liberie voorkwamen, hebben wij vroeger gezien; van
Gerlach Peters had men er een vertaling van het
liefelijk „Soliloquium" en de tweede brief aan zijn
zuster Lubbe 3 ). De stichtelijke „Epistelen van Eijmsteijn", door den Groenendaalschen ordebroeder Johannes
van Schoonhoven aan zijn neef gericht, ontbraken mede
niet 4); en van de kanselwelsprekendheid der Windes
konden de zusters nauwelijks beter proef be--heimrs
zitten dan in haar uitgebreide verzameling van niet
minder dan vijf en zeventig sermoenen van Beernt
Arboestier, den prior van het klooster Thabor bij
Sneek 5). Verder — indien tenminste de „arme dierne"
die HS. No. 51 schreef een Diepenveensche non is
geweest — hadden zij nog een vertaling van het eerste
en derde boek van Thomas a Kempis' „Imitatio Christi".
De beide laatste groepen, welke ik onderscheid, omvatten veel minder en zijn bovendien aan elkander
verwant, zoodat ik ze gevoegelijk te zamen kan behandelen. Ik bedoel de heiligenlevens en de geschiedi) Catalogus, No. 6i, 50. — Er zal wel meer van hem geweest
zijn: Salome Sticken kende zijne geschriften en haalde ze aan
(zie haar Vivendi formula, fol. 175 ro).
2) Aldaar, No. 6i, io. De bloemlezing is samengesteld door
Radewijns (verg. J. H. Gerretsen, Florentius Radewijns, blz. 99).
3) Catalogus, No. 49, io en 20. Verg. Moll in Kerkkist. Archief,

dl. II, 1859, blz. 145-246.
4) Aldaar, No. 50, io. De strekking blijkt uit de woorden
fol. 3 ro: „Ende tot enen fondament onses werkes soe neme ic
die corte voerde die S. Pauwel die heilighe apostel scriuet
totten van Chorinten daer hi soit" enz. (volgt I Cor. IX : 24).
5) Aldaar, No. 71, No. 72, No. 73. Verg. Acquoy, Windeskeinz,
dl. II, blz. 320.
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kundige geschriften. Nog blijkt uit verschillende nummers
van HS. No. 35, dat de eerste in de bibliotheek voorhanden zijn geweest; en wat de laatste betreft, begin
ik met de kroniek te noemen van Martinus Polonus,
voortgezet door Ptolemaeus de Luca 1 ). Maar dit werk
schijnt min of meer een vreemdeling tusschen de
overige te zijn geweest: men had het ten geschenke
ontvangen van Rembert van der Lyst en niet uit eigen
keuze aangeschaft. Toch behield men het, terwijl een
ander boek van dienzelfden gever werd verkocht 2).
Van grooter beteekenis is natuurlijk de kroniek, waarin
de geschiedenis van Diepenveen door de zusters zelven
is verhaald, en die men zoowel tot leering als tot
stichting las. Doch op dit hoogst belangrijke geschrift
kan ik thans niet nader ingaan; het komt later vanzelf
ter sprake.
Als resultaat van ons onderzoek is dus aan te nemen,
dat de liberie in hoofdzaak werken van stichtelijken,
en ten deele ook van mystieken en ascetischen aard
heeft bevat. Kon het overzicht vollediger zijn, dan
zouden de aangeduide groepen zeker rijker en misschien
ook talrijker blijken. Intusschen is het ons reeds voli) Catalogus, No. 95. Martinus van Troppau, O. P., vooral als
kroniekschrijver bekend, wordt ook Martinus Polonus genoemd.
Hij stierf in 1278 te Bologna. Behalve preeken liet hij een kroniek
na, een compendium van de wereldgeschiedenis van Christus'
geboorte tot 1277. Dit werk, zonder eenig historisch onderzoek
geschreven, was in de latere middeleeuwen overal verspreid en
bekend. Zie Wetzer and Welte, h irchenlexicon, zw. Aufl., Bd. VIII,
S. 934 f. — HS. DV, de geschenken van Van der Lyst noemend,
duidt met Cronica maciniana blijkbaar dit boek aan (fol. i io vo).
Over Ptolemaeus de Luca zie Wetzer u. Welte, Bd. XI, S. 1872 ff.
2) „Ende hie gaf ons noch een groter boeck dan die bibel
dat waert verkoft omdattet ons soe nutte niet en was" (HS.
DV, fol. i i o vo).
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doende te weten, dat de lectuur der zusters in strekking
overeenstemde met haar overige leiding en vorming.
Van invloed waren ten slotte nog enkele gebruiken
en plechtigheden, die wij met korte woorden willen
bespreken. Allereerst vestig ik de aandacht op de eigen
gewoonte van het aderlaten, die men oudtijds-ardige
in mannen- en vrouwenkloosters en ook in die van de
Windesheimsche Vereeniging volgde. Te Diepenveen
had vier maal in het jaar, omstreeks i Februari, i Mei,
einde Augustus of begin September en voorts in
November een algemeene aderlating plaats 1 ). Konden
de zusters de bewerking zelven verrichten, dan moesten
zij het doen; anders werden zij geholpen door een
„laatmeester" 2 ) die, vergezeld door den rector en een
van diens geestelijken, binnen het slot kwam. Men
mocht met hem spreken indien zulks noodig was, maar
altijd met gedempte stem en weinig woorden, en natuurlijk
zóó, dat ook anderen het konden verstaan. Met het oog
op de onvermijdelijke verzwakking hielden de zusters
drie dagen achter elkander twee keer maaltijd, waarbij
zij krachtiger spijs dan gewoonlijk ontvingen. Bovendien
werd dan het verbod om te spreken niet zoo streng
gehandhaafd, behalve op die plaatsen en tijden waar
het zwijgen onvoorwaardelijk plicht was. Ter ontspanning
kwamen allen den eersten middag in den kloostertuin
bijeen, terwijl zij de beide volgende dagen nog een uur
op deze wijze mochten doorbrengen.
Indrukwekkender was de plechtigheid, die jaarlijks
op Witten Donderdag werd gevierd. Dan volgde men
het voorbeeld van Jezus na door de voetwassching te
i) Dit en het volgende is ontleend aan de Constitutiones (Archief),
blz. 308 V. („ De minucione").
2) Lat. minutor. De vertaling vinden wij blz. 412.
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houden. Een stille en gewijde ceremonie, waarvan het
niet noodig zal zijn een beschrijving te geven 1).
Zoo was naar vaste voorschriften alles geregeld gedurende het gansche leven der zusters. Nog op aarde
verkeerend, mochten zij haar zoo weinig mogelijk toebehooren. En wanneer eindelijk de dood kwam of,
zooals zij zelven het uitdrukten, wanneer de Bruidegom
zijn bruid tot zich haalde in de hooge stad van Je ruzalem 2 ), dan nog stonden zij de stervende bij met haar
gebeden, en saamvergaderd „totter glorioser bruloft" ontvingen zij den heiligenden indruk van een vroom verscheiden. Voor sommigen heeft de levensdag lang mogen duren:
Salome Sticken, Elsebe Hasenbroecks 3) en Beatrix van
der Beeck 4) bereikten een ouderdom van omstreeks of
meer dan tachtig jaar; doch er waren velen, die in den
opgang of de kracht van haar leven aan de tering
stierven b). Het kan wel niet anders, of de strenge
levenswijze te Diepenveen heeft die wreede ziekte, waar
zij in kiem aanwezig was, sneller tot ontwikkeling gebracht. Hoeveel te meer moet dat het geval zijn geweest bij diegenen, welke uit eigen wil zichzelven
zwaarder eischen stelden dan het klooster deed U Wie
zal zeggen, hoevelen jonger zijn heengegaan dan naar
menschelijke berekening noodig was?
1) Ordinarius lf'yndesemensis, fol. xvi v. Verg. ook Moll, Kerkgeschied. van Neil vóór de Herv., dl. II, st. 3, blz. 92, 226 -228.

2) Bijv. HS. D, blz. 35, 83, 198.
3) HS. D, blz. 217.
4) HS. DV, fol. 343 vo. — Armgert van Lissen (HS. D, blz.
336) en Jutte van Kuilenburg (HS. DV, fol. 382 vo) werden over
de zeventig.
5) Bijv. Griete van Naaldwijk (HS. D, blz, 109 v.), Stijne Tol
Rijsen (blz. 227), Geertruid van-ners(blz.165v),Dymean
Rijsen (blz. 231), Lijsbet van Delft (blz. 253 v.), Geertruid van
der Lyst (blz. 278), Griete ten Kolke (blz. 284 v.).
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Wanneer het einde van een zuster nabij was, gaf de
ziekenwaarster door de tafel of den ratel te slaan 1)
het teeken aan al de overigen, dat zij zich naar het
„sieckhuys" te spoeden hadden. Niemand mocht achterblijven. Aan beide zijden van het vertrek schaarden
zij zich om de zeven boetpsalmen 2) en de litanieën 3)
te lezen. De stervende lag in het midden met een kaars
in de hand 4). Dikwijls sprak zij nog het een of ander,
een zoogenaamd „goed punt" 5), dat men als haar
„testament" beschouwde en als zoodanig eerbiedig in
gedachte hield. In die stemming werd de dood verbeid.
Straks, als hij was ingetreden, keerden de zusters terug
tot het gewone kloosterleven, dat niet geschikt was om
de indrukken van zulke oogenblikken spoedig te doen
verflauwen.
Het leven en de dood beide moesten aan hare vorming dienstbaar zijn.

III.
HET GEESTELIJK LEVEN DER ZUSTERS.
Zoo zullen wij dan eindelijk er toe komen, de groote
menigte der kloosterlingen in haar geheel gade te slaan
en ons af te vragen, hoe zij, die zoo stil en arbeidzaam
haar gelijkmatig leven doorbrachten, geloofd, gehoopt
i) HS. D, blz. 110, 198, 232. Men bezigde een plank met een
hamer; het daardoor veroorzaakte geluid gaf aanleiding tot de
tweede benaming (verg. Moll, Kerkgesehied., dl. II, st. 3, blz. 221).
2) Zie de beschrijving HS. D, blz. 234.
3) Aldaar, blz. 82 (zie voorts blz. 35, 1 57).
4) Aldaar, blz. 232.
5) Aldaar, blz. 229. Zie de volgende afdeeling van dit Hoofdstuk.
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en liefgehad hebben. Wanneer wij ze in den geest vóór
ons zien, de zusters van Diepenveen, hetzij haar lofzang
oprijst in de kerk, hetzij de gewone dagtaak haar bezighoudt, dan komt vanzelf de vraag bij ons op: heeft
het geestelijk gewaad, waarmede uwe orde de reinheid
des levens heeft willen aanduiden, u allen, ook in
hooger zin, gelijkgemaakt? Van sommigen, van betrekkelijk velen is het innemend beeld ons met duidelijke trekken bewaard gebleven; — maar is dezelfde
deugd en godsvrucht het deel geweest van allen, die
de stralen van hooger licht te Diepenveen als in een
brandpunt meenden te zullen opvangen? Wij weten
dat wij die vraag niet geheel bevestigend mogen beantwoorden. Alleen de besten zijn de eer van een
biographie waardig gekeurd; de bedoeling der schrijfster
was mede „sommighe tot devocien te verwecken" en
tot navolging van de „dogheden ende exempelen" aan
te sporen 1). Bij die opvatting was er voor de minder
vromen geen plaats in de gedenkschriften; slechts dan
treden zij even op den voorgrond, als haar ondeugd de
deugd van anderen doet uitblinken =). Zeker is het, dat
er meer voortreffelijke zusters zijn geweest dan wij nu
nog kennen; met nadruk worden wij gewaarschuwd
haar aantal niet te beperken tot diegenen, waarvan ons
een levensbeschrijving is nagelaten'); — maar even
zeker is het, dat tot die vergetenen in de eerste plaats
de „krancken" behooren, welke „alle weghe ock mede
onder die gueden sijn" 4). Toch is de indruk, dien het
klooster met zijn uitgebreide bevolking over het geheel
t) HS. DV, fol. i ra.
2) Bijv. HS. D, blz. to8, iz4, 228.
3) HS. DV, fol. 387 v'.
4) HS. D, blz. 30.
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maakt, zeer gunstig te noemen. Natuurlijk had iedere
zuster haar eigen karakter en was zij min of meer een
persoonlijkheid; maar nergens zoo sterk als in het
klooster ging de enkeling op in het geheel, en het is
dan ook hetzelfde type en hetzelfde ideaal van vroomheid, dat wij telkens terugvinden.
Moest ik het streven der zusters in één woord samenvatten, ik koos dat van Thomas a Kernpis : „Ista

est summa sapientia per contemptum mundi tendere
ad regna celestia" 1 ).
Met dit laatste begin ik. Dat de geheele leiding er
op berekend was, de aandacht op het hemelsche te
richten, hebben wij gezien; en de eigen wenschen
stemden daarmede overeen. Maar niet in ieder opzicht
was dit een zegen, en tenminste niet wat het tweetal
gevolgen betreft, die ik hier in 't voorbijgaan wil aan
wij straks telkens voor den dag zullen-wijzen,d
zien komen. Het bovenzinnelijke, waarmee deze vromen
voortdurend verkeer zochten, stelden zij, kinderen der
middeleeuwen, zich op zinnelijke wijze voor; daardoor
verhieven zij zich niet altijd tot het hoogere, maar
haalden zij dat integendeel wel eens naar beneden.
Niet de onderzoeker uit de toste eeuw, de tijdgenoot,
de leidsman zelf moge hier het oordeel uitspreken.
Eens onderhielde en zuster zich met Vader Brinckerinck
over haar oefeningen en gedachten; dit gesprek gaf
hem aanleiding om haar te waarschuwen, dat zij zich
onzen lieven Heer niet moest voorstellen als gekleed
met een mantel of een rok! 2 ) Wanneer voorts in een
droom of visioen zich afspiegelde wat het hart dagelijks
vervulde, dan was het altijd zinnelijke schoonheid, gloed
x) Imitatio Christi, Lib. I, Cap. I.
HS. DV, fol. 36 vo ; MS. 8 849 - 59, fol. 48 r°.

2)
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en pracht van kleuren, waarin het hemelsche zich openbaarde '). Het andere gevolg ligt mede voor de hand.
Ons kennen is ten deele; maar de zusters trachtten
„het perk en peil van ons vermogen te overschrijden"
en, ondanks alle innigheid, bleef haar godsvrucht niet
vrij van ziekelijkheid.
Die godsvrucht intusschen ging samen met volkomen
onderwerping aan de Kerk en hare leer. Moge de
mystiek uit haar aard geneigd zijn om eigen wegen te
volgen en bepaalde grenzen niet te eerbiedigen, te
Diepenveen hield men zich, gelijk in alle Windesheimsche
kloosters, aan het overgeleverde geloof. Men beleed
dit, zonder zich verder in bespiegelingen te verdiepen.
Wat ik hier voorop stel, zal door het volgend onderzoek bevestigd worden.
Het leerstuk der Drieëenheid werd met volle over-.
tuiging aangenomen. Maar voor het bewustzijn der
zusters trad vooral de Zoon op den voorgrond, en in
de practijk hielden haar gedachten zich met Hem het
meest bezig. Wij begrijpen waarom. Hij was de „brudegom
der ionferen", de „overste conynck" 2), die haar begeerd
had, met wien zij zich in „ondertrouwinge" vereenigd
hadden 3 ) en die haar ook eenmaal, gelijk zij hoopten,
tot zijn „vroeliker omhelsinge" zou noodigen met de
woorden: „Comet, myn wtvercarene ende myne duve,
myn onbevlecte ende myne bruyt! Ontfanget die crone
die ic dy in ewicheit hebbe bereyt. Nu comet ende
rustet myt my, ewelic ende onverscheydelic blijvende
in mynen armen ende vrendeliken omhelsen. Siet, ic
bin bereyt u te ontfangen in mijnre rusten na uwen
i) Bijv. HS. DV, fol. 343 vo.
2) HS. D, blz. 89.
3) Aldaar, blz. 127.
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swaren arbeyde" 1 ). Daarbij kon de menschelijke verbeelding zich Hem het best voorstellen: den Man der
smarten, wiens bittere passie het voorwerp was van
dagelijksche overdenking en die nu verhoogd de zijnen
inwachtte. Er is alle aanleiding om van een onbewuste
verwarring van den tweeden persoon der Triniteit met
den eerste te spreken. Dikwijls is het onmogelijk uit
te maken, wien de zusters bedoelden, als zij de uitdrukking „onze lieve Heer" gebruikten. Meestal moet
men aan Christus denken, maar enkele malen toch ook
aan God. „Sij becande", wordt van een harer gezegd,
„onsen lieven heren enen mynliken ende barmhertigen
vader te wesen" 2 ). Werkte daarenboven het Roomsche
spraakgebruik niet mede, om de onderscheiding te doen
verflauwen? „Onzen God beuren" noemde men de plechtige handeling der elevatie; en wie daarbij tegenwoordig
waren, mochten „onzen God zien" 3 ).
Die vereenzelviging — niet in theorie, doch in
practijk — maakt het zeker niet gemakkelijk te zeggen,
welke voorstelling men omtrent de drie personen in
het bijzonder had. Wij hoorden reeds, hoe de liefde
des Vaders werd geprezen; maar de „angst godes"
waarin velen verkeerden, wijst er toch ook op, dat men
Zijn strengheid en rechtvaardigheid vreesde. Van den
Zoon zullen wij straks meer kunnen zeggen, en wat
den Heiligen Geest betreft, hij was de „overrijke ende
mylde troester" 4). Wat men echter van de personen der
Drieëenheid ook mocht denken of niet denken, zeker is
het, dat goddelijke leiding in al het aardsche werd erkend.
c) HS. D, blz. 1 33.

2) Aldaar, blz. 301.
3) HS. DV, fol. 390 v° vindt men beide uitdrukkingen bij

elkaar. Voorts passim.
4) HS. D, blz.

131.
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Een diep gevoel van afhankelijkheid sprak zich uit in
de vrome en kinderlijke aanhankelijkheid. Buiten God
was en werd niets. Van omhoog kwam de geest die
de harten aangreep en heiligde'). Hemelsche leiding
was het die lot en leven bestuurde. Het groote regelde
zij zoogoed als het kleine. Zagen de zusters terug naar
haar verleden, dan dankten zij den Heer, die haar
zonder haar eigen verdiensten uit de wereld en uit de
zonde geroepen had Q). En brachten zij nu verder haar
dagen door in de afzondering van het klooster, ook
daar kon niets gebeuren of het was door Hem beschikt.
Er is in die vrome verzekerdheid iets dat aantrekt en
sticht, — maar dat zij zich zelfs tot het geringste en
gewoonste uitstrekte, dat zij soms afdaalde tot het
kinderachtige, wij mogen het bij onze waardeering niet
vergeten. Intusschen, ook hier wordt misschien veel
verklaard door die afzondering: moest in zulk een
beperkte omgeving het kleine op den duur niet de
afmeting van het groote aannemen? De Voorzienigheid
waakte over het koren op zolder 3) en het 'bier in het
vat 4); aan wonderen ten behoeve daarvan geschied,
geloofde men voetstoots, terwijl de gebeden die men
in het dagelijksch leven opzond van diezelfde naïeve
opvatting blijk gaven. Toen Katharina van Rijsen ernstig
ziek was, zag zij dat buiten haar nog zoovelen de hulp
van de ziekenwaarster noodig hadden. Zou deze het
nu niet misschien te druk krijgen? In allen eenvoud
bad zij, dat onze lieve Heer haar lijden zou matigen
totdat het met de overigen wat beter was; dan mocht
Hij het haar dubbel wedergeven. Wat zij gevraagd had
i) HS. DV, fol. 378 vo.
a) HS. D, blz. 322.
3) Aldaar, blz. i8.
q) HS. DV, fol. 390 v' en elders (bijv. HS. D, blz. 298 v.).

gebeurde; ja, toen die anderen hersteld waren, vergat
de Heer zelfs niet wat zij verder had gebeden: Hij gaf haar
zóóveel, dat zij daardoor verlost werd van alle ziekte 1 ).
Bij zulk een opvatting verwondert het ons niet, dat
aan de godheid menschelijke gedachten en gevoelens
werden toegeschreven. In waarheid was de voorstelling
der zusters anthropopathisch. Wij herinneren ons, dat
zij listen voor een goed doel geoorloofd achtten. Welnu,
zou de Voorzienigheid ze dan óók niet gebruiken?
Wat was het, dat Johan van Heenvliet dreef om zijn
nichtje Katharina van Naaldwijk te helpen, toen zij naar
het klooster wilde gaan? Had hij vooruit kunnen zien,
dat zijn eenige dochter haar zou volgen, hij zou zich
wel gewacht hebben, haar in iets te raden of te steunen.
Maar „de Heilige Geest verschalkte dezen goeden ridder"
en dreef hem voort om, tegen zijn bedoeling, ook voor
zijn eigen kind den weg te banen 2).
Nu moge men dit godsbegrip bekrompen noemen en
onder deze meeningen vele dwalingen van het verstand
vinden, — tegenover den wil van God of wat zij als
zoodanig beschouwden, legden de zusters de ware gezindheid aan den dag. Innig vroom en zonder Benig
voorbehoud gaven zij zich over aan Zijne leiding. Vleesch
en bloed konden zich een oogenblik verzetten, de vrees
voor den dood mocht de gehechtheid aan het leven
dieper doen gevoelen, toch in het „Uw wil geschiede"
loste alle strijd en tegenstand zich op 3 ). Dat was het
lied des geloofs, dat door de zielen ruischte en niet
alleen de klachten van smart en pijn deed verstommen,
maar ook de overwinning, en meestal te gelijk met haar
blijmoedige berusting schonk. In haar laatste dagen
i) HS. D, blz. 238 v.
2) HS. DV, fol. 232 ro.
3) Bijv. HS. D, blz. 231, 291.
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moest Dymme van Rijsen zóóveel lijden, dat haar geheele
lichaam beefde van pijn. Toen het even beter met haar
werd, vroeg men wat zij wel gedacht had. Zij wilde,
was het antwoord, alles gaarne lijden zoo lang het
Gode behaagde, ja desnoods tot den jongsten dag').
Met hart en ziel had ook Griete Koetgens, had Aleid
ten Duune zich overgegeven. „Als een engel Gods" lag
de laatste op haar ziekbed neer, en niet één dood
maar wel duizend dooden had zij, ware het mogelijk
geweest, tot Zijn eer willen sterven 2 ).
Maar zulk een einde was dan ook voorbereid door
een leven, dat in God zijn heerlijkheid had gevonden.
De wijze, waarop die vroomheid aan het licht trad, zal
ons wederom niet altijd aantrekken; in haar wezen
echter was zij waar en innig. Uur aan uur en dag aan
dag ging voorbij in dezelfde godvruchtige oefeningen;
naar streng in acht genomen regelen, naar een vaste
methode was het leven ingedeeld. Zooveel mogelijk
trachtte men bij alles aan God te denken en zich van
datgene te onthouden, wat ook maar voor één oogenblik
de aandacht van Hem aftrok. Een zuster spoorde zich
zelve en anderen aan, om nooit haar kleeren en schoenen
aan of uit te trekken zonder het ter eere Go.ds te
doen 3). Een tweede hield haar oefeningen zóó stipt,
dat zij zonder klok altijd precies wist hoe laat het was
en de overigen op dit punt kon inlichten 4). Een derde
voelde zich bezwaard doordat zij op school minder aan
onzen lieven Heer kon denken s) ; een vierde wist zich
i) HS. D, blz. 229.
2) Aldaar, blz. 289, 291.
3) HS. DV, fel. 125 r°.
4) HS. D, blz. 189. Een ander voorbeeld van stiptheid gedurende dertig jaar vindt men HS. DV, fol. 339 vo.

3) HS. D, blz. 288.

262

daarentegen te helpen en zond haar verbuigingen en
vervoegingen „in den hemel voor gebed en lof" 1 ). Het
behoorde tot de taak, die Katharina van Naaldwijk
zichzelve voor iederen dag had opgelegd, dat zij de
werkkamers rondging, God biddende de zusters te
sterken om haar arbeid tot Zijn eer te volbrengen; en
's avonds placht zij aller werk den Heer te offeren 2 ).
De omgang met den Onzienlijke werd door dit alles
op den duur zeer gemeenzaam; hoe groot de vrees en
angst dikwijls waren, dit belette toch niet dat zusters
aan stervenden groeten en boodschappen medegaven.
Toen Geertruid van Rijsen in haar uiterste lag, verzocht
Stijne Tolners haar — men vergunne ons het gesprokene
woordelijk aan te halen —: „als sie by onsen lieven
heren queme, dat sij hem dan wolde grueten van mijnre
weghen ende dancken hem dat hij my soe barmhertelike
wtter werlt hadde getagen .... Ende ist hem behagelijc,
ic wil geerne noch vijftich yaer leven ende doen penytencie. Mer genoechdet hem anders, dat hij my by hem
wil hebben, soe wil ic geerne tot hem comen". Het
volgend jaar bleek het, dat Geertruid haar boodschap
trouw had overgebracht: immers Stijne Tolners overleed, terwijl zij natuurlijk ten volle verzekerd was omtrent de oorzaak van haar dood 3 ). — Daarbij bad men
in moeilijke gevallen wel eens, of God Zijn wil door
een ingeving zou openbaren aan een hooggeëerde priorin
als Salome Sticken; wat deze dan zeide of ried, werd
geheel en al als Zijn woord aangenomen 4).
Kon het wel anders, of bij zulk een voortdurend zich
i) HS. D, blz. 163 V. Zie ook HS. DV, fol. 52 r°.
2) HS. D, blz. i 18 v.
3) Aldaar, blz. z66. Andere voorbeelden blz. J5, 310, 3 0 7, 3 6 5.
4) Aldaar, blz. 27. Iets dergelijks bericht Busch van Gerrit de
Groote. Zie Liber de reformatione monasteriorum (ed. Grube), p. 734.
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strekken tot hetgeen Boven is moest de spanning der
ziel nu en dan overspanning worden? Vergeefsch was de
poging om voor anderen de overstelpende aandoeningen
meester te blijven. De verborgen omgang m o e S t openbaar worden. Griete Daegens was niet in staat de gratie,
die haar was ingestort, in eigen hart besloten te
houden'). Dymme van Rijsen trachtte zich met zóóveel
kracht te beheerschen, dat zij dikwijls uit de neus begon
te bloeden 2). Dan weer werd de teederheid van het
gevoel weekheid die in tranen wegsmolt. De zooeven
genoemde Stijne Tolners volbracht haar plichten in het
koor met zulk een devotie, dat de plek altijd nat geschreid was waar zij zich had neergebogen 3). Bij de
biecht, de communie en andere plechtigheden 4) hadden
velen „de gratie" 5), overvloedig tranen te storten; en
zód aanstekelijk was dit soms, dat de priester of wie
verder aanwezig waren hunne aandoening evenmin
konden bedwingen.
Het hier gezegde is grootendeels ook van toepassing
op de vroomheid, voor zoover zij met Jezus in het
bijzonder gemeenschap zocht. In Hem zagen de zusters
in de eerste plaats den strengen rechter, den allernauwkeurigsten onderzoeker van woorden en dadenti),
die geen onnut en ijdel spreken, ongestraft liet'). Hoe
scherp ging Zijn oordeel over alle zonden! Vast gei)
2)
3)
4)

HS. D, blz. 250.

Aldaar, blz. 226.
Aldaar, blz. 163.
Aldaar, blz. 252, 276, 308 enz. Zie ook blz. 97.
5) HS. DV, fol. 58 vo. Verg. hetgeen boven, blz. 171 v. over de
„gratia lacrimarum" is gezegd.
6) MS. 8849-59, fol. 164 v°: „Addidit quoque dominum Iesum
districtissimum perscrutatorem esse verborum et operum" etc.
7) HS. D, biz. 125.
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loofde men, dat de ziel van de suppriorin Griete van
Ahuis, nadat zij van het lichaam was gescheiden, wel
een half uur in de verschrikkelijke onzekerheid had
moeten verkeeren, of zij behouden dan wel verloren
zou zijn. En dat niet om haar gedrag te Diepenveen
— dáár had zij altijd voorbeeldig geleefd — maar omdat zij vroeger in een wereldsch klooster de simonie
had bevorderd'). Het verwondert ons dan ook niet,
dat verschillenden levenslang vol vrees haar verschijning
voor dien rechter te gemoet zagen: van Berte van der
Lyst lezen wij, dat zij een gezicht had alsof zij altoos
voor het Oordeel had gestaan E), en anderen, gelijk
Hille Sonderlants, waren evenmin vrij van dienzelfden
angst 3). Maar te gelijker tijd was Christus de Zaligmaker, die voor haar den bitteren dood was ge
4 ), en op wiens grondelooze barmhartigheid zij-storven
hoopten 5). En hier was het, dat al de gloed van haar
liefde en tevens al wat er mystisch in hare vroomheid
was, voor den dag kwam. In Jezus hadden zij allermeest
den Man der smarten lief. Ingekeerd tot Hem, vereenigd
met Hem, ontrukt en verslonden in Hem °), droegen
zij Zijn leven en passie gestadig in haar hart 7 ). In die
passie oefenden zij zich: punt voor punt overdachten
zij haar, en in de welde van het genieten gingen zij
niet te snel van het eene tot het andere over. Alles
wilden zij „herkauwen", totdat zij het in zich opgenoi) HS. DV, fol. 323 r°.
2) HS. D, blz. 308.
3) Aldaar, blz. 2 43.
4) Aldaar, blz. 289.
5) Aldaar, blz. 122.
6) Men vindt deze uitdrukkingen bijv. HS. D, blz. 181, io,
220 en 362.
7) HS. DV, fo1. 52 ro.
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men en zich eigen gemaakt hadden 1 ). Eens beleed een
zuster aan Zwedera van Runen, dat zij gedurende een
geheelen dag niet aan het lijden van den Heer had
gedacht, waarop de aangesprokene ten antwoord gaf
dat zij, liever dan dat na te laten, alle martelaarspijnen
wilde lijden E). „O Ihesu", baden zij, gebruik makend
van een sinds eeuwen geliefd symbool,
„O Ihesu, edele pellicaen
In v doerwonde harte wilt mi ontfaen" 3).

En dikwijls, in haar hartstochtelijk en ecstatisch begeeren om met Hem vereenigd te worden, kwamen zij tot
voorstellingen en uitdrukkingen, waarvoor alleen gelijkgezinden waardeering kunnen gevoelen. Zoo kreeg Aleid
Comhaer den raad om, als zij ging slapen, haar hoofd
te leggen op de borst van onzen lieven Heer en Zijne
liefde en barmhartigheid in te zuigen: dat zou haar
zoete droomen geven 4). Lubbe Snavels lag in het koor
zoo diep nedergestrekt en ineengekropen „alsof zij
onzen lieven Heer in den schoot wilde kruipen" 5). Elsebe
Hasenbroecks voelde zich geheel overstort met het
heete dierbare bloed van onzen lieven Heer Jezus
Christus l), en wie zich oefende in Zijne wonden ) of
daarin alle nachten ging rusten s), zeide wel eens, dat
i) IíS. D, blz. 54.
2) Aldaar, blz. Si.
3) HS. DV, fol. 343 v". — Verg. het lied van den pelikaan
bij Moll, _7o hannes Brugman, dl. II, blz. 162-164.
4) HS. D, blz. 275.
5) Aldaar, blz. 169.
6) Aldaar, blz. ara.
7) Aldaar, blz. 2S4, 261.
8) HS. DV, fol. Sz r°.
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zij „in hare holletjes kroop ", „dat was in de wonden
van haar beminden Verlosser" 1 ).
Natuurlijk verdiepte men zich allereerst ter wille van
zichzelf in de passie, maar ook anderen meende men
daardoor te hulp te kunnen komen. Bij het beleg van
Deventer in 1456 zond Aleid Bruuns eiken dag duizend
ridders tot bijstand van de benarde stad; iedere ridder
was een punt uit de passie van onzen lieven Heer.
Tienmaal moest zij telkens het lijden van het begin
tot het einde overdenken; en vast was zij overtuigd,
dat deze strijders het leger van den Bourgondischen
Hertog zouden overwinnen. Dat Deventer voor ondergang bewaard bleef en de beschieting met groote donderbussen zoo weinig schade aanrichtte, waaraan anders
was het te danken dan aan de hulp, die op deze wijze
was afgebeden ? 2)
Toch, hoe veelvuldig de zusters zich bezighielden
met alles wat het leven van Jezus betrof, zij zagen meer
de „punten" dan het geheel, meer een reeks van daden en
toestanden dan den innerlijken samenhang. Christus na
te volgen was haar doel; en hoezeer zij ook geleerd
hebben dat in geest en waarheid te doen — wij herinneren ons de liefde, waarmede zij haar eigen wil aan
dien van God onderwierpen — die navolging betrof
toch ook wel het uitwendige en ontaardde dan in
nabootsing. Toen Elsebe Hasenbroecks eens hout droeg
en dit werk haar begon te vermoeien, wekte zij zichzelve
op door te denken, dat zij Christus het kruis hielp
dragen. Alle onlust was toen voorbij: met haar beminden
Bruidegom torste zij vurig den zwaren last 1 s)
i) HS. DV, fol. 68 vo.
2) Aldaar, fol. 82 vo.
3) HS. D, blz.

220.

Dacht Brinckerinck misschien hieraan,
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Die Bruidegom was, naar aller innige overtuiging,
tegenwoordig in het sacrament des altaars. Hem te
ontvangen en met Hem devotelijk heen te gaan was
haar hoogste voorrecht; wat van Salome Sticken gezegd
is, dat zij het sacrament weghad uit de hand van den
priester eer deze het wist, wordt ook van anderen verhaald 1 ). Weinig beproevingen vielen zoo zwaar als deze,
dat men tijdens het Interdict minder vaak mocht communiceeren ; reeds de begeerte van één enkele wekte
toen geestdrift in het geheele klooster 2 ). Vier en zestig
jaar had Beatrix van der Beeck te Diepenveen gewoond;
dat zij in al dien tijd de communie eenmaal had verzuimd, was haar nog een reden tot klagen. „Als wij
onzen lieven Heer niet hebben, wat hebben wij dan ?"
placht zij te zeggen 3 ). Stervend aanbaden de zusters
het sacrament; het was de Behouder der wereld, dien
zij welhaast van aangezicht tot aangezicht hoopten te
aanschouwen 4).
Maar eerst hadden zij nog de voorbeden noodig van
Maria en de heiligen. In beiden geloofden zij, en de
vereering die zij beiden toedroegen, trad in haar godsdienstig leven meer op den voorgrond dan bijv. bij
Brinckerinck het geval was geweest. Wat Maria betreft,
innig hadden zij haar lief en met de teederste namen
noemden zij haar. De strengheid van Christus, die zoo
dikwijls vrees inboezemde, was haar, de „minlijke moeder", de „moeder der barmhartigheid ", onze „zoete
toen hij in een zijner collatiën (Kerkkist. Archief, dl. IV, blz. 166)
zeide: „dat cruce te draghen en is niet een hout te draghen" ?
i) HS. D, blz. 22, 196, 218 (Truide van Beveren en Elsebe
Hasenbroecks).
2) Aldaar, blz. 126 V.
3) HS. DV, fol. 340 vo.
4) HS. D, blz. 33, 156.
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vrouwe" geheel vreemd. Troostend boog zij zich neder,
ook tot wie op aarde in verlatenheid en beproeving
haar bijstand zocht. Dat ondervond Cecilia van Marick,
die van haar beeld een belofte voor de toekomst meende
op te vangen 1). Zij had een eigen dag, den Zaterdag;
want gelijk deze de poort was naar den Zondag, mocht
immers Maria de poort naar het hemelrijk heeten.
Vandaar dat verschillende zusters zich beijverden haar
op den Zaterdag te eeren: Lubbe Snavels legde zich
dan geregeld een vrijwillig zwijgen op 2 ) en Elizabeth
van Heenvliet bad op dien dag te mogen sterven -).
Het klooster was haar toegewijd; door den orderegel
daartoe verplicht, hield men er den „Cursus beatae
Mariae semper Virginis" 4). Maar meer dan de plicht
voorschreef deed de bijzondere devotie. Reeds noemde
ik Elizabeth van Hecnvlict, die vooral daarin uitmuntte:
wat zij in den dienst van de Moeder Gods kon doen,
was haar nimmer te veel. Zij zorgde dat het beeld in
de kerk verguld werd en een fraai beschilderde reliquieënkast kreeg; zelve vervaardigde zij bovendien op
haar ziekbed de kroon, waarmee dit beeld op feestdagen
gesierd werd. Paarlen en edelgesteenten ontbraken
daaraan niet; zij waren afkomstig van Katharina van
Naaldwijk en Beatrix van der Beeck, die ze gaarne aan
Maria hadden geofferd 5 ). Later zette Cecilia van Marick
voort, wat zuster Elizabeth was begonnen l), zoodat de
devotie ook in uiterlijke daden overvloedig voor den
dag kwam. Natuurlijk wekte zij allermeest op tot stille
i) HS. DV, fol. 386 r°.
2) HS. D, blz. 169.
3) Aldaar, blz. 1 55.
4)

('onstitutiones (Archief), blz.

5) HS. DV, fol. 285 ro.
6) Aldaar, fol. 386 v°.
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overdenkingen en gebeden; er waren zusters, die zich
nog in haar laatste oogenblikken naar het beeld van
Maria keerden om zich in hare hoede te bevelen 1).
De tusschenkomst der heiligen geloofden zij evenmin
te kunnen ontberen. Van hen verwachtten zij hulp,
niet alleen door hunne voorbeden, maar soms ook
door krachtdadiger bijstand, die immers wel eens een
ziel had gered. In de kroniek van Diepenveen lezen
wij, dat Geertruid van Rijsen na haar dood benauwd
werd door de duivels, die haar reeds het sterven zoo
bitter hadden gemaakt. Met „vurige branden" wierpen
zij haar na, en voor het uiterst verderf bleef zij alleen
gespaard, doordat Johannes de Evangelist en Augustinus
neerdaalden om haar te verlossen 9 ). Het is dan ook
begrijpelijk, dat voor de heiligen een groote vereering
aan den dag werd gelegd. Sommigen hadden uit hun
midden één enkele gekozen, tot Wien zij zich met
voorliefde wendden. Zoo zeide Katharina van Naaldwijk,
dat de H. Augustinus geheel en al haar vader was 3):
zij was geboren 22 September 4), dus omstreeks St.
Augustini translatio (i i October), en herboren, d. i. in
de orde opgenomen, 7 September 5), dus omstreeks
zijn hoogtijd (28 Augustus). Jaarlijks herdacht zij deze
dagen met vrome oefeningen, waarbij zij ook „al dat
hemelsche heer" te hulp riep. Haar zuster Griete
daarentegen voelde zich meer in 't bijzonder getrokken
tot St. Ursula en hare Maagden 6); weer anderen, zooals
1) HS. D, blz. 289, 156.
2) HS. DV, fol. 188 vo.
3) HS. D, blz. 117.
4) HS. DV, fol. 226 vo: „des Woensdags na St. Mattheus"
(21 Sept.). In 1 395 viel 21 Sept. op Dinsdag.
5) HS. D, blz. 96.
6) Aldaar, blz. 109 v.; MS. 8849-59, fol. 225 ro-226 vo.
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Lubbe Snavels en Dymme van Rijsen, hadden vele
heiligen die zij dagelijks eerden I). Voor laatstgenoemde
was het een vreugde, naar het altaar te gaan en hun
gebeente daar te bezoeken 2 ).
Want natuurlijk, met de vereering van de heiligen
hangt die van hunne reliquieën samen. Hierin gingen
de Diepenveensche religieuzen soms zeer ver; wij overd rij v en niet, wanneer wij van haar kras bijgeloof op dit
punt spreken. Enkele proeven wil ik mededeelen; dat
zij gemakkelijk zouden te vermeerderen zijn, bewijst
dat wij niet met uitzonderingen te doen hebben.
Wederom is het Elizabeth van Heenvliet, die het eerst
onze aandacht trekt. Eens nam zij uit de ,,elfduizend maagdenkas", waarin verschillende hoofden stonden, een
bijzonder kleinen schedel; terwijl zij dien in de hand
hield en met devotie beschouwde, zeide zij: „Lieve
jonkvrouw, hoe is uw naam toch wel geweest ?" — En
het doodshoofd, antwoord gevend op die vraag, sprak
met een zachte, heesche stem: „Liesken heet ik" 3 ). —
Hoe men over dit verhaal denke, het heeft nog altijd
betrekking op reliquieën van in den canon opgenomen
heiligen. Maar wat dan te zeggen van het volgende?
Toen Stijne Tolners zeven of acht jaar dood was,
opende men haar graf om daarin ook een andere
zuster ter aarde te bestellen. Een zoete, liefelijke geur,
als van een apotheek, steeg op uit den kuil en ver
getuigen te zijn van dit-vuldenghtras.Om
wonder haalde men zelfs de nonnen uit liet koor; en
toen Fenne Bickes, die ongesteld was, naderbij kwam,
gevoelde zij zich opeens beter. Ijverig groef men verder
i) HS. D, blz. 169, 226.
2) HS. DV, fol. 178 r°.
3) Aldaar, fol. 285 r°.
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in de hoop iets van het „heilig gebeente" te ontdekken;
maar alle moeite bleek vergeefsch: de gestorvene was
met lijf en ziel ten hemel gevaren 1). Gelukkiger was
men bij een andere gelegenheid. Griete van Nijenbeek,
een begijn uit Meester -Geertshuis, die twee zusters te
Diepenveen had, mocht om die reden een laatste rustplaats in het klooster vinden. Na verloop van tijd stierf
een van die beide zusters; het graf van Griete werd
geopend en haar hoofd te voorschijn gebracht. Heimelijk
nam de laatst overgeblevene van het drietal dit mede
naar haar cel, waar het een geur verspreidde zoo zoet
als nooit violen of andere bloemen deden. Uit devotie
plaatste toen een tweede zuster het in haar cel, en
wie weet hoe lang men hiermee zou zijn voortgegaan,
als niet de prior van Windesheim een einde had gemaakt aan de zaak. Willem Vornken durfde geen verlof geven dit overblijfsel buiten de aarde te houden,
zoodat hij het, toen Katharina van Naaldwijk was gestorven, te gelijk met haar liet begraven 2 ).
Maar wij keeren terug tot de gemeenschap met de
verborgen wereld der geesten. Met de heiligen omstuwden engelen den troon des Heeren l), en ook zij
daalden neder om verkeer met de vromen te zoeken.
Een uit hun midden was het, die aan de kloosterpoort
een kostbaar geschenk bracht 4) ; het beeld van St.
Michael, dat in den trans prijkte, wekte tot devotie,
vooral wanneer zijn hoogtijd naderde 5). Er waren zusters, wier vroomheid zóó uitnemend werd geacht, dat
zij „dagelijks wandelden in de negen koren der engei) HS. DV, foI. 302 ro; HS. D, bIz. 167.
2) HS. G, fol. 23 r°.
3) Verg. HS. D, blz III v.
4) HS. DV, fol. 21.
5) Aldaar, fol. 36 vo.
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len" 1 ) ; — een uitdrukking, die zeker niet als louter
beeldspraak mag worden opgevat. De zoete stem der
engelen werd gehoord 2 ), hunne blinkende gestalte gezien 3). Zoo was het eindelijk niet vreemd, dat een
zuster op haar ziekbed zeide: „Ik lach mijn heiligen
engel toe, die voor mij staat als een schoon jongeling" °s).
De zwevende voorstelling der verbeelding nam vasten
vorm aan in het visioen!
Het visioen. Of kan het, na al hetgeen wij vernomen
hebben van het geestelijk leven der zusters, nog iemand
verwonderen, dat er visionarissen onder haar waren?
Wat zij zich gestadig met inspanning van al de krachten
harer fantasie voor den geest hadden geroepen; wat
zij zich door gedurige oefening steeds helderder hadden leeren voorstellen; wat als werkelijkheid leefde in
haar bewustzijn, — dat trad ook, als werkelijkheid
buiten haar, in oogenblikken van zielsverrukking voor
haren geest. Voorbereid was het visioen door de werk
eigen fantasie; aanwezig, schoon nog niet-zamheidr
in samenhang geordend, waren de voorstellingen, die
straks in volle klaarheid voor het oog zouden ver
schijnen; en noodig was alleen het oogenblik van
verhoogde spanning der ziel, van ecstase, waarin de
verbeelding, niet langer door rede en oordeel in toom
gehouden, sneller werkte, krachtiger objectiveerde, scherper lijn en omtrek aan het geziene gaf. Dan gevoelde
de „schouwster" dat zij „geheel van zich zelve kwam ";
een toestand waarin zij bleef, tot de gratie ophield haar
te „bestorten". Van slechts ééne zuster wil ik die zins-

i) HS. DV, fol. 82 r°; HS. D, blz. 284.
z) HS. D, blz. zei, 295 v.
3) Aldaar, blz. 146 v.
4) Aldaar, blz. 337.
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verrukkingen beschrijven, maar dat voorbeeld zóó kiezen,
dat èn de bedoelde persoon er beter door gekend wordt
èn de aard van het visioen zelf er duidelijk uit blijkt.
Toen Elsebe Hasenbroecks na haar bekeering zich met
hart en ziel inspande om haren Heer „van binnen en
van buiten na te volgen ", verkreeg: zij daardoor een
bijzondere genade. Eens toen zij in de kerk kwam,
juist op het oogenblik dat „onze God was gebeurd ",
zonk zij in diepe devotie bij het altaar neder; daar
zag zij, op dat altaar, „de engelen met groote reverentie
bij het waardige lichaam van Christus staan ", terwijl zij
zich bogen over den kelk om aandachtig naar het
„precieuse dierbare bloed" des Heeren te zien 1). Was
dit visioen haar ten deel gevallen vóór zij nog te Diepenveen woonde, in het klooster bleef zij natuurlijk
een schouwster. Op zekeren tijd stond zij als een vurige
vlam in het koor; haar gemoed was opgeheven tot
onzen lieven Heer, en dankbaar herdacht zij de groote
weldaden, die Hij haar had bewezen. In dien toestand
gevoelde zij dezelfde geestvervoering. Zij zag het gebenedijde hart des Heeren, omgeven door een gulden
band die schitterde in wonderschoonen glans. En in
het hart merkte zij een open wonde op, maar geen
bloed kwam daaruit te voorschijn. Ook zag zij letters
staan op den gulden band, en zij hoorde een stem die
haar toesprak: „In eeuwige minne heb ik u gemind;
daarom uwer erbarmende heb ik u tot mij getogen ".
„En dit zoete gebenedijde hart des Heeren was eens
menschen hart gelijk, maar het was breeder en ook
niet zoo scherp beneden, maar wat rond en boven breed
en open; want het zoete hart van onzen lieven Heer
is altoos open en breed tot zaligheid der menschen" l).
i) ITS. D, blz. 212.
2) Aldaar, blz. 221.
18
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Ziehier nu de onmiddellijke weerspiegeling van Elsebe's
vrome gedachten. Wat als volle overtuiging leeft in
haar gemoed, ziet zij vóór zich; de verhoogde spanning van haar voorstellingsvermogen heeft daarbij met
volkomen helderheid het beeld voor haar geest doen
rijzen. Aan het gewone menschenhart is de vorm van
Christus' hart in hoofdzaak ontleend. Toch is het anders:
de scherpte, de liefdeloosheid ontbreekt, terwijl het
daarentegen breed is en open om een toevlucht aan
zondaars te bieden.
Een andere vorm van het visioen is de geestverschijning van afgestorvenen. Hier echter loopen wij gevaar,
een te verlichte denkwijze aan de zusters toe te schrijven.
Er komt namelijk in haar kroniek een plaats voor, die
daartoe aanleiding kan geven en waaraan men dan ook
meer beteekenis heeft gehecht dan zij inderdaad verdient. Van Katharina van Naaldwijk lezen wij, dat zij
zich na haar dood aan een Observant te Gouda openbaarde. De goede broeder was blijkbaar niet in allen
deele ingenomen met deze verschijning; tenminste hij
vroeg haar, waarom zij zich niet te Diepenveen vertoonde. „Daer", klonk het antwoord, „daer holt ment
al voer fantesyen ende cranckheit des hovedes, dat
daer geapenbaert wort" i).
Het is merkwaardig en toch terzelfder tijd begrijpelijk,
dat dit gezegde door latere geschiedschrijvers zoo
dikwijls is aangehaald l). Zij zagen daarin, niet zonder
welgevallen, een bewijs van verlichting. Maar wat zeggen
deze woorden eigenlijk? Dit alleen: in Holland, het
i) HS. D, blz. 125.
2) Zie bijv. Moll, Johannes Brugman, dl. I, blz. 46; dezelfde in
den Kalender voor de Protestanten, jaarg. III (1858), blz. 83; Acquoy,
Windesheinz, dl. II, blz. 265 en dl. III, blz. 199; Van Slee, De
A7oostervereeni ing van Windesheim, blz. 135.
y
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vaderland van Katharina van Naaldwijk, en dus verre
van Diepenveen, was een Observant die, naar aanleiding
van een geestverschijning, welke niet hem in de eerste
plaats te beurt had moeten vallen, de meening had
opgevat, dat men te Diepenveen van zulke verschijningen
niet gediend was. Dat het geheele verhaal een verzinsel
van de kroniekschrijfster zou zijn, mogen wij niet aannemen; en hoeveel waarde wij verder ook aan een
verklaring van Katharina van Naaldwijk zelve zouden
hechten, die van haar schim meenen wij buiten rekening te moeten laten. Wat ten slotte de juistheid dezer
opvatting bevestigt, is het feit, dat er tal van geest
te Diepenveen plaats hebben gehad,-verschijng
waaraan men onvoorwaardelijk geloof heeft geslagen.
Het is een dwaling te meenen, dat men te eeniger tijd,
hetzij vroeger of later, twijfel aan den dag heeft gelegd.
Nog eer het klooster was besloten, zag Truide van
Beveren de ziel van haar moeder 1 ). In 1416, toen het
onder leiding van Brinekerinck in vollen bloei verkeerde,
kwam de geest van Geertruid van Rijsen des nachts
eerst tot Salome Sticken, daarna tot de procuratrix op
de andere dormter, en eindelijk tot de vestiaria in het
ziekenhuis 2 ).. Wat konden de zusters nog meer verlangen? Nu maakte de bevinding van de eene die van
de andere tot onomstootelijke waarheid. Voorts was
de kloosterbevolking van 1443, toen Katharina van
Naaldwijk stierf, tot 14.49 vrij wel dezelfde gebleven.
Nochtans had, in laatstgenoemd jaar, niemand er eenig
bezwaar tegen, aan te nemen dat Salome Sticken zich
na haar dood had geopenbaard l). Om nu ook nog een
i) HS. D, blz. 194 V.
z) HS. DV, fol. i88 ro.
3) HS. D, blz. 36.
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voorbeeld bij te brengen uit den laatsten tijd, dien wij
kennen: na 1470 verscheen aan Dayken Dyerkens de
geest van een der zusters, die zij in den vreemde had
bekeerd t). Door dit alles wordt voldingend bewezen,
dat de Observant te Gouda het niet bij het rechte
einde had.
Een andere vraag is: met welke bedoeling zochten
de afgestorvenen gemeenschap met de levenden? Wat
zij mededeelden had bijna uitsluitend op haar zelven
betrekking. Soms zeiden zij iets van de groote vreugde
die haar nu was geschonken 2 ), maar meestal vroegen
zij de hulp van de achtergeblevenen. Want verkeer met
de onzienlijke wereld was ook op deze wijze mogelijk,
dat men elkander van weerszijden tot zegen was. Gelijk
de zaligen „macht bij God konden krijgen" en dan door
hare voorbeden de zusters op aarde van beproevingen
bevrijdden 3), zoo konden ook de levenden aan zielen
in het vagevuur verlichting en eindelijk verlossing
brengen. Verschillende middelen stonden haar daartoe
ten dienste. Vooreerst het gebed i); het spreekt bijna
vanzelf, dat zij deze hulp niet weigerden aan dierbaren
die nog „in pijnen" waren. De zuster uit Hilwartshuizen
die aan Dayken Dyerkens verscheen, stond voor haar
in ellendige gedaante, de handen wringend en met
oogen, die de sporen droegen van lang en bitter weenen.
Antwoord gaf zij niet op de haar gestelde vraag, maar
i) HS. D, blz. 358. Zie voor de tijdsbepaling Hoofdstuk IV.
2) HS. D, blz. 36; HS. DV, fol. 344 r°.
3) HS. D, blz. 35, 307, 365 v.
4) Verg. HS. DV, fol. 70v0, waar van Geertruid ter Poorten
gezegd wordt: „Sie was ock soe vol barmharticheiden....
sunderlinghe totten armen gheuanghenen, die hem seluen niet
losen en conden; die plach sie toe losen mit hondert rijnser
gulden, een pater poster was een gulden" (zie ook fol. 390 v°).
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het scheen alsof zij bevende vergiffenis bad voor vroegere
onwilligheid. Gelukkig had Dayken een bijzondere oefening,
die zij voor de zielen placht te doen; daarmee kwam zij
aanstonds de arme lijderes te hulp. Den volgenden
nacht openbaarde deze zich opnieuw en toen zag zij
er iets blijmoediger uit. Zoo ging het voort, totdat
eindelijk de gelouterde ziel zich vertoonde „schoon
versierd als een schoone koningin ". Vóór zij van de
aarde ten hemel voer, dankte zij zuster Dayken, dat
deze haar zoo trouw was geweest. „Hieruit kan men
zien ", eindigt de naïeve verhaalster, „hoe krachtig haar
gebed was" l).
Bestond zulk een bijzondere oefening dan gewoonlijk
alleen uit een bede des harten? Wij weten dat zij meer
omvatte. Zuster Johanna van Diest had onder haar bed
een menigte roeden liggen, zoo groot als geeselroeden;
daarmee sloeg zij zich om de zielen te helpen, die zich
telkens vertoonden en niet weg wilden gaan, eer zij
haar deel hadden gekregen. Ja, zóó groot was de begeerte dier zielen „om wat van haar te hebben ", dat
zij zuster Johanna dikwijls beangst maakten 2 ).
Trouwens, in dergelijke omstandigheden was een
gevoel van angst vrij algemeen. Maar welke verschijning
ook schrik aanjoeg, één geest werd bovenal en bijna
in alles 3) gevreesd. Dat was de duivel, de booze,
machtige verleider, die in zoovele gestalten zijn prooi
kwam zoeken. Als een engel des lichts kon hij zich
vertoonen; zelfs werd hij in staat geacht de gedaante
van den lijdenden Christus aan te nemen 4), of weg te
i) HS. D, blz. 35 8 .
2) Aldaar, blz. 306.

3) Zie bijv. HS. DV, fol. 32 vo.
MS. 8849-59, fol. 159 v, : „Non enim credidit quia Dominus
esset" (verg. boven, blz. 172, aant. 3).
4)
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schuilen achter de trekken van een dierbare doode 1).
En zag hij dat een zuster den geheelen langen dag in
goede oefeningen doorbracht, dan poogde hij haar
's nachts te verschrikken om haar zóó nog te winnen).
Vooral was hij er op uit, de laatste oogenblikken der
stervenden te verbitteren. Dan hield hij haar de zonden
voor, die zij bedreven hadden en dreigde hij haar met
het eeuwig verderf 3). Gelukkig heeft men te Diepenveen
van niemand met zekerheid aangenomen, dat zij verloren
is gegaan; maar dat enkelen, dat vooral Geertruid van
Rijsen aan den rand van den afgrond heeft gestaan,
hiervan was men stellig overtuigd. Wanneer de genoemde zuster niet zelve had geopenbaard, hoe zij in
haar uitersten nood door de heiligen was gered, men
zou altijd in pijnlijke zorg voor haar gebleven zijn 4).
De zwaarste folteringen heeft zij echter moeten lijden in
haar angst voor den dood. Het is noodig, haar in dien
ontzettenden strijd gade te slaan, wanneer wij weten
willen hoe diep het geloof aan den duivel was geworteld en welke sombere schaduwen het kon werpen.
Geertruid van Rijsen had korten tijd zwak gestaan
in haar goede voornemens. Toen zij nog buiten het
slot was, had men haar eens verlof gegeven naar huis
te gaan, omdat haar moeder in doodsgevaar verkeerde.
Tijdens dat bezoek nu deed haar zuster alle moeite
om haar bij zich te houden; in zooverre was zij geslaagd, dat Geertruid besloten had te blijven, indien
i) HS. D, blz. 1 95.
2) Aldaar, blz. 189.
3) Welke voorstellingen men dienaangaande in de middeleeuwen had, blijkt uit afbeeldingen in de Ars moriendi (zie de
facsimile's bij H. Meisner and J. Luther, Die Erfindung der Buchdruckerkunst, Bielefeld and Leipzig, 1900, S. 34, 35, 37, 3 8 , 39, 4 0 (4 1 )•
4) HS. DV, fol. i88 r°. Dit geheele slot is overgeslagen in HS. D.
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haar moeder kwam te sterven. Maar de zieke herstelde,
en toen haastte het nog jonge meisje zich „als de duif
terug naar de ark". Van haar voornemen, dat immers
op niets was uitgeloopen, meende zij in haar biecht te
mogen zwijgen. Ziehier de verzwaarde zonde, die zooveel
jammer na zich zou sleepen.
Gesloopt door tering, was zij vóór haar twintigste
jaar aan het ziekbed gekluisterd en verlangde zij naar
het einde. Want zóó ondragelijk waren de pijnen, dat
zij vreesde haar lijdzaamheid te zullen verliezen. En nu,
de lang verhoopte verlossing was nabij. De tafel was
geslagen, het teeken gegeven. De zusters stonden biddend in de sterfkamer en meenden, dat zij niet meer
bij machte was een woord uit te brengen. Maar een
der aanwezigen merkte op, hoe zij binnensmonds iets
zeide, en toen werd nauwelijks hoorbaar de klacht opgevangen: „Lieve Heer, het is mij zoo leed dat ik mijn
hart ooit van U heb gekeerd ". Zij scheen een gedaante
te zien die haar verschrikte, want zij trachtte die door
herhaaldelijk spuwen te verdrijven. Inmiddels keerde
in haar angst het spraakvermogen terug. „Dat is valsch",
zeide zij en even later: „Eén zonde werpt hij mij voor".
Zeker had zij, op last van Salome Sticken, het ons bekende kwaad gebiecht, maar de duivel heette het haar
liegen en verklaarde nu met blijdschap, dat hij er een
groot vergrijp van zou maken. En nu ving de vreeselijke strijd aan tusschen de stervende en haar dreigenden kwelgeest. Met samengetrokken gezicht riep zij
langen tijd: „Ja ik, ja ik !" Onmogelijk was het de
keeren te tellen; daarbij was de galm van haar stem
zoo „gruwelijk luid ", dat de zusters elkanders psalmverzen niet konden verstaan. Nooit had zij in haar gezonde dagen zóó krachtig kunnen roepen. Gelukkig
kreeg zij bij tusschenpoozen een korte rust; maar als
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de priorin en dc overige zusters haar dan wilden troosten, bleef zij niet aldoor luisteren. Opnieuw viel de
onzichtbare vijand haar aan. „Duivel, gij liegt!" hoorde
men haar zeggen. Zoo verweerde zij zich twee uur lang,
geslingerd tusschen hoop en vrees, tot eindelijk haar
gelaat geheel verwrongen werd, „gestrubbet als ganse
vel", en zij een kreet slaakte zóó ijselijk, dat allen met
schrik werden geslagen. „O wee, o wee, zal ik dan
toch verdoemd zijn ?" klonk het. Het was haar laatste
angst. Want opeens begonnen haar trekken een uit
blijmoedigheid aan te nemen; het scheen-drukingva
dat zij troost ontving, en met gebeden als: „Lieve
Heer, laat mij niet van U gescheiden worden" gaf zij
den geest. Voor het licht des hemels had eindelijk de
macht der duisternis moeten wijken! 1 )
Zoo was het verkeer der zusters met de onzienlijke
wereld. Haar liefde zocht den hemel; haar medelijden
gold wie tijdelijk, haar vrees wie eeuwig van de zaligheid was uitgesloten.
Wij zouden, wat haar wereldbeschouwing aangaat, er
bij kunnen voegen: en haar geringschatting, haar ver
zelfs, trof alles wat van deze aarde was. De-achting
uitdrukkingen, waarvan zij zich bedienden, laten ons
geen twijfel over: een oord van ballingschap -), een
tranendal -") was deze wereld; zoolang zij daarin moesten
i) Ontleend aan de uitvoerige beschrijving IJS. D, blz. 230-2J7,
HS. DV, fol. 181 vo -187 v'. Verg. ook HS. DV, fol. 383 v' (het
sterfbed van Jutte van Kuilenburg) : „Doe satte sic hoer ansicht
een weynich parselick ende grep Truken cmden hals ende sede:
kijnt, die duuel comt", enz. — Jutte overleed in 15o3.
2) HS. D, blz. 83.
3) Aldaar, blz. 239.
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verkeeren, was haar leven een droeve pelgrimstocht'),
die eerst een einde zou nemen wanneer zij verlost
werden uit den kerker van het vleesch 2 ).
Maar men leide uit dit alles niet af, dat zij doorgaans in een gedrukte stemming verkeerden, of dat
haar vroomheid meestal somber was gekleurd. Integendeel: juist die vroomheid hief haar op in een sfeer,
waar zij gemeenschap met het heilige en vergoeding
voor haar onvoldaanheid met deze wereld vonden.
Dáár was haar eigenlijk leven, haar schat en haar hart.
En niet louter geestelijk was haar gemeenschap: wij
hebben gezien, hoe voor haar bewustzijn het hemelsche
zóó nabij was, dat het meermalen waarneembaar werd
voor de zintuigen. Indien zij dus geringschatting voelden
voor het aardsche, het was de geringschatting van wie
het licht meent te aanschouwen en nu geen vrede meer
vindt in het duister. Haar wereldverachting kwam niet
voort uit hopelooze somberheid, maar veeleer uit hoopvol verlangen naar het eeuwige heil, dat zij met blijdschap te gemoet zagen. Vandaar bij verschillenden die
begeerte om ontbonden te mogen worden 3 ), die klachten
dat zij zoo lang moesten achterblijven 4) ; — een uitzien naar den dood, dat aanvankelijk aandoet als iets

sombers, maar bij deze kloosterlingen toch inderdaad
iets anders was. Als overtuigend voorbeeld noem ik
Katharina van Naaldwijk. Zij had „zulk een groote
begeerte om tot het eeuwige leven te komen en bij
onzen lieven Heer te zijn", dat zij dikwijls, als zij ergens
alleen was, heimelijk dit respons zong: „Leid nu, o
Heer, mijn ziel uit haren kerker om Uw heiligen naam
i) HS. D, blz. 244, 259.
2) Aldaar, blz. 167.
3) Aldaar, blz. 293, 301. Zie ook HS. DV, fol. 34o r°.
4) HS. D, blz. 295.
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te belijden" 1 ). Was zij, die dit placht te bidden, gedrukt of neerslachtig? Neen, dat lied kwam haar op
de lippen, alleen omdat zij in den hemel een nog veel
inniger, een door niets meer onderbroken gemeenschap
met haar Bruidegom hoopte te vinden. Toch smaakte
zij in het dienen van haren Heer een zaligheid, die
haar soms deed vragen, of zij niet reeds op aarde haar
hemelrijk had 2 ).
Zeker, zulk een blijdschap „alsof de hemel werd geopend" 3), kwam niet bij allen voor; te midden van een
zóó groot aantal zusters ontbraken de bekommerden,
de kleinmoedigen, de angstvalligen niet 4). De stemming
wisselde, ook dat is niet te ontkennen. Van slechts een
enkele wordt als iets bijzonders vermeld, dat zij steeds
zichzelve gelijk bleef en niet nu eens blijde, dan weder
bedroefd was 5). Maar de meesten hebben zich gelukkig
gevoeld. In de namen, waarmee zij haar klooster aanduidden, spraken haar liefde en haar blijmoedigheid
zich gelijkelijk uit. Diepenveen was het aardsche paradijs 6 ), de moederschoot '), en geen plekje ter wereld
kon zooveel heerlijkheid bieden 8 ).
Heerlijkheid, natuurlijk niet door heiliging van die
wereld, maar door het aardsche zooveel mogelijk te
vernietigen, te dooden. Zoo alleen werd de ware vrijheid
denkbaar geacht; het stof, dat den geest nog boeide
en belemmerde in zijn vlucht, moest door strijd en
1) HS. D, blz. 119.

2) Aldaar, blz. 122.
3) Aldaar, blz. 288.
4) Aldaar, blz. 284, 294; verg. ook boven blz. 231.
5)

HS. D, blz. 2 37.

6) Aldaar, blz. 248.
7) Aldaar, blz. 300, 3 01 , 334.
8) Aldaar, blz. 304, 362.
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zelfverloochening van die macht beroofd worden. „Ista
est summa sapientia per contemptuln niundi tendere ad
regna celestia".
Naar die bestemming trouwens dreef het geheele
kloosterleven met zijn drieledige verplichting. Zien wij
dan, hoe de Diepenveensche zusters getracht hebben,
haar gelofte op ieder punt na te komen. Wij beginnen
met het eerste, de kuischheid.
De „Constitutiones" hebbende mogelijkheid verondersteld, dat vleeschelijke zonden in de vrouwenkloosters
bedreven zouden worden') ; maar te Diepenveen heeft
men de desbetreffende strafbepalingen wel nimmer behoeven toe te passen. Het zou ook bij de strenge afzondering al heel moeilijk geweest zijn, in eenige
ongeoorloofde gemeenschap te treden. Deze opmerking
bedoelt niet de reinheid van het verborgen leven der
zusters in twijfel te trekken: voor zoover wij kunnen
nagaan, zijn wil en daad bij haar in overeenstemming
geweest. Of dan de zware strijd, dien verschillenden,
zooals we weten, te strijden hadden, niet óók gericht
was tegen een hartstocht, welke haar soms te machtig
dreigde te worden? Misschien; — maar dan hebben
zij met meer dan martelaarsmoed 2 ) gekampt tegen wat
haar het inbegrip van alle zonde toescheen en zoo de
„victorie" op vleesch en bloed verkregen. De hoogste
lof, dien wij hier kunnen geven is er op te wijzen, dat
sommige verschijnselen zich te Diepenveen niet hebben
voorgedaan. Onbekend waren er de huiveringwekkende
visioenen, waarin elders de onderdrukte lust zich
wreekte'); onbekend ook was de afschuwelijke plaag
i) Constitutiones (Archief), blz. 298.

2) Verg. HS. D, blz. 302 V.
3) Zie bijv. Caesarius van Heisterbach, Diatogus Miraculorum,
dist. IV („De tentatione"), het einde en vooral Cap. XCVII.
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der daemones incubi. Overal, waar de onreinheid der
verbeelding zich zou k u n n e n verraden, blijkt zij niet
aanwezig te zijn. Laat ik één voorbeeld noemen, dat
treft door de scherpte der tegenstelling. In de levens
Jutte van Kuilenburg wordt ook het-beschrijvnga
een en ander verhaald van haar broeder, die zich iets
vroeger dan zij bekeerde en Karthuizer werd. De
voormalige krijgsman kon het wereldsche leven niet
vergeten. Eens toen hij in zijn cel zat te bidden, kwam
de duivel tot hem in de gedaante van een mooi jong
meisje, waarmee hij weleer in vriendschap had gestaan.
Hij viel aanstonds op de knieën, maar de duivel bad
mede, ja wat hij ook beproefde, zijn verleider deed het
na. Eindelijk ging hij naar bed en hier kwam de
schoone verschijning naast hem liggen 1 ). Wij gevoelen,
welk een hachelijke taak het voor een non was, dit
aan haar medezusters te vertellen. Maar zij doet het
zoo argeloos en onbevangen, dat zij noch een onreine
gedachte gekoesterd, noch haar opgewekt kan hebben.
Ter wille van andere liefde was — en werd — het
vuur van aardschen hartstocht gebluscht; en benijdenswaardig achtte men zuster Griete van Abuis, van wie
gezegd kon worden: „Sie en hadde nij man voerden
moent ghekusset, noch nij man en had hoer vel gheruert
vere l) dan bij die hant ghenamen" '). Zelfs in een
ziekteverschijnsel zag men een bewijs van kuischheid;
zoo lezen wij van Fenne Bickes, dat „hoer borsten wit
melck wt geven in een teyken hore reynicheit" 4).
Door dit weinige is de opvatting, die men te Die-

r) HS. DV, fol. 377 r°.
verder.
z) veerre
3)

HS. DV, fol. 320

4)

HS. D, blz. 248

V.

VO.

285
penveen van de eerste gelofte had, voldoende gekenschetst. Wat nu de tweede, de armoede betreft, daaronder hebben wij eigenlijk alleen te verstaan de volstrekte onthouding van elk persoonlijk bezit. Onder
geen voorwendsel werd de geringste uitzondering op
dezen regel toegelaten. Wij herinneren ons, hoe streng
Brinckerinck in zijn waarschuwing en Salome Sticken
later in haar bestraffing was, toen zij iets ontdekt had,
dat op ontrouw scheen te lijken. — Maar bij uitbreiding
kunnen wij tot de armoede ook de sobere levenswijze
brengen, die men te Diepenveen volgde. Van spijs en
drank werd uitsluitend het noodige verstrekt; vleesch
was natuurlijk des Vrijdags, maar ook des Woensdags
verboden 1 ), en alleen bij een zeer bijzondere gelegenheid stond de prior van Windesheim eens toe, dat het
klooster op gebraden ganzen werd onthaald 2). Wat de
kleeding aanbelangt, zij mocht niet meer zijn dan een
bedekking van de naaktheid en een beschutting tegen
de koude.
Van weelde of overdaad is bij dit alles geen spoor
te vinden; maar de ascetische geest der devoten, die
ook over de zusters te Diepenveen van den aanvang
af vaardig was, stelde zich hiermee nog niet tevreden.
Zij dreven de zelfverloochening verder dan de orderegel,
strikt genomen, eischte en zagen daarin iets deugdzaams
en verdienstelijks. De dingen te doen die „contrarie de
natuur" 1) waren, ziedaar wat ter zaligheid diende. Zij
vooral leidden een geestelijk leven, die „haar natuur
in haat hadden en in alle dingen weerstonden, welke
i) Constitutiones (Archief), blz. 306. Verg. echter tevens blz. 315:
„Concessum est monialibus nostris in communi, quod possint
feriis secundis (des Maandags) vesci carnibus".
2) HS. D, blz. ioo.
3) Aldaar, blz. 13, 64, 184.
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aangenaam zijn naar het vleesch" 1 ). Wij begrijpen wat
dit beteekent: het was een dooden van elken lust en
begeerte, ook van de onschuldigste; een vrijwillige
verwerping van alles wat kon streelen of behagen; een
zoeken van juist datgene wat weerzin wekte. En hoevelen te Diepenveen hebben zich ingespannen om op
deze wijze „af te sterven van zichzelven" ! Haar voedsel
was grof en gewoon — niemand minder dan Salome
Sticken durfde het verzekeren — en toch klaagden zij,
dat het nog te lekker en te overvloedig was 2 ). Zaten
zij aan tafel, dan waren er verschillenden, die, eer een
ander het kon merken, het slechtste voor zich hadden
genomen 3), die van het spek het gele en garstige kozen
en alleen dronken wat de overigen hadden laten staan 4).
ja, het schijnt dat de zusters wel eens gewedijverd
hebben in behendigheid, wie het onsmakelijkste uit den
schotel zou vermeesteren 5). Niemand ging in dit opzicht
verder dan de Vrouwe van Vreden ; zij zocht de vischgraten op, die de werklieden hadden weggeworpen E).
Werd een enkele maal — waarschijnlijk na de aderlatingen — wat wijn geschonken, dan waren er nog, die
deze verkwikking afwezen, onder voorgeven dat zij er
niet tegen konden 7). Soms kwam, te midden van die
overdreven oefeningen, de herinnering op aan een
weelderiger verleden, aan een tijd toen het goede der
aarde nog zonder gewetensbezwaar werd genoten. Maar
men wist wel raad om zulke aanvechtingen te overr) HS. D, blz.
2}

214.

Verg. blz. 159, 220, 253.

Vivendi fornzula, fol. 170V0.

3) HS. D, blz. 253.
4) Aldaar, blz. 306.
5) Aldaar, blz. 67, 16o.
6) Aldaar, blz. 69.
7) Aldaar, blz. 16o. Verg. HS. DV, fol. 32o v°.
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winnen. Waren de middelen terugstootend 1 ), zij troffen
doel; — en met meerder kracht werd de strijd tegen
wereld en zinnen voortgezet.
Weinig aantrekkelijks moet ook het voorkomen der
zusters gehad hebben. In hare „ootmoedige" kleeding
toch openbaarde zich diezelfde ascetische geest, datzelfde verlangen om „haar natuur geen goed te laten
geschieden ". Lijsbet van Delft droeg een zoo „verworpen
habijt" dat een vreemdeling haar voor onwijs zou hebben
aangezien 2 ), en de zusters van Naaldwijk versleten hare
doeken totdat zij op geknoopte netten geleken 3). Zelfs
werden beide laatstgenoemden wel eens wegens haar
voorkomen berispt4): een bewijs, dat de onderhoorigen
verder konden gaan dan de oversten bedoelden. Maar
dat toch deze weinige voorbeelden geen uitzonderingen
waren, blijkt uit de woorden van Salome Sticken zelve,
die met ingenomenheid mededeelt: „Onze zusters begeven zich naar het werk in zulk een verworpen en
onooglijke kleeding dat, wanneer een wereldling, die
weinig begrip heeft van de dingen die Godes zijn, ze
kon zien, hij haar veeleer zou uitlachen dan eeren" 5).
En eindelijk dreef de ascese, na het aantrekkelijke
afstootend en het verachte begeerlijk gemaakt te hebben,
tot nog stelliger zelfkwelling. Het is zoo, deze laatste
i) „Ende wanner sic (Gricte van Ahuis) begherte hadde tot
costelen dranck toe drincken, soe ghenck sie bouen een kopen
staen daer urine inne was ende ruerde dat omme ende liet den
rocke in hoer nese slaen ende sede: drinct nu kostelen dranck,
dit is vwen wijn, bastert romenie als ghi hem ghedruncken hebt,
soe is hie aldus" (HS. DV, fol. 320 vo, 321 rO).
2) HS. D, blz. 2 53.
3) Aldaar, blz. 104.
4) Aldaar, blz. io8.
5) Vivendi formula, fol. 172 v'.
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werd binnen zekere perken gehouden: had men de
zusters haar gang laten gaan, velen zouden waarschijnlijk haar natuur nog meer „geweld gedaan" hebben.
Zoo mocht Geertruid van der Lyst na haar komst te
Diepenveen zich op eigen gezag geen penitentie meer
opleggen; een heilzaam verbod, dat intusschen te laat
kwam, daar zij haar krachten reeds ondermijnd en zich
de tering op den hals gehaald had 1 ). Ook is het feit,
dat men na den dood van Lijsbet Gijsberts onder haar
matras een groot blok vond — zij was gewoon met
haar zeere dijde daarop te rusten 2 ) — een aanwijzing, dat
zulke zelfkastijdingen toch min of meer geheim werden
gehouden. Men liet ze toe, wanneer deze of gene het
vurig wenschte; Stijne Tolners bijv. kreeg van Brinckerinck verlof om op een bloote plank te slapen 3). Het
zijn echter wederom uitingen van den algemeenen geest,
waarmee wij hier te doen hebben. Katharina van Rijsen
was in haar laatste oogenblikken ten prooi aan hevige
benauwdheden; om haar te verlichten wilde een zuster
de deken wegslaan, maar de stervende stond dit niet
toe. Haar geheele leven had zij zich zelve geweld gedaan, en nu moest haar uiterste daarmede in overeen
zijn 4). Dat Johanna van Diest zich geeselde,-steming
reeds;
de vraag blijft hoe zij het deed. Zie
weten wij
antwoord: haar gewone disciplien bestond uit-hiert
„derdehalf honderd of meer groote slagen" 5). Voorts
lezen wij nog, dat Berte van der Lyst onder het werk
haar hark zóó tegen zich aandrukte, dat haar borst
i)
2)
3)
4)

HS. D, blz. 278.
Aldaar, blz. 161.
Aldaar, blz. 162.
Aldaar, blz. 238. Zie ook blz. 289.
5) HS. DV, fol. 367 ro.
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geheel zwart werd 1). Waarlijk, de zusters namen het
ernstig met haar armoede en haar ascese!
Hetzelfde kan ook gezegd worden van de gehoorzaamheid, het laatste hoofddeel van hare gelofte. Van
een klooster, waar Brinckerinck's collatiën met eerbiedige ingenomenheid werden aangehoord en mater
Salome bewind voerde, was niet anders te verwachten.
In volledige onderwerping bogen allen zich neder: een
Lijsbet van Delft nam de bevelen harer oversten als
uit den mond Gods aan 2), een Zwedera van Runen
hield onder hare lijfspreuken, hare „schilden" vooral
een uitspraak als de volgende in eer: „Wat onze oversten zeggen is goed en waarachtig, wat daartegen strijdt
is kwaad en valsch" 3). Stipt hield men zich aan de
letter van een bevel, zóó stipt dat Salome Sticken niet
kon nalaten te schrijven: „Ik moet dikwijls van te
voren overwegen wat ik zal gelasten, daar ik velen ken
die onvoorwaardelijk gehoorzamen" 4). Onder die velen
was Elsebe Hasenbroecks een der eersten: hare oversten mochten zich wel bedenken, eer zij haar iets zeiden
of bevalen, want zonder verder nadenken volbracht zij
alles naar de letter 5). Hoe hinderlijk die angstvallige
gehoorzaamheid in hare gevolgen kon zijn, ondervond
de Vrouwe van Vreden eens. Zij lag ziek te bed, en
toen men haar wat te eten bracht, vergat men het
noodige drinken er bij te voegen. Zonder dat kon zij
haar voedsel niet naar binnen krijgen; zij vroeg er dus
om, natuurlijk bescheiden en ootmoedig. Vlak bij haar
was een andere zieke, die wijn naast zich had staan;
i) HS. D, blz. 308.
2) Aldaar, blz. 253.
3) Aldaar, blz. 5r.
4)

Vivendi formula, fol. i72 ro.
5) MS. 8849-59, fol. 233 v'; IJS. D, blz. zip.
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maar al kostte het deze groot hartzeer, uit „rechte
gehoorzaamheid" durfde zij zonder verlof geen druppel
geven 1). Dit is één voorbeeld, dat echter den geest in
ons klooster zóó uitnemend doet kennen, dat alle
andere overbodig worden.
Ook bij de gehoorzaamheid is het mogelijk de lijn
door te trekken en, uitgaande van het beginsel, de
verdere ontwikkeling in tal van opvattingen en gezind
te volgen. Dit beginsel nu is: afstand te doen-hedn
van eigen wil en inzicht, zich zelven klein, ja den minste
te achten, en in volledige overgave het eigen ik zooveel
mogelijk te vernietigen. Wie op deze wijze gehoorzaam
tracht te zijn aan anderen, komt spoedig tot opzettelijke
zelfvernedering, tot het aankweeken van een ootmoedigheid, die zich niet alleen in allerlei uitwendige
dingen openbaart, maar vooral het hart tot het diepst
gevoel van eigen onwaardigheid stemt. En dat zien wij
dan ook bij de Diepenveensche zusters gebeuren. Soms
is haar gebed dat zij versmaad en ongeacht mogen
wezen l). Een enkele als Dymme van Rijsen vraagt
zelfs aan mater Salome, die zij zooveel hooger stelt
dan zichzelve, of deze het voor haar wil bidden 3 ). Aleid
van Valkendael houdt zich uit ootmoed alsof zij niet
wijs was 4). Truide Schutten kust de voetstappen van
wie haar hard hebben bejegend 5 ). Katharina van
Naaldwijk valt bij de minste aanleiding op de knieën
„met ootmoedig schamel aangezicht" en gevouwen
handen 6 ). „Lieve moeder, het is mijn schuld, ik wil
t)

HS. D, blz. 80.

2) Aldaar, blz. 62.
3) Aldaar, blz. 227.

4) HS. DV, fol. 176 r°.
5) HS. D, blz. 258.
6) Aldaar, blz. io6.
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mij gaarne beteren ", klinkt het onderworpen van hare
lippen, zelfs wanneer zij ten onrechte wordt berispt 1).
Openlijk belijdt zij telkens haar gebreken 2) en spreekt
zij een oordeel over zich zelve uit, gelijk aan dat van
Elsebe Hasenbroecks, die zich voor den kwaadsten
mensch houdt 3). Geen verheffing, geen benoeming tot
eenigen post of waardigheid wenschen de meesten;
zien zij zich daarmee bedreigd, dan nemen zij dikwijls
alle middelen te baat om vrij te blijven 4). Haars ondanks
aanvaarden zij eindelijk de opgedrongen betrekkingen,
en zij zegenen de ziekte of zwakte, die haar na jaren langen trouwen dienst ongeschikt maakt 5). Het is als
een wedstrijd e) in ootmoedige handelingen en zelfvernederingen, die tot het uiterste gaat. Dat de Vrouwe
van Vreden afstand heeft gedaan van haar titel en
zich daarmee ongaarne hoort noemen, is nog niet
genoeg. Als zij zoo geleerd heeft zichzelve klein te
achten, moet zij met een tweede zelfverloochening zich
dien titel teruggeven en, hoe zwaar het haar valt,
bevelend tot haar medezusters zeggen: „Hier is mijn
Vrouwe" 7 ).
Een ander uitvloeisel van die ziekelijke zelfverzaking
was de begeerte om vooral werkzaamheden van de
geringste soort te verrichten. Mij, als de minste, past
ook het minste werk, was daarbij de eerste gedachte 8).
i) HS. D, blz. 134.
2) Aldaar, blz. 107.
3) HS. DV, fol. 104 v'.
4) Katharina van Naaldwijk bijv. ging met haar sluier vlinders
vangen, opdat men haar voor onwijs zou houden (HS. D, blz. 107).
5) Aldaar, blz. 219 (Elsebe Hasenbroecks). Men denke ook
aan Salome Sticken.
6) Aldaar, blz. 76, blz. 152- 1 54•
7) Aldaar, blz. 7 0 , 75•
8) Zie boven, blz. 222; HS. D, blz. 189 V., 200.
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En de tweede: ook hier is wederom een gelegenheid
om mij te oefenen in ootmoed. Met weven en wasschen,
bakken en brouwen hielden de zusters zich al bij voorkeur bezig i); maar als er iets te doen was dat weerzin
wekte, dat „versmaad" was, dan „lieten zij zich het
beste niet gaarne ontgaan" Q). Mest kruien en uitstrooien 3) — dit laatste ook met de handen 4) — en
dergelijke werkzaamheden achtte men bij uitnemendheid ootmoedig. Men volbracht zelfs heimelijk de taak
van anderen en zag in dit „stelen" iets bijzonder
deugdzaams. Zoo stonden Souken van Dorsten, Stijne
des Grooten en Armgert van Lissen meermalen 's nachts
op om te gaan karnen, bakken of slachten; de zusters
die met dit werk belast waren, vonden dan den volgenden morgen de schapen al gedood en gevild of het
meel gebuild 5). Ook waren er die, eveneens uit ootmoedigheid, gaven in plaats van stalen: als zij zich
ijverig hadden ingespannen, legden zij in stilte haar
werk bij dat van anderen, zoodat zij wel eens voor
haar vermeende luiheid de berisping kregen waarom
het haar te doen was 6).
In dezen kring van gedachten en gevoelens was het,
dat het godsdienstig leven der zusters zich bewoog.
Door stille overdenkingen 7 ) en persoonlijke oefeningen
i) HS. D, blz. io6, i86, 252.
z) Aldaar, blz. 283; Vivendi formula, fol. 172 VO.
3) HS. D, blz. 48.
4) Aldaar, blz. 72. Verg. vooral blz. 254.
5) Zie hierover in de eerste plaats HS. DV, fol. 373 ro, fol.
289 ro en vo; voorts HS. D, blz. 335 v., 366. Verg. ook Vivendi
formula, fol. 172 vo.

6) HS. DV, fol. 296 vo (Stijne Tolners); verg. HS. D, blz, 293 V.

(Jutte van der Beeck).
7) HS. D, blz. 186, 193 V.
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trachtten zij hare vrome stemming nog te verhoogen.
Zij maakten daarbij gebruik van hare rapiaria of handboekskens, waarin zij opteekenden al wat haar trof of
stichtte, de „goede punten" die haar uit een collatie
waren bijgebleven, of de woorden die stervenden als
haar „testament" hadden nagelaten. Van Katharina van
Naaldwijk lezen wij, dat zij haar boeksken zóó vol had
geschreven, dat er nauwelijks een plekje open was,
waarop men een vinger had kunnen zetten I). Zij was
na haar professie begonnen met den regel van den H.
Augustinus er in te schrijven 2); voor 't overige bestonden die punten veelal uit korte vermaningen, waarin
men de verplichtingen van het kloosterleven had trachten samen te vatten 3). Ook kwam het voor, dat men
zulke „devota exercicia" op afzonderlijke reepjes papier
van het onooglijkst aanzien en soms niet grooter dan
een vinger in den zak droeg 4) ; Zwedera van Runen
noemde die „rullekens" of „briefkees" hare „schilden"
en leende ze gaarne uit. Zij zelve was bijzonder ingenomen met een punt als het volgende: „Armoede
zonder gebrek is als een brief, die niet verzegeld is,
dien men aan een groot heer zal zenden" 5). Maar
bovenal waren de zusters gesteld op de laatste uitingen
van stervenden; zij kwamen afzonderlijk of gezamenlijk
een goed punt ter gedachtenis vragen en prentten het
dan met vrome Iiefde in haar geheugen. „Betracht gehoorzaamheid, dan moogt gij blijdelijk sterven", zeide
I)

HS. D, blz. IIS.

z) HS. DV, fol. 25o r°.
3) HS. D, biz. 76: „...myt gueden punten, die tot gehoersamheit drogen ende tot sterven ende wtgaen hoers selves Ende
wat hoer tot oetmodicheit ende tot vernederinge helpen mochte".
4) Aldaar, blz. 50, 76.
5) Aldaar, blz. 49.
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Dymme van Rijsen, een les puttend uit haar eigen
ervaring 1). „Ik heb mij altoos gepijnd, een ander en
mijzelve in vrede te houden", sprak haar zuster
Katharina, zich vergenoegend met een getuigenis aangaande zichzelve 2 ). Zwedera van Runen daarentegen
gaf niets dan de korte aanduiding van verschillende
deugden als: „Ootmoedigheid, gehoorzaamheid, liefde,
geduld, reinheid en armoede" 3). Maar wat de stervenden
ook zeiden, in hare „testamenten" vonden de zusters
altijd iets stichtelijks, iets dat haar herinnerde aan het:
„Voer alle dinghen sal God bemyndt warden", waarmee
haar regel begon 4 ).
Het tweede gebod: „Daer naer dalder naeste" volgde
in dien regel natuurlijk onmiddellijk op het eerste. De
vraag is, wie in de practijk van het kloosterleven als
de naaste beschouwd moest worden. Ruime strekking
kon het woord niet hebben. Bij voorkomende gelegenheden, wel is waar, toonden de zusters een liefdevolle gezindi) HS. D, blz. 229.
2) Aldaar, blz. 238.
3) Aldaar, blz. 55.
4) Zie de Regina S. Patris nostri Augustini, die vooraf gaat aan
de Constitutiones van x553: „Ante omnia diligatur Deus, deinde
proximus". Den regel voor de Windesheimsche vrouwenkloosters heb ik nergens kunnen vinden; de vertaling hierboven is
ontleend aan HS. No. 607 der Boekerij van de Hoogeschool te
Gent, fol. 34 r° (afgedrukt bij K. de Flou, Die Bedudinghe naden
sinne van Sunte Augustijns Regule, Gent, i9oi), blz. z6o. Deze regel
is voor nonnen bestemd blijkens de eerste woorden: „Alder
ghemynste zusteren". Intusschen ontbreekt in den regel voor
vrouwenkloosters dat begin menigmaal, bijv. in bijlage II van
a. w. (blz. 249). Verg. voorts het zeldzame werkje Den Reghel
van S. Avgvstiin gegeven veur de Nonnekens (Antw., í62i), blz. 15.
Die weglating verandert natuurlijk niets aan de bedoeling. Zie
ook HS. D, blz. 48.
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heid jegens degenen die buiten de stichting woonden,
maar de afsluiting was te volkomen dan dat er van
een eigenlijk verkeer sprake kon zijn. De weinige
punten van aanraking zullen vanzelf onze aandacht
trekken, wanneer wij ons bezighouden met den invloed,
dien het klooster naar buiten heeft geoefend. Eén
deugd echter mag ik hier niet verzwijgen: de weldadigheid waardoor Diepenveen van den aanvang af uitmuntte 1). Wij herinneren ons, hoe Salome Sticken hare
zusters daarin is voorgegaan; hoe zij zelfs zóóveel gaf,
dat het klooster in een tijd van gebrek nauwelijks het
allernoodigste overhield. En nu mogen wij zeggen, dat
aan deze mildheid de gedachte aan een verdienstelijk
goed werk niet geheel vreemd is geweest, wij zouden
onbillijk zijn, als wij geen oog hadden voor de naastenliefde, die zich toch ook duidelijk openbaart in deze
edelmoedigheid. Bovendien zijn wij ditmaal zoo gelukkig, dat wij een bericht kunnen geven uit den lateren,
ja uit den allerlaatsten tijd. Toen na de verwoesting
van Diepenveen de zusters zich te Deventer kwamen
vestigen, eischte de magistraat, dat zij voortaan hare
aalmoezen zouden geven aan de armen der stad. En
wat kon pater Gerard van Utrecht daarop antwoorden?
Dit: men zou giften en gaven uitreiken zooals vroeger
te Diepenveen was geschied 2). Hieruit blijkt, dat de
zusters tot het einde volhard hebben in hare weldadigheid 3).
Maar in hoofdzaak hadden zij de naastenliefde te
betrachten jegens hare medekloosterlingen. Zij waren
in haar beperkten kring tot elkander verwezen en
i) Zie boven, blz. 225, vooral aant. 3.
2) Zie Dumbar, Kerkel. en Werelet. Deventer, dl. II, blz. 4 en 6.
3) Verg. ook Cart., B. XXIV.
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hadden gezamenlijk te streven naar haar doel. Als wij
letten op de onderlinge verhouding der zusters, dan
aarzelen wij niet te zeggen, dat er een goede geest te
Diepenveen heeft gehcerscht. Er vallen van die kleine
trekjes op te merken, waardoor de indruk telkens
gunstiger wordt. In het begin was er wel eens gebrek
aan het noodige; dan kwam het voor, dat zusters
heimelijk op elkanders bed een kleedingstuk nederlegden om ten koste van zich zelve aan eene andere
wat warmer dekking te bezorgen i). Soms spraken twee
zusters af om, wanneer zij iets verkeerds in elkander
zagen, dat vrijmoedig te zeggen 2 ). Elizabeth van Arden
bracht al wat zij van mater Salome buiten het gewone
kreeg aan diegenen, welke rijk in de wereld waren
geweest en nu zooveel niet hadden °). Een zuster zou
dagelijks vijf en twintig maal bidden: „Lieve Heer,
trek Mette van Linbeck tot U"; en deze — wij waar deeren de bedoeling, al trekt de vorm van godsvrucht
ons minder aan — deze vergold dat met vijftig maal
hetzelfde voor die andere te bidden 4). Zoo zouden wij
nog vele van die eenvoudige en beminnelijke trekken
kunnen aanwijzen, waarin een stille maar krachtige
liefde zich openbaarde.
Intusschen, de schaduwzijde ontbrak niet geheel.
Hoe zou het ook anders kunnen ? Soms waren de
zusters op elkander of op hare priorin „gepassineert"
en vielen er hatelijke woorden 5). Wel trachtten de
betergezinden, zooals Katharina van Naaldwijk, dan den
vrede te herstellen, maar zij oogstten voor hare bei) HS. D, blz. 187.
2) Aldaar, blz. 253.

3) HS. DV, fol. 37o r°.
4) Aldaar, fol. 390v0.
5) Zie bijv. HS. D, blz. 20, 23, 30•
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mociingen veelal verdriet en ondank in z). Eén voorbeeld, misschien het sprekendste, wil ik noemen; het
bewijst tevens dat de natuur, ondanks alle pogingen
om haar te dooden, soms sterker was dan de leer. De
verkiezing van Salome Sticken in 1412 moet aanleiding hebben gegeven tot tweedracht. Hille Sonderlants,
de eerste rectrix, was teleurgesteld dat men haar voorbij
was gegaan, nadat zij vier jaar het voorloopig bestuur
in handen had gehad. Zij kon sommigen die achte ru itzetting niet vergeven; vooral was zij gebeten op Dymme
van Rijsen, de suppriorin, die zij vroeger altijd zoo hoog
had gesteld 2 ). Met scherpe woorden verweet zij haar
in tegenwoordigheid van een aantal zusters hare gebreken. Aan den anderen kant had Truide Schutten
veel te lijden, omdat zij het aftreden van Hille betreurde 3 ). Maar deze gevallen staan op zich zelve, en het
is er gelukkig verre van af, dat zij den algemeenen
toestand zouden kenschetsen.

Het geestelijk leven der zusters zou onvoldoende
gekend worden, als wij nog niet spraken over hare
kunde en ontwikkeling. Het doel van al het werken in
het klooster was nader tot God te komen, maar door
en onder dat werken hebben de religieuzen tevens
geleerd hare talenten te gebruiken. Niet op alles zal
ik de aandacht vestigen: ik kan met de bloote vermelding volstaan, hoe bijv. Elizabeth van Heenvliet de
kerkelijke ornamenten van fraai borduursel voorzag 4).
i) HS. D, blz. ro8.
2) Dit blijkt uit HS. DV, fol. 179. De lezing HS. D, blz.
is hier verkort en bedorven.
3) HS. D, blz. 2 57.
q) Aldaar, blz. 155.
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Wat het koorgezang betreft, waarin de zusters zich
dagelijks oefenden — en met zorg oefenden, daar het
tot den dienst van God behoorde — het moet niet
altijd even indrukwekkend en welluidend zijn geweest.
Wel is waar had de eerste cantrix Geertruid Monickes
zulk een schoone stem „dat men daarvan in het hof
van Rome wist te spreken" 1), doch bij de keuze van
hare opvolgsters lette men wel eens meer op een
krachtig dan op een mooi geluid. Nog onder Salome
Sticken was Elizabeth van Arden voorzangster; als zij
inzette, liep de pater, zoo het hem eenigszins mogelijk
was, weg uit de kerk. Hij kon haar stem niet verdragen en zeide dat zij „ludde als een vaer"! 2 )
Van meer belang is het iets te weten van het
schrijfwerk der zusters. Onder haar kwamen velen voor,
die over een vaardige pen beschikten. Zij hebben de
bibliotheek met een groot aantal werken verrijkt en
bovendien voordeel aangebracht, doordat zij op bestelling
van buiten voor geld schreven 3). Eenvoudig en net,
hoewel niet uitmuntend door bijzondere sierlijkheid zijn
de boeken, die zij hebben vervaardigd. Trouwens, bij
haar geringschatting van alle wereldsche pracht zou
het tegen hare beginselen gestreden hebben, die werken
op te luisteren met fraai gekleurde hoofdletters of met
miniaturen. Een uitzondering maakten zij alleen voor
de Heilige Schrift en al wat daartoe werd gerekend;
en nog is de bijbel daar, om ons te bewijzen dat men,
zoo noodig, ook te Diepenveen de bekwaamheid tot
i) HS. D, blz. 245. Van een andere cantrix, Wyse Ruschen
(HS. DV, fol. 241 ro) wordt niets bijzonders vermeld.
2) „Zij loeide als een jonge stier" (HS. DV, fol. 369 vo). —
Truide van Beveren zong valsch; daarom mocht zij overdag
„niet buten mondes lesen", des nachts wèl (HS. D, blz. 191 v.).
3) I-IS. D, blz. 168; HS. DV, fol. 341 vo.
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verluchten bezat 1 ). Koorboeken, die mede groote
zorg en bedrevenheid vereischten, werden door verschillende zusters geschreven. Griete van Algeerden,
Swene en Geertruid ter Poorten en Ave Sonderlant 2
hebben zich in dit opzicht verdienstelijk gemaakt. Weer
anderen, zooals Lubbe Snavels, corrigeerden en bonden
de boeken 3), terwijl het gewone kopieerwerk met vlijt
en toewijding door zusters als Armgert van Lissen 4
en Griete des Vryen 5) werd verricht.
Hooger intusschen dan deze nuttige arbeid stond
het werk van die enkelen, welke naar de pen grepen
om zelven iets nieuws te scheppen. Den overgang tusschen beide soorten van schrijfsters vormen zij, die de
preeken der kloostergeestelijken te boek stelden en
zich dus vergenoegden met reproduceeren. Een tweetal,
Lijsbet van Delfts) en Cecilia van Marick 7) vinden wij
op dezen tusschentrap. Maar juist de kroniekschrijfsters g),
zij aan wier arbeid wij het meest verplicht zijn, behooren
tot de onbekenden. Het „ama nesciri", dat zoo hoog
in eer stond in de Windesheimsche kringen, is hier
oorzaak, dat wij niet weten en waarschijnlijk nooit
zullen weten, wie het ons vergund hebben nog na
eeuwen een diepen blik te slaan in het godsdienstig
leven te Diepenveen.
In den vorm van biographieën hebben zij hare mede)

)

i) Zie boven, blz. 247.
2) Verg. over dit viertal HS. D, blz. 168, 260, 261, 302.
3) HS. D, blz. 168.
4) Aldaar, blz. 336. Zij schreef nog boeken op zeventigjarigen
leeftijd.
5) Van haar bestaat nog een bijzonder net geschreven handschrift (No. so van de Athenaeum-Bibliotheek te Deventer).
6) HS. D, blz. 253 v. (verg. boven, blz. 178).
7) HS. DV, fol. 386 vo.
8) Zie beneden, Bijlage I.
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deelingen gedaan. Hoewel haar hoofddoel onmiskenbaar
was een stichtelijk boek te schrijven, hebben zij, tot
ons voordeel, toch niet verzuimd aan haar werk tevens
het karakter van een geschiedwerk te geven. Eenmaal
aan het vertellen hebben zij gezegd wat zij wisten en
zoo tal van wetenswaardige bijzonderheden voorgoed
aan de vergetelheid ontrukt. Het inwendig leven der
zusters niet alleen, ook haar uitwendige lotswisselingen
hebben zij uitvoerig geteekend; telkens worden wij
verplaatst in een lang vergeten samenleving en leeren
wij deze in haar dagelijksch doen en laten kennen.
Natuurlijk komen wij vooral met de kloosterwereld in
aanraking; en aantrekkelijk is de argelooze openhartigheid waarmee deze schrijfsters, die zelven veelal de
personen gekend en de toestanden gezien hebben van
welke zij berichten, hare mededeelingen te boek stellen.
Zeker, aan hooge eischen is niet door haar voldaan.
Geen kunstwerk hebben zij nagelaten: er is op den
duur iets eentonigs in al die gelijksoortige verhalen.
En een streng geschiedwerk evenmin: de nauwkeurigheid bij het vermelden van jaren en data laat bijv. veel
te wenschen over. Maar mogen wij die eischen stellen?
Hebben wij niet veeleer reden om dankbaar te zijn
voor haar in menig opzicht voortreffelijken arbeid,
die zulk een gunstig getuigenis aflegt van haar ontwikkeling en kunde? Ziehier een onzer uitnemendste
bronnen voor de kennis van het godsdienstig leven van
de vijftiende eeuw; een reeks biographieën in zoet
liefelijke taal geschreven, ongekunsteld en den-vloeind,
stempel dragend van waarheidsliefde en goede trouw;
een kroniek, in één woord, zooals weinige kloosters in
staat zijn geweest voort tc brengen. In drievoudige
bewerking is zij bewaard gebleven: twee afschriften
bezitten wij nog in de landstaal, waarvan het eerste
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uit Diepenveen zelf afkomstig'), het uitgebreidst en
het belangrijkst is, terwijl een Latijnsche vertaling van
enkele stukken 2 ) ons gelegenheid biedt om de berichten,
die op de devoten buiten het klooster betrekking
hebben, hier en daar aan te vullen. Het is dan ook
voornamelijk deze kroniek, die mij in staat heeft gesteld
de inwendige geschiedenis van Diepenveen te schrijven.
Vooral over den bloeitijd geeft zij ons de meest vol
inlichtingen; en waar zij ophoudt 3), heeft zij-ledig
ons duidelijk laten zien, dat het geestelijk leven niet
meer de kracht en de opgewektheid van vroeger bezat.
Want de hoogste ontwikkeling is, zooals wij weten,
bereikt in de eerste helft der vijftiende eeuw onder het
bestuur van Salome Sticken. Als zij is afgetreden en
het geslacht, dat Brinckerinck had gekend, enkele jaren
later bijna geheel is uitgestorven, volgt het tijdperk van
stilstand, dat wij zien voortduren zoolang wij nog iets van
het klooster vernemen. En daarna ? Hoe is het verloop
geweest van de inwendige geschiedenis in de zestiende
eeuw? Wij kunnen er slechts naar gissen. Eén ding is
gelukkig zeker: nooit is Diepenveen berucht geworden
door ergerlijke afdwalingen. Integendeel, de zusters
hebben tot het einde haar goeden naam behouden. Nog
toen zij te Deventer woonden, waren zij door haar gédrag een voorbeeld voor anderen 4). Maar er was na de
eerste halve eeuw geen stuwkracht meer, en men bracht
het toen hoogstens zóó ver, dat men bleef in de oude
tradities. Laat ik op enkele feiten wijzen, die dit duidelijk in het licht stellen. In het jaar 1472 werd Dayken
1) HS. DV. — HS. D is uit Meester -Geertshuis afkomstig.
2) Voorkomend in MS. 88 49 - 59•
3) HS. DV noemt geen later jaar dan i 504 (fol. 387 ro).
4) Dumbar, Kerkel. en Wereltl. Deventer, dl. II, blz. 7.
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Dyerkens tot priorin gekozen 1), een onderscheiding
die zij ten volle had verdiend. Na een bestuur van zes
jaar moest zij echter aftreden, omdat.... zij te streng
was! 2) Zoo iets zou nimmer gebeurd zijn tijdens het
leven van Salome Sticken, die zeker met niet minder
krachtige hand had geheerscht. En als reeds eenigen
tijd vroeger de suppriorin Griete van Abuis er op aandringt, dat men de oude gewoonten zal blijven volgen 3 ),
dan begrijpen wij, dat zij eenige verslapping moet
hebben opgemerkt. De leefwijze werd minder streng,
men begon betere spijs en drank te gebruiken. Het
vleesch werd wel eens gebraden 4) — wat vroeger in
de Windesheimsche kringen was afgekeurd 6) — en
toen Jutte van Kuilenburg naar Diepenveen ging, kon
Egbert van der Beeck haar verzekeren dat men er, nu
ja, brei en boonen op tafel kreeg, gelijk trouwens
overal gebeurde, maar dat men er voor 't overige „zeer
wel at." De beste visschen, die op de markt te Deventer
kwamen, waren voor het klooster 6). Ik zou hier natuurlijk niet van achteruitgang spreken, wanneer de opvatting der zusters veranderd en haar inzicht ruimer
was geworden. Maar dat was volstrekt niet het geval:
de idealen zijn nog altijd dezelfde, men mist alleen de
kracht om ze met de oude vurigheid na te streven.
Moeten wij het betreuren? Met de beantwoording van
die vraag willen wij dit hoofdstuk besluiten. Uit liefde
voor de waarheid hebben wij niets verzwegen, geen
i) Zie de berekening boven, blz. 89, de aant.
2) HS. D, blz. 365.
3) HS. DV, fol. 32! r°.
q) Aldaar, fol. 381 v.
5) Men denke aan de „vier punten" van Johannes Vos van
Heusden (zie boven, blz. 198, aant. 2).
6) HS. DV, fol. 38o r°.
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schaduwzijde verheeld, geen uitersten verzacht; maar
nu ook gevoelen wij ons verplicht, in enkele woorden
onze waardeering samen te vatten voor het leven en
streven der zusters in hare beste jaren. Men zegge dat
veel in haar opvattingen verkeerd en bekrompen was;
men wijze er op, dat zij te midden van haar strijd en
zelfverloochening altijd den blik gevestigd hielden op
het loon, dat zij hoopten te verdienen; men vergete
zelfs niet dat, volgens haar, het lijden hier op aarde
de smarten in het vagevuur kon verkorten 1) ; — maar
wanneer men zoo voorbehoud op voorbehoud heeft
gemaakt, dan nog hebbe men oog en sympathie voor
den ernst harer overtuiging en de kracht, waarmede
zij, veelal jonge en zwakke vrouwen, gestreefd en gejaagd hebben naar den prijs dien zij begeerden. Om
gemeenschap met haren God te vinden hebben zij geen
offer te zwaar geacht. Wat was levensgeluk, wat aard
liefde, wat rijkdom, eer of aanzien voor haar?-sche
Niets; — alles hebben zij verworpen voor wat in hare
oogen de eenig-ware schat was, dán het gelukkigst,
wanneer vrede van omhoog haar in aardschen zin vernietigd leven kwam overstralen. En waar vrome zielen
zóó het licht des hemels zoeken, daar is een godsvrucht,
een zedelijke ernst, een wilskracht, die ver boven het
alledaagsche gaan en eerbied wekken, zelfs bij hemelsbreed verschil van godsdienstige overtuiging. Wij begrijpen het woord van Salome Sticken, dat zij de
deugden van hare zusters niet kon beschrijven 2 ), al
nemen wij die lofspraak niet onvoorwaardelijk over.
Naar ons oordeel heeft Diepenveen mede de hoogste
ontwikkeling getoond, waarvoor het monachisme vatbaar
t)
2)

Zie bijv. HS. D, blz. 125.
Viven li formula, fol. 173 r°.
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was — doch tevens de gebrekkigheid van dat monachisme.
Ook dit voortreffelijkst vrouwenklooster van een met
eer bekende Congregatie maakt voelbaar, dat in de
toekomst een Hervorming noodig zal zijn — maar het
heeft te gelijker tijd die Hervorming mogelijk gemaakt,
doordat het, naar de mate zijner krachten, heiligen
ernst en christelijke gezindheid heeft helpen bewaren.
Het is een schakel in de keten, maar een die niet mag
worden voorbijgezien. In de vijftiende eeuw hebben wij
het zout der aarde ook binnen de kloostermuren van
Diepenveen te zoeken.

VIERDE HOOFDSTUK.

Invloed naar buiten.

De lengte, of liever de kortheid van dit hoofdstuk
staat in omgekeerde evenredigheid tot de belangrijkheid
van zijn onderwerp. Wij hebben hier te spreken over
den grooten en zegenrijken invloed, welken Diepenveen
naar buiten heeft geoefend, over de geestelijke huizen,
die het nieuw ingericht of hervormd heeft. Telkens
zullen wij zien, dat zusters tot dat gewichtige doel
worden uitgezonden. Is hier niet aanleiding tot breede
uiteenzettingen en beschrijvingen ?
Inderdaad, op het eerste gezicht schijnt dat zoo.
Toch is het in werkelijkheid anders. Want de werkzaamheden, in die verschillende huizen verricht, zijn
alle gelijksoortig, terwijl het doel, dat daarmee beoogd
en in de meeste gevallen bereikt werd, overal hetzelfde
was. Hebben wij eenmaal het leven te Diepenveen leeren
kennen, dan weten wij ook, hoe het in die andere
kloosters werd gevormd; en zijn wij de zusters op één
tocht gevolgd, dan begrijpen wij tevens, hoe ook elders
hare bevindingen en resultaten zijn geweest. Om dus
niet in eindelooze herhalingen te vervallen, zullen wij
een beperkende keuze te doen hebben.
20

306
Op drieërlei gebied heeft Diepenveen invloed geoefend; doch naarmate de sfeer kleiner werd, is die invloed dieper gegaan. Den kring steeds nauwer trekkend,
zullen wij achtereenvolgens onderzoeken, wat ons klooster heeft gedaan voor de groote samenleving, de leekenwereld buiten zijn muren, voor de devoten in het
algemeen en voor de kloosters in het bijzonder.
In de nabijheid van een bloeiende en welbevolkte
stad lag Diepenveen. Meermalen zal het de voorbijgangers en omwonenden tot ernst gestemd en een goeden
indruk bij hen nagelaten hebben. Daar verrees het
uitgestrekte gebouw in een omgeving, die, vroeger
dor en doodsch, nu vooral door toedoen van de zusters een welvarend aanzien had gekregen. Haar gezang gaat op; van achter de zware muren dringt
het getemperd, maar nog duidelijk hoorbaar tot de
buitenstaanden door. Het is in de stilte der liefelijke natuur als een opwekking: „Zoekt eerst het
koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid." Of wel, men
klept de klok ten teeken dat een der kloosterlingen
gestorven is 1 ) ; — een „memento mori", dat ook aan
de omgeving wordt toegeroepen. Straks komen de
armen aan de poort ') om door spijs en drank, maar
mogelijk ook door een goed woord, een vriendelijke
toespraak, een weldadigen indruk verkwikt te worden.
Vreemdelingen roepen de gastvrijheid in, die nooit geweigerd wordt; het klooster verstrekt hun wat k ij
noodig hebben en de rector of een zijner priesters zit
met hen aan. Het gesprek is natuurlijk ernstig van
i) HS. DV, fol. 326 vo.
2)

Dumbar, hirkel. en Wereld. Deventer, dl. II, biz. 6.

3 07
toon en inhoud 1); als de reizigers verder gaan, bewaren
zij wellicht een goede herinnering aan dat kortstondig
verblijf. Het spreekt vanzelf, dat zulke dingen niet voor
onderzoek en beschrijving vatbaar zijn; wij kunnen ze
slechts aanduiden, al zijn ze waarschijnlijk niet zonder
beteekenis geweest.
Wat de zusters zelven betreft, zij hadden meer
verkeer met en dientengevolge grooter invloed op de
buitenwereld vóór haar vergadering in 14o8 een besloten
klooster werd dan daarna.. Godvruchtige meisjes plachten
in dien eersten tijd op heiligedagen tot haar te komen
en omgang te zoeken vooral met diegenen, welke zich
minzaam en vertrouwelijk met haar inlieten. Zoo was
de Vrouwe van Vreden gewoon aan de onwetenden
onder haar het Pater noster of het Ave Maria te leeren 2 ). Zagen zij de zusters in het spinhuis geknield,
dan dorsten zij dikwijls niemand aanspreken. Maar zij
keken waar Truide van Beveren lag; en hadden zij
deze opgemerkt, dan wisten zij haar aandacht te trekken.
Een goed woord was spoedig gesproken; dat het indruk
maakte, blijkt hieruit, dat sommigen van deze bezoeksters later zelven kloosterlingen zijn geworden 3).
Hierbij bleef het niet. Voor ouders en familieleden
was toen nog zekere omgang met de zusters mogelijk.
Zij konden ze in haar godvruchtig leven gadeslaan;
ongemerkt kwamen zij daardoor tot andere gedachten
en langzamerhand tot bekeering. Wij herinneren ons,
dat Dymme van Rijsen inderdaad zulk een invloed op
hare ouders heeft geoefend. Beiden verootmoedigden
zich; de vader werd een trouwe hulp voor de devoten
i)

Ned. Archief vaar Kerkgeschied., dl. I, blz. 349.

2) HS. D, blz. 70.
3) Aldaar, blz. i88 v.
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te Deventer, met name voor de zusters van Buuskenshuis, die toen juist in moeilijke omstandigheden verkeerden'). De moeder kleedde zich sinds dien tijd
eenvoudig en zonder opschik als een geestelijke zuster;
met haar andere dochter en drie van hare dienstmaagden ging zij wekelijks naar het kapittel, om daar met
de Diepenveensche vromen schuld te belijden en boete
te doen 2).
Aan dit alles kwam natuurlijk een einde toen het
klooster besloten werd. Van dat oogenblik af was het
verkeer beperkt tot de gesprekken, die soms voor het
spreekvenster gehouden werden. Alleen woorden, geen
blikken konden meer worden gewisseld. Toch bleef de
ijver der zusters groot, om ook nog door dat gebrekkig
middel van gemeenschap zielen voor een beter leven
te winnen. Zelfs de hoorzusters, die niet meer te doen
hadden dan te luisteren naar hetgeen besproken werd,
legden zulk een gezindheid aan den dag. Geertruid ter
Poorten kon dikwijls niet nalaten een goed woord te
richten tot de lieden uit de wereld, die voor het venster
kwamen. Zij vermaande hen om in den angst Godes en
in Zijne liefde te wandelen, om de tien geboden te
houden, onze zoete Vrouwe te eeren en de heiligen
lief te hebben. „En hiermede deed zij vaak groote
vrucht" 3 ). Hetzelfde wordt van Beatrix van der Beeck
gezegd 4). Salome Sticken ging niet gaarne naar het
spreekvenster; maar als zij wist, dat zij een bedrukt
gemoed zou kunnen opbeuren, dan was haar liefde
grooter dan haar tegenzin, en hetzij mannen of vrouwen,
i) HS. D, blz. 226 v.
z) Aldaar, blz. 230.
3) Aldaar, blz. 263.
4) HS. DV, fol. 34o r°.

zij sprak ze troostend en stichtelijk toe, zoodat de
bezoekers meestal welgemoed van Diepenveenscheidden.
Lang bleef haar woord nawerken, dat de moeite van
de reis zoo wèl had vergolden'). Had Willem Vornken,
de prior van Windesheim, een broeder onder zich die
scrupuleus en bedrukt was, hij zond hem tot Katharina
van Naaldwijk, de vrome en ernstige, maar terzelfder
tijd zoo blijmoedige suppriorin van Diepenveen, die
hem zeker ten beste zou raden 2 ). En Mechtelt van
Apeldoorn was door haar leering in staat haar wereldschgezinden neef zóóver te brengen, dat hij Karthuizer werd.
Welk een blijdschap voor haar, dat „van een wolf een
lam was geworden"! 3)
Waar het gesproken woord niet kon doordringen,
werd soms het geschrevene te baat genomen. Met
goeden uitslag geschiedde dit door Elizabeth van
Heenvliet. Als eenig overgebleven kind had zij haar
vader moeten opvolgen, toen deze in 1427 stierf; nu
verviel de heerlijkheid aan zijn neven Van Kruiningen 4),
die zich niet ontzagen hunne nieuwe onderhoorigen te
verdrukken. Sommigen van die ongelukkigen kwamen
te Diepenveen en klaagden hunnen nood aan zuster
Elizabeth: hoe diep was het te betreuren, dat zij naar
het klooster was gegaan in plaats van hunne Vrouwe
te worden, waartoe zij alleen recht had gehad. In
hunne benarde omstandigheden riepen zij alsnog hare
hulp in; uit medelijden schreef Elizabeth daarop, met
toestemming van mater Salome, een weinig malschen
brief aan hare neven. Hare bestraffingen en waari) HS. D, blz. 19 V.
2) HS. DV, fol. 249 r° en v°; HS. D, blz.
3) HS. D, blz. 276 v.
4) Verg. ook Car!., I. LII, LIII.
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schuwingen werkten althans zooveel uit, dat het lot
der armen aanmerkelijk beter werd en zij voortaan meer

barmhartigheid ondervonden').
Verder is het mogelijk, dat Diepenveen nu en dan
boeken heeft uitgeleend aan belangstellenden buiten.
De „Constitutiones" lieten dit toe 2); of van deze vergunning ooit gebruik is gemaakt, kunnen wij niet met
voorbeelden aanwijzen. Wel weten wij, dat de zusters
op bestelling boeken schreven; eenigermate zullen dus
ook zij bijgedragen hebben tot de verspreiding van de
stichtelijke literatuur dier dagen. Toch zijn de aanduidingen te weinig en te vaag om een krachtige werkzaamheid op dit gebied te mogen veronderstellen.
Maar de kloosterschool dan? Is het onderwijs, te
Diepenveen gegeven, niet mede ten goede gekomen aan
meisjes, die niet tot de eigenlijke religieuzen behoorden?
Er is één plaats, waaruit wij dit zouden kunnen afleiden. „Suster Dayken", lezen wij 3), „waert oc die schole
bevalen daer sie hoer seer doegentlijc in bewees. Ende
reygeerde die kinder seer laeflijc van bynnen ende van
buten, want sij was seer wal geleert Ende was stille
ende stemmych ende cort van woerden Ende hadde soe
nauwe oghen op die kinder, dat sie vaeke myt hem
te werke plach te gaen, op dat sie giene wt weghe en
solden soeken. Ende wat sie hem hiet doen, dat mosten
sie myt énen woerde doen ". — Dat echter in een zoo
uitvoerige kroniek slechts één keer van die kinderen
sprake is, bewijst, dunkt mij, dat zij in de kloostergemeenschap eene plaats van ondergeschikt belang hebben ingenomen. Hierbij is vporal niet te vergeten, dat
i) HS. DV, fol. 281 vo; verg. HS. D, blz. 152.
Constitutiones (Archief), blz. 281.
3) HS. D, blz. 364. Bedoeld wordt Dayken Dyerkens.

2)
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velen der aankomende zusters niet meer dan kinderen
waren. Wij herinneren ons, op hoe jeugdigen leeftijd
verschillenden te Diepenveen zijn gekomen; meermalen
meldden zich meisjes van omstreeks twaalf jaar aan, die
vooral in Elizabeth van Arden een voorspraak vonden i).
Er is dus groote waarschijnlijkheid, dat de kinderen
onder leiding van Dayken Dyerkens voornamelijk uit
toekomstige kloosterzusters hebben bestaan.
Meer dan dit weinige kunnen wij, wat den invloed
op de buitenwereld betreft, niet aanwijzen. Van een
stichting, die zich zooveel mogelijk had afgesloten van
de samenleving, was trouwens niet meer te verwachten.
Grooter is de invloed van Diepenveen op de devoten,
met name op de zusterhuizen geweest. Wij mogen
veilig zeggen, dat het deze heeft helpen ontwikkelen
naar het uit- en inwendige. De persoon, die zich vooral
krachtig hiervoor heeft ingespannen, is Salome Sticken:
met het woord, met de pen en met de (laad heeft zij
de belangen der devoten behartigd. Zij was het, die
met haar bezielend vertrouwen rectoren en rectrices
moed wist in te spreken, dat zij niet uit vrees voor
gebrek het getal hunner onderhoorigen zouden beperken 2 zelve wilde zij borg er voor staan, dat God de
vromen niet zou verlaten, die zich vereenigden om
Hem te dienen. Er waren verschillenden die, opgewekt
door haar woord en voorbeeld, hunnen kring begonnen
uit te breiden; en toen zij inderdaad de noodige steun
ontvingen, plachten zij te zeggen, dat God de belofte
van zuster Salome had vervuld. Van haar kregen zij
bovendien in de eerste plaats hulp: als zij hoopte
):

i) HS. DV, fol. 370 vo.
2) Zie hierover vooral MS. 8849-59, fol. z56 r°; voorts HS.
D, blz. i8, HS. DV, fol. 204 ro.

312
„onzen lieven Heer zielen te kunnen winnen ", gaf zij
mild en blijmoedig. Werd zoo het getal der devoten
allengs vermeerderd, ook voor de ontwikkeling van hun
inwendig leven heeft zij het hare gedaan. Op herhaald
aandringen van Hendrik Loder, den bekenden prior
van Frenswegen, schreef zij omstreeks 1435 1) een leef
voor nieuwe zusterhuizen, die als fondament van-regl
de „geestelijke timmering" zou kunnen dienen. Van
dit werkje, dat waarschijnlijk in de landstaal is opgesteld, bezitten wij nog maar één afschrift in het Latijn;
het is een in zijn soort voortreffelijk stuk, daar het
geen bespiegelingen of algemeenheden bevat, maar zich
bepaalt tot eenvoudige, practische voorschriften en
opwekkingen. Door haar veeljarige ondervinding èn als
meestersche te Deventer èn als priorin te Diepenveen
was Salome Sticken beter dan iemand in staat om
zulk een leefregel te geven. Uitgaande van de ons nu
bekende opvattingen der devoten, wijst zij de zusters
op de plichten, die zij ieder uur van den dag te ver
hebben; daarbij vlecht zij telkens kleine, maar-vulen
belangrijke opmerkingen in over de toestanden te
Diepenveen. Uit dit „kleine geschenk" — zoo noemt
zij zelve haar geschrift — konden allen leeren, hoe zij
zich te gedragen hadden bij het opstaan, onder den
arbeid, tijdens de godsdienstoefeningen, bij den maaltijd
enz.; de sprekende voorbeelden zetten kracht bij aan
de opwekkingen tot gehoorzaamheid, zelfverloochening
en ootmoed. Ten slotte vergeet de schrijfster niet, ook
tot de rectrix enkele vermaningen te richten 2 ). Deze
mag voor zich zelve geen onderscheid maken in spijs,
drank of werkzaamheden; zij behoort echter te heeri) Zie Bijlage III, de inleiding.
2)

MS. 8849-59, fol. 175 v'.
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schen en zoowel liefde als vrees in te boezemen.
Zonder aanzien des persoons moet zij troosten en
steunen, berispen en straffen. De „Vivendi formula",
in het kort, is een werkje, dat in de kringen, waarvoor
het bestemd was, niet anders dan nut kan hebben
gedaan. Wel vinden wij nergens de opzettelijke mede
dat het op een bepaalde plaats als handleiding-deling,
in gebruik is genomen, maar het feit, dat het aanwezig
was te Zwolle, en daar overgeschreven of misschien
vertaald werd voor de bibliotheek van het Fraterhuis
te Deventer'), bewijst genoeg, hoe hoog het bij de
devoten in eer stond.
Bij deze bemoeiingen, altijd nog min of meer uit de
verte, heeft Diepenveen het niet gelaten. Zoo noodig
zond het enkelen van zijn bewoonsters uit, om in
andere stichtingen het godsdienstig leven tot ontwikkeling
te brengen. Dat zulke pogingen nooit geheel zonder
vrucht zijn geweest, was hieraan te danken, dat altijd
de beste zusters voor deze gewichtige taak werden ge
2 ). Naar waarheid mocht Brinckerinck zeggen,-kozen
dat het klooster zich zelf niet zocht; telkens immers liep
het gevaar, dat de uitgezondenen niet terug zouden
keeren. Door zijn bclangelooze toewijding heeft het
zich echter steeds meer den roem verworven, dat zijn
zusters bij uitnemendheid geschikt waren, om een
geestelijk huis hetzij in te richten, hetzij te hervormen.
Tot in den vreemde was men er bijzonder op gesteld,
juist uit Dicpenveen de noodige hulp te krijgen. Daar
wij ons thans nog met de vrije vereenigingen bezigi) Zie het onderschrift 1.I., fol.
hierover in Bijlage I.

176 vo

en de opmerkingen

2) HS. DV, foI. 45 v'. Verb. Ned. Archief voor h'irkkesclied., dl.
I, blz. 343.
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houden, zijn allereerst de ongekleede zusters aan de beurt,
die zich op dit gebied verdienstelijk hebben gemaakt.
En dan begin ik met Fije van Reeden 1). Zij heeft
een merkwaardigen Ievensloop gehad en beproevingen
geleden waaraan, voor zoover wij weten, geen van hare
medezusters heeft blootgestaan. In haar jeugd woonde
zij in het Kleefsche; zij was toen zóó ijdel, dat zij
steeds een bonten tabberd droeg met een zilveren
gordel vol bellen, waaraan nog, uit overmaat van pronkzucht een dolkmes hing. Zij kwam eerst tot bekeering
door de kennismaking met Stijne de Kerkhoofsche Q);
maar gelijk andere devoten in dezelfde omstandigheden,
hield zij haar betere gezindheid voorloopig geheim, en
bleef zij lustig deelnemen aan wereldsche vermaken,
totdat zij haar kans schoon zag en naar Deventer ging.
Daar wendde zij zich tot Brinckerinck, wiens goede
naam ook tot haar was doorgedrongen. Onmiddellijk
zag de ervaren menschenkenner, dat haar bekeering
oprecht was; hij nam haar op in Meester -Geertshuis 3),
en toen zij zijn goede verwachtingen niet beschaamde,
plaatste hij haar zelfs over naar Diepenveen. Toch werd
zij niet ingekleed; vóór het zoover was gekomen, had
men een zuster noodig om een nieuwe vergadering te
Xanten te helpen beginnen. De keuze viel op Fije,
en gehoorzaam aanvaardde zij de haar opgelegde taak.
Als moeder bestuurde zij het huis en legde daarbij
i) Ziehier de bronnen, waaruit het volgende is geput: HS. D,
blz. 179, 296v.; HS. DV, fol. c 57, 358 v0-36o to; Ned. Archief voor
Aerkgeschied., dl. I, blz. 334v.; Biographieën, fol. 151 en vooral
HS. G, fol. 48ro5I v o.
2) Verg. boven, blz. 1 45.
3) Zie over de afspraak die hij met haar maakte, boven,
blz. 169, aant. 2. Hetzelfde wordt medegedeeld aangaande Stijne
Rovers (over wie aanstonds), HS. D, blz. 298.
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zulk een ijver aan den dag, dat zoowel de zusters als
de buitenstaanden haar een groote vereering toedroegen.
Haar hoogste begeerte was zielen te winnen; gelijk zij
vroeger anderen door haar voorbeeld tot ijdelheid en
zonde had verleid, wilde zij nu zoovelen als maar
eenigszins mogelijk was, „uit het kinnebakken des
duivels trekken" en naar een plaats brengen, waar zij
hun leven aan God konden wijden. En haar moeite
bleef niet onbeloond: zij bekeerde zelfs zoovelen, dat
Brinckerinck haar een apostelin noemde, die door God
aan het land van Kleef was gegeven. Maar daardoor
trok zij tevens de aandacht van sommige geestelijken,
die nog altijd vervuld waren van den ouden wrok
tegen de broeders en zusters van het gemeene leven.
Zij haalden de bekende beschuldiging van onrechtzinnigheid weder op, en het einde was dat Fije, te
midden van haar gezegende werkzaamheid, voor den
kettermeester te Keulen ' werd gedaagd. Zoo zien wij
dan een zuster uit het aan Kerk en Paus gehoorzame
klooster te Diepenveen voor de geduchte Inquisitie
verschijnen.
Geducht inderdaad; want Fije, wie de schrik om het
hart was geslagen, kon, toen verdenking van dien kant
op haar rustte, bij niemand heul of troost vinden. Zij
had zich tot een geestelijke gewend met de bede haar
op dien moeilijken tocht te vergezellen; maar de „goede
vader", hoe medelijdend ook, was een te weinig heldhaftige natuur om eenig gevaar te trotseeren. Zijn houding in deze zaak is een nieuw bewijs, hoe alleen reeds
de gedachte aan de Inquisitie vrees aanjoeg. Onze
geestelijke toch was beangst, dat hij zich op eenig
punt zou verspreken en dan in eigen woorden verstrikt
zou worden. Met groote heeren — wij halen onze bron
letterlijk aan — was het kwaad kersen eten, en hij

316
wilde niet in denzelfden last als Fije komen. Alles zou
hij gaarne voor haar doen, — slechts dit eene niet !
Toen nu Fije zag, dat zij bij menschen geen hulp
kon krijgen, „keerde zij zich met geheel haar hart tot
God en bad Hem, dat Hij met haar wilde trekken en
haar Helper zou zijn ". Gesterkt door die bede en vast
vertrouwend dat God Zijn kleine kudde voor verstrooiing
zou bewaren, ging zij naar Keulen. Zij had het hard
te verantwoorden. Sommige kanunniken deden haar veel
leed aan en zeiden, dat zij den brandstapel verdiende;
en toen ten slotte de aanklacht van ketterij ongegrond
bleek — „God had haar een mond en wijsheid gegeven " — wendden zij het over een anderen boeg en
beschuldigden zij haar van onkuischheid. Om zich te
rechtvaardigen van den laster, dat zij een kind zou
hebben, moest zij hare borsten toonera ; eerst toen men
gezien had dat zij rein was, volgde de vrijspraak. Zoo
„kwam de boosheid bedrogen uit" en mocht Fije met
groote blijdschap en dankbaarheid naar huis keeren.
Zij zette nog Benige jaren haren arbeid voort en stierf
in 1429 1 ) vol goede werken. Haar naam komt in het
Necrologium van Diepenveen voor onder de zusters,
die buiten het slot gestorven zijn.
Weer een ander verloop had de werkzaamheid van
die ongekleede zusters, welke naar een vergadering
gezonden werden, maar deze tot een klooster vormden
en dan soms te gelijk met dc overige inwoonsters de
orde aannamen. In twee voorbeelden wil ik den invloed
van Diepenveen naar deze zijde teekenen.
Het was hetzelfde drietal zusters 2 ), dat zich bij beide
i) Duinbar, Kerkel. en Wereltl. I3eventer, dl. I, blz. 555•
Zie HS. D, blz. 297-299. Vollediger en beter is de biographic Van suster Elsken Stcevis, HS. DV, fol. 354 v0 -358 v°.
2)
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gelegenheden verdienstelijk heeft gemaakt. Elsken Stocvis, de eerste van haar, muntte uit door godsvrucht,
ootmoed en gehoorzaamheid; zij had „het fondament
van Diepenveen in het binnenste van haar hart gelegd ".
Brinckerinck gaf een „groet ghetwch" van haar en zeide,
dat zij God nimmer zou verlaten, waarheen zij ook
gezonden werd. De tweede was Stijne Rovers, een „wijs
en verstandig persoon ", van wie verhaald werd, dat
haar godsvrucht eens met een wonder was beloond 1).
Lamme Santinges, de derde, was vroeger een wereldsche
begijn te Groningen geweest; in haar nieuwe omgeving
had men haar vooral lief om haar zachtmoedigheid en
haar stillen, vromen ijver.
Deze drie nu werden uitgezonden naar Tienen in
Zuid -Brabant l), waar een devote vrouw een vergadering
had gesticht. Hare neven waren kloosterlingen te
Frenswegen, te Windesheim en op den St. Agnietenberg,
terwijl een vierde, Wilhelmus van Diest, toen juist te
Diepenveen vertoefde. Daardoor was haar aandacht
waarschijnlijk op de Windesheimsche Vereeniging in 't
algemeen en op ons klooster in 't bijzonder gevallen.
De zusters die tot haar kwamen, begonnen met allen
ijver „in den wijngaard des Heeren" te werken; zij
vonden niets dan „de heilige armoede ", maar doordat
zij zich door geen bezwaren lieten afschrikken, wisten
zij het in eenige jaren zóóver te brengen, dat de jonge
vergadering een klooster kon worden, dat de orde van
i) Het bier was niet uit het vat geloopen, toen zij, om de
elevatie van de hostie te zien, naar de kerk was gespoed ende
„tappe" in de hand had gehouden. Hetzelfde wordt verhaald

van Mette van Linbeck (HS. DV, fol. 390 vo).
2) HS. D zegt alleen: „in Brabant". Duidelijker is wederom
HS. DV: „Te Tienen in Brabant, dat nu heet St. Agnietenklooster" (fol. 355 vo).

318
den H. Augustinus aannam. Daarmede hadden de drie
afgevaardigden zich van haar taak gekweten, en blijde
keerden zij terug naar Diepenveen, waar zij wenschten
te leven en te sterven. Intusschen was haar rust van
korten duur. Opnieuw werd haar hulp in Brabant begeerd; het was het zusterhuis te St. Truyen, niet ver
van Tienen, dat nu leiding noodig had. Met droefheid
scheidden zij nogmaals van haar geliefd Diepenveen;
wederom verrichtten zij denzelfden zwaren arbeid en
wederom hadden zij in korten tijd haar doel volkomen
bereikt. Maar toen deze vergadering het voorbeeld
volgde van de vorige en een klooster werd, gebeurde
er iets in afwijking van vroeger: alleen Elsken Stocvis
keerde terug naar Diepenveen, de beide anderen bleven.
Stijne Rovers nam de orde aan, werd de eerste rectrix
en daarna de eerste priorin. Zij bekleedde haar waardigheid op voortreffelijke wijze en stierf na een lang
bestuur in 144.6 1 ). Lamme Santinges volhardde in haar
ootmoedigheid en bleef ongekleed; nochtans was ook
zij door haar goede werken een voorbeeld voor
allen. — Het verdient opmerking dat beide nieuwe kloosters, dat van St. Agnes te Tienen en van St. Lucia te
St. Truyen, hoewel tot de orde van den H. Augustinus
behoorend en door zusters uit Diepenveen gevormd,
toch nimmer in de Windesheimsche Vereeniging zijn
opgenomen. Zij bestonden reeds een aantal jaren voordat de bul van paus Eugenius IV in 1436 de verdere
inlijving van vrouwenkloosters verbood; immers Elsken
Stocvis werd bij haar tweede tehuiskomst in het slot
gelaten en eenigen tijd daarna, 25 Juli 1424, ingekleed
als conversin. Maar de roem van Diepenveen is er niet
ij Verg. Ned. Archief voor Aerkgeschied.,
Neerolo;ium, t. a. p., blz. 337.

dl. I, blz. 335 en het
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minder om, dat het bij deze en zoovele andere gelegenheden ook buiten de Congregatie heeft gearbeid.
Ongemerkt zijn wij hiermede teruggekeerd tot de
kloosterwereld, het gebied waarop Diepenveen zijn
krachtigsten invloed heeft geoefend. Laat ons, vóór wij
een overzicht geven van deze belangrijkste werkzaamheid,
de verschillende geestelijke huizen noemen, die hulp
en leiding uit ons convent hebben ontvangen. Behalve
de drie ons reeds bekende te Xanten, te Tienen en
te St. Truyen vermeld ik nog de veertien volgende:
St. Mariënveld te Amsterdam.
1412-1424•
St. Barberendaal te Tienen.
1415-1425.
St. Maria Magdalena te Bommel.
1417-1442.
Jeruzalem bij Utrecht
1418-1423.
Bethanië bij Mechelen
1 4 2 3 -1 43 2 .
Het zusterhuis te 's Hertogenbosch omstreeks 1425.
Bethanië bij Arnhem
1430.
Klaarwater bij Hattem
1435.
Nyeklooster in Friesland
1436.
Nazareth te Keulen
1439.
ii. Galilea te Gent.
1445.
12. Hilwartshuizen aan de Weser.
146o-1466.
13. Anenburg in Hessen
1462.
14. Een geestelijk huis te Wezel.
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Aan deze lijst ligt de opgave van Lindeborn ten grondslag

(Historia Episcopatus Daventr., p. 163; verg. Oudheden en Gestichten van
Deventer, dl. I, blz. 314). Zij is echter aangevuld uit HS. D. Geheel
volledig is zij nog niet: men denke aan blz. 360 van a. w. (HS.

DV, fol. 407 vo) : „Ende suster stijne was ock in een ander
cloester, daer sij ock grote vrucht dede". — Zoo nauwkeurig
mogelijk heb ik telkens de jaren opgegeven, waarin de Diepen
zusters werkzaam zijn geweest; toch was dit meermalen-vensch
slechts bij benadering te doen. Het zij mij vergund, den lezer
in het algemeen te verwijzen naar de gegevens, die HS. D en
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Men ziet het: deze lijst is te uitgebreid om bij elke
stichting afzonderlijk stil te staan en haar vorming of
hervorming te beschrijven. Beter zal het zijn, hier en daar
een greep te doen, natuurlijk . zóó, dat telkens het
karakteristieke het meest in het oog valt. Is op die wijze
het eigenaardige, dat verspreid voorkomt, bijeengevoegd,
dan kan ten slotte de geschiedenis van één hervorming,
als toonbeeld van de overige, in haar geheel behandeld
worden.
De gewone gang van zaken was, dat de Diepenveensche zusters haar klooster verlieten en eenigen tijd in
het huis, dat geestelijken bijstand noodig had, doorbrachten. Soms gingen zij naar aanleiding van een
verzoek, dat tot de priorin was gericht, soms op bevel
van den prior superior der Vereeniging l), of van een
nog hooger geplaatste, den bisschop van Utrecht 2).
Namen geprofeste zusters het hervormingswerk ter hand,
dan zien wij een en andermaal, dat met het oog op
het Necrologium bevatten; ter verduidelijking voeg ik er het
volgende bij. De zuster, die naar 's Hertogenbosch is gegaan,
heette Elizabeth Mengers (zie het Xecrologium) daar zij vóór Fije
van Reeden stierf en deze in 1429 overleed, was het mij mogelijk
bovenstaande tijdsbepaling te geven (verg. bovendien Dumbar,
Analecta, I, p. r6). Welk domus sororum bedoeld is, kan ik niet
met zekerheid zeggen; een voldoende aanwijzing vond ik in
geen dezer vier werken: Foppens, Historia Episcopatus Silvaeducensis
(1721), p. 310 seqq.; Oua'heden en Gestichten van 's Hertogen-Bosch
(1742), blz. 635 vv.; Coppens, Nieuwe beschrijving van het Bisdom
van 's Hertogenbosch, dl. II en Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom
's Hertogenbosch, dl. IV. Aan St. Geertruid mogen wij echter niet
denken. — Wezel heb ik aan het eind geplaatst, omdat alle
gegevens mij ontbraken; ik vermoed, dat de werkzaamheid daar
in de eerste helft der Isle eeuw valt. Over Hilwartshuizen zie
beneden.
i) HS. DV, fol. 6o ro; HS. D, blz. 352v.
2) HS. D, blz. 248.
;
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alle werkzaamheden, de hoogere zoowel als de lagere,
een non met een conversin werd uitgezonden. Maar
het is ook wel gebeurd dat zusters van elders naar
Diepenveen gingen; zoo kwamen uit het wordend klooster Jeruzalem bij Utrecht eerst drie, vervolgens twee
zusters om de orde te leercn l). De beide laatsten,
Clemens van Schonauwen en Griete van Groenevelt,
namen bij haar vertrek de suppriorin Lijsbet van Delft
en de conversin Belia van Dusseldorp mede Q). Met
vrucht waren dezen werkzaam: toen vooral zuster Lijs bet de „goede ordynancie" had gemaakt en zelve als
rectrix en priorin de overigen in alle ootmoedige werken
was voorgegaan, kon Jeruzalem in 1424, een jaar na
haar dood, in het kapittel van Windesheim worden
ingelijfd 3).
Moeilijkheden, maar die ten slotte overwonnen werden,
leverde het klooster Bethanië bij Arnhem op 4). Niet
minder dan drie priorinnen uit Diepenveen zijn daar
geweest. Van de eerste, Fije van Montfoort, weten wij
niets dan dat zij als een devoot en eerbaar persoon
wordt geprezen. Zij stierf in 1430 5); na haar kwam de
ons bekende Griete Daegens het goede werk voortzetten. Zoodra deze op de hoogte was van den toestand
in het huis, begreep zij dat de rector de door haar
i) Busch, Chron. Uind. p. 196 [p. 364]. — Iets dergelijks Ned.
Archief voor Kerkgeschied., dl. I, blz. 33 8 .
2) Zie hierover vooral HS. DV, fol. 6o, fol. 36o vo en voorts
HS. D, blz. 254 v., blz. 301. — Aan de te Diepenveen verblijf
houdende zusters uit Jeruzalem zijn de drie niet onbelangrijke
Devote Epistelen gericht, welke D. A. Brinkerink heeft uitgegeven in het Ned. Archief voor Kerkgeschied., dl. IV, blz. 3 12- 33 8 ,
388-409•

3) Busch, Chron. Wind p. 1 95 [P. 3 6 3].
4) HS. DV, fol. 5o va-52 v°; HS. D, blz. 247 -249.
5) Volgens het Necrologiun:.
2I

322

gewilde regeling in den weg stond. Meermalen had zij
veel last en leed van hem; zij zocht dan haar toevlucht bij God en hoopte verder op de visitatie, die
haar gelegenheid zou geven om hare grieven bloot
te leggen. De rector wilde om begrijpelijke redenen
liever niet, dat bij die gelegenheid de Windesheimsche vaders zouden komen; in hunne plaats noodigde
hij de Tertiariërs of Franciscanen van den derden regel.
Hiertegen kon Griete niets inbrengen, daar het klooster
nog niet tot het kapittel behoorde'); het eenige wat
zij doen kon en deed, was ook aan deze visitatoren
haar volle vertrouwen te schenken. Zij ging het laatst
van allen naar het venster; hetgeen zij mededeelde
was inderdaad van dien aard, dat de rector werd afgezet. Toch kreeg zuster Griete de handen hierdoor niet
vrij. Spoedig bemerkte zij dat sommige nonnen, „die
den rechten grond van een geestelijk leven nog niet
hadden gesmaakt ", uit medelijden de partij kozen van
den afgetredene. Met behulp van enkele anderen maakten zij het haar zóó lastig, dat zij naar Diepenveen
moest terugkeeren. Voor haar zelve was dit eer een
reden tot blijdschap dan tot droefheid; — maar de
betergezinden onder de zusters zagen haar met smart
gaan.
Een vraag rijst hier bij ons op. Dat Griete Daegens
het recht aan haar zijde had, is uit het verloop der
zaak op te maken. Doch is zij misschien niet strenger
en forscher opgetreden dan strikt genomen noodig
was? Er is alle reden om dit te vermoeden. Men
was te Diepenveen in den bloeitijd uiterst streng;
de zusters stuitten meermalen op tegenstand, wanneer
i) Het werd Mei 14.32 ingelijfd (zie Thom. a Kemp?s, Chron.
Mout. S. Agnetis, p. 62).
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zij hare opvattingen ook elders wilden handhaven. Om
een sprekend voorbeeld te geven kan ik bij dezelfde
Griete Daegens blijven. Voordat zij te Bethanië was
gekomen, had zij tien jaar de waardigheid van priorin
te St. Barberendaal in Brabant bekleed 1). Door den
invloed van Wouter van Gierle, den volijverigen prior
van Korsendonck, was zij daar in 1415 gekozen. Zoo
iemand, dan was deze de man om de hand te houden
aan goede tucht en orde 2 ). Niettemin zag hij zich genood
haar nu en dan te berispen over haar al te-zakt
groote strengheid; bij geschillen met de zusters trad hij
bemiddelend tusschenbeide en matigde hij de strafheid
van haar bestuur. Zij kon dit niet goed verdragen en
deed haar best om van zijn toezicht ontslagen te worden, wat haar gelukte toen de prior superior in 1418
den Windesheimschen broeder Hendrik de Wilde
zond s). Bij haar vertrek had zij, ondanks haar moeilijkheden, een „guet reygement" gemaakt; zij schijnt dus
in vrede van hare onderhoorigen gescheiden te zijn.
Dit kan niet gezegd worden van Elizabeth Tayen van
Tiel en Johanna van Diest, die zich hadden ingespannen
om aan de zusters van Bethanië bij Mechelen » Diepen veen's manieren te leeren." Na een bestuur van negen
jaar moest eerstgenoemde aftreden als priorin; er waren
i) HS. D, blz. 247.
2) Zie de bewijzen hiervan in het werkje van Latomus en
Hoyberge, Corsendonca, te Antwerpen in 5644 verschenen. Pag. 84
vinden wij de plaatsen genoemd, waar gesproken wordt „de hoc

admirabili et apostolico viro".
3) Zie het Compendium door Hoyberge uit Petrus Impens,
Chronicon Betfileëmiticnm, lib. II, art. 8, § 3 (Bourgondische Bibliotheek te Brussel, MS. No. 1278, p. 49). Mijn hoop, dat dit handschrift nog iets naders zou bevatten, hetzij over Griete Daegens,
hetzij over Diepenveen, is teleurgesteld.
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sommigen, die ook haar te streng en te rechtvaardig
vonden. De „verkeerden" kregen de overhand, en het
gevolg was dat de beide Diepenveensche zusters, tot
leedwezen van de minderheid, die gaarne den rechten
weg had bewandeld, het klooster verlieten 1).
Maar wij keeren terug tot de betrekkingen tusschen
Diepenveen en Bethanië bij Arnhem. Na hetgeen Griete
Daegens had ondervonden zou ons klooster geen zuster
meer hebben afgestaan als haar opvolgster, ware het niet
geweest, dat het bevel daartoe van hoogerhand was
gekomen. Bisschop Zweder van Kuilenburg gebood, dat
nog eenmaal de wensch van Bethanië zou worden ingewilligd en Fenne Bickes daar de leiding op zich zou
nemen. Het was waarschijnlijk een der laatste en zeker
een der heilzaamste beschikkingen van dezen onwaardigen kerkvorst 2). Want de nieuw gekozene die, zooals
wij ons herinneren, vroeger aan het hoofd der school
te Diepenveen had gestaan, bracht de hervorming tot
een gelukkig einde. Met een kort bericht moeten wij
ons vergenoegen, maar dit weinige zegt veel. Tot volkomen naleving van den orderegel wist Fenne de zusters te
bewegen 3 ) en daarna deed zij afstand van haar waardigheid.
Minder bevredigend was de uitslag van Diepenveen's
bemoeiingen ten opzichte van het Benedictijner vrouwenklooster Klaarwater bij Hattem, al bleven zij ook hier
niet geheel zonder vrucht. Op dringend verzoek werd
Griete Daegens na haar tweede tehuiskomst daarheen
i) Zie HS. DV, fol. 363 vo -364 vo; HS. D, blz. 304. Volgens
eerstgenoemde bron kwamen zij tehuis in í43z (verg. de lijst
boven, blz. 319).
2) In December 1432 confirmeerde paus Eugenius IV Rudolf
van Diepholt, den tegenstander van Zweder. Zie Dr. J. de Hullu,
Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche Schisma, blz. 87 V.

3) HS. DV, fol. 52 VO.
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gezonden 1) ; maar omdat zij met hetzelfde bezwaar
had te kampen als te Bethanië, kon zij ook nu niet
slagen. De proost Wessel „had niet veel geest"; hij
was gesteld op groote heerlijkheid en ontzag zich
niet verkwistend om te gaan met het kloostergoed. Een
botsing was onvermijdelijk, vooral toen de Windesheimsche vaders zich als visitatoren in de zaak mengden
en in het belang van het huis bewerkten, dat de
proost verwijderd werd. Zuster Griete was natuurlijk
weer degene, die de onaangename gevolgen daarvan
had te verduren; zij kon evenmin blijven en keerde
terug naar Diepenveen, waar zij in 1452 oud van jaren
en vol goede werken stierf.
Na haar vertrek uit Klaarwater werd dit klooster
niet aan zichzelf overgelaten. Men gaf gehoor aan het
verlangen, dat Hille Sonderlants zou komen die, toen
zij haar waardigheid van rectrix te Diepenveen had
verloren, naar Amsterdam was gegaan en zich daar
verdienstelijk had gemaakt door haar twaalfjarig bestuur over het Windesheimsche vrouwenconvent St.
Mariënveld. Zij, die daar zulk een goed fondament had
gelegd, zou nu hare krachten wijden aan Klaarwater 2).
Vergeefs: de meerderheid kon blijkbaar niet dulden,
dat Benedictijner-nonnen onder leiding stonden van een
ootmoedige kanunnikes 3). Hille Sonderlants was dan
ook niet bij machte de door haar gewenschte hervorming in te voeren. Toen zij dit had ingezien, nam zij
met de goedgezinde zusters het besluit om gezamenlijk
het huis te verlaten. Te Goinga in Friesland vonden
zij een onderkomen in het Nyeklooster 4), waar allen
i) Zie HS. DV, fol. 52 vo, 53 r°; HS. D, blz. 2 49.
2) HS. DV, fol. 47 ro-48 ro; HS. D, blz. 243 V.
3) Verg. Oudheden en Gestichten van Deventer, dl. II, blz. 470.
4) Zie Oudheden en Gestichten van Vriesland, dl. II, blz. 88 v.
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tot de orde der Cisterciënsers overgingen, met uitzondering natuurlijk van Hille zelve. Deze bleef nog alleen
om het bestuur te regelen; zoodra zij van dit convent
een „goed huis" had helpen maken, keerde zij terug
naar Diepenveen. Niet voorgoed evenwel; na eenigen
tijd werd zij in het klooster van St. Maria in Galilea te
Gent begeerd, en daar was het, dat zij in 1445 haar
werkzaam leven besloot.
Dit, wat enkele verspreide bijzonderheden betreft.
Thans een hervormingsgeschiedenis in haar geheel, die
de toewijding en volharding der zusters eerst in het
volle licht zal plaatsen. De keuze is niet moeilijk: omtrent Hilwartshuizen aan de Weser 1) zijn wij het nauwkeurigst ingelicht, en op dit klooster vestig ik de
aandacht.

Men wist te verhalen, dat ten tijde van Karel den
Groote 2) een bijzonder godvruchtig kluizenaar, Hilwert
geheeten, in het uitgestrekte en bijna onbetreden bosch
woonde, dat zich aan den oever van de Weser uitstrekte, ter plaatse waar deze rivier door de samen
wordt gevormd. De-vloeingadFu Wr
Keizer kwam hier dikwijls jagen; bij zulk een gelegen-.
heid gebeurde het eens dat een jonge man, een
koningszoon, door een wild zwijn werd aangevallen en
gedood. Zijn zuster Hemme, diep bedroefd over dit
jammerlijk uiteinde, besloot op die plaats een klooster
i) „Dit cloester licht op een alten ghenochlicken lopenden
water dat die wesel het" (HS. DV, fol. 393 v°, 394 r°). Nauwkeuriger gezegd: tusschen Bursfelde en Monden (tegenwoordig:
Prov. Hannover, Reg.-bez. Hildesheim, Kreis Monden).
2) Het volgende is in hoofdzaak ontleend aan HS. DV, fol.
391 r°-414 v° en aan HS. D, blz. 341-368.
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te stichten en het hoofdaltaar juist daar te doen zetten,
waar haar broeder den geest had gegeven. Zelve nam
zij met twaalf andere koningskinderen het eerst den
sluier aan; door haar heilig leven muntten deze zusters
uit, zoodat de stichting, naar Hilwert den kluizenaar
Hilwartshuizen geheeten, zich spoedig een voortreffelijken naam verwierf.
Ziedaar, naar luid der overlevering, de aanvang van
het klooster, welks verdere geschiedenis, hoe belangrijk
op zich zelf, ons thans niet mag bezighouden'). Alleen
voor zoover het betrekkingen met Diepenveen heeft
aangeknoopt, verdient het hier onze aandacht; daarom
zij het genoeg te zeggen, dat na de eerste eeuw van
zijn bestaan de goede geest begon te wijken om plaats
te maken voor wereldschgezindheid en lichtzinnigheid.
Groot was de achteruitgang in ieder opzicht. In den
aanvang had Hilwartshuizen alleen koningsdochters
mogen opnemen; later had het zijne poorten geopend
voor kinderen van hertogen en graven, daarna van
ridders en grondbezitters, eindelijk zelfs van burgers
en kleine luiden. Zijn rijkdom had het klooster bovendien verloren en, wat erger was, er bestond geen tucht
of goede regel meer. Tevergeefs had men de ongebondenheid pogen te stuiten door tweemaal de insluiting toe te passen: de nonnen hadden zich ten
slotte van ellen dwang ontslagen, gingen rijden, jagen
en spelen en bedreven alle ijdelheid. Met „wereldsche
i) Het „Kbnigliches Staatsarchiv" te Hannover bezit 400
oorkonden en talrijke akten betreffende Hilwartshuizen. Van
weinig beteekenis is J. A. Zunggo, Historiae generalis et specialis de

tom. II (1745),
klooster
heeft
bestaan
tot
1629;
toen
werd het
Het
p. 454. —
met andere geestelijke huizen aan de Universiteit te Helmstedt

ordine canonicorum regulariunz S. Augustin prodromus,

geschonken.
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gezellen en wilde monniken" dansten zij dag en nacht;
wanneer zij zich eindelijk te slapen legden, hoorde
men op de plaats, waar zij feest hadden gevierd, een
groot gerucht: het waren de duivels, die hetzelfde
zondige vermaak voortzetten. Maar hoe wild het ook
gespookt had, de zusters stoorden er zich niet aan en
begonnen den volgenden dag weer met frissche krachten.
Eindelijk werd de ergernis te groot; fatsoenlijke ouders,
die dochters te Hilwartshuizen hadden, drongen op
hernieuwing van de insluiting aan, en daar zij zelven
geen macht hadden om hun wil door te zetten, riepen
zij de hulp in van de heeren des lands. Toch duurde
het wel veertig jaar eer het doel was bereikt; hertogen,
graven en priors waren er bij te pas gekomen en menig
wonderlijk voorval had plaats gehad. De nonnen onderwierpen zich noode; toen men ze bij de insluiting met
het wit gewaad van de augustijner-orde kleedde, gingen
zij als onzinnigen te keer. „Wij kunnen de een niet
meer van de ander onderscheiden ", riepen zij; „men
heeft ons als dooden gekleed, wij zien er uit alsof
men ons begraven zal !"
Om verbetering in den nog altijd treurigen toestand
te brengen, kwam de beroemde kloosterhervormer
Johannes Busch toen of iets later te Hilwartshuizen 1 ).
Het is bekend, met welk een tact en vastberadenheid
hij in dergelijke gevallen optrad; maar ofschoon hij zich
bijna acht dagen met deze taak bezighield, het mocht hem
niet gelukken iets blijvends uit te werken. — Wat nu
te doen? De hertogin, onder wie het convent stond,
kon op den duur de zaak niet op haar beloop laten;
zij wendde zich tot den prior van het Windesheimsche
i) Zie zijne mededeeling Liber de reformations rzonasteriorum

(ed. Grube), p.

521.
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klooster te Bodiken 1 ) met het dringend verzoek, als
commissaris te willen optreden. Het kostte haar groote
moeite hem over te halen; maar toen hij zijn woord eenmaal had gegeven, hield hij het trouw. Een godvruchtige
non uit Fritzlar werd tot priorin aangesteld, terwijl
twee zusters uit een ander klooster haar met raad
en daad zouden bijstaan. Intusschen was men bij
de keuze van dit tweetal niet gelukkig geweest; zij
waren zacht voor zich zelven en hard voor anderen , zoodat de toestand eer verergerde dan verbeterde.
Na korten tijd bleek het onmogelijk ze te houden;
toen zij vertrokken liepen de zusters met groote blijdschap naar de vensters, sloegen haar het heilige kruis
achterna en zeiden: „God zij geloofd dat wij de duivelen kwijt zijn ".
Nu besloot de prior van Bodiken een anderen en
veiliger weg in te slaan. Hij ging naar Windesheim;
daar bad hij ootmoedig om twee of drie zusters uit
Diepenveen. Slechts schoorvoetend en met deze woorden stond de prior superior het verzoek toe: „De personen die ik u leenen zal, beveel ik u op verbeurte
van lichaam en van ziel, dat gij ze mij zóó weder
overlevert als ik ze u geef." Blijkbaar voorzag hij
ernstige moeilijkheden bij deze uitzending.
En het had zeker ook heel wat in, na twee mislukte
pogingen de hervorming van dit klooster aan te durven.
Drie van de beste zusters werden daarom beschikbaar
gesteld: twee nonnen, Stijne des Grooten en Dayken
Dyerkens benevens een conversin Aleid ter Maet.
Reeds de ontvangst was verre van bemoedigend; toen
i) Dit klooster had vroeger behoord tot het kapittel van Nuis
en was daarmee (4 Mei í43o) tat het kapittel van Windesheim
overgegaan (zie Acquoy, Windesheim, dl. II, blz. 25-27, dl. III, blz. 6o).
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zij — het moet omstreeks het jaar 1460 geweest zijn 1
te Hilwartshuizen kwamen, begonnen de bewoonsters
te schreien en te roepen: „De duivels zijn gekomen".
Zóó vervaarlijk was het misbaar, dat de priesters er
tegen opzagen de hervormsters binnen te laten. Alleen
de priorin kwam ze vriendelijk te gemoet; zij leidde
zuster Stijne rond door het klooster, maar kon niet
verhinderen dat overal teekenen van heftigen tegenzin
werden gegeven. Een der nonnen zag beiden naderen;
aanstonds wierp zij zich uit kwaadaardigheid op den
grond en lag daar te trappelen met de voeten en te
schudden met het hoofd. „Wat scheelt deze zuster
toch dat zij zich zoo gedraagt ?" vroeg Stijne, die in
haar eenvoudigheid de ware reden niet vermoedde.
De priorin wist niet wat te antwoorden en lachte;
waarop Stijne vervolgde, meenend dat zij met een
lijderes aan het graveel te doen had: „Lieve mater,
geef haar wat wijn te drinken, dan zal het wel beter
met haar worden". Die vriendelijke raad was Stijne's
geluk: zij vcrteederde daardoor een gemoed vol
) —

i) Boven, blz. 89 heb ik aangetoond, dat Dayken Dyerkens in 1472 priorin te Diepenveen is geworden. Zij had eerst
een „wijltijdcs" (HS. D, blz. 365) de school daar bestuurd. Deze
uitdrukking is onbepaald, maar een zeer lang tijdsverloop is er
zeker niet mee bedoeld. Nu weten wij, dat broeder Albert van
Hemerden de zusters heeft teruggehaald (HS. DV, fol. 410 vo).
Daar hij volgens het Aecrologium tusschen 1466 en 1468 — laat
ons zeggen: in 1467 — is gestorven, wordt het duidelijk, dat
hij tegen het eind van zijn leven naar Hilwartshuizen is gegaan.
Stellen wij zijn reis in 1466, een jaar voor zijn dood, dan moet
het vertrek der zusters uit Diepenveen zes jaar vroeger (HS.
D, blz. 363) en dus omstreeks 146o hebben plaats gehad. Een
„wijltijdes" beteekent dan toch al: van ongeveer 1466 tot 1472Natuurlijk blijft bij de gissingen in deze berekening de kans op
eenige onjuistheid bestaan.
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bitterheid en wrevel, en had tenminste ééne enkele
voor zich gewonnen. Ofschoon zij na korten tijd tot
suppriorin werd aangesteld, moest zij nog met de
uiterste behoedzaamheid te werk gaan, wilde zij haar
doel bereiken. De oude gewoonten waren ingeroest,
en het kostte heel wat geduld ze uit te drijven. Vriendelijkheid alleen zou hier iets vermogen; de strengheid
kon eerst later komen. Dat begreep Stijne gelukkig en
zij spande zich met moederlijke toewijding in om
vooral twee wereldschgezinde nonnen, die anders
waarschijnlijk waren weggeloopen, voor het klooster
te behouden. Zij smaakte de voldoening in beiden een
beteren geest te wekken; ook een derde, die maar
geen dichten sluier wilde dragen en begonnen was met
hem op den grond te werpen, er op te trappen en te
spuwen, wist zij tot een ander mensch te maken. Zoo
kreeg zij langzamerhand invloed, of liever: „God gaf
haar de gratie" dat zij de geëerde leidsvrouw werd
van het geheele convent. Want meer dan bij de mater,
die niet zoo practisch van aanleg was, zochten de zusters raad bij haar; vooral de jongeren kregen haar lief
en omringden haar gaarne „als die cuken die henne".
Wij willen door enkele voorbeelden duidelijk maken,
hoe zij gewoon was met haar om te gaan. Des nachts
als het eerste teeken tot de metten was geluid, kwam
zij op de dormter en begon te zingen: „Veni sponsa
Christi", waarop de meisjes aanstonds uit het bed
sprongen. In het koor had Stijne een scherp oog op
haar; in de werkkamer droeg zij zorg dat niemand
haar taak verzuimde. „Komt lieve kinderen", zeide zij
soms, „nu willen wij wat spinnen en als wij daarmee
bezig zijn, mogen wij wel lachen, maar niet spreken ".
En zoo gebeurde. Allen gingen rondom haar zitten
spinnen met grooten ijver; op een gegeven oogenblik
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begon Stijne te lachen en de jongeren lachten mede
„een langen tijd zoodat er groot gerucht in de kamer
ontstond, maar daar werd geen enkel woord vernomen,
want zij had verboden te spreken". — En na dit
kenschetsende verhaal nog een vroolijk tafereeltje uit
het bedrijvige kloosterleven. Al het werk ging onder
leiding van Stijne vlug van de hand; moest er schoongemaakt of hout gedragen worden, dan was het gedaan
eer men het wist. Eens was het noodig uit den boomgaard een groote menigte takken weg te halen. Opgewekt begaf men zich aan den arbeid, terwijl een
hoogbejaarde pater uit Bodiken met welgevallen toezag. Nu hadden de jongeren de gewoonte om, als haar
iets scheelde, naar Stijne te gaan en haar om den hals
te vallen. Een zusterken verwondde zich bij het ruwe
werk; het was al avond geworden, zoodat zij in de
schemering de verschillende personen niet duidelijk
meer kon onderscheiden, — en in haar verbijstering
omhelsde zij in plaats van haar suppriorin den eer
waardigen grijsaard, die intusschen deze vergissing lang
niet goed opnam.
Maar dit in 't voorbijgaan. Hoofdzaak is dat Hilwartshuizen inderdaad werd hervormd. Bovendien ging Stijne
des Grooten nog naar Anenburg 1) en een derde ongenoemd klooster, waar zij eveneens een betere regeling
bracht. Lang kon zij niet wegblijven; daarom zorgde zij
er voor, dat in haar plaats drie andere zusters uit Diepen-

t) Een vrouwenconvent in het tegenwoordige Hessen-Nassau.
Ook hier ontmoette Stijne aanvankelijk tegenstand. „Wy en
willen die duvelsche menschen niet hebben ", hadden de zusters
geroepen, toen zij van haar aanstaande komst hoorden. Zij besloten dat niemand haar zou toespreken; doch haar gedrag was
zóó innemend, dat men dit opzet al voor den eersten avond
had vergeten (HS. DV, fol. 407; HS. D, blz. 359).
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veen, Armgert van Lissen, Griete Spraes en Truide Oems 1)
te Anenburg kwamen. Doch liever dan ons hier te laten
afleiden, willen wij nog iets mededeelen van hetgeen
Dayken Dyerkens en Aleid ter Maet te Hilwartshuizen
gedaan hebben.
De eerste vooral was streng en ingetogen; men placht
te zeggen dat, als er iemand levend dood op aarde
was, zuster Dayken het moest zijn. Met vriendelijk
geduld verdroeg zij spot en onaangenaamheden; zij
trachtte zooveel mogelijk nog denzelfden dag het geleden kwaad met iets goeds te vergelden. Zoo won
ook zij het hart van de zusters, die eerst zulk een
vijandige gezindheid aan den dag hadden gelegd.
Goedertieren voor anderen en hard voor zichzelve: dit
beginsel, met zooveel waarachtigheid toegepast, moest
ten slotte ook de stugste tot betere gedachten brengen. — Nadat Dayken eenigen tijd het opzicht
had gehad over de reventer, werd zij schoolmeestersche; zij leerde de kinderen voortreffelijk en hield ze
tevens zóó goed in bedwang, dat zij zich in het klooster „als engelen" gedroegen 2 ). Trouwens, nu begon zij
te toonen, dat zij bij een liefelijk gemoed ook een
straffe hand bezat. Wie haar oogen niet kon „verwaren"
werd beschaamd, doordat haar een blinddoek werd
voorgebonden. Er waren kinderen die onder die boetei) HS. DV, fol. 288 vo, 289 ro (HS. D, blz. 333 v.). Op haar
terugreis kwamen deze zusters te Bodiken, natuurlijk met gesluierd
gelaat. Dit was niet naar den zin der kanunniken. Wat deden
zij nu? „Doe nemen die heren van boedickhem spiegelen ende
lieten sij daer in sien ende gengen doe achter hem staen, op
dat sij sie soe te siene cregen. Ende onse susteren en dachten
niet dat siet daer omme deden ende segen [nerenstelick] in die
spiegele".
2) HS. DV, fol. 408 r°.
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doening zachtkens stonden te schreien, zoodat de doek
nat van tranen werd. Een andere keer — het was
vastenavond — vermaakten zij zich tijdens een korte
afwezigheid van Dayken met dansen. Een oudere zuster
voegde zich bij haar; toen zij iets begon voor te zingen,
was de kloostertucht geheel vergeten en sprongen zij
wat zij konden. Doch wee haar, dat Dayken er achter
moest komen! De penitentiën namen geen einde en
de „arme kinderen" gevoelden haar leven lang geen
lust meer om een voet tot dansen op te heffen.
Beminnelijker was Aleid ter Maet. Ofschoon conversin
en dus werkzaam in nederiger betrekking, was zij de
meest geliefde, ja in aller oogen de heiligste van het
drietal. Zij diende in de keuken; had zij na een drukken
dag des avonds een oogenblik vrij, dan gebruikte zij
dat nog om de zieken te bezoeken en te troosten. Het
wordt ons nergens bericht, maar het vermoeden ligt
toch voor de hand, dat misschien deze zachte, vriendelijke
zuster in haar bescheiden werkkring het meest heeft
bijgedragen tot de hervorming van dit vroeger zoo
lichtzinnige klooster.
Ongemerkt ging op deze wijze de tijd voorbij en
verliep het eene jaar na het andere. Verflauwde toen
niet langzamerhand de herinnering aan en het verlangen
naar het geliefde Diepenveen? Het pleit voor ons klooster,
dat hiervan geen oogenblik sprake is geweest. Dikwijls
zeide Dayken Dyerkens: „Och, mocht ik de poort van
Diepenveen open zien en er binnengaan — hoe wel
zou het mij dan te moede zijn!" Eindelijk, na ongeveer
zes jaar zou haar wensch vervuld worden. De oversten
kregen medelijden met de zusters, die zoo ver in den
vreemde woonden; zij zonden een broeder, Albert van
Hemerden, met een wagen om het drietal terug te
halen. Groot was hare blijdschap, maar even diep dc
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droefheid van al de overigen te Hilwartshuizen. Een
verzoek aan Van Hemerden om de zusters nog wat te
laten blijven was natuurlijk vruchteloos. Na een hartelijk
afscheid, waarbij Dayken aan hare schoolkinderen een
aantal goede punten gaf om haar te blijven gedenken,
gingen allen, oud en jong, naar de poort. Zoodra deze
geopend werd en broeder Albert de Diepenveensche
zusters zag, viel hij met grooten eerbied op de knieën
om de priorin met al de haren te danken, dat zij
zoo trouw voor haar gasten hadden gezorgd. Lang
werd de smart over dit heengaan te Hilwartshuizen
gevoeld; en toen na eenigen tijd de tucht weer begon
te verslappen en de goede leering vergeten werd, zeiden
de nonnen: „Och, of wij de zusters van Diepenveen ten
einde toe bij ons hadden gehouden, zoo zouden wij
wel bij onze eerste vurigheid gebleven zijn."
Een laatste kans werd haar echter nog geboden. De
prior van Bodiken zag met leedwezen dien achteruitgang en besloot een nieuwe poging te doen om hulp
uit Diepenveen te krijgen. Het trof, dat hij daar juist
Cecilia van l\Iarick ') vond, die tevergeefs om een
plaats had gebeden. Zij was geheel op de hoogte van
het leven in ons klooster, waar zij immers een zuster
had; toen de prior het teleurgestelde meisje zag, kwam
zij hem zóó geschikt voor, dat hij haar vroeg met hem
mede te gaan naar Hilwartshuizen. Zij nam zijn voor
aan, werd wèl ontvangen, maar was niet meer bij-stel
machte om nieuwe geestdrift te wekken in het convent,
dat zijn bloeitijd achter zich had. Zelve ontwikkelde
zij zich van deugd tot deugd; en hoewel er zusters
waren, die haar van harte liefhadden om den ijver,
i) Aan haar levensbeschrijving, die alleen in HS. DV voorkomt, is het volgende ontleend. Zie fol. 385 ro-386 vo.
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waarmee zij de gewoonten van Diepenveen weer trachtte
in te voeren, met de mater en de procuratrix kon zij
het niet vinden. „Waar de herder dwaalt, dwalen ook
de schapen".... de achteruitgang was niet meer te
keeren, en de eenige troost van Cecilia was, dat zij
toch te Diepenveen zou sterven. Die belofte, meende
zij, had Maria haar eens gegeven. Een moeilijk afscheid,
zoo geheel anders dan de vorige keer volgde: men
liet haar gaan, mits zij borgen stelde dat zij nimmer
zou terugkeeren. De betergezinden, die in de minderheid waren, zagen haar met diep leedwezen vertrekken.
Zij reisde naar Deventer, woonde geruimen tijd in
Meester -Geertshuis en begaf zich eindelijk naar Diepen veen, dat nu niet langer haar den toegang weigerde.
Dáár was, hoe ver zij ook had gezworven, „haar hart
altoos gebleven"; — dáár vond zij, gelijk zoovelen, een
tehuis haar dierbaar boven alles, haar „moederschoot ",
haar „aardsche paradijs "!

En hiermede zijn wij aan het einde van ons onderzoek gekomen. Wat wij nog te zeggen hebben, is in
enkele korte opmerkingen samen te vatten. Van het
aardsche paradijs der zusters is thans zoo goed als niets
meer over. Verwoest door menschenhanden, gesloopt
door den tijd is wat eens zoo warme liefde heeft ingeboezemd. Naar het uitwendige is ook deze heerlijkheid
voorbijgegaan. En naar het inwendige? Zeker kan geen
oog meer volgen en geen hand meer aanwijzen wat
later van den goeden invloed van dit klooster is gebleven. Maar het heeft in de dagen zijner grootheid
een schoone roeping waardig vervuld. Toen tegen het
einde der veertiende eeuw onder het Nederlandsche
volk een beweging was ontstaan, die de edelste krachten
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wekte, is Diepenveen jaren lang een der brandpunten
geweest van het verhoogde geestelijk leven. Hier is
gestreefd naar de dingen die Godes zijn; van hier is
licht uitgegaan voor velen in het vaderland en daarbuiten. En wie nu nog na eeuwen de plek betreedt
waar eens de zusters in gebed en zelfverloochening, in
strijden en lijden haren Heer hebben gezocht, waar nog
haar stof in de aarde rust, en de liefelijke omgeving
tot stille overdenking stemt, — hij kan niet anders
dan met eerbied terugzien naar het schoone verleden.
De hoogere schatten der menschheid zijn te Diepen veen vergaderd en vermeerderd; daardoor heeft het
gearbeid voor de toekomst.
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BIJLAGEN.

BIJLAGE I.

De Bronnen voor de Geschiedenis van Diepenveen.

Zooals ik in de Voorrede heb gezegd, wordt de geschiedenis van Diepenveen vooral uit drie bronnen
gekend. Het is hier thans de plaats, iets over die
bronnen mede te deden en hare onderlinge verhouding
vast te stellen. Want dat zij aan elkander verwant zijn,
blijkt reeds uit een oppervlakkige lezing: de geheele
opzet en vooral de woordelijke overeenstemming van
groote stukken laat hieromtrent geen twijfel mogelijk.
Om het overzicht gemakkelijk te maken, laat ik hier
nogmaals een opgave der handschriften volgen, gerangschikt naar de jaren waarin zij geschreven zijn.
i. MS. No. 8849-8859 der Bourgondische Bibliotheek
te Brussel. In dezen bundel komen verspreid eenige
Latijnsche opstellen voor, die op Diepenveen betrekking
hebben, nl. fol. 27 ro-42 r°, „Vita venerabilis Ioannis
Brinckerinck" (zie „Ned. Archief voor Kerkgeschied.,"
dl. I, blz. 314-354); fol. 44ro-55 ro, „Libellus de eodem
et sororibus eius"; fol. 149 ro-164 vo, ,,Vita et conuersacio
Salome priorisse in Diepenven"; fol. 169 ro -i 76 vo,
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„Hanc viuendi formulam edidit mater Salome Sticken",
etc.; fol. 185 ro -192 ro, „Vita et conuersacio venerabilis
domfine Zwedere de Runen ", etc.; fol. 225 ro-226 vo,
„De virgine que coluerat xim virgines"; fol. 226 vo -231 ro,
„De sorore Iutta de Ahuys"; fol. 232 ro -234 vo, „De
sorore Elisabeth Hasenbroeck". Deze stukken zijn in
geschreven; tenminste onder drie daarvan wordt
dit uitdrukkelijk vermeld (fol. 164 vo, 176 vo en 192 ro).
2. Het onlangs gevonden Handschrift DV, dat in 1524
te Diepenveen is geschreven.
3. Het reeds geruimen tijd bekende Handschrift D,
dat in 1534 in Meester-Geertshuis werd vervaardigd en
voor het eerst nauwkeurig en volledig door D. A.
Brinkerink is uitgegeven.
De jaartallen der beide laatstgenoemde codices kunnen ons niet helpen bij het zoeken naar den oorspronkelijken tekst: wij weten daardoor alleen, wanneer de
afschrjjfsters hare taak voltooid hebben. Want dat de
twee Middelnederlandsche handschriften kopieën zijn,
valt aanstonds in het oog: iemand, die als ooggetuige
dingen verhaalt welke in 1424 gebeurd zijn, kan onmogelijk nog een eeuw later de pen gevoerd hebben 1
Beschouwen wij nu onze drie handschriften van naderbij. Allereerst merken wij op, dat DV het uitgebreidst
is; niet alleen bevat het tien biographieën, die nergens
elders te vinden zijn, maar ook de vroeger reeds bekende komen hier voor met tal van uitweidingen en
nieuwe bijzonderheden. De beschrijvingen zijn dikwijls
vollediger, de opgaven nauwkeuriger. Door een en
ander is de omvang van DV, ruw geschat, dan ook
ruim een derde grooter dan die van D.
1501

!

)

i) Zie HS. D, blz. 167. De aanteekening d aldaar is natuurlijk
een vergissing.
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Beknopter nog dan D is het Latijn van MS. 88 49 - 59•
Hier vinden wij in het geheel slechts acht stukken;
en deze, één voor één met het verwante Middelnederlandsch vergeleken, blijken ook op zich zelf het kortst
te zijn.
Ik kan nu beginnen met een splitsing te maken.
Tegenover het Latijn stel ik onze twee teksten in de
landstaal. Want deze beide hangen samen: ondanks
afwijkingen als waarop ik wees, zijn de woordenkeus
en de zinsbouw in geheele stukken zóó gelijk, dat het
Latijn niet tusschen beide teksten kan instaan, m. a. w.:
het is onmogelijk, dat het Latijn eerst vertaald is uit
en daarna weer in het Middelnederlandsch van een
der beide teksten.
En aan welken kant hebben wij dan het werk van
den oorspronkelijken schrijver te zoeken? Het is niet
moeilijk deze vraag te beantwoorden. Het Middelnederlandsch gebruikt in het verhaal altijd den eersten persoon; de zusters zijn dikwijls ooggetuigen geweest van
hetgeen zij mededeelen en bezigen daarom uitdrukkingen als: wij zagen, wij hoorden. Het Latijn gebruikt
den derden persoon en zegt dus in zulke gevallen:
sorores videbant, audiebant. Doch er komt in dezen
tekst één plaats voor, die op zich zelf onzin is en die
den philoloog in verwarring, maar den historicus op
het goede spoor brengt. Ik bedoel fol. 153 ro, waar van
Salome Sticken gezegd wordt: „Monebat, ut [sorores]

discerent mortificare sensualitates nostras et abnegate
nosmetipsas", etc. Even onregelmatig gaat het verhaal
nog enkele zinnen voort; en al is deze voor ons zoo
gelukkige vergissing later opgemerkt en hier en daar
verbeterd, zij wordt eerst opgehelderd als wij deze
plaats met het Middelnederlandsch vergelijken. Dan
immers blijkt, dat het Latijn een vertaling is en dat
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de vertaler, toen hij eenmaal op dreef was, hier de
gewone omzetting van den eersten in den derden
persoon heeft vergeten.
Ten overvloede wijs 'ik nog op het volgende. Het
Brusselsche handschrift bevat een afzonderlijke verzameling van allerlei verhaaltjes en woorden van Brinckerinck.
In de korte inleiding zegt de schrijver: „Que tamen
verba, licet satis rude, non tamen ita simpliciter et

nude, sicut ea a sororibus mi/li tradita accepi, posita
sunt, sed sepe aliquantum aptius ordinata", etc. Aan
meende ik dit zóó te moeten verklaren, dat-vankelij
de schrijver zijne verhaaltjes uit den mond der zusters heeft opgeteekend. De kennismaking echter met
DV bracht mij spoedig tot een juister inzicht: in
het eerste opstel „Dat leuen ende stamen onses eer
vaders heer Iohan Brinckerinck" vond ik-werdighn
al die stukjes, maar nu meer verspreid, terug. Het
„aptius ordinare" bestond dus alleen in het uitlichten
uit een grooter verhaal, terwijl tevens bleek, dat bij
het „non ita simpliciter et nude ponere", hoe goed ook
bedoeld, alle naiveteit van het oorspronkelijk jammerlijk
verloren was gegaan.
Van het oorspronkelijk..., want inderdaad, ik geloof,
dat ik na de aangevoerde bewijzen het Latijn veilig
een bewerking van het Middelnederlandsch mag noemen.
Toch is hiermede alleen gezegd, dat het Latijn van
ondergeschikt, niet dat het van geen belang is. De
vertaler doet zich telkens kennen als iemand, die van
zeer nabij bekend was met de devoten te Deventer 1
).

i) Men houde dit wel in het oog. Mijn bewering is o.a. hierop
gegrond: de schr. kent en gebruikt de levensbeschrijvingen van
zusters uit Meester-Geertshuis (HS. G). Men zie bijv. fol. i 5o vo,
151 r°, 164 ro en HS. G, fol. 120 r°, 119v0,i 19 r°. — Voorts
herinneren de inleidingen, die hij aan zijne vertalingen toevoegt
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Daardoor was hij in staat nu en dan in zijn verhaal
nieuwe bijzonderheden omtrent hen in te vlechten 1);
en dit maakt dat het altijd de moeite waard blijft zijne
bewerking naast het oorspronkelijk te raadplegen. —
Wij komen nu tot de moeilijker te beantwoorden
vraag, welke der beide Middelnederlandsche teksten
de oudste is. Is D niet meer dan een uittreksel, of
hebben wij in DV een uitbreiding te zien? Dat het
Latijn het „Leven van Brinckerinck", zooals het in DV
voorkomt, gekend heeft, is ons reeds gebleken; maar
op dezen grond alleen DV voor den oorspronkelijken
tekst te verklaren, zou voorbarig zijn, gelijk ons verder
onderzoek zal leeren. Liever willen wij voortgaan met
het Latijn te hulp te roepen: zoo zal het ons misschien
gelukken het model aan te wijzen, waarnaar in 1501
werd gewerkt.
En dan rijst al dadelijk een bezwaar. DV heeft in
zijn tegenwoordigen vorm niet ten grondslag kunnen
liggen. Immers, het noemt enbeschrijftnoggebeurtenissen
uit het jaar 1504 2 ). Maar zoo deze moeilijkheid de
eenige is, dan behoeven wij ons om haar niet al te
zeer te bekommeren. Want wat belet ons aan te nemen,
dat men te Diepenveen ook nog na i 5oi de goede,
oude gewoonte heeft voortgezet om van uitstekende
(met opgave van jaar en dag van overlijden enz.) aan de wijze,
waarop de broeders uit Heer-Florenshuis hunne levensbeschrijvingen veelal beginnen (zie Dumbar, Analecta, I, p. 114-223
passim). — Aan het slot van de Vivendi formula (fol. 176 vo) staat
als een bijzonderheid vermeld, dat zij te Zwolle is geschreven,
wat verklaard moet worden uit een oponthoud van den schr. aldaar.
i) Zoo het curieuse verhaal van de verhuizing der broeders,
toen Zwedera haar huis met hen had geruild (fol. 187 vo). Zoo
ook de korte, maar veelzeggende opmerking over het verplaatsen
van Salome Sticken naar Diepenveen (fol. 152 vo).
2) Fol. 387 r°.
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zusters een biographic te schrijven? Het handschrift
van 1524 zou dan een of meer proeven van die latere
historiographic bevatten.
Reeds heb ik er op gewezen, dat het Latijn den
Middelnederlandschen tekst min of meer verkort weergeeft. Bij nauwkeurige lezing echter bemerken wij spoedig,
dat het kleine en op zich zelf zeker onbelangrijke
bijzonderheden over Diepenveen bevat, die men tevergeefs in D zal zoeken. Uit welke bron kan de
vertaler deze geput hebben? Die vraag moest ik open
laten, tot het geluk wilde, dat DV mij in handen kwam:
eerst daar vond ik al die kleinigheden, deze Diepen
terug. Ter kenschetsing wil ik één enkel voorbeeld-venia
noemen. Het verplaatst ons aan het ziekbed van de
Vrouwe van Vreden. „In eadem infirmitate" lezen wij
fol. 23o vo, „afficiebatur comedere pirum et dicebat cum

verecundia: vtinam pirum haberem. Neptis mea, domina
de Wilpe, libenter daret...." Het antwoord der priorin
en de daaraan vastgeknoopte beschouwing kan ik
gevoegelijk overslaan; ik wijs er alleen op, dat D niets
van dit alles mededeelt'), terwijl DV daarentegen ons
verhaalt (fol. 147 vo): „Inder seluer siecten soe hadde
sic wal een perken ghegeten ende sede al scemelick:
Och die een perken hadde, myn nicht van Willep
hadde sic wal ", enz.
Men zou dus geneigd zijn te zeggen: het Latijn is
gevolgd naar een Middelnederlandsch voorbeeld, dat wij
nog in DV bewaard vinden en de uitgebreidste tekst
is ook de oorspronkelijke. Dan moet D in het jaar 1 534
eveneens daaruit geëxcerpeerd zijn.
Tegen deze opvatting is echter een gewichtig bezwaar
in te brengen: D heeft in enkele gevallen zeker de
i) Het zou moeten staan op blz. 8o, vlak vóór fol. 44 a.
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oudste lezing. Wederom zal ik één voorbeeld aanhalen.
Als het einde van Salome Sticken nabij is, zegt
D (blz. 32): „Het was lichte achte daghe voer horen
verscheyden dat ic sic ock also vant sytten", terwijl DV
heeft „dat sic noch een susten aldus want sitten" (fol.
•219v0). Twijfel is hier onmogelijk: de eigen woorden
van de schrijfster hebben wij in het eerste bericht.
En wat bovendien tot nadenken stemt: er zijn kleine
afwijkingen in de Middelnederlandsche teksten onderling, en in die gevallen zien wij D overeenstemmen met
het Latijn. Die verschillen zijn nu, wat hunne beteekenis
voor de geschiedenis betreft, wel weder uiterst gering;
maar als DV den oorspronkelijken tekst bevat, dan is
de overeenstemming in de afwijkingen der kopieën te
treffend om toevallig te zijn. Men oordeele:
DV zegt in het leven van Elsebe Hasenbroecks
(fol. 94 v°-95 ro) : „Ende die heren van Monnichuusen
hadden hoer een bock mede ghegheuen daer sic in
lesen solde ". En voorts fol. 96r0: „Sie quam toe
Deuenter domen scref dusent driehondert ende acht-

entnegentich".
MS. 8849-59 heeft: „Dederat eciam ei frater')
librum quendam deuotum ad legendum", en: „venit
Dauentriam.... anno Domini 1 397" (lol. 232v0).
Met dit laatste stemt D overeen (blz. 206, 207) :
„Hoer brueder" geeft ook daar het boek mede, en
zij komt te Deventer „doe men schrief m ccc ende
xcvij."
Hoe is deze moeilijkheid op te lossen? Te veronderstellen dat de schrijfster van D het Latijn naast DV
gebruikt heeft, gaat niet aan. Ik wil al de onwaarschijnx) Haar broeder, Johan van Delden, die te Munnikhuizen

woonde.
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lijkheden niet opsommen, die daartegen pleiten en
vraag alleen: hoe zou in dat geval D soms de oudste
lezing kunnen bevatten?
Neen, wij worden dan veeleer voor de tegenovergestelde mogelijkheid geplaatst: zou D niet het oorspronkelijk kunnen zijn, en DV een uitbreiding met gebruikmaking van het Latijn van i 5oi ?
Maar ook deze veronderstelling brengt ons de ware
oplossing niet. Om haar als zoodanig te aanvaarden,
blijven er nog te veel moeilijkheden bestaan. Al dadelijk
stuiten wij op de vraag: hoe komt DV dan aan zijn
verdere uitbreidingen op bijna iedere bladzijde? Deze
zijn immers niet van dien aard dat zij, na ongeveer een
eeuw, bedacht kunnen zijn door een afschrijfster. Integendeel: zij maken het verhaal nauwkeuriger, vollediger,
zij geven in de meeste gevallen een aanschouwelijker
voorstelling. Naam en plaats en tijd worden in het
nieuwe handschrift telkens met veel grooter kennis
van zaken genoemd. Men voelt bij vergelijking herhaaldelijk: zóó, gelijk DV ons iets mededeelt, heeft de
oorspronkelijke schrijfster het gedaan; de tekst van D
heeft daarnaast iets afgebrokens, ja de inkortingen
veroorzaken soms kleine onjuistheden 1 ). Aanhalingen
bij te brengen is hier vooral moeilijk; één voor één
geven uit het verband gerukte plaatsen geen onweerlegbaar bewijs, en ik zou eigenlijk heele bladzijden
moeten afschrijven om mijn overtuiging ook aan den
t) Bijv. D, blz. 32, waar de tekst alleen de niet - onderstreepte
woorden van DV (fol. azo ro) bevat: „Ene corte tijt daer na soe

quam onse eerwerdighe pater van wyndesem ende onse eerwerdige pater
ludolpus dat oeck een broder van wynsem ende op die tijt onse rectoer
was". — Zie ook de dubbele onjuistheid van D, blz. 256 opgehelderd door de uitgebreider lezing van DV, fol. 63 vo, en
verg. eindelijk D, blz. 227, onderaan, met DV, fol. 179 ro en vo.
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lezer mede te deelen. Toch zal ik trachten door een
drietal korte voorbeelden mijn oordeel te rechtvaardigen.
Als Jutte van der Beeck sterft, hooren twee
zusters uit Meester-Geertshuis, die op weg zijn naar
Diepenveen, een zoet gezang van engelen in de lucht
(D, blz. 295). Wordt dit wonderverhaal niet opeens
begrijpelijk, als wij in DV vlak er vóór lezen (fol. 326 vo):
„Ende als sie niet veer vanden cloester en weren, soe
cleppede men mitter clocke dat sie versceiden was"?
Voorts zegt D op blz. 336: „Ende sie plegen mal
te stelen, alst my wal gevallen is,-canderiwk
doe ic int backhuys was Dat ic myende te buten ende
vant die kiste al vol gebuult als ic quam", — „dat

suster Alit Refiners hadde ghedaen ende sommeghe
anderen die noch lenen ". De gecursiveerde woorden
vinden wij alleen in DV (fol. 289vo); zouden zij ook
niet van de oorspronkelijke schrijfster zijn, aan wie het
werk uit de hand was genomen?
Eindelijk stel ik nog deze twee plaatsen naast
elkander: „Doe seyde hoer dochter salomee tot hoer:
Moder, het en is onse priorynne niet" (D, blz. 321),
en: „Doe sede hoer dochter Salame : moene, soeplach
sie hoer moder toe hieten, het en is onse prierinne niet"
(DV, fol. 312 ro). Wat dunkt U: kan deze intieme bijzonderheid wel een later bedacht invoegsel zijn?
Intusschen, hoe gemakkelijk ik deze voorbeelden met
vele andere zou kunnen vermeerderen, een afdoend
bewijs geven zij nog niet. Dat brengt eerst D, blz. 216.
Daar wordt verwezen naar een plaats, waar de namen
der twaalf eerste zusters „by ordynanciën genoemt ende
geschreven staen". Welnu, die plaats komt nergens voor,
noch in D zelf, noch in de Latijnsche bewerking, —
nergens .... dan alleen op fol. 13 ro en vo van DV.
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Hiermede is dus aangetoond, dat D den tekst in zijn
meer uitgebreiden vorm heeft gekend.
Zoover gevorderd, zien wij dat het vraagstuk tamelijk
ingewikkeld is. Onze drie teksten zijn klaarblijkelijk
nauw aan elkander verwant, maar, zooals wij ze bezitten,
niet van elkander afhankelijk: D niet van DV, en omgekeerd DV niet van D. Ook is de Latijnsche bewerking
niet getrokken uit de lezing van D, maar evenmin uit

die van DV.
Gelukkig behoeven wij niet op dit doode punt te
blijven staan. Wij weten, dat het afschrift D in 1 534
in Meester-Geertshuis is vervaardigd ; en daarvan draagt
het ook de sporen. Het begint, in afwijking van DV,
met het leven van Salome Sticken, die niet zonder
ingenomenheid in een bijgevoegd opschrift „wilneer 1 )
onse weerdige meystersche" genoemd wordt. Zou het
nu niet mogelijk zijn, dat de kopie van 1534 niet de
eerste is geweest, die men in Meester-Geertshuis gemaakt,
of althans in eigendom bezeten heeft? — Conjecturale
kritiek! zal men zeggen. Maar wij worden door het
bovenstaande wel gedwongen tot die gissing. En bovendien is het bewijs te leveren, dat de zusters van
Meester-Geertshuis — wat trouwens heel natuurlijk is
— in het laatst der 15de eeuw het boek niet alleen
van hooren zeggen kenden, maar het ook gelezen
hadden. Het onuitgegeven Handschrift G immers, dat
in haar Huis vóór het jaar 1500 is geschreven 2 ), deelt
het volgende over Salome Sticken mede (fol. i 19r0):
„Van welker weerdiger prierijnnen wi nv een wennich
punten schrijuen willen, daer Si ons mede geluchtet
ende gestichtet heeft eer dat si ten diepen vene quam.
i) weleer.
Verg. Atoll, 7ohanres Frogman, dl. I, Voorrede, b12. VII.

2)
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Mer mit wat doechden ende hiliger wanderinge si daer
geluchtet ende gebrant heeft, dat mach men in enen
anderen b o e c k e hoeren, daer dat seer opelike ende
bequamlike van oer gheschreuen is" 1).
Vraagt men nu: wanneer is het handschrift, waarvan
het ons bekende D afstamt, van Diepenveen naar
Meester-Geertshuis gebracht, dan moet het antwoord
luiden: in of na 1494. Beide toch, D en DV hebben
een hoogst eigenaardig aanhangsel „Hoe dat hilweerts
buys gestichtet waert ende wat groter vrucht die
susteren van diepenveen daer deden ". In dat stuk wordt
een gebeurtenis vermeld uit 1494, het laatste jaar dat
in D voorkomt. Genoemd opstel moet dus nog uit
Diepenveen zijn meegekomen. Daarna is de bundel in
Meester -Geertshuis natuurlijk niet meer uitgebreid, doch
wèl in het klooster zelf, waar men hem nog ongeveer
tien jaar — en waarschijnlijk niet langer — heeft
aangevuld met biographieën van in dat tijdsverloop
gestorven zusters. Zoo is de herkomst verklaard van
de stukken, die op de eerste jaren der i6de eeuw
betrekking hebben.
En van dezen uitsluitend Diepenveenschen bundel is
DV een afschrift, in 1524 door zuster Griet Essinchghes
vervaardigd. Wel heeft zij haar taak natuurlijk' niet
verricht met de wetenschappelijke nauwkeurigheid, die
men tegenwoordig zou verlangen; wel is de oude tekst
niet geheel ongewijzigd door haar overgebracht; — maar
toch, haar werk bevat de eigenlijke Diepenveensche
„legenden der susteren".
En wat de bovenvermelde kopie in Meester -Geertshuis
betreft, zij moet in of na 1494, maar vóór I501 ver
zijn. Want in dat jaar is zij gedeeltelijk in-vardig
i) Zie ook fol.

120V0.
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het Latijn vertaald door een schrijver, van wien ons
gebleken is, dat hij ook een ander boek — Handschrift
G— uit Meester-Geertshuis heeft gebruikt. Onafhankelijk
van hem heeft daarna, in 1534, eene zuster van de
oude Middelnederlandsche kopie weer een nieuwe genomen; en dit eveneens verkorte afschrift is het bekende
HS. D.
Door deze verklaring zijn, dunkt mij, alle moeilijkheden uit den weg geruimd, en begrijpen wij waarom
de drie teksten, bij groote overeenkomst, ook de vele
hierboven aangeduide afwijkingen vertoonen. In kleine
bijzonderheden, die nu niet meer uit te maken zijn,
kan ik natuurlijk gefaald hebben — in de hoofdzaken
echter meen ik de juiste oplossing te hebben gegeven 1).
i) Deze Bijlage was reeds eenigen tijd geschreven, toen in
de Werken van het Historisch Genootschap de Narratio van
Jacobus de Voecht verscheen (Derde Serie, No. 13, Amsterdam,
r9o8). De uitgever, Dr. M. Schoengen, heeft in zijn Inleiding
breedvoerig gesproken over MS. 8849-59 (blz. LXXXI-CVII).
Ofschoon op verschillende gronden, stemmen wij in deze hoofdzaak overeen, dat de schrijver der biographieën een lid van het
Fraterhuis te Deventer is geweest (zie blz. xcix). Maar verder
wijken wij van elkander af. Dr. Schoengen veronderstelt, dat
de bedoelde Vitae alle naar een Latijnsch origineel te Zwolle

zijn afgeschreven. Tegenover zijn beschouwingen wil ik alleen
twee opmerkingen plaatsen. io. Nergens blijkt, dat hij het Latijn
heeft vergeleken met de Middelnederlandsche teksten van de
HSS. D, G en DV, waarvan trouwens het laatste niet tot zijn
beschikking stond. En juist de vergelijking met dit drietal gezamenlijk is bij uitnemendheid vruchtbaar en voert tot een ander
resultaat. z°. Het is zoo, achter de Vivendi formula — en daar
alleen — staat: „Scripsi anno 15oIo in die sancte Margarete
Virginis in Zwollis". Doch mogen wij daaruit met Dr. Schoengen
(blz. xcviii) deze gevolgtrekking maken: „Uit deze aanteekening
blijkt nu overtuigend, dat de levensbeschrijvingen der zusters uit Diepenveen niet in de bibliotheek te Diepenveen, maar in die van
het Fraterhuis te Zwolle aanwezig waren"? Twee bladzijden
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verder zegt schr. dat „ons onmiddellijk in het oog springt, dat
èn de Vivendi formula èn de Vita Salome Sticken nagenoeg hetzelfde
onderwerp behandelen, over een en dezelfde persoon loopen en
dus hoogstwaarschijnlijk in een en denzelfden codex voorkomen,
een codex, die zonder eenigen twijfel te Zwolle berustte". Maar
hier wordt wederom gelijkgesteld wat inderdaad grootelijks van
elkander verschilt. Immers, de Vivendi formula is een stuk van
geheel anderen aard dan de biographieën. Vooreerst is zij veel
vroeger geschreven (omstreeks 1435, zie Bijlage III) dan de Vita
Sa/ome, die eerst in de tweede helft der 15de eeuw kan zijn
opgesteld. Wat meer zegt: de Vivendi formula is een leefregel
voor zusterhuizen (congregaties) en niet voor kloosters (verg. het
opschrift en voorts bijv. fol. 176ro: „Eciam peto, ut non sine
vrgente necessitate permittas exire sorores ad consanguineos et
amicos, et precipue iuniores"). Nu begrijpen wij, dat juist Salome
Sticken in staat was zulk een leefregel te geven: zij had vroeger
aan het hoofd van Meester-Geertshuis gestaan. Maar even begrijpelijk is het, dat bedoelde regel — die op verzoek en voor
anderen was geschreven — voor het klooster Diepenveen verder
van geen belang kon zijn en daarom niet werd opgenomen bij
de latere biographieën der nonnen. Van groot belang was hij
echter voor de devoten, die in de vrije vereenigingen leefden;
en toen de broeder uit Heer-Florenshuis hem begeerde op te
nemen in zijn verzameling, moest hij hem van elders krijgen.
Zoo is het, dunkt mij, veel beter te verklaren, waarom de Vivendi
formula in onderscheiding van de andere stukken gedagteekend
is te Zwolle. Hierbij herinner ik nog aan hetgeen Dr. Schoengen
blz. ci schrijft „dat het hoofd van het centrale gezag (over de
Broederschap) de rector van het Fraterhuis te Zwolle was".
Waar was de leefregel dus eer te verwachten dan in de boekerij
van d.t Fraterhuis ?
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BIJLAGE II.

Over het jaar waarin Diepenveen is gesticht.
(Zie boven, blz. 49).

De vraag die hier ter sprake komt is, of ons klooster
1401 is gesticht; zeker niet een
quaestie van overwegend belang, maar die toch in een
geschiedenis van Diepenveen zoo grondig en volledig
in 140o dan wel in

mogelijk moet worden behandeld.
Dumbar gaf de voorkeur aan 1400 1 ), en in later tijd
namen Moll 2 ) en Van Slee ) dit jaartal over. Sinds
Acquoy echter in een korte aanteekening voor 1401
heeft gepleit 4), is men algemeen van gevoelen dat dit
het juiste jaar is. Ik behoef niet te zeggen, dat ik in
de studie hiervóór teruggekeerd ben tot de oude opvatting, al moet ik er aanstonds bijvoegen, dat een
stellig, een geheel onweerlegbaar bewijs vooralsnog
niet is te leveren.
De bedoelde aanteekening van Acquoy luidt in
hoofdzaak als volgt: „In Handschr. D, fol. 112 vo, staat:
3

t) Kerkel. en Uereltl. Deventer, dl. II, blz. i.
2) KerkgescJied. van Ned. vóór de Herv., dl. II, st. 2, blz. 209.
3) De I(loostervereeni; ing van Windeshei;n, blz. 13 I.
4) Windesheinz, dl. III, blz. 197, aant. 2.
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Int yaer ons heren m ccce ende j soe began hiet 1 ) hijr
des vrydagen na des hilligen sacramentes dach, die
doe was op sante mercellijn ende petrus dach, myt
groter vuricheit. — In 1401 nu viel Sacramentsdag, d. i.
de Donderdag na Trinitatis, inderdaad op Marcellinus
presb. en Petrus exorcista, d. i. op 2 Juni."
Volgens dit bericht schijnt het boven allen twijfel
verheven, dat Vrijdag 3 Juni 1401 met het werk begonnen is. Intusschen hebben wij een tweede aanwijzing, die Acquoy niet heeft gekend en die geheel
onvereenigbaar is met de door hem gevolgde opgave.
Ik bedoel de gegevens uit het „Cartularium".
Beginnen wij al dadelijk met A.I. Dit stuk is gedateerd: „Anno nativitatis Domini millesimo quadringentesimo primo, indictione nona secundum stilum
et usum et consuetudinem civitatis et dyocesis Trajectensis, mensis Februarii, die quarta decima .... pontificis sanctissimi in Christo patris ac Domini nostri,
domini Bonifacii, divina providentia papae noni anno
duodecimo". Het is het contract, waarbij de zusters van
Meester-Geertshuis — ik haal de woorden wederom
letterlijk aan — „hereditatem quandam, dictam Plecht
et Dyepenveen cum domo et singulis suis pertinenciis"
verhuren aan Zwedera van Runen, Jutte van Abuis „et
aliis sororibus in loco dicto Dyepenveen habitantibus seu
habitaturis". Er zijn 14 Februari 14o1 dus al bewoonsters, en er is dan reeds gebouwd op de onherbergzame
plek. Bovendien weten wij zeker, dat Zwedera en Jutte
niet eens tot de oudste bewoonsters hebben behoord;
men zal zich uit Hoofdstuk II herinneren, dat anderen
nog vóór haar te Diepenveen zijn gekomen. De tegen
rijdigheid springt in het oog: het is onmogelijk, dat-st
i) hij, nl. Brinckerinck.
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Brinckerinck 2 Juni 14o1 het nieuwe plan oppert en
3 Juni den woesten grond begint te bebouwen, als er
reeds 14 Februari van dat jaar') eene woning staat en
zusters wonen.
Maar kan het contract, of liever de kopie die wij
daarvan bezitten niet een schrijffout bevatten ? Dat is
al heel moeilijk aan te nemen. Vooreerst staat het
jaartal niet met cijfers, maar met letters geschreven.
Verder is de mogelijkheid dat in het oorspronkelijke
stuk 1402 had gestaan — dán zou er overeenstemming
zijn met het bericht in Handschrift D — buitengesloten
door de dubbele bijvoeging „indictione nona" en „anno
duodecimo pontificis Bonifacii papae noni". Immers,
1401 was het negende jaar van een indictiecyclus 2 ) en
tevens het twaalfde regeeringsjaar van Bonifacius IX,
die 2 November 1389 gekozen en 9 November gekroond
werd. Er zou dus zonder eenige reden tot driemaal toe
opzettelijk veranderd moeten zijn in een officieel stuk,
als wij het „Cartularium" van onjuistheid willen verdenken. Maar hiertoe hebben wij niet de minste aanleiding,
zoodat deze wettelijk en in tegenwoordigheid van getuigen opgemaakte acte op 1400 als het jaar der
stichting terugwijst.
Er komt meer bij. Bisschop Frederik van Blanken
schonk 7 Mei 14o1 enkele voorrechten aan de-heim
kapel te Diepenveen 3), en in een brief, dien wij veel
verder in het „Cartularium" aantreffen 4), staat dat
i) De boven aangehaalde dateering wijst op het gebruik van
den Kerststijl en sluit den Paasch- en den Boodschapstijl uit.
Zie Nederlandsch Archievenblad, XV (i906-1907), blz. 37 vv. en blz. 89.
2) Verg. Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Alittelalters and der
Neuzeit, Bd. I, S. 92 ff. (vooral S. 95) en Tafel XIV en XXX (S. 131).
3) Cart., A. II.
4) Cart., G. XXV.
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Zweder van Hekeren en zijn vrouw aan de zusters te
Diepenveen den Aldenhof en den Nyenhof verkocht
hebben. Dit stuk is gegeven op St. Agatha, d. i. 5
Februari 14o1. Twee nieuwe bewijzen derhalve, dat
vóór 3 Juni 1401 het bouwen begonnen was en de
zusters Diepenveen al bewoonden.
In de vierde plaats noemt ook Busch, de geschiedschrijver der Windesheimsche Congregatie, i400 als
het aanvangsjaar 1 ). Zijn opgave heeft te meer beteekenis,
als wij in het oog houden, dat hij in 1456, dus juist
in den tijd dat hij zijn kroniek begon, te Diepenveen
als biechtvader heeft vertoefd. Hij, de ijverige historicus,
„die een stalen geheugen moet hebben gehad, en zijn
gansche leven door van alles aanteekening schijnt te
hebben gehouden" 2), mag dus tot de wèl ingelichten
gerekend worden.
Eindelijk zegt Rudolf Dier de Muden op eigenaardige
wijze hetzelfde: hij maakt melding van de stichting in
verband met een andere belangrijke gebeurtenis. Omstreeks Pinksteren na den dood van Heer Florens,
lezen wij in zijn „Scriptum", werd Diepenveen gesticht 3).
Florens Radewijns stierf 24 Maart i400; Rudolf Dier
heeft hem nog gekend, en wij kunnen begrijpen hoe
beide gebeurtenissen, die kort op elkander volgden,
zich als bij elkander behoorend in het geheugen van
een tijdgenoot hebben geprent.
Tegenover dit alles staat, welbeschouwd, maar één
bewijsplaats voor 140!; het zijn de reeds aangehaalde
woorden uit Handschrift D, of liever uit Handschrift
DV, fol. 8vo en ioi ro. Want na hetgeen in Bijlage I
x) CLron. Wind. p. 390 [p. 361].
2) Woorden van Acquoy (Windesl:eim, dl. I, blz. 313).

3) Dumbar, Analecta, I, p. 52.
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gezegd is over de verhouding onzer handschriften,
spreekt het vanzelf dat de •opgaven van DV, D en
MS. 8849-59 1 ) uit één en dezelfde bron zijn gevloeid.
Nu heeft onze studie op tal van plaatsen aangetoond
hoe onnauwkeurig de Diepenveensche kroniek ten opzichte van de chronologie is, en het zou op zichzelf
dus niet te verwonderen zijn, indien ook hier een fout
was ingeslopen. Handschrift D zegt zelfs één keer dat
Diepenveen in 14o6 is begonnen! 2 ) Toch, het samenvallen van Sacramentsdag met Marcellinus en Petrus
in 1401 is juist en geeft te denken. Kunnen wij ook
verklaren, hoe men tot deze opgave is gekomen? Misschien
is dit mogelijk; in elk geval, ik geef hetgeen volgt
alleen als gissing. Men wist: op Sacramentsdag (verg.
„circa festum Penthecostes" bij Dier) had Brinckerinck
zijn voorstel gedaan, en den volgenden dag (Vrijdag)
ging men al aan 't werk. In 1400 viel Sacramentsdag
op 17 Juni, de Vrijdag dus op i8 Juni, zijnde Marcus
en Marcellianus 3). Nu is men door de gelijkluidendheid
dezen dag gaan verwarren met Marcellinus en Petrus, 2
Juni, een verwarring te eer mogelijk, doordat 2 Juni
voorkomt als „sunte Marcelles dag" alleen 4) en bij i8
Juni daarentegen juist Marcus wordt weggelaten 5). Zoo
is de overeenstemming al heel groot en ligt de verI) Fol. 3o r° (Ned. Archief voor Iierkgeschied., dl. I, blz. 329).
Van dezen „Biographus" nam Lindeborn het bericht wederom
over (Historia Episcopatus Daventr., p. 164) en zoo kwam het inde
Oudheden van Deventer, dl. I, blz. 315. Zie echter ook Dumbar,

Analecta, I, p. 16.

2) Blz. 256.
3) Grotefend, Zeitrechnung, Bd. II, Abth. I, S. 194.
4) Grotefend, Bd. I, S. 118. „Des ersten sondaghes in Junio
uppe sunte Marcelles daghe 1437". Dit is Zondag 2 Juni 1 437.
5) Zie Kulik, Die 7ahresformen der christlichen Zeitrechnung (Prag,
1861), S. 42 en voorts passim.
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gissing voor de hand. Is zij werkelijk begaan, dan moet
het onmiddellijk verband met den Sacramentsdag, dat
men niet kon loslaten, noodzakelijk geleid hebben tot
het aannemen van 14o1 als stichtingsjaar. Men bemerkt
intusschen dat er nog een verschil bestaat: in 1400 is
Marcellianus de Vrijdag, volgend op den Sacramentsdag
(Donderdag) en in 1401 is Marcellinus de Donderdag zelf.
Welnu, er is nog een bericht, dat ons wellicht de
tusschenliggende schakel geeft. Wij lezen in de „Biographieën", fol. 148 vo: „Int jaer ons Heren Nr cccc ende
j doe began hij (Brinckerinck) te tymmeren dat heilige
Diepenveen op sante Marcellijn ende Peters dach, dat
doe was des Vrydages na des heiligen Sacraments
dach" i). Dit bericht is op zich zelf natuurlijk onzin;
maar het laat ons mogelijk den overgang zien, doordat
het, bij een foutief jaartal, nog deze juiste herinnering
heeft bewaard, dat de heiligedag in quacstie op den
Vrijdag viel na Sacramentsdag. Ik wil echter niet ontkennen, dat de fout in de laatste aanhaling ook ontstaan kan zijn door slordige lezing van het bericht in
de Handschriften DV en D. Maar in dat geval blijkt
meteen, dat de plaats in de „Biographieën" geen bewijskracht heeft voor 1401, daar zij dan slechts een kopie
en nog wel een onjuiste kopie is.
Hoe dit zij, wij moeten kiezen tusschen twee onvereenigbare berichten. Ik geloof, dat het veiliger is de
verwarring van twee gelijkluidende heiligedagen in een
op het punt van chronologie slordige kroniek aan te
nemen, dan de vijf door mij genoemde bewijsplaatsen
voor 1400 eenvoudig ter zijde te stellen. Ik voor mij
aarzel dan ook niet, aan dit jaar de voorkeur te geven.
i) Zie hetzelfde MS. 8849-59, fol. 233 r°.

BIJLAGE III.

De „Vivendi Formula" van Salome Sticken.

Deze leefregel is overgenomen uit MS. 8849-59 van
de Bourgondische Bibliotheek te Brussel (fol. 169 ro176 vo). Ik verwijs den lezer die iets naders omtrent
dit Handschrift wenscht te weten naar de nauwkeurige
beschrijving en volledige inhoudsopgave, die Dr. M.
Schoengen er onlangs van heeft gegeven').
Wat het stuk zelf betreft, het moet opgesteld zijn
tusschen 1435 en 1439. Immers, Salome Sticken schreef
het op verzoek van Loder, en deze stierf 13 Juli 1439 2 ).
Nu spreekt Salome van zichzelve als van een verzwakte,
i) Zie de Narratio van Jacobus de Voecht, Inleiding, blz.
Lxxxl -CvII. Ik herinner aan hetgeen Dr. Schoengen blz. xcvI
zegt: „Het schrift is een ware oogenbederver, vooral daar de
schrijver ook het principe der heilige armoede op de afkortingen in ruime mate heeft toegepast.... Ik beaam ten volle,
wat mij een bekend Bollandist omtrent dit HS. schreef, nl.:
„Scriptura est pessima". Van palaeographisch standpunt is dit
HS. dan ook een waar arsenaal van zeldzame en onbekende
— immers plaatselijke — af kortingen. De algemeene regels en
de palaeographische dictionnaires laten dan ook den bewerker
er van helaas al te dikwijls in den steek".
2) Chron. Wind. p. 570 [p. 186]. De kantteekening van Grube
op deze plaats bevat een kleine onjuistheid.
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die niet meer in staat is tot lichaamsarbeid 1). Handschrift D zegt 2 ), dat zij tien of elf jaar vóór haar
aftreden een beroerte kreeg. Dat aftreden heeft plaats
14 September 1446. De terminus a quo is dus hoogst-

waarschijnlijk 1 435.
Een andere vraag is: bezitten wij nog een tweede
afschrift van dezen leefregel, hetzij in het Latijn, hetzij in
de landstaal ? Onder de handschriften, die vroeger aan
Moll hebben toebehoord en die na zijn dood zijn overgegaan naar de Universiteits- Bibliotheek te Amsterdam,
bevindt zich een (gecatalogiseerd I. F. 29), dat mij aanleiding geeft die vraag te stellen. Bedoeld handschrift,
afkomstig uit het St. Ceciliaconvent te Hoorn, werd door
Dr. C. M. Vos, den schrijver van „De leer der vier uitersten", in zijn laatste levensdagen aan zijn leermeester Moll
geschonken. Deze teekende op het schutblad het volgende
aan over het eerste opstel „Hier beghint dat spieghel
der gheenre die hem nywes tot gode gheuen" (fol. 1 -7o vo) :
„Ik vermoed dat dit opstel een werk is van Salomé
Sticks, priorin van Brinckerincks klooster te Diepenveen
en wel bekend uit mijne Handschriften G. en D. Ik gis
dat er Bene Lat. vertaling van gevonden wordt in MS.
88 49-88 59 der Bourgondische Bibliotheek te Brussel,
onder het opschrift: Hanc vivendi formulam".... etc.
Uit de vergelijking van beide stukken blijkt echter
onmiddellijk, dat de gissing van Moll onjuist is.
i) Zie fol. 174r°.
2)

Blz. 2S.
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Fol. 169 ro. Q Hanc viuendi formulam edidit mater Salome Sticken,
priorissa quondam in Diepenven, ad instanciam et
multiplicatas preces venerabilis prioris in Noorthorn,
fratris Henrici Loeder 1 ), ut esset fundamentum structure spiritualis in quadam noua congregacione 2 ).
In nomine dilectissimi Domini nostri Iesu Cristi
amen. Dilecte sorores in Christo, mane cum sonitum
pulsantis audieritis, festinanter surgere debetis ex lectulis cum tanto feruore deuotionis ac gratitudine, quasi
essetis in presencia dilectissimi Domini nostri Iesu
Cristi et sanctorum angelorum eius, humiliter vos
prosternentes ad oracionem deuotam fundendam ante
pedes amabilissimi Domini Iesu, et rogantes cum humiliter ardenti ac cordiali desiderio, ut dignetur vobis
tribuerc diem ilium totum expendere in summam
laudem suam et gloriam, prout salubrius vobis et consororibus vestris sit conducibilius ad quietem 'et pacem.
Quo facto cum articulo quodam dominice passionis
ardenter et affectuose leuabitis corda vestra ad Dominum, incipientes legere matutinas, quas vigili et alacri
corde affectuosoque desiderio Domino persoluetis.
Existimabitis enim vos stare in presentia Domini
Saluatoris et sanctorum angelorum eius, quia sancti
angeli cum magno desiderio considerant quam deuote
et ardenter Domino Deo horas nostras legimus et
i) Zie over het klooster Frenswegen bij Nordhorn, Acquoy,
YWWindesheinz, dl. III, blz. 28-30; MS. 8849-59, fol. 79 vo -89 vo; D. J. M.
Wüstenhoff, Frendeswege in de Windesheimer Congregatie ingelijfd door
paus Bonifacius IX (Archief voor Ned. Kerkgeschied., dl. V, 1895, blz.
326-335); C. N. Wybrands, Het klooster Frenswegen (in Eigen Haard,

jaarg. 1902, blz. 1 3 8 -1 43, 1 49 -1 54, 164-168, 18o-183). Wat den prior
Hendrik Loder betreft, zie de in het register van Acquoy's werk

aangehaalde plaatsen.
2) Het opschrift is met rooden inkt onderstreept. De ver
hoofdletter I is eveneens rood.
-sierd
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JOHANNES BRINCKERINCK
EN ZIJN KLOOSTER TE
DIEPEN VEEN.

W. J. KÜHLER.
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offerimus l), ut et ipsi oraciones nostras et pia desideria
confestim amabilissimo Domino suo et nostro possint
offerre. Sed prochdolor, si vano, deside et tepido corde
legimus horas, statim assunt demones, qui illas offerunt
principi suo cum gaudio. Finitis vero horis, poteritis
opera vestra exteriora incipere cum silencio et tali
affectu et desiderio, ut singule ex vestris intrinsecus
cuperent, vellent et dicerent: „O Domfine Iesu, vtinam
possem sola cuncta perficere que in loco agenda sunt 2),
quia ad spiritualia minus idonea sum, ut cetere sorores
Fol. 169 vo. ab his ex- // onerate tanto se possent ad te conuertere
liberius atque deuotius". Noueritis eciam, dilectissime
sorores, multum nobis necessarium esse, ut ante tempus
oracionis ardenti desiderio nos preparemus, si volumus
in oracione nostra deuote et affectuose coram Domino
inueniri. Q In principio misse humiliter vos prostemetis
ante conspectum amabilissimi Domini Iesu, et affectuosis suspirijs et desiderijs confitebimini illi omnes
defectus vestros, et precipue vicium illud, in quo magis
exceditis. Sub missa ponatis ante oculos vestros amabilem passionem Domini lesu, cum magno et ardenti
desiderio et ingenti gratitudine desideria vestra et corda
totaliter effundentes ad dilectissimum Dominum Iesum,
ei gracias agentes ex totis viribus vestris, quia ipse,
qui tam incomprehensibiliter magnus est, dignatus est
tanta et tam grauia atque multiplicia tormenta pro
vobis agere et pati. Insuper cordiali desiderio ineffabilem et amabilem passionem dulcissimi Domini lesu
i) Hierboven is „persoluimus" geschreven.
Zelve had Salome vroeger in Meester-Geertshuis naar dat
woord gehandeld. Verg. HS. G, fol. 119 r° en vo: „Sij was
sonderlinge vlitich op oer werck ende plach soe vuerichlike te
arbeiden, als of si dat werck allene wolde doen als si oec onder
tijden geerne ghedaen hadden", enz.
2)
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offeratis Patri celesti tamquam acceptabilissimam hostiam,
addentes precelsa et dignissima merita gloriose Virginis
Marie, laudes quoque et puritatem sanctorum angelorum, omniumque sanctorum merita et communem
oracionem tocius sancte et catholice ecclesie, quineciam
humilitatem, amorem, pia desideria omnium bonorum
hominum in oblacionem acceptabilem et placitam Deo
pro vobis et pro omnibus peccatis vestris. Et cum ista
oblacione poteritis corda et animas vestras plena
mortificacione et abnegacione vestraipsius offerre Domino
Deo cum perfecta et confirmata voluntate numquam
discedendi a seruicio eius. Quineciam dilectissime sorores, si feruide et diligentes essemus, possemus per
gratiam Domini nostri amabilem passionem Domini
Iesu ita reuoluere et mentibus nostris inprimere et
nos illi affectuose vnire, ut parate efficeremur omnia
agere
et pati, que ipse super- /J euenire permitteret,
Fol. 170 ro.
siue correptio fuerit, siue humiliacio, siue temptacio,
sine quod contemnamur et despiciamur ab omnibus
hominibus. Ad quas mortificaciones pacienter ferendas
nisi conate fuerimus, parum utilitatis inferet nobis et
parui ponderis erit dominicam passionem tepido corde
reuoluere. Si vero per huiusmodi mortificaciones et
abnegaciones vos conuerteritis ad Dominum, ipse sua
largissima et effluentissima gratia influet mentibus
vestris, plus docens et instruens vos in momento temporis, quam possit 1) mortalium aliquis scribens aut
instruens. Q Cum vero tempus refectionis aduenerit,
desidero ut cum silencio * oris * et sine strepitu
refectorium adeatis et pariter cum deuotione mentis
benedictionem mense legatis. At ille, que seruiunt
mensam et que in coquina sunt digno et pio affectu,
i) Na possit is „quis" doorgeschrapt.
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cum magna reuerencia parabunt escas et sororibus
apponent, veluti si ipsi amantissimo Domino Iesu et
dilecte Matri eius et omnibus sanctis pararent escas
atque apponerent. Ille autem, que recumbunt in mensis,
simili modo cum magna reuerencia inclinatis capitibus
suscipient cibos, tamquam ab angelis administrarentur.
Desidero eciam, ut inter edendum sepius corda vestra
leuetis ad Dominum. Et quelibet vestrum affectuoso
corde et ingenti desiderio nitatur apprehendere quod
in scutella vilius viderit et esui magis ineptum. Si vero
aliquis cibus aut potus apponitur nature vestre aut
appetui contrarius veniat in mentes vestras, quod rex
eterne dulcedinis, amabilissimus Dominus Iesus felle
et aceto propter vos in cruce potatus est. Oportet
eciam, ut oculos vestros inclinetis et diligenter custodiatis tempore comestionis, nec eciam scire conemini
Fol. 170v0. quid // assidentes ante se habeant aut comedant, sed
feruenti desiderio corda vestra cum auribus conuertite
ad lectionem que recitatur, ut animo vestre non minus
reficiantur ex verbo Dei, quam corpora ex cibo terreno.
Scio namque multas ex sororibus nostris ita se ab
intra conuertere ad Dominum Deum dum comedunt
et tam custoditas esse in oculis, ut nesciant que sibi
assideant aut quid ante se habeant; nec eciam querela
aliqua auditur a sororibus nostris super his que apponuntur, sed humiliter et simpliciter cum graciarum
actione apposita comedunt. Audiui et a confessore
nostro, quod numquam ex quo nobiscum * habitauerit * querelam aliquam audiorit super cibo. Sed frequenter audiui sorores nostras conqueri, quod copiosius
quam opus sit et delicatiora quam quondam cibaria
apponantur, cum tamen tantummodo grossa et communia sint que illis anteponuntur. Agnosco insuper aliquas, que nesciunt quid sit quod ante se habent, eo
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quod eciam tempore refectionis totaliter se vniunt et
cordialiter cum Domino Iesu. Hec, sorores carissime,
ideo scribo caritati vestre, quia cupio ut corda vestra
in nullo occupentur, sed solum que Domini sunt
affectuose reuoluant. Cum auteur surgitis a refectione,
legatis gracias cum feruenti gratitudine, rogantes Dominum Deum pro benefactoribus vestris, et pro remissione
peccatorum vestrorum, si forte in gula aut alijs excessistis. Hoc eciam peto, ut post refectionem ad minus
vna hora silencium obseruetis, quamuis congruum esset
tota die silere, et quod reliquum est diei cordialiter et
deuote in his que Dei sunt expendere, utpote in
rememoracione peccatorum vestrorum et negligenciarum,
in consideracione diei mortis incerte, diei tremendi
iudicij, penarum infernalium et retribucionis iustorum,
Fol. 171 ro. id // est vite eterne, beneficiorum Domini, vite et
passionis Domini Iesu, quemadmodum hec omnia, ut
existimo, in vsu vestro habetis et perfectius scripta in
libris vestris. Preterea in omni loco et tempore studebitis corda vestra frequenter crigere ad amatissimum
Dominum nostrum Iesum Cristum per breues oraciones cum gemitu aut suspirio fusas, videlicet: „Cor
mundum crea in me, Deus" 1), aut: ,Vcni sancte
Spiritus" 2 ), aut simile quid. Singulis eciam 3 ) horis
desidero, ut vosmetipsas inspiciatis et diligenter examinetis quantum profeceritis aut defeceritis, diligenter
considerantes propter quid gaudeatis aut contristemini,
i) Ps. L (LI), vs. 12.
2) Beroemde sequentie, thans nog in kerkelijk gebruik. Verg.
Wetzer and Welte, Kirchenlexicon, zw. Aufl., op „Sequenzen" (Bd. XI,

S. 159 ff.) en op „Veni sancte Spiritus (Bd. XII, S. 668).
3) Na „eciam" staat een enkele s zonder eenig afkortingsteeken, blijkbaar een schrijffout, die men vergeten heeft door
te schrappen.
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quid ametis et quid speretis. Q Vesperis singulis, cum
ante stratum vestrum sederitis, diligenter perscrutemini
qualiter preteritum diem expenderitis, confitentes Domino
et humiliter conquerentes defectus et negligencias
vestras, facientes firmum et forte propositum emendandi.
Q Cum contigerit vos exire conuentum ad agendum
quodlibet opus, hoc affectuose desidero, ut deuote
Dominum exoretis, ut custodiat introitum vestrum et
exitum, et ita exhibeatis vos in omnibus, in moribus
scilicet et gestibus, ut quicumque viderit vos aut loqui
audierit, ex vobis emendetur et edificetur. Noui namque
sorores quasdam, que tam custodite erant in oculis
cum emisse foris essent in plateis, ut pene curribus
fuissent oppresse, nisi Dominus custodisset easdem,
tamque festinanter expletis negocijs reuertebantur ad
domum, ut visa alonge domo putarent se paradisum
terrestrem i) inspicere. Cum seculares ad vos veniunt,
hoc singulariter expeto, ut singule fugiant, vitantes
coloquia eorum, et pigre sint ad hospites suscipientes.
Fol. 171 vo. Sed et illas, que ordinate sunt ad Jf loquendum cum
illis, hortor et moneo, ut caucant interrogare de rumoribus seculi et loqui de vanis et inutilibus materijs.
Quod si ipsi seculares incéperint loqui vana et secularia,
interrumpatis, si potestis, sermones eorum alijs bonis
materijs Dominum Iesum concernentes aut sanctos
eius. Q Desidero eciam cordialiter, sorores carissime,
ut totaliter vos subiiciatis matri vestre et his qui presunt vobis, non solum non agentes, sed nec cogitantes
quidem que illis aut scitis, aut aduertere potestis non
complacere aut nolle; sicque cupio vos esse affectas
ad matrem, ut nichil graue putetis aut molestum quod

i) Verg. HS. D, blz. 248 en boven, blz. 282.
24
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illa mandauerit. Nitamini eciam ita exuere proprium
velle et matris induere, ut vna sit voluntas et idem
consensus vtrimque; ut quecumque voluerit illa et vos,
et que illa noluerit nec vos velitis. Eas auteur, que
matrem adiuuant in custodia domus, rogo et moneo,
ut tam humiliter se illi subiiciant, ut libere et secure
possit agere prout melius et utilius esse cognouerit,
quemadmodum ego facere possum cum adiutricibus
meis et omnibus sororibus meis, quamuis indigna sum
et nimium vilis et inutilis ad officium mihi impositum.
Verumtamen onus officij pene sine onere suffero, quando
considero sororum humilem subiectionem, quomodo
scilicet humiliter cedant et se inclinent, de nullo se
intromittentes aut loquentes preterquam de eo, quod
ad curam earum pertinet, ad hoc solum intente, ut
consciencias suas puras et mundas conseruare possint
et soli Domino complacere. Que omnia et multa his
similia quotidie in eis letanter intucor. Cognosco namque sorores quasdam tam obedientes, ut si preciperem
quod domum incenderent vel tecta deiicerent, mox
sine contradictione complerent; similiter si injungerem
Fol. 172 ro. illis, ut ultra centum // miliaria pergerent, sine ulla
dilacione parate inuenirentur confestim exire. Quapropter
sepius netesse habeo premeditari quid iubeam, quia
multas indiscretas in obediencia inter nostras agnosco.
Insuper libere affligo, exercito et corripio illas; quantoque magis hec facio, tantomagis me diligunt, corda
sua aperiunt et liberiori corde accedunt ad me. Tales
eciam sunt, ut opus sit mihi excogitare aliqua, per
que humiliem eas aut comprimam. Quod si non fecerim,
contristantur, timentes ne minus bene contenta sim eo
quod solitas epulas minus impendam. Omnia quoque
que infero et que patiuntur a me paruipendere videntur;
hoc solum magnipendunt, si bene contenta sim et erga
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se libera 1). Hec idcirco intersero et scribo, ut agnoscere
possitis quantum desiderem vos humiliari et subhei
superioribus vestris. Audiui eciam quod venerabilis
pater poster, magister Gerardus Grote, dicere solet
quod 2 ), si superiores domum incenderent, subditi in
tantum ad obedienciam conuersi esse deberent, ut
nee semel quidam interrogarent ob quam causam id
factum esset. Dominus quoque Iohannes Brinckerinc,
venerabilis pater noster, aliquando dixit nobis: „Si
dyabolus ordinaretur nobis superior aut rector, non
posset nobis mala suadere et consulere, si nos humiliter
illi subiiceremus in vera obediencia propter Dominum
nostrum lesum Chrlstum". (I Desidero eciam ex toto
corde, ut omnimodis studeatis pacifice et caritatiue
inuicem conuersari, ad quod facilius peruenire non
potestis, quam ut singule se humiliare nitantur, minime
esse velint, suamque voluntatem derelinquentes, que
alteri placita sunt tota virtute implere festinent, et
quod quelibet ex vobis culpam alterius in redargucione
libenter super se imponi sinat, eciam si culpabilis non
sit. f Hoc eciam peto, ut certatim quelibet vestrum f
Fol. 172 vo. conetur prima esse in humilibus et abiectis operibus,
et ut caritatiuo certamine certetis altera alteram precedere et preponi in huiusmodi; similique modo, cum
in opere fueritis congregate, certent singule viliora
instrumenta preripere. Audiui enim aliquando a quodam
presbitero multum deuoto, quod gracia Dei in nulla re
facilius inuenitur quam in humilibus et abiectis operibus, si contra sensualitatem ex amore Dei fideliter
impleantur. Hec namque sororum nostrarum hactenus
i) Verg. HS. D, bIz. 14.
2) Dit „quod" staat boven
duiden aan, dat

den regel geschreven; teekenen
men het hier moet invoegen.
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obseruata est consuetudo, ut quando ad laborandum
conueniunt, singule sine intuitu proprii commodi ferventer et affectuose alijs opus ex manibus preripiant, ita
ut jam sepius ab alijs impletum inueniant priusquam
iste possint manus apponere. Sepe quoque ad me
veniunt flebilibus oculis ut vix eas possim consolari,
de nullo molestiam inferentes, quam quod non sinam
eas accedere ad omnia vilia opera, quod summe desiderant. Sunt et alie quedam, quarum summa molestia
est, quod ire non preualent cum ceteris ad opera vilia,
eo quod debilitas nature prohibeat. Sorores eciam
nostre tam abiecte et viliter indute ad laborandum
egrediuntur, ut si viderentur ab aliquo seculari minus
que Dei sunt intelligente, magis eas derideret quam
honorem impenderet. Eciam multas noui in domo nostra,
que nichil aduertunt aut curant qualiter vestiantur
extrinsecus, sed ad hoc solum intendunt et satagunt,
ut Domino Deo placere possint intrinsecus; tamque
interne sunt et custodite in moribus et in oculis suis
eciam cum in opere fuerint, ut nesciant que assistat
aut assideat, siue que eas transeundo pretereat. Quod
eciam non solum obseruant in opere, sed eciam in
choro: ad spacium duarum vel trium horarum stantes,
non semel quidem ad circumspiciendum aperiunt oculos,
Fol. 173 r°. quod eciam cautissima obseruacione scru- // tata sum.
Oh dilectissime sorores, omnium sororum nostrarum
virtutes describere nimis prolixum esset, sed et ego ad
hoc minus digna sum. Q Cum sorores cum matre sua
conueniunt, tunc valde desidero, ut collocutio sit de
Domino nostro Iesu Christo et de amabili benignitate
eius, quam exhibuit nobis, et de eius amatissima passione,
quam pro nobis sustinuit, et vita, moribus et conuersacione sanctissime Matris eius. Item de vita et doctrina
sanctorum, ut talibus pijs coïloquiis excitentur ad
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mortificandum semetipsas et ad imitandum exempla et
doctrinas sanctorum. Poterunt eciam, cum conuenerint,
se mutuo caritatiue admonere de defectibus, que in
inuicem considerauerunt; caueant tamen singule, ne
quid ex passione proferant. Cumque aliqua se senserit
prouocatam ad dicendum aliquid ex passione, magis
eligat reticere vel, si utile est ut dicatur, interroget ex
matre et dicat: „Ego libenter dicerem aliquid sorori
illi, sed sentio me ex passione moueri et non ex cantate". Si vero tune mater iusserit ut dicat, cum omni
humilitate et verecundia dieet : „Visum est mihi de
sorore illa hoc vel illud; cum mihi quid tale contingit,
sic vel sic me habeo; potest tamen in ea alia intencione aut melius fieri". Et studeatis modis omnibus,
ut admoniciones mutue et correptiones in tali amabilitate
et cantate fiant, ut magis excitent mutuam caritatem
quam prouocent indignacionem. Et si videritis defectum
aut infirmitatem in inuicem, studeatis semper excusare
in cordibus vestris, cum humili subiectione considerando
scilicet propriam infirmitatem et defectus multiplices.
Assuefaciatis eciam obsecro, ut aspiciatis vos mutuo et
honoretis tamquam thronum sanctissime Trinitatis et
tamquam templum in quo requiescat Spiritus sanctus'),
reputantes vos indignas altera alterius osculari vestigia.
Fol. 173 vo. Et multum // cordialiter desidero, ut caueatis ab inuicem
dicers quod minus edificatorium est, dicendo: „Hec
debilis est; ab illa vero oportet nos multa sufferre ;
ista quoque onerosa est communitati", et similia. A
talibus quippe verbis grauatur consciencia et multe
inquietudines exinde oriuntur in congregacionibus et
indignaciones in inuicem. Caueatis eciam vana et secur) Overgenomen van Brinckerinck. Zie HS. DV, fol 36 r°,
MS. 8849-59, fol. 45 v'.
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laria facta, que forte foris audistis, effundere inter
sorores, et ne iuuencula colloquatur iuuencule sine
scitu et permissione rectricis. Preterea, carissime, desidero
ne nimium blandimentis utamini in admonicione defectuum, sed ut inuicem fideliter et ex cantate eciam in
minimis admoneatis, quia, teste glorioso Hieronymo,
maximum signum est caritatis fraterne, ut mutuo nos
eciam in minimis admoneamus. Quapropter instantissime
rogate rectricem, ut libere vos comprimat, humiliet,
exercitet atque corripiat, nitentes in omnibus vos tales
exhibere, ut erga vos libera sit in omni loco et tempore.
Cauete eciam toto conatu, ne quid agatis eciam minimum sine licencia eius, vti discedere ab opere, lauare
quicquam aut resartire in vestibus, nec eciam bibere
sine assensu eius. Insuper in omni tribulacione, temptacione et similibus sitis illi aperte omnia manifestando,
ne dyabolus nidum in vobis inueniat si occultaueritis.
Non enim facilius potestis demonem vincere quam si
prodatis omne consilium eius, sed satagite, ne ex consuetudine defectus vestros illi aperiatis aut confiteamini,
sed cum vera contricione et proposito illos emendandi.
Caueatis eciam diu et minus utiliter loqui cum rectrice,
precipue ante prandium, ut, quia propter curam domus
turbatur erga plurima, habeat aliquando modicum
temporis redire ad cor et spiritualibus exercicijs occupari.
{[ Si vero cupitis ad vitam peruenire spiritualem, opus
Fol. 174 ro est ut a multilo- /j quio abstineatis, precipue in opere
manuali, quia labor manuum emplastnim est volnerum
peccatorum nostrorum. Necesse est igitur, ut, dum
vulneribus nostris mederi et medelam apponere satagimus,
omni circumspectione curemus ne per multiloquium
vulnus vulneri adiungamus, quod tunc eciam facimus si
infideliter * agimus * et propria commoda in labore
querimus. Legitur eciam de fratribus sancti Bernardi,
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quod cum in graui labore pariter essent, tanto silencio
cuncta agebant, ut tantummodo sonitus ligonum, securium
et aliorum instrumentorum audiretur. Sit eciam vobis
familiare, deuote orare et corda erigere ad Dominum
Deum in ipso labore, quia Dominus Deus non solum
querendus et inueniendus est in ecclesijs per oraciones
injbi fusas, sed inuenitur in omni loco et presens est
omnibus per graciam omnibus, qui pie desiderant ilium.
Verumtamen copiosiori gracia presens est in humilibus,
vilibus et abiectis operibus, que fiunt ex cantate et
cum desiderio ad complacendum illi. Et ut prodam ad
edificacionem vestram quc in me fecit opus, significo
vobis, quod in omni vita mea numquam me sensi sic
affectam ad Dominum, quemadmodum sensi cum, adhuc
potens in corpore, ad communes ibam labores cum
conuentu, utpote sunt pinsere, braxare, lanam carpere,
fodere, lauare et ad alia siue grauia, siue vilia que in
domo nostra agenda sunt. Insuper videtur mihi, quod
si possem ut aliquando potui, quod nullibi Dominum
Iesum delectabilius et amicabilius inuenire deberem
quam in supradictis operibus, et utique preciosus mihi
esset ingressus ecclesic. € Est eciam in omnibus bonis
congregacionibus consuetudo, quod a mane usque ad
vesperam ferialibus diebus fidcliter et alacriter operentur
opus suum, excepto co quod missam audiant, et si que
Fol. 174 va. fuerint, quibus hoc conuenire non potest, si- // ue
propter non differenda negocia, siue propter ministerium
coquine aut propter simile quid, hee in suis locis
permanent, sine murmuracione conantes amantissimum
et dulcissimum Dominum Iesum, quia in ecclesia non
possunt, in corde suo querere et inuocare. Est eciam
consuetudo in domo nostra ut, finita prima, quelibet
sororum alacriter ad opus suum accedat, siue sit carpere lanam, siue texere, siue nere, aut simile, excepto
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tempore in quo missam audiunt et horas in choro
legunt aut canunt. Cetere vero, que chorum non visitant a prima, ut ad vesperam semper laborant, dempto
tempore misse. Videretur eciam sororibus nostris, quod
magnum .ipsis dispendium inferret in amore diuino, si
non fideliter et alacriter open manuum suarum insisterent. Eciam agnoui, quod in principio fundacionis domus
istius quedam, eciam nouicie primitus domum intrantes,
a mane usque ad vesperam Brant in graai labore, portantes
lapides, carros terra replentes, parantes calcem et fundamenta adactorijs et ruderibus preparantes; que tamen in
his grauibus et continuatis laboribus tanta gracia a
Domino perfundebantur, ut de extericribus pene nichil
attenderent. Et cum aliquando lapides portabant cum
alla socia, ibant nescientes quo tenderent ex plenitudine gracie que erat in illis, sed tantum quasi absorpte interius sequebantur cam, que precedebat 1 ) in
gerulal). Hec nempe institucio nostra primaria fuit, ut
alacriter propter Deum open manuum intenderemus.
Quicumque ergo putauerit graciarn Dei et internam
dulcedinem in sola vacacione aut ocio inueniendam,
penitus errat. Teste namque Bernardo 3 ), opus manuum
sepius exprimit compunctionem cordis et deuocionem
puriorem efficit. Propter hec et plurimas alias causas
Fol. 175 ro. sancti patres in Egipto tam sedule laborauerunt, // et
propter hoc a sanctis patribus tam magnifice commendati sunt. Q Desidero insuper, sorores carissime, ut
humili et abiecto habitu incedatis, sitque vestium
i) Onzekere lezing ten gevolge van veranderingen. Er staan
twee p's met het teelten van „pro" en van „pre".
2) Dit wordt HS. D, blz. 215, verhaald van Elsebe Hasenbroecks.

3) Bernardo is onderstreept met rooden inkt.
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vestrarum pannus grossus et rudis, prout est 1 ) apud
sorores nostras Domus magistri Gerardi Magni, quia
deformitas exterior ate ue despectio abscondit interins
Dominum Iesum. Specialiter quoque desidero, dilecte
sorores in Christo, ut cum omni humilitate vos subiiciatis confessori vestro, et quicquid ipse dicit aut
consulit, recipiatur tamquam a Domino Deo transmissum
fuerit. Q Sorores carissime, dulcedinem et saporem
sentire in Domino Deo multum delectabile est; sed
fundamentum tocius sanctitatis in hoc consistit, ut
integraliter abnegemus nosmetipsas et mortificemus
malas affectiones nature nostre corrupte, insuper et
voluntatem nostram conuertamus ad Dominum et earn
toto conatu conformemus voluntati illius. Magister quoque
Gerardus Magnus, venerabilis pater noster, in quodam
loco scribit, quod intus derelinqui a Domino et foris
nichilipendi et despici ab omnibus hominibus et hee
pacienter posse portare, excedit in merito omnem
contemplacionem. Quia cum Dominus tribuit nobis
dulcedinem et solacium, tune ministrat nobis; sed
quando nos in multis tribulacionibus et temptacionibus
fideliter illi adheremus, tune illi seruimus, quod est
multo maioris meriti. Hee tamen idcirco non dico, ut
tepide sitis et pigre in oracionibus vestris et tempora
oracionis inutiliter expendatis, sed cum magna diligencia
et vigilantibus animis est nobis et vobis et omnibus
hominibus necessarium querere graciam Dei. Si auteur
consolacio et interna dulcedo prestetur nobis a Domino,
hanc cum magna 2) graciarum actione suscipiemus; si.
auteur illam, quam 3 ) dedit, aliquando subtrahat, eque
i) Doorgehaald: „apud nos et".
2) Na „magna" is „gaudio" doorgehaald.
3) Er staat: qua.
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ut antea in omni loco et tempore conabimur adherere
Fol. 175 vo. Domino deuotis j desiderijs et pijs affectibus. Q Sorores
carissime, hec rudia et simplicia scripsi vobis, tamquam
nescientibus ea. Spero tamen, quod plura sapiatis et
maiora, quam scribere valeam. Ad rectricem. Q Dilectissima soror, quia tibi cura domus commissa est,
propterea hortór et moneo, ut sororibus tuis 1 ) similis
sis in cibo et potu et in labore communi, in quantum
infirmitas nature tue 2) permittit, quia hoc ad te
pertinet, ad me quoque et ad omnes qui alijs presunt.
Insuper peto, ut dulciter, amabiliter et deuote te habeas
inter sorores tuas, ut omnes prouocentur ad diligendum
te atque timendum. Non tamen dico, ut quasi blandiendo
vicia palpes, sed ubicumque 3) potueris conare fideliter,
ut defectus et negligencie corripiantur et emendentur;
verumtamen quicquid a sororibus tuis benignitate impetrare valueris, non utaris in eo seueritate aut austeritate
sine consilio et assensu confessoris. Dilecta soror, hoc
eciam peto, ut teipsam cum sororibus tuis studeas in
disciplina seruare, et de die in diem coneris proficere
de virtute in virtutem, quia profectus domus et custodia discipline cum ceteris bonis institucionibus multum
ad te pertinent et in te consistent; quapropter desidero,
ut diligenter opercris in vinea Domini, in qua posita
es, ut illam fructiferam facias per bonas consuetudines
et exercicia virtutum, secundum consilium venerabilis
Prioris de Noorthorn. Cum auteur sorores ad te veniunt,
que in tribulacione sunt posite, peto ut eas amanter
et dulciter consoleris, instruas et admoneas. Et quando
racio postulat, poteris eas arguere et increpare, et hoc
i) Doorgehaald: vestris.
2) Doorgehaald: vestre.
3) Doorgehaald: noueris atque.
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sine personarum acceptione. Quia si vna familiariter
attrahatur et pie tractetur, altera vero plus equo corriFol. 176 ro. piatur, vni- f 1 tas et concordia vulnerantur. Non tamen
ab re est et indecens, ut virtuosiores plus ceteris diiigantur. Si vero alique in temptacione et tribulacione
fuerint, fideliter, peto, succurras illis et adiuues, prout
potueris; quod si non suffeceris aut materia fuerit
intricata, consulatur confessor super his, que facienda
sunt. Q Desidero eciam, carissima soror, ut aduenientes
hospites 1) amicabiliter et hilariter suscipere cures,
tamquam ipsum Dominum Iesum, et exhibeas eis omnem
humanitatem et caritatem pro posse tuo, ut edificentur
qui ad te veniunt. Susceptionem vero hospitum
non quibuscumque, sed tantum notabilioribus sororibus imponere debes, a quibus aduentantes instruantur
et edificentur. Cetere vero sorores non occupabuntur
cum hospitibus, nee eciam loquentur eis sine licencia,
et maxime iuniores, quia in domo nostra nemo accedit
ad fenestras locutorias, exceptis duabus ad hoc ordinatis,
aut si alicui alteri specialiter iusserim. If Desidero insuper, ut prouideatis ne multiplicetur introitus secularium hominum ad vos intra septa loci, et precipue
dissimilium personarum, nisi forte ille, que ad vos
veniunt ut edificentur et ad bona formentur. Eciam peto,
ut non sine vrgente necessitate permittas exire sorores
ad consanguineos et amicos, et precipue iuniores et
eciam has, quibus noueris non expedire. Q Carissima
soror, hoc eciam peto, ut in diebus festis post meridiem
per vnam horam siue per duas conuoces sorores tuas,
et conferas inuicem de defectibus et negligencijs que
succreuerunt, ut mali mores et consuetudines praue
corrigantur et emendentur, hoc tamen semper obseruato,
i) Doorgehaald zijn de uitgangen: aduenientibus hospitibus.

38o

ut admoniciones tue et correptiones ex cantate et
Fol. 176 vo. caritatiue procedant. Sic // namque conuenire in vnum
valde nutrit caritatem mutuam et sorores efficit vnicordes; multoque vtilius est, ut ita tempus expendant
quam hinc inde circumeundo aut fabulando. Dilectissima
soror, cui cura domus imposita est, humiliter peto, ut
solicite caueas inutiles confabulaciones et crebrius hinc
inde circuire sine necessitate, sed magis tempus, quod
ab occupacionibus vacuum est, expendere cures in
recollectione tueipsius et postulacione a pio Domino,
ut tibi concedat sic sibi vniri, ut nec exterioribus
occupata separeris ab illo, quia facile retrocedit
homo et aridus corde efficitur, nisi cautissime prouídeat
sibi exterioribus et temporalibus occupatus. Desidero
eciam cordialiter te curam impendere, ut sorores tue
silencio studeant, et precipue in die quo venerabile
sacramentum dominici corporis susceperunt, ne videlicet aliqua sine necessitate loqui presumat, donec hora
vesperarum transient. Insuper conare totis viribus, ut
sorores proficiant in virtutibus, in mutua videlicet cantate,
in humilitate, in obediencia et ceteris, sicut spero facis
ex gracia Dei et exemplum facies. Habeat gratum
caritas tua munusculum istud, quod paruitas mea scribendo composuit; impleat Deus atque perficiat secundum
magnitudinem desiderij tui. Explicit exhortacio matris
Salome, quondam priorisse in Diepenven 1).
Scripsi anno 1501 0 in die sancte Margarete virginis 2 ),
in Zwollis.
,

i) Deze zin is onderstreept met rooden inkt.
2) 13
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Vrouwekerk (L.), zie Mariakerk.

Vryen (Griete des), d., 2 99.

W.

Wilp, 34 6 .
Wilsem Iona.

Windesem (Anne van), pr., 89a.
Windesheim, jaarlijksch generaal kapittel, 78 vo 82 88
102 104 153.

Windesheim (kapittel van), zie
Congregatie.

Windesheim, klooster, 2 22 23a
2 9 v 49 5 2 a 55 59 62 682 72
73a v 8o 10 6 116 v 140 1 43
1622 225a 22 7av 3 1 7 3 2 9 348 2 .

Wael (Johannes de), 208 2I2ay.
Walvis (Hendrik), 68.
Wanninck (Dirk), r., 99a.
Warmond, klooster te, 151 v.
Warnsveld, 109.
Werra, 326.
Wesel, geestel.huis te, 319 320a.
Weser, 232 319 326.
Wessel (proost), 172a 3 2 5.
Wevelinkhoven (Floris van),
bisschop van Utrecht, r2
,9a 22 26.

Wiel (Clara van den), 1 59•
(familie van den), 136.

(Salome van den) [de
oude], d., 104 159 218349.
Wiel (Salome van den) [de
jonge], pr., 89a.
Wijhe, 136a 156.

Windesheim (prior van), 66v
79 vv 99 119 140 152 164V
215 271 285 3 0 9 3 2 9.

Wolterken, 52.

x.
Xanten, zusterhuis te, 314 319.

M
Zeeland, 38a,
Zerbolt (Gerard), 196a.
Zutfen, 9V 38 114 126.
(graafschap), 71.

Zutfen (Johannes van), r., Ioo.
Zwarte (Dirk en Johan), 1 39.
Zwolle, 34 65 117 I23vv 139V
208 3 1 3 345 a 35 22 v 380.

Zwolle (Herman van), r., Iona.

AFKORTINGEN.
a
v.
vv.

enz.
pr.
spr.
r.
d.

beteekent aanteekening.
„
„
„
„
„

„
„

volgende bladzijde.
twee of drie volgende bladzijden.
eenige volgende bladzijden.
priorin van Diepenveen.

suppriorin van Diepenveen.
rector van Diepenveen.
bewoner of bewoonster van Diepenveen.

STELLINGEN.

I.
Hoewel de bisschoppen Guy van Avesnes (1310) en
Jan van Arkel (1346) bepaald hadden, dat het jaar met
Kerstdag zou beginnen, rekende men te Diepenveen
volgens den circumcisiestijl.
II.
Ten onrechte verwerpt Acquoy („Het Klooster te
Windesheim", dl. I, blz. 46-49) het bericht van Busch,
dat Gerrit de Groote op zijn sterfbed bevolen heeft een
klooster te stichten.
III.
De Broeders des gemeenen levens hebben voornamelijk op de godsdienstige opvoeding der jeugd
invloed geoefend en bijna niet op het verstandelijk
onderwijs.
IV.
Als bronnen voor de kennis van de middeleeuwsche
eschatologie moeten de Nederlandsche „Quatuor Novissima" — het „Cordiale” van Gerard van Vliederhoven
en het „Memoriale" van Dionysius den Karthuizer —
boven Dante's „Divina Commedia" gesteld worden.
V.
De Doopsgezinde martelaars, die wij in het „Offer
des Heeren" leeren kennen, geven noch van ziekelijke
opwinding, noch van jagen naar het martelaarschap
blijk.

VI.
Ten onrechte schrijft Wedel („Abrisz der Geschichte
der Mennoniten", Bd. IV, S. 135 f.) het hoofdaandeel in
het eerste protest tegen slavernij in Amerika toe aan
Doopsgezinden in plaats van aan Kwakers.
VII.
In de „Confessio Tetrapolitana" (1530) mag uit de
woorden in Cap. XVIII over het Avondmaal: dat Christus
„verum suum corpus, verumque suum sanguinem, vere
edendum et bibendum in cibum potumque animarum
et vitae aeternoe dare per sacramenta dignatur", niet
afgeleid worden, dat de opstellers van deze belijdenis
het gevoelen van Luther waren toegedaan.
VIII.
Zwingli is in zijne beschouwing van den mensch
vóór den val onder den invloed zoowel van de dualistische philosophie van Seneca, als van de scholastieke
leer aangaande het donum superadditum.

IX.
In Genesis XII : 1 is i17'7if? juist weergegeven door
de Statenvertaling met: maagschap, en onjuist door de
Leidsche Vertaling met: geboortegrond.

X.
De reconstructie, welke Cheyne („Jewish religious
Life after the Exile", p. 160 ff.) van het boek Job geeft,
is niet aannemelijk.
Xl.
In Lukas Xl : 2 is: W1- rw TÓ b viov 7rveU fth a Écp' i7,uaQ
fcxi x,« apin «-rw i ,uas een betere lezing dan : ék9«Tw i
Ra0.1í^eía Qou.

XI[.
De overlevering bij Origenes, dat de tweede Emmausganger Simon heet, is ontstaan door de lezing Lukas
XXIV : 34: ?éyov-re; (voorkomend in den Codex Bezee
Cantabrigiensis) in plaats van Aéyovr«'.
XIII.
In Rom. VIII is er geen verschil in beteekenis tusschen
av Xpea-r 'Ina ob (vs. I) en erve u &EoD (vs. 9).
-

XIV.
Het onsterfelijkheidsgeloof beheerscht in hooge mate
de bepaling van het doel, waarop het zedelijk streven
zich heeft te richten.
XV.
Het gevaar bestaat, dat de tegenwoordige zedelijke
stroomingen de neiging tot en de behoefte aan zedelijke
zelfopvoeding verzwakken.
XIV.
Ten onrechte zegt Lecky (,,History of European
Morals", vol. II, p. 370) : „There is no fact in modern
history more deeply to be deplored than that the
Reformers .... should have levelled to the dust, instead
of attempting to regenerate, the whole conventual system
of Catholicism".
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