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VERANTWOORDING
Voor dit boek is gebruik gemaakt van een groot aantal middeleeuwse en andere bronnen, waarvan een aanzienlijk deel niet is uitgegeven. Omwille van
de overzichtelijkheid is ervoor gekozen naar deze bronnen te verwijzen met
behulp van sigla of afgekorte titels. Een overzicht daarvan vindt men in de
rubriek AFKORTINGEN, waar tevens is aangegeven of er direct uit de bron is
geciteerd of dat er van een editie gebruik werd gemaakt. Bij het citeren van
historische bronnen stond de leesbaarheid voorop. Eventuele afkortingen
zijn daarom stilzwijgend opgelost. De spelling van ulvlw en ilj is aan het
moderne gebruik aangepast, evenals de interpunctie. Het gebruik van
hoofdletters in deze citaten is zoveel mogelijk beperkt. Citaten uit het Lafijn zijn in de lopende tekst in vertaling weergegeven; in toegevoegde noten
vindt men de oorspronkelijke lezing. Plaatsen waar ik in de tekst heb ingegrepen, hetzij in geval van reconstructie in verband met tekstverlies hetzij
ter correctie van vergissingen van de kopiist, zijn met vishaken (< )) gemarkeerd. Enkele grotere ingrepen worden verantwoord in noten. Wanneer een
deel van de passage niet wordt aangehaald, is dat aangegeven met: [...].
Woordverklaringen en andere toelichtingen bij citaten zijn eveneens tussen
rechte haken geplaatst.
Om het betoog niet te zwaar te belasten, is in een tweetal bijlagen een
grote hoeveelheid feitelijke informatie op een rij gezet. Bijlage i, Dertien
Windesheimse vrouwenkloosters, geeft korte overzichten van de geschiedenis van deze kloosters, vanzelfsprekend met bijzondere aandacht voor de
productie van teksten en geschriften. De tweede bijlage, Auteurs, teksten en
bronnen, brengt relevante gegevens bijeen, in de eerste plaats over de Windesheimse zusters die als auteur optraden, en verder over enkele voor deze
studie belangrijke teksten en bronnen.
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Er bestaat een aardig gedicht uit het begin van de zestiende eeuw, getiteld
Een refereyn van twee patenen die reformeren woudden een nonnen
cloester. Jan Frans Willems bezorgde er in 1845 een editie van in zijn Belgisch Museum. Het refrein beschrijft op komische wijze hoe een oude en
een jonge pater samen een vrouwenklooster gingen visiteren. De oude
broeder signaleerde toestanden die niet in overeenstemming waren met de
statuten en wilde het klooster daarom hervormen. De jonge broeder daarentegen vergoelijkte het gedrag van de zusters. Hij begreep wel waarom zij zo
graag vrolijk waren en mannen in hun klooster toelieten. Het besluit van de
nonnen stond dan ook snel vast: zij aanvaardden de jonge pater als hun
leidsman en stuurden de oude broeder weg, quia nolimus vos [=want wij
willen u niet].
Voor ik aan dit onderzoek begon, zou dit refrein niet mijn aandacht hebben getrokken. Het kloosterleven speelt zich tegenwoordig af in de marge
van het bestaan, zeker voor iemand van protestanten huize. Dubbelzinnige
toespelingen op het kloosterleven zoals in dit refrein, zijn daardoor
moeilijk te plaatsen. Toen het onderzoek vorderde, begon ik steeds beter te
begrijpen dat de middeleeuwse situatie volkomen anders was. Het klooster
maakte integraal deel uit van het maatschappelijke systeem, ook al deed het
tegelijkertijd alle moeite zich buiten de `wereld' te plaatsen. Precies in deze
discrepantie ligt de kiem van het verval van geestelijke waarden waarmee
de middeleeuwse kloosters voortdurend werden geconfronteerd. Steeds
stonden er hervormers op die het spirituele leven wilden verbeteren, en
velen van hen stelden hun ideeën daarover op schrift. Daardoor beschikken
wij over een rijke geestelijke literatuur, die, anders dan het refrein over de
beide paters, door en door serieus is, maar daarom niet minder interessant.
Het schrijven van een dissertatie is een onderneming die men niet alleen
volbrengen kan. Thom Mertens waardeer ik zeer omdat hij zijn grote kennis
van de middeleeuwse geestelijke literatuur graag met mij deelde. In de Nijmeegse colleges van pater Rudolf van Dijk leerde ik veel over de Moderne
Devotie, en later voorzag hij mijn tekst van tal van kritische opmerkingen.
Paul Wackers ten slotte las mijn werk zeer grondig en bracht enkele belangrijke nuanceringen aan.
Het onderzoek bracht mij in tal van bibliotheken, archieven en andere instellingen in binnen- en buitenland. Ik dank hierbij alle medewerkers die
mij daar hebben ontvangen en van dienst zijn geweest. Een speciaal woord
van dank verdient prof. dr. Nikolaus Staubach van de Westfalische Wilhelmsuniversitát, die zo royaal was mij uit te nodigen om gedurende de periode oktober-december 1993 te komen werken bij zijn project Devotio
moderna, dat deel uitmaakt van `Sonderforschungsbereich 231: Trager,
Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter'. Ik bewaar
zeer goede herinneringen aan mijn tijd in Munster. Een bijzondere woord
van dank richt ik ook tot de benedictijnen van Egmond, die mij in de herfst
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van 1992 een aantal dagen gastvrij onderdak verleenden. Nergens had ik
het kloosterleven van zo nabij kunnen leren kennen als in deze prachtige
abdij.
Dat ik mijn proefschrift heb kunnen schrijven bij het Leidse NLCM-project van Frits van Oostrom is een onmiskenbaar voordeel geweest. Met
mijn collega's heb ik uitvoerig kunnen discussiëren en zonder voorbehoud
gegevens kunnen uitwisselen. Zij zullen hun bijdragen her en der in mijn
boek terugvinden. Ik dank Johan Oosterman in het bijzonder, omdat hij de
moeite nam om mijn manuscript te corrigeren. Wat ik nooit had kunnen
bevroeden, is dat het NLCM mij ook een levensgezellin zou brengen. Van
Dini Hogenelst leerde ik dat goed schrijven (ook) een zaak van geduld en
volharding is.

Leiden, Driekoningen 1997
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'Als

vrouwen zich ijverig inspannen, ontvangen zij dikwijls meer genade
en staan zij in hoger aanzien bij God dan mannen'. ' Johannes (of Jan)
Brinckerinck (t 1419), uit wiens mond deze woorden werden opgetekend,
wist waarover hij sprak. Hij wijdde heel zijn leven aan de pastorale zorg
van vrouwen. Brinckerinck was een van de voortrekkers van de Moderne
Devotie, de geestelijke hervormingsbeweging die in de late middeleeuwen
in de Nederlanden opbloeide en die het religieuze leven in NoordwestEuropa diepgaand heeft beïnvloed. De Moderne Devotie bood onderdak
aan grote aantallen vrouwen die een geestelijk leefwijze wilden aannemen.
Zij vonden in Johannes Brinckerinck een van hun vurigste pleitbezorgers.2
Brinckerinck heeft zich zeer beijverd om de talrijke vrouwelijke aanhangers van de Moderne Devotie te leren hoe zij vorm konden geven aan
het leven in gemeenschap dat zijn beweging voorstond. Het verwerven van
christelijke deugden als gehoorzaamheid en nederigheid was in zijn ogen
hun belangrijkste opdracht. De zusterboeken die uit een aantal door hem
geleide stichtingen zijn overgebleven, laten door middel van tientallen
levensbeschrijvingen van devote zusters zien hoe deze spiritualiteit van de
deemoed – of ootmoed, zoals de moderne devoten zelf zeiden – in praktijk
moest worden gebracht. Deze levensverhalen doen vermoeden dat het
geestelijk ideaal dat Johannes Brinckerinck hen voorhield, nauw aansloot
bij de behoeften die onder veel vrouwen leefden.
Brinckerinck ried de zusters aan om zich in hun jonge jaren in te spannen
om een boek met deugden aan te leggen, zodat zij daar op oudere leeftijd uit
zouden kunnen lezen. 3 Het gebruik van dit beeld is kenmerkend, niet alleen
vanwege de nadruk die de moderne devoten op deugdzaamheid legden,
maar ook omdat boek en schrift een belangrijke plaats innamen in hun
geestelijk leven. Sommige vrouwelijke moderne devoten hebben de raad
van Johannes Brinckerinck ook letterlijk opgevolgd. Zij zetten zich tot het
schrijven van geestelijke teksten, waarbij vaak het thema van de deugdzaamheid ter sprake komt. De meeste van deze auteurs volgden in dat opzicht getrouw de lijn die hun grondlegger had uitgezet. Alleen Alijt Bake
uit Gent week daarvan welbewust af. Zij kende de goddelijke begenading,
die volgens Johannes Brinckerinck vaker aan vrouwen dan aan mannen ten
beurt viel, uit eigen ondervinding en schreef daar vrijmoedig over. Omdat
zij vond dat de weg die naar de godservaring leidde haar meer te bieden
had, liet zij het door de Moderne Devotie geëffende pad van deemoed en
devotie achter zich, met noodlottige gevolgen.
Het is vrij uitzonderlijk dat middeleeuwse vrouwen zelf geschriften produceerden. Toch zijn de werken van de vrouwen van de Moderne Devotie
maar weinig bekend. Deze studie probeert gedeeltelijk in de bestaande
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leemte te voorzien door de geschriften van de meest produktieve groep, de
koorzusters van het Kapittel van Windesheim, centraal te stellen (§ 1.3).
Maar eerst is er aandacht voor de geschiedenis van de Moderne Devotie (§
1.1) en voor de spirituele opvattingen van deze beweging (§ 1.2 ), uiteraard
met bijzondere nadruk op het vrouwelijke aandeel daarin.

1.1 Een devote religieuze vrouwenbeweging

Johannes Brinckerinck en de moderne devoten waren al door talrijke andere kerkhervormers voorgegaan. Bijna vanaf de oorsprong van het christendom ontstonden er met grote regelmaat religieuze hervormingsbewegingen die streefden naar een leven in eenvoud samen met geloofsgenoten. Zij inspireerden zich steeds weer op het evangelie van Jezus
Christus, en stelden zich de eerste christengemeenten tot voorbeeld die
door zijn volgelingen, de apostelen, her en der waren gesticht. De middeleeuwse hervormingsbewegingen waren vaak de luizen in de pels van de
christelijke kerk. Ze hadden kritiek op het elitarisme en de machtsbelustheid van de clerus en de rijkdom en de pronkzucht van de Kerk. Aanvankelijk werden ze te vuur en te zwaard bestreden omdat hun ideeën voor ketters
werden gehouden. Paus Innocentius III (regeerde 1198-1216) zag als eerste
in dat het negeren dan wel verketteren van de religieuze bewegingen door
de Kerk principieel, maar ook praktisch gezien onjuist was. Hij integreerde
de apostolische idealen van armoede en prediking in de kerkelijke structuur
door Franciscus van Assisi 0. 1226) en Dominicus Guzman (t 1221) in de
gelegenheid te stellen nieuwe (bedel)orden te stichten. Via deze orden konden de uitbarstingen van religieus enthousiasme onder de gelovigen worden
gekanaliseerd. Aan de andere kant bestreed Innocentius III met harde hand
groeperingen die in zijn ogen werkelijk ketterse ideeën verkondigden. De
nieuwe orden der franciscanen en dominicanen waren hem daarbij tot grote
steun.
De Duitse historicus Grundmann was de eerste die de middeleeuwse religieuze bewegingen bestudeerde als een steeds weer opnieuw optredend
religieus-maatschappelijk verschijnsel. In zijn klassieke studie Religiose
Bewegungen im Mittelalter beschrijft hij de geschiedenis van deze
bewegingen tot het midden van de veertiende eeuw. 4 Grundmann
beschouwt deze middeleeuwse randgroepen met afwijkende ideeën op
geestelijk gebied als christelijke religieuze bewegingen, maar destijds werden ze onverkort als ketters bestempeld. Vernieuwingen in de geloofspraktijk dienden volgens de heersende opvattingen binnen de Kerk plaats te vinden. Toch kwam de impuls tot verandering vaak voort uit kringen die zich
meer of minder ver buiten de gevestigde orde bevonden. ' Opmerkelijk is
het grote aandeel dat vrouwen in deze middeleeuwse hervormingsbewegingen hadden. Grundmann spreekt daarom ook van een `religi6se Frauenbewegung'. Dit begrip, dat inmiddels algemeen ingang heeft
gevonden, kan tot verwarring leiden. Woordvolgorde en grammaticaal ver-
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band wekken namelijk de suggestie dat er wordt gedoeld op een soort
emancipatiebeweging avant la lettre, die voor vrouwen een plaats binnen
de kerkelijke hiërarchie opeiste. 6 Het ging echter om een beweging die
werd gedragen door religieuze vrouwen (mulieres religiosae). Dat is ook de
betekenis die in deze studie aan het begrip `religieuze vrouwenbeweging'
wordt gegeven.
De dertiende eeuw geldt als de grootste bloeiperiode, en het Maas-Rijngebied als de bakermat van de middeleeuwse vrouwelijke religiositeit.
Vrouwen kozen massaal de geestelijke leefwijze. Er moesten op grote
schaal nieuwe kloosters worden gesticht om deze toevloed te verwerken.
Vingen aanvankelijk de orden der praemonstratenzers en cisterciënzers
veel religieuze vrouwen op, vanaf de dertiende eeuw werd die taak met
name aan de franciscanen en de dominicanen toebedacht. ' Naast de klassieke monastieke leefwijze stonden er ook allerlei andere mogelijkheden
voor hen open. Sommige vrouwen zochten volledige eenzaamheid en werden kluizenares, anderen verbonden zich met het ideaal van praktische
naastenliefde en werden hospitaal- of gasthuiszuster. En in het bisdom Luik
ontstond de begijnenbeweging. Vrouwen vormden er kleine religieuze gemeenschappen zonder dat ze de officiële kloostergeloften aflegden. De
Kerk had en hield grote moeite met deze vrouwen, die niet in haar hiërarchische structuur konden of wilden passen. Het succes van de begijnenbeweging – overal in Noordwest-Europa werden in groten getale begijnenhuizen gesticht – leidde uiteindelijk tot strenge vervolgingen door de inquisitie.'
De opkomst van de Moderne Devotie in de laatste decennia van de veertiende eeuw past in het patroon zoals Grundmann dat voor de voorafgaande
eeuwen heeft geschetst. 9 Weer onstond er een hervormingsbeweging uit onvrede met de miserabele staat waarin de Kerk in deze eeuw verkeerde – met
als treurig dieptepunt het Westers Schisma: vanaf 1378 betwistten twee
pausen, een in Rome en een in Avignon, elkaar de heerschappij over de
Kerk van Christus. Ook de Moderne Devotie werd voor een belangrijk deel
gedragen door het enthousiasme en idealisme van vrouwen: tegenover iedere mannelijke devoot stonden er drie vrouwelijke. 10 Er is reden genoeg om
te spreken van een `tweede religieuze vrouwenbeweging' in de late veertiende en de vijftiende eeuw, als uitvloeisel van de opkomst van de Moderne Devotie. Een van de vragen die in deze studie worden onderzocht, is
in hoeverre deze tweede, devote vrouwenbeweging te vergelijken is met de
eerste."
Hoewel de Moderne Devotie al gedurende minstens een eeuw intensief
wordt bestudeerd – daarom wordt er hier slechts zijdelings op de
geschiedenis van de beweging ingegaan – krijgen de vrouwelijke devoten
doorgaans maar mondjesmaat aandacht. 12 Post beschouwt de vrouwen als
het passieve, receptieve deel van de beweging, omdat zij geen predikwerk
of andere pastorale bezigheden verrichtten. Actief waren zij volgens hem
slechts in die zin dat zij door hun persoonlijke bekering en hun overgave
aan hun leiders vele andere vrouwen tot inkeer gebracht hebben. ' Ook in
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het onderzoek van de middeleeuwse religieuze vrouwenbeweging, dat in de
afgelopen twee decennia een enorme impuls kreeg, nemen de Moderne Devotie en de tweede religieuze of devote vrouwenbeweging maar een marginale positie in. 'a Het is daarom wenselijk eerst een beeld te schetsen van de
Moderne Devotie als religieuze vrouwenbeweging.
Het oprichten van een religieuze vrouwengemeenschap was een van de
eerste tastbare resultaten van de bekering van Geert Grote (t 1384). " De
grondlegger van de Moderne Devotie stelde op 20 september 1374 zijn
ouderlijk huis in Deventer beschikbaar aan arme en alleenstaande vrouwen
die geestelijk wilden leven, naar het voorbeeld van de Deventer vicaris
Hendrik Stappe, die in 1342 zijn huis bij testament aan religieuze vrouwen
vermaakte. 16 Grote behield zelf twee kamers en enkele andere ruimten, die
dienden als uitvalsbasis voor zijn succesvolle predikreizen door de Noordelijke Nederlanden. In 1379 werden er statuten voor het Meester-Geertshuis
– de naam waaronder het later bekend werd – opgemaakt door het stadsbestuur van Deventer, dat de juridische zeggenschap over de zusters had.
Daarin is de hand van Geert Grote duidelijk herkenbaar. In het huis in Deventer voerden de bewoonsters aanvankelijk ieder hun eigen huishouding.
De zusters moesten leven van het geld dat zij met hun handen verdienden;
bedelen was ten strengste verboden. Grote pleitte meer dan eens voor het
regelmatig handwerk als methode om innerlijke zuiverheid te bereiken.
Opvallend is de bepaling dat er vanuit het Meester-Geertshuis geen nieuwe
geestelijke orde mocht worden opgericht. De paus had dat verboden, en
noch Geert Grote noch de stad Deventer hadden de intentie tegen diens
woord in te gaan."
Na het overlijden van Geert Grote in 1384 werd het geestelijk leiderschap over de zusters overgedragen aan Jan van de Gronde. Deze moderne
devoot van het eerste uur was weliswaar een voortreffelijk prediker maar
geen goede leider. 18 Van den Gronde werd na zijn dood in 1392 opgevolgd
door Johannes Brinckerinck uit Zutphen, die als jongeling tot het groepje
discipelen behoorde dat Geert Grote op zijn prediktochten vergezelde. Een
aantal van hen ging als broeders samenwonen in het huis van de Deventer
vicaris Florens Radewijns, die na de dood van Geert Grote het leiderschap
had overgenomen. Johannes Brinckerinck bleef heel zijn leven in het HeerFlorenshuis wonen. Onder zijn bewind kreeg de gemeenschappelijke leefwijze van de zusters in het Meester-Geertshuis steeds meer gestalte. De
bezittingen en verdiensten van de ingezetenen werden in één pot gedaan en
er werden voorzieningen getroffen voor de verzorging van oude en zieke
zusters. De bewoonsters van het Meester-Geertshuis werden daarom later
`zusters van het gemene leven' genoemd. Johannes Brinckerinck is
overigens niet de bedenker, maar wel een groot promotor van deze leef
wijze. 19 De zusters van het gemene leven worden gerekend tot de `semireligieuzen' : zij leefden weliswaar in gemeenschap, maar legden niet
zoals `volreligieuzes' de drie kloostergeloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid af. 20 Daarmee lijken de zusters van het gemene
leven sterk op de begijnen; het belangrijkste verschilpunt is wel dat de
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zusters geen privé-bezit hadden.21
De gedreven Johannes Brinckerinck voorzag de vrouwenbeweging van
de Moderne Devotie van nieuw elan. De door hem gepropageerde semi-religieuze levensvorm bleek in een grote behoefte te voorzien. Het MeesterGeertshuis telde aanvankelijk slechts zestien zusters, maar toen Brinckerinck in 1419 overleed, waren het er honderdvijftig. Bovendien werden in
Deventer rond 1400 nog eens vier nieuwe zusterhuizen gesticht: het
Lamme-van-Diezehuis, het Kerstekenshuis, het Brandeshuis en het
Buiskenshuis. Alle vier kwamen ook onder geestelijk gezag van Johannes
Brinckerinck te staan. 22 Na zijn dood werd de geestelijke verzorging van de
zusters overgenomen door Brinckerincks medebroeders uit het HeerFlorenshuis; de pastorale zorg voor de zusters groeide uit tot een hoofdtaak
van deze en andere broeders van het gemene leven. 23 Deventer groeide uit
tot een van de belangrijkste centra van de zusterbeweging, maar ook in andere Noord-nederlandse steden, zoals bij voorbeeld Amsterdam, Den
Bosch, Haarlem, Utrecht en Zwolle, bereikten zusterhuizen een vergelijkbare omvang.24
Over de achtergronden van de succesvolle introductie van het `gemene
leven' door de Moderne Devotie is nog onvoldoende bekend. De voorkeur
voor de semi-religieuze levensvorm vond zeker een grond in de argwaan
ten aanzien van de kerkelijke instituties – waaronder ook de kloosterorden. 25 Heel de Kerk was besmet en daarom waren de devoten gedwongen
hun heil in een ander kerkelijk kader te zoeken. De niet-gebonden levensstaat van de broeders en zusters van het gemene leven is in dat licht bezien
een duidelijk protest. Maar ook meer prozaïsche factoren van sociaaleconomische aard hebben hun invloed nadrukkelijk doen gelden. Voor het
oprichten en in stand houden van kloosters waren aanzienlijke sommen nodig, geld waarover de jonge en nog niet gevestigde beweging lang niet altijd kon beschikken. De creatie van een levensvorm waarbij de zusters hun
eigen plaats in een huis verdienden met spinnen en weven – de broeders
kopieerden vooral boeken voor geld – maakte het voor hen mogelijk op relatief goedkope wijze geestelijk te leven.26
De moderne devoten waren beslist geen revolutionairen die de kerkelijke
orde omver wilden werpen. Hun kerkgetrouwe opvattingen kunnen bij
voorbeeld worden afgelezen aan de ontstaansgeschiedenis van het klooster
Diepenveen. 27 Met zijn enthousiaste prediking beroerde Johannes Brinckerinck ook de harten van enkele rijke vrouwen. Zweder van Rechteren
(t 1407) was na de dood van haar man, de heer van Ruinen, van haar slot
verjaagd. Zij werd een belangrijke geldschieter van de Moderne Devotie en
wilde uiteindelijk ook zelf voor Christus gaan leven. Jutte van Ahaus
(t1408) was abdis van het voorname nonnenstift Vreden in Westfalen,
maar onder invloed van Johannes Brinckerinck bekeerde ook zij zich tot het
leven in armoede en gehoorzaamheid. Elsebe Hasenbroecks uit Oldenzaal
was op jonge leeftijd weduwe geworden. Zij voelde zich sterk aangetrokken tot de nieuwe religieuze beweging in Deventer en ging zo ver haar drie
kinderen achter te laten om als moderne devoot te kunnen leven. Geen van
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deze later voor de Moderne Devotie zo belangrijke vrouwen kon aanvankelijk in het Meester-Geertshuis terecht, omdat dat volgens het statuut was
bestemd voor arme en ongetrouwde vrouwen. 28 Daarom stichtte Johannes
Brinckerinck in 1400 een nieuw zusterhuis met ruimere toelatingsbepalingen. Hij verwierf daarvoor een terrein in een moeras met de veelzeggende
naam Diepenveen, vijf kilometer ten noorden van Deventer. Het functioneerde aanvankelijk als een filiaal van het Meester-Geertshuis.
Langzamerhand begonnen de plannen die Brinckerinck vanaf het begin
met zijn stichting moet hebben gehad, gestalte te krijgen. 29 Hij maakte
Diepenveen vermoedelijk in de loop van het jaar 1407 definitief los van het
Meester-Geertshuis. In hetzelfde jaar kreeg Brinckerinck toestemming van
de bisschop van Utrecht om Diepenveen in een klooster om te zetten dat
volgens de regel van Augustinus zou leven. Ook de pastoor van Deventer,
onder wiens verantwoordelijkheid het zusterhuis Diepenveen viel, verleende toestemming. Voor Johannes Brinckerinck vertegenwoordigde het
kloosterleven de hoogste geestelijke levensstaat, zo kan men uit zijn optreden afleiden. Gezien de zorg waarmee hij het klooster omgaf, mag Diepenveen wel als de kroon op zijn werk worden beschouwd. Op Sint-Agnes (21
januari) 1408 werd de clausuur in het nieuwe klooster in Diepenveen
gevestigd en werden tegelijkertijd de eerste twaalf zusters ingekleed.
Zweder van Rechteren mocht dat grote moment niet meer meemaken. Jutte
van Ahaus werd op 22 januari 1408 op haar sterfbed nog ingekleed en stierf
de volgende dag.
In 1412 werd Diepenveen toegelaten tot het Kapittel van Windesheim,
de kloostervereniging die in 1395 is voortgekomen uit het gelijknamige
klooster bij Zwolle. Geert Grote en de broeders van het gemene leven
waren actief betrokken bij het ontstaan van het klooster in Windesheim.
Een van de redenen waarom deze semi-religieuzen een klooster wilden
stichten, was dat hun geestelijk ideaal binnen een gevestigd instituut als een
klooster een betere kans op voortbestaan had. Maar de enige grond kan dat
niet zijn: Geert Grote en de moderne devoten hadden weliswaar geduchte
tegenwerking te verduren, maar werkelijk vervolgd werden zij toch niet.'°
Grote was geen principieel tegenstander van het monastieke leven, ook al
had hij zware kritiek op de staat van het geestelijke leven binnen de gevestigde orden. Hij verbleef enkele jaren in de kartuize Monnikhuizen bij Arnhem – de kartuizers waren de enigen die in Grotes ogen geen interne hervorming nodig hadden – en ried ook sommige personen het kloosterleven
aan. Voor Berthold ten Hove schreef hij bij voorbeeld een aanbevelingsbrief aan de prior van Eemstein bij Sint-Geertruidenberg, dat in 1382
was gesticht.'
Vanaf omstreeks 1383 werd er gewerkt aan de oprichting van een klooster op een terrein van genoemde Berthold ten Hove, dat Windesheim
heette.'2 Een van de drijvende krachten was Johannes Brinckerinck, die
toen nog het voornemen had monnik te worden. In 1387 werd de kerk van
het nieuwe klooster gewijd en werden Berthold ten Hove en vijf andere
broeders ingekleed. Deze zes hadden eerst een tijdje in Eemstein geleefd
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om er de gebruiken van de orde te leren. Het Windesheimse klooster wilde
namelijk, zoals in Eemstein, de regel van Augustinus volgen. Volgens de
ene overlevering had Geert Grote deze kloosterregel aanbevolen omdat de
leefwijze van de reguliere kanunniken van Augustinus het meest overeenkwam met die van de devoten, volgens een andere omdat Grote eer wilde
bewijzen aan de beroemde mysticus Jan van Ruusbroec (t1381). " Ruusbroec was prior van Groenendaal bij Brussel, waar men eveneens aan de re34
gel van Augustinus gehoorzaamde. Eemstein werd gesticht vanuit en naar
het model van dit Brabantse klooster; de grote man achter deze stichting
was Jan van Schoonhoven (f 1432).35
Het verging het klooster in Windesheim zeer goed, zowel in materieel als
in spiritueel opzicht. Vanwege dit succes ging het al snel als voorbeeld voor
andere kloosters fungeren. In 1395 werd het Kapittel van Windesheim opgericht, een kloostervereniging van reguliere kanunniken en kanunnikessen, met Windesheim aan het hoofd. Eemstein maakte deel uit van deze
nieuwe organisatie, evenals Mariënborn bij Arnhem en Nieuwlicht bij
Hoorn. Men meende dat de kloosters elkaar binnen deze organisatievorm
optimaal konden stimuleren en inspireren. Op jaarlijkse vergaderingen in
Windesheim nam het generaal kapittel na uitvoerig overleg besluiten die
binnen het gehele Kapittel bindend waren.' 6 De vereniging groeide snel,
zeker toen in 1413 het Kapittel van Groenendaal met zeven kloosters, en in
1430 het Kapittel van Neuss met vijftien huizen in de Windesheimse organisatie opgingen. Het Kapittel van Windesheim bleef doorgroeien, tot het op
zijn hoogtepunt, aan het einde van de vijftiende eeuw, tegen de honderd
aangesloten kloosters telde, voornamelijk gelegen in het huidige België,
Duitsland en Nederland. " Het Kapittel van Windesheim was daardoor
alleen al kwantitatief een dominante factor in het kloosterleven in Noordwest-Europa. Bovendien raakte het in de loop van de eeuw actief betrokken
bij hervormingsinitiatieven in tal van andere kloosterorden.J8
Vrouwenkloosters bleven sterk in de minderheid binnen het Kapittel van
Windesheim: er werden er maar dertien toegelaten. Deze scheve verhouding werd niet veroorzaakt door een gebrek aan belangstelling van vrouwen(kloosters), integendeel. In 1436 vaardigde paus Eugenius Iv een bul uit
waarin hij het Kapittel van Windesheim verbood nog meer nieuwe vrouwenkloosters op te nemen. De paus deed dat op speciaal verzoek van de
Windesheimers. J9 De directe aanleiding was het voorstel van de prior van
het klooster Bethlehem te Herent (bij Leuven) om een aantal vrouwenkloosters die door Bethlehem geestelijk verzorgd werden, in het Kapittel op te nemen. 40 Het generaal kapittel besloot de deur in het slot te werpen
en op die manier een grote toevloed van vrouwenkloosters bij voorbaat onmogelijk te maken. 41 De voornaamste reden voor dit besluit was gelegen in
de vrees voor te zware taken op het gebied van het materieel bestuur van
vrouwenkloosters. Met de toelating van vrouwenkloosters kwam immers
ook de verantwoordelijkheid voor de economische en juridische gang van
zaken bij het Kapittel te liggen. De zwaarte van de cura monialium, de
zielzorg voor nonnen, heeft kennelijk niet de doorslag gegeven bij het op-
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stellen van de bul. Ieder vrouwenklooster had namelijk minstens één, en
meestal meer priesters nodig voor het celebreren van missen en het bedienen van de sacramenten, hetgeen een flinke personele belasting voor de
mannenkloosters kon betekenen. Hoewel het generaal kapittel ook in dit
opzicht niet op een overdreven enthousiasme betrapt kan worden, zijn er
toch heel wat Windesheimse broeders in de zielzorg voor nonnen ingezet.
Meestal ging het om monialenkloosters die niet tot het Kapittel mochten
behoren maar zich wel daarmee verwant voelden. Voor het Duitse klooster
Gaesdonck bij Goch bijvoorbeeld vormde de cura monialium een hoofdtaak: het bediende maar liefst twaalf vrouwenkloosters.42
Slechts dertien vrouwenkloosters kregen dus het voorrecht zich bij het
Kapittel van Windesheim aan te sluiten. Een daarvan lag in het huidige
Duitsland (Engelendaal te Bonn), vier in België (Barberendaal te Tienen,
Bethanië te Mechelen, Facons of Mariëndaal te Antwerpen, Galilea te
Gent) en acht in Nederland (Sint-Agnes te Dordrecht, Bethanië te Arnhem,
Brunnepe bij Kampen, Sint-Maria en Sint-Agnes te Diepenveen, Jeruzalem
te Utrecht, Mariënburg te Nijmegen, Mariënveld of Oude Nonnen te Amsterdam, Onze Lieve Vrouw te Renkum). 43 Van deze selecte groep kloosters
was Diepenveen het belangrijkst en het invloedrijkst; het wordt wel het
moederklooster van de Windesheimse vrouwenhuizen genoemd. Er werden
Diepenveense zusters uitgezonden naar Barberendaal, Bethanië in
Mechelen, Galilea, Bethanië in Arnhem, Jeruzalem en Mariënveld om de
zusters daar de Windesheimse observantie te leren. 44 Het klooster van Johannes Brinckerinck verschafte het model voor het monastieke vrouwenleven volgens de opvattingen van de Moderne Devotie. Dit Windesheimse
leefmodel kreeg gedurende de vijftiende eeuw steeds meer invloed op de
religieuze vrouwenbeweging. Om die ontwikkeling te begrijpen, moeten
we terug naar het begin.
In de beginjaren van de Moderne Devotie zochten en vonden vele honderden vrouwen een plaats in een van de nieuw opgerichte zusterhuizen. Of
zij nu wel of niet principieel voor deze leefwijze kozen, de semi-religieuze
levensstaat bleek geen eindpunt. Nog voor de eeuwwisseling probeerde een
aantal geestelijk leiders van zusterhuizen zoals Wermbold Buscoop, Hugo
Goudsmit en Gijsbert Dou zijn greep op de zusterbeweging te verstevigen.
De verbreiding van de ongebonden leefwijze van de zusters, die sterk leek
op het verdachte begijnendom, werd door de inquisitie met argusogen
gevolgd. Een aantal broeder- en zusterhuizen, voornamelijk gelegen in
westelijk Nederland, besloot daarom de derde regel van Sint-Franciscus
aan te nemen. Paus Innocentius iii aanvaardde deze derde regel – naast de
eerste van de franciscanen en de tweede van de clarissen – om ook aan
leken de mogelijkheid te bieden geestelijk te leven. De derde orde kende
een mannelijke tak, de tertianen, en een vrouwelijke, de tertiarissen. De
leden beschouwen we gewoonlijk als semi-religieuzen, want ze legden
geen geloften af. In 1401 werd het Kapittel van Utrecht opgericht, een organisatie van voormalige broeder- en zusterhuizen die de derde regel van
Franciscus eerbiedigde. Een deel van de devote beweging voegde zich zo al
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snel in de kerkelijke structuur. Het Kapittel van Utrecht bereikte een omyang die met Windesheim vergelijkbaar is: 82 huizen, waarvan maar een
klein aantal door mannen werd bevolkt. Hoewel het een franciscaanse regel
volgde, behoorde het Kapittel van Utrecht niet tot de orde der franciscanen.
Het was zelfstandig, maar ondervond sterke invloed van de Moderne Devotie.45
Een aantal stichtingen van het Kapittel van Utrecht ambieerde echter een
hogere vorm van kloosterleven. In 1418 verleende de bisschop van Utrecht,
Floris van Wevelinckhoven, een aantal van deze kloosters toestemming om
de regel van Augustinus aan te nemen. Daarmee was de basis gelegd voor
de kloostervereniging die bekend staat als het Kapittel van Sion (of: Kapittel van Holland). De drijvende kracht daarachter was in de beginjaren de
Schoonhovenaar Willem Clinckaert, die soms de indruk wekt uit revancheoverwegingen een eigen, Hollands kapittel te hebben willen stichten, naast
het Windesheimse. Overigens volgde men binnen het Kapittel van Sion
overwegend het Windesheimse leefmodel, al behield Sion wel een eigen
gezicht. In het oog springt dat binnen het Kapittel van Windesheim het
hoofdklooster een beslissende invloed krijgt toegemeten, waar bij Sion het
generaal kapittel de grootste macht heeft. Een ander verschil is de
gelijkwaardige verhouding van mannen- en vrouwenkloosters in het Kapittel van Sion: zeven om zeven.46
De tendens tot verkloostering manifesteerde zich uiteindelijk in vrijwel
alle geledingen van de Moderne Devotie. Op organisatorisch niveau uitte
dat zich in de stichting van colligaties, zoals de Kapittels van Utrecht en
Sion en de colloquia van Zwolle en Munster, waarin respectievelijk de
Nederlandse en de Duitse broeder- en zusterhuizen waren verenigd. 47 Binnen deze grotere verbanden konden de afzonderlijke stichtingen elkaar controleren op en inspireren tot de naleving van het gezamenlijk beleden
ideaal. 48 Post onderscheidt drie belangrijke fasen in dit verkloosteringsproces: het aannemen van een regel, een striktere observantie daarvan en
uiteindelijk het aannemen van de clausuur. 49 Men beschouwde een sterke
beperking van de bewegingsvrijheid blijkbaar als de kroon op het religieuze leven. De zogeheten kloosterslotbeweging had veel invloed binnen
de Moderne Devotie. Bij vrouwenkloosters werd een streng slot vrijwel
overal onderdeel van de observantie, maar er waren ook veel mannenkloosters die een beperkte vorm van clausuur instelden, zoals bij voorbeeld
Groenendaal, Mariënborn bij Arnhem en Korsendonk bij Oud-Turnhout.5°
Vooral in de tweede helft van de vijftiende eeuw zette deze ontwikkeling
krachtig door, ook binnen de devote vrouwenbeweging. Steeds meer zusterhuizen trachtten het kloosterleven zo dicht mogelijk te benaderen. Soms
hield men het bij de derde regel van Franciscus, soms nam men direct de regel van Augustinus aan, maar vaak ook trad een huis via de derde regel
uiteindelijk tot de reguliere orde toe. Illustratief is de ontwikkelingsgang
van het Sankt Michaëlsconvent te Lubeck: de bewoonsters leefden er
achtereenvolgens als arme vrouwen, als boetzusters, als zusters van het gemene leven en als regularissen. s' Ook in de mannelijke takken van de Mo-
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derne Devotie is deze sterke neiging tot verkloostering waarneembaar. Zo
nam het Kapittel van Windesheim in 1461 het Leidse Hiëronymusdaal of
Lopsen op, dat was begonnen als een soort fraterhuis en daarna als tertianenklooster van het Kapittel van Utrecht functioneerde. 52 Hierbij mag
overigens niet worden vergeten dat het kloosterleven over het algemeen
duurder was dan het semi-religieuze leven. Zonder een stevige economische basis was het niet mogelijk om kloosterlijk te levens;
De verkloostering van de Moderne Devotie is de uitdrukking van een
breder streven naar een strenger geestelijk leven, dat vooral in de tweede
helft van de vijftiende eeuw manifest wordt. De motieven achter deze striktere opvattingen zijn meervoudig. 54 De roep om verandering kwam grotendeels van onderop, van de broeders en zusters zelf, en de geestelijk leiders
ondersteunden deze initiatieven van harte. Bij de laatsten bestond een zekere behoefte om greep op de situatie te houden. De zusters van het gemene
leven stonden immers voortdurend onder verdenking van ketterij. Het was
gemakkelijker om binnen een organisatie met een heldere structuur controle uit te oefenen dan in een groot aantal ongebonden zusterhuizen. 55 Toch
moet het verlangen naar het kloosterleven vooral onder de zusters zelf zeer
sterk zijn geweest. Voor de meesten van hen vertegenwoordigde dat toch de
hoogste en de zekerste weg naar de zaligheid. 56 Ave Sonderlants (j 1452)
leefde in het zusterhuis In de wijngaard te Utrecht, maar zij vercoes [...] dal
seker voer dat onseker (D, f. 159a; vgl. DV, f. 361r) en werd regularis in het
klooster van Diepenveen.57
Naarmate meer vrouwenkloosters de regel van Augustinus aannamen,
werd de invloedssfeer van het Kapittel van Windesheim groter. De leefwijze van de zusters van Windesheim bleef het grote voorbeeld en daarom
wilden veel voormalige zuster- en tertiarissenhuizen graag toetreden, maar
de poorten van het Kapittel bleven gesloten voor deze nieuwe kanunnikessenkloosters. Om toch zo dicht mogelijk in de buurt van het Windesheimse
ideaal te komen, namen veel kloosters de statuten voor de Windesheimse
monialenkloosters in een meer of minder afgeleide vorm over. Dat geldt
zowel voor het Kapittel van Venlo, een in 1455 opgerichte vereniging van
kanunnikessenkloosters in het bisdom Luik, als voor een groot aantal nietgeorganiseerde kloosters. 58 Ook probeerden veel huizen een biechtvader uit
een Windesheims mannenklooster te krijgen. Via deze twee wegen, die uiteraard ook gecombineerd werden, heeft het Kapittel van Windesheim zijn
stempel gedrukt op het geestelijk leven in enkele honderden vrouwenkloosters in Noordwest-Europa.59
De Moderne Devotie is voor de religieuze vrouwenbeweging van de late
middeleeuwen van enorme betekenis geweest. Bewijs voor deze stelling
vormen de cijfers die Post heeft samengesteld aangaande de omvang van de
geestelijkheid in het huidige Nederland aan de vooravond van de Reformatie. Van de kleine tienduizend vrouwelijke religieuzen die hij aan het begin
van de zestiende eeuw telde, hoorden er ongeveer achtduizend tot de Moderne Devotie: zusters van het gemene leven, tertiarissen en regularissen.ó0
Over de omvang van de devote vrouwenbeweging in de vijftiende eeuw
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zijn geen totaalcijfers bekend, maar in aanmerking genomen dat bij voorbeeld het zusterhuis Ten Orthen te Den Bosch in het midden van de eeuw al
vijfhonderd bewoonsters telde, moet er in dat tijdvak met vergelijkbare
aantallen gerekend worden. ó1 De invloed van het Kapittel van Windesheim
op de devote vrouwenbeweging moet in de loop van de vijftiende eeuw verder zijn toegenomen. Het is niet te gewaagd te stellen dat zeker de helft van
de tienduizend devote zusters die er rond 1500 waren, tot de Windesheimse
invloedssfeer gerekend mag worden, hoewel slechts een veel kleiner deel
tot het Kapittel behoorde. Zo blijkt het Kapittel van Windesheim ondanks
zijn restrictieve toelatingsbeleid toch een dominante factor binnen de
tweede religieuze vrouwenbeweging.62
Omstreeks 1515 keerde het tij. Opnieuw kreeg de Kerk te maken met een
grondig wantrouwen onder de gelovigen en een sterke roep om verandering. De volgende hervormingsbeweging deed de katholieke kerk op haar
grondvesten schudden en zou uiteindelijk een kerkscheuring veroorzaken.
In 1517 luidde de augustijner eremiet Maarten Luther de Reformatie in
door 95 stellingen tegen de aflaatpraktijk aan de deur van de kerk van Wittenberg te spijkeren.6

1.2 Streven naar verinnerlijking
De Moderne Devotie is een van de invloedrijkste geestelijke bewegingen
uit de periode voor de Reformatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
men in deze beweging een voorloper van de Hervorming heeft willen zien.
De protestante predikant en kerkhistoricus Willem Moll mag worden
beschouwd als een van de grondleggers van de studie van de Moderne Devotie. Zijn belangstelling werd gevoed door nieuwsgierigheid naar de
wortels van het protestantisme. ó4 Een van zijn opvolgers, de Amerikaanse
onderzoeker van Friese origine Albert Hyma, ging veel verder: volgens
hem belichaamde de Moderne Devotie reeds een Christian Renaissance en
hoorde zij nauwelijks meer tot de katholieke middeleeuwen. 65 Tegen die
opvatting kwam de diocesane priester van Utrecht R.R. Post in het geweer.
In zijn grote studie over de Moderne Devotie benadrukt hij het katholieke
karakter van deze beweging en de strenge, orthodoxe opvattingen van haar
leden. ó6 In de vorige paragraaf is betoogd dat de Moderne Devotie geplaatst
moet worden in het krachtenveld van het verval van de Kerk en elkaar
opvolgende middeleeuwse hervormingsbewegingen. Aangezien er op dat
moment maar één christelijke kerk was, moet men de Moderne Devotie inderdaad als een katholieke beweging beschouwen. De hang naar een verinnerlijking van het geestelijk leven die zich binnen deze beweging openbaarde, keert misschien ook terug in de Reformatie, maar zeker niet minder
krachtig in de Contra-Reformatie. Het benadrukken van de persoonlijke
omgang met God is dus geen exclusief protestants thema.
Van een religieuze hervormingsbeweging mag men verwachten dat zij
belangrijke innovaties op geestelijk gebied wil doorvoeren, zeker als zij het
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adjectief `modern' in haar naam draagt. In de samenstelling `Moderne Devotie' mag dit woord echter niet meteen met de nu gangbare betekenissen
als `vernieuwend' of `origineel' worden verbonden. Wat de moderne devoten beoogden, was een nieuwe, `moderne', herleving van de oude
geestkracht die het christendom groot had gemaakt. De pioniersgeest van
de apostelen, de eendracht van de eerste christengemeenten, de eenvoud en
de zuiverheid van een prille maar innerlijk sterke beweging, die vormden
de voornaamste inspiratie van Geert Grote en zijn Moderne Devotie. ó7 Bijzonder was deze visie allerminst, want vrijwel alle middeleeuwse hervormingsbewegingen beriepen zich op de aloude apostolische idealen. De
moderne devoten hebben ook in andere opzichten relatief weinig inhoudelijke vernieuwingen op hun naam staan. Hun succes danken zij vooral aan
de vaardigheid om bestaande ideeën en methoden op grote schaal en met
zelden vertoond elan en effectiviteit in praktijk te brengen en te verbreiden.
Om een beeld te schetsen van het wezen van de Moderne Devotie worden
nu enkele kenmerkende aspecten verder uitgewerkt. Vooraf moet wel worden opgemerkt dat de meeste algemene uitspraken over de Moderne Devotie gebaseerd zijn op wat men weet over de mannelijke vertegenwoordigers.
De grote waardering voor het individuele geloofsleven als wezenskenmerk van de Moderne Devotie heeft altijd de meeste aandacht getrokken. Maar misschien is dat omdat er meestal ook vanuit een Renaissanceperspectief naar deze beweging werd gekeken. Dat de aandacht voor het
geloofsleven van het individu geen vernieuwing is die op het conto van de
Moderne Devotie kan worden geschreven, hoeft nauwelijks betoog:
Francesco Petrarca (1-1374) stelde immers al vast dat de mens ook in
geestelijke kwesties uiteindelijk op zichzelf was aangewezen. 68 Bovendien
respecteerden de devoten persoonlijke bevindingen dienaangaande slechts
tot op zekere hoogte, zoals Alijt Bake in 1455 mocht ondervinden (zie
hoofdstuk 8). Dit alles neemt niet weg dat het personalisme in geloofszaken
voor het eerst onder de devoten wijd verbreid raakte. Zelfs in de spiritualiteit van de eenvoudige zusters van het gemene leven treedt de individuele geloofservaring nog op de voorgrond. Weiler heeft getracht de individualiserende benadering van de Moderne Devotie te begrijpen met behulp van
inzichten uit de Franse mentaliteitsgeschiedenis. De devoten zagen zich
gedwongen de zo noodzakelijke geestelijke hervorming bij zichzelf te laten
beginnen omdat de Kerk ongeloofwaardig was geworden. Geert Grote en
zijn navolgers ontwikkelden een psychologisch georiënteerde methode die
de individuele gelovige de zondigheid van zijn natuur liet inzien. Hij leerde
zo niet alleen zijn ondeugden kennen, maar ook wat echte deugdzaamheid
inhield. Met behulp van deze (zelf)kennis werd het mogelijk om een
nieuwe religieuze persoon op te bouwen. In een voortdurend proces leerden
de devoten de slechte stenen terzijde te leggen en met uitsluitend de
goedgekeurde te bouwen aan een nieuwe, innerlijk hervormde mens.69
Van groot belang voor dat opbouwproces was het persoonlijk gewetensonderzoek, waarvoor de devoten enkele malen per dag tijd inruimden. Om
hun vorderingen bij te kunnen houden, stelden zij lijstjes op van ondeugden
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en/of goede voornemens. Dat de zorg van de devoten zowel het inwendige
als het uitwendige leven gold, kan worden afgelezen uit een in hun kringen
wijd verbreide tekst: de Profectus religiosorum [=De ontwikkeling van de
religieuze mens] van de franciscaan David van Augsburg (t1272). Deze
leidraad voor novicen biedt de jonge monnik niet alleen houvast in morele
kwesties, maar leert hem ook hoe hij waardig moet lopen of slapen, hoeveel
hij mag eten en wanneer hij mag lachen. 70 `Bewustmakingsteksten' als de
Profectus vonden een warm onthaal binnen de Moderne Devotie. Enigszins
gechargeerd kan men zeggen dat niet alleen de individuele, maar ook de
meeste gemeenschappelijke activiteiten van de moderne devoten op de verbetering van het geestelijk leven waren gericht. De moderne devoten steunden elkaar in hun streven en vermaanden elkaar als dat nodig was. Zij voerden openhartige gesprekken met medebroeders of -zusters over hun voortgang in deugdzaamheid. Op deze wijze bouwden de broeders en zusters
niet alleen nieuwe personen op, maar ook hervormde leefgemeenschappen.
Het geestelijk omvormingsproces vindt traditioneel zijn basis in de drieslag lectio – meditatio/ruminatio – contemplatio (zie verder hoofdstuk 4).
De Moderne Devotie zorgde binnen dit schema voor een vernieuwing die
voor de geestelijke letterkunde grote gevolgen heeft gehad. Voor de devoten waren boek en schrift zeer belangrijke steunpilaren onder dit meditatieve proces. Geert Grote zelf verschafte hier het inspirerende voorbeeld:
boeken waren zijn grote passie, het enige waaraan hij na zijn bekering nog
veel geld uitgaf. De lezing van geestelijke teksten was hem tot steun bij zijn
innerlijke omvorming, en om de harten van anderen te bereiken schreef hij
enkele traktaten en een groot aantal brieven. Hij vertaalde verschillende
getijden, waaronder de Getijden van de eeuwige wijsheid van Heinrich
Seuse, uit het Latijn in het Middelnederlands, en zette anderzijds werken
van Ruusbroec in het Latijn om, opdat ook anderstaligen die zouden kunnen lezen. 71 Geert Grote en de zijnen sloten zich met deze liefde voor het
boek aan bij een belangrijke ontwikkeling die zich voordoet bij de laatmiddeleeuwse hervormingsbewegingen: het inzetten van literaire middelen om
het religieuze ideaal verder ingang te doen vinden. 12 Op grote schaal en met
een bijzondere doelgerichtheid pasten de devoten dit medium in hun levenspraktijk in. De `pragmatische Schriftlichkeit', die zich volgens recent
Duits onderzoek gedurende de late middeleeuwen steeds sterker manifesteert, vindt bij de Moderne Devotie een voorlopig hoogtepunt. 73 De functionele benadering van de literatuur leidde er toe dat de aandacht voor de
oorspronkelijke inhoud van teksten en het respect voor traditionele genreconventies goeddeels verdwenen. De devoten creëerden al doende een
nieuwe, toegepaste geestelijke letterkunde, die bestaat uit allerlei bewerkingen, adaptaties, samenvattingen en mengvormen van dit alles. De literaire produktie van de Moderne Devotie maakt daardoor een onoverzichtelijke indruk, een effect dat ten zeerste versterkt wordt door de massale overlevering.74
De vrouwen van de Moderne Devotie zijn voor de totstandkoming van
het volkstalige deel van deze literatuur van doorslaggevende betekenis
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geweest. Grundmann formuleert een van de belangrijkste uitkomsten van
zijn eerder besproken onderzoek als volgt: `Wo sich M anner mit theologischer Bildung der religiósen Frauenbewegung annahmen, war der Boden ftir
eine volkssprachliche Literatur bereitet.' 75 De volkstaal had binnen de Kerk
wel een plaats gekregen in gesproken situaties, met name preek en gebed,
maar de kerkelijke schrijftaal was het Latijn. Het theologische discours
speelde zich af binnen een kring van goed opgeleide clerici, voor wie het
Latijn geen beletsel, maar juist het aangewezen medium vormde. Pas toen
vanaf de dertiende eeuw grote aantallen vrouwen het geestelijk leven aannamen, ontstond er een publiek dat behoefte had om zelf de Bijbel te lezen,
maar te weinig opleiding had om Latijn te begrijpen. Een zeer vroege
getuige van deze ontwikkeling vinden we in het bisdom Luik; de priester
Lambert (t 1177) vertaalde daar het leven van Sint-Agnes in Franse verzen
ten behoeve van een aantal vrouwen, wellicht begijnen. De hoogste toppen
worden volgens Grundmann uiteindelijk bereikt in de `Duitse mystiek',
waarvan de dominicanen Meister Eckhart (t 1 328), Johannes Tauler
(t1361) en Heinrich Seuse (t 1366) de belangrijkste vertegenwoordigers
zijn. Alle drie werden ze door hun orde ingezet bij de zielzorg in de dominicanessenkloosters van het Rijnland, die in de veertiende eeuw een enorme
bloei doormaakten. De ontmoeting van deze bekwame en literair begaafde
theologen en mystici met de dominicanessen die zich aan hun zorg toevertrouwden, vormde de voedingsbodem voor een rijk en gevarieerd mystiek
oeuvre in de volkstaal.76
Deze mystieke literatuur werd niet uitsluitend geschapen door mannelijke zielzorgers die een vrouwenpubliek wilden bedienen. Veel religieuze
vrouwen beperkten zich niet tot lezen en luisteren, maar gingen zelf schrijven en schiepen zo de befaamde middeleeuwse vrouwenmystiek. " Met het
oog op hun betrekkelijk ongeschoolde, vrouwelijke publiek schreven zij
doorgaans in de landstaal. Bovendien beheersten veel van deze vrouwelijke
auteurs het Latijn ook niet goed genoeg om teksten in die taal te kunnen
schrijven. 78 Enkele van de eerste religieuze vrouwen die een eigen oeuvre in
de volkstaal schiepen, leefden in de Zuidelijke Nederlanden en schreven in
het Middelnederlands: de cisterciënzerin Beatrijs v an Nazareth (t1268) en
de begijn Hadewijch, werkzaam omstreeks 1250. 79 In de eerste helft van de
veertiende eeuw was er een grote literaire activiteit onder de dominicanessen, die voornamelijk resulteerde in autobiografische verslagen van mystiek leven en Schwesternbucher, bundelingen levensbeschrijvingen van
zusters uit één bepaald convent. 80 Niet onvermeld mag blijven dat er ook
aan de Latijnse zijde een grote mystieke literatuur is ontstaan, met bijzonder invloedrijke auteurs als de cisterciënzer Bernardus van Clairvaux en de
franciscaan Bonaventura, die uiteraard in het Latijn schreven. In de mystieke traditie grijpen Latijn en volkstaal voortdurend elkaar, overigens lang
niet altijd op voet van gelijkheid. We kunnen in het algemeen zeggen dat in
zaken van mystiek de volkstaal een zekere voorkeur genoot, maar wanneer
de theologie mede in het geding kwam, bediende men zich liever van het
Latijn. Het is veelbetekend dat van auteurs als Bernardus en Bonaventura
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juist hun mystiek-theologische werken niet in het Middelnederlands zijn
vertaald. De clerus behield zich het alleenrecht voor om over dergelijke
hoge thema's te schrijven en debatteren. Het Latijn functioneerde daarbij
als een tamelijk doeltreffende barrière."
Ook de ontmoeting van de tweede religieuze vrouwenbeweging met de
voormannen van de Moderne Devotie hee ft gevolgen gehad voor de volkstalige religieuze literatuur. De vijftiende eeuw laat een hoogtepunt in de
handschriftenproduktie in Nederland zien, een effect waarvoor de Moderne
Devotie grotendeels verantwoordelijk mag worden gesteld. 82 Er tekent zich
een scherpe piek af in het derde kwa rt van de vijftiende eeuw, die onmiskenbaar verband houdt met de toenemende verkloostering. 83 Er werden
in dit tijdvak niet alleen veel boeken geproduceerd, maar ook nieuwe teksten beschikbaar gesteld. Beide (! ) Middelnederlandse vertalingen van het
Bonum universale de apibus [=Gemeengoed van de bijen] oftewel het Bienboeck van Thomas van Cantimpré (t 1272), die na 1450 ontstonden, hadden
tot doel nieuwe regularissen een handleiding voor het kloosterleven te verschaffen. 84 Dit verschijnsel doet zich niet alleen voor bij de zusters van het
gemene leven, de tertiarissen en de regularissen, voor wie de talloze Middelnederlandse devote handschriften zijn geproduceerd. 85 Ten behoeve van
de mannenstichtingen werden er ook op grote schaal Latijnse teksten en
handschriften geproduceerd.8ó
De Rijnlandse mystiek van de veertiende eeuw dankt haar faam niet aan
de schaal waarop er handsch ri ften werden geproduceerd, maar aan de grote
zeggingskracht van een nieuwe literatuur die door dominicaanse theologen
en kloosterzusters, soms in onderling samenspel, werd geschapen. Hebben
de p ri esters die binnen de Moderne Devotie de cura monialium voor hun rekening namen, ook een dergelijke oorspronkelijke literatuur gecreëerd? En
de devote vrouwen? Het gebruik van allerlei vormen van geestelijke literatuur door vrouwen is door de Moderne Devotie zeker sterk bevorderd. Maar
men nam tegenover de geestelijke letterkunde een overheersend receptieve
houding aan. De devoten kenden de canon goed en putten het liefst uit die
zuivere en betrouwbare bron; vandaar de vertaling van bij voorbeeld de
Profectus van David van Augsburg en Thomas van Cantimprés Bienboeck.
Ook wanneer zij zelf nieuwe teksten schreven – en dat gebeurde toch wel
op grote schaal – leunden de devoten vaak sterk op de geestelijke traditie,
bij voorkeur op de ascetische. Zij stonden vooral gereserveerd tegenover de
mystieke literatuur, die met openhartigheid en onbevangenheid over de
menselijke verhouding met God spreekt. Dit ietwat bekrompen culturele
klimaat was niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van een werkelijk
nieuwe literatuur of beeldentaal.
De angstvallige houding van de moderne devoten ten aanzien van de
mystiek komt helder tot uitdrukking in een ontmoeting tussen Geert Grote
en Jan van Ruusbroec, die omstreeks 1378 plaatsvond in het klooster te
Groenendaal. Grote was onder de indruk van Ruusbroec, wiens mystieke
leer hij uit geschriften kende. Tussen beide mannen ontspon zich een principiële discussie over de betekenis van de mystieke ervaring. Ruusbroec
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was er rotsvast van overtuigd dat de Heilige Geest in zijn hart aanwezig
was en liet zich door die zekerheid leiden. Hij durfde op de goddelijke
genade te vertrouwen, wat zijn optreden en leer een grote wijsheid en blijmoedigheid verleent. Grote, aan wie de godservaring zeker niet vreemd
was, meende daarentegen dat de Groenendaalse mysticus de vreze Gods
niet voldoende bezat. Daarmee bedoelde hij dat Ruusbroec te weinig angst
had voor Gods wraak, die de mensheid zal treffen omwille van haar zondigheid. In Grotes eigen levenshouding heeft deze sombere visie altijd de
overhand gehouden.87
In de spiritualiteit van de Moderne Devotie is de geest van haar
grondlegger herkenbaar aanwezig gebleven. Gerard Zerbolt van Zutphen
(t1398), de briljante, jong gestorven frater uit het Heer-Florenshuis in Deventer, werkte een op ascese gebaseerde levenshouding van inkeer uit. De
mens wordt volgens hem innerlijk heen en weer geslingerd tussen het hemelse Jeruzalem en het aardse Jericho. Hij dient zelfkennis te verwerven
om zich van die ambiguïteit bewust te worden. Zerbolt beveelt drie middelen aan die tot zelfinzicht leiden: zelfstandig gewetensonderzoek, vermaning door anderen en confrontatie met de hartstochten van de ziel. Met
nieuwe zelfkennis gewapend slaat de gelovige definitief de weg naar
Jeruzalem in. Door middel van allerlei geestelijke oefeningen probeert hij
uiterlijk en innerlijk aan Christus gelijk te worden. Gerard Zerbolt gaf zich
liever over aan praktische ascese, die hij zelf kon controleren, dan dat hij
zou wachten op de mysterieuze ontmoeting met God in de geest.88
Hoewel ascese in de spirituele opvattingen van de Moderne Devotie de
overhand had, was er wel een mystieke onderstroom aanwezig. Deze manifesteerde zich vooral binnen het kader van het Kapittel van Windesheim.
De wortels van deze mystieke lijn reiken terug tot Ruusbroec en Groenendaal. Door de vereniging van het Kapittel van Groenendaal met dat van
Windesheim, onder leiding van Jan van Schoonhoven, werd deze traditie
ook daadwerkelijk geïncorporeerd. 89 Begin vijftiende eeuw was er in het
klooster Windesheim een kleine mystieke kring actief, waarvan onder meer
de prior Johan Vos van Heusden (t 1424), de bibliothecaris en bijbelvertaler
Jan Scutken (t 1423), de visionair Hendrik Mande (t 1431) en de mysticus
Gerlach Peters (t 1411) deel uitmaakten. 90 Gerlach Peters is de enige van
hen die ons een oorspronkelijke mystieke leer heeft nagelaten. Voor Gerlach vormt een deemoedige houding tegenover God de basis van het devote
leven. Pas als men vanuit deze grondhouding de staat van zuiverheid van
het hart (puritas cordis) weet te bereiken, is de instorting van goddelijke
genade (die voortdurend in de mens plaatsvindt) ook ervaarbaar. Voor Gerlach Peters is deze vreugdevolle ontmoeting met God de kern van het innerlijk leven. Bij hem treedt dit contemplatieve element veel meer op de voorgrond dan bij Gerard Zerbolt, die minder hoop op genade koestert en
daarom strenge boetedoening voorstaat.91
In een mooie bijdrage laat Mertens zien hoe de Moderne Devotie
gedurende de vijftiende eeuw steeds verder afstand nam van de mystiek.92
Hendrik Mande had in Windesheim de nodige tegenstand te overwinnen
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van medebroeders die aan zijn visionaire begaafdheid twijfelden. Mande
vergelijkt zijn critici met een hond die in het hooi ligt en blaft tegen te dicht
naderende koeien en paarden: zelf kan hij dit voedsel weliswaar niet
verteren, maar dieren die dat wel kunnen, mogen er ook niet van eten.93
Volgens Mertens ontwikkelt de Moderne Devotie in de loop van de vijftiende eeuw een mystieke cultuur waarin de mystiek naar de zijlijn wordt
verdreven. 94 Wantrouwen tegen de oncontroleerbaarheid van de mystieke
ervaring en angst voor het opduiken van ketterse denkbeelden bepalen deze
spiritualiteit. Deze toenemende terughoudendheid staat zeker niet los van
de grote toevloed aan vrouwen, van wier onderscheidingsvermogen men
weinig verwachting koesterde. Om deze vrouwen een reëel en haalbaar
levensideaal te bieden, werd het contemplatieve element meer en meer uit
het devote levensideaal gebannen. Men bood hun een spiritualiteit die was
gebaseerd op vertroosting en gelatenheid, waarbij hooguit nog een beroep
werd gedaan op literatuur die mystiek getint was. 95 Deze verschuiving in de
spirituele cultuur van de Moderne Devotie weerspiegelt haar worsteling
met het thema van de mystiek. De devoten zagen uiteindelijk geen kans om
de mystieke beleving, die per definitie persoonlijk en oncontroleerbaar is,
een serieuze plaats te geven in hun geestelijk leven. Zij gaven tenslotte de
voorkeur aan een geregeld gemeenschapsleven zoals dat in het klooster
geleefd werd, want dat scheen de zekerste en veiligste weg naar het heil te
bieden.

1.3 De geschriften van de koorvrouwen van Windesheim
Letterkunde en hervorming van het geestelijk leven gaan hand in hand bij
de Moderne Devotie, zelfs bij de vrouwen, ook al hadden zij maar weinig in
de melk te brokkelen. Binnen de tweede religieuze vrouwenbeweging
ontpopte zich ook een klein aantal vrouwen tot auteurs, die door middel van
geestelijke teksten hun best deden een spiritueel ideaal uit te dragen of in
stand te houden. In letterkundig opzicht vormen de Windesheimse kloosterzusters een bijzondere groep, want het leeuwedeel van de geschriften van
vrouwelijke moderne devoten komt uit deze kring. Kennelijk was binnen
het Kapittel van Windesheim het literaire klimaat voor vrouwen gunstiger
dan elders. Toch hechtte men binnen die kloosterkring nauwelijks enig belang aan deze vrouwelijke auteurs: in de Catalogus scriptorum Windeshemensium van de in 1674 overleden Peter van Sint-Truiden ontbreken ze geheel. 96 De schrijfactiviteit van Windesheimse kanunnikessen, die globaal de
periode 1425-1525 bestrijkt, concentreerde zich voor zover bekend in vier
kloosters: Diepenveen, Galilea, Bethanië (Mechelen) en Facons. Ter introductie volgt hier een korte inleiding op de belangrijkste auteurs en
geschriften uit de kring der Windesheimse monialen, min of meer in chronologische volgorde.
Salome Sticken (t 1449) was als eerste priorin van Diepenveen een belangrijke steun voor Johannes Brinckerinck. Na zijn dood was vooral zij het
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die zijn ideaal in leven hield. Zij leidde het klooster Diepenveen van 1408
tot 1447 met grote gestrengheid en voerde er het geestelijk leven tot grote
hoogten. Rond 1435 werd deze beroemde hervormster gevraagd een
geestelijke leidraad op te stellen voor vrouwen die volgens de levensopvatting van de Moderne Devotie wilden leven. Deze Vivendi formula of leefregel gaat vrij diep in op het innerlijk leven van de devote vrouwen.
De Windesheimse kanunnikes met het grootste en meest verbreide oeuvre is Alijt Bake (t1455). Vrijwel meteen na haar aankomst in Galilea ontstonden er grote meningsverschillen met priorin Hille Sonderlants (t 1445),
die enkele jaren eerder uit Diepenveen was overgekomen om het nieuwe
Gentse klooster naar Windesheimse opvattingen in te richten. Bake meende
dat de priorin zich te zeer op uiterlijke zaken richtte, waar zij zelf de zorg
voor het inwendig geestelijk leven het hoogst achtte. Uiteindelijk wist Alijt
Bake het vertrouwen van de gemeenschap te winnen en in 1445 volgde zij
Hille Sonderlants op als priorin. Tijdens haar prioraat schreef Bake diverse
teksten die stuk voor stuk handelen over haar mystieke levensleer. Intrigerend is Mijn beghin ende voortganck, een geestelijke autobiografie, waarin
zij haar moeilijke eerste jaren in Galilea beschrijft.
Het eigenzinnige optreden van Alijt Bake had ingrijpende gevolgen. Zij
werd in 1455 door vertegenwoordigers van het generaal kapittel van Windesheim uit haar ambt gezet en verbannen. Dat haar afzetting niet los stond
van haar literaire activiteit, blijkt uit het opmerkelijke besluit dat het kapittel in hetzelfde jaar nam.
Geen enkele moniale of zuster, van welke staat zij ook is, mag boeken
kopiëren die filosofische leren of openbaringen [versta: mystieke teksten] bevatten, persoonlijk of door een tussenpersoon, of de formulering
nu uit haar eigen geest of uit die van andere zusters voortkomt, op straffe
van opsluiting; en als er in het vervolg aangetroffen worden, is iedereen
verplicht ervoor te zorgen dat ze onmiddellijk verbrand worden, zodra
men ze ziet of ervan hoort; evenmin moeten ze het wagen er uit het Latijn in het Middelnederlands te vertalen.97
Dit `schrijfverbod van 1455' geeft het officiële standpunt van het Kapittel
van Windesheim weer aangaande de kwestie van de mystiek. Het schrijven
over mystieke ervaringen, in vorige eeuwen de kern van de religieuze vrouwenliteratuur, was de Windesheimse zusters nu definitief verboden.98
Na 1455 heeft voor zover bekend geen van de Windesheimse koorzusters
nog echt mystieke teksten geschreven, al vindt men in hun werken nog
steeds `openbaringen' en tal van andere reminiscenties aan de lange mystieke traditie. Een belangrijk werk is het zusterboek van Diepenveen,
waarin een zestigtal levensbeschrijvingen van deugdzame zusters uit dit
klooster bijeen is gebracht. Deze viten werden geschreven door medezusters, die namens het hele convent de herinnering aan de gestorvenen
vastlegden. Er is gedurende minstens een halve eeuw aan het zusterboek
gewerkt, bij benadering in de periode van 1450 tot 1525. In de viten worden
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de voorbeelden van zusters die op bijzondere wijze vorm hadden gegeven
aan hun ideaal, vastgelegd voor jongere generaties Diepenveense zusters.
Het Diepenveense zusterboek is zo `een boek vol deugden' geworden, precies zoals Johannes Brinckerinck het moet hebben bedoeld. Tegelijkertijd
is het ook een kroniek, waarin de geschiedenis van Diepenveen in de vorm
van levensbeschrijvingen is vastgelegd.
Ook in de kroniek van Bethanië in Mechelen wordt de geschiedenis van
een klooster beschreven, maar anders dan in het zusterboek is hier gekozen
voor de traditionele annalen-vorm. In 1486 kreeg een van de zusters uit Bethanië opdracht om de geschiedenis van het klooster te schrijven. Zij deed
dat in de vorm van korte jaaroverzichten. Nadien werd er van jaar tot jaar
verslag gedaan van de belangrijkste gebeurtenissen, tot aan de opheffing
van het klooster in de Franse tijd. Deze kroniek bevat zo een schat aan informatie, met name over de uiterlijke kanten van het kloosterleven; het
Diepenveense zusterboek richt zich veel meer op spirituele zaken.
Aan het einde van de vijftiende eeuw gaf zuster Jacomijne Costers
(t1503) in het Antwerpse klooster Facons leiding aan een klein groepje
vrouwen die verdieping van hun geestesleven zochten. Jacomijne kwam tot
inkeer toen zij doodziek te bed lag. In een visioen werd zij door
boosaardige duivels voor Christus gevoerd, die daar haar ziel opeisten. Zij
besloot haar leven – en dat van haar medezusters – te beteren. Om de zusters te overtuigen maakte zij een schriftelijk verslag van haar gruwelijke
helletocht. Daarnaast schreef zij een aantal kortere geestelijke teksten,
waaronder een lied. Een van de zusters bij wie Jacomijne Costers gehoor
vond, was Mechtild van Rieviren (t 1497). Van deze zuster is een aantal innige samenspraken met Christus bewaard gebleven.
Misschien mist men in dit overzicht suster Bertken (t1514),
ongetwijfeld de bekendste vrouwelijke auteur uit de vijftiende eeuw in de
Nederlanden. Bertha Jacobs, de onechte dochter van de kanunnik Jacob van
Lichtenberg, leefde een jaar of zes als kanunnikes in het Windesheimse
klooster Jeruzalem in Utrecht. In 1456 of 1457 verliet zij het klooster om
zich in te laten sluiten in een kluis aan de Buurkerk in Utrecht. Daar schreef
zij het geestelijk oeuvre met mystieke inslag dat haar beroemd heeft gemaakt. Het bevat onder meer een traktaat over de Kerstnacht, wellicht gebaseerd op een visioen, en een achttal liederen. Omdat deze geestelijke
werken pas na Bertha's inkluizing tot stand kwamen, worden ze niet in dit
onderzoek betrokken. Dat neemt uiteraard niet weg dat het oeuvre van suster Bertken wat spiritualiteit en functie betreft dicht bij de geschriften van
de Windesheimse koorzusters staat."
De geschriften van de Windesheimse koorzusters hebben, anders dan het
werk van Bertha Jacobs, in het letterkundig onderzoek nauwelijks aandacht
gekregen. In de klassieke Nederlandse literatuurgeschiedenissen zal men de
namen van Alijt Bake, Jacomijne Costers of Salome Sticken dan ook tever'
geefs zoeken. °° Nu werden de meeste van deze auteurs pas laat `ontdekt' –
Costers wordt in 1926 voor het eerst in de literatuur genoemd, Bake in 1936
– maar ook nadien werd door neerlandici aan hun werk nauwelijks aandacht
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geschonken. Alleen Axters heeft in zijn Geschiedenis van de vroomheid de
literatuur van de koorvrouwen van Windesheim systematisch en uitvoerig
onderzocht. Hem was het echter niet te doen om de werken als literaire artefacten: Axters gebruikte de teksten van de Windesheimse zusters om zich
een beeld te vormen van hun vroomheidsopvatting. 101
Een van de oorzaken van de stiefmoederlijke behandeling van de Windesheimse monialen als auteurs is ongetwijfeld hun sekse. De grote Nederlandse literatuurgeschiedenissen worden gedomineerd door mannelijke auteurs. De literatuurhistorici waren doorgaans niet gespitst op het optreden
van vrouwen als auteur, waardoor hun toch al weinig prominente rol nog
verder gemarginaliseerd werd. Toch werd al in de jaren twintig van deze
eeuw door Basse in deze leemte voorzien, toen hij zijn geschiedenis van de
Nederlandse literatuur geschreven door vrouwen het licht deed zien. Basse
stelt inderdaad vast dat de vijftiende eeuw dankzij de Moderne Devotie veel
door vrouwen geschreven literatuur heeft opgeleverd, maar vult vervolgens
vrijwel de gehele afdeling `Middeleeuwen' met Hadewijch en haar werk.'°2
Er moet hier meer aan de hand zijn. De Windesheimse zusters schreven
vrijwel uitsluitend geestelijk proza, en dat is nu juist het genre waarover
Jonckbloet, de grondlegger van de studie van de Middelnederlandse letterkunde, anderhalve eeuw geleden zijn banvloek uitsprak. Omdat het
geestelijk proza in zijn ogen niet of nauwelijks voldeed aan de hoge, vooral
door een esthetische norm bepaalde eisen, was dit genre voor de literatuurgeschiedenis van geen belang. 103 De krachtige stem van Jonckbloet
heeft zoveel gezag gehad, dat het geestelijk proza niet of nauwelijks in de
literaire canon van de Middelnederlandse letterkunde doordrong. Alleen
het mystieke proza van Jan van Ruusbroec en het gevarieerde werk van
Hadewijch hebben zich nadien nog een positie weten te verwerven. De laatste jaren tekent zich een kentering af en wordt al het middeleeuwse religieuze proza tot het object van de literatuurgeschiedenis gerekend.104
Daarbij komt dat de belangstelling voor de religieuze vrouwenliteratuur,
onder impuls van het bloeiende vak van de vrouwengeschiedenis, nog nooit
zo groot is geweest als nu.
Dit onderzoek is gericht op de rol die het geestelijk proza speelde in het
leven van de koorzusters van Windesheim. Alle teksten bij de totstandkoming waarvan zij actief betrokken waren, komen uitvoerig aan bod. ik kies
daarbij voor een literatuurwetenschappelijke benadering vanuit een cultuurhistorische invalshoek, zoals die de laatste jaren stevig wortel heeft
geschoten in de medioneerlandistiek. Middeleeuwse teksten worden volgens deze werkwijze bestudeerd in hun historische ontstaans- en functioneringssituatie. Een kloosterorde vormt in de regel, meer nog dan bij voorbeeld een stad of een hof, een scherp af te bakenen cultuurkring waarbinnen
op nauwkeurig omschreven wijze een zeer uitgesproken levensvisie in
praktijk wordt gebracht. 'OS De confrontatie van de teksten van monialen van
Windesheim met hun cultuurhistorische context levert nieuwe gegevens op
die tot een betere interpretatie van de teksten kunnen leiden. Anderzijds
draagt de literatuurwetenschap hier ook bij aan de cultuurgeschiedenis,

32

GESCHRIFTEN VAN DE KOORVROUWEN
want de Windesheimse koorzusters laten zich nergens zo goed kennen als
in hun geschriften. Een zorgvuldige bestudering van deze werken vanuit literairhistorisch perspectief vergroot de kennis over het leven en de mentaliteit van deze vrouwen.
De historisch-functionele benadering is ook zichtbaar in de structuur van
dit boek. In de volgende drie hoofdstukken wordt ingegaan op een aantal
contextuele aspecten: de historische werkelijkheid van het kloosterleven,
gemeenschappelijk gehouden godsdienstoefeningen en de inrichting van
het persoonlijk geestelijk leven. Daarna komen de teksten en de auteurs ter
sprake, in een volgorde die zich globaal beweegt van vaste – om niet te zeggen: orthodoxe – naar vrijere vormen en opvattingen. Het vijfde hoofdstuk
is gewijd aan een aantal sterk instructieve teksten, waaronder Salome Stickens Vivendi formula. In het zesde komt de historiografie ter sprake: het
zusterboek van Diepenveen en de kroniek van Bethanië. Hoofdstuk zeven
richt zich op het klooster Facons, waar Jacomijne Costers en Mechtild van
Rieviren een nieuwe hervorming op touw zetten, en het achtste handelt
over Alijt Bake, die met behulp van haar geschriften mede haar geestelijk
gezag trachtte te legitimeren, wat haar fataal werd. De gekozen aanpak
bergt in zekere zin het gevaar van fragmentatie in zich. Daarom volgt tot
slot een afsluitend hoofdstuk waarin de kennis over de positie die de literatuur innam in het leven van de Windesheimse zusters nog eens op een rij
wordt gezet. Tevens wordt in dit negende hoofdstuk geprobeerd hen een
plaats te geven in het ruimere kader van de religieuze vrouwenbewegingen
van de middeleeuwen.
Voor de historische reconstructie stonden verschillende schriftelijke
bronnen ter beschikking. 106 Er zijn circa tachtig middeleeuwse handschriften en vroege drukken uit Windesheimse vrouwenkloosters bewaard,
waarvan er vele voor dit onderzoek zijn geraadpleegd. 101 Historisch van
groot belang zijn de Constitutiones sanctimonialium ordinis Sancti
Augustini Capituli Windeshemensis, beschikbaar dankzij de gedegen editie
van Van Dijk. In deze constituties wordt het levensprogramma van de zusters van Windesheim uitvoerig en met uiterste zorgvuldigheid beschreven.
De enig bewaard gebleven redactie van de constituties dateert van kort na
1443. 105 Over de voorafgaande periode is maar weinig informatie van constitutionele aard beschikbaar. 109 Hier brengen de literaire bronnen vaak
uitkomst. Bijna alle door de zusters van Windesheim geschreven teksten
geven, meestal terloops, informatie over het kloosterleven. 110 De belangrijkste bron voor kennis van de dagelijks praktijk, maar evenzeer voor de
mentaliteit van de zusters, is het zusterboek van Diepenveen. Onder de andere narratieve bronnen moet als eerste het werk van Johannes Busch (t ca.
1480) worden genoemd, een van de de belangrijkste chroniqueurs van het
Kapittel van Windesheim en de Moderne Devotie. Hier zijn vooral van belang het Liber de origine Devotionis Modernae en zijn boek over het hervormingswerk dat onder auspiciën van Windesheim werd uitgevoerd, De
reformatione monasteriorum. 111 Verder is er het werk van Christophorus
Caers, rector van Facons van 1640 tot zijn dood in 1673. Hij schreef een
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kroniek van dit klooster, getiteld Register van het beginsel, voortganck
ende gedenckweerdichste geschidenissen, en een Naem- en doodtboeck
waarin alle overleden zusters, maar ook rectoren en begunstigers van Facons geboekstaafd staan. 112
Voor al deze bronnen geldt dat ze met enige terughoudendheid moeten
worden geïnterpreteerd, omdat ze stuk voor stuk de werkelijkheid idealiseren. De constituties beschrijven een ideaalsituatie die in de praktijk nooit
helemaal gerealiseerd kon worden en kroniekschrijvers zijn vaak geneigd
de woorden en de daden van hun object nogal bij te kleuren. Ook bij het
zusterboek, een van de belangrijkste bronnen, is een objectieve weergave
van de feiten niet het eerste doel. Desondanks bieden deze bronnen, mits
met enige reserve benaderd, genoeg aanknopingspunten – ze vormen vaak
genoeg ook het enige middel – om een redelijk betrouwbaar beeld van de
historische realiteit op te bouwen. Bovendien is het hier en daar mogelijk
de verschillende bronnen met elkaar te confronteren.
Om aan het aldus opgebouwde beeld nog wat meer reliëf te geven, wordt
er geregeld vergeleken met de situatie bij de kanunniken van Windesheim,
wier constituties de hoofdbron vormen voor het monialenstatuut. Verder interessant vergelijkingsmateriaal bieden andere groeperingen van religieuze
vrouwen. Daarvoor komen in de eerste plaats de andere vrouwenbewegingen in aanmerking die uit de boezem van de Moderne Devotie zijn voortgekomen. De zusters van het gemene leven en de tertiarissen staan met hun
semi-religieuze leefwijze vrij ver van de Windesheimse zusters af. Dichter
in de buurt komen de kanunnikessen van de Kapittels van Sion en Venlo en
allerlei andere vrouwenkloosters die de regel van Augustinus aannamen.
Het referentiekader wordt nog ruimer door de Windesheimse praktijk af te
zetten tegen de gang van zaken bij de dominicanessen uit de orde-provincie
Teutonia. In de veertiende eeuw wordt precies daar de basis gelegd voor de
Duitse mystiek: Eckhart, Seuse en Tauler werkten er, en de Schwesternbiucher van de dominicanessen werden daar geschreven. De Windesheimers waren zich bewust van de toonaangevende rol van de dominicanen
op het gebied van de cura monialium en maakten daarom voor het reglement voor `hun' monialen ruim gebruik van de constituties van de dominicanessen, die hun waarde dubbel en dwars bewezen hadden. "' In de vijftiende eeuw manifesteerde zich binnen deze fameuze orde een innerlijke
hervormingsbeweging, die in aanleg gelijkenis vertoont met de Moderne
"4
Devotie. De nieuwe observantie kreeg in een klein aantal dominicanessenkloosters in het Duitse gebied voet aan de grond, waarvan
Sankt Katharina in Neurenberg en Sankt Nikolaus in undis te Straatsburg
tot de bekendste horen. De ontwikkelingen die zich in deze beide hervormde vrouwenkloosters voordeden, vormen een ijkpunt voor de bepaling van
de positie die de geestelijke literatuur innam in het leven van de koorzusters
van Windesheim.15
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p 4 september 1412 arriveerde er een voornaam gezelschap uit Holland
in het nieuwe klooster te Diepenveen. De belangrijkste leden waren de
vrouwe van Heenvliet, haar nicht Katharina van Naaldwijk, Joost Claesz –
later de opvolger van Johannes Brinckerinck als rector van Diepenveen,
maar op dat moment nog procurator van het Windesheimse klooster Rugge
bij Brielle – en de huiskapelaan van de familie van Heenvliet. De achttienjarige Katharina had incognito moeten reizen omdat er een geduchte kans
bestond dat zij geschaakt zou worden. Haar vader, heer Hendrik van Naaldwijk, was maarschalk van de graaf van Holland, Albrecht van Beieren.
Katharina was dus een bijzonder aantrekkelijke huwelijkspartner. Zij had
echter gekozen voor de hemelse Bruidegom, en haar ouders hadden daar,
vroom als zij waren, mee ingestemd, zij het met veel verdriet. Katharina liet
een prachtige positie in de wereld schieten voor een leven in armoede, eenzaamheid en gehoorzaamheid.
De bekering van de adellijke Katharina van Naaldwijk maakte ook in het
klooster Diepenveen grote indruk. Maar niet alleen haar bekering, ook de
manier waarop Katharina haar religieuze ideaal in praktijk bracht, wekte
grote bewondering. De levensbeschrijving van haar en haar zus Griete is
mede daarom een van de uitvoerigste van het Diepenveense zusterboek.'
Daarom is dit gecombineerde levensverhaal bijzonder geschikt om als
leidraad te dienen voor een introductie op het leven in een Windesheims
vrouwenklooster. 2 Eerst volgt een overzicht van de personen die er woonden en de belangrijkste functies die vervuld moesten worden (§ 2.1).
Daarna komen de drie stadia die een beginnende kloosterzuster moest doorlopen aan bod (§ 2.2). Bijzondere aandacht is er voor de opleiding en de
vorming van de Windesheimse novice (§ 2.3), en tenslotte staan we stil bij
de manier waarop het kloosterleven temporeel gezien werd ingedeeld (§
2.4).

2.1 De bewoners van het klooster
De dertien vrouwenkloosters die toegang kregen tot het Kapittel van Windesheim waren alleen daarom al uitzonderlijk, maar er is meer grond om
deze groep als een elite te beschouwen. De Windesheimse vrouwenkloosters mochten nogal wat dochters uit hoge adellijke kringen tot hun
ingezetenen rekenen. Niet voor niets noemt de achttiende-eeuwse kerkhistoricus Van Rijn Onze Lieve Vrouw in Renkum een `groot, rijk en aanzienlyk Nonne-klooster' . 3 Het klooster werd in 1405 gesticht door Reinald iv,
hertog van Gelre, en daarna regelmatig begunstigd door hem en zijn opvol-
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ger, Arnold ii. Een nicht van hertog Arnold, Walburg van Gelre (t1509),
trad in 1457 in het Onze Lieve Vrouweklooster in. Haar moeder Walburg
van Meurs (t 1459), gehuwd met Willem van Egmond en Bar, de broer van
hertog Arnold, liet zich er begraven. 4 Uit dit voorbeeld, dat met dat van
Katharina van Naaldwijk en nog vele andere zou kunnen worden
aangevuld, blijkt dat de Windesheimse vrouwenkloosters doorgaans sterke
banden hadden met de hoogste kringen. De meeste koorzusters waren afkomstig uit de maatschappelijke bovenlaag van adel en stedelijk patriciaat.
De zusters van het gemene leven en de tertiarissen kwamen doorgaans uit
de lagere standen.'
In de regularissenkloosters van Windesheim vormde het koorofficie, het
dagelijks bidden van de kerkelijke getijden, de spil waar het bestaan om
draaide. De monialen (ook aan te duiden als: koorzusters, koorvrouwen,
nonnen, augustinessen, reguliere kanunnikessen of regularissen) waren in
deze kloostergemeenschappen de belangrijkste figuren, want zij voltrokken
dit eeuwigdurende gebed. Voor Katharina van Naaldwijk zou het bidden
van de getijden dan ook haar voornaamste levensvervulling worden. En als
koorzusters zoals zij niet in het koor stonden, waren zij met andere
geestelijke oefeningen bezig. Zij konden zich bijna optimaal wijden aan
een biddend leven. De positie van moniale of koorzuster werd daarom
beschouwd als de hoogste kloosterlijke staat.
Dat de monialen van Windesheim bijna al hun tijd aan het geestelijk
leven konden besteden, was onder meer te danken aan de conversinnen of
lekenzusters. Deze lekezusters legden kloostergeloften af, droegen een
habijt dat slechts in detail afweek van dat van de koorzusters en verbleven
samen met hen binnen het kloosterslot. Binnen het geheel van de biddende
en werkende gemeenschap die een klooster is, waren zij het die de omvangrijke huishoudelijke werkzaamheden verrichtten. Bij de belangrijke vieringen dienden zij aanwezig te zijn – niet in het nonnenkoor, maar in de
kerk – maar hun hoofdtaak was het doen van allerlei soorten van handwerk:
bierbrouwen, brood bakken, kleren wassen, schoenen poetsen en dergelijke. 6
In de Windesheimse kloosters leefden meestal ook nog vrouwen die geen
professie hadden gedaan maar wel tot de gemeenschap behoorden. Er kunnen zeker drie categorieën worden onderscheiden: donatinnen, familiaren
en lekenzusters. De constituties besteden hoegenaamd geen aandacht aan
deze kloosterbewoonsters, maar het kon desondanks om aanzienlijke aantallen gaan. ' Donatinnen waren vrouwen die hun bezit aan het klooster
schonken in ruil voor verzorging tot de dood. 8 In de loop van de zestiende
eeuw werd de categorie `koordonaten' ingevoerd, om de echte kostgangers
(commensalen) te onderscheiden van vrouwen die tot op zekere hoogte een
geestelijk leven leidden. 9 Verder waren er soms familiares aanwezig, een
categorie die voor de vrouwen moeilijk te duiden is. In mannenkloosters
waren familiaren doorgaans ambachtslieden die in het klooster een
werkkring vonden. 10 Wij kennen enkele familiarissen uit Bethanië in
Mechelen bij naam, maar het is ondenkbaar dat zij als `werkvrouw' hebben
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gediend. Jacoba van Loon-van Heinsberg was abdis geweest van het
adellijke nonnenstift in Thorn en ook haar metgezel Christine van Rijswijk
kwam daar vandaan (zie over hen § 6.5). Tenslotte waren er werkvrouwen
in de Windesheimse kloosters aanwezig, die wel als lekenzusters worden
aangeduid. Dat is enigszins verwarrend, aangezien ook de conversinnen,
die wél professie deden, zo betiteld worden. " De `buitenzusters' uit
Diepenveen, die buiten het slot onder andere het vee verzorgden, vallen
ongetwijfeld onder deze categorie van lekenzusters. i2 Het is opmerkelijk
dat er uit de Diepenveense bibliotheek twee incunabelen uit 1480 en 1489
zijn overgeleverd die blijkens het ex libris toebehoorden aan deze susteren
buten dat besloot. ' ' Ook de werkzusters beschikten dus wel over bepaalde
geestelijke literatuur.
De levensstaat die aan een zuster werd toegekend – `moniale', `conversin' of `donaten' – was onlosmakelijk verbonden met het middeleeuwse
standsbewustzijn. Katharina van Naaldwijk werd bijna vanzelfsprekend
ingekleed als koorzuster, want die positie hoorde bij haar stand. Toen haar
moeder Katharina in 1413 Johannes Brinckerinck een plaats in Diepenveen
kwam vragen voor haar tweede dochter Griete, kreeg zij een forse teleurstelling te verwerken. Griete van Naaldwijk werd vanwege haar zwakke gezondheid ongeschikt bevonden voor het zware monialenleven; zij kon
alleen een plaats als conversin krijgen. Dat de vrouwe van Naaldwijk in
deze beslissing berustte, werd in Diepenveen gezien als een teken van haar
grote godsvrucht. ' De bevlogen Johannes Brinckerinck, leerling van Geert
Grote die hij was, wilde uitsluitend op grond van persoonlijke kwaliteiten
selecteren. '5 Dat neemt niet weg dat in de praktijk de maatschappelijke
status van de zusters toch vaak doorwerkte op de verhoudingen binnen de
kloostergemeenschap.16
Er waren vaak ook enkele mannen in de monialenkloosters aanwezig,
donaten of lekenbroeders, die allerlei ambachtelijke werkzaamheden voor
hun rekening namen. 17 Zij woonden in bijgebouwen op het kloosterterrein.
Dat deze mannen tot de kloostergemeenschap in brede zin behoorden, mag
worden afgeleid uit Johannes Brinckerincks devies dat hij Diepenveen niet
alleen voor jonkvrouwen en weduwen, maar ook voor manspersone had
gesticht (Dv, f. 101). Brinckerinck voelde zich ook verantwoordelijk voor
het zieleheil van deze ongeprofeste broeders. Toen hij hoorde dat de lekenbroeder Gert Velthuus in geestelijke nood verkeerde, snelde hij naar de
oliemolen waar broeder Gert werkte, om hem een hart onder de riem te
steken.18
Tenslotte treffen we in de Windesheimse vrouwenkloosters soms mannen aan die in of bij het klooster verkeerden om redenen van spirituele aard,
zonder echter tot de geestelijke stand over te gaan. '9 Dat geldt bij voorbeeld
voor Gerd Nyehof, die samen met zijn vrouw naar Diepenveen kwam. Het
echtpaar leefde om religieuze redenen al gescheiden van tafel en bed, maar
besloot de kloosterlijke leefwijze nog dichter te benaderen.20
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Een middeleeuws klooster vormde een maatschappij in het klein, waarin tal
van taken en ambten van bestuurlijke en huishoudelijke aard moesten worden vervuld door de leden van de gemeenschap. Wij bespreken hier alleen
de bestuurlijke functies. 21 Aan het hoofd van een Windesheims vrouwenklooster stond een priorin, die werd gekozen uit de kring van de monialen van dertig jaar en ouder. 22 Eventueel kon een geschikte zuster uit een
ander klooster worden gehaald: Katharina van Naaldwijk werd maar liefst
drie maal benaderd om priorin te worden in een andere klooster, maar haar
oversten weigerden haar te laten gaan. 23 De priorin bood ieder jaar haar ontslag aan het generaal kapittel aan. Was zij oud of ziek of functioneerde zij
om andere redenen niet goed – Daya Dierkens (t 1491), priorin van Diepenveen van 1472-1478, was bij voorbeeld te streng – dan kon men de priorin
zonder al te veel gezichtsverlies vervangen. 24 Wanneer zaken uit de hand
dreigden te lopen, bestond er tenslotte de mogelijkheid om de priorin bij de
jaarlijkse visitatie op non-actief te stellen. Dat gebeurde in 1455 met Alijt Bake.
Het was van groot belang een priorin te hebben die het vertrouwen van
de gemeenschap genoot. De priorin was degene die leiding gaf aan het
leven binnen de muren van het slot. 25 De zusters dienden haar eerbied te bewijzen en gehoorzaam te zijn; zij spraken haar doorgaans aan met mater
[=moeder]. De leidende rol van de priorin kwam tot uitdrukking in verschillende taken. In het koorofficie had de priorin een belangrijke ceremoniële rol; zij sprak onder meer de zegen uit. De korte vermaning die zij
ieder dag tijdens de viering van de priemgetijde uitsprak, bood haar de
gelegenheid om de zusters in spirituele zin te inspireren. Het vrijdagse
schuldkapittel ten slotte was de plaats waar de priorin overtredingen tegen
de kloosterwetten aan de kaak stelde en bestrafte.
Was de priorin bij voorbeeld vanwege ziekte afwezig, dan werden haar
taken overgenomen door haar rechterhand, de subpriorin. 26 De subpriorin
werd niet gekozen, maar aangewezen door de priorin. In Diepenveen koos
Salome Sticken in 1420 de zesentwintigjarige Katharina van Naaldwijk
naast zich. 27 Tussen deze twee ontspon zich volgens het zusterboek een
merkwaardig steekspel, dat illustratief is voor de manier waarop in deze
bron tegen de leidende ambten wordt aangekeken. Salome Sticken liet zich
op hoogtijdagen in het koor vervangen door haar subpriorin, ook als zij niet
ziek was. Katharina van Naaldwijk had weliswaar een mooie zangstem,
maar dat is vermoedelijk niet de reden voor Stickens gedrag. Gedurende
haar lange prioraat (1412-1447) probeerde zij steeds weer ontheven te worden van haar ambt, omdat zij veel liever in nederigheid en gehoorzaamheid
wilde leven dan gezag te moeten uitoefenen. Z8 Het lijkt erop dat zij zich in
het koor in zichzelf terug wilde trekken. Katharina van Naaldwijk was verplicht haar priorin te gehoorzamen en voor te zingen, al speelde ook zij veel
liever geen vooraanstaande rol. Deze voorname zuster sloeg soms met haar
sluier naar denkbeeldige vlinders of vliegen om haar medezuster in de waan
te brengen dat zij niet goed wijs was, en dus ongeschikt voor een leidend
ambt. Als zij vooraf had geweten dat zij in Diepenveen zoveel `bewind zou
moeten voeren', was zij daar nooit ingetreden, zei Katharina vaak. 29 Het
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`niet willen besturen' is welhaast een topos in de viten van Diepenveense
zusters die een leidende positie hadden, wat niet wil zeggen dat dit niet op
waarheid zou berusten. 3° Op deze manier werd juist benadrukt dat zij goede
leiders waren, aangezien zij begrepen welke grote verantwoordelijkheid het
leiderschap met zich meebrengt.
Het beheer over de materiële affaires van het klooster berustte bij de
procuratrix. 3' Ook zij werd gekozen door de priorin, aan wie zij verantwoording diende af te leggen. Het zusterboek van Diepenveen prijst Elsebe Hasenbroecks, omdat zij als procuratrix Salome Sticken vrijwaarde
van bekommernis over materiële kwesties, waardoor haar priorin al haar
aandacht aan haar geestelijk leiderschap kon wijden. 32 In het zusterboek
wordt de samenwerking tussen het `drievrouwschap' Salome StickenKatharina van Naaldwijk-Elsebe Hasenbroecks gepresenteerd als model
voor de samenwerking tussen ambtsdragers.33
Van de overige ambtenaressen – kosteres, voorzangeres, kelderwaarster,
kledingwaarster enzovoort – noemen we hier nog de armaria of boekenwaarster.'4 Zij droeg de zorg voor de kloosterbibliotheek en beheerde ook
het schrijfmateriaal, zoals papier, perkament en pennen. Het ligt voor de
hand dat men voor dit ambt zusters aanwees die een speciale voorliefde
voor boeken en geschriften hadden. Uit Diepenveen kennen wij nog twee
zusters die bibliothecaresse waren, Zweder van Rechteren en Katharina van
Naaldwijk.35
In ieder convent was verder een rector aanwezig, die verantwoordelijk
36
was voor de pastorale zorg voor de zusters. De verhouding tussen de priorin en rector was als volgt: Die priorinnen en sin niet sculdich ghehoersamheit te laven den rectoer, mer sie moeghen malcanderen laven trouheit
ende bistandicheit (hs. Gaesdonck, f. 138r; vgl. Constitutiones monialium
5.1.94-95). Hoewel de priorin de enige kloosteroverste was en derhalve een
zelfstandige positie innam, mocht zij in een heel aantal zaken niet handelen
zonder toestemming van de rector. In de praktijk trad de rector daardoor
`eerder naar voren als een adviserend, controlerend en sanctionerend instrument van het generaal kapittel dan als de pastor van de monialen'.37
De rector werd niet door de zusters gekozen, maar werd aangesteld door
het generaal kapittel of door de commissarius van het betreffende klooster.
Aan een selecte groep prioren uit het Windesheimse Kapittelverband, de
zogeheten commissarissen, was de zielzorg voor de monialen (cura monialium) opgedragen. In 1433 werd de prior van Windesheim met de zielzorg
van Diepenveen belast, die van Groenendaal met Barberendaal en die van
Rooklooster met Bethanië in Mechelen. Het commissariaat was gebonden
aan de persoon, en dus niet aan de functie van prior; het kon daarom niet
automatisch aan de opvolger van een bepaalde prior worden overgedragen.
In de praktijk gebeurde dit meestal toch wel. Voor bepaalde gebeurtenissen
als professieplechtigheden en de jaarlijkse visitatie kwam de commissaris
zelf naar `zijn' monialenklooster. De dagelijkse zaken in de vrouwenkloosters werden echter afgehandeld door de rector, die vaak uit het klooster van
de commissarius afkomstig was.38
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Een rector moest priester gewijd zijn, want zijn belangrijkste taak was
gelegen in het vervullen van sacramentele functies. Hij droeg de dagelijks
conventsmis op en trad op als biechtvader van de zusters. 34 In de grotere
vrouwenkloosters was er zoveel te doen dat de rector assistenten – socii of
gezellen – kon krijgen, als het klooster dat tenminste kon betalen. 40 Doorgaans was er vooral behoefte aan een of meer extra priesters, die de rector
assisteerden bij het mislezen en het biechthoren. 41 Vaak werd er ook een
niet-gewijde broeder in de monialenkloosters gestationeerd, een convers bij
voorbeeld, die zich nuttig maakte door taken op zich te nemen die de nonnen zelf niet konden doen. 42 Rector en socii vormden een kleine religieuze
gemeenschap binnen het klooster, die meestal in een apart gebouw op het
kloosterterrein gehuisvest was. De geestelijken probeerden dagelijks de
grote getijden te bidden, en samen met de lekenbroeders hielden ze eens in
43
de veertien dagen schuldkapittel onder leiding van de rector. Volgens Johannes Busch, die ongeveer van 1431 tot 1434 als rector in Brunnepe heeft
gewerkt, was dit leven van mislezen, biechthoren en brevier bidden
overigens uiterst saai – maar hij had daarvoor dan ook een hoge functie in
het bisdom Maagdenburg bekleed.44

2.2 Postulaat, inkleding, professie

De eerste stap op weg naar een kloosterintrede was het postulaat: men gaf
te kennen in een zeker klooster te willen intreden. De Constitutiones monialium van Windesheim geven strenge regels voor de toelating van nieuwe
zusters. Meisjes jonger dan twaalf jaar werden niet in het slot toegelaten, en
zij moesten minstens veertien zijn om het habijt te mogen aannemen. 45 De
postulanten moesten ook grondig worden beoordeeld voor ze werden
toegelaten.
Inden ghenen die men ontfaen sal, soe vermanen wij dat men daer ierst
an merken sal guede zeden ende sunderlinghe dat sie sin sachtmoedich,
segghelic ende zedich, lijdsam in berespinghen. (hs. Gaesdonck, f. 63r)
Vrouwen die men niet persoonlijk kende of die geen getuigschrift konden
overleggen, kregen een proefperiode van minstens een half jaar,
binnen welker tijt datmen sie sal proeven of sie stantachtich sin in haren
opsat ende of sie volcomelic versmaden die ydelhet der werft in snoetheit
der clederen, in oeffeninghe des arbeids ende vernedertheit, in bereider
ghehoersamheit tot swaren dinghen ende scarpen, in uutgaen hoers eygens sins ende willes, in hodinghe der silencien ende der rusten, in
stadicheit der hilgher lexen ende des gebedes, in walnemen der
berespinghen ende der correctien, in wackerheit des wakens ende der abstinencien, in bereitheit haer eyghen sunden toe belien ende apenbaringhen der becoringhen. (hs. Gaesdonck, f. 63r-v)
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Bij de toelating van nieuwe zusters ging men duidelijk niet over een nacht
ijs: een voor het kloosterleven ongeschikte zuster kon op den duur natuurlijk voor grote onrust zorgen.46
Krachtige leiders zoals Johannes Brinckerinck handhaafden deze selectiecriteria onverkort. 47 In het voorjaar van 1412 meldde Joost Claesz zich in
het klooster Windesheim met de boodschap dat Katharina van Naaldwijk
zich had bekeerd en dat zij nu een geschikt klooster zocht. 48 De prior superior, Johan Vos van Heusden, beval hem het pas gestichte Diepenveen aan.
Samen met Joost Claesz en een aantal andere Windesheimse prioren reisde
hij naar Diepenveen om een plaats voor Katharina te verkrijgen – overigens
een teken van het belang dat de prior superior van Windesheim hechtte aan
de intrede van deze dame van stand. Johannes Brinckerinck weigerde de rijke jonkvrouw uit Holland echter, omdat hij vreesde dat zij niet tegen de armoede en de harde arbeid bestand zou zijn, die volgens hem het fundament
van Diepenveen vormden. Noch de prior van Windesheim noch de andere
prioren konden hem overreden. Het was tenslotte het machtswoord van de
prior superior dat Brinckerinck ertoe dwong Katharina toe te laten. De
goede naam van de familie van Naaldwijk gaf voor Johan Vos van Heusden
de doorslag.49
Werd een postulante geschikt bevonden, dan kon zij worden ingekleed.
De postulaatsperiode werd beëindigd door een bijeenkomst in de kapittelzaal, waarbij het hele convent aanwezig was. Daar vroeg de postulante
om opname in de gemeenschap. Om de sfeer van dit ritueel te schetsen, volgen hier enkele frasen – geciteerd in het Middelnederlands, maar in werkelijkheid was Latijn de voertaal. De nieuwe zuster knielde neer voor de priorin, die haar vroeg: ` Wat biddestu?' Zij antwoordde: `Ick bidde die ontfermicheit Gads ende u susterscap.' Beantwoordde de postulante een aantal
vragen naar tevredenheid, dan sprak de priorin: `Die here gheve u alle dese
dinghe te vervullen, op dat gij ten ewighen leven moecht tomen.' Het convent stemde in met `Amen'. De aanstaande novice legde haar handen tussen
die van de priorin, die haar uit naam van de gemeenschap zei: 'Soe ontfaen
wij di ende verlenen di onse gheselscap' (hs. Gaesdonck, f. 65v-66r). De
inkleding van de nieuwe zuster was een aparte ceremonie, die plaats vond
in de kloosterkapel, op de trappen van het altaar. Daar werd de zuster
ingekleed door de commissaris of een andere Windesheimse prior (die
eventueel door de rector kon worden vervangen). Uit handen van deze
geestelijke ontving de novice het habijt. 50 Een witte sluier en een mouwloze
subtile, het lange koorhemd, onderscheidden haar van de geprofeste monialen en de conversinnen.51
Het zusterboek van Diepenveen geeft een indrukwekkende beschrijving
van de inkleding van Katharina van Naaldwijk door Johannes Brinckerinck
(6 september 1412). Vele aanwezigen waren tot tranen toe geroerd, ook
enkele clerici, waardoor de koorzang nogal onordelijk verliep. Om
Katharina goed van haar nieuwe staat te doordringen, liet de rector haar
over haar prachtige, met bont afgezette mantel lopen, die over de altaartrappen lag uitgespreid.52
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Als de noviciaatsperiode na minimaal een jaar voorbij was, was er weer
een plenaire bijeenkomst in de kapittelzaal. Men gaf de novice de gelegenheid de gemeenschap te verlaten. Verkoos zij te blijven en professie te
doen, dan kreeg zij de opdracht haar professiebrief te gaan schrijven. Kon
zij dat niet zelf, dan moest zij een brief laten schrijven en die met een
kruisje ondertekenen. Door eigenhandig de kloostergelofte over te schrijven, werd men zich de betekenis ervan beter bewust. 53 De volijverige
Katharina van Naaldwijk ging verder dan de constituties verlangden. Zij
schreef niet alleen een professiebrief, maar kopieerde ook de regel van
Augustinus om zich die beter in te kunnen prenten.54
De eigenlijke professie vond plaats in de kloosterkapel. Deze
plechtigheid was ingebed in de liturgie van een feestelijke viering van de
conventsmis. De mis werd in principe opgedragen door de commissarius,
en anders door een andere Windesheimse prior. De novice lag geknield
voor het altaar, met het monialenhabijt naast zich. Dit gewaad werd door de
celebrant met wijwater gezegend, waarop de novice haar oude habijt
aflegde en het nieuwe aantrok. Vervolgens legde de prior haar de zwarte
sluier op, het distinctief van geprofeste zusters. 55 De kersverse moniale las
daarna, rechts van het altaar staande, haar professiebrief luidop voor, kuste
die en strekte zich vervolgens uit op de altaartrappen. De prior bevestigde
haar professie, waarna de mis vervolgd werd en de nieuwe moniale ter
communie kon gaan.56
De koorzusters of monialen van Windesheim deden professie in het Latijn, maar de conversinnen mochten ook de landstaal kiezen. De Middelnederlandse versie van de professiebrief voor Diepenveen luidt:
Ic, suster N, ghelave stantachticheit ende bekeringhe mijnre seden,
ewighe ontholdinghe [=kuisheid], dervinghe eyghens guedes [=armoede] ende ghehoersamheit nae Suncte Augustinus regulen ende insettinghen ons ghemenen capittels, voer Gode ende allen heilighen, der
vrowen N, priorynnen deses cloesters, dat ghestichtet is in der eeren der
alre salichster joncfrouwen Marien ende Suncte Agneten ende die haer
wittelic nae volghen, in teghenwoerdicheit heer N, prioers in N.S7
Van de vele honderden professieformules die er in de middeleeuwen door
Windesheimse zusters geschreven zijn, is er voor zover bekend slechts een
bewaard gebleven. Deze is te vinden in handschrift Den Haag, MeermannoWestreenianum, 10 F 41, op een bijgebonden perkamenten blad:
Ego soror N, veni Diepenveen Mccccl.,xxv etatis anno 12. Ego soror N,
promitto stabilitatem et conuersionem morum, perpetuam continentiam,
carentiam proprij et obedientiam secundam regula sancti Augustini
et constituc<i>ones capituli nostri generalis, coram deo et omnibus
sanctis dompne Salome, priorisse huius monasterij, quod constructum est in honore Beatissime Virginis Marie et Sancte Agnetis et illi
canonice succedentibus. In presentia domini Theoderici, prioris in
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Windesem. Anno domini

MCCCC LXXXIIJ. (f.

13v)58

De naam van het klooster wordt niet genoemd, maar het patronaat van Maria en Sint-Agnes wijst onmiskenbaar naar Diepenveen (vergelijk de Middelnederlandse formule hierboven). Op grond van deze kennis zijn de personen die in deze formule optreden, gemakkelijk te identificeren. Dompne
Salome is Salome van den Wiel junior, die priorin van Diepenveen was van
1478 tot 1490. Met de Windesheimse prior Theodoricus wordt Dirk van
Grave bedoeld, die deze functie bekleedde van 1459 tot 1486.59

2.3 Onderwijs en vorming
De Windesheimse novicen stond een uitvoerige opleiding en vorming te
wachten. De nieuwe zusters kregen een novicenmeesteres die gedurende
het noviciaat hun leidsvrouwe en vertrouwenspersoon zou zijn. Griete van
Naaldwijk werd onder de hoede van haar zus Katharina geplaatst, samen
met drie andere novicen. De lessen die Katharina haar zus gaf, representeren de essentie van het Windesheimse vormingsprogramma. Ze sluiten
nauw bij het betreffende hoofdstuk uit de Constitutiones monialium aan:6°
Ende sie [=Katharina] lerde sie [ –Griete] vlitelick hoe sie hoer solde
veroetmodighen voer die sustern alsmen hoer vermande, ende dat sie
swighende ende bughende bij hem hene solde gaen ende hem bedienstachtich solde wesen, ende dat sie hoer harte stedelick solde becummeren
mit dechlickscher offeninghe des lidens ons lieven heren ende voert ander punten. Soe als sie selven dede, soe leerde sie hoer, op dat hoer harte
niet ledich ghevonden en worde vanden vianden ende hoer dan inbrachte
ydele fantesien ende verbeldinghe vander warli ende voergaender dijnghe die sie namaels quelke [=kwalijk, moeilijk] quit solde conen worden,
weert dat sie hoer daer nu niet vlitelick teghen en satte ende hoer tot inwendighen offeninghen gheve. (Dv, f. 240r-v; vgl. D, f. 54b-c)61
De interne opleiding van Windesheimse novicen had dus twee zwaartepunten. Het eerste was het aanleren van vaardigheden en omgangsvormen die
bij het dagelijkse kloosterleven hoorden: zo leerden de jonge zusters niet
alleen luid en zacht zingen – noodzakelijk voor het koorgebed – maar bij
voorbeeld ook hoe zij hun oversten met deemoed tegemoet hoorden te treden. Een tweede zwaartepunt lag in het aanleren van de vereiste
gemoedsgesteldheid en de opbouw van het innerlijk geestelijk leven (zie
daarover hoofdstuk 4). In een grondige intellectuele vorming voorziet dit
onderwijsplan duidelijk niet.
De constituties stellen wel als voorwaarde dat postulanten goed moeten
kunnen lezen en zingen. 62 Daarmee wordt bedoeld: in staat zijn om de Latijnse koorboeken die bij de liturgie werden gebruikt te ontcijferen en de liturgische teksten op passende wijze te kunnen zingen. De Windesheimers
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lieten alleen vrouwen tot de monialenstaat toe die al over deze
vaardigheden beschikten. Meestal waren zij in de wereld al school gegaan,
en anders volgden zij eerst in het klooster een opleiding. Om een beeld te
krijgen van het gemiddelde intellectuele peil van de koorvrouwen van Windesheim, moeten we proberen te achterhalen tot welke opleidingen vrouwen in de middeleeuwen toegang hadden. Maar we kunnen al bij voorbaat
vaststellen dat de mogelijkheden beperkt waren: scholing en opleiding
waren in dit tijdvak vooral mannenzaken.63
Katharina van Naaldwijk voldeed in alle opzichten aan de voorwaarden
die de constituties stellen, want sie conde wal Latijn leren ende hadde ene
bequame guede stemme toe sijnghen (DV, f. 234r-235v; vgl. D, f. 50d).
Katharina ontving een bij haar stand passende opvoeding van haar grootmoeder, Sophia van Teilingen. Voor een meisje van hoge adel uit Holland
lag een verblijf in de befaamde benedictinessenabdij in Rijnsburg voor de
hand. ó4 Ende als jonfer Katherina quam tot bequamer oeltheit toe leren, soe
sande jonfer Sophia Katherinen toe Rensbarghen int cloester om daer toe
leren horen psalter (Dv, f. 226v; D, f. 46a). Leren lezen met behulp van het
boek der psalmen – in het Latijn! – vormde vanouds een belangrijke component in de opleiding van middeleeuwse jonkvrouwen. ó5 In de meeste
Windesheimse monialenkloosters hebben nogal wat adellijke zusters
geleefd. We mogen aannemen dat velen van hen een opleiding genoten die
vergelijkbaar is met die van Katharina van Naaldwijk. 66 Zij hadden dus een
zekere bekendheid met het psalter, maar het niveau van Latijnkundigheid
werd uiteraard vooral door individuele kwaliteiten bepaald.
Waar de eveneens talrijke uit het stedelijk patriciaat en de hoge burgerij
afkomstige meisjes Latijn moesten leren, was niet erg duidelijk. In veel
steden konden meisjes naar school gaan, maar dan wel naar `onderscholen',
waarvan het leerprogram stopte bij de Donaet. De Donaet is een kleine
schoolgrammatica van het Latijn, waarmee het curriculum van de Latijnse
school begon. Daar hadden alleen jongens toegang. Als meisjes Latijn
wilden leren, waren ze aangewezen op privé-onderwijzers of -scholen.67
Misschien ging Berte van der List, later koorzuster in Diepenveen, in Deventer naar een dergelijke school. ó8 Van één zuster weten wij dat zij privéonderwijs kreeg, namelijk de intelligente (subtijl van sinne) Lubbe Snavels,
dochter van een schepen uit Zwolle. ó9 Lubbe kreeg Latijnse les van de klerk
Gerlacus, die onder supervisie stond van Jan Cele, de beroemde rector van
de stadsschool van Zwolle en een vriend van Geert Grote.70
Gezien tegen de achtergrond van het ontbreken van een duidelijke
opleidingsstructuur voor meisjes is het begrijpelijk dat vrouwenkloosters
hun toekomstige monialen zelf enige vorming probeerden te geven.11
Diepenveen is het enige Windesheimse vrouwenkloosters waarvan we
zeker weten dat er een scole aanwezig was voor toekomstige zusters. 72 In de
beginjaren werd er min of meer ad hoc een opleiding georganiseerd, maar
de school kreeg een steeds bestendiger karakter. 73 Er kwam een onderwijzer, de socius Otto Poten, die de school leidde tot zijn dood in 1420. 74 Sedert 1413 werd heer Otto bijgestaan door de eerder genoemde Lubbe Sna-
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vels; wellicht volgde zij hem ook op. 75 Later werd de functie van schoolmeesteres zeker door goed onderlegde zusters vervuld. We kennen nog de
namen van Fenne Bickes (t 1458) en Daya Dierkens (f 1491). Van de eerste
wordt gezegd dat zij les gaf aan de susteren, bij de laatste is er sprake van
`kinderen'. 76 De verschillende benaming van de leerlingen weerspiegelt
vermoedelijk de ontwikkeling van de kloosterschool van Diepenveen. Aanvankelijk werden er geprofeste zusters opgeleid die de vereiste
vaardigheden nog niet beheersten. Later werd de kloosterschool waarschijnlijk alleen nog door postulanten en novicen bezocht.
In de beginjaren waren er in Diepenveen immers nogal wat volwassen
zusters die enthousiast genoeg waren, maar nog niet bekwaam om aan het
koorgebed deel te nemen. Stine Tolners bij voorbeeld werd in 1416 tot de
rangen der koorzusters toegelaten, maar moest vanaf dat moment wel naar
school. 77 Daar kreeg zij vooral Latijnse grammatica onderwezen, wat de
niet meer zo jonge zuster zwaar moet zijn gevallen. 78 Toen men Stine vroeg
of zij nog tijd overhield voor haar geestelijke oefeningen, sprak zij: `Al
myne casus ende tempere pleghe ic toe senden mynen vrenden int ewighe
leven voer ghebet ende lof want Ickes niet anders maken en kan' (Dv, f.

298v; D, f. 86c-d). Toen het klooster Diepenveen eenmaal gevestigd was,
kreeg het waarschijnlijk al op jonge leeftijd potentiële postulantjes aangeboden die op de eigen school op het monastieke leven werden voorbereid.
Bekeringen van volwassen vrouwen zullen verhoudingsgewijs steeds
zeldzamer zijn geworden.
De jongere leerlingen kregen een regime opgelegd dat vergelijkbaar is
met dat van de scholen in de `wereld'. Het zusterboek geeft een aandoenlijke anekdote over Liesbeth van Heenvliet, die als tienjarige verkozen had in
Diepenveen in te treden en ook daar haar vorming kreeg.
Suster Elsebe Hasenbrocks had hoer verbaden dat sie ghien Dues en
solde spreken sonder oerlof. Ende doe waert hoer eens quelke inder
nacht dat sie moste overgheven ende sie en hadde ghien becken of ander
riesscap in toe breken [=braken]. Ende sie en dorste ghien Duusch spreken ende dat Latijn en conde sie doe noch niet. Doe riep dat ghehoersame
kint jonfer Liesken: `Soror, spielus beckelus', ende matte Latijns als sie
beest conde, op dat sie niet onghehoersam en weer. (Dv, f. 279r; vgl. D, f.
77c-d)
Het optreden van zuster Elsebe lijkt in onze ogen streng, maar ook de leerlingen van de Latijnse scholen mochten op school zowel als op straat
uitsluitend in het Latijn converseren. 79 De Diepenveense `school' hanteerde
dus vergelijkbare normen.
In het jonge klooster Diepenveen leefde er, zo is gebleken, onder de zusters een grote behoefte om Latijn te leren. De opleiding van Otto Poten, die
van een behoorlijk niveau geweest moet zijn, spitste zich daar op toe.
Bovendien verzamelde hij een groepje van reeds goed opgeleide zusters om
zich heen; Katharina van Naaldwijk en Lubbe Snavels mochten zich tot
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deze kring van `discipelen' rekenen. 80 Ook deze begaafde zusters hielden
zich vooral bezig met de studie van het Latijn. Het onderricht van Otto Poten zal vooral gericht zijn geweest op het doorgronden van theologische
kwesties. Deze honger naar kennis van de taal van de Kerk mag worden
beschouwd als een teken van het elan dat er toen in Diepenveen heerste.81
Om het in andere woorden te zeggen: wanneer er een sterk hervormingsstreven in een vrouwengemeenschap aanwezig was, was er ook een
grote behoefte aan kennis van het Latijn. Bij de hervorming van het Saksische klooster Mariënberg bij Helmstedt door een drietal zusters uit Brunnepe, vormde het opzetten van een kloosteropleiding daarom een belangrijk
doel. 82 Johannes Busch, de leider van deze hervorming, selecteerde de kandidaten mede op hun Latijnkundigheid. Zuster Tecla had zelfs tot taak de
Saksische zusters in de Latijnse grammatica te onderwijzen (zie § 5.3).
Wellicht moet een verwijzing naar Latijnse les uit de kroniek van Facons
ook in dit perspectief worden geplaatst (zie over dit klooster hoofdstuk 7).
Zuster Margarita van Achterhout (j 1521) liet een testament opmaken waarbij zij aan haar klooster een pond Brabants per jaar beschikbaar stelde,
waer dat sy begeert darmen de jonge susteren souden soe lanck laten Latyn
leeren tot datzet costen (Naem- en doodtboeck, p. 90). Mogelijk houdt dit
testament verband met de restauratie van het geestelijk leven die in Facons
tegen het einde van de vijftiende eeuw werd ingezet. In ieder geval weten
wij nu dat er ook in Facons Latijnonderricht werd gegeven. Maar Margarita
van Achterhout lijkt zelf de eerste te zijn geweest om de hervorming van
Facons te relativeren. In een adem door stelde zij ook een pitantie in: een
bedrag van zes gulden, dat de zusters mochten besteden aan het kruiden van
de worst en de hutspot.83
`Geschoold zijn' valt binnen de middeleeuwse situatie vrijwel samen
met `Latijnkundig zijn'. Proberen we vanuit dat standpunt een indruk te
krijgen van het intellectuele peil in de vrouwenkloosters van Windesheim,
dan mag dat voor vrouwenbegrippen hoog worden genoemd, ook al leggen
de constituties er geen enkele nadruk op. 84 De monialen kenden allemaal in
ieder geval zoveel Latijn dat zij de teksten van de liturgie adequaat ten gehore konden brengen. Maar er was ongetwijfeld in ieder klooster een aantal
monialen aanwezig wier kennis een stuk verder reikte, zoals bij voorbeeld
de zojuist aangehaalde zuster Tecla uit Brunnepe, of Truke van der Beeck
uit Diepenveen, die tijdens de refterlezing ter plekke Latijnse teksten in het
Middelnederlands vertaalde. 85 Trekken we de vergelijking met hun mannelijke confraters (of de broeders van het gemene leven), dan valt de balans
natuurlijk in het nadeel van de koorzusters uit. Er zullen er maar weinig
geweest zijn die het peil van een doorsnee reguliere kanunnik van Windesheim haalden.só
Over het praktische kennisniveau van de Windesheimse monialen zegt
deze relativering nog niet veel. Misschien is Jutte van Ahaus uit Diepenveen een goed voorbeeld van het gemiddelde peil van geletterdheid in deze
kring. Jutte was abdis van het stift te Vreden in Westfalen, maar zocht naar
een zuiverder vorm van geestelijk leven. Zij correspondeerde met Johannes
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Brinckerinck over haar bekering, maar liet haar brieven (over)schrijven
door een kopiist. Brinckerinck wilde echter direct contact met de twijfelende abdis en vroeg haar tenslotte een brief eigenhandig te beantwoorden, want hie konde wal quaet scrift leren (Dv, f. 131r; vgl. D, f. 32d). Jutte
beheerste dus de kunst van het schrijven, al leverde zij blijkbaar geen
schoonschrift af. De voormalige abdis kende ook Latijn, want eenmaal in
Diepenveen leerde zij daar een jong meisje haar psalter lezen. Maar dit kind
verweet haar leermeesteres dat zij niet van alle Latijnse woorden meteen de
Dietse vertaling kon geven. $' We stellen vast dat Jutte van Ahaus kon lezen
en schrijven – wat in de middeleeuwen niet direct samenging. Zij kende
genoeg Latijn om het psalter te lezen, maar de tekst van de psalmen – als
gebedsteksten zonder twijfel de meest bekende uit de Schrift – begreep zij
maar tot op zekere hoogte.88
Het voorbeeld van Jutte van Ahaus maakt duidelijk waarom de volkstaal
buiten de liturgie de boventoon voerde in de vrouwenkloosters van Windesheim (en in vrijwel iedere andere vrouwenstichting uit de late middeleeuwen). Het lezen van Middelnederlands of Middelnederduits zal geen
van de koorzusters van Windesheim veel moeite hebben gekost, maar het
schrijven ervan bracht voor sommigen problemen met zich mee. Het behoeft geen toelichting dat de situatie aangaande het Latijn nog veel problematischer was. Daarom was er in monialenkloosters een belangrijke rol
voor de volkstaal weggelegd. Niet alleen de geleerde zusters, maar het hele
convent, inclusief de novicen, moesten immers kunnen verstaan wat er
werd gezegd of gelezen.89

2.4 Jaar, week, dag
Het levensritme in de kloosters van Windesheim werd volledig bepaald
door de kerkelijke kalender en het voltrekken van het liturgisch getijdengebed. De kalender vormt een jaarcyclus waarbinnen de grote momenten uit
de heilsgeschiedenis worden herdacht. De kern van de kerkelijke kalender
bestaat uiteraard uit de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Christus: verwachting (Advent), geboorte (Kerstmis), lijden en sterven (Veertigdagentijd), verrijzenis (Pasen), Hemelvaart, en de uitstorting van de Heilige
Geest (Pinksteren). In dit liturgische jaarsysteem worden verder, naast tal
van andere heilsmomenten uit het leven van Jezus, vooral de heiligen die de
Kerk heeft voortgebracht, herdacht. Zij immers waren het die Christus'
voorbeeld hebben nagevolgd en zo nodig hun leven hebben gegeven voor
het geloof in hem. Door de kerkelijke kalender van dag tot dag, van week
tot week en van jaar tot jaar te volgen, werd ieder individu voortdurend
aangespoord tot de navolging van Christus.90
In de late middeleeuwen nam het aantal heiligen en feesten sterk toe,
waardoor de kalender overvol raakte. Er ontstond een beweging die pleitte
voor de terugkeer naar de oude rite van de Kerk van Rome, met een beperkt
aantal heilige dagen en minder uitgebreide vieringen. Het Kapittel van
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Windesheim heeft zich door deze beweging laten beïnvloeden bij het opstellen van zijn eigen kalender. 91 Toch telt de Windesheimse kalender die in
1488 gedrukt werd nog altijd zo'n tachtig feestdagen. 92 Deze waren verdeeld over verschillende graden of rangen. De Constitutiones monialium
van Windesheim onderscheiden er vijf, in oplopende volgorde: feria, festa
Ix lectionum, duplex, duplex maius en supra of solempnitas. 93 De feestrang
werd duidelijk tot uitdrukking gebracht in de liturgische vieringen. Belangrijk was het onderscheid tussen een gelezen en een gezongen officie; het
laatste duurde veel langer en werd daarom alleen op bepaalde feestdagen
gehouden. Ook brandden er op hoogfeesten bij voorbeeld vier kaarsen op
het altaar tijdens vespers, metten en hoogmis, terwijl dat er op feesten van
negen lessen maar een was, en op werkdagen geen.94
Het Kapittel van Windesheim streefde naar een uniforme uitvoering van
de liturgie in alle aangesloten kloosters, maar er waren wel kleine aanpassingen mogelijk. In ieder klooster werd het feest van de patroonheilige als
een hoogfeest gevierd (dus onder meer met vier kaarsen), ongeacht diens
rang op de kalender. 95 Het lijkt alsof er in de loop der jaren meer mogelijk
werd. De kroniek van Bethanië te Mechelen geeft de volgende aanpassingen in de liturgische viering, waarvoor de visitator Gerardus vanden Clooster (t1546), prior van Sint-Agnietenberg van 1504-1530, dispensatie had
gegeven:
Item by heeft oock ghegunt datmen hout van sincte Margrieta duplicibus
fest<um> duer die begeerte onser eerwaarde mater Magrita Oddyns [priorin van 1512-1541].
Item datmen hout vander heyliger maget sincte Berbele duplex festum
door beede van veel susteren ende synder geestelycker dochter suster
Barbare Speelberch.96
De naamsovereenkomsten duiden erop dat persoonlijke voorkeuren bij
deze veranderende vereringen een voorname rol konden spelen.
Binnen het raamwerk van het kerkelijk jaar was de week een belangrijke
temporele eenheid. 97 De liturgische weekcyclus was gebaseerd op de psalmen, die wekelijks alle honderdvijftig in het koorgebed gereciteerd of gezongen werden. De week van de zusters van Windesheim begon op zondag,
de dag van de opstanding van Christus. De zondag werd gevierd als een
feestdag. De overige dagen golden in principe als feria (werkdagen), tenzij
de jaarkalender gebood dat ze als feestdag gevierd moesten worden. Om de
beurt waren de koorzusters hebdomadaria of weekzuster. Zij hadden dan
bij de liturgische vieringen een week lang de leiding bij zegen en gebed. De
rij werd geopend met de priorin, waarna de subpriorin en vervolgens de
oudste zuster aan de beurt kwam, en zo verder. Het principe van anciënniteit interfereerde met de wekelijkse wisseling van koorhelft: de hebdomadaria kwam de ene week uit het rechter koor, dat van de priorin, en de
volgende week uit het linker koor, waar de subpriorin zetelde.98
Ook de dagindeling van de Windesheimse monialen werd beheerst door
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de viering van de liturgie. Iedere dag werden de acht kerkelijke getijden
gelezen of gezongen: metten, lauden, priem, terts, sext, noon, vespers en
completen. Daarnaast werd er dagelijks een conventsmis gecelebreerd, die
met koorzang werd begeleid. 99 In de praktijk was het verschil tussen zon-en
feestdagen enerzijds en werkdagen (feria) anderzijds het grootst. 10° De conversinnen waren op werkdagen maar bij enkele vieringen aanwezig. Op
zon- en feestdagen – in totaal zo'n honderdtwintig per jaar; een feestdag
van een heilige kon ook op zondag vallen – werden de getijden door het
voltallige convent gezongen, terwijl ook de conversinnen en andere zusters
in de kerk aanwezig waren. Op deze dagen waren er verschillende individuele of gezamenlijke geestelijke oefeningen en ook was er tijd voor recreatie
(zie § 3.7).
Hieronder volgt een globaal tijdschema van een zon- of feestdag in een
Windesheims vrouwenklooster, met speciale aandacht voor de momenten
waarop er geestelijke literatuur in welke vorm dan ook gebruikt werd.101
+ 0.00 uur
5.00 uur
7.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
15.00 uur
17.30 uur
18.00 uur
18.30 uur
19.00 uur

metten en lauden; daarna weer slapen
priem
terts
sext en noon
celebratie van de heilige mis
maaltijd (met voorlezing)
meditatie en geestelijke lezing
recreatie, zangles, samenspraak, studie enzovoort
(eventueel collatie van de rector)
vespers
avondmaal of -dronk met voorlezing
(ook wel `collatie' genoemd)
completen
geestelijke lezing of meditatie
nachtrust

De tijdstippen kunnen alleen maar bij benadering worden gegeven. Een hogere feestrang kon de liturgische vieringen erg doen uitlopen. Bovendien
moest in het schema rekening worden gehouden met de wisselende lengte
van de dag gedurende het jaar.
In verband met het gebruik van geestelijke literatuur anders dan in liturgische zin zijn twee koorofficies van bijzondere betekenis. In de middernachtelijke viering van de metten zijn, afhankelijk van de feestrang, een of
drie nocturnen opgenomen. Een nocturne heeft twee belangrijke onderdelen. Het eerste bestaat uit drie psalmen, altijd voorafgegaan én gevolgd
door een antifoon. Deel twee werd gevormd door drie korte lessen of
schriftlezingen, voorafgegaan door bede en zegen en gevolgd door een
beurtzang. In beginsel was de eerste lezing genomen uit de Bijbel, de
tweede uit de hagiografie en de laatste uit de patristische literatuur. 102 Iedere lezing werd ingeleid met psalmgezang, gebed en zegen, en afgesloten
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met een gezongen antwoord, de responsorie. In deze dienst van de lezingen
werd spiritueel-inhoudelijk gezien de toon voor de dag gezet.'°3
De priem bestaat uit een hymne, drie psalmen en een lezing uit de regel
van Augustinus, die alle in de kapel werden voltrokken. Daarna verplaatste
het convent zich naar de kapittelzaal om daar de priemviering voort te zetten. 104 Hier werd onder meer het martyrologium gereciteerd: de zusters kregen dan te horen welke heiligendag er de volgende dag gevierd zou worden
en welke andere heiligen dan herdacht werden. Verder was er in het
`staartje van de priem' plaats voor een woord van de priorin. Het kon dan
om een mededeling gaan, om overleg over een bepaalde zaak, om de verdeling van de dagelijkse taken, maar ook kon de priorin een vermaning
houden als daartoe aanleiding was. De bronnen geven maar weinig informatie prijs over aard en inhoud van deze vermaningen. 10S Ongetwijfeld
zullen misstanden in het klooster onderwerp van gesprek zijn geweest.
Concreet weten wij alleen iets over de vermaningen van Salome Sticken uit
Diepenveen, die stof vond in alledaagse situaties (zie ook § 3.2). Zij wees
het convent eens op de voorbeeldige gehoorzaamheid van de kloosterkat,
die schuldbewust de zaal verliet toen zij berispt werd vanwege haar
luidruchtig gemiauw.'°6
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GEZAMENLIJKE OEFENINGEN
IN VROOMHEID

D e keuze voor het kloosterleven is een keuze voor het leven in gemeenschap. Veel van de geestelijke oefeningen die de zusters van Windesheim
hadden te doen, geschiedden gezamenlijk. Het Diepenveense zusterboek
spreekt vol ontzag over Elsebe Hasenbroecks, die tot op hoge leeftijd actief
aan het kloosterleven bleef deelnemen.
Want doe sie was van sesentachtentich jaren ende bijna blint ende doef,
doe ghenck sie noch nac<h>tes ende dages stedelicken toe choer ende toe
reventer ende toe chapittel, ende Baer toe bliven totten eijnde toe. (DV, f.
104v-105r; vgl. D, f. 114d)
Elsebes betrokkenheid bij het kloosterleven bleek voor haar medezusters
uit haar deelname aan enkele belangrijke gemeenschappelijke oefeningen.
Globaal gezien zijn deze in twee groepen in te delen: een spirituele en een
materiële. We bespreken als eerste spirituele oefeningen de diensten in het
koor (§ 3.1). Strikt genomen mogen deze niet zomaar als een van de oefeningen worden beschouwd, omdat het voltrekken van het koorgebed veruit
de belangrijkste taak van de koorzusters vormde. Aan het koorofficie besteedden zij dagelijks vele uren. De andere spirituele oefeningen zijn het
wekelijks schuldkapittel (§ 3.2) en het stilzwijgen (§ 3.3). Daarna volgen
enkele materiële oefeningen: handenarbeid (§ 3.4 en 3.5), de bijeenkomsten
in de refter (§ 3.6) en de uren van rust en recreatie (§ 3.7). Tot slot is er aandacht voor de collatie, een collectieve geestelijke oefening die karakteristiek is voor de Moderne Devotie, maar waarvan de betekenis binnen Kapittelverband niet meteen duidelijk is (§ 3.8).

3.1 Liturgische vieringen
De Constitutiones monialium geven met hun gedetailleerde voorschriften
voor de viering van het koorgebed en de conventsmis overduidelijk blijk
`van de zorg waarmee het goddelijk officie, het hart van het canoniaal gemeenschapsleven, ook en vooral in de Windesheimse vrouwenkloosters
omgeven werd.' 1 In de katholieke eredienst wordt het leven van Christus
steeds opnieuw herdacht; de rituelen maken de gebeurtenissen uit zijn leven
opnieuw zichtbaar. Voor de monialen was een plechtige en hoogstaande
viering van de liturgie daarom het beste dat zij de Kerk van Christus konden bieden. Het bidden van de getijden vormde de polsslag van het leven in
de kloosters van Windesheim. De met regelmaat terugkerende psalmen, an-
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tifonen, hymnen, sequensen, responsories enzovoort uit het koorofficie behoorden tot de meest gelezen, gezongen en gehoorde teksten in dit milieu.2
De Windesheimers hebben vanaf het begin grote betekenis gehecht aan
een uniforme liturgische praktijk binnen het hele Kapittel. 3 Bij de oprichting in 1395 werd er een redactiecommissie ingesteld die niet alleen constituties opstelde, maar ook een eigen liturgische orde ontwierp. 4 Deze Windesheimse orde is vastgelegd in een drietal belangrijke liturgische handleidingen: de ordinarius, het manuaal en de kalender. ' Johannes Busch
meldt verder dat er standaardredacties van liturgische boeken als het missaal, graduale, antifonarium, lectionarium, capitularius en het martyrologium werden opgesteld. 6 Niet zonder trots schrijft hij dat er zo een liturgische eenheid werd bereikt, die desnoods overal ter wereld had kunnen worden uitgevoerd. ' De monialen van Windesheim vierden de liturgie in principe op dezelfde wijze als de koorheren. De meestal kleine verschillen in
uitvoeringspraktijk houden doorgaans verband met de omstandigheid dat
de kanunnikessen geen priester waren, zoals de meeste kanunniken, waardoor zij bepaalde liturgische riten niet konden voltrekken.'
Het koor waarin de monialen van Windesheim het officie vierden, verschilde wel aanmerkelijk van dat van de koorheren. Aan de westzijde van
de kerken in de vrouwenkloosters was doorgaans een speciale galerij
aangebracht voor de koorzusters, die immers niet in contact met de wereld
mochten treden. Beneden in de kerk, onder de nonnengalerij, was er plaats
voor de conversinnen, afgescheiden van de leken met hun gezinnen en
eventuele andere aanwezigen en gasten, die helemaal achterin zaten. De
koorzusters hadden vanaf hun verdieping en vanachter een traliehek zicht
op de sacramentele plechtigheden die op en rond het altaar (aan de oostzijde) plaatsvonden, zonder dat zij door de andere aanwezigen konden worden
gezien. In dit afgesloten koor voltrokken de monialen hun liturgische verplichtingen.9
Op de nonnengalerij waren aan de noord- en aan de zuidzijde koorbanken aangebracht. Daarin hadden de koorzusters ieder een vaste plaats,
afhankelijk van het moment waarop zij geprofest waren. Er werden zo twee
koren gevormd, die elkaar in beurtzang toezongen. De koorzang werd
geleid door de cantrix of voorzangeres. Zij verdeelde de taken en `rollen'
over de zusters, gaf het tempo en de toonhoogte van de gezangen aan, en
greep in als er iets mis dreigde te gaan. 10 Het lag voor de hand om voor deze
functie een muzikale zuster met een mooie stem te zoeken. De eerste cantrix van Diepenveen, Gertrud Monnickes (t 1426), had inderdaad zo'n welluidende stem dat men haar volgens de overlevering tot in Rome daarom
roemde. " Haar latere opvolgster Liesbeth van Arden (t 1485) lijkt echter
eerder vanwege haar volume dan haar stemkwaliteit te zijn aangesteld:
wanneer Liesbeth inzette, verliet de rector schielijk de kerk, omdat zij
ludde als een vaer [=loeide als een vaars] (Dv, f. 369v).12
De liturgische vieringen in de Windesheimse kloosters waren in de eerste plaats eenvoudig en sober. In de diensten was in beginsel alleen plaats
ingeruimd voor eenstemmige koorzang; meerstemmige zang gold als een
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uiting van ijdelheid, hoewel het op feestdagen wel eens werd toegepast. In
de loop van de vijftiende eeuw is er een ontwikkeling naar een wat rijkere
liturgie merkbaar. Er werd soms gebruik gemaakt van muziekinstrumenten
(vooral het orgel!) bij de vieringen. 13 Ook in de vrouwenkloosters zien we
hiervan sporen. Heer Jan Gielis (t1560), tweede gezel in Bethanië te
Mechelen, wordt in de kroniek geprezen om het fraaie snarenspel waarmee
hij de koordiensten begeleidde.14
Het koorofficie vormde de belangrijkste taak voor de monialen van Windesheim. Dat blijkt ook uit de omvang van hun getijdengebed en de wijze
waarop dat werd gevierd. Niet alleen volbrachten de koorzusters dagelijks
de volledige kerkelijke getijden, het divinum officium, maar daarnaast ook
nog de getijden van Onze Lieve Vrouw. 15 De liturgische dagorde werd gecompleteerd door de dagelijkse viering van een conventsmis. 16 Alle officies
werden, het zij nog maar eens opgemerkt, geheel in het Latijn gevierd. " Illustratief voor de betekenis die daaraan werd gehecht is de verzuchting van
Hubert van Lochem, pater van Jeruzalem in Venray, toen hij hoorde dat de
zusters bij de overgang naar de augustijnse regel van de bisschop van Luik
verlof kregen om het officie in de volkstaal te bidden totdat ze het Latijn
voldoende beheersten: Hie mach sien woe hie dat verantwoerdet. '8 Het
koorgebed behoorde nu eenmaal in het Latijn gebeden te worden. Vergelijken we de liturgische praktijk van de Windesheimse koorzusters met die
van het verwante Kapittel van Sion, dan blijkt hoe hoog hun standaard lag.
De monialen van Sion baden alleen het Maria-officie – in het Latijn, dat
wel – dat bij hen de plaats van het divinum officium innam. 19 Een stuk lager
nog stonden de zuster- en tertiarissenhuizen, waar meestal een paraliturgisch officie uit het horarium (getijdenboek) werd gebeden dat van het liturgische getijdengebed was afgeleid. Deze zusters lazen tijdens het werk
bij voorbeeld de getijden van de eeuwige wijsheid van Heinrich Seuse (in
de vertaling van Geert Grote).20
Het houden van de koordiensten betekende ook een behoorlijke fysieke
inspanning. 21 In de Diepenveense viten worden geregeld zusters geprezen
omdat zij, net als Elsebe Hasenbroecks, dag en nacht naar het koor gingen.
Vooral het middernachtelijk opstaan voor de metten moet een aanslag op
het gestel zijn geweest. Sommige zusters wenden er nooit aan. 22 In een van
haar dialogen met Christus beschrijft Mechtild van Rieviren uit Facons een
hartroerende gebeurtenis uit haar convent (zie ook § 7.4). Zuster Janneke
zag met lede ogen aan hoe haar medezusters tamelijk fris naar de metten
gingen, terwijl zij haar ogen nauwelijks open kon houden.
Het is eens gebeurt Jatter een van onse medesusteren mij [=Mechtild]
badt dat ick voor haer soude willen bidden dat Godt haer toch wilden
helpen en verstercken dat sy wat beter snachts ter mettenen mocht comen
opstaen, want het haer seer crachtich viel. Maer als ick mijnen beminden
[=Christus] had gesproken en mijn medesuster hadde vergeten, soo seijde hij mij: `Segt uwe medesuster suster Janneken datse die moeijelijckheit vande mettenen ter liefden van mij verdraecht, want ick daer
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groote genucht in heb. En hoet haer swaerder valt, hoet mij meer behaecht dat sij den loon sach die ick haer daer voor bewaer. Sy soudet mij
ondanck weten dat ick haer daer af beroofden.' (hs. Wenen, f. 51r)
Christus' `antwoord' is typerend voor de latere spiritualiteit van de monialen van Windesheim: zij ondergingen in gelatenheid deze dagelijkse
lichamelijke kwelling, uit liefde voor hem.
Een andere moeilijkheid, voor de meesten althans, was de weerbarstigheid van het Latijn. Trude van Beveren (. 1428), koorzuster in Diepenveen, droeg vaak een boek bij zich met daarin de teksten voor die dag, om,
zodra zij de kans daartoe kreeg, een zuster die beter Latijn kende om uitleg
te vragen. 23 Toch raakte ook deze niet zo geleerde zuster geheel doordrongen van de teksten uit het officie. Haar vite beschrijft hoe Trude soms
toepasselijke frasen te binnen schoten.
Sunderlinghe op een tijt doe stont sie ende puttede, doe quam hoer een
vars in dat sie des nachtes inder noctornen ghelesen had ende dat was dit:
Haurietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris etcetera [=En gij zult
vol vreugde water putten uit de bronnen der redding (Jes. 12,3)]. Daer
was sie soe vuoerrich mede dat sie bij na alden arbeit vergat ende puttede
soe vuoerrichlick dat sie nauwe en woste wat sie dele van groter vuoerricheit. (Dv, f. 164r-v; vgl. D, f. 102c-d)
Deze anekdote laat zien hoe het dagelijks leven van de Windesheimse monialen verweven raakte met de teksten uit de liturgie. Trude van Beveren
putte nu niet meer alleen water, maar ook kracht, dankzij het Schriftwoord
dat zij in de metten had gelezen (en misschien ook dankzij het feit dat zij dit
vers tenminste begreep).
Opmerkelijk vaak duiken er in het zusterboek passages uit het koorgebed
op in stervensbeschrijvingen. Een zuster als Katharina van Naaldwijk
probeerde op haar doodsbed aan het koorgebed te blijven deelnemen door
zich passende psalmen, sequenzen en hymnen voor de geest te halen. 24 De
stervende Jutte van Culemborg (t 1503) ging een stap verder. Zij zocht teksten die bij haar precaire situatie pasten en kwam terecht bij de responsories
van Goede Vrijdag.
Des daghes voer hore doet doe wolde sie ommer synghen ende zie was
zeer vrolick. Doe was ene van horen discipelen bij hoer, die sede hoer
dat dat onder slaepueren weer. `Wanne' [=Wat maakt het uit], sede sie,
`ic heb soe mannich ure mit hem ghewaket, sie moeten wal ene ure mit
mi waken. Het is doch myn leste ure.' Dus lach sie al in enen synghen
ende bij hoer wa<ren> op dat pas suster F<enne> Godschalkes ende
Truken Essinchghes, hoer discipula, ende sie moste<n> mit hoer synghen
die twie responsen diemen ten goeden vridaghe nacht synget, als Velum
templi sissum est (Dat clet des tempels is ghescoert ende al die eerde
heeft ghebevet. Die mordener <an>den cruce riep: `Ghedenct mynre,
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here, als ghi comet in dijn ricke'). Ende dat sanck sie soe lude dat men
sie over alt huus horde. (Dv, f. 383r-v)25
Uit de enorme liturgische rijkdom koos zuster Jutte niet toevallig deze teksten uit. In haar eigen laatste uur wilde zij al zingend het sterven van Christus nog eenmaal meebeleven. En uiteraard kon zij zich volkomen vereenzelvigen met de goede moordenaar, die op de drempel van de dood om
genade vroeg. 26

3.2 Schuldkapittel

De uitdrukking `iemand kapittelen' vindt haar wortels in een monastieke
geestelijke oefening waaraan de Windesheimers grote betekenis hebben gehecht: het schuldkapittel. De oproep van Paulus aan de Thessalonicenzen
om elkaar te steunen en te bemoedigen (1 Tes. 5,11) vond al navolging in
de oudste kloostergemeenschappen. De monniken legden aan hun medebroeders verantwoording af over hun innerlijk leven en deden publiekelijk
boete voor hun zonden. Sinds Benedictus van Nursia (t547) werden in het
schuldkapittel alleen de uitwendige zonden naar voren gebracht, dat wil
zeggen: overtredingen van de regel, de constituties en de gewoonten van de
orde. Inwendige zonden moesten worden verantwoord tijdens de biecht, de
persoonlijke schuldbekentenis tegenover de priester.27
Het schuldkapittel heeft bij alle kloosterorden wel een plaats in het
geestelijk leven gekregen. Deze oefening vervulde in de religieuze gemeenschappen verschillende functies. Het kapittel had in de eerste plaats een
spirituele betekenis: door elkaar op zonden en tekortkomingen te wijzen en
elkaar te vermanen, groeiden de gemeenschapsleden uit tot betere kloosterlingen. Als deze oefening van schuld en boete in harmonie verliep, werd
daardoor ook de gemeenschapszin versterkt. Een tweede functie lag meer
op het terrein van de ordehandhaving. In kloostergemeenschappen leeft
men dicht op elkaar en is men dus sterk op elkaar aangewezen, waardoor de
onderlinge spanningen gemakkelijk hoog kunnen oplopen. In besloten
vrouwenkloosters als die van Windesheim was dit gevaar nog groter dan in
mannengemeenschappen, die een stuk opener waren. In dit spanningsveld
kon het schuldkapittel interne tegenstellingen en conflicten in goede banen
leiden. Tenslotte fungeerde het kapittel als een intern gerechtshof, waar
overtredingen tegen de kloosterwetgeving konden worden aangebracht.
In de Windesheimse monialenkloosters werd het schuldkapittel in beginsel gehouden op vrijdag, de dag van de kruisiging, maar het kon vanwege
de viering van hoge feestdagen worden verzet. Bij deze wekelijkse bijeenkomsten waren alleen de monialen aanwezig. 28 Het schuldkapittel sloot direct aan op de priem, waarvan de tweede helft al in de kapittelzaal gevierd
werd (zie § 2.4). De Constitutiones monialium regelen het schuldkapittel
zorgvuldig, want het werd beschouwd als een essentieel instrument voor de
instandhouding van de observantie. 29 De kapittelbijeenkomsten werden
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doorgaans door de priorin geleid, maar zij mocht die taak ook aan een andere bekwame zuster overdragen. 30 Maar ook al had zij de leiding niet, de
priorin diende wel aanwezig te zijn. 31 Niemand van de monialen kon zich
aan de werking van het schuldkapittel onttrekken. Ook de zusters op de
ziekenzaal konden beschuldigd en bestraft worden, wanneer zij er ten minste niet al te erg aan toe waren.32
Het schuldkapittel begon met een algemene vermaning door de priorin of
de zuster die het kapittel leidde. Alleen van de kapittelvermaningen van Salome Sticken uit Diepenveen kunnen wij nog een indruk krijgen, omdat het
zusterboek er vrij uitvoerig verslag van doet. 33 Het zusterboek vat de inhoud van deze vermaningen als volgt samen:
Hoer leringhe weren zeer vuoerrich als ene barnende vlamme, dat hem
die susteren zeer toe liden hadden als die saken eyschede dat sie nit wesen en konde daermen capittel hielt of anders daer die susteren vergadert
weren, dat hem plach toe duncken dat sie wat grotes verlaren hadden
[=zodat het de zusters zeer speet wanneer zij door omstandigheden niet
aanwezig konden zijn op de plaats waar men schuldkapittel hield of elders waar de zusters bijeen waren; zij meenden dan dat zij iets waardevols hadden gemist]. Die leringhe weren toe toehardinghe alre dogheden,
toe starven ende uutghaen ons selves ende pynen ons toe veroetmoedighen onder malkanderen; ende een yghelick pyne hem die mynneste toe wesen, ende die dogheden toe stelen, ende een yghelick den anderen in dogheden baven toe gaen [=te overtreffen] – dat mosten wy wal
doen – ende mynnen die dogheden in enen anderen, ende veroetmodighen ons dat wi soe niet en sijnt, dat onser tracheit ende versumelheit scolt is [=hetgeen aan onze traagheid en nalatigheid te wijten is],
ende ommer vlitich toe wesen onse harte altoes waer wy conden ende
mochten bij onsen lieven heren toe hebben, jae, in hem toe cleven, hem
toe belien onse crancheit ende onse ontbliven, ende bidden ende
begheren hartelicke van hem om hulpe den coninclicken weech toe wanderen, ende hem hartlicke toe mynnen ende mit vuoerrigher begherten
hem an toe hanghen mit groter dancberheit, ende die dijnghe die wi
sculdich weren toe doen ende toe holden dat wi dat mit vuoerrigher vliticheit solden doen, want den bliden ghever mynt God [2 Cor. 9,7]. (Dv,
f. 198v-199r; vgl. D, f. 5c-d)
De vite van Salome Sticken beschrijft hier met enige nostalgie een spiritueel programma waarin de vroomheidsopvatting van de vrouwelijke Windesheimers helder tot uitdrukking komt. De vermaningen van de eerste priorin bleven in Diepenveen op deze manier nog lang een bron van inspiratie.
Op de vermaning van de priorin volgde een collectieve berisping van de
novicen. Onervaren als zij waren, werden zij nog niet persoonlijk op hun
gedrag aangesproken. Pas als de novicen de kapittelzaal hadden verlaten,
begon het schuldkapittel voor de geprofeste monialen. De constituties leggen de te volgen procedure precies vast, mede met het oog op de pijnlijke
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situaties die konden ontstaan. Beurtelings, te beginnen met de jongste,
stelden de monialen zich op in het midden van de kapittelzaal. Nadat zij
venie hadden genomen – dat is: bukken en met de hand de grond aanraken,
als uiterlijk teken van verootmoediging – beleden zij hun eventuele overtredingen tegen de kloosterregels.
Ende als sie secht dat hoer nyet meer en ghedenck of op holdet te spreken
[=als zij zegt niets meer te kunnen bedenken of ophoudt met spreken],
soe secht die priorynne: `Wil yemant dese suster proclamiren
[=aanklagen]?' Ende wil sie dan yemant proclameren, die sal en nyet
voele woerde maeken, mer simpelic segghen in deser wisen: `Mater,
onse suster heeft dit of dat ghedaen of gesecht of versumet,' nuemende
dat ghebreck. Ende als sie geproclamiert is, dan sal sie nemen venie ende
segghen: `Mijn scult.' Daer na, als haer geheiten wert, staet sie op. Mer
en bekent sie haer nyet sculdich, soe mach sie cortlic segghen, al
staende: `Mater, my en gedenct nyet dat ic dat ghedaen of gesecht hebbe
dat mijn suster secht.' (hs. Gaesdonck, f. 84r-v; vgl. Constitutiones monialium 3.6.18-26)
Om door rancune ingegeven daden te voorkomen, mocht een beschuldigde
zuster haar aanklaagster(s) niet in dezelfde zitting ook iets voor de voeten
werpen.
De priorin had de taak recht te spreken. Daartoe stond haar een uitgebreide strafcodex ten dienste, waarin gepaste straffen voor vergrijpen van
lichte, middelmatige, zware, zwaardere en zeer zware aard waren voorgeschreven. 34 Als allerzwaarste overtreding gold bij voorbeeld onverbeterlijkheid of verachting van straf; dat kon zelfs met inkerkering worden
bestraft. De strenge Salome Sticken lijkt ook zelfverzonnen sancties te hebben toegevoegd, kennelijk voor zusters die volgens de strafcodex geen straf
verdienden.
Sie ofende [=kastijdde] die susteren mit oetmodighen clederen, subtijlen
[=koorhemden] ende wilen [=sluiers], ghescoert ende ghelappet. Sie
plach hem oeck wal enen scorteldoeck op dat hovet toe setten ende dier
ghelick, ende die cnope die vanden olden slaprocken weren ghesneden,
dat weren sommigher curioser [=kieskeurige] susteren hoer paternosteren.<Ende onderwijlen worden sie van hoer geoefent myt oetmoedigen
werken> als broet toe bidden [=om brood te bedelen] int reventer voer die
tafelen in een scottel of die voete toe cussen ander tafelen o fte te venien,
of een rode op den rugghe toe draghen. (Dv, f. 200r-v; vgl. D, f. 6c)35
Deze priorin kastijdde, geheel in de geest van de bijbel, met liefde. Haar
gezag werd volgens het zusterboek door de zusters geaccepteerd: zij
beschouwden degenen die het hardst waren aangepakt, als Salome's liefste
kinderen.36
Als wij op het zusterboek moeten afgaan – dat zeker geen repre-
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sentatieve afspiegeling van de werkelijkheid geeft – waren de vergrijpen
die in Diepenveen gekapitteld werden niet bepaald ernstig. Sommigen werden bij voorbeeld beschuldigd van vergrijpen die in onze ogen eerder altruïstisch van aard zijn. Zuster Trude van Beveren werd aangeklaagd en
bestraft omdat zij te veel stof verbruikte in het ongetwijfeld goede streven
de zusters optimaal van kleding te voorzien. Jutte van Ahaus werd
beschuldigd omdat zij de zusters te vaak warm water aanbood en ook
zichzelf te vaak wilde warmen bij het vuur. En zuster Jutte van der Beeck
legde wol die zij had gesponnen in de mandjes van andere zusters, waardoor zij zelf bij het wegen van het dagresultaat te kort kwam. Katharina van
Naaldwijk ten slotte werd meermalen gekapitteld omdat zij te laat op het
werk verscheen; dat kwam echter doordat zij andere zusters steeds met raad
en daad bijstond. 37 De idealiserende opzet van het zusterboek brengt met
zich mee dat alledaagse gebreken als boosaardigheid, afgunst en jaloezie
nauwelijks aan de orde komen. De viten presenteren vrijwel uitsluitend gebreken die in wezen te ver doorgedreven deugden zijn. Over zware overtredingen van de kloosterwetgeving laten de bronnen maar weinig los.3S
Schrijnend is wel het geval van zuster Fenne Stuermans uit Diepenveen, die
tijdens het schuldkapittel, en later tijdens een visitatie, veelvuldig
beschuldigd werd. Katharina van Naaldwijk was de enige die inzag dat de
zuster groet ghebreck in hoer hovet had, maar verder wel degelijk van
goede wil was. Toen de visitatoren het jaar daarop terugkeerden, bleek
Fenne Stuermans helaas al gheck geworden (Dv, f. 248v-249r; vgl. D, f.
59d-60a).
Hoewel het schuldkapittel in beginsel een instrument was waarmee het
kloosterreglement gehandhaafd werd, kon deze oefening gemakkelijk ook
een spirituele dimensie krijgen. Katharina van Naaldwijk bij voorbeeld
beschuldigde zichzelf geregeld van overtredingen die zij niet begaan had,
om zo een publieke vernedering te kunnen ondergaan (en weer een deugd
aan haar arsenaal te kunnen toevoegen). 39 In de idealistische begintijd
schijnt bijna het hele convent van Diepenveen een dergelijke houding te
hebben aangenomen. Salome Sticken moest echt om stof zoeken voor haar
vermaningen, want het leven in Diepenveen verliep voorbeeldig.
Ende als sie ghiene sake en hadde, soe vant sie ioe wat, want sie bekende
die hongherighe begherte der susteren. Sie macte vake een ghebreck van
een dijnck dat meer toe prisen was inde susteren dant ghebreck was, omdat sie niet en woste waer siet onder tijden nemen solde hen broet toe
gheven daer hem inden gheeste na verlanghede. (Dv, f. 199v-200r; vgl. D,
f. 6b)
Priorin en convent van Diepenveen werkten eendrachtig samen om van het
schuldkapittel een serieuze oefening in nederigheid te maken. De zusters
vroegen om berispingen die ze eigenlijk niet verdienden, de mater deed
haar uiterste best om aanleidingen te zoeken om haar kudde toch te kunnen
vermanen.
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Haar vite maakt van Salome Sticken een modelzuster die de diepere zin
van het schuldkapittel als geen ander doorgrondde. 40 In de lange jaren dat
zij priorin was, vernederde zij de zusters zo veel zij kon, omdat zij wist dat
geestelijke vrijheid van de mens gelegen was in de onthechting aan
zichzelf. 41 Aan het einde van haar leven mocht zij aftreden als priorin en
werd zij tijdens het kapittel weer als een gewone moniale behandeld. Toen
liet zuster Salome zien hoe men de beschuldigingen diende te ondergaan.
Op een tijt alsmen den susteren hoer ghebreke plach toe segghen, soe
waert sie soe glorioes ghemaket vanden anderen dat sie alden anderen
boven ghenck. Soe waert sie dan soe suetlicke ende inwendelicke
ghetaghen [=getrokken] tot onsen lieven heren dat sie hore leden niet
mechtich en was, dat men sie daer hen draghen moste. (Dv, f. 212v; vgl.
D, f. 14a)
Salome Sticken glorieerde in dit moment, want voor even was zij een met
de bespotte en beschimpte Christus. In dat diepe besef verloor zij de beheersing over lichaam en geest.

3.3 Stilzwijgen
Een van de pijlers van het monastieke christelijke traditie is het stilzwijgen
of het silentium. Monniken en nonnen hebben zeer vaak onderling
afgesproken om gedurende een aantal uren van de dag niet met elkaar te
spreken. Deze oefening draagt zowel een ascetisch als een mystiek aspect
in zich. Zwijgen is iets dat de mens zichzelf moet opleggen, want het nietspreken druist in tegen de menselijke natuur, die altijd het contact met de
medemens zoekt. Wanneer leden van een kloostergemeenschap besluiten te
zwijgen, doen zij dat om zichzelf en elkaar te leren wat onbelangrijk is en
wat juist de moeite waard. Voor meer mystiek georiënteerde auteurs ligt de
waarde van het stilzwijgen vooral ook in dit laatste aspect. Door op gepaste
momenten te zwijgen, creëert men de ruimte om God in zich binnen te
laten. 42
In de Constitutiones monialium wordt opmerkelijk veel nadruk gelegd
op het stilzwijgen, dat door de zusters van Windesheim streng in acht moet
worden genomen. De samenstellers van deze statuten gaan hier veel verder
dan hun voornaamste bronnen, de constituties voor de Windesheimse
regulieren en de constituties van de dominicanessen. 43 Er is weinig reden
om achter deze verstrenging in eerste instantie een contemplatieve bedoeling te zoeken. De Windesheimers waren ongetwijfeld van mening dat het
voor monialen, meer nog dan voor hen zelf, goed was om te leren hun tong
in bedwang te houden. Het hoofdstuk over het stilzwijgen uit de Constitutiones monialium is als enige tussentijds gereviseerd, in de jaren 14561458. Het is bij die gelegenheid wat logischer gestructureerd en verder zijn
er enkele verzachtingen aangebracht. Dat wijst er op dat het oorspronkelij-
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ke hoofdstuk zo streng was dat de zusters in de praktijk geen kans zagen
hun statuten op dit punt getrouw te volgen.44
Er was in de Windesheimse vrouwenkloosters een aantal ruimten waar
een absoluut stilzwijgen heerste. Dat gold in de eerste plaats de gewijde
ruimte van de kloosterkerk, maar ook in de refter, in de slaapzaal en op het
privaat mocht in het geheel niet worden gesproken. Verder leggen de constituties forse temporele beperkingen op. Op werkdagen heerste er tijdens
de verplichte arbeidsuren in principe overal stilte. De zusters hadden op
dergelijke dagen al met al niet veel meer dan zo'n drie kwartier tijd om met
elkaar te spreken. Op zon- en feestdagen was er wat meer ruimte voor conversatie, vooral op de middag, maar ook dan waren er restricties. Deze
beperkingen moeten er in de praktijk toe hebben geleid dat het onderlinge
contact tussen de zusters zich tot het meest essentiële beperkte. Vaak zullen
ze alleen die onderwerpen ter sprake hebben gebracht die er voor hen echt
toe deden.

3.4 In het zweet uws aanschijns
Het aloude benedictijnse adagium ora et labora drukt kort en bondig uit
hoe in het leven van de monnik het werkende en het biddende leven horen
samen te gaan. In de kloosters van het Kapittel van Windesheim, waar
overigens de regel van Augustinus werd gevolgd, hechtte men nog altijd
aan deze combinatie: men diende te leven van het werk van zijn handen. De
belangrijkste inkomstenbron voor de Windesheimse kloosters was het
grondbezit, maar het werk in landbouw en veeteelt werd vooral door conversen en werknemers gedaan. De zusters konden de velden ook niet op,
want zij verbleven in het slot. Zij konden wel terecht in de tuinen die vaak
binnen de slotmuren waren aangelegd. Maar de monialen van Windesheim
verdienden het meeste geld voor hun kloosters met het produceren en
verwerken van textiel en het maken van kunstvoorwerpen, bij voorbeeld liturgische paramenten. Gezien de rijkdom van veel Windesheimse kloosters
waren de inkomsten van de zusters niet per se noodzakelijk. Zij waren
echter altijd tot het doen van handenarbeid verplicht, omdat dat deel uitmaakte van het ascetische leefmodel van de Windesheimers.
In de constituties voor de monialenkloosters van Windesheim worden de
vele strenge voorschriften maar zelden met behulp van bijbelplaatsen gelegitimeerd. In de aanhef van het hoofdstuk over de handenarbeid vinden we
er echter maar liefst drie bijeen.45
Want ledicheit een viant der sielen is, ende een vuedester der sunden,
daer omme en sal nyement inden cloester ledich wesen, mer men sal
erenstelic toesien dat des werckedaghes van primen hent tot completen al
die susteren diet vermoeghen becummert sin mit hantwercke voer den
ghemenen orbaer, uutghenaemen die uren ende tiden daer si in soelen
den dienst Gods doen off leren, die daer toe gheordiniert sin. Want nyet
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lichtelic en wort die ghevanghen van becori<n>ghen die in gueder oefenynghen onledich is. Want den menschen is ghesecht vanden heren dat
hi in swete sijns aensichtes solde eten sijn broet [Gen. 3,19]. Ende die
apostel: `Die nyet en arbeit, die en sal nyet eten' [2 Tess. 3,10]. Ende die
prophete: `Wanttu den arbeit dijnre hande salste eten, bistu salich ende
wal sal di wesen' [Ps. 128, 2]. (hs. Gaesdonck, f. 103r-v; Constitutiones
monialium 3.14.1-13)
Er was kennelijk nogal wat overredingskracht nodig om de zusters te laten
inzien dat ledigheid een ernstige bedreiging vormde voor het zielenheil en
dat handenarbeid daarvoor een probate remedie bood.
De meeste monialen van Windesheim waren afkomstig uit de hogere
lagen van de maatschappij. In deze kringen, bij voorbeeld het HollandsBeierse hof waar Katharina van Naaldwijk geregeld had verkeerd, heerste
een sterke schande-cultuur: men beoordeelde er het menselijk gedrag in termen van eer en schande. 46 Tegen deze achtergrond krijgt de bekering van
iemand als Jutte van Ahaus, abdis van Vreden, meer reliëf. Zij leerde van
Johannes Brinckerinck zich te vernederen in plaats van zich eer te laten bewijzen. De voorname abdis besloot daarop te gaan spinnen – leren weven
lukte haar tot haar spijt niet meer – tot grote afschuw van de Vredense
stiftsjuffers. 47 Voor adellijke dames werd alleen het doen van fijn naaldwerk betamelijk geacht: zo waren Katharina van Naaldwijk en haar nicht
Liesbeth van Heenvliet beiden bedreven in de borduurkunst. 48 Dat Jutte van
Ahaus zich vernederde en het vieze en onaanzienlijke spinwerk aanvatte,
bewees in de ogen van de moderne devoten de oprechtheid van haar bekering.
Uit de constituties kan worden afgeleid dat het spinnen van wol het belangrijkste handwerk vormde voor de monialen van Windesheim. 49 Uit andere bronnen blijkt dat er met zekerheid in Sint-Agnes, Facons, Galilea en
Diepenveen gesponnen en/of geweven werd. 50 Een bericht in de kroniek
van Facons maakt duidelijk dat het textielwerk daar niet tot de meest geliefde activiteiten behoorde. Bij haar professie in 1477 bepaalde zuster
Catharina Steeyncx dat haar medegave als volgt zou worden besteed: datmen die doen soude totten arbeyde vanden wollenwerck, opdatmen de susteren dat afnemen soude (Naem- en doodtboeck, p. 83; vgl. Register, f.
21v). Catharina Steeyncx wist de kloosterleiding, toch de hoeder van de observantie, te winnen voor deze inbreuk op de Windesheimse spiritualiteit.
Maar de prior superior ontstak in grote woede toen hij het nieuws vernam
en schreef een zeer boze brief naar Facons. Gedane zaken namen echter
geen keer: vanaf 1477 werd er in Facons niet meer gesponnen en
geweven. S1 Hoe het spinnen en weven de zusters in de andere kloosters
beviel, is niet bekend, maar het lijkt erop dat niet iedereen dit `wolwerk'
met evenveel liefde aanvaardde.
De handenarbeid kon ook op andere manieren dan met spinnen en weven
worden ingevuld. De vite van Katharina van Naaldwijk en haar zus Griete
beschrijft hoe zij de (leken)zusters hielpen bij het bakken, het brouwen, het
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karnen, het poetsen van schoenen, het wolkammen, het afwassen, het reinigen van nachtspiegels, allerlei klussen in de keuken en dergelijke. S2 Het
feit dat zusters van de stand van Katharina of Griete met hun handen werkten, wordt door het zusterboek als een uiting van nederigheid gepresenteerd
(ook al was Griete conversin). Dit doet vermoeden dat zij ten aanzien van
de handenarbeid nauwelijks verplichtingen hadden. De maatschappelijke
rang was zeker van invloed op de taakverdeling in Diepenveen, zo leert ons
het levensverhaal van Souke van Dorsten (t1480) uit Sneek. 53 Zij bracht
Diepenveen een medegave van maar liefst drieduizend gulden aan, maar
nam ijverig deel aan huishoudelijke werkzaamheden. Een van de zusters
vroeg haar eens waarom zij zo hard werkte: had zij het klooster niet al
genoeg opgebracht? Soukes voorbeeldige repliek verdiende het vereeuwigd
te worden in het zusterboek.
`Daer en hebbe ic nij [=nooit] myn levedaghe opghedacht dat ic daer die
myn [=minder] om doen solde. Ende wie die starchste is, die is sculdich
dat zwaerste warck toe done. Ic en mach [=wil] niet horen dat ghi dat
segt.' (DV, f. 373v)
Het is maar de vraag of andere rijke en voorname zusters evenveel karakter
hadden als Souke van Dorsten.

3.5 Kopiëren en illumineren
De constituties noemen naast textielwerk een tweede handwerk, dat in deze
studie een afzonderlijke bespreking waard is: het kopiëren van boeken.54
Een beperkt aantal zusters vulde (een deel van de) verplichte arbeidsuren
met schrijfwerk, zoals bij voorbeeld Armgert van Lisse uit Diepenveen:
Sie bief noch zeer vuoerrich in horen oelden daghen ende vlitich voerden
ghemienen arbeit. Sie scref noch suverlicke ende zeer lerlicke boeke den
cloester voer een testament doe sie was van soventich jaren. (DV, f. 289v290r; vgl. D, f. 174c)
Het kopiëren van geestelijke geschriften was in de opvatting van de moderne devoten een bijzonder geschikte vorm van handenarbeid. Enerzijds
kreeg men zo de gelegenheid om goed voorziene bibliotheken op te bouwen
en anderzijds was de kopiist ook tijdens de arbeidsuren voortdurend bezig
met geestelijke literatuur. " We bekijken nu welke plaats dit karakteristieke
handwerk in de vrouwenkloosters heeft ingenomen.56
In de regularissenkloosters van Windesheim was er in de eerste plaats
een grote en voortdurende behoefte aan nieuwe liturgische boeken. Vanwege het intensieve gebruik waren deze koorboeken sterk aan slijtage onderhevig. Een passage in het zusterboek van Diepenveen vraagt in dit verband bijzondere attentie. Zuster Liesbeth van Arden, die in 1416 professie
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deed, wordt in haar vite namelijk geprezen om haar schamele boekenbezit.
Sie was zeer arm van boecken ende van allen dynghen. Sie hadde een
noctorna ende een onnosel versperstucke ende een diornaelken van twien
stucken; dat weren al hoer boecken. Ende hoer graduale ende ander
sanckboeke die en weren niet vromme [=welgemaakt, fraai uitgevoerd].
(Dv, f. 370v)
Elizabeth komt dus op een alleszins respectabel aantal boeken uit, allemaal
werken die een functie vervulden bij het voltrekken van het koorofficie.57
Deze rijke collectie moet haast wel samenhangen met het ambt van cantrix
dat Elisabeth van Arden bekleedde (zie § 2.2). Het is in ieder geval hoogst
onwaarschijnlijk dat iedere Diepenveense zuster zoveel koorboeken als
deze cantrix bezat.
Toch bestaat er een aanwijzing dat de koorzusters van Diepenveen toch
minstens één handschriftje hadden waarin bepaalde liturgische teksten
stonden. Vanwege de grote schaarste in de begintijd moest men aanvankelijk erg zuinig zijn en daarom kreeg een matig zangeres als Trude van Beveren geen eigen koorboek. Zij zag zich daarom genoodzaakt om voor iedere
dienst de benodigde (wisselende) tekst op leien te schrijven. 58 En Beatrix
van der Beeck liet door haar medezusters een capittelaer [=capitularium]
en een salter [=psalter] voor eigen gebruik schrijven. 59 Wanneer we aannemen dat iedere moniale van Diepenveen na verloop van tijd een of twee
handschriftjes met liturgische teksten in eigen bezit had, moeten er honderden exemplaren aanwezig zijn geweest. Omstreeks 1450 telde Diepenveen
immers meer dan honderd koorzusters. Daarbij komen dan nog de grote en
ongetwijfeld veel kostbaarder koorboeken, die hun vaste plaats in het koor
hadden en waaruit de zusters vermoedelijk gezamenlijk zongen. Het onderhouden en bijeenbrengen van dit boekenbezit vergde forse financiële inspanningen van de monialenkloosters van Windesheim. 6° We moeten jammer genoeg vaststellen dat er van heel deze liturgische boekenschat nauwelijks iets over is.61
In de scriptoria van de Windesheimse monialenkloosters — indien aanwezig — werden dus in de eerste plaats veel koorboeken geschreven. Het
zusterboek van Diepenveen vermeldt van diverse zusters dat ze bij de boekproductie betrokken waren. De meeste fasen uit dit proces werden in eigen
huis uitgevoerd. 62 Katharina Lippen (t1452) sneed het benodigde
perkament (of papier?) op maat. ó3 Daarna kon het schrijven beginnen. De
genoemde kopiisten schreven inderdaad met name koorboeken. Dat geldt
bij voorbeeld voor Ave Sonderlants 0'1452): Sie conde wal scriven, alsoe
dat sie den choer doe trouwelicke bijstont in bocken toe scriven, beyde ghenoetiert ende onghenotiert (Dv, f. 361v; vgl. D, f. 159b). Het maken van
zangboeken mét noten was de hoogst gekwalificeerde vorm van
kopieerwerk. 64 Als afschrijfsters van liturgische werken in Diepenveen
worden ook Zwene ter Poorten (t 1439), Griete van Algeerden (j 1440) en
65
Gertrud ter Poorten 0'1452) genoemd. Over het verluchten van boeken

63

GEZAMENLIJKE OEFENINGEN IN VROOMHEID
meldt het zusterboek niets, hoewel er een geïllumineerd bijbelhandschrift
bewaard is gebleven dat in Diepenveen tot stand kwam. 66 Lubbe Snavels
(t1450) had tot taak gekopieerde boeken te corrigeren, waar zij vanwege
haar goede kennis van het Latijn zeer geschikt voor was. 67 Ten slotte verstond Lubbe de kunst van het boekbinden, in welk ambacht zij
samenwerkte met ene zuster Wyse.68
Er werden in het kader van de ghemienen arbeit niet alleen koorboeken
geschreven, maar ook boeken voor de refter en de bibliotheek. Maria Weels
(t1472) bij voorbeeld, de derde priorin van Facons, heeft menigen arbeyt
gedaen met schryven van choorboecken ende refterboecken (Naem- en
doodtboeck, p. 33; vgl. Register, f. 13r). Voor zover bekend is geen van
haar producten overgeleverd. Van de Diepenveense handschriften is er
zeker een aantal door eigen zusters geschreven, zoals uit colofons blijkt.
Adriaen Mant (t1460) kopieerde in de jaren 1451-1454 in totaal 77 sermoenen van Beernt Arborstier, verdeeld over drie banden (zie § 3.6). Zuster Griete des Vrien schreef in 1466 haar naam in een handschrift met onder
meer de tweede en de derde brief aan Eemstein van Jan van Schoonhoven.
Ook is haar hand herkend in een ander handschrift, met voornamelijk werk
van moderne devoten als Gerard Zerbolt en Gerlach Peters; het zou rond
1440 ontstaan zijn. 69 De derde bij naam bekende Diepenveense kopiiste is
Griete van Houdaen, een conversen overigens, die rond 1425 een Jan van
Leeuwen-handschrift vervaardigde. 70 De door deze drie zusters gemaakte
boeken vonden een plaats in de kloosterbibliotheek of in de refter.71
In sommige Windesheimse vrouwenkloosters werd er ook pro pretio
oftewel voor geld gekopieerd. In de meeste kloosters waren wel een schrijfzaal of -kamer en een aantal bekwame zusters aanwezig, waardoor aan de
basisvoorwaarden voor commercieel schrijven kon worden voldaan. 72 Er
moest wel enige zorgvuldigheid worden betracht, want alleen handschriften
die op werkdagen werden geschreven, mochten worden verkocht. Schrijven
op zon- en feestdagen gold voor religieuzen als zondagsarbeid, en die
mocht geen geld opleveren. In de vite van Salome van den Wiel junior staat
dat zij op werkdagen boeken schreef, hetgeen wellicht impliceert dat zij
(onder meer) voor de markt schreef. 73 Op zon- en feestdagen geschreven
boeken mochten wel in de eigen kloosterbibliotheek worden opgenomen.74
Het eerder besproken handschrift van Griete des Vrien bij voorbeeld werd
voltooid op het octaaf van Sint-Agnes; het kreeg een plaatsje in de librije
van Diepenveen zelf.
Het zusterboek vertelt van Griete van Algeerden (t 1440) dat zij soms
ook wel voor geld schreef. 75 Over de precieze aard en de omvang van het
schrijfwerk in opdracht te Diepenveen is verder weinig bekend. 16 Blijkens
enkele bewaard gebleven rekeningen van Sint-Agnes te Dordrecht vormde kopieerwerk daar een niet onbelangrijke bron van inkomsten. In 1475
leverde de productie van linnen laken het klooster 197 gulden en een
stuiver op, terwijl met het schrijven 35 gulden en vier stuiver werd verdiend. 77 Wat de zusters van Sint-Agnes precies hebben gekopieerd, is
niet meer te achterhalen. Er zijn geen in dit klooster geschreven hand-
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schriften geïdentificeerd.
Het schrijfbedrijf in het Arnhemse klooster Bethanië had een omvang die
met die in het Dordrechtse klooster vergelijkbaar moet zijn geweest. Uit het
scriptorium van Bethanië zijn twee fraaie werkstukken uit de tweede helft
van de vijftiende eeuw bewaard gebleven. Beide boeken zijn vervaardigd
door de moniale Margriet Blocks. Een Latijns brevier uit 1451 kwam
terecht in de collectie van de hertogen van Parma. 78 In 1469 voltooide zuster Margriet een Middelnederlands getijdenboek waarin onder meer eigendomsmerken van de vijftiende-eeuwse familie Hop zijn opgenomen. 79 De
provenance van deze handschriften doet vermoeden dat ze in opdracht van
leken werden gemaakt. Het bewijs dat het schrijfatelier van Bethanië ook
later nog in opdracht werkte, wordt geleverd door een brief uit 1472 van
ene broeder Bernardus aan Griete Vromoeds, een zuster van Bethanië (afb.
3). Daarin gaat hij onder meer in op de vormgeving en de kosten van een in
het Arnhemse klooster te schrijven en te versieren getijdenboek, bestemd
voor ene Gertken Kocx.80
We komen tot de slotsom dat het kopiëren van boeken in de Windesheimse vrouwenkloosters een substantiële betekenis had in het kader van de
verplichte handenarbeid. Van vijf van de dertien Windesheimse monialenkloosters is met zekerheid te zeggen dat er een schrijfatelier aanwezig
was en/of dat er handschriften zijn vervaardigd: Sint-Agnes in Dordrecht,
Bethanië in Arnhem, Bethanië in Mechelen, Diepenveen en Facons. Voor
de overige huizen mag in redelijkheid worden aangenomen dat er zusters in
de arbeidsuren schrijfwerk hebben verricht. Binnen de devote vrouwenbeweging staan de monialen van Windesheim op het gebied van de boekproductie daarmee aan de top. 81 Toch was er maar een vrij gering aantal
zusters bij het kopieerwerk betrokken. 82 Voor de koorheren van Windesheim was het kopiëren van geestelijke teksten de belangrijkste vorm van
geestelijke handenarbeid, waaraan in principe iedereen deelnam. 83 Voor de
meeste monialen bestond dat verplichte handwerk in de eerste plaats uit
spinnen, weven en borduren.

3.6 Geestelijke spijziging
Voor de dagelijkse maaltijden kwam de hele kloostergemeenschap bijeen
in de refter. Deze samenkomsten hadden tevens de bedoeling de onderlinge
verbondenheid te versterken, niet door druk te converseren maar door
samen zwijgend de maaltijd te nuttigen en te luisteren naar de tafellezing.
Zo werd de gemeenschap niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk
gespijzigd. De refterlezing is een belangrijke oefening in het monastieke
leven van de late middeleeuwen, waarvan het belang nog wel eens wordt
onderschat.
In de Windesheimse kloosters werd er normaliter twee maal per dag
gegeten. Dat lijkt in moderne ogen al een vorm van versterving, maar in de
middeleeuwen gebruikte bijna niemand meer dan twee maaltijden. De eer-
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biediging van de grote of monastieke vasten mag wel gelden als een strenge
vorm van ascese: in de wintertijd, die liep van Kruisverheffing (14 september) tot de Paasnacht, vastten de zusters van Windesheim op maandag,
woensdag en vrijdag. Daar bovenop kwamen nog bepaalde onthoudingen in
verband met de kerkelijke vasten, onder meer gedurende de Adventstijd en
de Veertigdagentijd, voorafgaand aan Pasen. `Vasten' betekende in beginsel dat de zusters slechts één maaltijd namen; daarenboven onthield men
zich op sommige vastendagen ook nog van het eten van vlees of zuivel.84
Tijdens de vasten verviel de avondmaaltijd; men kwam wel bijeen in de
refter om iets te drinken, terwijl er werd voorgelezen. De avondlijke bijeenkomst in de refter werd ook wel `collatie' genoemd. 85 Het middagmaal
(noenmaal) vond plaats na de viering van de noon; op vastendagen moest
deze dienst rond 11.00 uur beëindigd zijn. Het avondmaal of de avonddronk ging vooraf aan de completen, dus om en nabij 17.30 uur.86
Nadat met klokgelui was aangekondigd dat de maaltijd of de collatie begon, verzamelde het convent zich bij de ingang van de eetzaal. Men trad
binnen in de vaste rangorde die ook de plaats in het koor bepaalde. De
hebdomadaria ging voor in gebed en zegende de hoofdtafel. 87 Pas daarna
mochten de zusters gaan zitten. Als iedereen zat, begon de voorlezeres met
de lezing. De zusters waren beurtelings een week tafellezeres. De constituties schrijven voor dat zij zich dienden voor te bereiden en ervoor moesten
zorgen genoeg te lezen te hebben.
Die lesester sal voer die benedictie [=zegen] voersienich wiesen vanden
boeken ende die stede daermen die lexen beghinnen sal ende datter ghenoech te lesen si al die maeltijt doer. Sie en beghint nyet die lexe eer dat
gheruchte der ghienre die sitten gaen gedaen is, noch die susteren en tasten die spise nyet an tot dat een deel ghelesen is ende tot dat die priorynne een teyken doet off als sie sien dat sie die spise aentastet. (hs.
Gaesdonck, f. 112r; vgl. Constitutiones monialium 3.19.16-20)
Het behoorde tot de taak van de priorin om in het oog te houden of de voorlezeres goed voorlas. Als dat nodig was, moest zij de lezeres corrigeren.88
De constituties doen er geen nadere uitspraken over, maar we mogen wel
aannemen dat er vooral in de volkstaal werd voorgelezen. In de eetzaal
waren immers niet alleen de monialen, maar ook de minder geschoolde
conversinnen aanwezig. De literaire bronnen geven twee belangrijke aanwijzingen in deze richting. Over Truke van der Beeck meldt het zusterboek
uit Diepenveen: Gherne studdierde sie ende zeer studioes was sie inden
Latinschen bocken ende sie plach vake uten Latien in Duus [=Diets] toe reventer toe lesen (Dv, f. 329r-v). En de kroniek uit Bethanië roemt de gezel
Nicolaas de Dinter (t1518; zie § 9.2) onder meer hierom: Hy heeft ons dic
overgheset sommighe omelien uutten Latyn int Dietsche, die de susteren
geeren ten refter ghelesen hadden (Kroniek Bethanië, 1518). Of het Latijn
in de refter in het geheel niet gebruikt werd, staat nog te bezien. Het is mogelijk dat teksten die iedereen moest kennen, zoals de regel en de statuten,
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aan tafel in het Latijn werden gelezen. Misschien ook ging men soms halverwege de bijeenkomst naar lezing in de volkstaal over. 89 De teksten die
Truke van der Beeck vertaalde, waren in Diepenveen kennelijk alleen in het
Latijn aanwezig, en ook Nicolaas de Dinter lijkt reeds voorhanden materiaal vertaald te hebben. Het is de vraag of deze geschriften misschien aanvankelijk in het Latijn werden gelezen, maar later werden vertaald omdat
de zusters gaande de vijftiende eeuw het Latijn steeds minder beheersten.
Hoe dit ook zij, de volkstaal overheerste ongetwijfeld bij de lezing in de
eetzaal.
De constituties hebben veel aandacht voor een ordelijk verloop van de
refterlezing, maar over de inhoud zijn zij weinig specifiek. De voorzangeres wees de tafellezeres aan en voorzag haar van een geschikte tekst.
Het summiere leesplan in de constituties laat zien dat de leesstof in veel
gevallen al gegeven was:
Tot haer hoert oec toe te wisen die ter tafelen lesen, wat ende wanneer sie
lesen sullen. Inden feesten leestmen ijrst der heiliger vaders omelien
ende in anderen daghen die proper omelien hebben. Mer des saterdaeghes leestmen altoes die regel, te<n> weer datmen sie voer lese om
enighe feest of ander zaeke. (hs. Gaesdonck, f. 57v; vgl. Constitutiones
monialium 2.9.20-24)
Op zaterdagen werd er altijd een hoofdstuk uit de regel van Augustinus
gelezen, tenzij er op die dag een belangrijke feestdag moest worden gehouden. 90 Een aantal zon- en feestdagen op de kerkelijke kalender had vaste
homilieën, die direct aansloten bij de schriftlezing of de bijzondere
betekenis van die dag. De term `homilie' wordt in de middeleeuwen vooral
gebruikt voor preken van kerkvaders als Origenes, Johannes Chrysostomos, Hiëronymus, Gregorius Magnus, Beda Venerabilis en soms ook
Augustinus. Op dagen met vaste homilieën sloot de tafellezing dus vrij
nauw aan bij de liturgie.91
Voor een groot aantal dagen lag het programma voor de refterlezing
daarmee vast. Alleen als er na de regellezing of de homilie nog tijd over
was, kon de cantrix andere teksten kiezen. Het ligt enigszins voor de hand,
mede omdat de voorzangeres ook het verloop van de koordiensten regelde
(zie § 3.1), dat zij bij de tekstkeuze rekening probeerde te houden met de
tijd van het jaar. Een van de belangrijkste beperkingen daarbij was ongetwijfeld de samenstelling van de eigen bibliotheek, die zeker in de armere
conventen niet erg rijk zal zijn geweest. De Constitutiones monialium
geven geen nadere voorschriften voor de inhoud, maar in de constituties
voor de Windesheimse kanunniken is wel een bepaling opgenomen: `De
lector leest de historische boeken vaardig en de preken en homilieën met
aandacht.' 92 De tafellezing bestond bij de kanunniken dus uit twee componenten: preken, sermoenen en homilieën enerzijds, en historiae anderzijds. 93 Tot deze verhalende literatuur, die vanzelfsprekend geestelijk
van aard was, kunnen bij voorbeeld kronieken en heiligenlevens worden
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gerekend. Het is opmerkelijk dat deze passage in de Constitutiones monialium is weggelaten; er is echter weinig reden om aan te nemen de tafellectuur van de monialen wezenlijk van dit program afweek.94
Omdat de invulling van het refterleesprogramma van de monialen van
Windesheim zo nogal schematisch blijft, richten wij de blik even naar de
hervormde dominicanessenkloosters in de ordesprovincie Teutonia, waar
de bronnen in dit opzicht veel rijker vloeien. Daar werd opmerkelijk veel
belang gehecht aan de gezamenlijke tafellezing als reform-instrument. 95 In
Sankt Katharina in Neurenberg, dat in 1428 hervormd werd, werd een
nieuw leesprogramma voor de refter ingevoerd. 96 Op zon- en feestdagen
lazen de zusters van Sankt Katharina de voorgeschreven evangelieperikopen en/of een preek of sermoen gemaakt op die dag. Op gewone werkdagen nam men de legende van de heilige wiens dag volgens de kerkelijke
kalender herdacht moest worden of een andere tekst die op hem of haar betrekking had. 97 De dominicanessen van Sankt Katharina lazen in de eetzaal
dus voornamelijk prekenliteratuur en heiligenlegenden: we zien hier dezelfde tweedeling als in de constituties van de Windesheimers.98
In het Duitstalige gebied blijkt er een duidelijk verband tussen hervormingsinitiatieven in een bepaald klooster in de vijftiende eeuw en de aanwezigheid van handschriften met heiligenlevens, bij voorbeeld de Legenda
aurea. 99 In dezelfde eeuw werden er ook grote aantallen codices met Middelnederlandse en Nederduitse vertalingen van de Legenda aurea geproduceerd. De vrouwen van de hervormingsbeweging van de Moderne Devotie vormen daarvoor de voornaamste publiekskring. Een functie in de
refter of bij de privé-lezing ligt voor al deze legendenhandschriften het
meest voor de hand. 100 Tegen deze achtergrond lijkt het aannemelijk dat in
de refters van Windesheimse vrouwenkloosters op werkdagen ook de vita
van de heilige van de dag werd gelezen.
De handschriftelijke overlevering uit de Windesheimse kring is maar tot
op zekere hoogte in staat om het hier opgeroepen beeld te bevestigen. Zo is,
tegen de verwachting in, de hagiografie niet sterk vertegenwoordigd in de
bibliotheken van de Windesheimse koorvrouwen. Uit geen van de dertien
huizen is een Legenda aurea-handschrift of een ander legendarium bewaard gebleven. Wel is er een enkel handschrift met een kleiner aantal
heiligenlevens over. 101 Dat kan uiteraard in de eetzaal gelezen zijn – net zo
goed overigens als de meeste andere handschriften die uit de Windesheimse
vrouwenkloosters zijn overgeleverd.
Het is in de praktijk zeer moeilijk om speciale refterhandschriften aan te
wijzen. In geen van de bewaard gebleven werken staat, voor zover mij
bekend althans, uitdrukkelijk vermeld dat het voor reftergebruik bestemd
was. Wel dragen handschriften soms sporen die op voorlezing duiden, zoals
aantekeningen in de marge. 102 Het is ook maar de vraag of er voor grotere
exemplaren wel een duidelijk onderscheid bestond. Gezien de prijs kon
men immers beter handschriften maken die multifunctioneel waren. í03 Niettemin mag van de handschriften met complete homilieën worden verondersteld dat de primaire functie ervan in de refter lag. 104 Hetzelfde geldt voor
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boeken met sermoenen van erkende predikers als bij voorbeeld Johannes
Tauler. 105 Uit Diepenveen is een cyclus van 77 sermoenen bewaard van
Beernt Arborstier, prior van het Windesheimse Thabor in Friesland van
1449 tot 1454. We kunnen hem waarschijnlijk identificeren met Beernt
Bagemaker, afkomstig uit een vrome Deventer familie die sterke banden
met de Moderne Devotie onderhield. ' De prior van Thabor had de preken
oorspronkelijk voor de leken in zijn klooster gehouden, maar men achtte
deze sermoenen dus ook geschikt voor de zusters van Diepenveen. De preken zijn geordend naar het kerkelijk jaar en hebben voornamelijk betrekking op schriftlezingen voor kerkelijke hoogtijdagen. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in de eetzaal. 107 Overigens zijn er in deze bundel
op naam van Arborstier zeker zeven sermoenen van Tauler opgenomen.108
Dit alles nog eens overziend, kunnen we stellen dat de refterlezing bij de
Windesheimse monialen weliswaar belangrijk was – zie de nauwkeurige
voorschriften voor de refterbijeenkomsten – maar dat er aan de lezing in de
eetzaal een minder essentiële rol werd toegekend dan bij voorbeeld bij de
hervormde Duitse dominicanessen. Het weglaten van de passage over de
inhoud van de tafellezing die in de Constitutiones Capituli Windeshemense
wel voorkomt, kan daarvoor een aanwijzing zijn: hadden de Windesheimers de refterlezing werkelijk belangrijk gevonden als middel om religieuze vrouwen te hervormen, dan zouden zij hier eerder een uitvoerig
leesprogramma hebben ingelast. 109 Ook het ontbreken van uitvoerige leesvoorschriften als die van de dominicanessen van Sankt Katharina is daarvoor een indicatie. Deze hervormde dominicanessen steunden natuurlijk op
de traditie die hun orde groot had gemaakt en die predikers van het formaat
van Johannes Tauler had voortgebracht. De moderne devoten hechtten uiteindelijk meer waarde aan individuele hervormingsoefeningen.

3.7 Rust en recreatie
Zoals de zusters in de Windesheimse vrouwenkloosters gezamenlijk naar
de kerk en naar het werk gingen, zochten zij ook gezamenlijk hun
slaapzalen op. Dat gebeurde na de completen en het daarop volgende halve
uur van geestelijke lezing en meditatie, zo omstreeks zeven uur 's avonds.
In tegenstelling tot hun mannelijke ordegenoten hadden de zusters geen
aparte cellen, maar sliepen zij op zalen waar iedereen een afgeschoten
chambrette met een bed had. De slaapzaal was een van de plaatsen in het
klooster waar een absoluut stilzwijgen heerste (zie § 3.3). Wie niet kon of
wilde slapen, bleef in bed liggen tot het teken tot opstaan werd gegeven en
hield zich ondertussen bezig met geestelijke oefeningen.110
Op heiligedagen, wanneer er niet werd gewerkt, hadden de zusters enige
ruimte voor recreatie. Uiteraard is dit onderdeel van het kloosterleven in de
constituties niet of nauwelijks omschreven, waardoor we er maar weinig
over weten. In kloosters waar het geestelijk leven op een hoog peil stond,
wijdde men ook deze uren aan religieuze zaken. Zo hield men in Diepen-
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veen op zon- en feestdagen 's middags een toe samensprekinghe voor het
hele convent, in het kapittelhuis of een werkhuis, waarbij iets uit de statuten
werd gelezen. Armgert van Lisse nam bij deze gelegenheden de jongere
zusters wel eens apart om ze zangles te geven. 111 Truke van der Beeck
leerde de jonge zusters op zon- en feestdagen geregeld `iets goeds' over de
112
bijzondere betekenis van de betreffende dag. Vermoedelijk kon men zich
op heiligedagen verder bij voorbeeld aan vriendschappen wijden, of aan
een wandeling door de kloosterhof. Het zal maar een enkeling zijn geweest
die deze spaarzame vrije uren niet voor sociale uitwisseling benutte, maar
zich op de studie wierp (zie § 4.1).

3.8 Opwekkende toespraken
Het in ere herstellen van de collatie is een van de belangrijke `innovaties'
die de Moderne Devotie heeft doorgevoerd. De woestijnvaders zijn de
grondleggers van deze broederlijke vermaning; dankzij de Collationes patrum van Johannes Cassianus (t ca. 435) was er het nodige over de gang
van zaken en inhoud bekend. De moderne devoten pasten deze oefening
uiteraard aan de eisen van hun tijd aan. Zij benutten het begrip `collatie'
overigens niet eenduidig: de term werd ook gebruikt om tal van andere
bijeenkomsten aan te duiden. Met betrekking tot de collatie als vermaning
onderscheidt Mertens twee hoofdtypen. De admonitio was een oefening die
door broeders van het gemene leven op de zondagmiddag voor scholieren,
en ook wel voor geïnteresseerde leken, werd georganiseerd. Er werd uit de
Bijbel gelezen en de gelovigen werden aangespoord om christelijk te leven
binnen hun eigen levensstaat. Daarnaast kenden de moderne devoten de onderlinge vermaning, de collatio mutua. De leden van een gemeenschap
wezen elkaar op hun zwakheden en gebreken en probeerden elkaar te
helpen in het streven naar zuiverheid. In vrouwengemeenschappen was de
rector als geestelijk leider bij deze stichtende gesprekken aanwezig. In de
praktijk bleek zijn gezag als gewijd priester en geleerd theoloog zo groot
dat het dialoogaspect naar de achtergrond verdween en de collatie
evolueerde in de richting van een toespraak door de rector. 113
In het zusterboek van Diepenveen kan men de ontwikkeling in de collatio mutua van enige afstand volgen. Het bevat een aantal verwijzingen naar
de collaties van Johannes Brinckerinck. Brinckerinck onderzocht eerst wat
er onder de zusters leefde en improviseerde daarop zijn toespraak. De volgende passage maakt duidelijk hoe deze rector te werk ging:
Op een tijt inder colacien vraghede hie eenre alte devoter suster, ghehieten suster Jutte vander Beck, wat sie goedes ghedacht hadde, als sijne
maniren ondertijden weren, dat hie ymant wat vraghede ende daer dede
hie dan sijne clacie {=collatie] op. Doe sede sie oetmodelicken wat sie
ghedacht hadde. (Dv, f. 34r-v)
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Een zuivere monoloog was deze collatie niet, want Jutte van der Beeck
leverde het thema. Bovendien beschrijft het zusterboek hoe Salome Sticken
– als priorin overigens wel iemand met gezag – zich ook in de discussie
mengde. 14 Iets van een dialoogkarakter behield de collatie onder Johannes
Brinckerinck dus wel, maar er bestaat geen twijfel over de vraag wie de
leiding had. Van een vermaning waarbij alle zusters actief deelnemen en op
elkaar reageren, is duidelijk geen sprake.
Over het tijdstip waarop en de frequentie waarmee er in Diepenveen collaties werden gehouden, is niet veel bekend. "5 Op grond van een terloopse
opmerking in de beschrijving van het sterfbed van Liesbeth van Heenvliet
(t1452) kan worden vastgesteld dat de collatie gewoonlijk 's middags
plaatsvond. Ende des middaghes omtrint een uure, alst onder clacien was,
soe sprack suster Lizebet totter sieckwaerster, suster Griete Harbers: Ick
beswege alle male ' (Dv, f. 286v; vgl. D, f. 82a). 16 Zuster Liesbeth overleed
op Sint-Maarten (11 november), een zaterdag, zoals het zusterboek nadrukkelijk vermeldt, want Liesbeth had gebeden op deze aan Maria gewijde
dag te mogen sterven. "7 Sint-Maarten was een geboden feestdag in de hele
christelijke wereld en een feest duplex maius voor de Windesheimers. In
Diepenveen werden er dus zeker op feestdagen collaties gehouden, maar
denkelijk gebeurde dat ook op zondagen.
Vermoedelijk haakte de rector met zijn collatie graag in op de liturgie
door bij voorbeeld aan de schriftlezing te refereren. 118 Een interessante passage uit het zusterboek laat zien hoe Johannes Brinckerinck in zijn collaties
bijbelteksten als uitgangspunt nam, en tevens hoe de zusters zijn boodschap
verwerkten. Het overkwam Jutte van Ahaus (j 1408) eens dat zij onder een
vallende deur terechtkwam terwijl zij een aantal nachtspiegels droeg. Zij
klaagde niet over de pijn, maar het speet haar zeer van de aardewerken potten, die natuurlijk kapot waren. Iemand vroeg haar wat zij dacht toen zij
daar onder die deur lag.
Doe sede sie oetmodelick: `Ick dachte op dat punte dat onse eerwerdighe
vader heer Johan sede inder clacien van Gedeon, doe hie mitten kinderen
van I<s>rahel toe stride toech, dat sie ellick lempkens hadden inder hant,
ende doe die viande quemen, sloghen sie hoer lampkens ontwie ende doe
vloen die viande van anxte om dat sie dat vuoer daer uut seghen
springhen, soe worden sie ververt [Re. 7].' (Dv, f. 141r; vgl. D, f. 39d40a)
Daarna volgt in het zusterboek een glosse waarin de betekenis van deze
tekst wordt verklaard, kennelijk door Johannes Brinckerinck. "9 Als een
mens zich aan zijn natuurlijke gehechtheid weet te ontrukken, in dit geval
door geen acht te slaan op fysieke pijn, slaan de vonken van Gods liefde
van hem af. Deze vonken bewerkstelligen in de mens zachtmoedigheid,
ootmoed en lijdzaamheid. En zo kwam ook deze collatie uit bij de devote
deugden die het centrale thema van deze godsdienstoefening vormden.
Schriftexegese was bij Johannes Brinckerinck nooit doel, maar uitsluitend
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middel om de zusters tot nog grotere devotie te wekken.
De zusters werkten daaraan van harte mee, soms door een actieve bijdrage aan de collatie te leveren, maar vooral door aantekeningen te maken
van wat de rector zei. Een anekdote over Alijt Bruuns (t 1452) laat zien dat
de rol van de zusters bij de collatie vooral receptief was. Seer begherlick
was sie dat waert Godes toe horen inder clacien, ende die mw nclicste punten scrief sie in hoer tafele om die toe ontholden ende na op pappier toe
scriven (Dv, f. 81v). Alijt Bruuns kwam naar de collatie om te luisteren naar
wat de rector te zeggen had; in haar beleving sprak hij, de priester en
biechtvader van het convent, het woord van God. Om dat zo goed mogelijk
te onthouden, schreef zij enkele steekwoorden op haar wastafeltje. Naderhand werden deze punten weer uitgewerkt en op papier gezet; daarbij zal
ook een beroep zijn gedaan op het geheugen van de medezusters. Deze notities kon zuster Alijt (en haar medezusters) weer gebruiken voor haar persoonlijk geestelijk leven. Via deze meervoudige weg oefenden de woorden
van de rector invloed uit op de leefwijze van de zusters.120
Ook na de dood van Brinckerinck in 1419 werden er in Diepenveen collaties gehouden – dat blijkt onder meer uit de passage over Alijt Bruuns, die
in 1432 intrad – maar het zusterboek noemt nooit meer de naam van een
rector in dat verband. 121 Evenmin wordt er op de inhoud van die collaties
ingegaan. Kennelijk heeft niemand meer zo'n indruk gemaakt als Johannes
Brinckerinck met zijn vurige toespraken. Niettemin bleven de rectoren collaties houden en de zusters aantekeningen maken. Het zusterboek zegt van
Cecilia van Marick (t 1503) dat zij plach zeer vlitick toe wesen die clacien
toe vergaderen ende uw toe scriven (Dv, f. 386v). Diepenveen kan dus bogen op een collatie-traditie die de gehele vijftiende eeuw omspant, al lag
het hoogtepunt ongetwijfeld in het begin.
Doorgaans wordt er vanuitgegaan dat de collatie-oefening in alle vrouwenkloosters van het Windesheimse Kapittel werd gepraktiseerd, maar er
122
is wel aanleiding tot voorzichtigheid. De Constitutiones monialium kunnen ons op een dwaalspoor leiden doordat deze een hoofdstuk De collacione et potu bevatten. Daarin gaat het echter over de avondmaaltijd, die
in de vastentijd tot een avonddronk (potus) wordt teruggebracht (zie § 3.6).
Er kan geen sprake zijn van vermaning tijdens deze bijeenkomsten: de zusters aten of dronken zwijgend en luisterden naar de voorlezing.12'
Bovendien was de rector bij deze bijeenkomsten niet aanwezig, want hij en
zijn gezellen aten apart van de zusters. Het is duidelijk dat de collatio mutua zoals wij die uit Diepenveen hebben leren kennen, hier niet kan zijn bedoeld.124
Aangezien er nergens in de Constitutiones monialium sprake is van de
collatie als oefening in onderlinge vermaning, moet aan de algemene verbreiding daarvan misschien worden getwijfeld. Deze constituties regelen
het gemeenschappelijke kloosterleven uitermate nauwkeurig en het is nauwelijks voorstelbaar dat men de invulling van de collectieve collatie-bijeenkomsten zomaar vrij heeft gelaten. Veel waarschijnlijker is het dat deze
oefening niet tot het standaardprogramma voor de regularissenkloosters be-
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hoorde. Diepenveen is het enige van de dertien kloosters van Windesheim
waarvan vaststaat dat er geregeld collaties werden gehouden door de rector.
Verder maakt de kroniek uit Bethanië een enkele keer gewag van een colatie: de prior van het klooster Ten Troon in Grobbendonk hield in 1530 bij
voorbeeld een feestrede ter gelegenheid van het jubileum van rector Tiel125
man Schuermans. Maar het ging dan om een gelegenheidstoespraak –
overigens ongetwijfeld met een vermanend karakter – en niet om een oefening die in het normale patroon paste. Bovendien stammen de vermeldingen in deze kroniek eerst uit de zestiende eeuw. De term `collatie' werd
binnen het Kapittelverband wel meer in deze betekenis gebruikt, zoals de
kroniek van Johannes Busch laat zien. De collatie die pauselijk legaat Nicolaas van Kues op zijn rondreis door de Nederlanden in Diepenveen hield,
had uiteraard een gelegenheidskarakter. 126 Busch maakt in zijn kroniek van
het Kapittel van Windesheim geregeld melding van collaties in vrouwenkloosters – hij hield er zelf diverse in te hervormen conventen – maar
ook daar lijkt het steeds om incidentele toespraken te gaan. 127 Alleen Gerard
van Delft uit Windesheim hield geregeld opwekkende toespraken voor
vrouwen: hij richtte zich daarbij tot `begijnen', dat wil zeggen: zusters van
het gemene leven.128
Misschien ligt de verklaring voor de afwijkende situatie in Diepenveen
in de bijzondere geschiedenis van dit klooster, dat immers werd begonnen
als een dependance van het Meester-Geertshuis, als een zusterhuis dus. De
zusterlijke leefwijze was aanvankelijk zeer omstreden. De auteur van het
traktaat Super modo vivendi verdedigt de broeders en de zusters van het gemene leven met kracht. Hij stelt uitdagend dat ook vrouwen gerechtigd en
verplicht zijn elkaar onderling tot deugdzaamheid op te wekken en te vermanen, zolang zij daarbij ten minste geen theologische fijnzinnigheden in
het geding brengen. 129 Het houden van onderlinge vermaningen was
blijkbaar een belangrijk element in de vroomheid van de zusters van het gemene leven, ook in dat van de eerste bewoonsters van Diepenveen.
De vite van Jutte van Ahaus (t1408), die alleen de zusterhuis-periode
van Diepenveen meemaakte, wijst op een levendige collatie-activiteit in
haar tijd. Haar toepassing van de collatie over Gideon kwam zopas al ter
sprake. Elders wordt beschreven hoe zuster Jutte op heilige dagen `goede
punten' noteerde op snippers papier, tekstjes die zij later gebruikte bij de
meditatie. Een deel van deze goede punten ontleende zij aan de collaties
'30
van Johannes Brinckerinck. Ten slotte had Jutte van Ahaus de gewoonte
om op heilige dagen de meisjes uit de buurt stichtend toe te spreken en hun
131
het onzevader en het weesgegroet te leren. In dit onderricht aan leken is
een vorm van de admonitio te herkennen die de fraters op zondag voor
scholieren hielden. 132
Toen Diepenveen een besloten klooster werd, was deze vorm van apostolaat niet meer mogelijk. Voor de collatio mutua gold dat niet, ook al was
dat een vroomheidselement dat misschien meer bij de semi-religieuze dan
de canoniale leefwijze hoorde. De collatie blijkt binnen de Moderne Devotie vooral in zwang in kringen van hen die geen kloostergeloften afleg-

73

GEZAMENLIJKE OEFENINGEN IN VROOMHEID

den. De kanunniken van Windesheim kenden de collatie in de vorm van een
broederlijke vermaning niet. 133 Er werden in de mannenkloosters wel collaties gehouden, maar die waren bedoeld voor lekenbroeders en donaten:
dezen werden op zon- en feestdagen toegesproken door een van de koorheren. 134 De handschriftelijke overlevering bevestigt deze indruk, want de
meeste handschriften die met de collatiepraktijk samenhangen, blijken afkomstig uit de kringen van de broeders en zusters van het gemene leven.135
Ik kom daarom tot de slotsom dat men in de geïnspireerde gemeenschap
van Diepenveen sterk gehecht was geraakt aan de collatie, wat vooral aan
het gezag van Johannes Brinckerinck te danken zal zijn. Diens opvolgers
hebben de collatie-traditie in Diepenveen kennelijk voortgezet, waarbij
deze mogelijk wel een ander karakter kreeg. 136 Het blijft echter een vraag of
in de andere vrouwenkloosters van Windesheim wel collaties van de rector
op zon- en feestdagen hebben plaatsgevonden.137
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Johannes Busch vertelt in zijn levensbeschrijving van de Windesheimse
bibliothecaris Jan Scutken een aardig verhaal over een jonge broeder. De
onzekere jongeling klaagde tegen zijn ervaren medebroeder dat hij niet wist
wat hij op feestdagen de hele dag in zijn cel moest doen. Broeder Johan ried
hem aan op zijn wastafel de woorden `Heer, erbarm u over mij' te schrijven. Daarmee wilde hij de jonge broeder duidelijk maken dat zelfs de kleinste deugd God welgevallig is. Dankzij deze wijze raad begreep de
twijfelende broeder dat het genoeg was wanneer hij in zijn cel de zeven
boetpsalmen bad, iets stichtelijks las of iets goeds in zijn rapiarium
schreef. ' Deze anekdote geeft in een notendop weer hoe iedere individuele
Windesheimer trachtte zijn of haar innerlijk geestelijk leven op orde te krijgen. Ook de jongere zusters in de vrouwenkloosters kregen onderricht in dit
belangrijke onderdeel van hun leven, primair van de novicenmeesteres,
maar ook wel van de rector, de priorin of de subpriorin. Door een jarenlange training slaagden vele zusters erin hun gedachteleven in hoge mate te
beheersen. Zij hadden daarbij maar een doel voor ogen: Christus navolgen.
De noodzakelijke innerlijke omvorming werd bewerkstelligd in een immer doorgaand proces dat volgens de traditionele opvatting bestaat uit de
fasen lectio-meditatio-oratio. De manier waarop deze fasen bij de moderne
devoten organisch met elkaar worden verbonden, is zo karakteristiek voor
hun spiritualiteit dat ze een afzonderlijke studie zou verdienen. 2 Dit boek
beperkt zich tot vragen die samenhangen met de betekenis die geestelijke
teksten hadden bij het persoonlijk geestelijk leven van de monialen van
Windesheim. Ook zij waren voortdurend bezig devote teksten te lezen, over
te schrijven, te overdenken en te overwegen. En ook bij hen ontstonden er
uit dit meditatieproces nieuwe geestelijke teksten, die vervolgens weer
door anderen konden worden aangewend voor hun private overweging.3
Ter wille van de overzichtelijkheid worden hier drie constituerende onderdelen uit de meditatiepraktijk van de monialen van Windesheim afzonderlijk besproken. Als eerste komt de persoonlijke geestelijke lezing van de
zusters ter sprake: wanneer lazen zij, wat lazen zij en welke invloed had de
lezing op hun persoonlijk leven (§ 4.1)? Daarna is er aandacht voor de rol
die het schrift vervulde — of kon vervullen — bij de intensivering van de
meditatie (§ 4.2). Tot slot wordt een overzicht gegeven van de gevarieerde
manier waarop individuele zusters hun innerlijk leven inrichtten (§ 4.3).

4.1 Lezen voor een zuiver gemoed
Er wordt in de Constitutiones monialium enkele keren verwezen naar de
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lectio divina, de private geestelijke lezing door de zusters, maar deze verwijzingen roepen haast meer vragen op dan ze beantwoorden. Hier speelt
de aard van de constituties ons parten, die immers vooral het gemeenschappelijke leven in het klooster willen regelen. Zaken van meer individuele
aard, zoals geestelijke lezing of meditatie, komen in de constituties niet
systematisch aan de orde. Een hoofdstuk met heldere voorschriften over bij
voorbeeld de duur of de inhoud van de leesuren door de individuele zusters
ontbreekt dan ook. Wat we daarover te weten komen, is te danken aan terloops en zijdelings verstrekte informatie.
Het constitutiehoofdstuk over het ambt van de armaria (of boekenwaarster), bevat minder gegevens dan men zou verwachten. 4 Aangaande de private lezing door de zusters is er één belangrijke aanwijzing: Nae primen,
als die susteren [=de monialen] uutghaen, soe biddet men vonder armarien
boeke ende een yegelic secht, een luttel nyghende mitten hoefde: `Codicem!' [=een boek] (hs. Gaesdonck, f. 59v-60r; vgl. Constitutiones monialium 2.11. l3-15). 5 Over de gebruikelijk plaats van de bibliotheek is weinig
bekend; vermoedelijk bevond deze zich boven, naast de kerk. 6 Zieke of
afwezige zusters kregen bij deze gelegenheid ook een boek, dat namens hen
in ontvangst werd genomen door een daartoe aangewezen zuster. ' Hoewel
de procedure van de boekenuitleen niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, blijven er wel enkele praktische vragen over. Gingen telkens na de
priem alle zusters naar de bibliotheek, zoals het citaat suggereert? Het is zo
goed als uitgesloten dat de zusters iedere dag een nieuw boek nodig hadden,
want erg veel leestijd hadden zij niet. Misschien was er een vaste dag
waarop de bibliotheek geopend was, en ongetwijfeld haalden alleen die
zusters een nieuw exemplaar die hun boek uit hadden. Wanneer gelezen
boeken werden teruggebracht, wordt in dit hoofdstuk ook niet gezegd; kennelijk viel dat moment niet samen met het uitreiken van nieuwe.
In de normale dagorde van de monialen is nauwelijks plaats ingeruimd
voor geestelijke lezing. Voorafgaand aan de getijden van terts, sext en yespers was er normaal gesproken een half uur voorbereidingstijd. ' De Constitutiones monialium schrijven niet voor hoe deze tijd moest worden doorgebracht, maar de constituties voor de kanunniken doen dat wel. De koorheren waren verplicht deze halve uren lezend door te brengen, waarmee zij
al op anderhalf uur verplichte leestijd per (werk)dag kwamen. 9 Sommige
monialen zullen boeken hebben gelezen als voorbereiding op deze korte getijden, maar bidden of mediteren gold voor deze vrouwen kennelijk als een
minstens even geschikte voorbereiding op het officie.
Op zon- en feestdagen waren er voor de Windesheimse koorzusters wel
min of meer verplichte leesuren. Op zon- en feestdagen was er (na de conventsmis?) tot twaalf uur 's middags en gedurende een half uur na het
avondeten tijd om zich – zwijgend – te wijden aan geestelijke lezing, of aan
andere geestelijke oefeningen. 10 Wie aan deze verplichte uren niet genoeg
had, kon eventueel een deel van de recreatie-uren op zon- en feestdagen
(van twaalf uur tot de vespers) aan lectuur besteden; daarvoor was wel
toestemming van de priorin nodig. " Men kon ook toestemming krijgen om
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werktijd te benutten voor studiedoeleinden (studio doctrine). Eerder al
kwamen figuren als Fenne Bickes, Katharina van Naaldwijk, Lubbe Snavels en Beatrix van der Beeck ter sprake, Diepenveense zusters die goed
Latijn kenden en die met genoegen de Heilige Schrift bestudeerden (§ 2.3).
Vermoedelijk was het voorrecht om te studeren voorbehouden aan enkele
getalenteerde vrouwen. Als we op de constituties mogen afgaan, studeerden
deze zusters dus voornamelijk in hun `vrije tijd'.
Resumerend kunnen we vaststellen dat de monialen van Windesheim in
vergelijking met de kanunniken van hetzelfde Kapittel weinig leesuren kregen voorgeschreven. Op werkdagen waren er in het geheel geen verplichtingen op dat gebied, en op zon- en feestdagen bestond de mogelijkheid om
de lezing te vervangen door andere geestelijke oefeningen. Het programma
voor het individu zoals dat in de Constitutiones monialium – nogal fragmentarisch – wordt opgebouwd, legt beslist geen nadruk op geestelijke lectuur. Ook in vergelijking met de constituties voor de dominicanessen, een
belangrijke bron voor de Constitutiones monialium, is er voor de Windesheimse zusters slechts weinig gelegenheid voor geestelijke lezing.';
Waarom legt de Moderne Devotie, die men als een beweging van het boek
zou kunnen kenschetsen, zo weinig nadruk op lezing door de koorzusters,
die toch het hoogste vrouwelijke echelon van deze beweging vormden?
Naar de mening van Van Dijk breekt in de mindere aandacht voor de
geestelijke lezing de spiritualiteit van de Moderne Devotie door de vrouwelijke canoniale traditie heen. 14 Om dat te begrijpen moeten we inzicht in
die traditie zien te krijgen. Als godsdienst van het Woord verlangt het christendom van zijn belijders een persoonlijke omgang met de Heilige Schrift.
Vanouds maakt daarom de lectio divina, de `geestelijke lezing', deel uit van
het monastieke leven. Het lezen van de Schrift gold als het laagste gebedsstadium; daarop volgden meditatie en contemplatief gebed. De moderne devoten hielden de klassieke triade lectio-meditatio-oratio nog steeds
in ere, maar brachten wel een belangrijke accentverschuiving aan. Lectio en
meditatio raakten veel hechter met elkaar verbonden en werden nauwelijks
meer als afzonderlijke stadia beschouwd. De lezing stond bij hen in dienst
van de meditatie, doordat zij voortdurend stof ter overdenking leverde. De
Moderne Devotie legt (ook) op deze manier meer nadruk op de verinnerlijking van het geloofsleven, dat zich in het hart van de gelovige dient af te
spelen. Ook de Constitutiones monialium getuigen van deze veranderende
houding."
Over de functie van de geestelijke lezing is door de moderne devoten
veel nagedacht. Grondleggers als Geert Grote, Florens Radewijns en Gerard Zerbolt van Zutphen wijzen op de grote betekenis van geestelijke lectuur als middel tot hervorming van het innerlijk leven. Hun visie op de lezing kan in zes punten worden samengevat.'6
1. doel van de lezing is het bereiken van zuiverheid des harten
2. men dient de teksten integraal te lezen
3. men dient op vastgestelde tijden te lezen
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4. men dient een bepaald punt uit de lezing vast te houden,
zodat daarop kan worden teruggegrepen
5. de lezing moet geregeld door gebed worden afgewisseld
6. men leest bij voorkeur boeken over vroomheid en deugden
Het eerste punt verbindt de geestelijke lezing met het kernpunt van de spiritualiteit van de Moderne Devotie, de innerlijke zuiverheid. De devoten
lezen niet met het ijdele doel om kennis te verwerven, maar om een les te
leren die op de eigen situatie kan worden toegepast. Dat verklaart bij voorbeeld waarom de belezen Alijt Bake stellig kan beweren dat zij in geen ander boek studeerde dan in het minnende hart van Onze Lieve Heer (zie §
8.2). 17 Geestelijke lectuur diende uiteindelijk om de gelovige dichter bij
Christus te brengen.
De koorzusters van Windesheim waren soms gretige lezeressen, ook al
werden meditatieve oefeningen voor hen even geschikt geacht. Het zusterboek van Diepenveen spreekt steeds met respect over zusters die graag en
ijverig de heilige geschriften lazen. De geestelijke lezing stond in dit klooster in hoog aanzien, maar niet iedereen kon deze oefening op hetzelfde
niveau praktiseren. Katharina van Naaldwijk was een van de meest geletterde zusters in Diepenveen. Zij had zoveel liefde tot de literatuur dat zij altijd twee of drie boeken bij zich droeg. Toen het dragen daarvan haar zwaar
begon te vallen, kregen de medezusters van de priorin gedaan dat Katharina
een speciaal boekenmandje mocht hebben. 18 We hadden graag geweten
welke boeken er doorgaans in dit korfje lagen, maar de vite vertelt dat niet.
Katharina zal in ieder geval haar rapiarium, dat in de volgende paragraaf
uitvoeriger ter sprake komt, wel altijd bij de hand hebben gehad.
Gezien haar boekenliefde is het nauwelijks verwonderlijk dat Katharina
van Naaldwijk in Diepenveen ook het ambt van bibliothecaresse uitoefende
(zie § 2.1). Zij verdeelde in die hoedanigheid niet alleen de boeken uit de
kloosterbibliotheek, maar stelde ook de handschriften van haar en haar zus
Griete aan de zusters beschikbaar. Het zusterboek prijst Katharina omdat
zij de boeken met aanziens des persoons verdeelde: daer diende sie enen
yghelicken van vrentlick ende mynlick na dat sie miende dat enen
yghelicken noetdruftich was (Dv, f. 243v; vgl. D, f. 56b). Met haar kennis
van zaken hielp deze boekenwaarster minder belezen zusters bij de keuze
van geschikte literatuur.
De bibliotheken van de Windesheimse monialenkloosters moeten een
aanzienlijke omvang gehad hebben. Iedere moniale moest immers over een
boek kunnen beschikken om op de voorgeschreven tijdstippen te kunnen
lezen. Idealiter waren er per klooster minstens evenveel boeken voorradig
als er koorzusters waren. Diepenveen telde rond het jaar 1450 meer dan
honderd monialen terwijl Bethanië in Mechelen er in dezelfde periode circa
zeventig had. In de spaarzame gevallen waarin er van een vijftiende-eeuws
vrouwenklooster uit de sfeer van de Moderne Devotie een inventarislijst of
een groot handschriftenbestand over is, gaat het al gauw om tientallen,
soms om honderden stuks. 19 De `catalogus' van de studierboeken van het
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Delftse tertiarissenklooster Sint-Barbara telt 109 nummers, waarbij er van
de populaire titels steeds twee of drie exemplaren voorradig waren. 20 Uit
het regularissenklooster Sint-Agnes te Maaseik zijn ongeveer vijftig handschriften bewaard gebleven, van de circa honderd die er volgens een opgave uit 1795 toen nog aanwezig waren. 21 Er is weinig reden om aan te nemen dat het boekenbezit van een gemiddeld Windesheims vrouwenklooster
veel kleiner is geweest, in aanmerking genomen dat juist in deze kloosters
het niveau van geletterdheid relatief hoog was. We moeten derhalve vaststellen dat er enorme aantallen handschriften, bedoeld voor (onder meer)
private lezing, verloren zijn gegaan.22
Hoe incompleet en gefragmenteerd ook, bij gebrek aan andere gegevens
moet de inhoud van het leesprogramma van de monialen van Windesheim
vooral worden afgeleid uit de handschriftelijke overlevering. Algemene
leesvoorschriften of boekenlijsten zijn niet overgeleverd, en individuele
voorkeuren zijn maar tot op geringe hoogte vast te stellen. Zo weten wij dat
Augustinus de favoriete auteur was van Katharina van Naaldwijk, maar
welke werken zij precies kende, blijft onbekend. 23 Alleen Alijt Bake heeft
ons de namen van haar meest geliefde auteurs nagelaten, soms zelfs
voorzien van een motivatie (zie § 8.2). Bij het overzicht van de inhoud van
de geestelijke lezing door de koorzusters van Windesheim worden de liturgische werken buiten beschouwing gelaten; daartoe reken ik dan ook psalters en getijdenboeken, die immers teksten uit het kerkelijk officie bevatten. Ten behoeve van de overzichtelijkheid worden ook de teksten die
vooral in de refter functioneren, zoals preken en heiligenlevens, hier terzijde gelegd, al moet zeker met de mogelijkheid gerekend worden dat deze
ook privé gelezen werden (zie ook § 3.6).
In het bestand van bewaard gebleven boeken die de monialen van Windesheim voor zichzelf konden lezen, is een globale driedeling van verwante
auteurs te onderscheiden. 24 In de eerste plaats is er een klein aantal handschriften met patristische werken, overigens minder dan men misschien van
een zich op het vroege christendom baserende beweging zou verwachten.
De homilieën van de kerkvaders zullen vooral aan tafel zijn voorgelezen,
maar teksten van andere signatuur, zoals brieven of traktaten, werden vermoedelijk ook privé geconsumeerd. In Katharina van Naaldwijk hebben wij
een voorbeeld van een zuster die bij voorkeur uit de kerkvaders las.25
De tweede groep bestaat uit inmiddels klassieke auteurs uit de bloeiperiode van de mystiek in de twaalfde, de dertiende eeuw en de veertiende
eeuw. Richard van Sint-Victor en Franciscus van Assisi komen slechts een
enkele keer voor. Regelmatiger treedt Bernardus van Clairvaux naar voren,
de architect van de middeleeuwse minne-metaforiek. 26 Sterk vertegenwoordigd zijn hier ook de dominicaanse mystieken uit de veertiende eeuw.
Vooral Heinrich Seuse en Johannes Tauler komen in het handschriftenbestand van de Windesheimse monialenkloosters veelvuldig voor. 27 Hun
omstreden voorganger en ordegenoot Meister Eckhart, die wegens ketterij
werd aangeklaagd, komt men in deze kringen maar zelden tegen.28
In de derde en laatste groep vinden we de auteurs die deel uitmaken van
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de beweging van de Moderne Devotie. Daartoe reken ik dan ook de
Groenendaalse auteurs Jan van Ruusbroec en Jan van Leeuwen, die als
wegbereiders van de Moderne Devotie beschouwd kunnen worden. Ruusbroec en zijn kok zijn tamelijk sterk vertegenwoordigd in de bibliotheken
van de vrouwenkloosters van Windesheim, maar toch niet met hun meest
mystieke werken. 29 Van de `echte' moderne devoten komen ook vooral ascetische auteurs naar voren: Gerard Zerbolt van Zutphen, Jan van Schoonhoven en Thomas van Kempen. 30 Misschien steekt hier een welbewuste literatuurpolitiek van het Kapittel van Windesheim achter, die de zusters
liever veilige ascetische literatuur voorschotelde dan gevaarlijke mystiek.31
De grootste afwezige in het overzicht van de literatuur die de monialen
van Windesheim ter beschikking stond, is de mystiek van de eerste religieuze vrouwenbeweging. Ruusbroec en Jan van Leeuwen erkenden de
grootheid van de grote Brabantse mystica Hadewijch in ieder geval tot op
zekere hoogte en ontleenden daarom geregeld aan haar geschriften. In het
Rooklooster, net als Groenendaal gelegen in het Zoniënwoud en behorend
tot het Kapittel van Windesheim, werden diverse handschriften met haar
werken bewaard. Maar in de bibliotheken van de monialenkloosters van het
Kapittel treft men het werk van Hadewijch niet aan. 32 Nu is de overlevering
van Hadewijch smal, maar andere, ruimer verbreide vrouwelijke mystieke
auteurs vinden we evenmin bij de Windesheimse zusters. In het eerder
genoemde Sint-Barbara in Delft beschikte men bij voorbeeld over enkele
handschriften met revelaties van Mechthild van Hackeborn en het leven
van een mystica als Maria van Oignies. 33 Uit dominicaanse kringen komen
we bij de zusters van Windesheim geregeld het werk van biechtvaders als
Tauler en Seuse tegen, die in hun theologisch verantwoorde werk probeerden recht te doen aan de ervaringsgerichte religiositeit van hun medezusters. Levensbeschrijvingen van dominicanessen als Elsbeth Stagel of Margaretha Ebner, of de Schwesternbucher met hun levensbeschrijvingen van
mystieke dominicanessen drongen echter niet tot de Windesheimse monialen door. Zo weerspiegelt de samenstelling van de kloosterbibliotheken
een sfeer van een enigszins beknotte vrijheid, met name ten aanzien van de
kennisname van mystieke ervaringen van andere vrouwen. We laten hier in
het midden of dit een door de monialen van Windesheim zelf gekozen dan
wel een van Kapittelwege opgelegde beperking was, maar doen dat niet
zonder vast te stellen dat Alijt Bake waarschijnlijk wél vrouwelijke mystieke auteurs kende (zie § 8.2 en 8.3).

4.2 Lezen met de pen?
De beroemde franciscaan Johannes Brugman opent in zijn Speculum imperfectionis [=Spiegel der onvolkomenheid], dat vóór 1451 is ontstaan, het
vuur op enkele wijd verbreide kwalijke praktijken van zijn ordegenoten.
Smalend veroordeelt de welbespraakte prediker bij voorbeeld de overdreven manier waarop zijn pas geprofeste medebroeders hun rapiariola en li-
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bellulli, hun `rapiariumpjes' en `kleine boekjes' koesteren. 34 Een rapiarium
is een verzameling van excerpten, citaten of uitspraken die iemand in het
bijzonder aanspreken. Florens Radewijns werd door de moderne devoten
beschouwd als de grondlegger van dit bijzondere tekstgenre. 3S Of dit nu
waar is of niet, het rapiarium is karakteristiek voor de lees- en schrijfpraktijk bij de Moderne Devotie. Door belangrijke passages uit de geestelijke
literatuur in hun persoonlijke rapiarium over te schrijven, waren de devoten
beter in staat om ze in hun geheugen te prenten en zich de inhoud eigen te
maken. Het lezen van de genoteerde passages op zijn beurt riep de volledige tekst weer in herinnering. Zo leefden de devoten als het ware in een
tekstueel universum, dat voortdurend werd aangevuld en uitgebreid. Zij gebruikten tekst en schrift om hun geheugen te vullen met goede punten en zo
hun innerlijk te zuiveren. Mertens heeft deze intensieve manier van omgaan
met religieuze teksten treffend aangeduid als lezen met de pen'.36
Het sterk utilitaire en persoonlijke karakter van het rapiarium weerspiegelt zich in een nogal onvaste fysieke vorm. Rapiaria bestonden doorgaans uit individuele verzamelingen van losse teksten en fragmenten,
neergeschreven op stukken en stukjes schrijfmateriaal van allerlei aard:
snippers papier of perkament, leien, wastafeltjes. Deze weinig consistente
verzamelingen hadden uiteraard maar een geringe kans om de tand des tijds
te doorstaan. Er zijn er dan ook maar zeer weinig overgeleverd. De individuele rapiaria die wij nu nog kennen, zijn meestal overgeschreven en
bewerkt, waardoor ze voor een groter publiek toegankelijk werden. Bij het
overschrijven gingen veel van de specifieke materiële kenmerken van het
rapiarium verloren. Op grond van zowel de tekstuele als de materiële overlevering kunnen er globaal twee typen van het rapiarium worden onderscheiden, het chronologische en het systematische. Bij het eerste type volgen de teksten, citaten of excerpten in de volgorde waarin de verzamelaar
ze tijdens zijn lectuur tegenkwam. Het tweede type ordent het verzamelde
materiaal door het in te delen, bij voorbeeld per auteur, per thema of per
deugd.37
De opgewonden reactie van pater Brugman bewijst dat in het midden van
de vijftiende eeuw het rapiarium ook buiten de kringen van de Moderne Devotie ingang had gevonden. Interessant is de principiële kritiek die hij heeft
op deze lees- en schrijfmethode. Brugman had veel moeite met de grote
vrijheid die het individu hier genoot, vanwege het bepaald niet denkbeeldige gevaar dat teksten of passages uit hun verband konden worden
gelicht. 38 Maar bovenal maakte Brugman zich kwaad omdat de waarde van
het gemeenschappelijke werd ondergraven ten gunste van het individuele.39
De kritiek van Johannes Brugman richtte zich op net geprofeste franciscanen, die de gave des onderscheids aangaande theologische zaken nog niet
bezaten. Hoe lag deze toen zo gevoelige kwestie bij de monialen van Windesheim en hun geestelijke verzorgers?
Het rapiarium en de bijbehorende lees- en schrijftechniek drongen ook
door in de gelederen van het Kapittel van Windesheim. Johannes Busch
schrijft in zijn kroniek van Windesheim dat alle broeders van dat klooster
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een eigen rapiarium bijhielden. 40 Het bekendste voorbeeld uit Windesheim
is het exemplaar van Gerlach Peters, dat uit een verzameling van snippers
papier en andere fragmenten bestond. Zijn medebroeder Jan Scutken bewerkte dit losse materiaal na Gerlachs dood tot een samenhangend mystiek
traktaat, het Soliloquium [= Alleenspraak]. In deze vorm kreeg Gerlach Peters' rapiarium een wijde verbreiding. 41 Ook in andere Windesheimse mannenkloosters was de rapiariumtechniek bekend. Het bekendste werk dat de
Moderne Devotie heeft voorgebracht, De imitatione Christi [=Over de navolging van Christus] van Thomas van Kempen (t1471) uit het klooster
Sint-Agnietenberg, vertoont trekken van een rapiarium. 42 Later in de vijftiende eeuw verzamelde Jan Mombaer 0'1501), kanunnik van het klooster
in Windesheim, volgens de inmiddels beproefde rapiarium-methode een
grote hoeveelheid meditatiemateriaal, die hij systematisch ordende in het
Rosetum exercitiorum spiritualium [=Rozengaard van geestelijke oefeningen] (zie daarover § 4.3). Ondanks de talrijke voorbeelden ontbreekt in de
Constitutiones Capituli Windeshemensis echter ieder voorschrift omtrent
het bijhouden van een rapiarium. 43 De invulling van het individuele gebedsleven wordt door de Windesheimse constituties immers maar zeer ten dele
geregeld.
Ook in de Constitutiones monialium komt de term `rapiarium' niet voor,
en evenmin wordt er op welke wijze dan ook op het excerperen van
geestelijke teksten gezinspeeld. Toch laat met name het zusterboek van
Diepenveen er geen misverstand over bestaan dat lezen met de pen' ook
onder de monialen een bekend verschijnsel was. Een passage uit de vite van
Jutte van Ahaus, die nog betrekking heeft op de periode vóór de insluiting
van Diepenveen, geeft pregnant weer hoe het rapiarium in deze kringen
functioneerde – overigens zonder die term nog te noemen.
Als die susteren des hillighen daghes een goet punte screven, soe plach
dese oetmodighe vrouwe achter hem toe sitten ende bat hem scemelick
ende alte oetmodelick of sie wal mede int yncket moste stippen [=of zij
(haar pen) ook in de inkt mocht dopen]. Soe hadde sie wat lepperkens
[=snippers, stukjes] van pappier vergadert lichte dat een ander verworpen hadde. Dat bescref sie dan soe vol van goden punten die droghen tot
[=betrekking hadden op] ghehoersamheit, toe starven ende uutghaen
hoers selves ende al dat tot oetmodicheiden draghet ende tot cleinen
ghevolen [=tot het zich klein voelen], ende niet toe betrouwen in hoer
selven [=geen vertrouwen in zichzelf te stellen] ende niet gheacht toe
wesen, ende wat hoer tot oetmodige nederheit helpen mochte onder al
die susteren, van bijnnen inder harten ende van buten inden warcken. Desen ende deser ghelicken ende wat sie hoerde inder clacien [=collatie] of
wat sie las inden bocken of wat sie hoerde segghen dat hoer dienen
mochte tot aldusdanighen dogheden om toe starven al datter nathuren
ghenocklick was, dat pynde sie hoer toe vergaderen op sulke lepkens; die
bescref sie soe vol datmen sie nauwe anen conde tasten, men en moste op
die scrift tasten. (Dv, f. 143v-144r; vgl. D, f. 4 lb-c)
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Jutte van Ahaus verzamelde `goede punten' uit verschillende soorten bronnen: geestelijke geschriften, de collaties van de rector (zie § 3.8) en uitspraken van medezusters. De aldus verworven punten worden ingezet om
haar natuurlijke aanvechtingen te bestrijden en zodoende tot grotere deugdzaamheid te geraken, het hoge doel dat de devoten zich stelden. Het spreekt
bijna vanzelf dat Juttes rapiarium van losse velletjes papier ons niet is nagelaten.
Ook Zweder van Rechteren beschikte over een rapiarium in de vorm van
briefjes met goede punten:
Soe grote mynne ende vuoerricheit had sie totter hilligher s<c>rift dat sie
hadde cleine rullekens, som soe lanck als een vingher, sommich corter
ende langher; die plach sie in hoer budel toe draghen, die hiete sie horen
scilde te wesen. (Dv, f. 123v; vgl. D, f. 28c)
De tekst van twee van deze schilden tegen de boze zijn in Zweders vite
overgeleverd: Armode sonder gebreck weer recht als een onbeseghelden
bref dienren enen groten heren sende (Dv, f. 122r; vgl. D, f. 27c) en Soe wat
dat ons oversten seggen dat is al goet ende waerachtich, ende wie daer
teghen secht dat is quaet ende vals (Dv, f. 124r; vgl. D, f. 28c). Uit deze
beide teksten mag misschien worden afgeleid dat goede punten de neiging
hebben om de vorm van geestelijke spreekwoorden aan te nemen. Maar het
kan ook zijn dat deze punten vanwege hun kernachtige inhoud door de andere zusters onthouden werden, waardoor ze uiteindelijk in het zusterboek
nogmaals, maar nu definitiever, gefixeerd konden worden (zie § 6.1).
Zweder van Rechteren leende haar tekstrolletjes met liefde aan haar
medezusters uit, waardoor ze binnen de kloostergemeenschap verder verbreid raakten. 44 `Goede punten' vormden in het algemeen een belangrijk
element in de communicatie tussen de zusters in Diepenveen.45
Tot dusver passeerden twee Diepenveense zusters de revue die, volgens
de moderne definitie, een vrij primitief rapiarium bijhielden. Het zusterboek zelf hanteert het begrip `rapiarium' slechts een keer, en wel in verband met Katharina van Naaldwijk. Katharina bezat een blanco handschriftje dat in haar vite als rapiarius wordt aangeduid en waarin zij geregeld teksten en excerpten overnam. 4ó Nadat zij professie had gedaan,
kopieerde Katharina de regel van Augustinus:
Sie scref goettijt sijne reghele naden dat sie professie had ghedaen in
hoer rapiarius, op dat sie sie te beet solde westen [=zich inprenten] ende
navolghen. (Dv, f. 250r-v)47
Over het uiterlijk van Katharina's rapiarium zegt het zusterboek nog dit:
Ende hoe vol godes [=van het goede] hoer dat harte was mochmen sien
an horen rapiarius ende hoer vrouwen-tijdeboeck [=boek met de getijden
van Onze Lieve Vrouw], daermen nauwe soe volle spacien an winden en
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conde daermen enen duem of vingher op legghen en mochte, als ic
selven [de kopiiste van handschrift DV] mit verwonderen vake ghesien
hebben. (Dv, f. 251v; vgl. D, f. 61c-d)48
Hoe Katharina van Naaldwijk precies te werk ging, wordt hier niet duidelijk. Vermoedelijk begon zij, toen het als rapiarium bedoelde handschrift
vol was, de open ruimtes en marges in haar getijdenboek op te vullen met
citaten en excerpten. Maar het is evengoed mogelijk dat er tegelijkertijd in
beide handschriften werd gewerkt. Het rapiarium van Katharina van Naaldwijk bestond hoe dan ook zeker uit twee banden, en wellicht hoorde er ook
nog allerlei los materiaal bij. Na haar dood werden de beide handschriftjes
bewaard, vermoedelijk in de bibliotheek van het klooster. Hoewel het
rapiarium van Katharina van Naaldwijk een veel bestendiger materiële staat
bezat dan de rolletjes en velletjes van Jutte van Ahaus en Zweder van Rechteren, kreeg het als zodanig evenmin een definitieve vorm. Het werken aan
een rapiarium ging bij de moderne devoten een leven lang door. Net als de
andere zusters moest ook Katharina voortdurend zorgen voor nieuw
schrijfmateriaal om haar tekstverzameling te kunnen blijven aanvullen.
Opmerkelijk is dat het zusterboek zowel bij Jutte van Ahaus als bij
Katharina van Naaldwijk een onmiddellijk verband legt tussen rapiarium en
innerlijk leven. De volheid des harten van deze zusters is af te lezen aan de
volgeschreven bladen in hun rapiaria. Het was van essentieel belang om
veel goede punten in het hart te bewaren, opdat de duivel geen kans kreeg
zich daar te verschansen. 49 Een vol rapiarium betekende dat de eigenares
zich had ingespannen om haar geheugen zo veel mogelijk te vullen met
waardevolle en stichtelijke woorden. Ook uit dit voorbeeld komen de functie van het rapiarium en het lezen met de pen overduidelijk naar voren: ze
dienen om het geestelijk leven van het individu te verbeteren. Jammer
genoeg zijn de rapiaria van Jutte en Katharina niet bewaard gebleven. Ze
hadden ons inzicht kunnen bieden in wat de monialen in Diepenveen lazen,
wat ze in de collaties hoorden en wat ze in geestelijke gesprekken met elkaar bespraken.5°
Afgaande op de situatie in Diepenveen werd het noteren van belangrijke
uitspraken en teksten als middel om zich geestelijke waarden eigen te
maken vrij algemeen toegepast. Van de zusters Liesbeth van Delft, Alijt
Bruuns en Cecilia van Marick weten wij dat zij tijdens collaties op wastafeltjes aantekeningen maakten, die later op papier werden uitgewerkt.
Deze uittreksels werden gebruikt als ondersteuning bij de persoonlijke
overweging (zie § 3.8). We mogen wel aannemen dat de meeste zusters in
Diepenveen op vergelijkbare wijze teksten en fragmenten hebben overgeschreven om ze beter in hun geheugen te kunnen prenten en/of ze te
benutten als vertrekpunt voor de meditatie. Naar het niveau waarop en de
frequentie waarmee dat gedaan werd, kunnen we slechts gissen. Misschien
zijn Zweder van Rechteren, Jutte van Ahaus en Katharina van Naaldwijk,
van wie als enigen met enige nadruk wordt gezegd dat zij verzamelingen
van geestelijke spreuken, excerpten of teksten aanlegden, toch uitzonderin-
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gen geweest en hebben de meeste anderen zich moeten behelpen met bij
voorbeeld een wastafeltje waarop de teksten steeds weer konden worden
uitgewist. Voor hen lag de aanleg van een selectie uit de literatuur in de
vorm van een eigen rapiarium misschien buiten bereik. We dienen namelijk
in aanmerking te nemen dat de drie genoemde zusters allen voornaam en
rijk waren en in Diepenveen een geprivilegieerde status genoten.
Over de situatie in de andere Windesheimse vrouwenkloosters zijn maar
weinig gegevens beschikbaar, maar ze zijn wel weer zo divers en verspreid
dat veilig kan worden aangenomen dat het lezen met de pen' als methode
om geestelijke teksten in het geheugen te planten in dit milieu algemeen
bekend was. In Bethanië te Mechelen las én kopieerde Jacoba van Loon
met grote ijver heilige geschriften, onder meer die van Ruusbroec (zie §
4.3). 51 En Alijt Bake uit Gent hanteerde ook een schrijftechniek die zeer
verwant is met het lezen met de pen', waarbij zij ernaar neigde eerder haar
eigen gedachten en invallen te formuleren, waar haar medezusters zich tot
een receptieve houding beperkten (zie § 8.2). Ook in met Windesheim verwante vrouwenkloosters schreven de zusters belangrijke teksten over om
zich die eigen te maken. De regularis Katherine Cauwericx uit Sint-Agnes
te Gent bij voorbeeld mediteerde bij voorkeur aan de hand van de brieven
van Paulus:
Ende haer meeste consolacie was in Paulus epistelen gheleghen, daer sij
haer stedelic in oufende met groeter vliet ende plach daer vele oec uut te
scrivene. (Kroniek Sint-Agnes, f. 60)52
Dat er door de monialen van Windesheim maar zo weinig `echte' rapiaria
zijn aangelegd, waarbij dat van Katharina van Naaldwijk als het hoogtepunt
mag gelden, ligt zowel aan de levensomstandigheden als aan de individuele
mogelijkheden. De kanunniken van Windesheim, die allemaal een rapiarium aanlegden, waren daartoe veel beter toegerust. Allereerst beschikten
zij over veel meer leestijd dan de monialen, zoals in de vorige paragraaf al
bleek. De opbouw van een rapiarium is bij de moderne devoten organisch
verbonden met de individuele geestelijke lezing: de gemaakte excerpten
functioneren altijd tegen de achtergrond van de volledige tekst waaraan ze
ontleend zijn. 53 Aangezien de monialen van Windesheim veel minder teksten lazen, was de basis voor hun rapiaria veel kleiner (en beperkte die zich
veelal tot spreuken en korte citaten). Bovendien beschikten de koorheren
van Windesheim over een eigen cel waarin zij zich konden terugtrekken om
kopieerwerk te doen, maar ook om te lezen en aantekeningen te maken. De
koorzusters hadden geen privé-ruimtes, waardoor het ook om praktische redenen veel moeilijker was om eens iets voor zichzelf op te schrijven. Dat
Katharina van Naaldwijk toch een rapiarium wist aan te leggen, is vooral te
danken aan haar grote intellectuele vermogens, die haar in staat stelden ondanks deze beperkingen toch veel te lezen en te excerperen. Bovendien zal
haar uitzonderingspositie van hoogadellijke zuster haar wel enig voordeel
hebben gebracht.
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Er is tenslotte nog een bijzonderheid aangaande de datering van de
getuigenissen over het rapiarium en het lezen met de pen' : ze stammen
voornamelijk uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. Dit kan toeval zijn,
maar het is ook goed mogelijk dat de speelruimte van devote vrouwen in de
loop van de eeuw ook op dit punt werd beperkt. Typerend voor de wijzigingen in het spirituele klimaat is een passage uit de statuten van het klooster
Jeruzalem te Venray, die werden opgesteld toen men er in 1467 de regel
van Augustinus aannam. 54 Het werd de kersverse regularissen verboden rabelarien of excerpten, dat syn hier en daer vergaderde punten uut boecken
sonder ordinantie aan te leggen, want in desen is duckwile heelheit des sins
ghebraken [=want deze zijn vaak uit hun verband gerukt]. " Tegen de
achtergrond van het schrijfverbod in 1455 is het allerminst uitgesloten dat
ook aan de monialen van Windesheim beperkingen werden opgelegd aangaande het vrijelijk excerperen van geestelijke literatuur. Hier kan worden
terugverwezen naar de kritiek die Jan Brugman uitoefende op de rapiariola
van de franciscanen. Als hij zijn jonge medebroeders al geen vrije omgang
met de geestelijke literaire traditie toe wilde staan, hoeven we van de
strenge Windesheimers nauwelijks te verwachten dat zij `hun' monialen op
dit gebied enige ruimte gaven.

4.3 Devote oefeningen
De Constitutiones monialium schrijven in een apart kapittel voor hoe de
zusters zich op de dormter of slaapzaal behoorden te gedragen. 56 De dormter was een van de ruimtes in het klooster waar een absoluut stilzwijgen
afgekondigd was (zie § 3.3). Zusters die om welke reden dan ook wakker
waren, wordt aangeraden zich met `devote oefeningen' bezig te houden.
Van completen hent tot primen en sal nyement sonder oerlof uutten
dormter gaen dan van noet der naturen ende totter kerken den dienst
Gads toe doen off om hem te warmen, want dan sullen si roestelike
bliven bi hoeren bedden ende kieren hem tot Gade off totter heiligher
lexen ende tot ghebede ende tot hem selven, op dat sie myt alsulker oefeninghen moeghen versamenen [=ten strijde trekken tegen] die verstroyheit der daghelixscher onleden [=drukte]. (hs. Gaesdonck, f. 108r;
vgl. Constitutiones monialium 3.17.10-15)
Hier worden allerlei activiteiten aanbevolen die ieder voor zich een plaats
vonden in het innerlijk omvormingsproces waaraan de devoten zoveel
betekenis toekenden en waarvan de trits lectio-meditatio-contemplatio de
basis vormt. Het zich keren tot heiligher lexen moet slaan op het innerlijk
reciteren van teksten, want daadwerkelijk lezen was op de duistere
slaapzaal natuurlijk onmogelijk.
De constituties bevelen de zusters diverse methoden aan om afstand te
nemen van de dagelijkse beslommeringen, waardoor zij nader tot God kun-

86

DEVOTE

OEFENINGEN

nen komen. " Meditatieve activiteiten, die meestal gezamenlijk worden
aangeduid als `geestelijke oefeningen', vormden een zeer belangrijk deel
van het geestelijk leven van de Windesheimse zusters. Deze paragraaf
probeert enig licht te werpen op de vraag hoe deze kloosterzusters hun innerlijk leven inrichtten. Voor een goed begrip is het zinvol eerst te bekijken
wat de moderne devoten onder `meditatie' verstaan. In het moderne spraakgebruik doelt men met het begrip `meditatie' doorgaans op een in de tijd af
te bakenen periode van innerlijke reflectie op een spiritueel onderwerp.
Voor de moderne devoten daarentegen was ieder moment van geestelijke
overpeinzing in feite meditatie, waar en wanneer dit ook plaats vond. Zij
konden altijd en overal mediteren, ook tijdens het werk bij voorbeeld, of
liggend in bed, op een donkere dormter.
Zoals de Constitutiones monialium vrij onverschillig staan tegenover de
wijze waarop men de ledigheid verjoeg, maakten ook de zusters zelf maar
weinig onderscheid tussen de diverse geestelijke oefeningen. Dat blijkt bij
voorbeeld uit een passage uit het Diepenveense zusterboek over Katharina
en Griete van Naaldwijk:
Sie gheven hem soe voerrichlick tot onsen lieven heren dat sie selden ledich weren sie en weren becummert mit goeder offeninghe of sie lesen of
sie bededen of deden hantwarck. (Dv, f. 242r; vgl. D, f. 55b)
Handwerk verrichten, lezen, bidden of het doen van oefeningen, het zijn
allemaal manieren om zich over te geven aan Christus. De `goede oefeningen' staan dus op hetzelfde niveau als bij voorbeeld de geestelijke lezing,
maar in de praktijk was er voor de laatste bezigheid veel minder tijd. Het
doel van alle inspanningen is de strijd tegen de ledigheid. 58 De angst om
tegenover God te kort te schieten schijnt ook het individuele geestesleven
van de monialen van Windesheim volkomen te hebben beheerst.
In een van de collaties van Johannes Brinckerinck wordt in de titel een
verband gelegd tussen handenarbeid en het doen van inwendige oefeningen: Van den arbeide van buten ende van binnen, ende hoe wi ons oefenen
sullen in den ghebeden des daghes ende des nachts. 59 Met de uitwendige arbeid is het verplichte handwerk op werkdagen bedoeld (zie § 3.4), met inwendige arbeid het voortdurend vervuld zijn van gebed en meditatie. De
lange uren van eentonige handenarbeid in de spinzalen en de andere werkruimten bleken bij uitstek geschikt voor het doen van allerlei individuele
inwendige oefeningen, zoals het voorbeeld van Alijt Bake laat zien, die al
spinnend het Boek van de negen velden van Rulman Merswin overwoog (§
8.2). De genoemde collatie van Brinckerinck is voor een belangrijk deel
gewijd aan de meditatie. Het betoog volgt in grote lijnen het verloop van de
dag in een religieuze gemeenschap. De strekking is dat men altijd en overal
moet bidden en mediteren, van opstaan tot slapen gaan. ó0 Bij bepaalde momenten en activiteiten van de dag horen speciale devoties. Brinckerinck
spande zich in om de zusters te leren hoe zij hun innerlijk leven vorm
moesten geven. Om meteen bij het opstaan al volkomen op het geestelijke
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gericht te raken, raadt hij de volgende methode aan:
Des morghens, als gi opstaet, so suldi segghen: `God, wil denken in mijn
hulpe. Lieve heer, comet my te hulpe, want ic van mi selven niet en vermach. Sinte Maria, biddet voer mi. Mijn heilighe enghel, biddet voer mi.
Mijn heilighe apostel, biddet voer mi.' Ende leest deze collecte: `Lieve
heer, clede mi mit dynen clede der minnen, der oetmoedicheit ende des
vredes, ende bescermt mi voer den viant, die my laghen leit, opdat ic mit
enen kuuschen hert ende mit enen reynen lichaem mach loven dinen
gloriosen name ewelike, die lefste ende reghierste, God, ewelike sonder
159)61
eynde. Amen. (Collatie vii,
In de Vivendi formula van Salome Sticken, haar leefregel voor devote zusters (zie § 5.1), vinden we vergelijkbare lessen met betrekking tot het opstaan. ó2 Zij adviseert de zusters om, zodra de klok voor de metten luidt, zich
nederig aan Christus' voeten te vlijen. De priorin van Diepenveen beveelt
iets andere meditatiestof aan dan Brinckerinck, namelijk een artikel uit de
passie. 6' Maar in essentie betogen Brinckerinck en Sticken natuurlijk
hetzelfde: de geest van iedere devote zuster moet vanaf het ontwaken bij
het heilige verkeren. Ook in de Windesheimse constituties staan dergelijke
voorschriften voor de toebereiding op de nieuwe dag. Zowel de koorheren
als de koorvrouwen bereidden zich door inkeer in zichzelf voor op het bidden van het eerste, middernachtelijke koorofficie.ó4
Een markant punt in het inwendige leven van de zusters was de viering
van de mis, die dagelijks plaatsvond. 65 De eucharistie herdenkt het offer van
Christus aan de mensheid, en daarom was de mis een uitgelezen moment
voor de zusters om zich innerlijk geheel aan hem over te geven. ó6 De vijfde
collatie van Brinckerinck is geheel aan dit sacrament gewijd, terwijl er ook
in de zevende nog aandacht is voor de overdenking van de heilige mis.ó7
Ook Salome Sticken geeft uitgebreide aanwijzingen over de wijze waarop
devote zusters de mis moeten meebeleven. De Vivendi formula schrijft voor
om voorafgaand aan de mis inwendig alle niet-geabsolveerde zonden aan
Jezus op te biechten. Tijdens de celebratie nemen de zusters zich dan het
lijden van Christus voor de geest en proberen zich ten volle voor hem open
te stellen.
Ja zelfs, geliefde zusters, kunnen wij, indien wij vurig en nauwgezet zijn,
door de genade van onze heer de zoete passie van de heer Jezus op
dusdanige wijze opnieuw overdenken en in onze geesten inprenten en
ons met hem in liefde verenigen, opdat we bereid gemaakt worden alles
te doen en te dulden dat hij ons laat overkomen: de gevangenneming, de
vernedering, de beproeving en de verachting en de verwerping door alle
mensen. (Vivendi formula, f. 169v-170r)68
Vervolgens beveelt Sticken weer het oproepen van frasen en beelden uit de
passie aan als de beste meditatiemethode.
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Afb. 1. De houtsnede Eeee panfis angelorum, waarin in woord en beeld
de heilige betekenis van het getranssubstantieerde lichaam van Christus
wordt uitgedrukt. In 1467 gedrukt in het klooster Bethanië te Mechelen
(Mechelen, Stadsarchief, Houten lade B, nr. 46).
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Haar jarenlange ervaring had Salome Sticken geleerd dat het niet
meeviel om de geest voortdurend op het goddelijke gericht te houden,
vooral niet buiten de gemeenschappelijke godsdienstoefeningen. De dagelijkse bezigheden en verplichtingen leidden voortdurend af. Om innerlijk
bij de les te kunnen blijven, zond zij daarom regelmatig schietgebeden op.69
Bovendien moet u ernaar streven op iedere plaats en op ieder tijdstip uw
harten geregeld te richten op onze lieve heer Jezus Christus door middel
van korte gebeden, vergezeld van zuchten of verzuchtingen, bij voorbeeld `God, herschep mijn hart, maak het zuiver' [Ps. 51,12] of `Kom,
Heilige Geest' of iets soortgelijks. ( Vivendi formula, f. 1710"
Het zal geen toeval zijn dat in de vite van Salome Sticken, deze pleitbezorgster van het schietgebed, twee voorbeelden uit haar eigen repertoire
zijn opgenomen. " De eerste bede sprak zij inwendig uit voordat zij ter communie ging om de heilige hostie te ontvangen.
0 myn alre lieveste lief,
Ic bidde di dat dijn hillighe vleis
Ende dijn hillighe bloet,
Myn leste spise wesen moet. (Dv, f. 209v)
Het tweede gebed fungeerde als geestelijke buiging voor Christus.
[=ik buig voor u]
0 hartelicke lief, ic nighe di
Van al mynen harten begher ic di.
Die hillighe drivoldicheit beware mi.
Die hillighe geest ontsteke mi
Ende make mi vuoerrich ende verlichte mi
Ende verenighe mi mit di.
0 hartelicke lief, des bidde ic dy. (Dv, f. 209v; vgl. D, f. 12b)
Het rijm vervult in deze tekstjes vooral een mnemotechnische, en nauwelijks een formeel-esthetische functie. Door de rijmvorm bleven de gebeden beter in het geheugen hangen, zodat ze gemakkelijk konden worden opgeroepen. Vermoedelijk had iedere zuster een eigen repertoire van dit soort
korte gebeden en verzuchtingen.72
Hetzelfde geldt voor de individuele geestelijke oefeningen, die voornamelijk door de zusters voor zichzelf werden ontwikkeld. Er heeft vermoedelijk geen universele meditatie-methode voor Windesheimse monialen bestaan, al zullen er soms grote lokale overeenkomsten zijn geweest.
Johannes Busch beschrijft wel hoe er in het klooster te Windesheim door
iedereen, koorheren zowel als lekenbroeders, werd gemediteerd aan de
hand van dezelfde tekst, namelijk de Epistola de vita et passione domini
nostri Christi et aliis devotis exercitiis [=Brief over het leven en het lijden
van Christus onze heer en andere devote oefeningen]. 73 De Epistola biedt
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per dag van de week drie punten ter overweging aan: een over het begin van
Jezus' leven, een tweede over zijn lijden en sterven en een derde over de
heiligen die hem zijn nagevolgd. 74 Er zijn verscheidene handschriften met
de Middelnederlandse of de Middelnederduitse tekst overgeleverd, maar
geen daarvan komt uit een Windesheims vrouwenklooster. 75 Het is daarom
uitermate onwaarschijnlijk dat deze typisch Windesheimse meditatietekst
in vrouwenkringen algemeen ingang gevonden heeft.
Busch geeft de Epistola uit in het Latijn, maar het is niet uitgesloten dat
hij de tekst eerst moest vertalen, want van deze meditatie-oefening is wel
aangenomen dat zij oorspronkelijk in het Middelnederlands was gesteld.76
Dat brengt ons bij de vraag welke taal de Windesheimers voor hun persoonlijk gebed gebruikten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de geleerde kanunniken uit Windesheim hiervoor overwegend de volkstaal benutten, omdat
de teksten die zij ter inspiratie lazen in het Latijn waren. Ook voor de Windesheimse koorzusters was het zeker niet ongebruikelijk om geestelijke oefeningen in het Latijn te verrichten. In een bul van paus Alexander vi uit
1499 wordt er zelfs vanuit gegaan dat dat de normale praktijk is, ook al is
de mogelijkheid dat de zusters geen Latijn kennen wel geïmpliceerd. 77 Vermoedelijk hebben sommige monialen van Windesheim ook geregeld Latijnse teksten gebruikt als inspiratiebron voor hun privé-meditatie. 78 Vaste
gebeden als het paternoster en het avemaria, en wellicht ook de bekendere
passages uit de Bijbel of de liturgie, werden door de zusters ongetwijfeld in
hun oorspronkelijke taal inwendig gezegd.
De enige inwendige oefening van een Windesheimse moniale waarvan
de concrete inhoud kennen, is die van Katharina van Rijssen uit Diepenveen. Het zusterboek geeft de tekst daarvan zonder enige toelichting in het
Latijn weer – zo bijzonder was dat blijkbaar niet. Als ik het goed begrijp,
was dit een oefening die Katharina voortdurend opnieuw overwoog. Dat
maakt het uiteraard wel gemakkelijker om aan de hand van het Latijn te
mediteren; Katharina hoefde maar een beperkt aantal regels uit haar hoofd
te leren. Hier volgt de gehele oefening:
Fuge, tace et quiesce soli domino propter quem omnia fiant, ut placeas
satage refocillacio tua ac solamen in ipsum tantum sit. Ipse enim spes
anime suspirantis. Ipsum pie querunt lacrime clamor quoque cordis supplicis. Silencium ame. Solitudinem inquire. Ostentacionem devita. Simplicitatem et unitatem elige. Ia<c>titacionem humilem optinente te iocundare. Nemo secure apparet nisi qui libenter latet. Nemo secure loquitur
nisi qui libenter tacet. (Dv, f. 189r-v)
Veelbetekenend genoeg geeft handschrift D, bestemd voor de minder hoog
opgeleide zusters van het Meester-Geertshuis, een Middelnederlandse lezing. Deze wijkt overigens op een aantal punten af van het Latijn, een aspect waarop hier niet nader wordt ingegaan.
Vlie, swijch ende ruste, ende pijne allene den heren te behagen, omme
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welken alle dinge geschien moeten. Dine ruste ende dinen troest sij allene in hem, want hij is die hape der suchtender zielen. Hem sueken die
goddienstige tranen ende dat roepen des ynnigen herten. Mynne dat swijgen, sueke enycheit, vlie toenberheit, verkiese sympelheit ende waerheit.
Wanneer du oetmodich ende verborgen biste, soe verblijde dy. Ende
zalich salstu wesen, ist dat gy dat nuttelike gebruket. Niemant en is sekerlic apenbaer dan die gene die gerne verborgen is. 0 myn alre lievest
here, myn herte en can niet rusten henttu my al in al wardeste. (D, f.
125c-d)
Van allerlei andere geestelijke oefeningen van de Windesheimse zusters
kennen we alleen uiterlijke beschrijvingen. Om een indruk te geven van de
grote rijkdom aan vormen en de vele persoonlijke varianten wordt hier een
aantal oefeningen uitvoeriger voorgesteld. Daarbij valt de nadruk meer op
de letterlijke inhoud van de oefeningen dan op technische en methodische
aspecten van de meditatie. Zoals gebruikelijk levert het zusterboek uit
Diepenveen de meeste gegevens. Trude van Beveren (j 1428) haalde, zoals
de meeste Windesheimse zusters, haar inspiratie volledig uit het lijden van
Christus. Mogelijk duivelse influisteringen bande zij uit door haar dag
compleet te vullen met oefeningen.
Sie hadde horen tijt alden dach doer alsoe gheordeniert mit offeninghen
vanden leven ende lieden ons lieven heren, dat die duvel ghien tijt en
conde crighen hoer toe becaren. Meer des nachtes plach hie sie wal wat
toe ververen inden slaep. Het was om niet! Hie en conde niet an hoer
wynnen, want sy was vol godes, daer en conde ghien q<u>aet in. Het was
een hillich tempel hoers brudegoms; daer en conde niet anders in dan dat
hem toehoerde. (DV, f. 171v; vgl. D, f. 100b)
Deze Diepenveense zuster had een vast dagprogramma dat zo precies en regelmatig werd uitgevoerd dat men er de klok op gelijk kon zetten.
Wanner die susteren niet en wosten wat tijde dattet was vanden daghe,
soe vraghedent siet suster Truden. Die wostet soe puntelicke bij hore offeninghen of sie die clocke ghehoert hadde. Ende onder tijden plach hoer
suster Griete Deghens toe vraghen, die dat werchuus doe verwaerde, wat
sie dachte. Soe plach siet hoer oetmodelick toe segghen na dat hoer tijt
was dat sie offende. Ondertijden wast vanden aventmael ende in anderen
tijden wat anders vander passien ende dierghelicken. (DV, f. 171v-172r;
vgl. D, f. 100b-c)
Trude van Beveren was misschien uitzonderlijk nauwgezet in de uitvoering
van haar oefeningen, maar we kunnen er rustig van uitgaan dat de meeste
Diepenveense monialen een meditatieprogramma onderhielden dat in omyang en intensiteit vergelijkbaar was.79
Over de manier waarop de zusters deze oefeningen onthielden of struc-
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tureerden, is het zusterboek doorgaans weinig expliciet. Alijt Bruuns
0-1457), Griete ten Kolke 0'1453) en Griete Tasten (t 1452) gebruikten de
negen engelenkoren – in opgaande reeks: engelen, aartsengelen, vorstendommen, machten, krachten, heerschappijen, tronen, cherubijnen en
serafijnen – om hun inwendige oefeningen te ordenen. 80 Met elk van deze
koren werden bepaalde overwegingen verbonden, in beginsel handelend
over een motief uit de passie. Of de meditatie van deze drie zusters ook inhoudelijk aanknoopte bij de theologisch-kosmologische betekenis van de
hiërarchie der engelen vermeldt het zusterboek niet. $' Alijt Bruuns gebruikte verder nog een apart schema voor haar nachtelijke oefeningen: Sie
plach alle nachte inden wonden ons lieven heren toe rosten (Dv, f. 82r). In
de geest stond zij bij ieder van de kruiswonden even stil om de betekenis ervan te overwegen en de pijn na te voelen. Tegelijkertijd wist Alijt Bruuns
zich geborgen in Christus' wonden. In de late middeleeuwen werden dergelijke plastische voorstellingen van de passie steeds vaker toegepast als
middel om de meditatie te intensiveren.82
Het lijden van Christus was weliswaar het allesoverheersende, maar niet
het enige thema in de devote oefeningen van de zusters van Diepenveen.
Velen van hen kozen zich `vrienden in de hemel' : heiligen aan wie zij speciale eer bewezen. 83 Katharina van Naaldwijk bij voorbeeld bouwde een
jaarlijkse terugkerende meditatiecyclus op rondom Sint-Augustinus (28
augustus) en Sint-Egidius (1 september). Het was haar opgevallen dat data
uit de periode waarin zij zich bekeerde, samenvielen met data uit de levens
van beide heiligen. Bovendien bezat Katharina als kind een beeld van SintEgidius, dat zij aanvankelijk voor een voorstelling van Augustinus had gehouden en als zodanig had vereerd. Omwille van deze veelbetekenende
coïncidenties vierde Katharina de heiligedagen van Egidius en Augustinus
met uitvoerige devote oefeningen; ook de translatie van Augustinus' gebeente (11 oktober) en het octaaf van zijn feest (4 september) werden uitbundig gevierd. Katharina van Naaldwijk meende ook aan een groot aantal
andere heiligen bijzondere toewijding verschuldigd te zijn. Na afloop van
de getijden bleef zij vaak nog lang in het koor om hen met gebeden te vere84
ren
Hoewel de zusters hun oefeningen in principe individueel verrichtten,
werd er ook wel eens samengewerkt. De eerder genoemde Griete ten Kolke
en Griete Tasten bij voorbeeld doorliepen volgens het zusterboek dagelijks
samen de negen engelenkoren. " Het zusterboek beschrijft een intrigerende
gezamenlijke oefening wat uitvoeriger, kennelijk omdat die ook voor
Diepenveense begrippen bijzonder was. Sint-Agnes was patrones van
Diepenveen en Trude Schutten had haar in het bijzonder lief. Trude vroeg
Gertrud Huginghes daarom met haar mee te gaan op een denkbeeldige pelgrimstocht naar de Sint-Agneskerk in Rome. Bij deze oefening vraagt men
zich af of de zusters misschien gebruik hebben gemaakt van een geschreven
pelgrimshandleiding, zoals bij voorbeeld Vanden gestant des heiligen landes. Daarin wordt de bedevaart naar Rome en het Heilige Land van hertog
Arnold van Gelre in 1450-1452 beschreven, maar niet in de vorm van een
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reisverslag. De tekst beschrijft de heilige plaatsen zo, dat men er in
gedachten bij kan verwijlen en zo de grote momenten uit Jezus' leven kan
86
overwegen.
Concreet bestond de oefening van de zusters Trude en Griete uit een inspannende gebedencyclus. De bedevaart zou gestalte krijgen door speciale
oefeningen en door het bidden van vijftig avemaria's per dag. Zuster Trude
wilde vertrekken op de dag na Driekoningen (7 januari) en op Sint-Agnes
(21 januari) in Rome arriveren. Bij een eerdere bedevaart in menie was zij
drie dagen te Rome gebleven, maar hoe lang zij daar nu wilde vertoeven,
wist zij nog niet. Gertrud Huginghes zag echter van deelname af, omdat zij
vreesde haar medezuster onderweg maar op te houden. Maar ook van
Trudes geestelijke pelgrimage kwam weinig terecht. Zij werd plotseling
ziek en overleed snel daarna, uitgerekend op 7 januari 1417. Zo ondernam
zij, aldus haar vite, dan toch een bedevaart naar de heilige Agnes.87
De geestelijke pelgrimage naar Rome van Trude Schutten is een bijzondere uiting van een gebedspraktijk die wel als `optelvroomheid' wordt
aangeduid. 88 Het zusterboek geeft daarvan meer voorbeelden. Beatrix van
der Beeck (t 1500) las dertig jaar lang dagelijks honderd onzevaders en drie
vrouwekrenskens (Dv, f. 339v). Met dat laatste is vermoedelijk het bidden
van een rozenkrans bedoeld: drie rozenhoedjes is een rozenkrans. S9 Met
deze gebedenreeksen herdacht zij inwendig de passie, het laatste avondmaal en de opstanding. 9° Veel ingewikkelder en omvangrijker was de oefening tot Sint-Ursula en de Elfduizend Maagden (21 oktober) die Griete
van Naaldwijk had uitgedacht en waaraan het hele convent deelnam. Op
haar voorstel baden de zusters van Diepenveen, wanneer er een kloosterbewoner op sterven lag, ieder honderd paternosters ter ere van de Elfduizend
Maagden, om hemelse voorspraak voor de stervende te krijgen. Er werden
in totaal elfduizend paternosters gebeden, zo meldt het zusterboek: er
zouden dus 110 zusters aan deze collectieve oefening hebben meegedaan
(maar het is niet onwaarschijnlijk dat er met de cijfers is gesmokkeld om
een passend aantal te bereiken).91
Voor de nonnen van Diepenveen was het geen toeval dat zuster Griete
uitgerekend op 21 oktober 1424 overleed. Nadat het convent ook voor haar
elfduizend onzevaders had gebeden, zag de stervende overal om zich heen
witte gezichten. Het was gebruikelijk dat het hele convent zich verzamelde
rond het sterfbed van een medezuster om haar heengaan met gebeden te begeleiden. Daarom vroeg Griete of de gezichten die zij waarnam die van
haar medezusters waren. Haar verzorgster Elsebe Hasenbroecks
antwoordde ontkennend, want er was maar een enkeling aanwezig. Van Elsebe komt ook de verklaring van wat Griete van Naaldwijk moet hebben
meegemaakt: staande op de drempel van het eeuwige leven zag zij de hemelse Ursula en haar Elfduizend Maagden al om zich heen staan. Het verhaal van Griete van Naaldwijk is exemplarisch voor het vertrouwen dat de
Windesheimse zusters stelden in de voorspraak van heiligen en de kracht
van het gebed dat tot hen werd gericht.92
In de devote oefeningen zoals wij die uit het Diepenveense zusterboek
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leren kennen, is de betekenis van geestelijke literatuur eigenlijk gering. We
kunnen gevoeglijk aannemen dat de zusters in hun gebeden tot de heiligen
gebruik maakten van stof die zij aan hun legenden ontleenden, en ook de
talrijke artikelen uit de passie die zij altijd paraat hadden, moeten zij ooit
uit de literatuur geput hebben. Van geestelijke oefeningen waarbij lezing
van geestelijke literatuur en innerlijke overweging ineengrijpen (en die zo
typerend zijn voor de Moderne Devotie), geeft het zusterboek echter nauwelijks voorbeelden. Misschien ligt dat aan de aard van deze bron, die wellicht meer aandacht heeft voor de ijver waarmee de zusters van Diepenveen
baden en mediteerden dan voor de manier waarop zij dat precies deden. Het
literaire klimaat in dit klooster kan immers wel als `goed' gekwalificeerd
worden.
De kroniek van het klooster Bethanië in Mechelen bevat wel een passage
over een meditatiepraktijk waarin lezing en overweging direct op elkaar
inwerken. Jacoba van Loon-van Heinsberg bracht de laatste jaren van haar
leven in Bethanië door, van 1455 tot 1466. De kroniek prijst de vurige zuster Jacoba,
haer met groote neersticheyt ghevende totter heyliger schriftueren, die te
schryven en te lesen, ende dat aldermeest van den leven ende lyden ons
liefs heeren, daer sy groote devotie toe hadde, soo dat sy die eerste was
die in onsen godtshuyse yet kennes hadde van den uren der passien ons
liefs heeren ghedelt in xxiiii uren, die sy vont in een van heer Jans van
Ruysbroecx boeke, welcke uren sy dicke schreef ende dede schryven tot
in haerer lester sieckten. (Kroniek Bethanië, 1455; Cordemans de Bruyne
1896, 78)
Blijkens de inventarislijst die na haar overlijden werd opgemaakt, bezat
deze voorname jonkvrouw, naast zeker vijftien andere religieuze werken,
93
een eigen handschrift met werk van Ruusbroec. Mogelijk was dit ook het
handschrift dat Jacoba van Loon de inspiratie voor haar meditatie-oefeningen verschafte. In dat geval zou het Vanden xi' beghinen hebben bevat,
want het vierde deel van dit laatste werk van Ruusbroec vormt een soort
brevier van de passie. De grote gebeurtenissen uit Christus' leven worden
daarin beschreven en toegelicht, gerangschikt naar de acht liturgische getijden. 94 Werd de verfijning naar de vierentwintig uren van de dag misschien
door Jacoba van Loon zelf aangebracht?
Deze passage over de meditatie van Jacoba van Loon is een nadere
beschouwing waard, omdat ik denk dat zij exemplarisch is voor de
geestelijke oefeningen van de zusters van Windesheim. Het leven en het lijden van Christus vormen ook hier het middelpunt, zoals overigens in bijna
alle oefeningen van de moderne devoten. 95 In de oefening is structuur
aangebracht door onderdelen van de overweging te verbinden met de uren
van de dag. In het meditatieve proces blijken lezen, schrijven en mediteren
organisch met elkaar verbonden. Jacoba van Loon schreef haar geliefde
passie-overweging volgens Ruusbroec steeds maar weer over, en toen zij
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dat zelf niet meer kon, liet zij het door anderen doen. Blijkens het citaat
werd de door Jacoba van Loon geïntroduceerde meditatie naar aanleiding
van Ruusbroecs bespreking van het lijden van Christus door andere zusters
in Bethanië overgenomen. Dit voorbeeld laat mooi zien hoe, ondanks het
individuele karakter van de meditatie, de zusters graag hun ervaringen uitwisselden. De gebeds- of meditatiemethode van een bevlogen of vooraanstaande zuster kon daardoor in een besloten kloostergemeenschap gemakkelijk navolging vinden.96
Na het midden van de vijftiende eeuw komt er in de Moderne Devotie
een ontwikkeling op gang naar een meer systematische en gecontroleerde
meditatie. De belangrijkste Windesheimse vertegenwoordiger van deze
richting is Jan Mombaer (t 1501) of, in het Latijn, Johannes Mauburnus.97
Mombaer, afkomstig uit Brussel, trad rond 1477 in het Windesheimse SintAgnietenberg bij Zwolle in. Vanwege zijn zwakke gezondheid (!) vervulde
hij een poosje de functie van socius in Brunnepe bij Kampen. 98 Jan Mombaer was een boekenverslinder in de beste devote tradities en hij verzamelde grote hoeveelheden citaten en fragmenten in zijn collectarium.
Zijn ordegenoten zagen de grote waarde die deze tekstverzameling vooral
voor de jonge medebroeders kon hebben en brachten kopieën in omloop.
Mombaers citatencollectie vond ingang onder de titel Rosetum exercitiorum spiritualium [=Rozengaard van geestelijke oefeningen]. In 1496
verscheen het Rosetum voor het eerst in druk. Omdat deze editie corrupt
was, zag de auctor intellectualis – Mombaer bracht alleen maar citaten van
anderen bijeen – zich genoodzaakt een verbeterde versie te maken. Deze
werd pas in 1510 te Parijs op de drukpers gelegd, jaren na de dood van de
samensteller."
De manier waarop Mombaer zijn stof ter overweging verzamelde, vindt
haar wortels in de lees- en schrijftechniek die de basis vormt van het rapiarium. De neerslag van dit toevallige en ongeordende leesproces werd in het
Rosetum op een ordelijke manier en in een logische vorm bijeengebracht.
De leesstof is verdeeld via een geleed systeem, dat voor ieder moment van
de dag een toepasselijk stuk meditatiestof verschaft. Daarbij is gebruik gemaakt van twee belangrijke structurerende elementen: zogenoemde rosaria
en zeventallen. De rosaria – er zijn witte, rode en vurige rozen – bestaan uit
tien verzen van elk vijf punten en de zeventallen tellen ieder zeven verzen
of disticha, die op hun beurt ieder weer zeven of acht punten omvatten. Het
niveau van de verzen wordt verbonden met de zeven dagen van de week,
dat van de punten met de acht dagelijkse getijden. Als extra geheugensteun
wordt het gebruik van het chiropsalterium, het handpsalter, aangeraden: de
menselijke hand fungeert daarbij als een meditatieve landkaart'. Door tijdens het gebed bepaalde onderdelen van de hand aan te wijzen, worden de
daaraan verbonden vaste thema's ter overweging als het ware automatisch
opgeroepen. Met behulp van vaste structuren en mnemotechnische hulpmiddelen (rijmende verzen, chiropsalterium) bouwt het Rosetum een systeem op waarmee tijdens de persoonlijke overweging alle relevante thema's
aan bod komen.10°
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Afb. 2. Vijf tekeningen van beeldjes die in het midden van de vorige eeuw
werden gevonden op het terrein van het voormalige klooster Diepenveen
(zie verder Moll 1858d). I Een pelgrim naar het Heilige Land. II De
apostelen Petrus en Paulus. III Maria met het Ch ri stuskind. Iv en v Het kind
Jezus dat een vogeltje van klei boetseert (dat later weg zal vliegen).
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Het ontstaan en de verbreiding van het Rosetum exercitiorum spiritualium
is een duidelijk bewijs van een zich wijzigende houding ten aanzien van de
meditatie binnen het Kapittel van Windesheim. De nieuwe methode van Jan
Mombaer is ook in de vrouwenkloosters van het Kapittel verbreid geraakt:
zowel Diepenveen als Facons beschikten over een exemplaar van de Parijse
druk van het Rosetum uit 1510. 101 Over de mate waarin en de manier waarop
de nieuwe meditatie-methode ingang vond, is nauwelijks iets bekend. Het
laat zich aanzien dat het Latijn – er bestond geen Middelnederlandse vertaling – voor sommige zusters een aanzienlijke barrière heeft gevormd. Toch
mag de aanwezigheid van het Rosetum in twee van de dertien Windesheimse vrouwenkloosters ook gelden als een aanwijzing dat het voor de monialen vrij normaal bleef om te mediteren aan de hand van Latijns materiaal.
Wellicht kregen de niet-Latijnkundigen van de rector of een geleerde zuster
instructies over het Rosetum, bij voorbeeld over het gebruik van het chiropsalterium. Het lijkt er dus op dat de nieuwe opvattingen over de meditatie
hun invloed op het innerlijk leven van de zusters van Windesheim niet hebben gemist.
Een bevestiging van deze indruk is te vinden in het werk van Jacomijne
Costers (t 1503) uit Facons, die zich in het laatste decennium van de vijftiende eeuw sterk maakte voor de hervorming van het geestelijk leven in
haar klooster. Het valt op dat zij veel waarde toekent aan geijkte gebeden
als het paternoster en het avemaria en nauwelijks rept van vrijere individuele geestelijke oefeningen. Jacomijne Costers liet ons een devotie-oefening
tot haar patroonheilige Johannes de Evangelist na, waarin zij, vergeleken
met haar ordezusters uit eerder jaren, grote aandacht voor orde en systematiek aan de dag legt. In dit Previlesien van Sint Joannes Evangelist is gebruik gemaakt van een getalsmatige structuur. Nadat eerst de vijf hoofdprivileges die God aan Sint-Jan heeft verleend, zijn uitgewerkt (waarbij het
vierde nogmaals in vieren is onderverdeeld), worden nog eens eenentwintig
privileges van de evangelist en ziener besproken. Het laatste luidt dat Johannes, net als zijn meester Jezus, ten hemel is gevaren. Voor dit wonder,
waaraan de auteur twijfel kennelijk mogelijk acht, worden ten slotte zeven
bewijzen genoemd en uitgewerkt. De ver uitgewerkte systematiek en de
eruditie van het Rosetum van Jan Mombaer worden in deze oefening niet
bereikt, maar het is veelzeggend dat Jacomijne Costers haar meditatie-oefening op vergelijkbare wijze heeft opgebouwd. Zij verzamelde al lezend,
studerend en mediterend stof over Johannes, die vooral werd ontleend aan
het evangelie, de epistelen en de revelaties (de Apocalyps) van Johannes,
en een vita van de bijbelse ziener. 102 Deze materie werd geordend,
puntsgewijs ingedeeld en opgeschreven. De tekst die al doende onstond, het
Previlesien, diende Costers – en wellicht ook andere zusters uit Facons –
vervolgens weer als gids en geheugensteun voor haar altijd maar doorgaande oefeningen tot Johannes de Evangelist.
Jacomijne Costers' voorkeur voor de bijbelse ziener Johannes ligt gezien
haar bijzondere begaafdheden wel enigszins voor de hand – zij ontving zelf
ook visioenen (zie hoofdstuk 7) – maar zij behandelt haar voorbeeld met
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een terughoudendheid die kenmerkend is voor de Windesheimse monialen.
Ook voor de Duitse dominicanessen was Johannes, de discipel die Jezus
liefhad, een belangrijke inspiratiebron. Die belangstelling leidde onder
meer tot de nieuwe iconografie van de Christus-Johannes-groep. Deze
voorstelling is ontleend aan het evangelie over het Laatste Avondmaal: terwijl de discipelen verward discussiëren over de vraag wie van hen hun
meester zal verraden, rust Johannes met zijn hoofd op de borst van Jezus.
Voor de dominicanessen belichaamde deze houding bij uitstek de liefdevolle overgave aan de Heer, die zij, als bruiden van Christus, als hun ideaal
zagen. Zij plaatsten daarom Christus-Johannes-groepen in hun kloosters
om voortdurend aan dit contemplatieve ideaal te worden herinnerd. 103 De
koorvrouwen van Windesheim kwamen niet of nauwelijks tot dergelijke inhoudelijke en iconografische vernieuwingen, zoals het voorbeeld van Jacomijne Costers laat zien. Haar Previlesien verwerkt reeds bekende thematiek over Johannes de Evangelist; nieuw bij Costers is vooral de systematisering van de stof, die daardoor optimaal kan worden benut. 104 Het
oproepen van mentale beelden was onlosmakelijk verbonden met de meditatie-wijze van de moderne devoten, maar ook in het gebruik van beelden
en voorstellingen als hulpmiddel verkozen zij de weg van de soberheid.'"
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Boek en schrift vormden bijzondere en effectieve hervormingsinstrumenten voor de Windesheimers. Het duidelijkst spreekt dat misschien
uit het Kapittelbesluit uit 1434 waarin aan de aangesloten kloosters opdracht wordt gegeven om alle papieren handschriften met de oude redactie
van de Constitutiones Capituli Windeshemensis te verbranden en
perkamenten exemplaren zo mogelijk te raderen en te corrigeren. Ieder
klooster diende te zorgen voor een eigen kopie van de in 1434 gereedgekomen revisie van de constituties, die moest worden genomen naar een van
de drie geautoriseerde exemplaren die binnen de vereniging circuleerden.'
Het nauwkeurig optekenen van het Windesheimse kloosterideaal fungeerde
als een wapen in de strijd tegen het geestelijk verval, dat de oude orden
steeds weer in zijn greep kreeg. 2 De proloog van de Constitutiones monialium legt met een allusie op de regel van Augustinus uit waarom verschriftelijking nodig is. Eenheid van vormen bevordert de eenheid van hart,
en die eenheid kan beter worden bewaard als de vormen zijn vastgelegd,
waardoor men ze steeds opnieuw kan raadplegen. ' De constituties moesten
jaarlijks integraal worden gelezen door het hele convent. 4 Ook de regel van
Augustinus, het spirituele fundament van het Windesheimse kloosterleven,
werd in de vrouwenkloosters doorlopend gelezen.'
In de Windesheimse monialenkloosters vervulden geschreven leefinstructies dus een duidelijke functie bij het in stand houden van de observantie. Wanneer de zusters zelf bij gelegenheid de pen ter hand namen, was
dat vaak ook om andere zusters op een of andere manier steun te bieden bij
hun geestelijk leven. Dit hoofdstuk stelt een aantal teksten aan de orde
waarin instructie het voornaamste doel is. Vaak is niet alleen de inhoud,
maar ook de overleveringsgeschiedenis te verbinden met een of ander hervormingsstreven.
De Vivendi formula van Salome Sticken is een leefregel voor een groep
zusters die pas een religieuze gemeenschap hadden gesticht. De befaamde priorin van Diepenveen werd gevraagd hen daarbij te adviseren
(§ 5.1).
Ook de brieven die de Windesheimse zusters veelvuldig verzonden en
ontvingen, stonden vaak in het teken van geestelijke instructie. Correspondentie was een van de weinige middelen waarmee een (door clausuur gebonden) moniale van Windesheim contact kon leggen met de buitenwereld.
Maar ook hier golden strenge restricties; zonder toestemming van rector of
priorin mocht men geen brieven schrijven of ontvangen. 6 Misschien mede
ten gevolge van deze censuur hebben de ons bekende brieven van Windesheimse zusters doorgaans een religieuze strekking. Meestal gaat het
daarbij om afschriften of bewerkingen; alleen het hier afgebeelde exem-
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Afb. 3. Een originele brief uit 1472, door broeder Bernardus geschreven aan
zuster Griete Vromoeds, moniale in Bethanië te Arnhem (Arnhem, Rijksarchief in Gelderland, Archief klooster Bethanië bij Arnhem, 52).
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plaar (afb. 3) is een origineel. In dit hoofdstuk komen twee groepen brieven
ter sprake die beide het resultaat zijn van een Windesheims reformatie-initiatief. De zogenoemde Devote epistelen zijn gericht aan enkele pas in
Diepenveen opgeleide zusters uit het Utrechtse klooster Jeruzalem (§ 5.2).
De hervorming van het klooster Mariënberg in het Saksische Helmstedt
door drie zusters uit Brunnepe heeft een briefwisseling tussen hervormers
en hervormden opgeleverd, die een intrigerend zicht werpt op de praktijk
van zo'n hervorming en de onderlinge verhoudingen tussen de betrokkenen
(§ 5.3).7
Ten slotte is er nogmaals aandacht voor de collaties van Johannes
Brinckerinck (zie ook § 3.8). Brinckerinck hield toespraken voor de monialen van Diepenveen en de zusters in Deventer, waarin hij hen tot
waarachtige deugdzaamheid probeerde op te wekken. Deze collaties hadden een sterk directieve toon: de rector gaf gedragsregels die de zusters in
praktijk moesten brengen. In Diepenveen werden vrij uitvoerige registraties van deze lessen in geestelijk leven gemaakt. Deze schriftelijke neerslag
staat aan de basis van de `collaties van Johannes Brinckerinck', een
tekstcorpus dat op een voor de Moderne Devotie typerende manier is ontstaan en verbreid (§ 5.4).

5.1 Een leefregel voor devote zusters
De prediking van Geert Grote veranderde het leven van veel mensen op ingrijpende wijze. Hermen Sticken, een aanzienlijk man uit Groenlo, besloot
boete te gaan doen voor zijn zonden. Hij droeg voortaan een cilicium of
boetehemd op zijn blote huid, met daar overheen een haren kleed, en hij
sneed de zolen uit zijn schoenen. Hermen Sticken betrok zijn jongste dochter Salome, geboren in 1359, ook bij zijn strafoefeningen: zij keek toe als
hij zich geselde, en soms tuchtigde hij ook haar. Aanvankelijk leek de
boetvaardige vader weinig succes te hebben, want de jonge Salome zocht
toch de geneugten van de wereld. In 1390 werd zij echter bekeerd door Johan de Waal, prior van het klooster Bethlehem te Zwolle en een van de eerste volgelingen van Geert Grote. Hij wist voor haar een plaats te verkrijgen
in het Meester-Geertshuis. Daar traden de leidinggevende kwaliteiten van
Salome Sticken al snel aan de dag en men wees haar aan als rectrix. Salome
zelf was zo weinig ingenomen met haar leidinggevende positie dat zij in
1407 het zusterhuis ontvluchtte. Na enige omzwervingen belandde zij in
Diepenveen, waar Johannes Brinckerinck haar onmiskenbare talent opnieuw wilde inzetten. In 1408 werd zij ingekleed als koorzuster. En of Salome Sticken het wilde of niet, in 1412 werd zij in Diepenveen door het
convent tot priorin gekozen. Zij zou dat hoge ambt tot 1447 blijven uitoefenen.'
Zwighen, wicken ende ducken ende den heren allene andachtich toe wesen, dat was hoer hogheste begherte (DV, f. 194r; vgl. D, f. 2d). 9 Kernachtiger kan Salome Stickens levensvisie niet worden uitgedrukt. In het
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Diepenveense zusterboek figureert de eerste priorin als een toonbeeld van
nederigheid, gehoorzaamheid en ootmoed. Met bewondering en met enige
nostalgie wordt er teruggeblikt op de glorietijd van Diepenveen.
Dat silencium waert ghemint, die oetmodighe werken stelen sie malkanderen die ene den anderen diens<t>achtich 10 toe wesen heymelick, dat sie
niet en wosten wiet ghedaen hadde. Of alster enich oetmodich warck toe
done was, die daer dan niet mede en was, den dochte dat hem groet onrecht ghesciet was ende en conde hem nauwe liden ende in eenre wiellen
[=wijle, moment] verwinnen. Sie mynden die oetmodighe warcke ende
die snodeste cleder ende die snodeste resscap [=gereedschap] inden arbeit ende die snodeste stede. Dat is: toe wanderen den coninclicken wech
sonder alle soecklicheit van bijnnen ende van buten. (Dv, f. 200v; vgl. D,
f. 6d)
Het optreden van de eerste priorin Salome Sticken wordt in het zusterboek
verbonden met het spirituele ideaal van de begintijd van Diepenveen.
Het merkwaardige verloop van de carrière van Salome Sticken laat zien
dat de leidslieden van de Moderne Devotie veel vertrouwen in haar stelden.
Johan de Waal was waarschijnlijk degene die haar vroeg in te treden in het
in 1405 gestichte Onze Lieve Vrouweklooster in Renkum. 11 De politiek van
Johannes Brinckerinck is ook veelzeggend: hoewel hij wist van haar vlucht
uit het Meester-Geertshuis, een handelwijze die niet goed te praten viel,
haalde hij Salome toch naar Diepenveen. Hij zal misschien ook zijn invloed
hebben doen gelden bij haar uitverkiezing tot priorin. De tweede rector van
Diepenveen, Joost Claesz (1419-1423), merkte vervolgens op dat er tussen
Diepenveen en Rome geen devoter vrouw te vinden was dan Salome
Sticken. 12 En de prior van Windesheim, Johan Vos van Heusden, wist zij ervan te overtuigen dat Diepenveen, ondanks een zwakke economische basis,
meer zusters moest opnemen dan het toegestane aantal van vijftig. 13 Al met
al gold Salome Sticken in haar tijd als een van de meest gezaghebbende
vrouwelijke devoten.
Dat Hendrik van Loder (t 1439), een grondlegger van de Moderne Devotie in Duitsland, speciaal bij haar te rade ging is daarom niet verwonderlijk. 14 Hendrik ontving zijn kloosteropleiding in Windesheim, waar hij
regulier kanunnik werd. Uiteindelijk bracht hij het tot prior van het Windesheimse klooster Frenswegen bij Nordhorn, een ambt dat hij uitoefende
van 1414 tot 1436. 15 Hij bracht niet alleen dit klooster tot grote bloei, maar
leidde van daaruit ook de opmars van de Moderne Devotie in Westfalen.
Loder was betrokken bij de inrichting en de hervorming van diverse zusterhuizen in deze regio: Mariënbrink in Borken, Mariënwolde in Frenswegen, Mariëngarde in Schuttorf, Mariënbrink in Coesfeld, en het zusterhuis van Lippstadt in het bisdom Keulen. 16 Hendrik van Loder droeg, zo
mogen we aannemen, samen met andere deskundigen zorg voor de statuten
voor deze nieuwe stichtingen. '7 Over de manier waarop het inwendige
leven moest worden ingericht, betoonde hij zich minder zeker. Daarvoor
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riep hij de hulp van Salome Sticken in.
Het opschrift bij de Vivendi formula in het enige handschrift, Brussel,
KB, 8849-8859, geeft meer inzicht in de ontstaansgeschiedenis.
Deze leefregel is opgetekend door mater Salome Sticken, destijds priorin
van Diepenveen, op aandringen en herhaald verzoek van de eerwaarde
prior van Frenswegen, Hendrik van Loder, met de bedoeling dat hij zou
dienen als stevig fundament voor een bepaalde nieuwe gemeenschap.
(Vivendi formula, f. 169r)18
Uit aanspreekvormen als dilecte sorores [=geliefde zusters] blijkt eenduidig dat Salome Sticken zich tot een vrouwenpubliek heeft gericht. Binnen de middeleeuwse gezagsverhoudingen is het ook ondenkbaar dat een
vrouw een leefregel voor mannen zou opstellen. Voor welke nieuwe stichting de Vivendi formula bedoeld was, wordt helaas niet vermeld. Dat deze
in de regio Westfalen gezocht moet worden is vrijwel zeker, aangezien Salome Sticken de prior van Frenswegen nadrukkelijk noemt als geestelijk
leider van haar lezeressen. 19 Vermoedelijk is het een van de bovengenoemde zusterhuizen. De tekst richt zich onmiskenbaar tot een gemeenschap van zusters van het gemene leven, omdat er gedragsaanwijzingen in
staan die niet met het besloten kloosterleven te rijmen zijn, zoals bezoeken
aan de stad. 20 De leidster van de gemeenschap is ook een rectrix en geen priorin. Een pas gesticht zusterhuis als geïntendeerde publiekskring maakt het
wel zeer onwaarschijnlijk dat de Vivendi formula oorspronkelijk in het Latijn was gesteld. We moeten er vanuitgaan dat Salome Sticken haar leefregel in de volkstaal schreef, maar deze originele versie is niet overgeleverd.
Dat we nog een Latijnse vertaling hebben, is te danken aan een initiatief
van het Heer-Florenshuis, waar men omstreeks 1500 historisch materiaal
over de Moderne Devotie ging verzamelen en bundelen. Voor deze
gelegenheid werd ook een aantal Middelnederlandse teksten in het Latijn
vertaald.21
De Vivendi formula moet worden gedateerd tussen de jaren 1435 en
1439. 22 Als terminus ante quem geldt 1439, want in dat jaar overleed Hendrik van Loder. In haar betoog refereert Sticken aan de lichamelijke zwakte
die het haar onmogelijk maakt nog aan de handenarbeid deel te nemen. 23 Uit
haar vite weten wij dat zij tien of elf jaar voor haar aftreden door een lichte
beroerte werd getroffen, dat wil zeggen: in 1436 of 1437. 24 De Vivendi formula werd vermoedelijk geschreven na deze aanval. Het enig bekende afschrift werd gemaakt op Sint-Margaretha (13 juli) van het jaar 1501.
De leefregel van Salome Sticken bestaat uit twee delen. Het eerste deel
richt zich tot de zusters en behandelt hun dagelijks leven, het tweede is
bestemd voor de rectrix. Een dergelijke tweedeling tussenprelaten [=oversten] en ondersaten [=ondergeschikten] is in de middeleeuwse geestelijke
literatuur niet ongebruikelijk. 25 Salome Sticken vertelt uit eigen ervaring
hoe men het best leiding kan geven aan een gemeenschap die wil leven in
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de geest van de Moderne Devotie. De zusters houdt zij voor de geboden van
de oversten gehoorzaam op te volgen. In beide delen staat de geesteshouding waarmee de zusters en de rectrix hun taken moeten uitoefenen
centraal. Daarmee verschilt de Vivendi formula van statuten en constituties,
die vooral uiterlijke taken en gedragingen regelen. Instruerend, adviserend,
maar soms ook vragend om begrip, laat Salome Sticken haar geestverwanten zien hoe zij hun leven geheel aan God kunnen wijden.
Het eerste deel van de Vivendi formula behandelt verschillende aspecten
van het leven in een zusterhuis. De eerste drie paragrafen – in het Brusselse
handschrift zijn paragraaftekens aangebracht – zijn gewijd aan meditatie en
persoonlijk gebed van de zusters (zie ook § 4.3). Daarna komen allerlei andere onderwerpen ter sprake. De priorin van Diepenveen legt haar devote
lezeressen of toehoorsters bij voorbeeld uit hoe zij op waardige wijze
schuldkapittel kunnen houden, waar en wanneer zij het stilzwijgen in acht
moeten nemen en waarom zij handwerk moeten doen. Om de sfeer te
tekenen volgt hier een stuk over de gehoorzaamheid. Salome Sticken verwijst naar haar eigen positie in Diepenveen, waar zij dankzij de toegewijde
en gehoorzame inzet van haar helpsters volkomen in de juiste geest kan
handelen (zie § 2.1).
Zo kan ik ook doen met mijn helpsters en al mijn zusters, al ben ik onwaardig, te nietig en te onnut voor de mij opgelegde taak. Maar toch
draag ik deze last bijna zonder torsen als ik de nederige onderwerping
van de zusters zie en merk hoe zij van nature `wijken en duiken', zonder
zich met iets anders in te laten of over iets te spreken dan wat tot hun
taak behoort. Daarbij streven zij er uitsluitend naar hun geweten zuiver
en rein te houden en de Heer alleen te behagen. (Vivendi formula, f.
171v)26
Sticken meent zelfs dat de zusters van Diepenveen zonder dralen hun
klooster in brand zouden steken als zij daartoe opdracht zou geven.27
De instructie voor de rectrix is in het handschrift in vier stukken verdeeld. Salome Sticken beschrijft in de eerste paragraaf hoe de mater zoveel
mogelijk aan haar zusters gelijk moet willen zijn om geen afgunst op te
wekken. Zij hoort uiteraard te berispen en te straffen als dat nodig is, maar
dat moet met liefde en welwillendheid gebeuren. Salome benadrukt dat zusters die in moeilijkheden verkeren met zachtheid en begrip behandeld
moeten worden. Uit het zusterboek weten we dat de voorbeeldige priorin
zelf ook in deze geest handelde. Als rectrix van het Meester-Geertshuis
nam zij heimelijk voedsel uit de keuken weg voor een zuster die vanwege
een ziekte de neiging had meer dan normaal te eten. 28 De volgende paragrafen gaan in op zaken van organisatorische en huishoudelijke aard. Salome adviseert de rectrix naar aanleiding van het thema `gastvrijheid' de
zusters die de gasten moeten bedienen zorvuldig te kiezen, want ze moeten
tegen wereldse verlokkingen bestand zijn. Tevens pleit zij met kracht voor
het houden van een schuldkapittel op feestdagen. 29 Zij besluit haar leefregel
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met een opmerking over de grote betekenis van een streng stilzwijgen; ook
hier weten wij dankzij het zusterboek dat Salome Sticken daaraan veel
waarde hechtte.3o
Salome Sticken stelde haar leefregel samen met behulp van verschillende bronnen, waaronder wellicht het rapiarium van Florens Radewijns.31
Haar eigen ervaringen als leidster van het Meester-Geertshuis en Diepenveen vormen de basis, zoals blijkt uit herhaalde verwijzingen naar concrete
situaties. De terloopse manier waarop Sticken aan Diepenveen refereert,
doet overigens vermoeden dat haar publiek de roemrijke naam van het
klooster goed kende. De levendige praktijkvoorbeelden die zij kiest, dienen
om de nieuwe zusters te laten zien dat de zware eisen die het levensideaal
van de Moderne Devotie stelt toch niet te hoog zijn.
Een andere manier om het publiek van de Vivendi formula te overtuigen
is het aanhalen van anekdotes en wijze woorden uit de christelijke traditie.
Salome Sticken verwijst onder meer naar de nijvere handenarbeid van de
heilige woestijnvaders in Egypte. 32 Omdat het teruggrijpen op de patristiek
bij de moderne devoten in de beginjaren een standaardpatroon is, is niet uit
te maken of Salome Sticken hier de Vitae patrum aanhaalt of dat zij dit
voorbeeld uit de lessen van de rector had opgepikt. Anders ligt dat bij een
tweetal referenties aan Bernardus van Clairvaux. Salome Sticken vertelt
hoe de grote cisterciënzer en zijn medebroeders zwegen tijdens het
handwerk, zodat men alleen het géluid van houwelen en ander gereedschap
33
hoorde.Het legitur [=men leest] wijst erop dat Salome Sticken hier
citeert, waarschijnlijk uit het Exordium magnum van Konrad van Eberbach. 34 De formulering van een tweede verwijzing naar de heilige Bernard
wijst misschien ook op kennis van diens geschriften: `Volgens Bernardus
immers brengt de handenarbeid de rouwmoedigheid van het hart tot uitdrukking en maakt zij de devotie zuiverder' (Vivendi formula, f. 174v).35
Ook gebruikt Sticken enkele citaten en uitspraken van bekende moderne
devoten. Van Geert Grote heet het dat hij van mening was dat ondergeschikten hun superieuren altijd gehoorzaam moesten zijn, zelfs als zij opdracht kregen het huis in brand te steken. 36 Aansluitend wordt een uitspraak
van Johannes Brinckerinck aangehaald, die wellicht aan een van zijn collaties is ontleend. De rector betoogt dat consequente gehoorzaamheid aan de
oversten het meest vruchtbaar is, zelfs al is de duivel in hen gevaren, waardoor ze onwaardige instructies geven. 37 Ten slotte verwijst Salome nog
eens naar een uitspraak van Geert Grote: het is hoger zich inwendig verlaten van God te voelen dan in de contemplatie geestelijke hoogtepunten te
bereiken. 38 Daarmee neemt zij vrij duidelijk stelling tegen een eventueel
streven naar mystieke ervaring van haar beoogde publiek.
Het is geen toeval dat Salome Sticken de beide grondleggers van de devote vrouwenbeweging, Geert Grote en Johannes Brinckerinck, als eerbiedwaardige autoriteiten opvoert. Daarmee laat zij haar Vivendi formula aansluiten bij een ideaal dat uitermate succesvol was gebleken. In haar leefregel voor devote vrouwen keren twee voor de Moderne Devotie karakteristieke thema's voortdurend terug. Salome Sticken eist absolute
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gehoorzaamheid van de zusters. Zij bespreekt zowel de noodzakelijke nederige houding van de gewone zusters (de onderlaten) als het gedrag van
degenen die tot het ambt van overste geroepen worden en een verantwoordelijk taak krijgen toebedeeld. De mogelijkheden om op eigen wijze vorm
te geven aan het geestelijk leven zijn dus uitermate beperkt. Het tweede
thema gaat directer op de juiste geesteshouding in: de zusters moeten een
staat van innerlijke onthechting en inwendige overgave zien te bereiken.
Het Bernardus-citaat laat zien dat het begrip compunctio cordis van kardinaal belang is: het besef van zondigheid dat de mens tot ootmoed dwingt.39
Dat zij zelf aan al deze voorwaarden voldoet, bewijst Salome Sticken aan
het slot van het gedeelte over het convent:
Zeer geliefde zusters, ik heb deze ruwe en eenvoudige zaken opgeschreven alsof u er niets van wist. Ik hoop evenwel dat u in staat bent meer en
hogere zaken te smaken dan ik in staat ben te beschrijven. ( Vivendi formula, f. 175v)40

5.2 Devote epistelen
In de vite van zuster Ave Sonderlants is een korte biografie van Aechte
Eernstes (t1444) uit Utrecht ingelast. 41 Deze vrome weduwe leidde een
godvruchtig leven, dat ook zijn weerslag had op haar kinderen. Haar dochter Dyliane trad in Diepenveen in, een andere dochter vond onderdak in het
klooster Sint-Cecilia in Utrecht en bovendien werden twee van haar zoons
priester gewijd. Ook in de vite van Katharina van Naaldwijk speelt Aechte
een bescheiden rol. In 1413 reisden Katharina's moeder, de vrouwe van
Naaldwijk en Katharina's tante, Heylewich van Heenvliet, naar Diepenveen om de professie van Katharina bij te wonen. Toen onderweg de kleine
Liesje van Heenvliet ziek werd, wilde men haar onderbrengen bij de
`geestelijke vrouw' Aechte Eernstes. 42 De Utrechtse weduwe stond bij de
jonkvrouwen uit Holland bekend als een betrouwbare steunpilaar van de
Moderne Devotie. Liesje wilde overigens niet in Utrecht achterblijven; zij
reisde ziek mee naar Diepenveen, om dat klooster nooit meer te verlaten.
Aechte Eernstes was een van die ondernemende – en rijke – figuren die
de nieuwe beweging van de Moderne Devotie de gelegenheid gaf haar
vleugels uit te slaan. In het begin van de vijftiende eeuw stichtte zij samen
met enige andere vrouwen een religieuze gemeenschap bij de kapel
Jeruzalem, even buiten de stadsmuren van Utrecht. 43 Na verloop van tijd
ontstond het plan om deze gemeenschap om te zetten in een regularissenklooster volgens de Windesheimse observantie. Daarbij werd de hulp
ingeroepen van het inmiddels befaamde Diepenveen. Volgens Johannes
Busch gingen eerst drie en later nog eens twee zusters van Jeruzalem naar
Diepenveen om er het kloosterleven in de praktijk te leren. Het zusterboek
noemt de namen van de beide laatsten: Clemens van Sconenouwen en
Griete van Groenevelt. 44 Toen deze twee zusters terugkeerden naar Utrecht,
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vermoedelijk in 1418, gingen de Diepenveense koorzuster Liesbeth van
Delft (t 1423) en de conversen Belie van Dusseldorf (t 1444) mee, om een
geestelijk fundament voor het nieuwe klooster te leggen. Liesbeth van Delft
werd rectrix van Jeruzalem in 1418. Twee jaar later werd zij gekozen als
eerste priorin, een ambt dat zij uitoefende tot haar dood in 1423.45
Het jonge klooster van Aechte Eernstes zocht en vond steun bij het
toonaangevende Diepenveen. Men mocht er vijf vrouwen laten opleiden en
kreeg bovendien gedaan dat er twee geroutineerde Diepenveense zusters
overkwamen naar Utrecht. De inrichting van het klooster Jeruzalem werd
ook in geschrifte ondersteund, door middel van een drietal geestelijke
brieven die bekend staan als de Devote epistelen. Deze epistelen dragen open onderschriften van deze strekking: Hier begynt een devoete epistel,
ghescreven tot sommeghen susteren van Jherusalem buten Utrecht, die toe
Diepenven ghesent waren om hem te proeven [=ervaring op te doen] inder
orden. Hier blijkt zonneklaar dat de brieven in verband staan met de hervorming van Jeruzalem. De geadresseerden van de Epistelen moeten wel de
vijf zusters uit Jeruzalem zijn – of althans enkelen daarvan – die in Diepenveen de Windesheimse orde leerden. Maar wie is de schrijver van deze
geestelijke brieven?
Brinkerink, de uitgever van de Devote epistelen, vermoedt dat de brieven
zijn geschreven door een zuster uit Jeruzalem. Zij zou zich richten tot de
Utrechtse medezusters die op dat moment in Diepenveen verbleven. 47 Het is
echter nogal onwaarschijnlijk dat een zuster uit het pas gestichte Jeruzalem
deze brieven schreef. De auteur van de Devote epistelen spreekt namelijk
met groot gezag en met veel kennis van zaken. We moeten mijns inziens
eerder denken aan iemand met een grote ervaring in het begeleiden van religieuze vrouwen. Gezien de historische context is het waarschijnlijk dat de
Devote epistelen van Diepenveen naar Jeruzalem verzonden zijn. Diepenveen gaf immers vorm aan de geestelijke inrichting van het nieuwe klooster. 48 Volgens deze redenering vormen de Devote epistelen een schriftelijke
voortzetting van de hervorming. De Epistelen zijn weliswaar formeel
gericht aan de zusters die in Diepenveen verbleven, maar ze vormen in feite
een geestelijk hart onder de riem voor de hele nieuwe stichting. Beide
kloosters bleven kennelijk ook na het vertrek van de Utrechtse zusters in
1418 met elkaar in contact staan. Misschien is er een briefwisseling tussen
beide kloosters geweest, maar van de brieven van de zusters van Jeruzalem
is niets bewaard gebleven.
Is mijn veronderstelling over de herkomst van de Devote epistelen uit
Diepenveen juist, dan moet de auteur van deze brieven daar een leidinggevende functie hebben bekleed. De gedachten gaan dan onwillekeurig uit
naar Johannes Brinckerinck, de man die binnen de devote vrouwenbeweging een groot gezag genoot. Brinckerinck stierf in 1419, wat zijn auteurschap chronologisch net mogelijk maakt. Hiertegen zou kunnen pleiten
dat de rector van Diepenveen verder niet als auteur bekend staat.
Bovendien zijn er argumenten die misschien eerder op een vrouwelijke auteur van de Devote epistelen wijzen; ze komen in de bespreking van de tek-
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sten hieronder aan de orde. Salome Sticken, de befaamde priorin van
Diepenveen, is in dat geval wel de voornaamste kandidate, maar we kunnen
zeker niet uitsluiten dat een andere wijze en ervaren zuster, bij voorbeeld
Katharina van Naaldwijk, deze geestelijke brieven heeft geschreven.
Het eerste Devote epistel is uitdrukkelijk gericht aan de zusters van
Jeruzalem. Regelmatige zinspelingen op de in Hooglied 3,10-11 figurerende doechteren van Jherusalem en vergelijkingen van het klooster
Jeruzalem met de heilige stad laten daarover geen misverstand bestaan.49
De auteur toont zich verheugd over de keuze van de nieuwe zusters voor de
monastieke leefwijze, maar wijst er met klem op dat het pas echt begint nu
zij de gevolgen van hun keuze in praktijk moeten brengen. Zij hebben de
wereld dan wel met hun lichaam verlaten, maar nu komt het eropaan ook
met het hart afstand te doen van alles waarmee zij zich verbonden voelen.
Vanaf de inkleding telt er nog maar een ding: Christus navolgen in zijn liefde voor de mensheid. Dit Epistel is geheel gewijd aan het bereiken van een
geestesgesteldheid die passend is voor een bruid van Christus.5°
De schrijver van de Epistelen heeft niet alleen de eigen kennis en ervaring gemobiliseerd, maar putte ook stevig uit de stichtelijke literatuur. Het
eerste Devote epistel is ten dele gebaseerd op Een boecskijn van drien
staten eens bekierden mensche van Hendrik Mande. 51 Mande onderscheidt
de volgende drie (levens)staten: werkend leven, geestelijk of innig leven en
schouwend leven. In het Epistel is uit elk van de beide laatste staten een
langere passage overgenomen, zij het niet letterlijk. 52 De aanpassing die het
meest in het oog valt, is de omzetting van de eerste naar de tweede persoon:
Mande gebruikt wi, het Devote epistel kiest voor ghi. Hendrik Mande, en
vele andere devoten, probeerde de inhoud van een geestelijke tekst volledig
in zich op te nemen door deze te kopiëren. Door de pronomina naar de eerste persoon `om te schrijven', betrok hij de boodschap sterker op zichzelf."
De auteur van dit Devote epistel las het werk van Mande, nam daaruit over
wat van nut was, maar paste de vorm van de tekst aan bij de literaire vorm
van de brief.54
Het tweede Devote epistel biedt een leer van de reinheid. De brief opent
met een woord van Christus: `Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen
God zien' (Mat. 5,8). Dan richt de auteur zich tot zijn/haar publiek, dat de
band met de wereld heeft doorgesneden. Het heeft daarmee de eerste beslissende stap naar innerlijke zuiverheid gezet, maar weet nog niet wat nodig is
voor de verdere reiniging. De geestelijke mens dient drie vormen van
zuiverheid na te streven: reinheid van het lichaam, zuiverheid van het hart
en puurheid van de geest. 55 De drie punten worden in deze korte brief stuk
voor stuk uitgewerkt, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar het tweede.
Zuiverheid des harten is als een lamp die brandt op de (door God
geschonken) olie van de goede wil.
Bij het schrijven van deze tweede brief heeft de auteur een exemplaar
van Ruusbroecs Vanden xir beghinen bij de hand gehad. S6 Het kapittel over
de `drievoudige zuiverheid' is tamelijk getrouw overgenomen. 57 Vanden xrr
beghinen is hier als het ware `gelezen met de pen', zoals dat ook gebeurde
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met Mandes Boecskijn van drien staten voor het eerste Epistel. Ruusbroecs
betoog wordt in grote lijnen gevolgd, maar de Epistel-auteur kiest vaak andere bewoordingen en zinswendingen, en laat de rijmpassages achterwege
of zet die om in proza. Dit stramien wordt onderbroken aan het einde van de
bespreking van het tweede punt, waar het Epistel afwijkt van het voorbeeld.
Daar ook verschuift het vertelperspectief voor korte tijd: het Epistel volgt
getrouw Ruusbroecs imperatieve vormen, maar gaat nu over naar de eerste
persoon meervoud. Voor even vallen auteur en publiek samen. Dat een
priester als Johannes Brinckerinck zich zo vergaand met zijn kudde zou
vereenzelvigen, lijkt onwaarschijnlijk.
In deze onderbreking wordt betoogd dat de zuiverheid des harten alleen
kan worden verworven door middel van duken, swigen ende liden. Dat is
een variatie op het bekende devote adagium swighen, wiken ende duken – in
het Latijn: tacere, cedere et inclinari – waarmee een houding van gelatenheid en nederigheid wordt uitgedrukt. 5S Opmerkelijk is nu dat de geestelijke
leer van Salome Sticken in haar vite ook wordt samengevat in de drieslag
`zwijgen, wijken en duiken'. 59 En in haar Vivendi formula geeft Sticken nog
een variant op deze kenspreuk, als zij van de Diepenveense zusters verlangt
dat zij als van nature nederig wijken en duiken: humiliter cedant et se inclinent (Vivendi formula, f. 171v). Deze overeenkomsten zouden erop kunnen wijzen dat Salome Sticken dit tweede Epistel heeft geschreven.
Een andere aanwijzing voor haar auteurschap is voorts te vinden in de
aanhef van het derde Devote epistel. Daarin refereert de auteur aan een speciaal verzoek van de Utrechtse nonnen. 60 Of dit verzoek mondeling dan wel
schriftelijk werd gedaan wordt niet duidelijk, maar deze frase bewijst wel
dat er langere tijd contacten tussen Diepenveen en Jeruzalem bleven
bestaan. De Epistel-auteur schrijft:
Lieve ende ghemynde! ghi hebt begheert, als my dunct, dat ic u een coerte
maniere woelde schrieven, hoe ghi u alre beest oefenen moecht van binnen inden waeldaden ende inder passien ons lieven heren, op dat ghi verwecket mocht werden ende ontsteken tot synre mynnen. (Epistel iii, f.
53v)
Eigenlijk acht de auteur zich te arm (van geest), te blind en te onbekwaam
om het heikele onderwerp van het inwendig geestelijk leven aan te snijden.
Maar in plaats van te zwijgen, zoals de filosoof zou doen, geeft zij (hij)
liever openlijk blijk van eigen armzaligheid. Christus zal haar mond immers vullen (Ps. 80,11) met de juiste woorden, en bovendien mag men het
koren niet aan het volk onthouden (Spr. 11,26). Zij is overtuigd van de
werkingskracht van haar methode, ook al geeft zij die misschien niet optimaal weer.
Mer al ist dat ic die worde alsoe suetelick ende alsoe treckelick nit setten
of schrieven en kan overmyds mynre plompheit ende rudicheit, ghi
moeget selve die woerde in merre mynliecheit veranderen ende for-
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mieren, als u die geest Gades ende verlichte reden wael wisen ende leren
sal. (Epistel HI, f. 54r)
Deze formulering vertoont enige overeenkomst met wat verder over Salome Sticken bekend is, al moet men zich realiseren dat aan dit soort uitingen van bescheidenheid nauwelijks individuele betekenis mag worden
toegekend. Sticken besluit haar Vivendi formula eveneens met een verwijzing naar haar `ruwe' (rudia) schrijfstijl. 61 Een vergelijkbare verontschuldiging voor de onvolkomen en lapidaire stijl alsmede de aanbeveling
een en ander desgewenst in eigen woorden (en ervaringen) te vatten komt
voor in het zusterboek, als besluit van een bruiloftsallegorie die werd uitgewerkt door Salome Sticken en Katharina van Naaldwijk.62
Het derde Epistel adviseert de zusters van Jeruzalem hun meditatie-oefeningen over verschillende momenten van de dag te verdelen: 's ochtends
na het opstaan, tijdens de mis en 's avonds. ó3 Deze driedeling is gebruikelijk
voor vrouwelijke moderne devoten; men treft haar bij voorbeeld ook aan in
Salome Stickens leefregel en in de collaties van Johannes Brinckerinck (zie
§ 4.3). Daarna volgen enkele praktische aanwijzingen. De waarde van de
oefeningen ligt in de herhaling en in de intensiteit waarmee ze worden
gedaan. De gehoopte begenadiging kan soms lang uitblijven, maar toch
moet men pinen honich te sueken uw den steen (Epistel iii, f. 54v).64
Hierrmee wijst de auteur, zoals iedere serieuze mysticus, het koortsachtig
zoeken naar de godservaring van de hand.
De rest van het derde Epistel bestaat vooral uit gebedsteksten die de beginnende zusters als uitgangspunt kunnen nemen. Voor de mis wordt bij
voorbeeld een hele reeks gebeden aangeboden. Het eerste is gericht tot
Christus en benadrukt de grote waarde van het offer dat hij heeft gebracht.
Daarna volgt een gebed waarin Christus' lijden intensief wordt meebeleefd;
ter afsluiting daarvan aanbidt men zijn wonden. Vervolgens vraagt men
Maria, de moeder Gods, om ontferming en om voorspraak bij haar zoon.
Ten slotte kan men bidden voor overleden familieleden en ook kan men
zich nu richten tot de heiligen.
De Utrechtse aspirant-nonnen deden in Diepenveen de nodige praktijkervaring op, maar eenmaal in Jeruzalem terug konden zij nog wel enige spirituele steun gebruiken. In de drie Devote epistelen worden in dat opzicht de
puntjes op de i gezet. De brieven sluiten nauw aan bij de behoeften van een
klooster-in-ontwikkeling, en dat was het Utrechtse Jeruzalem omstreeks
1418. De Devote epistelen zijn hervormingsteksten waarin een visie op
bepaalde geestelijke zaken wordt uitgedragen. Dat blijkt eens te meer uit de
nieuwe bestemming die ze later vonden. In Venray was tussen 1422 en
1427 een zusterhuis gesticht, dat werd opgedragen aan Sint-Ursula en haar
Elfduizend Maagden en Sint-Antonius. In 1467 ging dit zusterhuis over
naar de regel van Augustinus. Hoewel het patronaat niet werd gewijzigd,
werd het klooster sindsdien vaak aangeduid met de naam Jeruzalem. Het
enige handschrift met alle drie de Devote epistelen komt niet toevallig uit
dit klooster. De Epistelen richten zich immers tot de dochters van
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Jeruzalem, en bovendien bevonden de nieuwbakken kanunnikessen uit
Venray zich in dezelfde positie als hun Utrechtse medezusters zo'n vijftig
jaar eerder, want ook zij kenden het kloosterleven niet van binnenuit. Het
convent in Venray werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw geestelijk
bediend vanuit het Heer-Florenshuis. Wellicht wist een van de Deventer
broeders van het bestaan van de Devote epistelen en zag hij mogelijkheden
voor hernieuwde toepassing in een nieuw Jeruzalem.65

5.3 Vijf brieven over de hervorming van Mariënberg
Johannes Busch (j ca. 1480) is niet alleen de bekendste chroniqueur van
het klooster en het Kapittel van Windesheim, hij was ook een van de
belangrijkste hervormers uit deze kring. Het klooster Sulta bij Hildesheim,
waarvan Busch proost was, vormde de uitvalsbasis voor een grootscheeps
reformatie-offensief in de Duitse gebieden. Het werk van Johannes Busch
sloot nauw aan bij de politiek van de pauselijke legaat voor de Duitse landen Nicolaas van Kues (1401-1464), voor wie de hervorming van het
kloosterwezen een speerpunt vormde. De activiteiten die Johannes Busch
daar ontplooide, werden door de legaat met kracht gesteund.66
In zijn Liber de reformatione monasteriorum doet Johannes Busch
verslag van tal van hervormingen onder auspiciën van het Kapittel van
Windesheim. 67 Daarbij liet hij niet na ook aandacht op zijn eigen verdiensten te vestigen. Zijn verslag kan worden beschouwd als de memoires van
een kloosterhervormer. Een van de ondernemingen die Busch uitvoerig
beschrijft, is de hervorming van het klooster Mariënberg te Helmstedt in
Saksen in 1462-1465, waarbij ook drie zusters uit het Windesheimse klooster Brunnepe waren betrokken. In het Liber de reformatione worden aan
deze hervorming zes hoofdstukken besteed. In het eerste beschrijft Busch
de toedracht tot en het verloop van de hervorming van Helmstedt. De andere vijf hoofdstukken vormen afschriften van brieven die verband houden
met deze onderneming. Ze zijn alle geschreven door of gericht aan de drie
zusters uit Brunnepe. Deze brieven zijn niet alleen een uniek voorbeeld van
correspondentie door monialen van Windesheim, ze verschaffen ook inhoudelijke informatie over de intenties achter het reformatiestreven van het
Kapitte1.68
Eerst beschrijft Johannes Busch hoe er in het begin van de jaren zestig
ongenoegen bestond over de observantie in het klooster te Helmstedt.
Enkele plaatselijke gezaghebbers achtten een hervorming noodzakelijk.
Zonder concrete Windesheimse hulp zou deze niet slagen en daarom riep
men de bijstand van de befaamde Johannes Busch in. Deze kwam met het
voorstel om enige geschikte zusters uit het klooster Brunnepe naar Duitsland uit te zenden. Busch had in de jaren 1431-1434 als zielzorger in Brunnepe gewerkt en kende het convent dus goed. 69 De keuze van het Kampense
klooster wijst er overigens op dat Diepenveen als centrum voor hervormingen na het midden van de vijftiende eeuw aan betekenis had ingeboet. 70 Jo-
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hannes Busch legde zijn plannen op 2 mei 1462 voor aan de prior superior,
Dirk van Grave. Hij kreeg toestemming drie geschikte monialen uit Brunnepe mee te nemen, die hij samen met de priorin selecteerde. Een voorname
eis was dat zij in scientiis scholasticalibus eruditas waren – vrij vertaald:
dat zij goed onderlegd waren. " Uiteindelijk werden de koorzusters Tecla en
Ida en de conversin Aleid gekozen. Over het werk van de eerste schrijft
Busch:
Zuster Tecla, die meer dan voldoende thuis was in de grammatica, onderwees de jonge meisjes en de nonnen in het zingen en, samen met de subpriorin, in schoolvakken. Dezen gingen daarin zo vooruit dat zij de
heilige schriften goed begrepen en konden uitleggen, en brieven of missiven in goed Latijn vakkundig konden opstellen, zoals ik met eigen
ogen heb gezien en gecontroleerd.72
De brieven van de zusters van Brunnepe en Mariënberg die Busch vervolgens uitgeeft, vormen zijns inziens daarvan het beste bewijs: ut in epistolis
subsequentibus aperte ostenditur [=zoals in de hierna volgende brieven
overduidelijk wordt getoond].
Maar eerst volgt er een brief van de grote hervormer zelf, die hij schreef
vanuit het klooster Stederborch, kort nadat hij de zusters uit Brunnepe met
een wagen in Helmstedt had afgeleverd. Hij wijst de aspirant-hervormsters
op hun grootse taak: het voorbereiden van goede zielen op het eeuwige
leven. Hun werk wordt vanuit de hemel nauwlettend geobserveerd en gewogen, zo is Busch' stellige overtuiging. Hij heeft begrip voor het feit dat
de wijzigingen in woon-en leefomstandigheden en omgangsvormen voor
de Kampense zusters niet gemakkelijk zijn. Maar zij mogen niet terugverlangen naar de vleespotten van Egypte (Ex. 16,3) – voor hen de grote vissen
die men bij Kampen in de IJssel vangt. Ida, Tecla en Aleid mochten hun
uitverkiezing tot kloosterhervormster als een groot voorrecht beschouwen;
zij zouden er des te eerder door in de hemel komen.
In de loop van het jaar 1465 keerden de drie zusters weer naar Brunnepe
terug. Op de dag na hun vertrek werden hun vanuit Mariënberg twee
brieven nagezonden. De eerste is geschreven door priorin Helena en procuratrix Geseke. Zij schrijven hun brief blijkbaar midden in de nacht, want
Helena en Geseke moeten zich haasten omdat de metten bijna beginnen. In
anekdotische stijl vertellen zij over het grote verdriet dat het vertrek van de
zusters uit Brunnepe heeft veroorzaakt. Zuster Mettike Guestyn bij voorbeeld is zo verdrietig dat zij niet meer eten of drinken kan. De zusters Ida,
Tecla en Aleid blijken in Mariënberg bijzonder geliefd: de oversten van het
convent zenden hun daarom zo veel groeten als er sterren aan de hemel
staan.
De tweede brief uit Helmstedt is geschreven door zuster Johanna Penninczac. Zij schrijft uit naam van de leerlingen van de kloosterschool een
kort briefje aan zuster Tecla, die in Mariënberg het onderwijs had verzorgd.
Ook zuster Johanna beschrijft de grote leegte die het vertrek van de onder-
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wijzeres heeft nagelaten. Gelukkig zal men elkaar weerzien in de hemel. De
belangrijkste functie van het briefje, zegt Johanna, is te bewijzen dat de
scholieren inderdaad iets geleerd hebben: ze kunnen nu een Latijnse brief
opstellen.
De Brunnepse zusters vonden tijd en gelegenheid om beide hartelijke
brieven te beantwoorden. Ook zij schreven in het Latijn – waarmee hun
brieven de enig bekende oorspronkelijk in het Latijn geschreven teksten
van de hand van Windesheimse koorzusters zijn. Gezamenlijk bedanken
Ida, Tecla en Aleid de zusters uit Helmstedt voor hun brieven vol liefde,
een liefde die door hen maar nauwelijks terug kan worden betaald. De hervormsters benadrukken dat hun discipelen zich steeds open hebben gesteld
voor hun lessen en aanwijzingen, waardoor de goddelijke liefde in hen kon
groeien. Blijkens deze brief was de lering van de Brunnepse zusters tweeledig: ze concentreerden zich zowel op het aanleren van deugdzaamheid als
op het lezen en begrijpen van goede geschriften.
Het laatste briefje is van de hand van zuster Tecla, die zich speciaal tot
Johanna Penninczac en haar medestudentes richt. De ex-onderwijzeres
complimenteert haar leerlingen met hun Latijnse epistel. Haar lessen hebben onmiskenbaar resultaat gehad. Tecla spreekt de hoop uit dat de
geschoolde zusters nu op hun beurt ongeletterde medezusters met de
geestelijke literatuur bekend zullen maken. Misschien zullen zij te zijner
tijd ook conventen hervormen en daar zusters onderwijzen in lezen en
schrijven. Waarschijnlijk is deze hoop werkelijkheid geworden, want volgens Busch stond Mariënberg aan de basis van de hervorming van twee andere kloosters.73
In 1465 bracht Johannes Busch de drie zusters uit Brunnepe weer per
wagen naar hun moederklooster terug. De directe aanleiding voor de
terugtocht was de ziekte van zuster Tecla, maar de hervorming van
Helmstedt mocht al wel als geslaagd worden beschouwd. Busch lardeert
zijn relaas met tal van aardige details over de reis, waaruit nog maar eens
blijkt dat een kloosterhervorming in de middeleeuwen geen geringe onderneming was. Bijna komisch wordt het verhaal als hij vertelt over de val
van de trap van de nogal mollige (spitta satis et pinguis) zuster Ida. Zij
beschadigde daarbij haar heup, waardoor zij niet kon lopen en nauwelijks
kon zitten. Aan Busch, die niet wilde wachten met de terugreis tot ze
genezen was, de taak om haar op de reiswagen te helpen. Na een lange tocht
van klooster naar klooster keerden Ida, Tecla en Aleid uiteindelijk behouden terug.
De correspondentie tussen de nonnen van Helmstedt en Brunnepe vertoont alle kenmerken van gelegenheidswerk. De toon van de brieven is bijzonder hartelijk en de boodschappen hebben een nogal persoonlijk karakter. Alleen de troostbrief van Johannes Busch is nogal formeel, hoewel ook
hij wel een minzame toon aanslaat. Maar Busch was dan ook een kerkelijk
hoogwaardigheidsbekleder en de leider van de hervorming van Helmstedt.
Vanuit die gezaghebbende positie schrijft hij de drie zusters uit Brunnepe
over de uitvoering van zijn plannen. Dat hun brieven bewaard zijn ge-
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bleven, is louter en alleen te danken aan de historische interesse van Johannes Busch. Anders dan de Devote epistelen aan het klooster Jeruzalem hebben deze brieven geen algemene geldigheid, waardoor ze ook elders ter inspiratie van het geestelijk leven hadden kunnen dienen. 74 Hun toch tamelijk
grote verspreiding hebben ze te danken aan de trots van Johannes Busch op
een geslaagde hervorming van een vrouwenklooster. De hervorming van
Helmstedt lijkt buiten deze brieven geen heuse reformliteratuur te hebben
opgeleverd, al is wel verondersteld dat de Brunnepse zusters een handschrift met geestelijke liederen hebben aangelegd voor de zusters van
Helmstedt. 75 Enigszins verwonderlijk is dat wel, als we zien hoeveel belang
in de brieven wordt toegekend aan kennis van het Latijn en de geestelijke
literatuur.

5.4 Collaties van Johannes Brinckerinck
De `collaties van Johannes Brinckerinck' zijn de enige ons bekende teksten
waarin iets van de levensvisie van de geestelijke vader van de devote vrouwenbeweging is verwoord. Als het aan Brinckerinck zelf had gelegen, hadden we de teksten van zijn tot deugdzaamheid opwekkende toespraken tot
de zusters uit Deventer en Diepenveen nooit gekend. Nonnen uit Diepenveen hebben een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van de teksten die nu bekend staan als de `collaties van Johannes Brinckerinck'. Het
is vooral dat aspect van de gecompliceerde ontstaansgeschiedenis van dit
tekstcorpus waarop ik hier uitvoeriger in wil gaan.76
Het houden van geestelijke toespraken of collaties vormde een belangrijke taak van rectoren in vrouwenkloosters of zusterhuizen van de Moderne
Devotie (zie § 3.8). Er moeten duizenden van dergelijke toespraken zijn gehouden, en toch zijn er maar enkele collatieteksten bewaard gebleven. De
belangrijkste reden daarvoor is het gelegenheidskarakter van deze devote
aansporingen. De rectoren probeerden doorgaans in te spelen op actuele
kwesties. Zij gingen uit van een korte opzet of een ruwe schets, of zij improviseerden aan de hand van bij voorbeeld de daden van de heilige van die
dag of op wat een zuster inbracht. 77 Uit de Nederlanden is nog een viertal
andere collatieverzamelingen uit kringen van de Moderne Devotie bekend.
Twee daarvan worden toegeschreven aan Claus van Euskirchen (t1520),
een aan Jasper van Marburg (t 1502) en een aan Bernt van Dinslaken. 78 Het
standaardpatroon is dat er slechts één handschrift bestaat, dat afkomstig is
uit het zusterhuis waar de bewuste rector gewerkt heeft. Van Claus van
Euskirchen zijn er weliswaar twee, een afkomstig uit het Meester-Geertshuis en een uit het Buiskenshuis, maar de Deventer zusterhuizen stonden
ook beide onder zijn leiding; ze bezaten dus ieder een verzameling collaties
van hun eigen rector. De verbreiding van collatiebundels als deze lijkt zich
dus tot de sfeer van de zusters van het gemene leven te beperken.79
Tegen deze achtergrond krijgt de uitzonderlijke overleveringsgeschiedenis
van de `collaties van Johannes Brinckerinck' veel meer reliëf. Bernt van
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Dinslaken, Claus van Euskirchen en Jaspar van Marburg waren werkzaam
rond het jaar 1500. Hun collaties werden ongeveer in dezelfde periode opgeschreven – mogelijk door of onder toezicht van henzelf – en gebundeld.
Johannes Brinckerinck stierf al in 1419, terwijl zijn collaties pas in het midden van de vijftiende eeuw in omloop werden gebracht. Men maakte daarbij gebruik van verspreide aantekeningen die zusters in Deventer en
Diepenveen enkele decennia eerder naar aanleiding van Brinckerincks collaties hadden gemaakt. Dit materiaal werd door redacteurs bewerkt en opnieuw geordend. Johannes Brinckerinck kan dus slechts in beperkte zin
gelden als de auteur van de bewaard gebleven collatieteksten. Men karakteriseert hem het best als auctor intellectualis. Ter wille van de duidelijkheid worden in het vervolg de toespraken van Brinckerinck aangeduid
als `collaties' en de schriftelijke neerslag daarvan als `collatietraktaten'.80
Dankzij het zusterboek van Diepenveen weten we vrij precies hoe de
nalatenschap van collatiemateriaal van Johannes Brinckerinck is ontstaan.
De rol van Liesbeth van Delft, de latere priorin van Jeruzalem in Utrecht
(zie § 5.2), blijkt hierbij cruciaal.
Als onse eerwerdighe pater heer Johan Brinckerinck clacie plach toe
done, soe sat suster Elizabet ende scref dat uut synen monde in hoer
tafele [=wastafel]. Ende dat selve dat wy daer van hebben, heeft sie
meestlick vergadert. (Dv, f. 58v-59r; vgl. D, f. 132c-d)
Dat Liesbeth van Delft notities maakte naar aanleiding van de collatie is op
zichzelf niet bijzonder. De zusters in Diepenveen schreven na afloop van de
collatie waarschijnlijk allemaal goede punten op om stof voor hun privémeditatie te verzamelen. Zuster Liesbeth notuleerde echter tijdens Brinckerincks betoog, waardoor er heel wat meer van de inhoud bewaard bleef.
Ook haar Diepenveense medezusters Alijt Bruuns en Cecilia van Marick,
die ook in het zusterboek worden aangehaald, gingen kennelijk op deze wijze te werk (zie § 3.8).
Wat de precieze functie van de verzameling van Liesbeth van Delft voor
de gemeenschap van Diepenveen is geweest, is niet duidelijk. Maakte zij
haar aantekeningen in beginsel alleen voor zichzelf, als inspiratiebron voor
haar persoonlijke overwegingen? Waarschijnlijker is dat zij namens het
convent notuleerde, bij voorbeeld omdat het voor de Diepenveense gemeenschap de moeite waard was om een schriftelijk testament van haar
stichter hebben. In ieder geval bleven de notities – of een kopie daarvan –
in Diepenveen achter toen Liesbeth van Delft naar Utrecht vertrok. Haar
materiaal werd als gemeenschappelijk kloosterbezit beschouwd. Het zusterboek spreekt niet voor niets van dat wy daer van hebben, en voor zover
bekend heeft Diepenveen ook geen handschrift met de collatietraktaten van
Brinckerinck bezeten. 81 Samen met de ongetwijfeld uitvoerige mondelinge
overlevering zal deze geestelijke nalatenschap de bron zijn geweest voor de
talrijke citaten van de stichter van Diepenveen in het zusterboek. Het refereren aan uitspraken van de grote Johannes Brinckerinck behoorde bij wijze
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van spreken tot de literaire omgangsvormen in Diepenveen.
Omstreeks 1450 rees, vermoedelijk in het Heer-Florenshuis, het plan om
de collatiestof van Johannes Brinckerinck te gaan gebruiken voor nieuwe
instructies voor het geestelijk leven. Het beschikbare materiaal uit Diepenveen en het Meester-Geertshuis werd voor dat doel bijeengebracht. De
uitvoerige rapportages van zuster Liesbeth van Delft kwamen daarbij
natuurlijk goed van pas. De aantekeningen van de andere zusters moeten
veel fragmentarischer zijn geweest. Coördinator van deze onderneming
was vermoedelijk de Deventer frater Rudolf Dier van Muiden (t 1459). Hij
was het in ieder geval die uit het verzamelde materiaal acht thematisch
geordende collatietraktaten samenstelde. 82 Rudolf Dier van Muiden was
sedert 1432 rector van de vijf Deventer zusterhuizen en in die hoedanigheid
een latere opvolger van Johannes Brinckerinck. Hij schreef het Scriptum,
waarin Latijnse levensbeschrijvingen van Geert Grote en broeders uit het
Heer-Florenshuis zijn gebundeld, en ook een Middelnederlandse vite van
Lutgard van Buderick, die is opgenomen in het zusterboek van het MeesterGeertshuis.83
Met het aanwijzen van Rudolf Dier als redacteur is de ontstaansgeschiedenis van de collatietraktaten van Johannes Brinckerinck nog niet
volledig opgehelderd. Mertens onderscheidt twee redacties van dit samenhangende tekstcorpus. De (korte) P-redactie wordt voorafgegaan door een
proloog en telt acht collaties; de (lange) Maria Magdalena-redactie (M)
heeft geen proloog, maar wel een negende collatie. Het is daarbij nog maar
de vraag of een van de twee de door Rudolf Dier vervaardigde redactie is.
Zo niet, dan zouden zich nog twee andere redacteuren met de collatietraktaten van Brinckerinck hebben beziggehouden, of één redacteur heeft met
het oog op verschillende doelgroepen twee verschillende redacties gemaakt. Terzijde zij nog opgemerkt dat er tussen de handschriften van de
respectieve redacties flinke verschillen optreden. Zo blijkt de casus-Brinckerinck een goed voorbeeld van de complexe manier waarop binnen de Moderne Devotie steeds weer nieuwe redacties van geestelijke teksten tot
stand kwamen.
De proloog van de P-groep bevat een belangrijke aanwijzing voor de
Diepenveense herkomst van collatiestof van Johannes Brinckerinck.
Daer he [=Johannes Brinckerinck] uns vaken in synen collacien van te
seggen plach unde te vermanen dat wy uns solden pynen te sterven der
werlt unde der wertlicheyt, dat wy niet en staen na rijcheyden mer arme
lude tot unser gheselschap te begheren. `Mer solde ghy noch na den rijken staen unde nyet na den armen, so weer my lyever dat ghy alle doet
weren unde dat Dyepenvene weer een grundeloes kolck' [=Maar als u de
rijken nader staat dan de armen, dan ik had liever dat u allemaal dood
was en dat Diepenveen een bodemloze kolk was].84
Deze woordspeling op de naam van het klooster komt ook in het zusterboek
voor.
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Hie [=Brinckerinck] plach oeck toe segghen, solde Dyepenven daer toe
komen dat een yghelick stonde naden besten cellen, boecken ende anderen riesscap [=gereedschap, materiaal], hie hadde liever dattet weer
een grondeloes veen. (DV, f. 46v)
Deze bijna letterlijke overeenkomst tussen collatietraktaat en zusterboek
lijkt erop te wijzen dat de redacteur van de P-groep zich baseerde op dezelfde bron als de auteurs van het zusterboek. Maar het is in dit geval evengoed mogelijk dat Brinckerincks allusie op Diepenveen binnen de Moderne
Devotie een gevleugeld woord was geworden. Volgens de kroniek van het
klooster Jeruzalem, voorheen het zusterhuis te Venray (zie § 5.2), zei de
eerste rector Hendrik van Assel tegen de zusters: woeste ic dat men hier
gheen doechden in werken en solde, soe wolde ik dattet een grondeloes
colck weer. De relatie met Diepenveen is in deze beeldspraak helemaal
verdwenen.85
Handschrift DV van het zusterboek bevat een uitvoerige vite van Johannes Brinckerinck (f. lr-46v). Het eerste stuk – de delen zijn moeilijk af te
bakenen – is een min of meer chronologische levensbeschrijving, die de
nadruk legt op Brinckerincks betrokkenheid bij de stichting van Diepenveen (f. lr-15r). Het tweede deel bestaat uit een groot aantal gedenkwaardige woorden en daden van de eerste rector. Binnen dat verband is een
afzonderlijke verzameling van dicta uit Brinckerincks collaties en kapitteltoespraken opgenomen (f. 32r-38r):
Dit sijnt sommighe punten die hie den susteren lerde ende sede als hie
hem toesprack onderwilen inder clacien of int capittel. Ende nummermeer en hoerden hem die susteren inder missen of colacien of ock op anderen steden, sie en worden bewecht tot mere voertganck in dogheden.
(Dv, f. 32r)
Naast de collatietraktaten bestaat er ook een vrij uitgebreide overlevering
van dicta die Brinckerinck in zijn collaties heeft gedaan. Deze duiken voornamelijk op in levensbeschrijvingen, maar ook in Salome Stickens Vivendi
formula. Handschrift DV brengt veel van deze losse uitspraken weer bijeen.
Van systematische aanleg van een dicta-verzameling van Johannes Brinckerinck is zeker geen sprake, want elders in het zusterboek staan frasen uit
de collaties die in zijn levensbeschrijving niet voorkomen. 8ó Het Brusselse
handschrift KB, 8849-8859 bevat een Latijnse vertaling van de Diepenveense vite van Brinckerinck (f. 27r-42r). Hier wordt de dicta-verzameling
(f. 44r-55r) door enkele onbeschreven bladen van het levensverhaal van
Brinckerinck gescheiden. 87 Bovendien is dit onderdeel van een proloog en
een thematische inhoudsopgave voorzien (f. 44r-45v).88
Toen men in Diepenveen besloot Brinckerincks levensverhaal vast te
leggen – hetgeen vermoedelijk eerst na 1450 gebeurde – kon men terugvallen op de mondelinge overlevering, maar vooral op het materiaal van Liesbeth van Delft en de andere zusters. Dat weten we uit de zojuist aange-
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haalde historische bronnen, maar het blijkt eveneens uit een vergelijking
van de vite en het zusterboek met de collatietraktaten. Doorgaans zijn de
overeenkomsten meer naar de geest dan naar de letter. 89 Maar enkele woordelijk met elkaar overeenkomende frasen bevestigen dat beide teksten op
dezelfde bron teruggaan.
Ghehoersamheit is een alte [=zeer] lichten wech ten ewighen leven mede
te comen. Want mochten wi met enen teldenen peerde [=rijpaard] veer
weghes riden, waerom wouden wi te voeten gaen? (Collatie IH, 129)
Ghehorsamheit is een alten lichten wech mede ten ewighen leven toe
komen. Moghe wy mit enen telderen perde ten ewighen leven comen,
waer om wille wij dan toe voete ghaen? (Dv, f. 40v)
Het citaat uit Collatie HI is afkomstig uit de M-redactie. De vrij precieze
overeenstemming maakt duidelijk dat ook hier, net als bij de P-groep,
Diepenveens materiaal is gebruikt. We kunnen daarom vaststellen dat zusters uit dit Windesheimse klooster, en dan met name Liesbeth van Delft,
veruit de belangrijkste leveranciers zijn geweest van de stof voor de
collatietraktaten van Johannes Brinckerinck. En hoewel zij dat nooit
beoogd zullen hebben, raakte het werk van deze koorvrouwen toch op grote
schaal verspreid.
Handschriften met collatietraktaten van Brinckerinck vonden ruim aftrek
in de late vijftiende eeuw. Er zijn er inmiddels zo'n vijftien gevonden,
waarvan opmerkelijk veel in Duitsland, en dat aantal zal vermoedelijk nog
oplopen. Het ontstaan van deze collatietraktaten staat waarschijnlijk in
nauw verband met het verkloosteringsproces dat zich vanaf omstreeks 1450
binnen de Moderne Devotie voltrok. De overgang naar het kloosterleven
werd ondersteund met schriftelijke instructies voor beginnende kloosterlingen. In de handschriften met de collatietraktaten staan vaak nog andere introducties op het kloosterleven, zoals de brief aan enkele novicen van de
kartuizer Hendrik van Coesfeld 0'1414 Kennelijk waren er in het midden
van de vijftiende eeuw onvoldoende geschikte teksten voorhanden waarin
het ideaal van de Moderne Devotie voor beginners adequaat werd verwoord. Daarom werd het collatiemateriaal van Johannes Brinckerinck tot
een groep van acht of negen instructieve traktaten geredigeerd. De broeders
in het Heer-Florenhuis maakten handig gebruik van het prestige dat Brinckerinck als grondlegger van de devote vrouwenbeweging genoot. Zijn
naam werd verbonden met een nieuw gecreëerde tekstgroep, waarin het devote streven naar deugdzaamheid en gemeenschapsleven tot uitdrukking
werd gebracht.
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E r bestaan honderden levensverhalen van mannen en vrouwen uit kringen
van de Moderne Devotie, allemaal geschreven door toegewijde medebroeders en -zusters. Ze worden doorgaans aangeduid met de middeleeuwse
benaming viten, een term waarin de verwantschap met de klassieke heiligenvita duidelijk doorklinkt. De vitenliteratuur van de Moderne Devotie
vormt een opmerkelijk fenomeen, niet alleen door haar omvang, maar ook
omdat de functionalistische literatuuropvatting van deze beweging helder
tot uitdrukking komt in dit door haarzelf geschapen genre. Bovendien
geven de viten een kaleidoscopisch beeld van de spiritualiteit van de Moderne Devotie, omdat daarin individuen beschreven worden die, in steeds
wisselende omstandigheden, de strijd voor het devote ideaal aangaan – en
zegevieren.i
In alle geledingen van de Moderne Devotie zijn er viten geschreven. De
fraters en de kanunniken van Windesheim deden dat bij voorkeur in het Latijn, de zusters en de kanunnikessen verkozen de landstaal. Meestal werden
de devote levensverhalen opgenomen in het grotere verband van een
broeder- of zusterboek: een collectie viten uit een bepaald klooster of
broeder- of zusterhuis, geschreven door een of meer leden van die gemeenschap. Ook Diepenveen heeft een zusterboek aangelegd, als enige van de
dertien Windesheimse vrouwenstichtingen. De viten uit dit modelklooster
representeren het spirituele ideaal van de Windesheimse monialen in zijn
zuiverste vorm. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op enkele belangrijke letterkundige aspecten van dit werk. Achtereenvolgens komen de vorm
(§ 6.1), de inhoud en de functie (§ 6.2) en de auteurs (§ 6.3) van het zusterboek uitvoerig aan bod.2
De Windesheimse regularissen van Bethanië te Mechelen besloten in het
jaar 1486 de geschiedenis van het klooster op schrift te stellen. Daarna
hielden zij hun kroniek van jaar tot jaar bij. De vierde paragraaf van dit
hoofdstuk is aan deze zeer uitvoerige kloosterkroniek gewijd (§ 6.4). Ter
afsluiting wordt de vergelijking getrokken tussen de kroniek van Bethanië,
een specimen van traditionele kloostergeschiedschrijving, en het Diepenveense zusterboek, dat in zekere zin een vernieuwing in de monastieke historiografie vertegenwoordigt (§ 6.5). Door een gelukkig toeval kunnen de
Mechelse kroniek en het Diepenveense zusterboek zelfs op inhoudelijk
niveau worden vergeleken. Beide werken beschrijven namelijk op hun
eigen manier hoe de hervorming van het nieuwe klooster Bethanië door een
tweetal zusters uit Diepenveen is verlopen.
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6.1 Vrouwenlevens uit Diepenveen
In sociale gemeenschappen ontstaan gemakkelijk verteltradities over de
leden van die gemeenschap. De verhalen gaan over de levenden, maar vaak
ook over de doden, aan wie de herinnering in de vorm van anekdotes en
puntige uitspraken voortleeft. Soms ontstaat de behoefte om de gedachtenis
aan bepaalde personen en gebeurtenissen schriftelijk te fixeren. Dat gebeurde bij de moderne devoten op verbazingwekkend grote schaal. Toen
Geert Grote ongeveer veertig jaar dood was, begon men zijn levensverhaal
op schrift te stellen. Rond het jaar 1421 ontstonden er twee korte rijmende
levens in het Latijn (waarvan één een hymne is). Daarna volgden verschillende Latijnse viten in proza, onder meer van de hand van Rudolf Dier van
Muiden (t1456), Thomas van Kempen (t1471) en Peter Hoorn (t1479).
Later ontstonden er diverse bewerkingen in het Middelnederlands. De
levensgeschiedenis van de grondlegger van de Moderne Devotie werd dus
steeds opnieuw geschreven.'
Ook op het niveau van de individuele kloosters en broeder-en zusterhuizen ontstonden overleveringen over de eigen geschiedenis. Zeker in
een modelklooster als Diepenveen was er voor de leden van de gemeenschap genoeg vertelstof over de glorierijke geschiedenis voorhanden. Het
klooster was gesticht door de befaamde Johannes Brinckerinck en eertijds
leefden er zusters die zich onderscheidden door indrukwekkende prestaties
op religieus gebied. Bovendien waren vele zusters betrokken geweest bij de
hervorming van andere vrouwenkloosters. Toen werd besloten de rijke
geschiedenis van Diepenveen vast te leggen, had men voor een klassieke
kroniekvorm kunnen kiezen. De geschiedschrijfsters van dit Windesheimse
modelklooster deden dat niet, kennelijk omdat die vorm minder goed bij
hun doelstellingen aansloot. Zij zagen in dat het vooral de grote persoonlijkheden waren geweest die, ieder op hun eigen wijze, gestalte gaven aan
het ideaal van de hele gemeenschap. De literaire vorm van de vite – en, op
macro-niveau, het zusterboek – benadrukt vooral dat aspect.
Wanneer precies het besluit viel om de levensverhalen van de Diepenveense zusters op te schrijven, is niet bekend, maar waarschijnlijk was dat
niet voor 1450. Wat ongetwijfeld meespeelde, was het feit dat de herinnering aan Johannes Brinckerinck en de eerste zusters verloren dreigde te
gaan, omdat er vrijwel niemand meer was die ze persoonlijk had gekend.
Men zal ook hebben beseft dat het inmiddels rijke en gevestigde Diepenveen niet meer de voor het naakte bestaan vechtende en bezielde gemeenschap uit de begintijd was. In de gloriejaren onder Salome Sticken (t 1449)
bouwden de eerste zusters van Diepenveen onder de zwaarste omstandigheden het klooster met hun eigen handen van de grond af op. Het
zusterboek beschrijft niet voor niets vooral de vroege periode en de eerste
zusters, toen de geestkracht van Diepenveen en zijn bewoners nog groot
a
was.
Het ligt in de aard van het zusterboek besloten dat het voortdurend werd
uitgebreid, steeds als er een gedenkwaardige figuur was overleden. Zuster-
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boeken zijn in principe nooit voltooid — totdat het klooster waarop ze betrekking hebben wordt opgeheven (en ze meteen hun primaire functie verliezen). Ook het zusterboek van Diepenveen is in de loop der jaren voortdurend in omvang toegenomen. Men beperkte zich daarbij niet tot regelmatige aanvullingen in chronologische volgorde. We kunnen dat vrij eenvoudig vaststellen, omdat er twee volledige handschriften van het
Diepenveense zusterboek zijn overgeleverd. Beide redacties blijken bij
nader toezien een onmiskenbaar eigen karakter te hebben. ' Handschrift DV
is ontstaan in 1524; een eigendomsmerk bewijst dat het uit het klooster
Diepenveen zelf afkomstig is. Handschrift D is gemaakt in 1534 en hoorde
thuis in de bibliotheek van de zusters van het Meester-Geertshuis. 6 De
beide bewaard gebleven redacties vertonen te veel verschillen om het
bestaan van één gezamenlijke legger aannemelijk te maken. DV en D moeten
daarom ieder afzonderlijk teruggrijpen op eigen, niet bewaard gebleven
bronnen, die respectievelijk worden aangeduid als de redacties *x en *Y.
Daarnaast is een beperkt aantal viten uit het zusterboek van Diepenveen in
het Latijn vertaald. Deze zijn opgenomen in de verzamelbundel van historiografische teksten van moderne devoten uit het Heer-Florenshuis, die omstreeks 1500 werd aangelegd (B).7
Misschien werd de aanzet tot het aanleggen van het zusterboek gegeven
door de rampzalige epidemie die Diepenveen in 1452 trof en waarbij achttien zusters het leven lieten. ' Aan deze ramp ging een voorspellende droom
van zuster Alijt Comhaer vooraf, waarin haar werd getoond dat er binnenkort een grote bruiloft in Diepenveen zou worden gevierd, waarbij Christus
veel van zijn bruiden thuis zou halen. Het gebruik van deze bruiloftsbeeldspraak zal de achterblijvende zusters wel enigszins getroost hebben, maar
het wegvallen van meer dan tien procent van de kloostergemeenschap
bracht vooral wanhoop en ontreddering. De structuur van redactie D laat
goed zien dat men de slachtoffers van 1452 in geschrifte heeft willen
gedenken. Alle achttien krijgen zij een eigen, zij het soms zeer korte vite.
Het gehele tekstcomplex wordt in D aangekondigd met het opschrift Die suverliken droem die susterAlijt Comhaers hadde voer hore doet, als van der
groter bruloft die ten Diepenveen wesen solde (D, f. 145c-163c). 9 In 1503
en 1504 werd Diepenveen opnieuw getroffen door een epidemie; deze
ziekte — volgens het zusterboek was het geen pestelencie — eiste zelfs 31
slachtoffers (DV, f. 387r-v). In handschrift DV, ontstaan in 1524, is slechts
de vite van de eerst gestorvene, Cecilia van Marick, in het vitencorpus opgenomen. Maar misschien vaagde deze nieuwe ramp wel de herinnering
aan de vorige goeddeels uit, want in DV staan de doden van 1452 niet meer
als een groep bijeen.
De vitencyclus over de doden van 1452 kan heel goed de kern hebben
gevormd voor het zusterboek van Diepenveen. De vitenbundel uit het
Lamme-van-Diezehuis ontstond ook als gevolg van een epidemie, die in
1483 plaatsgreep. 10 Maar misschien waren er in 1452 ook al wel enige viten
van eerder overleden vooraanstaande persoonlijkheden voorhanden, bij
voorbeeld van Johannes Brinckerinck (t 1419), Salome Sticken (t 1449) of
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Katharina van Naaldwijk (1-1443). Bovendien is er in het Diepenveense
zusterboek nog een andere vitencyclus te onderscheiden, die vermoedelijk
in het zesde decennium van de vijftiende eeuw ontstaan is. Deze wordt
gevormd door de twaalf zusters die in 1408 als eersten werden ingekleed en
waarvan Elsebe Hasenbroecks in 1458 als laatste overleed. Ook al is er
geen absolute zekerheid te verkrijgen over de ontstaansdatum van het zusterboek, met deze aanwijzingen in handen kan de terminus post quem toch
wel bij benadering worden gesteld op omstreeks 1450.11
Het zusterboek uit het Meester-Geertshuis bevat ook een aanwijzing
voor deze datering. In handschrift G is slechts een beknopte vite van de
voormalige rectrix Salome Sticken opgenomen, waarin de auteur verwijst
naar een uitvoeriger vite, die kennelijk ook in het Meester-Geertshuis aanwezig was. 12 Ongetwijfeld gaat het hier om het in Diepenveen geschreven
levensverhaal van Salome Sticken, dat toen dus al in het Meester-Geertshuis voorhanden was, vermoedelijk binnen het grotere verband van het zusterboek in de redactie *Y. De Man dateert het papier waarop handschrift G is
geschreven op 1475-1485: vóór 1485 bestond er dus zeker een vite van Salome Sticken, die uit Diepenveen afkomstig geweest moet zijn. Handschrift
G is, nog steeds volgens De Man, een afschrift naar een verloren origineel.
In aanmerking genomen dat handschrift G alleen viten geeft van zusters die
in of voor 1456 stierven, is het aannemelijk dat het origineel niet lang na
1456 geschreven is. De datering van de vite van Salome Sticken moet
onomstotelijk daarvoor vallen. Hoogstwaarschijnlijk geldt dat ook voor redactie *Y, en daarmee ook voor *x, want daarop grijpt *Y weer terug. Zo
wijst ook deze gecompliceerde aanwijzing in de richting van 1450-1460 als
ontstaansdatum van het zusterboek van Diepenveen.13
Het materiaal voor het zusterboek van Diepenveen moet vooral zijn ontleend aan de mondelinge overlevering, al vinden we daarvoor maar weinig
rechtstreekse bewijzen. Voorbeelden als het volgende zijn niettemin
veelzeggend. De vitenauteur vraagt een oudere zuster om informatie over
Armgert van Lisse:
Ic vraghede eenre oelder suster wat na horen leven. Doe antwaerde sie
mi ende sede: `Wat vraghe ghi mi na Armghert van Lissen? Ic en weet
ghiene doghede die Armghert van Lissen niet en hadde.' (Dv, f. 290r;
vgl. D, f. 174c)
De vitenschrijfsters gebruiken wel geregeld de vormen `wij' en `ons', wanneer zij refereren aan algemeen bekend geachte feiten of appelleren aan
gevoelens die iedereen deelde (zie § 6.3). 14 Zo lezen we bij voorbeeld in een
zin hoe `wij' weer enige hoop begonnen te koesteren toen Katharina van
Naaldwijk na een zwaar ziekbed weer wat herstelde – helaas tevergeefs,
want Katharina zou kort daarna overlijden. 15 Uit de keuze voor dit
vertelperspectief blijkt onomstotelijk dat het zusterboek niet alleen over
zusters uit Diepenveen gaat, maar dat het ook werd geschreven met het oog
op een select publiek, namelijk de Diepenveense kloostergemeenschap.
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Soms beschrijft de vitenauteur een situatie die zij zelf heeft meegemaakt. 16 Dit voorbeeld heeft betrekking op de eigenaardige gewoonte van
de zusters om goede werken van elkaar te stelen (zie verder § 6.2).
Die susteren weren doe soe vlitich voerden ghemienen orber, dat sie joe
[=zelfs] soe vuerrich weren toe doen die dynghe die enen anderen bevalen weren als dat hem selven bevalen was. Ende sie pleghen malkanderen
die warke toe stelen, alst mi noch wal ghevallen is doe ic int backhuus
wonde, dat ic miende toe budelen [=meel zeven]. Als ic quam, soe vant
ic die kisten vol ghebudelt, dat suster Alyt Reyners hadde ghedaen ende
sommeghe anderen die noch leven. (Dv, f. 289v)17
De spaarzame verwijzingen naar wat oudere zusters nog wisten en dit soort
`ooggetuigenverslagen' of persoonlijke observaties zijn de enige plaatsen
in het Diepenveense zusterboek waarmee de herkomst van de verhaalstof
kan worden getraceerd. Behalve regelmatige verwijzingen naar de Bijbel
en de liturgie zijn er nauwelijks concrete referenties aan schriftelijke bronnen of de literaire traditie aan te wijzen. " Het zusterboek van Diepenveen
vormt vooral de neerslag van een verteltraditie.
Toevallig beschikken we nog over verhaalstof uit het Diepenveense circuit die niet in het zusterboek is opgenomen. In een handschrift van 1487,
afkomstig uit het Duitse regularissenklooster Eldagsen, staan twee exempelen in het Middelnederduits over zusters uit Diepenveen. De eerste gaat
over Margareta van den Colke (Griete ten Kolke), regularis van Diepenveen, die leed aan zware bloedspuwingen. Deze kwaal zou haar uiteindelijk
in 1453 het leven kosten. 19 Aan haar biechtvader – in die tijd was Ludolf
van Kampen rector van Diepenveen – had zij beloofd dertig dagen na haar
dood te zullen verschijnen. En zie, op de afgesproken dag verscheen Griete
aan de rector. Zij maakte bekend slechts een uur in het vagevuur te hebben
doorgebracht en daarna door God in de hemel te zijn opgenomen, zelfs drie
graden boven Sint-Katharina. Wie dit mirakel heeft opgetekend, is onbekend (al lijkt de biechtvader een voorname kandidaat) en evenmin is precies duidelijk hoe het verhaal in Eldagsen is terechtgekomen. 20 Het is hier
voldoende om vast te stellen dat verhalen over Diepenveen tot ver buiten
het klooster uitstraalden. Tevens wordt duidelijk dat niet alle opzienbarende gebeurtenissen in Diepenveen ook een plaats in het zusterboek kregen.
Het sterfuur van een medezuster was overigens een van de indrukwekkendste momenten in het leven van de Windesheimse koorzusters. Door
met een klepper te slaan, werd het hele convent bijeengeroepen rondom het
sterfbed. 21 De laatste woorden van de stervende, die immers op de drempel
van het eeuwige leven stond, werden met grote aandacht aanhoord. Het
meest aangrijpende getuigenis daarvan geeft de vite van Gertrud van Rijssen 0'1416). Zij had een ernstige zonde voor haar biechtvader verzwegen.
Op haar sterfbed confronteerde de duivel haar steeds weer met deze misstap. De vite verslaat Gertruds angstige doodsstrijd haast van minuut tot
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minuut, meestal in de directe rede. De laatste woorden van de stervende
Gertrud worden zo gedetailleerd weergegeven dat het bijna onvoorstelbaar
is dat de vitenauteur niet over een of ander geschreven verslag van deze
angstaanjagende gebeurtenis heeft beschikt.22
Er zijn meer sporen die erop wijzen dat er aan de levensgeschiedenissen
uit het zusterboek van Diepenveen een schriftelijk stadium voorafging.
Vanaf het allereerste begin was het in Diepenveen gebruik om `goede punten' op te schrijven voor de persoonlijke meditatie. Goede punten konden
aan de Bijbel of de geestelijke literatuur worden ontleend, maar ook aan
toespraken van de biechtvader of aan geestelijke conversaties met
medezusters. In dit verband kunnen ook de geestelijke testamenten worden
genoemd die sommige Diepenveense zusters hebben nagelaten. Wanneer
een zuster op haar sterfbed lag, vroegen de verzamelde zusters haar soms
om een goed punt als aandenken. Dankzij het zusterboek kennen we nog de
inhoud van de geestelijke testamenten van Zweder van Rechteren (j 1407),
Dymme van Rijssen (t1413) en haar zus Katharina van Rijssen (t 1427).
Dymme van Rijssen liet haar medezusters onder meer de volgende spreuk
na: Ghehoersamheit is een coert wech totten ewighen leven (DV, f. 181r).23
Vermoedelijk circuleerden er veel meer van dit soort uitspraken, niet alleen
in het mondelinge circuit, maar ook op allerlei losse blaadjes en rolletjes,
dat wil zeggen: in rapiaria (zie § 4.2).
De in Diepenveen wijd verbreide praktijk van het verzamelen van goede
punten weerspiegelt zich als het ware in de opbouw van de viten. De deugdzaamheid van de zusters wordt geschetst in de vorm van kleine verhaaltjes
of gedemonstreerd aan de hand van kernachtige uitspraken. Daardoor is het
zusterboek zelf ook een reservoir van goede punten geworden. Dankzij
deze puntsgewijze verteltrant kon het voor de zusters die het lazen of hoorden weer dienen als vertrekpunt voor hun meditatieve oefeningen.
Voor de structurering van het rijke maar nog onsamenhangende materiaal over de overleden zusters grepen de vitenauteurs terug op het heiligenleven. Door de dagelijkse omgang met legenden waren de zusters zeer vertrouwd met deze literaire vorm. Wat lag meer voor de hand dan de levensgeschiedenissen van de medezusters naar de vita te modelleren? Dat verklaart ook het voorkomen van allerlei hagiografische motieven in de viten.
Maar er zijn ook belangrijke verschillen tussen de devote vite en de klassieke vita. De miraculeuze gebeurtenissen die zo kenmerkend zijn voor het
traditionele heiligenleven, zijn in de Diepenveense viten goeddeels
afwezig. De zusters uit Diepenveen waren geen heiligen – wat de vitenauteurs ondanks alle bewondering goed beseften – en daarom komen in de
viten geen mirakelen voor (al is er soms sprake van verbazing over miraculeus goddelijk ingrijpen). Evenmin vinden er wonderen plaats op het
graf van de overleden zusters, een motief dat in de klassieke vita zelden
ontbreekt. Wel vinden we gebeurtenissen beschreven die aan het ongelooflijke grenzen. Toen zeven jaar na haar dood het graf van Stine Tolners
werd geopend om er een andere zuster in te begraven, steeg er een zoete
geur uit op en kon men van de brave zuster geen botje meer terugvinden.24

127

DEVOTE BIOGRAFIE EN HISTORIOGRAFIE

Aan de Diepenveense zusterviten ligt een drieledige structuur ten grondslag die in grote lijnen aan de heiligenlegende is ontleend. Doorgaans kan
men de onderdelen leven in de wereld en bekering', `kloosterleven' en
`sterven en opmerkelijke gebeurtenissen nadien' onderscheiden. De verschillende onderdelen kunnen per levensverhaal meer of minder uitvoerig
aan de orde komen. Veelal gaat de meeste aandacht uit naar het kloosterleven, de periode waarover de achtergebleven zusters het meeste wisten en
die voor hen ook het meest relevant was. In een `modelvite' als die van
Katharina van Naaldwijk worden alle onderdelen uitvoerig uitgewerkt.25
In een enkel levensverhaal is de verhouding nogal onevenredig; zo is de
eerder gememoreerde vite van Gertrud van Rijsen vrijwel geheel aan haar
afschrikwekkende doodsstrijd gewijd. In het leven van Katharina's nicht
Liesbeth van Heenvliet valt de nadruk bijna volledig op haar vroege bekering.26 Zij werd nog voor haar geboorte door haar moeder aan God opgedragen. Het was dus geen wonder dat Liesbeth al vroeg roeping tot het religieuze leven voelde. In haar leven is geen bekeringsmoment waarneembaar; zij was eenvoudig voorbestemd voor een leven in deugdzaamheid.
Als klein kind al ondernam Liesje een poging om `s nachts naar het klooster
te Warmond te ontkomen, maar toen slaagde zij nog niet in haar opzet. Zij
greep haar kans toen zij mee mocht met haar moeder en haar tante, die de
professie van haar nicht Katharina van Naaldwijk in Diepenveen gingen
bijwonen (zie § 5.2). De tienjarige Liesje simuleerde een ziekte, waardoor
zij in het klooster moest achterblijven. Liesbeth van Heenvliet zou Diepenveen nooit meer verlaten. Haar verblijf in Diepenveen heeft kennelijk minder indruk gemaakt, want daarover wijdt haar vite niet uit. Wel merkt de
vitenauteur tussen neus en lippen op dat Liesbeth nog heel wat te versterven
had.27
In de Diepenveense viten worden, vaak zonder nadere toelichting,
levensgeschiedenissen van andere devote personen geïncorporeerd. Ook
het levensverhaal van Katharina van Naaldwijk heeft deze structuur van
een-vite-in-een-vite. 28 In de eerste plaats is in haar biografie het leven van
haar zus Griete van Naaldwijk geïntegreerd. Daarnaast is er plaats ingeruimd voor hun vader, een nederig en ootmoedig man. Heer Hendrik van
Naaldwijk nam altijd genoegen met eenvoudig voedsel en gunde in de herberg zijn knechten een betere slaapplaats dan zichzelf. Toen zijn landgoed
Crayenstein in 1421 door de Sint-Elizabethsvloed werd getroffen, liet hij
de gedupeerden naar zijn goed in Naaldwijk komen, waar ze geld en grond
kregen om opnieuw te beginnen. 29 Dergelijke blijken van naastenliefde passen inhoudelijk zeer goed in het zusterboek en mogen daarom de verhaallijn van de vite onderbreken.
In het Diepenveense vitencorpus zijn soms ook heel andere soorten teksten ingepast. De vitenauteur vlecht soms fragmenten van uiteenlopende
aard en inhoud tot een geheel waarin de losse onderdelen een nieuwe
betekenis krijgen. Ook hiervoor kan de vite van Katharina en Griete van
Naaldwijk als voorbeeld dienen. 30 Na het overlijden van Griete op 21 oktober 1424 wordt een visioen van Hendrik Mande ingelast, waarin de mys-
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ticus uit Windesheim ziet hoe zij samen met twee andere geestelijke zusters
door Maria voor de Heer geleid worden. 31 Dit visioen bewijst het succes
van Grietes vrome levenswijze en wordt daarom in zijn geheel in de vite
ingelast.
Aan het eind van deze complexe vite, wanneer het alleen nog over
Katharina van Naaldwijk gaat, is ten slotte een vrij lange allegorische tekst
toegevoegd. Als gevolg van het Utrechts Schisma, de strijd om de bisschopszetel van Utrecht (1425-1432), sprak de paus een interdict uit over
het bisdom, wat onder meer betekende dat er, behalve op hoge feestdagen,
geen missen meer mochten worden opgedragen. Hoewel er dankzij een
pauselijke bul in de Windesheimse kloosters in het bisdom nog wel missen
mochten worden gevierd, golden ook daar sterke restricties, waardoor veel
minder vaak dan gebruikelijk de communie kon worden uitgereikt. 32 In
deze moeilijke periode kon Katharina van Naaldwijk op een vooravond van
Sint-Agnes (20 januari) – een jaaraanduiding ontbreekt – de slaap niet vatten. In Diepenveen werden toentertijd de nieuwe zusters nog ingekleed op
de naamdag van de patrones van het klooster. Katharina meende dat in
ieder geval op deze feestdag alle zusters ter communie moesten kunnen
gaan teneinde de dag te gedenken waarop zij het geestelijk bruidskleed aantrokken. Zij won priorin Salome Sticken gemakkelijk voor haar plan, en
samen wisten beide zusters de rector, Egbert van Lingen, te overreden een
mis op te dragen. De beide vurige zusters maakten bij deze gelegenheid een
uitvoerige allegorie op de bruiloft met Christus, die aan het in de kapittelzaal verzamelde convent werd uitgelegd. Deze bruiloftsallegorie vormt
het besluit van Katharina's vite in het zusterboek. Kennelijk vond men deze
tekst en de manier waarop zij ontstond zo karakteristiek voor haar levenswijze, dat deze aan haar levensverhaal werd toegevoegd.33
Ter afsluiting van deze paragraaf nog een enkel woord over de selectie
van zusters die een vite waard werden geacht. Van het zusterboek van het
Meester-Geertshuis kan men vermoeden dat het misschien is opgezet als
een `dodenboek', waarin van iedere overledene een korte levensschets
werd opgenomen. Handschrift G ordent zijn 64 viten immers naar sterf
jaar. 34 Het zusterboek van Diepenveen heeft, voor zover is na te gaan, nooit
een dergelijke opzet gehad, ook al bevat het de cyclus van zusters die bij de
epidemie van 1452 overleden. Een snelle raadpleging van het `necrologium' uit Diepenveen bewijst dat al: geen van de in 1433 overleden monialen Gertrud ten Voerde, Elseken van Steenren, Liesbeth van Snellenberg
en Katrijne van Steenbergen is in een vite vereeuwigd. 35 Er is voor het
Diepenveense zusterboek dus een selectie van gedenkwaardige zusters gemaakt. Het belangrijkste criterium was ongetwijfeld in hoeverre de gestorven zuster een lichtend voorbeeld voor de achterblijfsters kon zijn.
Maar als de schijn niet bedriegt, speelden rang en stand hier ook een rol.
Het zusterboek heeft een bijzondere belangstelling voor zusters van hoge
komaf en laat ook nooit na te vermelden dat een zuster rijke ouders had. Het
afzien van wereldse roem en van rijkdom was immers al een deugd op
zich.36
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6.2 Deugden leren
De levensverhalen van de nonnen uit Diepenveen worden in het zusterboek
één keer aangeduid als die legenden der susteren (Dv, f. 46v). De vitenauteurs en de Diepenveense gemeenschap waren zich desondanks bewust van
het feit dat het niet om echte heiligenlevens ging. De viten uit Diepenveen
gaan niet over uitzonderlijke figuren uit verre streken en lang vervlogen tijden, maar over kort geleden gestorven medezusters uit het eigen klooster.
De beschreven personen staan het publiek zeer na, zowel in tijd, plaats als
leefsituatie. De spectaculaire gebeurtenissen in heiligenlegenden laten de
gelovige in verwondering achter: zo machtig is God. Maar gelegenheid tot
identificatie bieden deze vitae nauwelijks. De viten uit Diepenveen daarentegen hebben het uitdrukkelijke doel om levensvoorbeelden te geven. Vele
malen wordt de exemplarische waarde van het handelen van een zuster
benadrukt. Zoals bij voorbeeld in het geval van Daya Dierkens, die in 1478
niet meer tot priorin werd gekozen omdat zij te streng was, maar die daarna
niet wrokte doch verder leefde in deugdzaamheid:
In deser eerlicker goddiensticheit levede sie noch wal dartijn jaer na dat
sie ofghesat was [=uit het prioraat], ende gaf ons allen een goet excempel
mit hore stichtiger devoter wanderinghen. (Dv, f. 412v)
Daya Dierkens' exempel dient door alle leden van de Diepenveense gemeenschap te worden nagevolgd.37
De beoogde publiekskring van het zusterboek bestond uit het convent
van Diepenveen (zie § 6.1). Het werk zal ook vooral in plenaire bijeenkomsten zijn gebruikt: `s ochtends vroeg in de kapittelzaal, in de eetzaal en
misschien bij speciale bijeenkomsten op zon- en feestdagen. Voor iedere
Diepenveense zuster gold dat het zusterboek de traditie beschreef waar zij
zelf in wortelde. Ieder lid van de gemeenschap kon zich met de roemrijke
geschiedenis van Diepenveen identificeren, zoals er ook voor eenieder wel
een gestorven medezuster was aan wier speciale voorbeeld zij zich op kon
trekken. Het verleden van Diepenveen wordt in het zusterboek voorgesteld
als een tijd waarin het oude ideaal op bijna volmaakte wijze gestalte kreeg.
Aan de zusters van nu de taak om dat ideaal voort te zetten. Het zusterboek
moet vooral van betekenis zijn geweest voor de beginnende zusters. De
novicen en de andere jonge zusters kenden noch de kloostergeschiedenis
noch de woorden en daden van hun grote voorgangsters. Het zusterboek
voorzag hen niet alleen van historische informatie, maar ook van modellen
voor een oprecht kloosterleven in de Diepenveense traditie.38
In de passage over Daya Dierkens blijft nog enigszins in het midden
waarin haar voorbeeldigheid nu precies gelegen was. De proloog van handschrift DV laat over die vraag echter weinig twijfel bestaan.
Inden namen des vaders, des soens ende des hillighen ghiestes heb ic
voer mi ghenamen een weinich toe scriven ende toe vergaderen vanden
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leven ende starven onses eerwerdighen vaders heer Johan Brinckerincks,
ende van sommighen devoeten planten die ghewassen ende opgheghaen
sint in sinen bomgoert. Ende want mi onmoghelick weer al die dogheden
toe scriven, soe heb ic opghesat een weynich toe vergaderen uut vollen,
op dat wy hoer dogheden ende exempelen na mochten volghen – want
sancte Pauwel secht: `Al dat ghescreven is, dat is ghescreven tot onser
leren' (Rom. 15,4) – ende tot verbeterynghe andre die wyse<r> ende subtilre van sijnne sijcn>t dan ic sy, op dat voer my sollen bidden een con
ghebedeken alle die dit lesen of horen lesen, want ic hape hier sommighe
mede tot devocien toe te verwecken. (Dv, f. 1r)
De viten in het zusterboek vormen dus in de eerste plaats lessen in deugdzaamheid. In de epiloog beklemtoont de auteur nogmaals dat zij heeft willen schrijven over de deugden van de zusters van Diepenveen (geciteerd in
§ 6.3). Het belangrijkste doel dat het zusterboek zich stelt is paraenese: de
viten dienen om de zusters van Diepenveen op te wekken tot deugdzaamheid.39
Het leven van de zusters in het klooster Diepenveen stond volledig in het
teken van de profectus virtutum, de voortgang in deugden. Johannes
Brinckerinck vergelijkt de zusters met de bijen, die 's zomers honing verzamelen voor de barre winter die komen gaat. 40 Toch is het zusterboek geen
systematische deugdencatalogus. 41 In de levensverhalen van de Diepenveense zusters komt een aantal vaste kwaliteiten naar voren, maar de
meeste zusters blonken daarnaast ook nog op bepaalde punten extra uit.
Jutte van Culemborg bij voorbeeld was aan tafel weinig kieskeurig: zij
merkte het niet als de boter ranzig was of het brood grof. Deze deugdzame
houding krijgt te meer cachet omdat we ook horen dat Jutte in de wereld
een zodanige lekkerbek was dat ze van de kip alleen de lever bliefde.42
Zelden ontbreken in het deugdengamma van de Diepenveense zusters de
beide hoofdpijlers van de spiritualiteit van de vrouwen van de Moderne Devotie: gehoorzaamheid en ootmoed.43
De deugd der humilitas (ootmoed, nederigheid) wordt in het zusterboek
veelvuldig en in tal van varianten voor het voetlicht gebracht. 44 Ootmoed
was volgens Gerard Zerbolt de grootste deugd van Christus; zijn
menswording is daarvan het belangrijkste bewijs. 45 Wilde een devote zuster
de bruiloft met hem waardig zijn, dan moest zij even nederig willen zijn als
haar bruidegom. Christus verootmoedigde zich symbolisch door de voeten
van zijn discipelen te wassen. Katharina van Naaldwijk nam dit voorbeeld
zo letterlijk dat zij, een van de hoogsten in sociale rang, in de refter de
voeten van haar medezusters ging kussen. 46 Heel het streven van de voorbeeldige zusters uit Diepenveen was er op gericht de minste te willen zijn.
Ootmoed vormt de kern van de spiritualiteit van het zusterboek.
De inwendige armoede van de zusters werd uitwendig gesymboliseerd
door de schamele staat van hun habijten. Johannes Brinckerinck leerde de
nonnen van Diepenveen ook op het gebied van de kleding, traditioneel het terrein waar vrouwen zich konden onderscheiden, naar het laagste te streven.
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Ende hie sede dat hie wolde datmen ghiene grote const en beseghede tot
onsen clederen toe maken, meer datmen sie ront ende slicht snede ende
makede, recht of twi sijde specks toe samen ghestolpet weren [=alsof er
van twee zijden spek een omhulsel was gevormd]. Ende hie wolde dat
onse mantelen zeer versletten weren opdat hie ons daer mede mochte
sien ghelappet ghaen, ende volle dierghelike punten plach hie ons toe
segghen ende toe leren, daermen sijnen oetmodigen gront uut mochte
marken. (DV, f. 46r)
Toen Katharina van Naaldwijk het habijt aannam, dwong de strenge rector
haar om de prachtige gevoerde mantel die zij zojuist voorgoed had afgelegd
en die nu over de trap naar het altaar lag uitgespreid, te betreden. 47 Het effect van de lessen van Johannes Brinckerinck op Katharina van Naaldwijk
en haar zus Griete blijkt uit de uiterst zuinige manier waarop zij met hun
kleren omgingen.
Soe nauwe waerden sie hoer cleder ende al dat hem ghegheven was toe
ghebruken – dat was van scoen, voetdoken, snuteldoken – die versletten
sie selven soe degher [=grondig] dattet beet scenen ghecnupte netten toe
weesen dan doecken, dat sie narghent toe en dochten [=geschikt voor
waren] dan onwech toe warpen. (Dv, f. 240v-241r; vgl. D, f. 54c-d)
De mater berispte de beide zussen geregeld omdat hun doeken volkomen
zwart waren door intensief gebruik. Zuster Griete droeg een lelijke dikke
pels waarvan het leer door de zusters zelf op nogal grove wijze was bewerkt.48
De tweede hoofddeugd die het zusterboek predikt, ligt in het verlengde
van de ootmoed. Bij het afleggen van de kloostergelofte beloofden de monialen en conversinnen van Windesheim gehoorzaam, kuis en arm te zullen
leven (zie § 2.2). Het houden van de beide laatste geloften kostte kennelijk
relatief de minste moeite, want kuisheid en armoede worden in het zusterboek zelden afzonderlijk behandeld. Maar gehoorzaam te zijn aan de kloosteroversten en daarmee de eigen wil te negeren, was en bleef voor veel zusters een dagelijkse opgave. 49 Het zusterboek geeft ook diverse sterke staaltjes van zusters die blind de bevelen van hun oversten opvolgen. Zo verdronk Jutte van Ahaus haar beide schoothondjes toen Johannes
Brinckerinck haar dat gelastte. Dit was een goet beghin waerachtigher gehoersamheit, stelt het zusterboek met genoegen vast (DV, f. 131r-v; vgl. D, f.
33b). Leven volgens de opvatting van de Moderne Devotie betekende
volledige overgave aan de broeders en zusters aan wie het gezag was toevertrouwd. Het thema van de gehoorzaamheid keert in de geschriften uit
deze kring dan ook voortdurend terug. In de collaties van Johannes Brinckerinck vormt het zo ongeveer het hoofdmotief, maar ook Salome Sticken
hecht grote waarde aan juist deze deugd."
Wanneer alle zusters absolute gehoorzaamheid nastreefden, kon dat tot
lastige complicaties leiden. Het gebeurde eens dat een anonieme zuster aan
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Salome Sticken om een bepaald voorwerp vroeg dat zij nodig had. De zuster vervoegde zich vervolgens bij procuratrix Elsebe Hasenbroecks om het
gevraagde op te halen, zonder te zeggen dat zij al toestemming had. De
procuratrix weigerde beslist, want zij wilde geen precedent scheppen. Pas
daarna vertelde de zuster dat zij de priorin al gevraagd had. Elsebe Hasenbroecks raakte hierover zo ontstemd dat zij de zuster bij haar naam noemde,
iets wat de moderne devoten hoogst zelden deden. De woede van de procuratrix werd veroorzaakt door het feit dat zij aanvankelijk geweigerd had een
besluit van de mater uit te voeren. Zij was dus niet volkomen gehoorzaam
geweest. Haar wrevel moet daarom in dit geval als een uiting van deugdzaamheid worden uitgelegd."
Het verzamelen van deugden leidde in Diepenveen tot een praktijk die in
onze ogen eerder als een uitwas moet worden beschouwd, namelijk het
`stelen van goede werken'. Het verrichten van lichamelijke arbeid vormde
een wezenlijk onderdeel van het geestelijk leven in de Windesheimse vrouwenkloosters, maar het was voor veel zusters niet de meest geliefde bezigheid (zie § 3.4). In Diepenveen werd het doen van allerlei (extra) klusjes
daarom als een deugd gezien. Men ging zo ver de medezusters ootmoedige
werken uit handen te nemen door 's nachts op te staan en het werk voor de
volgende dag alvast te verrichten. De kampioenen van het deugden stelen
waren Armgert van Lisse, Stine Groten en Souke van Dorsten.
Ende des nachtes pleghen suster Stine Groten ende suster Souken mit
sommighen die sie daer toe beden optestaen ende pleghe<n> die warke
des nachtes toe done. Als die susteren quemen ende mienden die dynghe
toe doen, soe vonden siet ghedaen, als carnen, backen, slachten – ende
men plach doe die scape bijnnen [=binnen het slot] toe steken ende uut
toe stoten [=doden en slachten] – ende dat hadden sie dan des nachtes
ghedaen ende alle dynghe bereit, op dat worsten na. Ende ock pleghen
sie des nachtes toe wasschen. Ende altoes weren sie bereit tot allen oetmodighen warken. (Dv, f. 373r-v)52
Eigenaardig is het detail over het worstmaken. Kennelijk leende dat zich
niet goed voor deze nachtelijke operaties. Het verzamelen van deugden was
voor de Diepenveense monialen van het hoogste belang: desnoods
`bestalen' zij daarvoor hun medezusters. Over de conflicten die ongetwijfeld hieruit voortkwamen, spreekt het zusterboek wijselijk niet. Zo kan men
zich voorstellen dat er zusters waren die de slaap weliswaar hard nodig hadden, maar die wel degelijk een deel van het handwerk voor hun rekening
wilden nemen. Hen werd echter een belangrijke mogelijkheid om goede
werken te doen ontnomen.
Het heeft nogal wat hoofdbrekens gekost om de vitenliteratuur van de Moderne Devotie te karakteriseren. In zijn overzicht van de Noord-Nederlandse geschiedschrijving schrijft Romein over handschrift D - handschrift
DV was hem niet bekend – het volgende:
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Deze stichtelijke levensbeschrijvingen van in totaal een 50-tal nonnen
uit de eerste eeuw van het in 1400 gestichte klooster Diepenveen,
zouden, hoe belangrijk zij ook voor de beschavingsgeschiedenis van de
late Middeleeuwen in N.-Nederland zijn, niet tot de geschiedschrijving
gerekend mogen worden, indien niet ook, ter wille van de tegenstelling,
de levens der nonnen vóór de intrede in het klooster althans kort waren
behandeld; een omstandigheid, waardoor zij nu inderdaad, ondanks hun
hagiografischen opzet, mede tot de oudste N.-Nederlandsche biografieën
behooren.
Er worden overeenkomsten met drie meer of minder verwante genres gesignaleerd: hagiografie, historiografie en biografie. Romein wist zich nauwelijks raad met het Diepenveense zusterboek (en de andere vitencollecties
van de Moderne Devotie). Uiteindelijk werden ze wel opgenomen in zijn
repertorium, omdat ze toch wel enige historische informatie bevatten. Dit
probleem kan het gemakkelijkst worden opgelost door de vitenliteratuur te
beschouwen als een historiografisch getint genre dat binnen de geestelijke
literatuur thuishoort. Als wordt onderkend dat de devote viten primair een
stichtende bedoeling hebben, kunnen de historische gegevens bovendien
beter op waarde worden geschat.S3
De typering van de devote vitenliteratuur was misschien gemakkelijker
verlopen als er in Noord-Nederland meer religieuze hervormingsbewegingen actief waren geweest. Dan was eerder opgevallen dat veel laatmiddeleeuwse reformbewegingen gebruik maakten van biografieën van
belangrijke figuren als dragers van een gezamenlijk ideaal. S4 Een bekend
voorbeeld is het Exordium magnum cisterciense van Konrad van Eberbach
(t1221), waarin de levens van Bernardus van Clairvaux (t1153) en zijn
medebroeders zijn opgetekend. " Ook de religieuze vrouwenbeweging heeft
haar literaire sporen nagelaten in de vorm van levensgeschiedenissen van
bijzondere vrouwen. S6 Fameus zijn de dertiende-eeuwse Latijnse vitae van
de religieuze vrouwen uit Brabant, waarvan de dominicaanse geleerde
Thomas van Cantimpré bij voorbeeld de wonderbaarlijke levensgeschiedenissen van Christina de Wonderbare (t 1224) uit Sint-Truiden en
Lutgard van Tongeren 0'1246) voor zijn rekening nam.s'
Het zusterboek van Diepenveen en de andere volkstalige devote zusterboeken staan vrij ver af van deze Latijnse vrouwenviten, die ook meestal
nog door mannelijke geestelijken werden geschreven. Het genre vertoont
wel opmerkelijke overeenkomsten met de vrouwelijke variant van de
dominicaanse geschiedschrijving, het Schwesternbuch. In zeker negen
dominicanessenkloosters uit Zuid-Duitsland en Zwitserland werden in de
eerste helft van de veertiende eeuw door de zusters Schwesternbucher
geschreven. S8 De gelijkenis tussen dit genre, dat bestaat uit een mengsel van
kloostergeschiedschrijving, hagiografie en nonnenviten, en het devote zusterboek is zo sterk dat het vermoeden van een gemeenschappelijke
voorouder zich opdringt, maar een verbindingsschakel is tot dusver niet
gevonden. S9 Misschien moeten we eerder uitgaan van een min of meer iden-
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tieke historische situatie, waaruit dit type literatuur als vanzelf voortspruit.
Bij de vergelijking tussen Schwesternbuch en zusterboek springen twee
belangrijke verschillen in het oog. In de viten van de dominicanessen wordt
relatief veel nadruk gelegd op intellectuele kwaliteiten, terwijl deze bij de
Windesheimse zusters van ondergeschikt belang zijn (zie § 2.3). In de
dominicaanse orde, met grootheden als Thomas van Aquino en Albertus
Magnus, vormen studie en geleerdheid belangrijke onderdelen van de spiritualiteit, ook voor vrouwen. 60 Een tweede onderscheid is gelegen in de frequentie waarmee visioenen, mirakelen en charismatische ervaringen een
plaats krijgen in het leven van de beschreven zusters. 61 Voor de dominicanessen uit de veertiende eeuw vormden dergelijke godservaringen het bewijs dat een zuster begenadigd was. Een van de belangrijke functies van het
Schwesternbuch was dan ook mystagogisch van aard: aan de hand van het
voorbeeld van overleden zusters leerden jonge zusters de mystieke gewaarwordingen kennen die in het leven van de dominicanessen een centrale
plaats innamen. 62 In het zusterboek van Diepenveen worden slechts zelden
mystieke verschijnselen beschreven, en dan nog met grote terughoudendheid (zie ook § 6.3).
Daarmee geeft het zusterboek uitdrukking aan een veranderde opvatting
over wat religieuze vrouwen hadden na te streven. Tot en met de veertiende
eeuw vormde de mystica, de vrouw met een speciale gevoeligheid voor de
godservaring, het ideaal. ó3 De Moderne Devotie verwijderde zich
gedurende de vijftiende eeuw steeds verder van de mystieke weg, die als te
ongeregeld werd beschouwd. Het zusterboek van Diepenveen is een exponent van deze ontwikkeling. In de viten ontbreekt het mystagogische element volledig, hetgeen overigens niet betekent dat er geen sporen van een
9.3 ).64 De
mystieke leefpraktijk in Diepenveen aanwijsbaar zijn (zie ook §
lessen die het zusterboek van Diepenveen zijn publiek biedt, richten zich
echter op het beoefenen van praktische en ascetische deugden. Schwesternbuch en zusterboek hebben allebei een didactische intentie, maar de `leerinhoud' verschilt aanmerkelijk.

6.3 Het werk van Griete Essinchghes
Auteurs van devote viten maken hun naam vrijwel nooit bekend. Weliswaar
kennen we een aantal mannelijke vitenschrijvers bij naam, maar dat is
meestal weer te danken aan hun biografen, die vaak interesse hadden voor
bibliografische gegevens. 6S Alleen de auteur van het zusterboek uit het SintAgnesklooster in Emmerik heeft haar werk gesigneerd, met de letters
S.V.W., maar welke zuster achter de initalen V.W. schuilgaat is niet te
achterhalen. 66 De vitenauteurs blijven anoniem omdat zij zich beschouwen
als penvoerder van de gemeenschap. Zich laten voorstaan op het auteurschap van deze levensverhalen zou indruisen tegen het devote streven naar
nederigheid. Dat is een verschil met de Duitse Schwesternbucher, waarvan
de vrouwelijke auteurs vaak met meer zelfbewustzijn naar voren treden
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en vaak ook hun naam bekendmaken.67
Aan het zusterboek van Diepenveen hebben minstens drie verschillende
auteurs een bijdrage geleverd, maar ook zij maakten hun naam niet
bekend. ó8 Dat zij uit de Diepenveense kring afkomstig waren, lijdt geen
twijfel. Wie anders konden er aan zo gedetailleerde informatie over de
wereld binnen het slot komen? De mogelijkheid dat het biechtvaders waren
die de Diepenveense viten schreven, kan niet worden uitgesloten, maar
waarschijnlijk is dit niet. De rectoren leefden buiten het slot en stonden derhalve buiten de gemeenschap der zusters, die in het zusterboek nu juist
voortdurend aangesproken werd.69
In de beide bewaard gebleven handschriften van het zusterboek uit
Diepenveen is wel de naam van de kopiiste vermeld. Handschrift D werd
gemaakt door Griete Koesters, kennelijk een zuster uit het Meester-Geertshuis. Haar naam is om onbekende reden met rode inkt doorgehaald. Er zijn
aanwijzingen dat Griete Koesters niet alleen als kopiiste optrad, maar dat
zij een eigen stempel op deze redactie van het zusterboek drukte. Zo is de
vite van Johannes Brinckerinck in handschrift D weggelaten, hoewel er in
de tekst nog wel naar wordt verwezen. Nader onderzoek zal duidelijk
moeten maken wat de beweegredenen van Griete Koesters geweest (kunnen) zijn.1°
Ook de kopiiste van handschrift DV is bekend. Op het schutblad schreef
zij: Dit bock heeft ghescreven suster Griet Essinchghes ende gheendet op
des hillighen cruces dach exaltacio anno domini My c xxim [=14 september
1524] (f. iir). Griete Essinchghes moet, evenals de anonieme vitenauteurs
van de oudere redacties, een zuster uit Diepenveen zijn geweest. Nadere
biografische gegevens over haar ontbreken. 71 Het `schrijven' in het colofon
kan ruimer worden opgevat dan `kopiëren' alleen, want Essinchghes heeft
door middel van ingrepen van diverse aard een eigen redactie van het
Diepenveense zusterboek geschapen.
Bij nauwkeurige bestudering van handschrift DV kunnen wij Griete Essinchghes soms aan het werk zien. Aan de vite van Johannes Brinckerinck
waarmee handschrift DV begint, gaat een proloog vooraf waarin een `ik' de
lezers toespreekt (geciteerd in § 6.2). In de epiloog manifesteert dit `ik'
zich nog wat nadrukkelijker.
Item niemant en darf dencken of mienen dat wi vermoden dat daer niemant goet gheweest en is dan daer wy hoer leven van ghescreven hebben.
Deer synt alte volle devoter susteren ghestorven ende der leefter noch
ghenoch die dusdane dogheden hebben ende meer dogheden daer toe.
Solde ic alder suster dogheden scriven, ic en vermetes mi in hondert
jaren niet toe doen. Meer laet ons dit weijnich voer ons setten, als een excempelaer daer na toe leven ende dencken ons dit ghenoch toe wesen na
onser crancheit na toe volghen. Soe sette ic dit boeck toe testemente alden ghenen die hier nu synt ende namaels comen solt ende bid om Gades
wyllen ene cleine almisse voer myn versumende leven. Ende God moet
gheven dat ic mi noch beteren moet ende dat den arbeit van desen boke
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Afb. 5. De proloog van het Diepenveense zusterboek naar handschrift DV, in
1524 geschreven door zuster Griete Essinchghes (hs. Deventer, SAS, Suppl.
198 (101 E 26), f. lr).
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mi moet staen voer al myn sunden, want het is mi dicke zuer gheworden.
(Dv, f. 387v-388r)
Deze `ik' was zich zeer bewust van haar rol als schepper van deze redactie
van het zusterboek. Zij liet haar werk zelfs na als geestelijk testament voor
haar medezusters.72
De epiloog volgt direct op de dubbelvite van Fye (t 1504) en Cecilia van
Marick (t 1503), de laatst gestorven zusters uit Diepenveen die nog in een
vite zijn vereeuwigd. 73 In handschrift D komt deze vite niet voor, evenmin
overigens als de proloog en de epiloog. Griete Essinchghes kan proloog en
epiloog uit haar voorbeeld hebben overgenomen – vermoedelijk was dat #x
– maar de plaatsing van de epiloog na de vite uit 1503-1504 maakt dat wel
onwaarschijnlijk. De epiloog is veeleer een latere toevoeging in redactie
DV. En aangezien de `ik' uit de epiloog logischerwijs dezelfde zou moeten
zijn als die in de proloog, zou ook deze proloog als een latere toevoeging
moeten worden beschouwd.
De manier waarop de ik-vormen in DV zijn bewerkt, geeft meer grond
voor deze veronderstelling. Als we beide redacties van het zusterboek vergelijken, blijkt dat deze vormen in redactie DV ten opzichte van D meestal
zijn omgezet naar de derde persoon. De redacteur van DV voegde daarnaast
nieuwe `ik-plaatsen' toe, waarin zij zelf van de deugdzaamheid van
bepaalde zusters getuigt. Het gaat daarbij vooral om viten die niet in D
voorkomen. In dit voorbeeld gaat het over Beatrix van der Beeck (j 1500),
die ook op hoge leeftijd nog vertrouwenspersoon (hoor- of spreekzuster)
van jonge zusters was, ook al werden daardoor haar inwendige oefeningen
verstoord.
Sie was olt ende konde quelke over wech comen, meer ic en hoerde ny
myn leven dat sie claghede dat hoer dat toe langhe of toe vake viel, tot
wat tyde dat ock was. (Dv, f. 340v)
De redacteur van DV heeft vrij consequent in haar voorbeeldtekst ingegrepen wanneer het auteurs-ik daarin niet met haar `ik' samenviel. Dat maakt
het aannemelijk dat achter het auteurs-ik in DV slechts één persoon schuil
74
gaat.
Vervolgens is de vraag aan de orde of Griete Essinchghes deze persoon,
dat wil zeggen: de redacteur van handschrift DV, kan zijn. Een belangrijk argument daarvoor levert de vite van Stine Tolners (f. 295v-302r). Toen deze
vite werd afgeschreven, nam de kopiiste de daarin geïncorporeerde levensgeschiedenis van Lubbe Snavels aanvankelijk gewoon over. Al doende besloot zij dat het beter was om een afzonderlijke vite aan Lubbe te wijden. In
redactie DV volgt nu de vite van Lubbe Snavels op die van Stine Tolners (f.
302r-305r). Het blad waarop al een deel van het levensverhaal van deze intelligente zuster uit Zwolle was neergeschreven, werd naderhand weggesneden (f. 299), waardoor het verhaalverloop in Stines vite onderbroken
is. 75 Deze ingreep, waarvoor het besluit al schrijvend werd genomen, moet
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haast wel zijn genomen door de kopiiste van dit handschrift: Griete Essinchghes.
In de `oude' vite van Liesbeth van Heenvliet is ook een frase opgenomen
die moet zijn ingelast door zuster Griete. Er wordt daarin vooruitgegrepen
op de levensgeschiedenis van de in 1503 overleden Cecilia van Marick,
welker leven ic een weinich hape toe runen op een ander stede (DV, f. 285r).
Daarin kan moeilijk iets anders worden gelezen dan dat Griete Essinchghes
de vite van Cecilia van Marick (en haar zus Fye) heeft geschreven. Schreef
zij dan misschien ook de andere `late', niet in handschrift D voorkomende
viten van Mette van Linbeck (t 1479), Souke van Dorsten (t 1480), Liesbeth
van Arden (t 1485), Salome van den Wiel junior (t 1490), Truke (t 1469) en
Beatrix van der Beeck (t 1500), en Jutte van Culemborg (t 1503)? Het lijkt
nu wel zeker dat Griete Essinchghes inderdaad heel wat meer heeft gedaan
dan kopiëren alleen.
Nadere vergelijking van de redacties D en DV wijst uit dat er ook op andere niveaus in DV is ingegrepen. 76 Eerder al kwam de groep viten ter sprake
van de zusters die in 1452 slachtoffer werden van een besmettelijke ziekte
(§ 6.1). In redactie D vormen deze viten een tekstuele eenheid (f. 145c163c). Weliswaar worden sommige van de doden elders besproken, zoals
Liesbeth van Heenvliet (f. 70a-82b), maar in het relaas over de grote
bruiloft wordt wel speciaal naar haar vite verwezen (f. 147b). In DV is deze
groep uit elkaar gehaald. De viten van de doden uit 1452 zijn wel opgenomen, maar nu verspreid over de bundel. De hyperkorte doodsberichten van
Gertrud Boeckmans, Alijt Ooms, Liesbeth t'Overlaeck en Gijsel ter Ayes
zijn in DV zelfs helemaal weggelaten. De `bruiloft van 1452' vormt in handschrift DV in feite geen thema meer, al wordt in de vite van Alijt Comhaer
nog wel even op haar voorspellende droom gezinspeeld. 77 Aangezien redactie D hoogstwaarschijnlijk een oudere ordening van de viten representeert,
moet de volgorde van de viten in DV wel zijn aangepast. Ook voor die ingreep is Griete Essinchghes de belangrijkste kandidaat.
Op tekstueel niveau zijn er in DV misschien ook de nodige aanpassingen
gedaan. Vergelijking is hier in het algemeen moeilijk, aangezien handschrift D door de bank genomen vitenredacties levert die ongeveer een
derde korter zijn dan in DV. (Het is overigens opmerkelijk te zien met welk
een verschil in woordkeus beide redacties hetzelfde verhaal vertellen.) Ook
de vite van Elsebe Hasenbroecks (j 1458), die bij wijze van proef aan een
nader onderzoek is onderworpen, is globaal zo'n dertig procent langer in
redactie Dv. 78 Desondanks is D op enkele plaatsen juist uitvoeriger. Dat
geldt bij voorbeeld voor de beschrijving van de wonderbaarlijke ervaring
van zuster Elsebe, die hierna verhaald wordt.
Op een tijt stont die vurige vlamme in den choer myt enen op gehevenen
gemoede in onsen lieven heren ende over dachte die grote waldaden die
hoer onse lieve here gedaen hadde mit groter dancberheit. Ende doe sie
aldus stont, quam sie mydallen van hoer selven. Ende doe sach sie inden
geeste dat gebenedyde herte ons lieven heren, ende omme dat herte
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genck een schone gulden bant, ende die bant was seer claer in wonderliker manieren. Ende in dat suete mynlike herte sach sie een apene
wonde, mer daer en genck geen bloet uut. Ende sie merckte dat in den
gulden bant die om dat herte genck wat geschreven was. Doe waert hoer
toe gespraken als myt eenre levendiger stemmen: `In ewiger mynnen heb
ic dy gemynt; daer omme dijnre ontbarmende heb ic dy tot my getagen'.
Van deser toesprekinge waert sie noch vuriger ende dancbare onsen
lieven heren, als hoer leven ende wanderinge wal bewees. Dat suete gebenedyde herte ons lieven heren dat liet [=zag eruit] recht als een menschen herte, mer het was brieder [=breder] ende ock niet so scharp
beneden, mer wat ront ende baven breet ende apen, want dat suete herte
ons lieven heren is altoes apen ende breet tot zalicheit der menschen. (D,
f. 116d-117b)
Sonderlinghe by pater Ludolphus tijt, doe sie stont inden choer, waert
hoer eens toe ghespraken `Van ewigher mynnen hebbe ic u ghemijnt;
daer om ontfarmende hebbe ic di tot my ghetaghen', dat zeer troestlick
ende ghenochlich was toe horen. (Dv, f. 105r)
Handschrift DV is veel bondiger: het reduceert dit visioen van zuster Elsebe
tot een inspreking van de Heer, waarvan vooral de vertroostende betekenis
wordt benadrukt. Tevens voegt het nog wat feitelijke informatie toe over
pater Ludolf van Kampen, die rector van Diepenveen was van 1449 tot
1455.
Het is nogal onwaarschijnlijk dat dit visioenverhaal later in handschrift D
is geïnterpoleerd. Hoe had Griete Koesters, de kopiiste van D, anno 1534
aan deze informatie uit Diepenveen moeten komen? Veel meer voor de
hand ligt dat zij de complete passage overnam uit haar vermoedelijke legger *Y. Dat zou erop duiden dat hier doelbewust in redactie DV is ingegrepen, want als het visioenverhaal van Elsebe Hasenbroecks in *Y voorkwam,
dan toch ook in *x, dat hoogstwaarschijnlijk het voorbeeld voor DV vormde.
De reden voor deze ingreep wordt nergens gemotiveerd, maar het ligt voor
de hand die te zoeken in de al eerder gesignaleerde terugdringing van de
mystieke cultuur in Diepenveen, waardoor men ook meer afstand ging nemen van extatische ervaringen. Ook de `ontmanteling' van het conglomeraat viten van de pestslachtoffers uit 1452 in redactie DV, dat immers was
gefundeerd op een voorspellende droom, kan op deze argwanende houding
worden teruggevoerd. Overigens stond Diepenveen toch al niet bekend als
een klooster waar men zo in het bovennatuurlijke geïnteresseerd was.
Katharina van Naaldwijk verschijnt na haar dood aan een observantbroeder
in Gouda, want, zo liet zij weten, in Diepenveen daer holtment al voer fantasien ende crancheit des hovedes dat daer gheapenbaert woert (Dv, f.
256v; zie ook § 6.2).
De hier besproken voorbeelden van aanpassingen, uitbreidingen en bewerkingssporen tonen hoe redactie DV van het Diepenveense zusterboek
een duidelijk eigen signatuur kreeg. Het is zeer waarschijnlijk dat Griete
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Essinchghes het brein is achter deze redactie, al zal zij zeker met anderen
(de priorin en/of de rector?) hebben overlegd. Griete treedt naar voren als
iemand die haar stof actief benaderde. Zij kopieerde niet slaafs haar voorbeeld, maar redigeerde het uitgangsmateriaal soms intensief, bracht een
nieuwe ordening aan en schreef in ieder geval één, maar vermoedelijk zelfs
een tiental nieuwe viten. Griete Essinchghes is dus niet alleen de kopiiste
van DV, maar ook een compilerende, hier en daar zelfstandig scheppende
auteur van een nieuwe redactie van het zusterboek van Diepenveen. 79 In het
zusterboek van Diepenveen kan men het devote vitengenre in zijn meest
uitgewerkte vorm observeren. Wat voor de redactie van Griete Essinchghes
geldt, geldt ook voor de andere overgeleverde redacties van het Diepenveense zusterboek (D en B) en vermoedelijk evenzeer voor de niet bewaard
gebleven teksten *x en *Y. Wanneer er een nieuwe tekst van het zusterboek
werd gemaakt, diende het voorbeeld uiteraard als uitgangspunt, maar het
werd door de redacteur(en) wel volgens een meer of minder uitgewerkt
concept opnieuw gemodelleerd.

6.4 De kroniek van Bethanië
In 1486 gaf Liesbeth van Bergen, priorin van het klooster Bethanië in
Mechelen van 1482-1503, een van haar zusters opdracht om een
kloosterkroniek te schrijven. Het Brabantse klooster bestond toen ongeveer
65 jaar. De kroniek zelf doet kort verslag van deze gebeurtenis.
Inden voorscreven jare van LXXXVI [=1486] soo wert desen boeck eerst
vergaedert ende ghecopuleert [=gecompileerd] van een der aermer suster
professie nonne in desen godtshuyse, die seer beswaert ende belast was
met grooter sieckten. Nochtans want sy dit godshuys van Bethanien altyt
heeft ghehadt in grooter weerden, soo heeft sy ter begheerten onser eerwerdigher priorinnen, mater Lysbeth van Berghen boven beschreven, dit
werck gheerne ende willichlyck beaerbeyt, al est haer gheweest seer lastich want die voorleden dinghen waeren veel ende seer verduystert overmidts lanckheyt der tyt eermen begoste ende dat veel persoonen waren
ghestorven. <W>erom sy bidt ootmoedelyck dat eenen yeghelyck wil verbeteren dat hy daer in vindt incorect, ende ten lesten bidt sy oock seer
hertelyck eenen yeghelycken diet sal lesen oft hooren om eenen ave maria, dat haeren naem mach werden gheschreven int boeck des levens ende
oock alle der gheender namen die in dit boeck syn ghescreven. Amen.
(Kroniek Bethanië, 1486)
De onbekende moniale uit Bethanië ontving haar speciale opdracht waarschijnlijk vanwege haar lichamelijke zwakte, die haar voor het zware
dagelijkse handwerk ongeschikt zal hebben gemaakt. Het lijkt alsof zij in
het citaat in de derde persoon over haar eigen werk schrijft, hetgeen niet
ongebruikelijk is in middeleeuwse prologen. Of dat werkelijk zo is, is
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moeilijk uit te maken. Het handschrift waaruit wij het middeleeuwse deel
van de kroniek van Bethanië kennen, is in één hand geschreven, die
doorwerkte tot omstreeks 1580. Deze hand is onmogelijk met die van de
zieke kroniekschrijfster te vereenzelvigen. Het is goed mogelijk dat de
kopiiste sub annis 1486 een stukje invoegde over de grondlegster van de
kroniek van Bethanië, ofwel dat zij een proloog-achtige tekst van haar
voorgangster parafraseerde.80
De anonieme eerste chroniste zag zich voor een moeilijke opdracht geplaatst. Zij beklaagt zich erover dat vooral de vroegste kloostergeschiedenis in nevelen gehuld is. Er zijn inmiddels al veel oudere zusters
overleden die haar met hun herinneringen hadden kunnen bijstaan. De mondelinge overlevering was voor deze zieke zuster kennelijk van groot belang. Toch moeten er ook documentaire bronnen beschikbaar zijn geweest,
die het grootste deel van de geschiedenis dekten. In het verslag over 1429
(hierna geciteerd) wordt de intrede van Liesbeth van Bergen, de latere priorin én de opdrachtgeefster voor deze kroniek, zo neutraal beschreven dat
het erop lijkt dat de auteur van dat stuk de toekomst niet kende. Vermoedelijk bestonden er al tamelijk uitvoerige registraties van (delen van) de oudste kloostergeschiedenis. De kroniek van Bethanië is vrijwel vanaf het begin bijzonder precies en gedetailleerd, al is de informatie over de eerste
jaren vrij summier. In de nieuwe opzet van 1486 werd er kennelijk uitvoeriger dan voorheen verslag gedaan.
Priorin Liesbeth van Bergen verstrekte de opdracht tot het schrijven van
deze kloostergeschiedenis, maar over haar motieven laat de tekst ons in het
ongewisse. $' Interne genre-aanduidingen ontbreken vrijwel geheel: slechts
eenmaal verwijst de tekst naar zichzelf met deser cronyken, verder laat men
het bij het neutrale desen boeck. 82 De kroniek van Bethanië ontstond tegen
het einde van de vijftiende eeuw, toen er in nogal wat vrouwenconventen
historiografische teksten werden geschreven: zusterboeken, maar ook
kronieken en tal van tussenvormen. 83 Bethanië sloot zich bij deze trend aan.
Kennelijk was er in dit klooster, of althans bij de priorin, voldoende historisch besef aanwezig om waarde te kunnen hechten aan een geschreven
geschiedenis. Een enkele keer wordt duidelijk aangegeven met welk doel
deze kroniek is geschreven, onder meer in een relaas over de eerste priorin
van Bethanië, Liesbeth Tayen van Tiel uit Diepenveen:
Dit es hier daerom ghescreven, op dat die ghene die inden beginne niet
en waeren, nu syn ende noch comen sullen doch kennisse hebben souden
vanden dinghen voorschreven, ende met werdigher danckbaerheyt Gode
te vierichlycker dienen, nachte ende dach, ghetrouwelycken biddende
voor die sielen der geender die ons godtshuys dus verre gheholpen hebben, becosticht ende beaerbeyt, soomen uut den nae beschreven schriften
noch claerlycker sal moeghen bekennen. (Kroniek Bethanië, 1432)
Deze kroniek is dus geschreven om bepaalde kennis van zaken door te
geven, om op te wekken tot devotie en om op te roepen tot gebed voor
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de zusters die Bethanië hebben groot gemaakt.84
Over de latere auteurs van de kroniek van Bethanië weten wij nog minder dan over de grondlegster. Het ligt voor de hand dat het werk door andere zusters werd voortgezet, veeleer dan dat de rector of een gezel dit zou
hebben gedaan, maar evenals bij de viten uit Diepenveen blijven hier de auteurs anoniem. De kroniekschrijfsters uit Bethanië beperken zich voornamelijk tot de personele en materiële geschiedenis van het klooster en
hebben daarbij veel aandacht voor de nauwkeurige weergave van namen en
aantallen. In deze nogal droge (maar historisch zeer interessante) opsommingen krijgt de persoonlijkheid van de chroniste nauwelijks kans om door
te klinken. Soms verandert dat even, wanneer de gemeenschap een gewaardeerd lid of een biechtvader is ontvallen en zij een korte levensschets
van de overledene opneemt.
In zijn grondvorm is de geschiedenis van het Mechelse klooster een annalistische kroniek: elkaar opvolgende auteurs tekenden van jaar tot jaar volgens een vast stramien de belangrijkste gebeurtenissen op. 8S De structuur
van de kroniek van Bethanië is helder en overzichtelijk. Per jaar wordt eerst
vermeld onder wiens commissariaat het klooster staat. In de beginjaren was
dat de prior van Eemstein, later die van Rooklooster, en in 1438 nam de
prior van Ten Troon bij Grobbendonk deze taak over. Daarna volgen de namen van de rector en de priorin. Is er sprake van een wisseling van de wacht
in een van deze drie functies, bij voorbeeld door overplaatsing of overlijden, dan volgt vrijwel zonder uitzondering een biografie van de betreffende
functionaris. In de kroniek worden verder alle nieuwe inkledingen, professies en sterfgevallen vermeld. Ten slotte worden belangrijke evenementen
uit de geschiedenis van het klooster beschreven, zoals bij voorbeeld bezoeken van leden van de keizerlijke familie."
Bij wijze van voorbeeld volgt hier het volledige verslag over het jaar
1429. 87 Het klooster bestond toen nog maar kort en de bronnen over die tijd
waren beperkt. Zo vroeg in de geschiedenis van het klooster waren er nog
nauwelijks sterfgevallen te noteren, en dus ook geen levensbeschrijvingen.
Inden jaere ons heeren Milli ende xxix.
In desen jaere voorschreven van xxix soo was rector dees godtshuys heer
Willem Berwouts voorschreven ende suster Lysbeth van Tyele, professi
nonne uut Diepeven, was doen priorinne.
Item inden selven jaere van xxix inder maent september ontrent alder
inghelendach, soo ontfinghen dese nae beschreven vyf persoonen dat
abyt der heyliger religien vander hant des eerwerdighen prioer van
Eymsteyn. Die dry waeren ghecleet nonne ende die twee ander conversinnen:
Die eerste, suster Lysbeth van Croenenborch, nonne.
Die tweede, suster Joanna Dierix, nonne.
Die derde, suster Margriete van Geerdege<e>m, nonne.
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Afb. 6. Plattegrond van het klooster Bethanië te Mechelen uit het jaar 1783
(Brussel, Algemeen Rijksarchief, Kaarten en plattegronden in handschrift
676).

144

DE KRONIEK VAN BETHANIË

Die vierde, suster Deliana Smolders, conversinne; dese wert naemaels
nonne.
Die vyfde, suster Margriete Nots, conversinne.
Item inden selven jaere van xxix ende inden eersten daeghe der maent
october op sincte Remigiusdach, soo ontfinghen oock vander hant des
eerwerdighen prioer van Eymsteyn, des morgens onder een lesende
misse, dat abyt der heyliger religien dese twee nae beschreven persoonen:
Die eerste, suster Margriete Hannemans, nonne.
Die ander, suster Kunegonda van Boxtel, conversinne.
Item inden selven jaere van xxix soo es ghecomen in desen godtshuyse
van Bethanien een jonffrouwe, geheeten Katharina van Eppegheem; dese
quam des anderen daechs nae sincte Lucasdach in october.
Item noch inden selven jaere van xxix soo es gecomen in desen godtshuyse een ander jonffrouwe, gheheeten Lysbeth van Bergen.
Item noch inden selven jaere van xxix soo es oock ghecomen in desen
godtshuyse jonffrouwe Katharina Nots.
Item noch inden selven jaere van xxix soo es ghecomen in desen godtshuyse een jonffrouwe gheheeten suster Joanna vanden Hoede.
(Kroniek Bethanië, 1429)
In de biografieën van rectoren en priorinnen hadden de auteurs wat meer
dichterlijke vrijheid dan bij deze opsommingen van data en fata. De
levensverhalen concentreren zich op het functioneren van deze personen in
hun ambt en de nadruk ligt sterk op hun verdiensten voor het klooster. Barbara van der Elst was priorin van 1475 tot 1482. De kroniek beschrijft in
het kort de ziekte die haar eerst tot abdicatie dwong en kort daarop haar
dood veroorzaakte. In drie zinnen wordt vervolgens haar spirituele gestalte
getekend.
Ende sy heeft nacht ende dach, vroech ende spade den suster voor
ghegaen in strengher observantien ende onderhoudinghe der ordenen,
want sy heeft gheweest als eenen spiegel der oetmoedicheyt ende een
neerstighe bie om te vergaederen veel schatten der doechden. Ende veel
menschen heeftse ghetrocken ter doecht overmidts haeren doechdelycken voorgaenden leven ende exempel, suete troestelycken ende
minnelycken woorden. Oock soo en spaerdese haer outheyt niet, maer sy
vervolchden den dienst Godts nacht ende dach seer neerstelyck tot
haeren lesten sieckten. (Kroniek Bethanië, 1482)
Daarna volgt een veel uitvoeriger stuk, waar gedetailleerd wordt ingegaan
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op de grote werken die onder deze priorin werden uitgevoerd. Ondanks de
politieke onrust vanwege het bijzonder strenge bewind van de Bourgondiërs wist zij te bereiken dat een deel van het kloosterpand werd voltooid,
evenals een turfschuur. Verder liet zij een visvijver aanleggen en werd er
onder haar leiding een deel van de muur gemetseld die het klooster omringde.
In de biografieën van de biechtvaders van Bethanië ligt het accent ook
vooral op hun verdiensten in het materiële vlak. Een bijzonder geval vormt
het levensverhaal van rector Kerstiaen van 's-Grevensande, ook wel
genoemd Christianus Bloots (t 1504). Hij was prior van Ten Troon – en uit
dien hoofde commissarius van Bethanië – maar deed in 1487 afstand van
het prioraat. Over de achtergronden van die opmerkelijke stap wijdt de
kroniek niet uit, maar vermoedelijk trad broeder Kerstiaen uit bescheidenheid terug. Broeder Jan van Peer, die op dat moment rector van Bethanië
was, werd door het convent van Ten Troon tot prior gekozen en Kerstiaen
van 's-Grevensande nam diens plaats in. Heer Kerstiaen heeft grote indruk
gemaakt als mens en als zielzorger; zelfs de hertog van Bourgondië, Philips
de Schone, sprak zijn grote waardering voor hem uit. Volgens de kroniek
beschikte Kerstiaen over
sonderlinghe veele bequaemheden ende puenten die dienlyck waren der
heyliger religien, want hy sonderlinghe devoet ende ghestadich
[=waardig] was inder celebreringhe der heyligher missen, Typ ende seer
ghestichtich in seeden, soo dat hy altyt toenende was voor alle menschen
een devoete heylighe wandelinghe, nochtans was hy seer suet ende goederthieren in toesprake, soo dat geestelyck en werelycke persoonen seer
in hem ghesticht werden. (Kroniek Bethanië, 1487)
Kerstiaen was gezien zijn levensloop en optreden een levend voorbeeld van
devote nederigheid, maar dat aspect wordt door de kroniek maar nauwelijks
uitgewerkt. Er is vooral waardering voor de manier waarop deze rector het
klooster verdedigde tijdens de politieke twisten van die tijd.$$
Bijzondere aandacht is er in de kroniek steeds voor de bouwgeschiedenis
van Bethanië. In de biografieën van de priorinnen wordt steeds in detail
beschreven wat zij aan nieuwbouw en verbouwingen voor hun verantwoordelijkheid namen. De revisie van de refter in 1515 vond plaats onder het
toezicht van priorin Margriete Oddyns (t 1541) en rector Tielman Schuermans 01537) – de kroniek noemt hem zelfs een man van timmeringhe.
Speciaal voor degenen die na de verbouwing zijn ingetreden, volgt een
schets van de oude toestand:
Synde op dese selve plaetse soo was hy [=de refter] alsoo veer, niet
hoogher dan den muer hoeck en is. Ende daer boven lach eenen solder
ende was eenen dormpter [=slaapzaal] daer de werck susteren sliepen.
Ende want hy soo wyt is, soo stonden vier groote balcken lanckx door
den refter. L.] Ende het waren al groote houten vensteren sonder
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ghelasen [=ruiten] al nae die oude wet, soo dat hy bat ghelyckten eenen
stal dan eenen refter. (Kroniek Bethanië, 1515)
Hier is geen spoor van verheerlijking van de oude, primitieve toestanden,
zoals in het zusterboek van Diepenveen. Integendeel, de auteur is blij met
de zegeningen van de vooruitgang en laakt de `oude wet' van ascese en soberheid. Voorbij waren de tijden waarin er soo st<e'rcken rueck vander
spysen in de refter hing dat den susteren dochte dat sy sieck werden van dat
hen die locht al int hooft sloech (Kroniek Bethanië, 1515).

6.5 Kroniek en zusterboek
De kroniek van Bethanië en het zusterboek van Diepenveen leggen allebei
de geschiedenis van een Windesheims vrouwenklooster vast, maar ze doen
dat op verschillende wijze en met uiteenlopende bedoelingen. Het verschil
tussen beide werken laat zich goed aflezen uit de episode over de inrichting
van Bethanië door enkele zusters uit Diepenveen, die in beide bronnen is
beschreven. In 1424 werden er initiatieven ontplooid om Bethanië bij het
Kapittel van Windesheim in te lijven. Pater Willem Berwouts uit Groenendaal werd rector en uit Diepenveen kwamen Liesbeth Tayen van Tiel
(t1452) en Janne van Diest (11444) over. 89 Zij werden geacht, respectievelijk als priorin en als procuratrix, de Diepenveense leefwijze in Bethanië te introduceren. De beide zusters uit Diepenveen verbleven in
Mechelen van 1423 tot 1432. Over het succes van deze kloosterhervorming
lopen de lezingen van kroniek en zusterboek sterk uiteen.
Afgaand op de kroniek van Bethanië verliep het prioraat van Liesbeth
Tayen vrijwel rimpelloos:
Dese suster ende moeder Lysbeth voorschreven is gheweest die alder
eerste gheordineerde ende gheconfirmeerde priorinne dees convents van
Bethanien voorschreven, den welcken godtshuyse sy seer moederlycke,
seer minnelycke ende seer ghetrouwelyck ghedint heeft ende voort gheholpen in menichvuldighen profyte die sy desen voorschreven godtshuyse te menigher tyt ende plaetsen ghedaen heeft, ghelyckerwys den
susteren die doen ter tyt by haer woonden wel condich was. (Kroniek Bethanië, 1423)
Ook over Janne van Diest wordt de loftrompet gestoken. Zij heeft het beheer over de materialia ernstig, ootmoedig en liefdevol vervuld. Als de
Diepenveense monialen in 1432 naar huis terugkeren, roemt de kroniek de
grote kwaliteiten van Liesbeth Tayen en Janne van Diest nogmaals. Ook in
de levensbeschrijvingen van deze zusters ligt de nadruk op de verdiensten
die zij hadden voor de opbouw van het klooster.
Het verslag van de hervorming in het zusterboek van Diepenveen wijkt
sterk af van dit beeld. Met name priorin Liesbeth Tayen van Tiel blijkt ern-
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stige conflicten te hebben gehad met haar Brabantse ondergeschikten.
Sie [= Liesbeth en Janne] toghen toe samen heen in ghehorsamheit ende
dat om die minne Gades, dien sie inder waerheyt mynden ende lief hadden. Nochtant en begheven sie Dyepenven niet sonder grote zwaerheit
des harten, inwendich ende uutwendich. Dat en was niet te verwonderen,
want Dyepenven en was daer niet toe wynden [=vinden]. Ende doe sie
daer quemen, deden sie hoer beste hem Dyepenvens ghewonte in toe
prenten ende hoer maniren hem te leren ende zeer daeromme arbeiden
van buten ende van bijnnen om daer een goet fondament toe legghen mitter hulpe ons lieven heren. Als sie trouwelick ende goddienstlick ghearbeit hadden neghen jaer lanck ende daer een goed reyment ghemaket
hadden [=een goed beheer hadden gevoerd] mitter hulpe Gades, soe
bestoent daer op toe spruten dat hoelt der wettentheit [=begon daar het
hout der (eigen)wijsheid te onspruiten], alsoe dat hem dochte dat sie toe
strack ende toe rechtvierdich was, meer deser [nl. de opstandelingen] en
was nochtant niet volle [=veel], meer dese creghen enen helen afkier van
hoer, alsoe dat die gode suster van Diest ghenoch toe done hadde sie toe
vreden toe setten [=te kalmeren] ende hem die passien uut toe slaen
[=hun boosheid te verjagen] nacht ende dach. (Dv, f. 363v-364v; vgl. D, f.
160b-c)
Er stond een groep van zusters op die vond dat de priorin veel te streng optrad. Janne van Diest bemiddelde tussen beide partijen, maar slaagde er niet
in het conflict op te lossen. De precieze toedracht tot de abdicatie van Liesbeth Tayen blijft onduidelijk. Verzocht zij daar uit eigener beweging om of
werd zij niet meer herkozen door het convent van Bethanië? De zusters van
Bethanië hadden Janne van Diest wel als nieuwe priorin gewild, maar die
ging liever met Liesbeth Tayen mee, die naar Diepenveen terugkeerde. 90 De
missie naar Brabant liep vanuit Diepenveens perspectief dus op een teleurstelling uit.
We stuiten hier op een belangrijk mentaliteitsverschil tussen Diepenveen
en sommige andere Windesheimse vrouwenkloosters. Lang niet alle kloosterhervormingen vanuit Diepenveen waren even geslaagd. Zo ondernam
Griete Dagens een moedige maar vruchteloze poging om het Arnhemse Bethanië naar Diepenveens model in te richten. Zij vond bij het nemen van
maatregelen steeds de rector op haar weg, die zich kennelijk niet zo tot de
Windesheimse strengheid aangetrokken voelde. 91 Diepenveen stelde doorgaans zijn beste zusters voor dit soort ondernemingen beschikbaar. Deze
hervormsters stelden vermoedelijk eisen waaraan zij misschien zelf konden
voldoen, maar die voor de gemiddelde kloosterlinge te hoog gegrepen
waren. Ook de botsing tussen Liesbeth Tayen en het convent van Bethanië
vond haar oorzaak in een verschil van mening over de vereiste mate van
strengheid van de kloostertucht.
In het algemeen moet de sfeer in Bethanië een stuk gematigder zijn
geweest dan in het bijna fanatieke Diepenveen. De kroniek en het zuster-
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boek stralen deze verschillen in opvatting ook uit. Een goed voorbeeld
vormt de manier waarop in beide werken levens van enkele gewezen abdissen van adellijke nonnenstiften worden beschreven. Jutte van Ahaus
(t1408), abdis van het nonnenstift in Vreden (Westfalen), werd al eerder
ten tonele gevoerd (§ 3.4). Zij kwam naar Diepenveen om er verdieping van
haar innerlijk leven te zoeken. Jutte gaf in Vreden haar kleine nichtje Griete
van Ahaus (t 1458) een opvoeding. Griete werd later abdis van de benedictinessen van Freckenhorst bij Munster. In 1423 volgde Griete de weg van
haar tante: omdat haar rijkdom en hoge positie een zuiver geestelijk leven
in de weg stonden, ging ook zij naar Diepenveen.92
In Bethanië arriveerde in de loop van het jaar 1455 de voormalige abdis
van de rijksabdij te Thorn, Jacoba van Loon-van Heinsberg (t 1466). 93 Het
is vooral aan haar overvloedige giften aan Bethanië te danken dat er in de
kroniek veel aandacht aan haar wordt besteed. De kroniek noemt haar zelfs
de tweede stichteres, na Maria van Boutershem. Met Jacoba van Loon
kwamen uit Thorn twee andere jonkvrouwen mee, Christine van Rijswijk
en Joanna van Chaboth. De komst van de drie zusters werd kennelijk ook
ingegeven door het verlangen naar een zuiver geestelijk leven. Jacoba van
Loon nam de status van familiaris aan, waardoor zij geen ambten kon
vervullen. Zoals we al eerder zagen, hield zij zich intensief met meditatieve
oefeningen bezig (§ 4.3). Ook voegde zij een opmerkelijke activiteit aan
het traditionele kloosterprogramma toe: Jacoba liet een formerye, een
drukkerij, bouwen, waar met houtblokken religieuze afbeeldingen en teksten werden afgedrukt (afb. 1 en 7). Gezien het onderschrift van de Ecce
panfis angelorum-prent waren de drie zusters uit Thorn samen met enkele
anderen betrokken bij het werk in deze drukkerij. 94 Christine van Rijswijk
leefde twaalf jaar in Bethanië als familiaris, maar gaf uiteindelijk de
voorkeur aan de monialenstaat. Omdat de liturgische verplichtingen in het
Windesheimse Bethanië haar echter te zwaar vielen, vertrok zij naar een
regularissenklooster waar men alleen de getijden van Onze Lieve Vrouw
bad. 95 Joanna van Chaboth bleef wel in Bethanië en legde in 1464 professie
96
af.
In de biografie van Jacoba van Loon is haar vrijgevigheid een 'leidmotief'. Haar komst naar Bethanië leidde tot een aanzienlijke uitbreiding van
het gebouwencomplex. Jacoba liet op het kloosterterrein een huis bouwen
voor zichzelf, dat na haar dood aan het klooster toeviel. Ook al haar andere
schenkingen, groot en klein, worden stuk voor stuk beschreven. Zo liet zij
het koor opsieren met een blauw zijden kleed voor het altaar, een groot crucifix en een gouden beeld van Onze Lieve Vrouw. De vite van Griete van
Ahaus is op dit punt juist opmerkelijk vaag; deze beperkt zich tot de vermelding dat zij al haar goed weggaf aan wie het nodig had. Binnen het
bestek van het zusterboek volstond die mededeling, want daar is maar weinig belangstelling voor materiële zaken. Uit Grietes handelen blijkt dat
haar bekering volkomen is en dat hoeft niet in detail te worden
toegelicht.
Minstens even opmerkelijk zijn de verschillen tussen kroniek en zuster-
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boek in de benadering van het thema `eten en drinken' . Het Diepenveense
zusterboek schetst het gedrag aan tafel van Jutte van Ahaus als volgt:
Sie plach dat alre snodeste ende onbequaemste uutter scottelen toe nemen eer een ander toe sach; daer en konde niemant bi comen toe sitten
die soe behende [=vlug, behendig] was die hoer voer conde comen dat
onbequaemste uutter scottelen toe nemen, dat hoer die susteren scuweden daer bi toe sitten over tafele, want siet tot horen goede niet liden
en mochten. Ende sommich en mochtens niet sien van sericheit des
harten als sie dachten wie sie weer ende wie sie gheweest hadde. (DV, f.
136r; vgl. D, f. 36c-d)
Het nemen van het onsmakelijkste voedsel is geheel niet in overeenstemming met de staat van een voormalig abdis en sommige zusters lijken dan
ook met pijn in het hart toe te kijken. Maar Juttes gebrek aan kieskeurigheid
bewijst wel dat ze in staat is zich volkomen te vernederen, en dat wil het
zusterboek demonstreren. Elders wordt beschreven hoe Jutte van Ahaus de
laatste restjes van de visgraten kloof die door werklieden waren weggeworpen. 97 De kroniek van Bethanië laat een andere opvatting ten aanzien van de
verzorging van de inwendige mens zien. Een van de lofprijzingen over Jacoba van Loon luidt:
Oock in die leste urs haers levens soo begeerden sy datmen den susteren
emmer weldoen soude van spyse ende van drancke tot haeren uutvaert.9S
Aan de toon van het relaas valt af te lezen dat de zusters van Bethanië zich
dit maal goed lieten smaken.
In schril contrast met de ascese die het Diepenveense zusterboek predikt,
staan de beschrijvingen van feestmalen in de kroniek van Bethanië. Het
vieren van feesten en jubilea nam daar in de zestiende eeuw een hoge
vlucht. 99 Niet zonder welbehagen wordt bij deze gelegenheden vermeld dat
er gebraad gegeten werd, hoeveel wijn er werd geschonken, wie de kosten
van het feestmaal voor haar rekening nam enzovoort. Een voorbeeld:
In desen selven jare, des sondaechs binnen die octave van allen
heylighen, soo hielmen groote feeste van dat jubilee van onse beminde
suster Barbara van den Dorpe. Ende sy gaf ons een ryckelycke maeltyt
ende beeldekens [=prentjes] te menighen tyde, want sy was den convente
altyt gunstich. (Kroniek Bethanië, 1519)
Het werd gewoonte dat de jubilaris – dat kon zowel de rector, de priorin als
een zuster of donatin zijn – het convent een maaltijd met wijn aanbood en
de zusters allemaal een kleinigheidje gaf, bij voorbeeld een (bid)prentje.'°°
Soms werden er bij die gelegenheden ook teksten voorgedragen. Bij de jubilea van rector Tielman Schuermans in 1530 en priorin Margriete Oddyns
in 1539 werden gedichten en refreinen gelezen. Beide oversten werd een
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Afb. 7. Een houtsnede van Jezus, die in de stad Bethanië Lazarus, Maria en
Martha bezoekt. Gedrukt omstreeks 1465 in het klooster Bethanië te
Mechelen (Mechelen, Stadsarchief, Houten lade A, nr. 23).

151

DEVOTE

BIOGRAFIE

EN

HISTORIOGRAFIE

speciaal jubileumboek aangeboden waarin de voorgedragen teksten waren
vastgelegd. Geen van beide boeken is bewaard gebleven; over de inhoud
van deze voordrachten is dan ook niets bekend.101
De kroniekschrijfster beschrijft al deze festiviteiten met onmiskenbaar
genoegen. Zij kan haar boosheid dan ook nauwelijks verhelen als het generaal kapittel het vieren van jubilea in 1544 verbiedt. 102 Maria de Latere,
priorin van 1541 tot 1573, wilde het kapittel wel gehoorzamen – zo staat
het er letterlijk – en liet daarom een paar jubilea ongevierd passeren. Later
kreeg zij gedaan dat er toch uitbundiger bij feestdagen mocht worden stilgestaan, waarna de schade volop werd ingehaald. 103 Dat Maria de Latere
wel terughoudenheid betrachtte, blijkt uit het verslag van haar eigen jubileum. De jubilaris wilde bij voorbeeld liever geen lofdichten, tot groot
verdriet van het convent. Maar omdat zij er niet zeker van was haar jubileum te zullen halen, nam deze priorin wel tweemaal een voorschot op
haar feest, zodat het in feite driemaal werd gevierd.104
We dienen natuurlijk op te merken dat de ascetische hoogstandjes uit
Diepenveen plaats vonden in de vijftiende eeuw. In 1413 bij voorbeeld
moest de moeder van Katharina van Naaldwijk speciale toestemming
vragen aan de prior van Windesheim om het convent van Diepenveen gebraden gans aan te bieden bij gelegenheid van de professie van haar dochter. 105 De jubileumverslagen dateren allemaal van na 1500, en Bethanië zal
niet het enige Windesheimse vrouwenklooster zijn waar dergelijke feesten
werden gevierd. Daar staat tegenover dat in Diepenveen in het jaar 1524
handschrift DV werd geschreven, een nieuwe redactie van het zusterboek.
Daarmee werd op zijn minst de intentie uitgesproken dat men ook in de zestiende eeuw in Diepenveen het ideaal van armoede en ascese levend wilde
houden. Er blijven dus grote verschillen in religieuze opvatting tussen
Diepenveen en Bethanië aanwijsbaar.
Het gaat ongetwijfeld te ver om de Diepenveense voorkeur voor het
vitengenre volledig te verklaren uit dit mentaliteitsverschil, maar er bestaat
toch wel enig verband. Het klooster Diepenveen is een belangrijke drager
van de vrouwelijke traditie van de hervormingsbeweging van de Moderne
Devotie, net zoals het Meester-Geertshuis. Wanneer deze gemeenschappen
hun geschiedenis gaan vastleggen, kiezen zij een literaire vorm die hun
geestelijke idealen het best tot hun recht doet komen. Het zusterboek laat
treffend zien hoe een succesvolle spirituele gemeenschap is opgebouwd uit
individuele personen, vaak pioniers, die zichzelf weten te overwinnen. Bethanië zou ook nooit zonder het idealisme van enthousiaste individuen tot
ontwikkeling zijn gekomen, maar dat weegt kennelijk veel minder zwaar in
het beeld dat dit klooster van zichzelf had of wilde uitdragen. De kroniek
van Bethanië schetst ons een zelfbewuste kloostergemeenschap, die trots is
op wat zij van jaar tot jaar bereikt heeft. Een eventueel hervormingsideaal
maakt van dat zelfbewustzijn geen deel uit.
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7
TWEE GEESTELIJKE VRIENDINNEN
UIT FACONS

In het jaar 1490 achtteaus
noodzakelij zich op de
p Innocentius viii het noodzakelijk
te stellen van de gang van zaken in het Windesheimse monialenklooster Facons. Hij stuurde Lubbert Vyncke, abt van het benedictijnse
dubbelklooster Dikninge bij Ruinen, als afgezant naar Antwerpen.
Verslagen over de situatie die de abt uit Drenthe in Facons aantrof, zijn niet
bewaard. De zeventiende-eeuwse chroniqueur van Facons, rector Christophorus Caers (t 1673), maakt slechts kort melding van de komst van de abt
van Dikninge in 1490. Over de achtergronden van deze visitatie vertelt hij
(wijselijk?) niets meer dan dat de paus ter ore was gekomen dat men in Facons ongedisciplineerd leefde.1
Caers maakt elders in zijn kroniek van Facons wel melding van zaken die
wijzen op een verslapping van de kloostertucht. In 1451 bracht zuster Angela van Zuylen bij haar professie als medegave een rente mee, die moest
worden aangewend om het gehele convent tweemaal per week van goet wel
gelyst, nieu gesprengt [=besprenkeld (met zout)] ende vorgesoden scapen
vleesch, in elcken schotel een goet redelyck stuck te voorzien (Naem- en
doodtboeck, p. 71-73). En in 1460 nam de Antwerpse magistraat het besluit
om Facons vrij te stellen van de betaling van de accijns op gesuikerde wijn.
Omdat de zusters vaak zwak of ziek waren en in een koude behuizing
woonden, moesten ze vaak warme wijn drinken. 2 Vergelijken we beide
gevallen met de in Diepenveen heersende onverschilligheid over het te nuttigen voedsel – die onmiskenbaar het Windesheimse ideaal representeert –
dan lijkt men ook in Facons duidelijk minder streng op dat gebied. Een niet
mis te verstaan teken van de erosie van het geestelijk leven in Facons ten
slotte was het initiatief van Catharina Steeyncx, die bij haar professie in
1477 het wollenwerck afkocht. De prior superior van het Kapittel van Windesheim protesteerde weliswaar hevig tegen deze ongehoorde aantasting
van de observantie, maar het lukte hem toch niet om de ondermijning van
deze hoofdpijler van het Windesheimse kloosterleven ongedaan te maken
(zie § 3.4).
De paus had dus zeker reden om Facons te laten visiteren, want het
geestelijk leven stond er niet op een al te hoog peil. Maar in 1489, nog voor
abt Lubbert het klooster kon bezoeken, werd het al door de gesel Gods
getroffen. Jacomijne Costers (t1503) was een van de zusters die door de
pest werd besmet, maar zij overleefde de ziekte op het nippertje. In een visioen werd haar geopenbaard hoe slecht het er met haar geestelijk leven en
dat van haar medezusters voor stond. Jacomijne nam zich voor om in Facons een geestelijke ommekeer te bewerkstelligen. Om haar zusters van deze boodschap te overtuigen, stelde zij haar bloedstollende visioen op schrift.
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In dit hoofdstuk wordt geprobeerd om het auteurschap van Jacomijne
Costers te plaatsen in de context van het verval van de observantie in Facons. Omdat er over haar persoon nog nauwelijks iets bekend is, volgt eerst
een overzicht van Costers' levensloop aan de hand van de beschikbare
bronnen (§ 7.1). Daarna komt het visioen van 1489 ter sprake, dat het leven
van Jacomijne Costers zo ingrijpend veranderde. We onderzoeken de ontstaansgeschiedenis van haar Visioen en exempel, waarna een samenvatting
met bespreking volgt (§ 7.2). De derde paragraaf is gewijd aan de wijze
waarop deze bevlogen zuster met behulp van geschriften het kloosterleven
trachtte te verbeteren. Tevens wordt daar ingegaan op de vraag in welke zin
zij Facons wilde hervormen (§ 7.3). Het hoofdstuk wordt beëindigd met een
beschouwing over Mechtild van Rieviren (t 1497), medezuster en vertrouwelinge van Jacomijne Costers. Mechtild heeft ons geschriften nagelaten
die blijk geven van een innige verhouding met Christus (§ 7.4).

7.1 Jacomijne Costers
In het Register, zijn kroniek van Facons, last Christophorus Caers een uitweiding over Jacomijne Costers in, hoewel zij niet meer dan een `gewone'
moniale was. Die aandacht is geheel en al te danken aan de bijzondere
belevenis die Jacomijne in het bewogen jaar 1489 ten deel viel. Caers
beschrijft eerst de pestepidemie die Brabant toen zo hard trof dat zij alleen
in Brussel al dertigduizend slachtoffers eiste. Aansluitend laat hij de wederwaardigheden van Jacomijne Costers volgen:
Int selve jaer was hier int cloester oyck de peste, waer van datter dry susteren sterven. Als doen seyt men dat suster Jacomyne Ziericx, int doodtboeck genompt Costers, soude verscheyden geweest hebben vanden lyve
ende haer ziele soude vanden engel geleyt syn geweest voor Godt, der
rechtveerdigen rechter, dan door voorspraeck vande maget Maria,
moeder Godts, is weder gekeert naer haer liechaem, dat den engel interim hadde geroert oftet leefden. Sy was recht voor dese priorinne
[Clara Box] geproffessit ende leefde int eerste seer roeckeloos inde ordre, niet tegenstaende dede alle saterdagen eenige goede wercken ter
eeren van de heilige moeder Godts, waerom sy oyck haer advocaterse in
haeren uyttersten noodt is geweest, naer den wercken sy haer leven heeft
gebetert ende veele schoone leringe heeft geschreven, soe uyt een
boecxken daer af gemaect is te sien. Watter vande waerheyt is laete een
igelyck vry te oordeelen, door dien ick hier van in geene boecken van de
rectoren iet bevinde geschreven oft geruert. (Register, f. 28r-v)
Caers geeft Jacomijne Costers het voordeel van de twijfel: haar geschriften
zijn hem bekend uit een boekje dat kennelijk nog in het klooster werd bewaard, maar bij gebrek aan bevestiging door vroegere ambtgenoten houdt
hij zijn twijfels over de authenticiteit van het gebeurde.
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In het dodenboek van Facons, waarin alle zusters aan bod komen, geeft
Caers een levensbeschrijving van Jacomijne Costers, die ook daar langer is
dan gebruikelijk.'
Suster Jacoba Kosters, diemen anders nompt Ziericx, professide anno
1483, den 11. novembris. Van dese wort geseyt als datse, gestorven
synde, is gebrocht voor den rechterstoel Godts ende soude vanden selven
om haer roecloos leven verdompt syn geworden, ten waere de heilige
moeder der genade Maria haer hadde verbeden, tot wiens dinst sy alle
saterdagen iet goets pleeg te doen. Naer ettelycke uuren is de siele weder
in haer liechaem gekeert ende heeft met beternisse van haer leven ende
goede schriften diese achtergelaten heeft getoont dat haer iet wonders
overkomen was ende is salichlyck gestorven anno 1503, den 28. april.
(Noem- en doodtboeck, p. 84 nr. 104)
Kennelijk vergist Caers zich hier in de voornaam, want alle andere bronnen
spreken van Jacomijne, ook zijn eigen Register. Wat haar achternaam betreft, we vinden zowel de combinatie Jacomijne Costers als Jacomijne
Ziericx. Om verwarring te voorkomen wordt hier verder de naam Jacomijne
Costers gebruikt.4
De biografie van de visionaire uit Facons kan worden aangevuld met informatie uit handschrift Wenen, 0sterreichische Nationalbibliothek, s.n.
12.827. Deze codex is van cruciale betekenis voor de overlevering van het
werk van Jacomijne Costers (en dat van Mechtild van Rieviren). Het
Weense handschrift dateert pas uit de zeventiende eeuw, om precies te zijn
uit 1651. De Vooys noemt het terecht als een belangrijke bron van middeleeuwse exempelen, maar het is in de eerste plaats een bundeling van teksten die verband houden met de geschiedenis van het klooster Facons (die
overigens wel een exemplarische betekenis hebben). 5 Het is veelzeggend
dat het handschrift opent met het Visioen en exempel van Jacomijne Costers; kennelijk geldt dat als een markant punt in de kloostergeschiedenis.
Verspreid over de codex volgen daarna nog diverse teksten van haar hand.
De kopiist van dit handschrift moet rijkelijk hebben geput uit het boek met
werken van Costers waaraan rector Caers in zijn Register refereert. In een
levensbeschrijving van Jacomijne Costers die op het visioen volgt, zijn ook
allerlei citaten, uitspraken en tekstfragmenten van deze bijzondere
ingezetene van Facons verwerkt. Dit wekt het vermoeden dat de kopiiste/auteur van het Weense handschrift misschien ook persoonlijke notities
van Jacomijne Costers heeft kunnen benutten, vermoedelijk wel haar
rapiarium.6
Volgens de introductie op haar Visioen en exempel werd Jacomijne door
de pest getroffen toen zij zevenentwintig jaar oud was. ' Zij moet derhalve
in 1462 of 1463 zijn geboren. Op haar twintigste, in 1483, deed Jacomijne
professie, maar in het begin nam zij het kloosterleven naar eigen getuigenis
maar weinig serieus. In 1489 werd Jacomijne Costers dan door de pest
getroffen. Zij leek ten dode opgeschreven, maar haar ziel keerde, na een
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tocht door het hiernamaals, terug in haar schijndode lichaam. Deze bijnadoodervaring heeft Costers' leven een volkomen andere wending gegeven.
Volgens haar zeventiende-eeuwse biografe lachte zij nadien nooit meer en
weende zij des te vaker. Er bevond zich sindsdien ook een voortdurend etterende wond ter hoogte van haar hart, als ware het om haar te herinneren
aan de schrikwekkende belevenissen uit 1489. 8 Naar alle waarschijnlijkheid
markeert deze ingrijpende ervaring ook het begin van Jacomijne Costers'
optreden als schrijfster van geestelijke teksten.
Jacomijne was sinds haar visioen sterk geneigd om zich uit de gemeenschap terug te trekken. Zij leidde een leven van ingekeerdheid en ontving
nog meer godservaringen. Het Weense handschrift beschrijft een revelatie
waarin Christus haar de zin van het lijden verklaarde, terwijl Jacomijne zelf
in een brief verslag heeft gedaan van een verschijning van Sint-Anna (zie
daarover § 7.3). 9 Zij had in Facons een geestelijke vriendin met wie zij talrijke `secreten en visioenen' uitwisselde; het lijdt nauwelijks twijfel dat
deze vertrouwelinge Mechtild van Rieviren was (zie § 7.4). Gedurende de
laatste veertien jaar van haar leven was zuster Jacomijne door haar verstorven leefwijze een voorbeeld voor haar medezusters. Vermoedelijk werd
zij uiteindelijk toch nog slachtoffer van de pest: in 1503 sloeg de vreselijke
ziekte weer toe in Facons, waardoor elf nonnen en acht donatinnen stierven.
Jacomijne Costers overleed op 28 april van dat jaar.10

7.2 Verslag van een tocht door de hel
De `proloog' van Jacomijne Costers' Visioen en exempel plaatst ons meteen
in de gecompliceerde overleveringssituatie die zo typerend is voor de middeleeuwse visioenenliteratuur.
Dit is het visioen en exempel vande gelucksalige religieuse suster Jacomijne Costers, met bij naem Zirix, een religieus van ons clooster, en
tis geschiet int jaer ons heeren 1489. De religieus hevet self geschreven,
wantet haer vande heilige drijvuldicheijt bevolen was op haer eeuwige
verdommenis, en sij schreef dat al oftet aen een ander gebeurt waer. En
dit is daer uut geschreven; het is seer notabel en profijtelijck voor alle
menschen. (Visioen en exempel, r. 1-6)
Hier is iemand aan het woord die met enige afstand over Jacomijne Costers
spreekt; naar alle waarschijnlijkheid is het haar zeventiende-eeuwse
`tekstuitgever', maar het zou ook een eerdere redacteur kunnen zijn. Wij
weten nauwelijks iets over de manier waarop de visioenervaring van Jacomijne Costers is overgebracht in de visioentekst zoals wij die nu kennen. 11 Theoretisch is het mogelijk dat Visioen en exempel pas in de zeventiende eeuw werd geschreven, op basis van nagelaten persoonlijke notities
van Costers. Maar omdat deze tekst inhoudelijk sterk is toegesneden op de
situatie aan het einde van de vijftiende eeuw, is dat onwaarschijnlijk. Ik ga
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er daarom vanuit dat Jacomijne Costers zelf haar visioentekst heeft
geschreven – misschien wel enkele jaren nadat ze het visioen in 1489 ontving – en dat Visioen en exempel een in onbekende mate geredigeerd afschrift daarvan is.12
In de zojuist geciteerde aanhef van Visioen en exempel zijn meer karakteristieke kenmerken van het middeleeuwse visioen aanwijsbaar. In de eerste plaats is er het goddelijk schrijfbevel, hier uitgevaardigd door de
Heilige Drievuldigheid, dat uiteindelijk tot de optekening van het visioen
heeft geleid. 13 Op deze manier legitimeerde Costers haar optreden als auteur en als brenger van een misschien niet zo welkome boodschap. Binnen
de institutionele verhoudingen van de Kerk konden vrouwen in de middeleeuwen nauwelijks enig gezag laten gelden. Met behulp van visioenen
en andere bovennatuurlijke ervaringen wisten velen zich toch een zekere
autoriteit in geestelijke kwesties te verwerven.14
Verder valt op dat in Visioen en exempel het vertelperspectief is verschoven naar de derde persoon. Zo creëerde Jacomijne Costers voor
zichzelf enige afstand tot haar eigen huiveringwekkende ervaringen. Voor
haar publiek bood deze ingreep de gelegenheid om het visioen los te maken
van de persoon van Costers. En misschien heeft Costers zich ook mede
laten leiden door het schrijfverbod van 1455, dat het koorzusters van Windesheim immers verbood om visioenen te schrijven die uit hun eigen geest
voortsproten (zie § 1.3)."
De tweevoudige genre-aanduiding visioen en exempel in de aanhef van
dit werk van Jacomijne Costers is opmerkelijk, maar ook zeer treffend.16
Het visioen vestigt zo alle aandacht op het voorbeeld van deze slappe zuster
uit Facons, die haar zondigheid inziet, berouw krijgt en zich tot een waardiger leven bekeert. Met exemplarische figuren was men in het milieu van de
Moderne Devotie wel bekend, getuige de talrijke broeder- en zusterboeken.
De vorm waarin Jacomijne Costers haar exempel giet is echter uniek, in
ieder geval voor de Windesheimse koorvrouwen. Zij maakt haar oproep tot
een zuiver geestelijk leven aanschouwelijk met behulp van het beeld van
een tocht door hemel, hel en vagevuur.
De klassiekers van het eschatologische genre in de middeleeuwen zijn
Sint-Patricius' vagevuur en Tondalus' visioen. Costers heeft in ieder geval
het laatste werk goed gekend; het leverde het raamwerk voor de beschrijving van haar eigen tocht door het hiernamaals en verder ontleende zij hier
en daar beelden en situaties aan Tondalus' visioen. De Ierse ridder Tondalus mocht – of moest – de gehele mensheid in de verschillende afdelingen van het hiernamaals aanschouwen. De Antwerpse moniale beperkt zich
in haar Visioen en exempel uitsluitend tot haar eigen kring, die van de
geestelijkheid. Bovendien schrijft zij vrijwel alleen over religieuzen die in
de hel en in het vagevuur verblijven. Voor wat de hemelse zaligheid betreft,
verwijst zij kortheidshalve naar het relaas over Tondalus, dat in Facons
kennelijk voorhanden was: Maer ick gaen dat cortelijck voorbij, want het
stoet clarelijck int visioen van Tondalus (Visioen en exempel, r. 816-817).
Costers' Visioen en exempel is, samen met de schilderijen van Jeroen
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Bosch, een van de belangrijkste voorbeelden van vijftiende-eeuwse Tondalus-receptie in de Nederlanden. " Daarnaast kan ook het leven van Johannes de Evangelist uit Jacobus de Voragine's Legenda aurea Costers hebben
geïnspireerd tot het schrijven van haar visioen.'8
Om de echtheid van de ervaring van Jacomijne Costers te garanderen,
wordt de toedracht tot het visioen in het Weense handschrift zo exact mogelijk beschreven. De pestepidemie die de Zuidelijke Nederlanden in 1489
trof, bereikte in augustus het klooster Facons. Jacomijne Costers merkt op
het octaaf van Sint-Laurens – dat wil zeggen: de achtste dag na diens feestdag (17 augustus) – dat ook zij door de ziekte is aangetast. De dood opeens
recht in de ogen kijkend, beseft de jonge non hoe kwalijk zij tot dusver
heeft geleefd. Op haar ziekbed legt zij voor het eerst in haar leven een eerlijke biecht af, ook al wordt die niet door oprecht berouw, maar door doodsangst gedragen. De ziekte ontwikkelt zich zo snel dat Jacomijnes
biechtvader na enkele dagen besluit om Jacomijne de volgende dag, op
Sint-Bernard (20 augustus), de laatste sacramenten toe te dienen. In
afwachting van het sacrament en de dood ligt de kwijnende Jacomijne de
hele nacht angstig haar zondige leven te overdenken. Dan verschijnt plotseling de duivel voor haar geestesoog, in de gedaante van een monsterlijke
pad. Het duivelse amfibie blijkt een speciale missie te hebben:
`Ick ben die gene die sonderlinge geestelijcke menschen treck om haer
beloften te breken en haer ordinantien qualijck te houden en veel quade
exempelen achter te laten'. (Visioen en exempel, r. 55-57)
Daarmee is de toon voor het visioen gezet. Na de pad openbaart zich een
nog vreselijker monster, een vuurspuwende draak.
En desen vijant brocht met hem eenen grooten boeck inden welcken
stonden allen haer sonden die sij met woorden, wercken en gedachten
gedaen hadde, met de welcke desen onsaligen mensch die eeuwige verdommenis verdint hadde. ( Visioen en exempel, r. 73-76)
Jacomijne Costers moet vaststellen dat er voor haar geen hoop op redding
is. Zij hoort de rond haar doodsbed verzamelde zusters spreken over de
barmhartigheid Gods, maar roept inwendig tegen hen dat hun goede woorden volkomen zinloos zijn.
Op dit punt verschuift het vertelperspectief van het visioen voor even
van de derde naar de eerste persoon. Jacomijne Costers – of is het toch de
kopiiste? – spreekt, nu het erom gaat spannen, haar publiek persoonlijk toe:
Och nu hoort, mijn beminde susteren in Christo, den wonderlijck dinck
dat niet veel gehoort en is noch en sal worden, d'welck ick nu meijn metter hulpen Godts te schrijven tot sijnder hoochster eeren en eeuwiger lof
en tot mijnder aldermeester salicheijt en tot mijns even smenschen alder-
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meeste stichtinge en tot voortganck in deuchden en tot hunder sielen
salicheijt. ( Visioen en exempel, r. 100-104)
Opmerkelijk is de formulering voortganck in deuchden, die in de Moderne
Devotie altijd zo sterk op de voorgrond treedt. Ook Costers wil haar
medezusters dus opwekken tot deugdzaamheid. Zij vervolgt met een welgemeende waarschuwing:
Ick bidde en begeer dat niemant dit naer [=het volgende] geschrift en sal
lesen die cleijn is van betrouwen oft dien Godt niet allen dingen mogelijck en dunckt, op dat sij daer niet door en sondigen en Godt
grootelijckx vertoornen, maer ick hope en betrouwe op de goetheijt
Godts en der heijliger drijvuldicheijt dat niemant dit naer geschrift lesen
en sal, hij en sals naermaels te beter hebben – en dat moet oock sijn. Niet
en moet hijt gelooven als ons christen geloof, maer hij sal hem sonderlinge hoeden dat hij daer sijn schade niet mede en doet, op dat hij daer
niet in geergert en worde en hem een letsel worde toffer deucht. ( Visioen
en exempel, r. 119-126)
Het werkelijke visioen wordt ook weer ingeleid door een nauwkeurige
tijdsbepaling. Op Sint-Bernardavond (19 augustus), om zeven uur 's morgens, wordt de ziel van Jacomijne Costers door de duivel aan haar lichaam
ontrukt en voor het oordeel des Heren geleid. Het visioen duurde drie uur,
beginnende vanden sevenen totten tinen, doen quamp sij weder in haer
lichaem (Visioen en exempel, r. 151-152). De ziel vindt zichzelf terug aan
de voet van een crucifix, omringd door joelende duivels die haar aanklagen.
De beschuldiging luidt dat zij haar kloostergeloften heeft gebroken, dat zij
heeft verzuimd haar getijden op betamelijke wijze te bidden en dat zij
kwaad heeft gesproken van haar oversten. Kortom, deze ziel heeft haar
klooster een quaet exempel van geestelijk leven verschaft.
De gekruisigde Christus wendt zich minachtend van de zondige ziel af.
Wanhopig vraagt deze zich af van wie zij nog hulp kan verwachten.
Weliswaar is de evangelist Johannes haar patroonheilige, maar zij heeft
hem nauwelijks enige bijzondere devotie bewezen. Dan schiet haar te binnen dat zij, ondanks haar lauwheid, wel iedere zaterdag voor Maria uit het
psalter heeft gebeden en uit eerbied voor haar een extra stilzwijgen in acht
heeft genomen. Meteen verschijnt de moeder Gods in al haar glorie, geflankeerd door Johannes en Augustinus, de patroon van Facons. Jacomijnes
wekelijkse gebeden hebben Maria toch bereikt en daarom wil zij voor deze
verdorven ziel pleiten.
Christus blijft aanvankelijk onvermurwbaar voor Maria's smeekbeden:
`0 mijn moeder, en wilt mij toch voor dese siel niet bidden, want ick en
ben niet gehouden noch schuldich haer eenige ontfermherticheijt te bewijsen, want sij tegen haer drij beloften heeft gedaen en tegen den regel
en de statuten, en heeft die drij beloften dick gebroken datse mij ge-
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sworen en belooft heeft te houden voor mijnen hemelschen vader en voor
den heijlige geest, en heeft haer trouw gebroken diese mij schuldich was
te houden. En want sij dit altemael heeft gedaen en mij in geen dingen
getrouw en heeft geweest soo en ben ick haer niet schuldich eenige
bermherticheijt maer alle rechtveerdicheijt. En, mijn lieve moeder, het is
nu tijt met haer van rechtveerdicheijt, en niet van bermherticheijt.' (Visioen en exempel, r. 286-295)
Pas na een warm pleidooi van Maria, waarbij zij zich vooral op haar moederliefde beroept, is de Heer ook bereid een kleine verdienste van deze
trouweloze ziel te waarderen. Jacomijne Costers had een keer het paternoster gebeden ter gelegenheid van het moment waarop Christus' ziel zijn gekruisigde lichaam verliet. Zij had bepaald niet vurig gebeden – ze spreekt
zelf van een snode dinst – maar hier blijkt desondanks de kracht van het
christelijke oergebed. 19 De balans slaat zo net in het voordeel van de ziel
uit. Zij krijgt nog eenmaal de kans om haar leven te beteren. Bovendien, zo
stelt Maria, kan Jacomijne de zusters van Facons helpen de brede weg te
verlaten en de smalle in te slaan.20
Dan verschijnt Jacomijnes beschermengel ten tonele, die haar naar de hemel leidt. Daar mag de ziel Maria aanschouwen, in een licht dat onspreckelijck groot en claer was, boven dusent claerheden der sonnen (Visioen en
exempel, r. 417-418). Op haar beurt begeleidt Maria de ziel naar het kruis,
waaraan Jezus hangt alsoo vreedelijck L.] uutgereckt dattet niet te seggen
noch te schrijven en is, noch geen schilders en tonnen dat soo mismaeckt
schilderen (Visioen en exempel, r. 469-471). 21 De afwijzende houding van
de hemelkoning is nu omgeslagen in een liefhebbende. Jacomijne mag naderbij komen en de wonden die hij onder meer vanwege haar zonden moet
verdragen, van dichtbij aanschouwen. De ziel wordt voorbereid op haar
taak als hervormster van Facons. Zij krijgt inzicht in de geestelijke staat
van al haar medezusters: bijna allen zijn verdoemd en zullen door de pest
worden getroffen! Alweer dankzij de tussenkomst van de hemelse middelares heeft de ziel succes met het vurige pleidooi dat zij nu voor haar
medezusters voert.
Dan leidt de engelbewaarder de ziel rond door hel, vagevuur en aards
paradijs. In een dampende en walmende ketel vol pek en zwavel, waarin de
zielen van zondige geestelijken worden gepijnigd, ziet zij tot haar schrik
een bekende opduiken. Het is de voormalige kamerzuster van een overste
van het klooster, die vaak over haar medezusters klikte bij de priorin.
Daarom krijgt zij als extra straf een gloeiende tong te dragen die tot op de
grond reikt. Ook in het vagevuur treft de ziel bekenden aan, onder andere
een voormalig priorin van Facons. Haar naam wordt niet genoemd, maar
wellicht wordt hier gedoeld op Elisabeth van Daesdonck 0-1486), in functie
van 1477-1486. Haar prioraat heeft Jacomijne Costers immers zelf nog
meegemaakt. 22 De ziel vraagt de priorin waarom zij nog steeds in het
vagevuur verblijft.
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Sij antworden: `Ick was overste en daerom ben ick hier, om dat ick niet
in allen dingen gelijck en oordeelden, want uut ontsach van sommige
menschen soo liet ick dickmael dat onrecht comen op den genen die niet
schuldich en was, nochtans dat ickt wel wist dat hij onschuldich was. En
die sculdich was, liet ick ongecorigeert, om dat ick hun ontsach oft
vreesden dat sij mij eenich verdriet aendoen mochten, en dit is de oorsaeck dat ick hier soo lange heb gaen dooien.' ( Visioen en exempel, r.
796-803)
Hier deelt Costers een les uit aan de oversten van Facons, die immers verantwoordelijk zijn voor het geestelijk leven. Zij weet hier nog aan toe te
voegen dat de betreffende priorin geregeld postulanten toeliet op grond van
het goed dat zij het klooster aanbrachten, en niet vanwege hun bijzondere
geschiktheid voor het monastieke leven.2;
De wonderbaarlijke tocht loopt ten einde in de hemel, waar de ziel Christus mag aanschouwen. Omdat zij nu gezuiverd is, mag zij zijn voeten
kussen. Christus verlangt van haar boetedoening in de vorm van uitvoerige
gebedsoefeningen (zie § 7.3). Vervolgens neemt de ziel afscheid van haar
beschermvrouwe Maria, die haar eveneens om gebeden vraagt. De ziel
moet driemaal daags het avemaria bidden ter ere van de ootmoed van de
moeder Gods. Ook moet het magnificat dagelijks driemaal worden gebeden. Toen Maria dit gebed maakte, was zij vervuld van de Heilige Geest,
waardoor het een grote werkingskracht heeft. Na het geven van deze opdracht zendt de moeder Gods de ziel weer terug naar haar lichaam.

7.3 Hervormen met literaire middelen
Jacomijne Costers richtte zich met haar Visioen en exempel tot de hele gemeenschap van Facons, ook al wordt de naam van het klooster nergens
genoemd. Het visioen vormt een aanval van binnenuit op de slappe kloostertucht in Facons. In de optiek van Jacomijne Costers strafte Christus zijn
ontrouwe bruiden door de pest naar Facons te zenden. Dankzij haar voorbede bij Maria bleef het gelukkig bij slechts drie slachtoffers. Het laat zich
raden dat het wonderbaarlijke verhaal over de helletocht niet door iedereen
met enthousiasme werd begroet.
Daer waren doen religieusen dies niet en wouden gelooven datter
geschiet was en hilden hunnen spot daer mede, en daerom heeft sijt self
geschreven als oftet aen een ander gebeurt waer, tot troost van veel. (hs.
Wenen, f. 36v)
De positie van middelares tussen Facons en de hemel die door Jacomijne
Costers werd opgeëist, werd lang niet door iedereen erkend.24
Toch waren er in Facons ook `devote personen' die erop aandrongen dat
Costers haar belevenissen op schrift zou stellen. 25 Onder hen moeten ook de
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priorin of de rector zijn geweest; het is vrijwel uitgesloten dat Costers het
Visioen en exempel zonder toestemming van haar superieuren intern had
kunnen publiceren. Bovendien lezen wij dat zij gewoonlijk haar
biechtvader in vertrouwen nam als zij visionaire ervaringen had. 26 Pater Johannes Ooms uit Korsendonk was biechtvader van Facons van 1485 tot
1494, de periode waarin zowel het visioen als de visitatie door de abt van
Dikninge plaatsgrepen. Priorin was in die tijd Clara Box; zij was in functie
van 1487 tot 1504. Christophorus Caers schrijft niets over eventuele hervormingsinitiatieven omstreeks 1490 door rector Ooms of priorin Box.27
Het is daarom best mogelijk dat men Jacomijne Costers heeft laten begaan
bij haar restauratiepoging, maar dat de hervorming van Facons toch in de
eerste plaats een particuliere onderneming van deze bevlogen zuster was.
De oversten van Facons konden Jacomijne Costers in dit opzicht gerust
hun gang laten gaan, want zij hing geen gevaarlijke of omstreden ideeën
aan. Het Visioen en exempel wil niets anders zijn dan een wapen in de strijd
tegen de vervallen kloosterobservantie in Facons. De zusters wordt verweten de kloostergeloften te hebben geschonden en regel en statuten niet in
acht te hebben genomen. De bedoeling van Visioen en exempel komt het
helderst naar voren wanneer Christus aan de ziel van Jacomijne Costers
zegt welke vijf misstanden in Facons hem het meest grieven.
`Nu siele, hoort naer mij. Ick sal u seggen vijf punten door welcke ick
dagelijckx vertorent woorde, ende en willen sij hun daer niet af beteren
soo sal ickse noch swaerder plagen sonder eenich verbidden.
Dat eerste punt is dat mijn getijden soo qualijck betaelt woorden en de
getijden van mijn lieve moeder, en dat sij die soo ongetijdelijck lesen en
somtijts altemael achter laten en niet met allen en lesen en die oock lesen
sonder aendacht, sonderlinge inden dinst Godts en in mijnen tempel,
daer ick en alle mijn heijligen tegenwoordich ben; daer ick seer in vertorent woorde.
Dat 2 punt is dat mij in hun mishaecht dat sij haer oversten soo hert en
swaer sijn die mijn stede besitten. En men behoort die te hooren gelijck
mij, en die religieusen die aldus haer oversten swaer en hert sijn en niet
gehoorsaem en sijn, die en sal ick niet verhooren in haer gebeden en ick
sal hun herten straf syn in hun uutterste en inden dach des oordeels.
Het derde punt is datse haren tijt soo qualijck overbrengen met ijdel
woorden, wercken en gedachten, want geen dinck en is costelijcker dan
den tijt, en geen dinck en wort vande menschen min geacht dan den tijt
en doet.
Dat 4 punt is dat mij seer mishaecht onder geestelijcke vergaderingen
datse soo twistichachtich sout sijn onder malcanderen en vol murmuratien, en dat sonderlinge tegen haer oversten verweckende ondermalcanderen, en maecken onminne die goede minne samen hebben overmits
quaet verdrach.
Dat 5 punt is minne der creatueren, datse die een den anderen soo sijn beminnende datse mijns sijn vergetende, en dese sinnelijcke liefde is dick-
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mael een saecke van groote val inde sonden te vallen, daer ick aldermest
in vertorent woorden. En meest mishaecht mij dat van geestelijcke persoonen, daer ick dickmael groote plagen om sijnde.' [=zend] ( Visioen en
exempel, r. 550-575)
De inhoud van dit hervormingsprogramma is zuiver monastiek. Volgens Jacomijne Costers konden de misstanden in Facons het best worden opgeheven door terug te keren naar de regel van Augustinus en de constituties
van Windesheim.
Ook voor de verbetering van het inwendige leven van de zusters beveelt
zij vrijwel uitsluitend orthodoxe middelen aan. Costers kent in Visioen en
exempel grote kracht toe aan traditionele gebeden als het weesgegroet en
het onzevader (zie ook § 7.2). Zo komt de ziel op haar tocht door het
vagevuur een zuster uit Facons tegen die haar voorhoudt dat er veel meer
moet worden gebeden voor de zielen in het vagevuur. Eén intens gebeden
weesgegroet door een medezuster verlost haar namelijk al van tien jaar
pijn. 28 Jacomijne Costers besluit haar visioen veelbetekenend met een scène
waarin Jezus en Maria haar een aantal devotie-oefeningen opleggen die
bestaan uit series vaste gebeden. De penitentie die Christus geeft, bestaat
eruit om een jaar lang iedere dag vijftien maal het paternoster te bidden. Dit
is een klassieke oefening in de late middeleeuwen: op deze manier wijdde
men gedurende een jaar aan iedere wonde van Christus (365 x 15 = 5475)
eenmaal een gebed. 29 Daarnaast moet Jacomijnes ziel de vijftien gebeden
tot de kruiswonden, gemaakt door de heilige Birgitta, een jaar lang
dagelijks doorlopen. 30 Tenslotte krijgt zij van de Heer de opdracht om het
onzevader, het gebed dat hij zijn volgelingen leerde, met veel meer aandacht te bidden. Daarna vraagt de moeder Gods de ziel op haar beurt om
voortdurend de bekende Maria-gebeden te laten klinken. Het bidden van
dergelijke reeksen nam in de late middeleeuwen een enorme vlucht; het
verschijnsel staat bekend als optelvroomheid (zie § 4.3). Deze wijze van
bidden vormde in de ogen van velen, waaronder zeker ook Jacomijne Costers, een veilige weg naar het heil.31
Costers beschrijft in Visioen en exempel haar wonderbaarlijke ervaringen met de duidelijke intentie om het geestelijk leven van haar medezusters
te verbeteren. In hoeverre zij er werkelijk in slaagde de sfeer in Facons te
veranderen, is natuurlijk zeer moeilijk te bepalen. Als wij de overlevering
mogen vertrouwen, heeft Costers zeker invloed gehad op het leven van
enkele individuele zusters. Ook al leidde zij een teruggetrokken leven, zij
deelde haar innerlijke ervaringen wel met enkele vertrouwelingen, waaronder Mechtild van Rieviren. Jacomijne Costers schijnt na 1489 een geestelijke vraagbaak te zijn geworden voor de goedwillende zusters uit Facons. In
haar levensbeschrijving worden allerlei wijze uitspraken en raadgevingen
opgenomen die zij in dit verband aan haar medezusters verstrekte.
Het Weense handschrift bevat drie kortere tekstjes van de hand van Jacomijne Costers die, net als Visioen en exempel, de verbetering van het individuele of gemeenschappelijke kloosterleven beogen. Kennelijk schreef
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Costers deze werkjes ook voor haar medezusters. De Bereijdinghe tot het
heijlich sacrament leert de zusters zich op de communie voor te bereiden.
Ze krijgen een lijst van zeven punten aangereikt. Het eerste luidt:
Ten eersten suldy u suijvermaken van alle sonden en vlecken, want suldij
den alderpuersten woorden [=worden] toe gevoecht, soo en mach in u
geen vlecke noch smette gevonden worden. (Bereijdinghe, f. 63v)
Na deze zeven korte punten gaat Costers nader in op de betekenis van
Christus' offer voor de mensheid, dat niet hoog genoeg gewaardeerd kan
worden. Helaas laten wij ons maar al te gemakkelijk afleiden van dit allerhoogste. We houden ons onledig met onnutte zaken, en als we dan bidden,
zijn wij vaak niet met hart en ziel bij ons gebed betrokken. Het is van het
grootste belang om het symbolische offer van Christus intens mee te
beleven, want daarin worden onze zonden en smetten gereinigd.
Het traktaat Van de perfectie is eveneens opgebouwd uit reeksen van
punten, een veelvuldig door Jacomijne Costers gebruikte structureringstechniek. Zij hanteert die ook in haar meditatie-oefening Previlesien van
Sint Joannes Evangelist (die ter sprake kwam in § 4.3). 32 De gelovige dient
in alles de volmaaktheid, die door Christus wordt vertegenwoordigd, na te
streven. De ervaren zuster Jacomijne legt uit dat er drie soorten dagelijkse
zonden zijn die het streven naar perfectie belemmeren. (Er bestaan natuurlijk ook doodzonden, maar die komen hier niet aan bod.) De eerste soort
dagelijkse zonden wordt min of meer bewust begaan; in het vagevuur branden deze als houtblokken, dat wil zeggen: lang. Bij de tweede soort begaat
de zondaar zijn fout onbewust. Dit type zonden brandt meer smeulend,
zoals hooi. Tenslotte zijn er de zonden die uit zwakheid worden begaan,
omdat de zondaar zich tegen beter weten in weer eens heeft laten meeslepen
door zijn natuurlijke neigingen. Deze zonden branden als stro en vergaan
dus relatief snel tot as. Uit de opbouw van Costers' betoog volgt, dat het
laatste type zonde het minst schadelijk is.
Nu de zusters de belangrijkste valkuilen kennen, biedt Van de perfectie
vervolgens een reeks van twaalf punten die stuk voor stuk helpen de volmaaktheid te bereiken. Voorop plaatst Costers, veelbetekenend genoeg, de
armoede: men moet zich ter wille van Christus bepaalde materiële
genoegens kunnen ontzeggen. Punt twee zegt dat wij ons getijden met aendacht sullen betalen en dat wij metten mont lesen oft singen, dat wij dat
mester herten sullen aendencken ( Van de perfectie, f. 83v). Nummer drie
vestigt de aandacht op de gehoorzaamheid aan de oversten, en zo gaat het
verder. Ervan uitgaand dat Jacomijne Costers dit traktaatje schreef met het
oog op de hervorming van Facons – zie de overeenkomst met de hiervoor
geciteerde vijf punten uit het Visioen en exempel – zien we hier misschien
in volgorde van relevantie de belangrijkste misstanden die daar heersten.
Na de twaalf punten volgt nog een serie van zeven, die ook het streven naar
volmaaktheid als onderwerp heeft. Punt zeven stelt dat wij steeds onze
goede voornemens moeten hernieuwen en dat wij voort moeten gaan in
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deugden. Kloosters zijn namelijk te beschouwen als scholen waar men
deugden kan leren.
Het derde traktaatje, getiteld Van de drij beloften der religieusen, hangt
nauw met het vorige samen. Het handelt over de kloostergeloften – die
overigens al in de zopas genoemde serie van zeven uit Van de perfectie als
nummer drie figureerden. Over de kuisheid is Jacomijne Costers vrij snel
uitgesproken. Veel aandacht is er daarentegen voor de gelofte van armoede,
waaraan ook Van de perfectie de nodige aandacht schonk. Deze gelofte impliceert dat men zich niet aan materiële zaken moet vastklampen.
Gij en sult niet staen naer curiose oft sinnelijcke dingen en daer uwen
edelen tijt mede over brengen, als met iet propers te maken oft te pronselen [=knutselen] uut sinnelijckheit, als sint Jans leskens [=citaten of excerpten over Johannes] oft registeren [=soort vriendenboek?] oft ander
ploncelinge [=broddelarij?] om u vrinden te geven. (Drij beloften, f.
86v-87r)
Een kloosterlinge kan niets weggeven, want zij bezit immers niets.
Daarna bespreekt Jacomijne Costers de gelofte der gehoorzaamheid,
waaraan zij ook in Vande perfectie al grote betekenis toekende. Een waarlijk gehoorzaam mens verdient meer met slapen dan een ongehoorzame met
allerhande devote oefeningen. Tot slot wijst zij de oversten op hun verplichtingen. Een goede overste is niet lichtvaardig, maar ook niet hardvochtig bij het noodzakelijke straffen en berispen. Haar voorbeeld is immers dat
van de Goede Herder. We zien in Van de drij beloften en Van de perfectie
vooral misstanden besproken die ook in Costers' visioen al aan de kaak
waren gesteld.
In de levensbeschrijving van Jacomijne Costers zijn, naast allerhande
anekdotes en citaten, ook twee lyrische teksten opgenomen die kennelijk
van haar hand zijn. De eerste is een paarsgewijs rijmend gebed tot Christus
van vierentwintig regels. 33 Hier volgen de eerste zes verzen:
0 mijns herten lief eenich een
Sonder u soo sprecken alle dingen neen
Aen u alleen blijft mij eeuwich jae
Vast en anders nergens nae
Daerom moeten alle dingen in mij swijgen
Op dat ick dat een mach vercrijgen
(Mijns herten lief, f. 35r)
Op deze manier dicht Jacomijne Costers over de Ene, aan wie zij zich volledig wil wijden. Och, laet mij u kiesen I En niet verliesen, verzucht zij tot
slot. Deze tekst zal zijn voornaamste functie gevonden hebben bij de persoonlijke meditatie, in eerste instantie voor Jacomijne Costers zelf, maar
later misschien ook voor sommige medezusters. Misschien citeert het
Weense handschrift hier uit Costers' rapiarium?34
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Het tweede lyrische werkje wordt aangekondigd als een `refrein'. De beginregel luidt: Die op lanck leven stelt al sijn hopen. Omdat het is opgebouwd volgens het allereenvoudigste rijmschema aabbcc, en omdat de gebruikelijk stokregel en envoi ontbreken, is de vraag gewettigd of deze tekst
wel als een echt refrein beschouwd mag worden. 3S De inhoud van dit zestigregelige gedicht wordt vooral gedragen door het besef van de vergankelijkheid van het leven, zoals meteen al uit de eerste regels blijkt.
Die op lanck leven stelt al sijn hopen
Al heeft hij van sijn contientie nopen*
Hij en volchtse niet, maer laetse ontwaeyen
Aenhoorende die lesse vander craeijen
Die al roept: `Gras, cras: morgen, morgen'
Niet wetende hoe lanck hem Godt sal borgen.
(Lanck leven, r. 1-6)

[=aansporingen]

Een tweede belangrijke les is dat men niet te veel moet vertrouwen op
wereldse vriendschappen. Het `refrein' besluit met een klacht over de staat
van de wereld: heerste er vroeger nog gerechtigheid en was er nog compassie met de medemens, nu worden de hoven der heersers door listen en lagen
geregeerd en slaat men elkaar dood voor een korst brood. Binnen het geheel
van Costers' oeuvre valt deze tekst op door een niet op het kloosterleven
gerichte inhoud en door een hogere literaire kwaliteit. Bewerkte Jacomijne
Costers hier misschien een bekende voordracht die zij nog uit haar leven in
de wereld kende? Tegen de achtergrond van de hang naar de wereld die
zich eind vijftiende eeuw in Facons openbaarde, krijgt dit gedicht wel een
duidelijke functie. Jacomijne Costers wilde vooral de jongere zusters – zij
richt zich expliciet tot gij, jongers (Lanck leven, r. 19) – er in fraaie, rijmende regels van overtuigen dat de keuze voor het klooster uiteindelijk de
meest lonende was.36
Vermoedelijk onderhield Jacomijne Costers ook contacten buiten Facons, hetgeen uiteraard moest geschieden door middel van brieven. Het
Weense handschrift geeft de inhoud van een dergelijke brief parafraserend
weer (f. 28v-31r), helaas zonder de naam van de geadresseerde te geven
(die in principe ook een zuster uit Facons geweest kan zijn). Costers schrijft
aan een beminde suster over een mirakel dat haar is overkomen en dat zij
tot dusver alleen aan haar biechtvader heeft geopenbaard. Tijdens een periode van diepe vertwijfeling leek het Jacomijne Costers zinloos om nog
langer het beeld van Onze Lieve Vrouw te bezoeken en te groeten. Toen ze
vervolgens naar het beeld keek, zag ze tranen uit haar ogen stromen. De
volgende nacht sliep de kleinmoedige zuster slecht en zij stond daarom al
vroeg op om tot Sint-Anna te bidden. Toen zij naar de kapel wilde gaan,
verscheen de moeder van Maria aan haar, die te kennen gaf dat Jacomijne
haar dienst aan Maria moest blijven bewijzen. Jacomijne snelde naar de
kloosterkerk en deed haar gebruikelijke gebed tot de moeder Gods. Daarop
verscheen Jezus aan haar, die haar troostte en haar – ook nu weer – gebood
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de biechtvader van het gebeurde in kennis te stellen. Jacomijne Costers
schreef dit alles aan haar vriendin, opdat die haar zou kunnen bijstaan in het
bedanken van de Heer, zijn gezegende moeder en Sint-Anna. Deze brief
houdt daarom eerder verband met een geestelijke vriendschap dan met een
gerichte hervormingspoging.
Misschien zijn er meer sporen van Jacomijne Costers' correspondentie
bewaard gebleven, waarbij zij dan als ontvangende partij is opgetreden. In
het Brusselse handschrift Koninklijke Bibliotheek, iv 50, dat in de zestiende eeuw gedateerd wordt, heeft zuster Elisabeth van Couwerven
(t1678) uit Facons onder meer dit aangetekend: Dit boeckxken heeft self
gheschreven onse beminde medeluster susten Jacomyne Costers [...]. Het
eerste, en mogelijk ook het tweede, traktaat vormt de neerslag van een
geestelijke briefwisseling tussen een ervaren en een beginnende zuster over
de liefde tot Christus. De eerste tekst draagt het moeilijk te ontcijferen opschrift Dit is van Magrie<te> <b?>yen leetr>inge. 37 Dit doet vermoeden dat
ene Magriete – die wellicht de achternaam Bijen droeg – de auteur van de
brieven was, die blijkbaar later door de ontvangster werden geëxcerpeerd.38
Was Jacomijne Costers deze geadresseerde, en schreef zij de belangrijkste
passages uit deze mystiek getinte minneleer in een eigen boekje over? Het
is allerminst uitgesloten dat Costers de broodnodige geestelijke steun voor
haar bekering buiten haar eigen ongeïnspireerde klooster moest zoeken.
Wellicht ook schreef zij dan de brief over het Anna-mirakel aan haar mystieke leermeesteres.
Het is ondanks haar ijverige streven heel goed mogelijk dat Jacomijne
Costers haar grootste erkenning pas kreeg zo'n anderhalve eeuw na haar
dood. Het Weense handschrift van 1651 plaatst haar zeer prominent aan het
begin van wat bedoeld moet zijn als een geestelijke kroniek van Facons.
Het visioen legt als het ware de basis voor een lange reeks mirakelen en andere wonderbaarlijke gebeurtenissen uit dit Antwerpse klooster die onmiskenbaar op Gods zegen wijzen.
Daer naer syn in dat selve clooster seer veel goede en heilige religieusen
geweest. Sommige syn verheven boven sint Agneet en sommige en vlogen maer doort vagevier en sommige sijn van mont ten hemel gevaren,39
alst aen veel verlichte persoonen is geopenbaert. Want veel dat exemplaer vande voorseijde religieus wel ter herten namen ende en wilden
niet verwachten dat haer gebeurt was. (hs. Wenen, f. 45r)
Daarna volgen verhalen over Mechtild van Rieviren (t 1497), Barbara van
Achterhout (t 1576) en nog een hele reeks andere bijzondere zusters.4°
Vanuit zeventiende-eeuws standpunt bezien heeft Jacomijne Costers' Visioen en exempel de geestelijke ommekeer in Facons ingeluid. Dat haar
geschiedenis destijds in het klooster nog algemeen bekend was, bewijst ook
het zonet aangehaalde colofon van Elisabeth van Couwerven.
De geestelijke kroniek van Facons vindt als het ware een tegenhanger in
de `officiële' kloosterkroniek die Christophorus Caers in hetzelfde tijdvak
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tot stand bracht (samen met het dodenboek). Opmerkelijk zijn de verschillende zienswijzen van rector en zusters in de zeventiende eeuw. Caers behield de nodige reserves ten aanzien van de betrouwbaarheid van het visioen van Jacomijne Costers, maar de – naar alle waarschijnlijkheid vrouwelijke – auteur van het Weense handschrift beschouwt Costers zonder
meer als de grondlegster van een herleefde spiritualiteit in Facons.

7.4 Mechtild van Rieviren
De rij van bewonderenswaardige zusters uit Facons die volgens het Weense
handschrift na Jacomijne Costers zijn gekomen, begint met (de eerder overleden) Mechtild van Rieviren (t 1497).41
Van sommige religieusen die daer naer tot heilicheit comen sijn. Ten eersten van een nonneken die met haer geleeft heeft en was genoemt suster
Mechtildus van Rieviren. Sy beminden malcanderen in Godt en waren
vrij tegen een, seggende malcanderen veel secreten en visioenen. Sy is
gestorven int jaer ons heeren 1497, op den heilige cruijsverheffinge dach
[=14 september] seer salichlijck, gelijck hier volcht. (hs. Wenen, f. 45v46r)
Het haer kan in deze context op niemand anders dan op Jacomijne Costers
slaan, want zij was tot dusver de hoofdpersoon in deze codex. Zoals bekend
leidde Jacomijne Costers na haar hellevaart een teruggetrokken leven, maar
volgens haar levensbeschrijving onder de zusters van Facons had zij één
vertrouwelinge. Sij trock haer van alle menschen, alleenelijck wasser een
innige religieus daer sy vrij tegen was. Sij beminden malcanderen om Godt
en in Godt (hs. Wenen, f. 36v). Het is gegeven het bovenstaande niet
moeilijk om deze speciale vriendin te identificeren als Mechtild van
Rieviren.42
Mechtild van Rieviren is tot dusver nog nooit gesignaleerd in de wetenschappelijke literatuur, niet in overzichten van de Moderne Devotie en
evenmin in literatuurgeschiedenissen. Toch heeft ze een klein maar intrigerend geestelijk oeuvre nagelaten, dat vermoedelijk alleen in het Weense
handschrift is overgeleverd. Daar wordt in ongeveer twaalf folia een beeld
geschetst van een bescheiden moniale die over buitengewone spirituele
kwaliteiten beschikte (f. 45v-57r). Deze `biografie' van Mechtild van
Rieviren is opgebouwd uit voornamelijk door haarzelf geschreven
verslagen van extatische ervaringen en een enkele losse anekdote. Hier en
daar worden deze tekstjes door de auteur van het Weense handschrift van
begeleidend commentaar voorzien, waarbij deze steeds wijst op het voorbeeldige karakter van het kloosterleven van Mechtild van Rieviren. 43 Christophorus Caers heeft haar uiteraard in het dodenboek van Facons opgenomen, maar verschaft geen bijzondere levensfeiten: Suster Machtildis vander Ryvieren sterf anno 1497 den 13. septembris (Noem- en doodtboeck, p.
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74 nr. 58). 44 Voor biografische informatie zijn wij verder op de geestelijke
kroniek van Facons aangewezen, die helaas ook nogal spaarzaam is met
historische gegevens.
Aan het slot van het gedeelte dat handelt over Mechtild van Rieviren
neemt haar `biograaf het initiatief over. Er volgt een vrij uitvoerige
sterfbedscène, die qua aandacht voor het detail wel doet denken aan het
verslag van de dood van Gertrud van Rijssen uit Diepenveen (zie § 6.1).
Werden er in Facons misschien ook stervensverslagen bijgehouden,
waaruit nog in de zeventiende-eeuw kon worden geput? Hier volgt het
volledige relaas:
Uut alle dese groote familiariteijt van dese bruijt Christi met haren beminden bruijdegom Jesum canmen bemercken hoe heijlichlijck en suijverlijck sy geleeft heeft. Sy was vande menschen heel onbekent, want sy
haer hielden als een simpel eenvoudige religieus. Hoe salichlijck sy gestorven is bemercktmen hier uut, doen sy in haer leste sieckte was en nu
tot het uutterste gecomen synde en nu tot het uutterste ontfinck haer
heilige rechten. En sy toonden een groote blijschap, alsoo dat den pater
haer vraechden hoe datse soo blij cost syn en oft sy haer niet en ontsach
te sterven? Doen antwoorden sy met een groote coragie [=moedig]: `Och
neen ick, want ick weet dat ick moet sterven, soude ick leven.' Doen
vraechden hij haer: `Dochter, en ontsiet gij u niet voor die pijne des
doots?' Sy antwoorden: `Ick heb mijnen beminden syn lijden helpen
dragen. Ick hoep dat hij d'mijn oock dragen sal.' Ten derden vraechden
hij haer oft sij haer niet en verveirden voor dat grouwelijck streng oordeel Godts. Doen antwoorden sy seer virichlijck: `0 pater, waerom
soude ick mij verveiren? Mijnen wel beminden is mijnen rechter. Ick
hebbe hem lief en hij soude mij onrecht doen dat hij mij niet weder en
beminden. Daerom het sal een saecht oordeel sijn daer lief over lief sal
oordeelen en daer lief van lief sal geoordeelt woorden.' En dat seggende
is sij gestorven om haren alderliefsten eeuwelijck te genieten. 0
geluckige siele, bidt voor ons, opdat wij u heijlige voetstappen wel mogen naer volgen, principalijck in een grondige ootmoedicheijt en in een
simpel gehoorsaemheijt en in een virige liefde om met u en met allen
heijligen eeuwelijck te leven. Amen. (hs. Wenen, f. 56r-v)
Mechtild van Rieviren wordt hier uitgetekend als een toonbeeld van
oprecht en innig religieus leven, dat wordt gekenmerkt door drie devote
deugden: ootmoed, gehoorzaamheid en vurige liefde. Na anderhalve eeuw
is zij nog altijd een voorbeeld voor haar opvolgsters in het klooster Facons.
Voor de auteur van de levensbeschrijving is haar vertrouwelijke omgang
met Christus de meest intrigerende eigenschap van Mechtild van Rieviren.
Sij was minnelijck en vrindelijck van conversatie van buijten, maer van
binnen was sij seer familiaer met haren alderliefsten Jesum, hebbende
veel revelatien en visioenen van hem, alsser hier een deel volgen, waer
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aen men mercken can wat een amoeureuse bruijt van Godt dit heeft
geweest. (hs. Wenen, f. 46r)
Het Weense handschrift doet vrij uitvoerig verslag van deze revelaties, kennelijk zonder volledigheid te beogen. In het algemeen kan worden gezegd
dat Mechtild van Rieviren ook in deze visionaire teksten vooral bescheiden
blijft. Hemelbestormende ideeën, apocalyptische beelden of mystieke
speculaties zal men bij haar tevergeefs zoeken. Zoals zo veel religieuze
vrouwen in de late middeleeuwen zoekt Mechtild vooral troost in gelatenheid.45
Een belangrijk deel van het exposé over Mechtild van Rieviren bestaat
uit de weergave van gesprekken die deze mystiek begaafde zuster met haar
geestelijke bruidegom voerde. 4ó Een voorbeeld:
Mijnen beminden heeft mij geseyt dat ick mijn naeckte siel suijverlijck
soude cleeden met sijn deuchden en mij soo dick soude vercleeden als
ick woude, nu metter eender deucht en dan metter ander, nu met ootmoedicheijt en dan met saechtmoedicheijt, met verduldicheijt en met allen ander deuchden desgelijckx. Dat is dat ick mij soude pijnen dese
deuchden aen te mercken en naer mijn arm vermogen die pijnen naer te
volgen en al daer mij ombreckt dat ick dat met de syne die soude pijnen
te vervullen en den hemelschen vader die opofferen. En hij salse minnelijck ontfangen als oft ickse self gedaen hadde. (hs. Wenen, f. 49r)
Hoe we ons deze `gesprekken' moeten voorstellen, blijft onduidelijk. Volgens de middeleeuwse opvatting kon Christus zich ook via geschriften of
via een prediker tot de gelovige richten. De verwijzing naar de talrijke revelaties en visioenen doet echter vermoeden dat Mechtild van Rieviren innerlijk in contact trad met de Heer en met hem over bepaalde geestelijke onderwerpen converseerde. Uit het gegeven voorbeeld blijkt het relatief
ongevaarlijke van Mechtilds mystieke praktijk: zij spreekt dan wel in een
soort van visioen met Christus, maar inhoudelijk ontvangt zij niet veel meer
dan een traditionele les in deugdzaamheid.
Wel treedt de stille zuster uit Facons soms in een bijzonder intieme verhouding met de hemelse personen. Als voorbeeld volstaat hier het Kerstvisioen dat Mechtild kreeg na een meditiatie over het tafereel in de stal van
Bethlehem.
Sij seijde eens: `Op eenen kersdach, doen ick mij keerden toffer geboorten van dat soet kindeken Jesus soo ick best cost, soo docht mij dat
Maria mij dat kint gaf in mijn armen, seggende dat ick daer mede doen
soude dat ick woude. En soo dickmael als ick aende cribbe quamp, soo
gaf sy mij hem om hem te omhelsen en te laten rusten in mijnen schoot,
sonderlinge tot lichtmis toe. En sij h<iet ' [=beval] mij dat ick hem soude
geven syn inwendige borsten, want sij hadde die vruchtbaer gemaeckt in
dier nacht. Daer naer doen ick mij daer toe gaf soo ick best cost, doen
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seijde mijnen beminden tot mij: "Geeft mij u borstiens dat ick daer uut
suygen mach u minne tot mij, en ick geve u mijn doorwont hert, dat gij
daer uut moecht suijgen mijn minne tot u."' (hs. Wenen, f. 46r-v)
Dit beeld van de elkaar met hun lichaamsvloeistoffen zogende Mechtild en
het Christuskind wekt nu misschien verwondering, maar in de middeleeuwen zijn dergelijke plastische voorstellingen niet ongebruikelijk. Met name
vrouwen gaan erg ver in hun identificatie met Christus, die in zijn lijden het
enige ware navolgenswaardige voorbeeld biedt. Het zuigen van melk en
bloed dient binnen deze context als metafoor voor de vloeiende transformatie van een menselijke naar een hogere staat.47
Meestal richt Mechtild van Rieviren zich tot de volwassen, lijdende
Christus. Met al haar zorgen en moeilijkheden mag zij bij hem komen.
Doen ick eens met leetwesen docht op mijnen verloren tijt, soo seijde hy
mij: `hemt al mijnen tijt die ick alder glorioestelijckxt op der aerden heb
geleeft en offert hem den hemelsche vader voor al uwen verloren tijt.'
(hs. Wenen, f. 48v)
In al zijn beknoptheid wordt in deze passage de verhouding tussen beide
gelieven duidelijk getekend. Mechtild ervaart een bepaalde moeilijkheid in
het wereldse leven en legt dat in een innerlijk gesprek aan Christus voor,
waarna deze met een concrete oplossing komt. In dit geval moet Mechtild
gaan mediteren over Jezus' leven op aarde, dat immers één groot lijden is
geweest. We stellen ons voor dat zuster Mechtild nadat zij dit inwendig gehoord had, gerustgesteld weer tot zichzelf kwam. Dat zal zeker het geval
zijn geweest na een ander visioen, waarin zij mocht vernemen dat zij al bij
haar leven vergiffenis van haar zonden kon verkrijgen.
Mijnen beminden heeft mij gelooft vergiffenisse van alle mijn sonden,
ist dat ick vergeve al dat mij misdaen is en die gene minne die mij bedruckt, beswaert oft beclapt hebben. (hs. Wenen, f. 47r)
Haar visioenen en insprekingen hebben Mechtild ongetwijfeld veel troost
verschaft in het moeizame aardse leven.
Ondanks Mechtilds bescheidenheid zijn haar bijzondere gaven in de
kleine gemeenschap van Facons niet onopgemerkt gebleven. De zusters
wisten van haar genadeleven en sommigen zagen dat met enige afgunst aan.
Men kan zich bij voorbeeld de wanhoop van ene zuster Janneke voorstellen, aan wie nu nooit zo'n troostrijke ervaring ten deel vie1. 48 Mechtild bemiddelde wel eens voor haar en legde dan in de geest Jannekes
moeilijkheden voor aan hun beider bruidegom.
Het is noch eens gebeurt dat mijn beminde medesuster [=Janneke], die
altoos in groote dorricheijt en gelatentheijt [=verlatenheid] was oft in
sieckten, in lijden oft in temtatien Godt dinden, mij hertelijck badt, seg-
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gende: `Mijn beminde suster, als onsen alderliefsten wederom bij u
comt, bidt toch dan eens voor mij dat hij mij, onweerdige, toch oock een
cruijmken geve vant gene daer hij u soo overvloedich mede voe<d>t,
want ick niet en crijgen dan lijden en verdriet van Godt en vande menschen, sonder eenige consolatie.' (hs. Wenen, f. 5 lr-v)49
Mechtild lost deze kwestie elegant op door zuster Janneke een mooi verhaal
te vertellen, het enige overigens dat ook uit een andere bron bekend is. S° In
een visioen laat Christus haar een boom zien waarin op een tak een vogel
zit te zingen. Dat is zuster Mechtild zelf. Janneke daarentegen wordt verbeeld door een heel bos vol van fraaie bomen, die door zwermen kwinkelerende vogeltjes worden bevolkt. De Heer geeft Mechtild opdracht haar
medezuster te zeggen dat het eenvoudigweg geen deel uitmaakt van het
goddelijk plan dat zij nu al Gods gratie zal smaken. Jannekes troost mag
zijn dat zij in het hiernamaals meer te genieten zal krijgen dan haar mystiek
begaafde medezuster. ` Tis goet, heer, tis goet, hier wat en hier naermals
oock wat,' merkt Mechtild berustend op, die dankzij dit visioen ook mocht
ervaren wat haar plaats in het heilsplan was.51
In haar visioenen werden Mechtild soms ook belangwekkende theologische kwesties verklaard. 52 Christus zelf legde haar uit wat een van zijn belangrijkste bijbelwoorden betekent: `Ik ben de weg, de waarheid en het
leven' (Joh. 14,6).
Mijnen beminden heeft mij wat verstants gegeven van die woorden die
hij sprack doen hij op aertrijck wandelden: `Ego sum via, veritas et vita',
als dat ick soude mercken dat hij was den wech der minnen daer hij door
tot ons was gecomen en daer wij door moesten wandelen, souden wij tot
hem comen. En omdat ons dien genuchelijck soude wesen, soo heeft hij
dien met lieffelijcke blommen beset, als met violetten der ootmoedicheijt, met de roosen der martelien, met de lelien der suijverheijt,
en soo van alle deuchden. Waer mede hij desen wech, die hij self is, alle
minnende herten lustelijck en bequaem gemaeckt heeft, want hij is den
gront en den wortel van alle deuchden. Dat heeft hij bewesen in syn
leven met woorden, met wercken en met exempelen, en soo wie desen
wech trouwelijck wandelt en hem wel naervolcht inder deuchden, die sal
alder clarelijckste die waerheijt bekennen die hij selver is. Want met
geen vernuft noch subtijlheijt der natueren en machmen de warachtige
waerheijt bekennen sonder invloeijen des heiligen geest, daermen toe
comt door den wech der minnen die hij self is. En naer viricheijt der minnen wordet verstart verlicht en verclaert in alle dingen die waerheijt te
bekennen. En alsoo veel alsmen de waerheijt clarelijck bekent, bemint en
beleeft in alle dingen, alsoo veel machmen oock comen tot het
warachtich leven dat Godt self is. Dus is in dese woorden Ego sum via,
veritas et vita besloten dat begin, den voortganck en die volmaecktheijt
van een geestelijck mensch. Want dat begin moet sijn eenen toeganck tot
de deuchden, op dat wij alsoo al voortgaende mogen comen totter ken-
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nisse der warachtiger waerheijt en die minnende en belevende mogen
geraken tot het warachtich leven dat Godt self is. (hs. Wenen, f. 52v-53r)
Mechtild van Rieviren geeft hier een schriftverklaring waarbij het thema
van de minne tot God harmonisch wordt verbonden met de devote deugdenleer. Haar inzichten zijn misschien niet opzienbarend, maar ze getuigen
toch van inzicht in de theologie. De manier waarop Mechtild aan het einde
van haar betoog de bijbeltekst verbindt met de drie stadia van de geestelijke
weg, die vervolgens in de toelichting alle drie nogmaals in een andere context lexicaal worden aangeduid, doet belezenheid en misschien ook wel een
grotere schrijfervaring vermoeden. Of past Mechtild hier een bestaande bijbelverklaring in een eigen visioen in?S3
Alles wat er aan visioenen en andere revelaties van Mechtild van Rieviren
bewaard is gebleven, is in de ik-vorm gesteld, en de auteur richt zich nergens tot een bepaald publiek. Dat wettigt de veronderstelling dat de zeventiende-eeuwse samensteller van het Weense handschrift voornamelijk uit
een in de kloosterbibliotheek bewaard persoonlijk geestelijk dagboek van
deze spiritueel begaafde zuster heeft geciteerd. Men kan zich daarom
afvragen of Mechtild van Rieviren haar godservaringen niet in de eerste
plaats voor zichzelf heeft opgetekend en of die niet pas na haar dood publiek zijn geworden. Deze zuster was immers nogal bescheiden volgens
haar levensbeschrijving in het Weense handschrift.
Het is desondanks niet uitgesloten dat de visioenen van Mechtild van
Rieviren een misschien kleine, maar niet onbelangrijke rol hebben gespeeld
in het geestelijke leven van Facons. We weten dat zij en Jacomijne Costers
en wellicht enkele andere zusters dit soort intieme geestelijke ervaringen
met elkaar uitwisselden. Kennelijk ontstond er in het Antwerpse klooster
zoiets als een kleine mystieke kring – waarmee Facons een andere koers
zou hebben gevaren dan het toonaangevende Diepenveen. 54 Costers schreef
eens een brief aan een vriendin waarin zij een van haar bovennatuurlijke ervaringen voor haar verwoordde. Het is niet onmogelijk dat Mechtild in het
kader van een vergelijkbare uitwisseling van visionaire ervaringen tot het
beschrijven van haar visioenen is overgegaan, die zo ook voor anderen
openbaar werden. Wie er tot deze kring behoorden is niet te zeggen, maar
iemand als zuster Janneke kan er deel van hebben uitgemaakt. Misschien
schreef Mechtild van Rieviren het visioen over de bomen en de vogels
mede ten behoeve van deze naar troost smachtende medezuster op? Ook bij
de verklaring van de passus Ego sum via lijkt de auteur wel iets meer te willen dan alleen maar aan zichzelf uitleggen wat Christus' woorden inhouden. Deze exegese was misschien ook van belang voor een aantal
oprecht hervormde nonnen die interesse hadden voor het merkwaardige innerlijk leven van Mechtild van Rieviren.
Toch blijft het verschil met Jacomijne Costers markant: het werk van
deze auteur is volkomen doortrokken van een hervormingsboodschap die
de hele gemeenschap van Facons aanspreekt, terwijl het werk van Mechtild
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van Rieviren vooral individueel gericht is. Haar teksten kunnen tijdens
Mechtilds leven hooguit een rol in de marge hebben gespeeld. Maar in de
loop van de tijd kan de waardering daarvoor wel zijn gegroeid. Haar zeventiende-eeuwse navolgsters uit Facons plaatsen Mechtild van Rieviren in het
Weense handschrift in elk geval bijna even hoog als haar vriendin Jacomijne Costers.
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8
EEN VROUW
MET EEN OPDRACHT

Als er een moniale van het Kapittel van Windesheim weloverwogen tot de
keuze voor precies deze orde kwam, dan moet het Alijt Bake (t 1455)
geweest zijn. Op relatief late leeftijd trad zij in het Gentse klooster Galilea
in, maar eenmaal aangekomen twijfelde zij ook daar nog ernstig aan de
juistheid van haar beslissing. Uiteindelijk moeten in Bakes ogen de religieuze atmosfeer van de Moderne Devotie en het Windesheimse
leefmodel haar de gunstigste condities hebben geboden om haar ideaal van
een diep innerlijk geestelijk leven in praktijk te brengen. Alijt Bake bleef in
Galilea en werd in 1445 door haar medezusters tot priorin verkozen. Toen
lag voor haar de weg open om het mystieke leven, dat voor haar het allerhoogste was, in Galilea te verbreiden. Maar in 1455 greep het generaal
kapittel met harde hand in: Alijt Bake werd afgezet en verbannen. Uiteindelijk bracht het Kapittel van Windesheim haar dus allerminst wat Alijt Bake
ervan verwachtte; het wilde haar niet de ruimte geven die zij opeiste.
Voor Alijt Bake was het lezen, en later ook het schrijven, van literatuur
bijna van levensbelang. Al in haar jonge jaren kon zij zich zeer intensief
verdiepen in geestelijke werken. Boeken waren voor haar het middel om
kennis te nemen van de ervaringen van grote spirituele voorgangers. Toen
Alijt Bake meer inzicht begon te krijgen in geestelijke zaken en in haar
eigen bijzondere bestemming, begon zij ook zelf te schrijven. Aanvankelijk
waren haar aantekeningen uitsluitend voor haarzelf bedoeld. Ze hielpen
haar om te doorgronden wat er in haar omging en wat God met haar
voorhad. Toen zij priorin werd, begon Bake haar geestelijke leer op schrift
te stellen ten behoeve van haar medezusters. Dat Alijt Bake zo uitvoerig
over haar inwendige leven schreef, beviel de leiding van het Windesheimse
Kapittel duidelijk niet. In het jaar dat zij overleed, werd immers ook het
`schrijfverbod' uitgevaardigd dat het schrijven van visioenen en dergelijke
door zusters verbood (zie § 1.3).
In deze studie gaat de aandacht primair uit naar de plaats die de geestelijke literatuur in het leven van Alijt Bake innam. De interpretatie van haar
geestelijke leer komt alleen dan ter sprake wanneer het in dat verband van
belang is. Dit hoofdstuk begint met een schets van de levensloop van Alijt
Bake, die vrij kort kan blijven, omdat er de laatste jaren al heel wat over
haar is geschreven (§ 8.1). ' Daarna maken we studie van de wijze waarop
Alijt Bake de literaire traditie tegemoettrad (§ 8.2). Haar persoonlijk bijdrage aan de geestelijke letterkunde krijgt de meeste aandacht. Bakes oeuvre is in drie fasen geschreven, namelijk kort na haar aantreden als priorin
in 1445, in de periode 1451-1452 en na haar verbanning uit Galilea in 1455
(§ 8.3). Tot slot wordt geprobeerd te achterhalen voor welke publiekskring
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de werken van Alijt Bake zijn geschreven en in hoeverre haar geschriften
daadwerkelijk verbreid zijn geraakt (§ 8.4).

8.1 Levensloop
Alijt Bake werd vermoedelijk op Sint-Lucia (13 december) van het jaar
1415 geboren. 2 Op grond van haar verbintenissen met de stad Utrecht –
waarover later meer – wordt doorgaans aangenomen dat zij ook uit deze
stad, of althans uit de Utrechtse regio afkomstig was, ofschoon de bronnen
dat niet uitdrukkelijk bevestigen. Over de ouders en de familie van Alijt
Bake is niets naders bekend. Gezien het normale profiel van de Windesheimse koorzusters en gelet ook op haar latere benoeming tot priorin,
zullen we haar wel in hogere kringen moeten zoeken.;
Alijt Bake beschrijft hoe zij, toen zij nog in de wereld verkeerde, wel
eens op druk bezochte feesten kwam en zelfs daar onweerstaanbaar werd
aangetrokken door de gedachte aan het lijden en de dood van Christus.4
Dergelijke uitbarstingen van kortstondig en oppervlakkig plezier zullen
Alijt hebben doen inzien dat haar plaats niet in de wereld was. Zij zou
geestelijk moeten gaan leven, maar hoe, en waar?
In het autobiografische Mijn beghin ende voortganck vertelt Bake
uitvoerig over haar zoektocht naar de religieuze leefwijze die het beste bij
haar paste. ' Zij schrijft daar onder meer dat zij de eenzaamheid van de kluis
heeft gezocht om er, zoals Maria Magdalena, aan de voeten van de lijdende
Christus te liggen. Voor zover bekend is Alijt nooit in een kluis ingemetseld geweest. Wel had zij een geestelijke vriendin die recluse was in
Utrecht, van wie zij de naam helaas niet noemt. Deze kluizenares mag worden beschouwd als een van Bakes belangrijkste leermeesteressen in
geestelijke zaken. Van haar leerde Alijt Bake hoe zij innerlijk altijd bij
Christus kon verkeren en in hem kon opgaan. En passant heeft de jonge
Alijt in de talrijke uren in of nabij de Utrechtse kluis goed kunnen inzien
wat dit leven in eenzaamheid inhield. 6 Een andere vriendin was gasthuiszuster in de domstad, vermoedelijk in het Sint-Barbara- en SintLaurentiusgasthuis. Via deze zuster kwam Alijt Bake in aanraking met het
leven van praktische naastenliefde in het hospitaal. We krijgen de indruk
dat dit leven haar minder aansprak dan het contemplatieve van de
kluizenares. 7 Bake leerde via haar vriendinnen in Utrecht dus twee verschillende semi-religieuze levensvormen van nabij kennen. Zelf koos zij, vermoedelijk in samenspraak met haar ervaren begeleidsters, de klassieke religieuze leefwijze van besloten kloosterzuster.
In 1440 besloot Alijt Bake te postuleren in het Windesheimse nonnenklooster Galilea te Gent. Ze was toen al vijfentwintig jaar, wat relatief
oud is voor een Windesheimse zuster (zie § 2.2). Bake verkoos om niet te
achterhalen redenen het Gentse klooster Galilea, dat in 1431 door de rijke
Jan Eggaert (t 1452), heer van Purmerend en Spaarnland, was gesticht. Jan
Eggaert was de zoon van Willem Eggert of Eggaert (t 1417), een Amster-
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dams koopman die het tot tresorier van graaf Willem vi van Holland had
gebracht. Zijn zoon Jan vervulde hoge functies aan het hof van Jacoba van
Beieren, maar toen deze door haar tegenstanders steeds meer in het nauw
werd gebracht, nam Eggaert de wijk naar het veilige Gent, waar hij zich
voortaan aan geestelijke zaken ging wijden. 8 Hij stichtte er niet alleen het
klooster Galilea, maar ontpopte zich tevens als een belangrijk begunstiger
van het Windesheimse regulierenklooster Onze Lieve Vrouw ten Walle in
Elzegem, ten zuiden van Gent. Onder leiding van zijn zoon Jan Eggaert junior (in functie van 1447-1473) zou Ten Walle zijn grootste bloeiperiode
beleven. 9 Tussen 1436 en 1438 wist men te bewerkstelligen dat Galilea aansluiting kreeg bij het Kapittel van Windesheim, hoewel de incorporatie van
vrouwenkloosters inmiddels bij pauselijke bul was verboden (zie § 1.1). De
prior van Ten Walle had voortaan het commissariaat over het nieuwe vrouwenklooster, maar de rectoren kwamen meestal uit Groenendaal. Onder de
eerste zusters van het Windesheimse Galilea telde men twee dochters van
Jan Eggaert senior, Wilhelmina en Johanna. Dat Katharina van Bourgondië, een natuurlijke dochter van hertog Philips de Goede, omstreeks 1480
priorin van Galilea was, zegt voldoende over het aanzien dat dit klooster
ook later nog genoot.10
Alijt Bake koesterde ongetwijfeld hoge verwachtingen van het leven in
beslotenheid onder de reguliere observantie van het Kapittel van Windesheim. In Gent wachtte haar echter een forse teleurstelling. Al spoedig
ontdekte zij dat het leven in Galilea geheel was gericht op wat zij als `uitwendige' vroomheid kenschetst. Zelf had zij allang de weg van de inwendige, mystieke spiritualiteit leren kennen, waarvan zij ook niet van plan
was af te wijken. Met de felheid die haar eigen was – en omdat zij toen nog
niet inzag dat de Gentse zusters het innerlijk leven niet kenden – gaf de pas
gearriveerde zuster de priorin in niet mis te verstane bewoordingen haar
oordeel over de situatie in Galilea. Zij dreigde zelfs de prior superior van
Windesheim in te lichten over de gebrekkige manier waarop in haar ogen
de constituties werden nageleefd. Priorin van Galilea was op dat moment
niemand minder dan de eerbiedwaardige Hille Sonderlants uit Diepenveen.
Deze oudere zuster had al enkele kloosters met succes hervormd en was in
1439 uitgezonden om de overgang van het Gentse Galilea naar het Kapittel
van Windesheim te begeleiden. " Het is alleszins begrijpelijk dat deze geroutineerde hervormster de kritiek van Alijt Bake op de ascetische leefwijze die in Diepenveen en elders haar waarde ruimschoots had bewezen, niet
accepteerde en de postulante scherp terechtwees.
Alijt Bake viel in deze periode van miskenning – ook haar medezusters
hielden haar voor een eigenwijze hoogvliegster – aan een diepe geestelijke
crisis ten prooi, waarvan zij in Mijn beghin ende voortganck uitgebreid
verslag doet (zie § 8.3, 1451). Zij vroeg zich wanhopig af of zij haar leven
niet nogmaals een wending moest geven door Galilea te verlaten. Er waren
verschillende mogelijkheden: Alijt kon naar het vertrouwde Utrecht teruggaan, maar zij kon ook verzoeken om naar een ander Windesheims klooster
te worden overgeplaatst. Ook dacht zij ernstig na over de vraag of zij niet
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toe zou treden tot de orde der hervormde clarissen van Coleta van Corbie
(t1447). Coleta ondernam in deze jaren een succesvolle poging om de observantie van het oude armoede-ideaal van Clara van Assisi weer in ere te
herstellen en stichtte daartoe enkele nieuwe kloosters. Een daarvan was het
klooster Bethlehem te Gent, dat in 1442 van start ging maar waaraan twee
jaar eerder al werd gebouwd. De heilige Coleta overleed in het jaar 1447 in
het Gentse Bethlehem-klooster en werd daar ook begraven.12
Dit droeve nieuws kan Alijt Bake niet zijn ontgaan, want in 1447 verbleef zij nog steeds in Gent. Het voor haar zo cruciale jaar 1440 bracht haar
uiteindelijk tot een definitief besluit. Er waren verschillende krachten
gemobiliseerd om Bake te adviseren. Zo maakt zij gewag van een of meer
brieven van `devote mannen' die haar van wijze raad voorzagen, waarmee
'3
zij echter niet uit de voeten kon. Uiteindelijk was het Jan Eggaert, de
stichter van Galilea, die met een goed plan kwam. Hij zond enkele boden
naar Utrecht aan wie Alijt Bake brieven mocht meegeven waarin zij haar
geestelijke vriendinnen om een oordeel vroeg. Terwijl zij nog op de boden
uit Utrecht wachtte, was het de Heer zelf die Alijt in een visioen liet weten
wat haar te doen stond. Galilea was de plaats waar zij een heilige opdracht
had te vervullen. Binnen afzienbare tijd zou zij priorin worden en leiding
geven aan de hervorming van het geestelijk leven, eerst alleen in Galilea,
maar daarna ook binnen haar orde. Dan zou zij haar medezusters mogen
leren over de inwendige omgang met Christus. Toen de boden terugkeerden
met het antwoord van de gasthuiszuster – de kluizenares bleek inmiddels
overleden – stemde dat precies overeen met wat Bake innerlijk al had ervaren.
Toen het besluit eenmaal gevallen was – we schrijven begin december
van het jaar 1440 – regen de gebeurtenissen zich aaneen. Het visioen van
Christus en de brief uit Utrecht bevestigden wat Alijt diep in haar hart
wilde: in Galilea blijven en daar een radicale ommekeer in het geestelijk
leven bewerkstelligen. Zij wierp zich met nog grotere ijver op de meditatie
over de passie en bereidde zich voor op haar inkleding, die plaatsvond in de
Kersttijd van 1440. De intensieve geestelijke oefeningen die zij gedurende
haar noviciaat deed, leidden tot een geestelijke doorbraak tijdens de Hemelvaartviering in 1441. Toen gaf de Heer haar in een visioen inzicht in de
manieren waarop zij hem kon navolgen. In haar belangrijkste traktaat De
vier kruiswegen heeft Bake deze vier wegen der passie uitvoerig beschreven. De eerste twee, die van de overweging van en de daadwerkelijke inleving in Christus' leven, kende zij al uit eigen ervaring. In het Hemelvaartvisioen leerde zij nu de twee hoogste wegen kennen, de derde der schouwing
van Christus en de vierde der vereniging met haar Heer. Bake ervoer nu zelf
wat door de mystici traditioneel `gelatenheid' wordt genoemd: de mens
moet alles loslaten wat hem aan zichzelf bindt en gelaten ondergaan wat
God met hem voorheeft. 14 Ook nu biedt Christus het grote voorbeeld. In de
hof van Gethsemané liet hij de beker van het lijden niet aan zich voorbijgaan, maar deed wat zijn Vader hem had opgelegd. De eenzaamheid die
Christus daar ondervond, is de ultieme vorm van gelatenheid. Alijt Bake

178

LEZEN, SCHRIJVEN, EN WEER UITWISSEN

duidt deze staat van onthechting vaak aan met het begrippenpaar laten en
lijden', dat karakteristiek is voor haar leer. Zij vergelijkt de gelaten mens
met een speelbal: wie met Christus wil spelen (werreballen), moet een
sollebal zijn, die zich willoos heen en weer laat werpen."
In de Kersttijd van 1441 deed Alijt Bake professie in Galilea, waardoor
zij definitief toetrad tot de rangen van de reguliere kanunnikessen van het
Kapittel van Windesheim. Met haar sterke persoonlijkheid en haar bijzondere spirituele talent moet zij haar medezusters steeds meer voor zich hebben weten in te nemen. Toen op 25 januari 1445 priorin Hille Sonderlants
overleed, koos het convent van Galilea Alijt Bake als haar opvolgster. 1ó De
Constitutiones monialium schreven voor dat er binnen veertig dagen een
nieuwe priorin diende te worden aangewezen. Alijt Bake moet derhalve
voor 6 maart 1445 als tweede priorin van Galilea zijn geïnaugureerd. " Na
Hille Sonderlants uit Diepenveen, die zich bij voorkeur beperkte tot de
veilige weg van de ascese, koos Galilea nu een priorin die het convent kon
leiden op de hogere, maar ook riskantere weg van het inwendige leven.
Tien jaar lang gaf de bevlogen Alijt Bake leiding aan het geestelijk leven
in de kloostergemeenschap van Galilea, totdat de visitatoren van het generaal kapittel van Windesheim in 1455 een einde maakten aan haar optreden. Alijt Bake werd uitzonderlijk hard aangepakt: zij werd niet alleen uit
haar ambt gezet, maar daarnaast ook nog eens verbannen naar een ander
klooster, vermoedelijk wel Facons in Antwerpen. '$ Kennelijk heeft men het
convent van Galilea geheel willen afsnijden van de biologerende invloed
van zijn mystieke leidsvrouwe. Voor de geschoffeerde Alijt Bake moet de
minachting van wat zij als haar hoogste roeping en waarheid zag, uiteindelijk te veel zijn geweest. Zij overleed korte tijd later, in ballingschap, op 18
oktober 1455. Ze werd maar veertig jaar oud.

8.2 Lezen, schrijven, en weer uitwissen
Alijt Bake heeft in verschillende werken haar verhouding tot de literatuur
geformuleerd in woorden van deze strekking:
Ick en studierde nye ander boec dan dat minnende open herte ons liefs
heren Jhesu Cristi of synre liever moeder Marien, noch nye en ginc ick
om troost noch om raet tot yemant eyndelick dan tot Gode, want die raet
diende mi best totter hoechster salicheit. (Memorie, r. 2-5)19
Dat klinkt merkwaardig uit de mond van iemand die niet alleen voor middeleeuwse (vrouwelijke) begrippen een flinke bibliotheek gelezen had,
maar bovendien ook nog een aantal `boeken' aan de religieuze letterkunde
toevoegde. In geestelijke kringen, en zeker binnen de Moderne Devotie,
was deze op het oog paradoxale visie echter algemeen verbreid. Men wilde
de gelovige met dit soort uitspraken attenderen op de juiste leesintentie: een
boek is geen doel, maar een middel. Lezen louter om de nieuwsgierigheid
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te bevredigen of studeren alleen om meer te weten te komen, leidt af van
wat wezenlijk is. Alleen door innerlijk te ervaren wat men leest, kan men
teksten goed leren verstaan. Ook voor Alijt Bake geldt dat ervaringskennis,
die aan werkelijk tekstbegrip vooraf gaat, de enig waardevolle is.20
Ook in haar belangstelling voor geestelijke literatuur betoont Alijt Bake
zich exponent van de Moderne Devotie. Haar eruditie is groot, zeker voor
een koorzuster van Windesheim. Zij kende de Heilige Schrift behoorlijk
goed, zoals uit tal van toespelingen op meer en minder bekende passages is
af te leiden. Bake was ook op de hoogte van het verhaal over de ondergang
van Jeruzalem, vermoedelijk via de Wrake van Jerusalem van Jacob van
Maerlant. Of zij een grondige theologische studie heeft genoten, blijft
echter zeer twijfelachtig. In haar eigen werken noemt Bake verder een
aanzienlijk aantal geestelijke auteurs en/of geschriften waarvan zij op een
of andere wijze kennis heeft genomen: Augustinus, Bernardus, Dionysius
(de Areopagiet), Richard van Sint-Victor, Johannes Tauler, Jordanus van
Quedlinburg, Jan van Ruusbroec, Jan van Leeuwen en Rulman Merswin, en
mogelijk ook Origenes. Uiteraard was zij ook goed op de hoogte van de
hagiografie: zij verwijst expliciet naar gebeurtenissen uit de levens van
Catharina van Siena, Clara van Assisi, Franciscus van Assisi, Hiëronymus,
Jan van Ruusbroec, Kreupele Margriet, Mechthild van Maagdenburg en Nicolaas van Myra. Alijt Bake is de enige moniale van Windesheim van wie
zeker is dat zij in enigerlei mate op de hoogte was van de rijke traditie van
de middeleeuwse vrouwenmystiek. Dat blijkt bij voorbeeld uit de verwijzing naar de Duitse begijn Mechthild van Maagdenburg; tevens is
verondersteld dat zij het werk van Hadewijch heeft gekend.21
Strikt genomen hadden de Windesheimse monialen maar weinig tijd en
gelegenheid voor private geestelijke lezing, gemiddeld niet meer dan een
uur per dag (zie § 4.1). In Mijn beghin ende voortganck laat Bake zien hoe
zij in een korte tijdsspanne toch in staat was zich de inhoud van een heel
boek eigen te maken. 22 Op de zondag voor Kerstmis van het voor haar zo
belangrijke jaar 1440, die op 18 december viel, kon zij gedurende enkele
uren beschikken over een exemplaar van het Boecxken dat heet van de
neghen velden. Achter deze enigszins misleidende titel gaat het Neun Felsen Buch van de Straatsburgse bankier en godsvriend Rulman Merswin
(t1382) schui1. 23 Zijn naam was Bake blijkbaar niet bekend, maar over het
Boek van de negen velden had zij kennelijk veel gehoord (waaruit volgt dat
in haar kringen geestelijke boeken onderwerp van gesprek konden zijn).
Alijt Bake beschrijft hoe op haar verzoek — let wel: zij was nog niet meer
dan een postulante — gezorgd werd voor een kopie van het Boek van de
negen velden. 24 0m niet nader genoemde redenen moest het boekje dezelfde
dag nog naar de eigenaar terug. Koortsachtig probeerde Alijt Bake in de
twee à drie uur die haar op deze zondag ter beschikking stond het hele boek
uit te krijgen. Hoewel zij allerlei passages las die haar aandacht trokken en
die ze maar al te graag rustig had willen overdenken, gunde zij zich daarvoor niet de tijd. Haar doel was om in de korte tijd die zij had, de hele tekst
zo goed mogelijk in haar hoofd te prenten.

180

LEZEN, SCHRIJVEN, EN WEER UITWISSEN

Het middeleeuwse geheugen was erop getraind om teksten al lezend systematisch op te nemen, zodat ze naderhand gemakkelijk konden worden gememoreerd. Dat Alijt Bake deze techniek uitstekend beheerste, blijkt uit
het vervolg van haar relaas. 25 Op woensdag 21 december, drie dagen nadat
zij de vertaling van Rulman Merswins Neun Felsen Buch had gelezen,
bevond Alijt zich met het hele convent in het spinhuis. Het eentonige
handwerk liet zich uitstekend combineren met meditatieve overdenkingen,

want sij doen bequamen lift hadde om haer inwaert te keeren (Mijn beghin
ende voortganck 68, r. 326-327). Ze nam zich de inhoud van het pas
gelezen Boek van de negen velden weer voor de geest en probeerde de implicaties daarvan te doorgronden. Bakes manier van `tekstverwerken'
maakt duidelijk waarom zoveel geestelijke teksten – bij voorbeeld ook het
Previlesien van Jacomijne Costers – met behulp van getallenreeksen of allegorieën zijn gestructureerd. De reeks van negen steenrotsen, die bij Merswin evenzovele stadia op de geestelijke weg representeren, diende als geheugensteun. Bake kon zich enkele dagen later nog vrij nauwkeurig voor de
geest halen welke eigenschappen bij welke rots hoorden.26
Al spinnend en mediterend arriveerde Alijt Bake op zeker moment bij de
achtste steenrots. Toen ze deze passage drie dagen eerder las, had die haar
aandacht al getrokken, maar nu pas kwam zij aan een grondige overweging
toe.
En als sijt al ghelesen hadde, sij en verstont noch doen niet te rechte
waerin dat het volbracht mochte worden, waer dat het haer Godt toinde
en eijsschende van haer, daer sij door opclemmen saude. (Mijn beghin
ende voortganck 72, r. 429-432)
De diepere betekenis van de tekst die al enkele dagen in haar brein
rondzoemde, drong nu in alle hevigheid tot haar door. De achtste rots, die
wordt gekenmerkt door het leven in uitwendige armoede en penitentie,
herkende zij maar al te goed: hij belichaamde het geestelijke niveau waarop
zijzelf zich bewoog. Dat er daarboven nog een negende stadium bestond,
had zij zich tot dusver niet gerealiseerd. Deze negende rots heeft als belangrijkste kenmerk de inwendige armoede, waarbij de mens afstand doet van
alle eigenheid. Merswin duidt deze staat aan als `blootheid'. Wat zij tijdens
de lezing nog niet had gevat, werd Bake nu door goddelijke tussenkomst
duidelijk: zij moest nog een rots hoger klimmen, waardoor zij God zo dicht
als maar mogelijk is, kon naderen.27
Illustratief voor Bakes houding én haar benadering van de meditatie is de
beslissing die zij nam toen de klok voor de getijden luidde en het convent
het spinhuis moest verlaten. Zij bad tot de Heer om te vragen wat zij moest
doen: tijdens het koorgebed inwendig bij de negen rotsen verblijven of het
officie vol overgave bidden, zoals het een Windesheimse moniale betaamde. Zij kreeg opdracht zich verder bij het Boek van de negen velden
te bepalen, dus bij dat wat haar innerlijk het meest beroerde. Daarmee
trotseerde Bake feitelijk de gelofte van gehoorzaamheid; zij bleef
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trouw aan wat zij innerlijk als waarheid ervoer.28
In Mijn beghin ende voortganck refereert Alijt Bake ook aan de werken
van de Groenendaalse mystici Jan van Ruusbroec en Jan van Leeuwen. Tijdens Alijts noviciaat in 1440-1441 leerde Christus haar de twee hoogste
wegen van de passie kennen (zie § 8.1). Om de essentie van de vierde weg
te verhelderen, die een leven in gelatenheid, in overgave aan God, veronderstelt, verwijst Bake naar Ruusbroec en zijn goede kok. Beide auteurs
hebben geschreven over de gelatenheid, maar bij geen van beiden vindt
Alijt Bake een adequate beschrijving van de diepe gevoelens van godverlatenheid die ook deel uitmaken van deze staat. 29 Bake schreef haar autobiografie meer dan tien jaar na haar eerste ervaringen met de gelatenheid. Dat
laat de mogelijkheid open dat zij Ruusbroec en Jan van Leeuwen pas naderhand leerde kennen. Maar omstreeks 1450 waren de werken van Ruusbroec
en Jan van Leeuwen blijkbaar in de bibliotheek van Galilea aanwezig,
waardoor Alijt Bake gerust kon verwijzen naar literatuur die de geestelijke
toestand waarin zij destijds verkeerde, voor zichzelf en voor anderen verhelderde. We zien hier de religieuze literatuur van de middeleeuwen in zijn
primaire functie werkzaam: Ruusbroec en andere mystieke leiders schreven
vanuit hun eigen ervaringen over het geestelijk leven, en bekwame lezers
als Alijt Bake wisten daarin feilloos datgene te vinden dat bij hun ervaring
aansloot.3o
Een auteur aan wie Bake in dezelfde moeilijke periode grote steun heeft
gehad, ook al noemt zij hem in haar autobiografie niet, is de dominicaanse
prediker Johannes Tauler. Jan Eggaert schonk het klooster omstreeks 1440
een handschrift met een groot aantal van zijn preken. 31 Bake prijst hem, in
een overzicht van haar voorbeelden, het allerhoogste, omdat volgens haar
Tauler het beste begreep hoe de mens inwendig aan Christus gelijk kan
worden.
Och, alleen ken ic een meester inder godheit die daer of leert, die devote
Thauler, die gaet hem naere dan ic ye hoerde in enigen scriften.
Nochtans en verclaert hi niet hoemen daer toe coemt, want dat was hem
onmogelic mit woerden der letteren te verclaren. Mer hi wist die wegen
alre naest daert properlic en eygentlic in staet. (Memorie, r. 140-144)
Hoewel de toestand van oprechte gelatenheid met geen pen kan worden
beschreven, vond Alijt Bake in Tauler toch een auteur die op hetzelfde
spoor zat als zij. Ook in dit geval toetste zij de geestelijke of mystieke traditie aan de eigen ervaring, een benadering die essentieel voor haar is. Zij
las inderdaad niet om nutteloze kennis op te doen, maar verdiepte zich met
grote intensiteit in geschriften die haar inzicht in de geestelijke levensweg
konden verdiepen.
In Mijn beghin ende voortganck beschrijft Alijt Bake vrijwel uitsluitend
de periode van postulaat en noviciaat in de jaren 1440 en 1441. We
beschikken daardoor alleen maar voor deze korte periode over gegevens
over Bakes lees- en schrijfwerk. Op grond daarvan moet worden aangeno-
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men dat, ook al ontbreekt het aan concreet vergelijkingsmateriaal, Alijt
Bake binnen het verband van het Windesheimse Kapittel een uitzondering
is geweest. Het normale leesprogramma van novicen bestond in beginsel uit
instructies voor het kloosterleven zoals de Profectus religiosorum van
David van Augsburg en allerlei andere ascetische werken. Alijt Bake daarentegen las, nog voor haar officiële inkleding, al pure mystieke literatuur.
Waarschijnlijk had zij daarmee in haar Utrechtse periode al ervaring opgedaan. De inhoud van Rulman Merswins Neun Felsen Buch weet zij exact
op haar eigen geestelijke staat te betrekken: nog voor zij het habijt heeft
aangetrokken, bevindt zij zich al op het op achtste plan. Geen wonder dat
haar medezusters aanvankelijk nogal wat argwaan koesterden tegenover
deze zelfbewuste postulante. Zij hadden als novicen geleerd dat de kern van
het monialenleven in nederigheid en gehoorzaamheid lag.
Het aanvankelijke onbegrip van de zusters van Galilea klinkt ook door in
een passage waarin Bake beschrijft hoe zij met uiterste inspanning
probeerde te mediteren over het lijden. Omdat het zo veel moeite kostte
haar gedachten uitsluitend en alleen bij de passie te bepalen, dwong zij zich
voortdurend tegen de Heer te spreken. En omdat zij voortdurend haar lippen zagen prevelen, beschuldigen haar medezusters Alijt ervan te veel te
lezen. Voor hen betekende het geprevel van hun nieuwe medezuster dat zij
almaar pas gelezen teksten aan het herkauwen was. Alijt Bake ontkent de
beschuldiging weliswaar (Ick mocht somtijts wat lesen maer ten was niet
veel), maar waar rook is, zal ook hier wel vuur zijn. De toekomstige priorin
van Galilea las vermoedelijk veel meer, en zeker ook intenser, dan de
meeste van haar medezusters. Dit ijverige lezen staat overigens in direct
verband met Bakes gebedsleven, dat eveneens veel indringender was dan
dat van haar medezusters.32
In deze periode van intensieve meditatie en concentratie tijdens haar
noviciaat begon Bakes auteurschap langzamerhand vorm te krijgen. Onder
meer door middel van de meditatietechniek van het herkauwen kreeg zij innerlijk wat meer rust.
Maer onsen lieven heere, die mijn goede, simpel meininghe ende
begheerte aensach, mijnen grooten aerbeijt ende neerst<i>cheijt hoe
gheeren ick mij selven gheholpen hadde, die quam mij ten lesten te
hulpe, alsoo dat wat beterde, alsoo dat ick bij tijden ende stonden daer
wel bij bleef niet alleene sprekende, maer oock peijsende ende leerende
van binnen wat ick daer vooren oock doen soude. (Mijn beghin ende
voortganck 27, r. 999-6)
Door de voortdurende, steeds hoger reikende meditatie onderging haar
geestelijk leven een verdieping en begonnen nieuwe inzichten in haar te rijpen. Dat wekte vreugde, maar ook grote verwarring bij de jonge Alijt Bake.
In deze periode ontdekte zij het ideale hulpmiddel om haar innerlijk leven
te ordenen: het schrift.
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Ende wat ick aldus leerde dat schreef ick al op, dat ick niet vergheten en
sonde. Ende aldus al segghende ende al peijsende ende al leerende ende
al schrijvende ende wederuutplanerende [=uitwissend] ende noch weder
schrijvende brocht ick emmer mijnen tijt over, dat ick die ander sonderlinghe ghepeijsen vergat. (Mijn beghin ende voortganck 27, r. 7-11)
In deze periode had zij zulke intense godservaringen dat zij grote moeite
moest doen om die allemaal te verwerken. Door wat haar overkwam zo
goed mogelijk te beschrijven, probeerde zij greep te houden op haar innerlijk leven.
Alijt Bake zal tijdens haar eerste jaar in Galilea, net als alle andere Windesheimse postulanten en novicen, hebben geleerd hoe men met behulp van
het schrijven in een rapiarium de meditatie kon verdiepen (§ 4.2). Deze
lees- en schrijftechniek kwam haar in deze periode van grote verwarring
zeer goed van pas. Maar bij Alijt Bake nam het schrijven ter ondersteuning
van haar innerlijk leven een andere wending. Waar de andere koorvrouwen
volkomen receptief te werk gingen, misschien op een enkele uitzondering
als Jacomijne Costers en Mechtild van Rieviren na, begon Alijt Bake nu
haar eigen ervaringen schriftelijk vorm te geven. In haar schrijfwerk is
duidelijk het aspect van met-zichzelf-in-het-reine-komen aanwezig. Bake
wordt door ontzagwekkende ervaringen en diepe emoties overspoeld en
probeert al schrijvend en weer uitwissend inzicht in haar situatie te krijgen.
Haar optekeningen, die ze steeds weer uitveegde, dienden in dit tijdvak nog
uitsluitend om greep te houden op haar eigen innerlijk leven, zoals in feite
ook de rapiaria van andere zusters functioneerden. Maar hier werd de kiem
gelegd voor het geestelijk auteurschap dat het prioraat van Alijt Bake zo
bijzonder maakt.'3

8.3 Drie schrijfmomenten
Begonnen als een door iedereen gewantrouwde, eigenwijze nieuweling
kreeg de vurige Alijt Bake in 1445 het vertrouwen van de gemeenschap van
Galilea. Door haar als geestelijk leidster aan te wijzen, kozen de monialen
van Galilea impliciet voor Bakes mystieke leefwijze. Dat er een ware cultuuromslag in het Gentse klooster heeft plaatsgevonden, blijkt wel uit de
felle kritiek die Bake in Mijn beghin ende voortganck op het regime van
haar voorgangster heeft. Galilea was in die tijd niets minder dan een
duivelsnest, dat zijn onwaardige karakter verborg onder de schijn van een
geestelijk leven dat alleen op uiterlijkheid gebaseerd was. 34 Mogelijk vinden we in Van die memorie der passien ons heren een passage waarin Bake
haar standpunt principiëler toelicht:
Alsoe sal dese wech, als die wech des afterlatens, eyschen een afgesceyden der duechdelicker wercken, in ledicheit van allen toekeer [=los van
alle toewijding (aan God)] ende in swaren berespen der consciencien
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[=met ernstige gewetenswroeging], daer een mensche in sachtmoedigen
laten ende liden doer gaen moet in een simpel gelove ende minlic betrouwen tot Gode dat God hem niet laten en sal. (Memorie, r. 83-87)
Propageerde Hille Sonderlants de weg van ascese en deugdzaamheid, in beginsel de norm voor alle Windesheimse vrouwenkloosters, voor Alijt Bake
vormt die niet meer dan een lager stadium. Zij en haar volgelingen wilden
de weg van het inwendige leven bewandelen, wat als consequentie kon hebben dat het streven naar deugden in een ander licht komt te staan. Volledige
overgave aan wat God met de mens voorheeft, gaat boven een bewuste
deugdbeoefening.
De nieuwe priorin heeft de teksten die haarzelf zoveel baat hadden gebracht, niet aan haar volgelingen willen onthouden. Onder het prioraat van
Alijt Bake is er in Galilea dan ook een mystieke leescultuur op gang gekomen. Dat blijkt bij voorbeeld als Alijt Bake beschrijft hoe de zusters haar
destijds wantrouwden en meenden dat ick emmer een van die bedroghen
gheesten sijn soude oft werden, daer heer Jan Ruijsbroeck af schrijft (Mijn
beghin ende voortganck 3, r. 54-55). Deze toespeling laat zien dat de mystiek van Ruusbroec deel uit was gaan maken van het referentiekader van de
hele gemeenschap. 35 Helaas is er van de bibliotheek van Galilea maar zo
weinig over dat we er ons geen betrouwbaar beeld meer van kunnen vor36
men.
Of het optreden van Alijt Bake ook heeft geleid tot gerichte verwerving
door het kopen of het kopiëren van mystieke werken, is niet meer na te
gaan, al wijst het aantal bronnen dat zij kan noemen wel in die richting (zie
§ 8.2). Misschien probeerde Bake eigenhandig, bij gebrek aan voldoende
geschikt materiaal, de bibliotheek van het nog jonge klooster aan te vullen?
In ieder geval kunnen we Alijt Bake vanaf het moment dat zij priorin werd,
ook volgen in haar ontwikkeling als geestelijk auteur. Haar optreden als
schrijfster kan ook nauwelijks los worden gezien van haar ambt. Het prioraat bracht haar in een positie waarin het natuurlijke overwicht dat zij
ongetwijfeld had, formeel werd bevestigd door haar rang. Als spiritueel
leidster van Galilea kwam zij in de gelegenheid haar ideeën publiek te
maken. Het overgrote deel van haar geestelijke lessen zal zij mondeling
hebben gegeven, bij voorbeeld in de priembijeenkomsten in de kapittelzaal
(zie § 2.4), maar een deel ervan is ook op schrift gesteld.
In het leven van de Gentse priorin zijn drie momenten aanwijsbaar
waarop zij de pen ter hand heeft genomen. Het is misschien niet toevallig
dat deze `schrijfmomenten' min of meer samenvallen met hoogte- en dieptepunten in haar leven. Het eerste moment valt in het begin van haar prioraat, als God zijn belofte gestand doet en Alijt inderdaad priorin van Galilea
wordt, zodat zij serieus werk kan maken van haar hervormingsopdracht.
Wij vinden Alijt Bake daarna als auteur terug in 1451, als haar geestelijk
leiderschap naar groter hoogten is gestegen. Zij schrijft een geestelijke
autobiografie om haar volgelingen te tonen hoe God in het innerlijk van de
mens werkzaam kan zijn. Het laatste schrijfmoment, in het jaar 1455, mag
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met recht een dieptepunt heten. Bake is afgezet en verbannen naar het
Antwerpse. Nog eenmaal zette zij een schriftelijk offensief in om toch nog
haar gelijk te halen, maar voor zover wij weten lukte het haar niet om eerherstel te bewerken.37

1446 Al vrij kort na haar inauguratie als priorin moet Alijt Bake zich tot
schrijven hebben gezet. We weten dit dankzij het belangrijke colofon uit
handschrift Brussel, KB, 643-644, f. 198va:
Bidt voor diet maecte ende heeft ghescreven
Want zij arm door Gode es bleven
Doe men M vierhondert screef
Na dat Jhesus ant cruce bleef
Ende xLVI ofte daer omtrent
Soe was dit eerst ghemaect te Ghent
Van zuster Alijt, der priorinnen
Van Galileen, God wille haer ziele gewinnen
Alijt Bake schreef omstreeks het jaar 1446 een of meer werken, zo kan op
grond hiervan worden vastgesteld. Maar dit rijmcolofon heeft ook heel wat
vragen opgeroepen. Het is hier voldoende om op te merken dat het
Brusselse handschrift, anders dan men aanvankelijk dacht, geen autograaf
van Alijt Bake is. Daardoor komt niet alleen de authenticiteit van het colofon ter discussie te staan, maar wordt het ook moeilijker om de inhoud ervan op waarde te schatten.38
Doordat de status van het colofon niet helemaal helder is, is het ook niet
eenvoudig vast te stellen welke teksten in dit handschrift nu precies door
Alijt Bake geschreven zijn. Het colofon sluit een vrij lang tekstgedeelte af
dat door één hand is afgeschreven (f. 114ra-198va). Dit geheel begint met
een serie van enige tientallen mystiek getinte preken op zon- en feestdagen,
voornamelijk van de hand van haar leermeester Johannes Tauler, maar er
zijn ook enkele sermoenen van Meister Eckhart en enige anonieme preken
opgenomen (f. 114ra-154va). We moeten hier voorbijgaan aan de vraag of
Alijt Bake misschien verantwoordelijk is voor de samenstelling van dit
tekstcorpus, waarin Tauler zo'n belangrijke plaats inneemt, al is zij zeker
een van de belangrijkste kandidaten voor het compilatorschap. 39 De aandacht gaat hier uit naar het daarop volgende tekstgedeelte (f. 154va-198va),
waarin de hand van Bake onmiskenbaar aanwezig is. We richten ons daarbij vooral op de vraag hoe, en met welke bedoelingen Alijt Bake bij haar
schrijfarbeid te werk is gegaan.ao
Alijt Bake treedt in de Brusselse codex voor het eerst als auteur naar
voren in een tussenproloog op f. 154va. Daarin kondigt zij eerst twee sermoenen aan op het evangelie van Palmzondag, van de hand van Jordanus
van Quedlinburg (t 1380). Deze augustijner eremiet legde een omvangrijke
preekverzameling aan, het Opus postillarum, waarin hij voor iedere zon- en
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feestdag een aantal sermoenen over de schriftlezing van die dag bijeenbracht. 41 De evangelielezing voor Palmzondag luidde: `Zeer velen uit het
volk spreidden hun mantels uit op de weg, terwijl anderen de weg bedekten
met twijgen die zij van de bomen hadden gesneden' (Mat. 21,8). Of in het
Middelnederlands, volgens de initia in het Brusselse handschrift: Een
groete scare stroyden haer cleederen inden weghe. In haar proloog zet Alijt
Bake vervolgens uiteen hoe zij daarna zelf vijf sermoenen zal houden over
de lezing voor Palmzondag, kruimeltjes als het ware die van de tafel van de
wise eersaem leerare Jordanus zijn gevallen.42
In haar eigen `sermoenen' licht Alijt Bake de schriftverklaringen van
Jordanus van Quedlinburg uitvoerig toe. Bovendien voorziet zij die hier en
daar van eigenzinnige aanvullingen. Het mag opmerkelijk heten dat in het
midden van de vijftiende eeuw, in de invloedssfeer van de Moderne Devotie, een vrouw de schriftverklaringen van een hooggewaardeerd theoloog
als Jordanus van Quedlinburg van uitvoerige glossen voorziet. Overigens is
het geen van de onderzoekers die zich intensief met de `sermoenen' van
Alijt Bake heeft beziggehouden, gelukt om er vijf te onderscheiden.
Lievens telde slechts drie teksten; hij karakteriseert die als `kloosteronderrichtingen' en dus niet als echte homiletische teksten. 43 Spaapen, die de editie van Bakes onderrichtingen bezorgde, onderscheidde vier teksten, die hij
zelf van titels voorzag: De louteringsnacht van de actie, De weg der victorie, De weg van de ezel en De lessen van Palmzondag (de laatste wordt
door hem in tweeën gesplitst om toch op vijf onderrichtingen te komen).
Om haar werkwijze te illustreren, richten we ons op De louteringsnacht
van de actie, Bakes eerste kloosteronderrichting. Jordanus van Quedlinburg
spreekt in zijn sermoenen van drie groepen mensen die meelopen in de
processie die Jezus vergezelde bij zijn intocht in Jeruzalem. Voorop lopen
de leraren en oversten, achter Jezus bevindt zich een grote groep van volgelingen en naast hem gaan zijn discipelen (de latere apostelen). Volgens
Jordanus kunnen kloosterlingen zich met deze laatste categorie vereenzelvigen, omdat zij met hun contemplatieve leefwijze de hoogste geestelijke levensstaat hebben. Alijt Bake geeft een karakteristieke nuancering aan
de indeling van de geleerde Jordanus. Inderdaad staan de geestelijken het
meest in Christus' omgeving, maar de leden van die groep die de stap van
het contemplatieve naar het apostolische leven (moeten) maken, zijn hem
toch het meest nabij. Dat geldt bij voorbeeld voor de discipelen – degenen
die hem in de processie het naaste staan – die van hun meester de opdracht
kregen om zijn woord overal te gaan verbreiden. De jonge priorin van
Galilea verdedigt in deze onderrichting de stelling dat actie boven contemplatie gaat.44
Bake noemt een aantal heilige voorbeelden wier levensloop haar stelling
bewijzen, waarbij vooral het grote aantal vrouwen opvalt. Als eerste vrouw
voert zij Maria Magdalena op, die als kluizenares aanvankelijk contemplatief leefde, maar uiteindelijk in het voetspoor van de apostelen trad. Zij
ging het evangelie prediken en bereikte volgens de legende daarbij zelfs de
Provence. Catharina van Siena had ook een apostolische opdracht: zij be-
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stookte de paus in Avignon met voorstellen tot hervorming van de Kerk.
Verder noemt Bake de heiligen Mechthild en Margriete de lamme. Vermoedelijk zijn hier de vriendinnen Mechthild van Maagdenburg en Kreupele Margriet (Margaretha Contracta), eveneens uit Maagdenburg, bedoeld.
Verderop in het Brusselse handschrift is een exempel ingelast dat betrekking heeft op de maagd Machtelt en een anonieme kluizenares; naar alle
waarschijnlijkheid gaat het over de beide hier genoemde vrouwen uit
Maagdenburg. Hun geestelijke vriendschap doet sterk denken aan de verhouding tussen Alijt Bake en haar leermeesteres uit Utrecht.45
Samen met deze Utrechtse recluse was Alijt Bake van mening dat zij
geroepen was tot het werkende leven. In De louteringsnacht van de actie
legt zij uit hoe het leven in actie eruit ziet. Bake gebruikt het beeld van een
ridder die door zijn heer wordt uitgezonden om het avontuur te zoeken. Het
zal de zusters van Galilea geen moeite hebben gekost om in de ridder hun
nieuwe priorin te herkennen, wier queeste eruit bestond het innerlijk leven
te hervormen. 46 Men zou kunnen stellen dat Alijt Bake dit alles voor
zichzelf niet uiteen hoefde zetten, want zij was in 1440 al innerlijk tot de
actie geroepen. Aan de zusters van Galilea, haar ondergeschikten, had zij
echter wel het een en ander uit te leggen. Als priorin had zij vanzelfsprekend het formele gezag over Galilea, maar het hoge geestelijke leiderschap
dat zij zichzelf toekende, behoefde natuurlijk wel enige toelichting. De
kloosteronderrichtingen lijken dus vooral bedoeld om het convent van
Galilea te instrueren over de gezagsverhoudingen in een mystieke gemeenschap. Toch kan men in De louteringsnacht van de actie ook iets proeven
van de verbazing van Bake over haar eigen rol. Het is alsof zij ook zichzelf
ervan moet overtuigen dat zij het voorbeeld van Maria Magdalena moet navolgen.
De derde kloosteronderrichting, die slechts gedeeltelijk is uitgegeven,
draagt de titel De weg van de ezel. Alijt Bake zet er in zes punten uiteen
welke lessen de ezel waarop Jezus de stad Jeruzalem binnenreed ons kan
leren. Het vijfde punt bestaat hierin dat zich in de vacht van een ezel tussen
zijn schouders een kruis aftekent. Zo moet ook de gelovige mens altijd het
kruis met zich mee dragen. Na een korte allusie op Jordanus is hier de
volledige tekst ingelast die als Bakes hoofdwerk mag gelden: De vier
kruiswegen. Daarin bespreekt zij de vier wegen der passie – de vier
manieren waarop de mens het Kruis kan opnemen – waarin zij bij het Hemelvaartvisioen van 1441 een diep inzicht heeft mogen ontvangen (zie §
8.1). Omstreeks 1446 had Bake haar geestelijke leer dus al helemaal uitgewerkt. Nadat zij eerst haar eigen positie voor haar volgelingen heeft
toegelicht, geeft zij hen ook haar leer van het innerlijk leven in handen.
Het meebeleven van het lijden van Christus staat in deze levensopvatting
centraal. De vier kruiswegen bij voorbeeld beschrijft vier opklimmende
niveaus waarop de mens Christus' kruis kan opnemen. In de opbouw van
het tekstconglomeraat dat Bake in handschrift Brussel 643-644 heeft nagelaten, vormt de Goede Week ook de spirituele ruggengraat. De serie begint
met exposities op de evangelielezingen van Palmzondag, het begin van het
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lijden. Op dit blok van zeven `sermoenen' volgt een tekst die wordt aangekondigd als Een merkelike leeringhe. Het is nog niet uitgemaakt of deze een
authentieke schepping van Alijt Bake is, maar dat Een merkelike leeringhe
nauw met haar werk verweven is, staat wel vast. Dit traktaat handelt over
de zeven inwendige klederen die de mens af moet leggen, staande aan de
voet van Christus' kruis. De klederen staan voor innerlijke eigenschappen
als eigenliefde en eigenwijsheid, die de mens afleiden van het goddelijke.
Dit thema is verbonden met Goede Vrijdag, de dag waarop het lijden van
Christus volbracht werd.47
De op het eerste gezicht nogal ondoordringbare tekstverzameling uit het
Brusselse handschrift vertoont niet alleen een sterke inhoudelijke samenhang. Vanaf het moment dat Alijt Bake met haar reactie op de sermoenen
van Jordanus van Quedlinburg begint, wijst zij geregeld vooruit en terug
tussen de verschillende teksten uit dit handschrift. Er worden dus ook
tekstuele verbanden gelegd. Het gehele tekstcomplex kan worden beschouwd als een principeverklaring van de nieuwe priorin van Galilea, die
vanuit een nadrukkelijk besef van formeel en spiritueel leiderschap werk
wil gaan maken van haar taak als kloosterhervormster. En omdat Bake het
heil voor zichzelf en haar gemeenschap zoekt in de verdieping van het inwendige leven, vormen haar geschriften uit 1446 ook een duidelijk mystiek
manifest.
We kunnen ons afvragen waarom priorin Alijt Bake het nodig vond haar
ideeën op schrift te stellen. Waarschijnlijk is haar werk voortgekomen uit
de mondelinge vermaningen die de Windesheimse priorinnen regelmatig
voor hun gemeenschap hielden in de priem en tijdens het schuldkapittel (zie
§ 2.4 en 3.2). 48 Bake geeft zelf een gedeeltelijk antwoord in de proloog van
Een merkelike leeringhe, die zeker van haar hand is.
Nu willic u gheven dat alderhochste, weerdichste ende dat edelste poent
dat ghij noch gehoort hebt. Ende om dat ic duchte dat ghijs niet te rechte
verstaen en sout noch onthouden, al seidict hu metten monde, daer omme
hebbict u gescreven, op dat ghijt dan altoes weder vinden moeght als
ghijt verloren hebt. (Merkelike leeringhe, f. 181va)49
Alijt Bake wilde haar vluchtige woorden dus verduurzamen, kennelijk zonder meteen de bedoeling te hebben haar leer verder te verbreiden. 50 De
geschriften van de priorin dienden in eerste instantie als geestelijke vraagbaak voor de onervaren zusters van Galilea. 51 Alijt ging er vast vanuit dat
haar medezusters inwendig bij haar lessen zouden willen verwijlen, zoals
zij zelf bij voorbeeld deed bij het Boek van de negen velden. Moest zij destijds het handschrift snel weer teruggeven, haar convent had nu altijd een
schriftelijke geheugensteun bij de hand.
Maar Alijt Bake wekt ook enigszins de indruk haar volgelingen een
geestelijk testament na te willen laten, alsof zij haar toekomstige afzetting
al voorzag. Dat blijkt vooral uit het korte werkje De trechter en de spin, dat
het Brusselse tekstcomplex besluit en dat direct aan het hiervoor aange-
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haalde colofon voorafgaat. Bake gaat hier nogmaals in op de verhouding
tussen de mystieke leidsvrouw en haar volgelingen. Daarbij blijkt zij zich
ten zeerste bewust van de onberekenbaarheid van de goddelijke uitverkorenheid. Zij karakteriseert haar rol met behulp van het beeld van de
trechter, een instrument waardoor de goddelijke genade gemakkelijker door
de nauwe halzen van haar nog onwetende ondergeschikten naar binnen kan
stromen.52
Want ic en ben anders niet dan een trechterkin datter dient tusschen den
dranc ende dat vat. Om dat vat nauwe es ende den dranc niet ontfanghen
en mach sonder storten, soe moetmen den trechter hier toe oorboren.
(Trechter en spin, r. 32-35)
Maar een trechter is niets meer dan een gebruiksvoorwerp, zo weet Alijt
Bake maar al te goed.
Ende ten lesten alst versleten es, dan soe werptmen wech uut den weghe
in eenen hoec ende men siet om eenen anderen, ende dit es sijn Toen van
sinen arbeide (Trechter en spin, r. 42-44).
Haar kon het in de toekomst ook zo vergaan. Het moet Bake enigszins hebben gerustgesteld dat zij al in 1446 de gemeenschap van Galilea een
aanzienlijke schriftelijke erfenis mee kon geven.
1451-1452 Toen zij het prioraat een aantal jaren had uitgeoefend, voegde
Alijt Bake een nieuw en omvangrijk werk aan de bibliotheek van Galilea
toe. Zij beschreef in de vorm van een geestelijke autobiografie hoe bij haar
de overgang naar de mystieke levensstaat had plaatsgevonden. Het gebruik
van aanspreekvormen als alderliefste of lieve kinderen wijst er al op dat
Bake haar levensverhaal opschreef voor de gemeenschap van Galilea. S3 Een
passage waarin met Hille Sonderlants' opvattingen over het geestelijk
leven wordt afgerekend, bewijst dat definitief:
Och, oft ick hun [=haar oversten] gevolcht hadde, hoe hadde ick mijn
weghen ghemist en verdoolt. Och, soo en waer ick tot desen salighen
wech niet ghecommen, noch oock dit groot goet niet vercreghen. Och,
lieve kinderen, hoe schaedelijck hadde dit voor mij en de heijlighe kercke en besonderlijck u lieden, die hier sijt in desen huijse, schaedelijck
gheweest, hadde ick dat ghedaen. (Mijn beghin ende voortganck 8, r.
200-206)54
Dankzij Bakes vasthoudendheid zijn de zusters van Galilea nu in staat om
de inwendige leefwijze te leren kennen, waardoor ze de volmaaktheid dichter naderen.
Als beginnend priorin had Alijt Bake haar eigen levensverhaal waarschijnlijk niet aan haar volgelingen als voorbeeld durven voorhouden. Haar
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zelfvertrouwen en gezag moeten sterk zijn toegenomen, en wellicht geldt
hetzelfde voor het bevattingsvermogen van haar kring. Bake schreef haar
autobiografie ongeveer zes jaar nadat zij in het ambt was getreden, zo valt
uit een tijdsaanduiding in Mijn beghin ende voortganck op te maken:
Ende dit is nu ter tijd van kersdach xi jaer gheleden dat dit gheschiede,
ende doen ick 26 jaeren effen out was. Ende nu op desen selven dach dat
ick dit schreef, welck is op Sinte Luciendach [13 december], ben ick nu
36 jaeren out. (Mijn beghin ende voortganck 19, r. 671-675)
Bake verwijst hier naar de bijzondere begenadigingen die haar rond
Kerstmis van het jaar 1440 ten deel vielen. Haar verslag daarvan dateert
van elf jaar later, dus van 1451. Gezien de omvang van deze tekst kan zij
haar werk nooit op een dag hebben voltooid. Voorzichtigheidshalve plaatsen we de onstaansdatum van Mijn beghin ende voortganck daarom in de
winter van 1451-1452.
Het enige handschrift van Bakes autobiografie is Gent, us, 3854, dat
dateert uit 1705 en is geschreven door Augustina Baert, een moniale van
Galilea in Gent. Zij greep niet rechtstreeks op de autograaf terug, maar op
een afschrift dat Jacobus Isabeels, rector van Galilea, in 1613 maakte naar
een voorbeeldtekst die toen al niet meer compleet was. De aanhef van de
autobiografie van Alijt Bake in het Gentse handschrift luidt: Hier beghint
dat ander boecxken van mijn beghin ende voortganck (Mijn beghin ende
voortganck 1, r. 10-11). Uit het vervolg van de tekst blijkt dat dit ander
boecxken het eerste deel van Bakes autobiografie moet hebben belichaamd.
Dit eerste boek is helaas verloren gegaan, het tweede deel kennen we thans
als Mijn beghin ende voortganck.
Alijt Bake vertelt in dat tweede boek hoe zij door God tweemaal in haar
leven ernstig op de proef is gesteld. (De perspectiefverschuiving naar de
derde persoon is aan een van de bewerk(st)ers te danken.)"
Siet, aldus heeft haer [=Alijt Bake] den heere ghestelt in twee preuven
ende graeden die boven alle schryfturen sijn die ick oijt hoorde. Die eerste ghesciede in haer beghin, daer inden tijt der tribulatien. Die ander sal
ick u segghen, naer dat dat mij Godt gracie hiertoe gheven sal. (Mijn
beghin ende voortganck 72, r. 407-411)
Het verslag van de eerste periode van beproeving is neergelegd in dat boeck
der tribulatien, het eerste deel van Bakes autobiografie. Mijn beghin ende
voortganck vormt daarvan, zoals gezegd, deel twee. De priorin van Galilea
centreerde haar levensverhaal dus rondom twee geestelijke crises die zij
had beleefd.
Dankzij verwijzingen in Mijn beghin ende voortganck kunnen we nog
een glimp opvangen van de inhoud van het verloren Boeck der tribulatien.56
Het handelde over de periode voorafgaand aan Bakes intrede in het klooster
Galilea. In deze tijd was zij al tot een bijzonder innige verhouding met
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Christus gekomen en beoefende zij de eerste twee wegen van de passie:
overweging en inleving. Zij leerde zich helemaal aan de Heer over te geven
en ontving al doende meer kennis van het inwendig geestelijk leven. In
deze periode vergaf Christus haar reeds al haar zonden, op de voorwaarde
dat Alijt die publiekelijk zou bekennen. Haar openlijke belijdenis wekte
echter alleen maar verwondering en ergernis bij haar toehoorders. Achteraf
begrijpt Bake dat de beschimping en de minachting die haar toen ten deel
vielen en die zij ook later nog ruimschoots moest verdragen, een essentieel
element vormen van de weg der passie. De priorin van Galilea illustreerde
met haar Boeck der tribulatien de eerste stadia van de mystieke opgang.
Het tweede deel van Bakes autobiografie beschrijft haar tweede beproeving, die globaal de periode van postulaat en noviciaat omvat (1440-1441).
In deze twee allesbepalende, moeilijke jaren vond in het leven van Alijt
Bake een innerlijke doorbraak plaats, waardoor zij ook de beide hoogste
kruiswegen kon gaan bewandelen. In Mijn beghin ende voortganck heeft zij
haar ervaringen uitvoerig beschreven, in een vlot leesbare stijl. De structuur van haar betoog is echter moeilijker te doorgronden; vooral de steeds
terugkerende beschouwingen over de verschillende wegen van de passie
wekken soms verwarring. In zijn analyse van deze tekst laat Van Dijk zien
dat Alijt Bake toch een treffende manier heeft gevonden om haar niet eenvoudige betoog uiteen te zetten. Door als het ware de kern van haar boodschap in steeds nauwer wordende kringen steeds dichter te benaderen, geeft
zij haar publiek de kans om haar te volgen in het mystieke omvormingsproces. Zij schrijft Mijn beghin ende voortganck sterk vanuit haar ervaring, wat haar relaas niet alleen een grote spontaneïteit verleent, maar haaiondervindingen ook direct herkenbaar maakt. Het ontbrak Bake vermoedelijk aan de scholing om een doortimmerd theologisch betoog op te zetten,
maar bij het doel dat zij zich stelde, kon dergelijke kennis gemakkelijk worden gemist. De priorin van Galilea wilde namelijk niets meer dan haar ondervindingen op de geestelijke weg aanschouwelijk te maken.51
Alijt Bake nam de geestelijke crisis waarin zij in 1440 verkeerde als uitgangspunt voor haar verhaal. De grote vraag was toen of zij in Galilea zou
blijven, waar het geestelijk levenspeil haar zo tegenviel. Zij zag zich voor
drie dilemma's geplaatst. Eerst was daar het conflict met Hille Sonderlants
en haar novicenmeesteres Yde, die haar een ascetische leefwijze wilden
opleggen, terwijl het hart van de postulante uitging naar het inwendige,
mystieke leven. Moest zij haar onwetende leidsvrouwen strikt gehoorzamen of moest zij haar hart volgen en de inwendige weg blijven bewandelen? Een mogelijke oplossing was om Galilea te verlaten en een ander
klooster binnen het Windesheimse Kapittelverband te zoeken waar zij met
haar opvattingen beter kon aarden: het tweede dilemma. Het derde dilemma
is met het tweede verbonden. Het draaide om de vraag of zij Windesheim
niet achter zich zou moeten laten en de weg van Coleta van Corbie en haar
hervormde clarissen zou moeten inslaan.58
Aan de hand van deze drie dilemma's laat Alijt Bake zien hoe een leven
in laten en lijden verloopt. Ook in de diepste nood dient men trouw te blij-
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ven aan wat men als waarheid in zich voelt. Smaad en verachting door
buitenstaanders maken daarvan onlosmakelijk deel uit. In deze moeilijke
periode probeerde Alijt Bake uit alle macht om Christus nabij te zijn. Soms
ging zij zelfs lange tijd met gestrekte armen staan, om de pijn van de Gekruisigde na te voelen. Zij probeerde zo veel en zo intensief mogelijk te
mediteren. In Mijn beghin ende voortganck vertelt Bake openhartig over de
manier waarop zij met de Heer in contact trad. Zij geeft uitvoerige
verslagen van haar vaak hartstochtelijke gebeden en doet verslag van tal
van innerlijke dialogen met Christus. Zo toont Bake de nog niet in het mystieke leven doorknede zusters hoe het leven gewijd aan de inwendige navolging moet worden ingericht. Enerzijds is er het lijden, de wanhoop en
het onbegrip, anderzijds vindt men altijd troost bij de Heer.
Twee belangrijke visionaire ervaringen komen in Mijn beghin ende
voortganck vrij uitvoerig ter sprake. Omstreeks Kerstmis 1440, toen Alijt
had besloten toch in Galilea te blijven, ontving zij soo groote gratie ende
kennisse d<e>r waerheijt dat ickt wel ghelooven moest (Mijn beghin ende
voortganck 18, r. 639-641). 59 In de nacht van 25 december kreeg Alijt Bake
een visioen waarin haar de veertien klederen van de inwendige en de uitwendige eigenheid werden uitgetrokken, een thema dat in Een merkelike
leeringhe uitvoerig is uitgewerkt. 60 Tijdens de drie missen die er rond
Kerstmis werden gevierd – de nachtmis, de dageraadmis en de dagmis –
kreeg zij bovendien steeds een bloedneus tijdens de elevatie van de heilige
hostie. Bake ziet hierin tekenen van de bijstand van de Vader, het Woord en
de Heilige Geest, waar de evangelist Johannes in zijn brief over spreekt (1
Joh. 5,7-8). 61 Nu weet zij dat zij het kloosterhabijt waardig is. Nadat zij de
volgens de Constitutiones monialium verplichte biecht had afgelegd, die bij
Alijt Bake de uitzonderlijk lange duur van zeven uur had, werd zij in de
Kersttijd van 1440 als novice ingekleed.62
Belangrijker nog was het visioen dat Alijt Bake ontving tijdens de vigilie
van Hemelvaart van het jaar 1441. 6' Toen namelijk werden haar alle vierde
wegen van de passie getoond, waarvan zij de eerste twee al langer beoefende. De twee hoogste stadia, de wegen van de godsschouwing en de vereniging met het goddelijke, waren traditioneel alleen voor sterke mannen
begaanbaar. Bake drong er bij de Heer op aan om ook haar dit diepere
inzicht te verlenen. Ontlenen ook de sterke mannen hun kracht niet aan
God? Daarop ontving zij het felbegeerde inzicht in het geheim van de hoogste kruiswegen. Zo leerde zij de zusters van Galilea inzien dat ook vrouwen
mystiek konden leven, naar het voorbeeld dat mannen als Tauler en Ruusbroec hadden gegeven.64
Het Hemelvaartvisioen is een kernervaring in het leven van Alijt Bake en
het vormt ook de sleutel tot haar oeuvre. In De vier kruiswegen had zij al
tamelijk systematisch uiteengezet wat de wegen van de passie inhielden.
Het autobiografische Mijn beghin ende voortganck is te beschouwen als
een illustratie bij dat betoog. Bake laat daar zien hoe haar het leven volgens
de kruiswegen is vergaan. Zij vertelt haar eigen levensgeschiedenis om
haar leerlingen een houvast te geven in hun moeilijke streven. Met het
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schrijven van haar autobiografie in twee delen plaatst Alijt Bake zich in de
traditie van religieuze vrouwen uit de middeleeuwen die hun innerlijke
geestelijke ervaringen te boek stelden om andere vrouwen een levensvoorbeeld te verschaffen.65
1455 Ergens in het najaar van 1454 of in begin 1455 vond de visitatie
plaats die voor Alijt Bake zulke pijnlijke gevolgen zou hebben. Over de
achtergronden van dit onverwachte optreden van de visitatoren is nauwelijks iets bekend. Zij kwamen jaarlijks naar Galilea om een onderzoek naar
de algemene gang van zaken in te stellen. Men moet al veel langer hebben
geweten van het opmerkelijke optreden van de priorin daar, maar er is pas
na meer dan tien jaar ingegrepen. De visitatoren lieten het niet bij afzetting
alleen, maar verbanden Alijt Bake ook nog eens naar het Antwerpse Faconsklooster. Dankzij een brief van Alijt Bake, geschreven vanuit haar
ballingschap, kennen wij in ieder geval haar visie op deze vernederende gebeurtenissen. Uiteraard waren in haar ogen de afzetting en verbanning onterecht, want wat zij als een innerlijke waarheid ervoer, werd op geen
enkele manier erkend. Zelf kon Bake niet naar Windesheim gaan om haar
standpunten te verdedigen, al was het alleen maar omdat vrouwen geen
toegang hadden tot de kapittelvergaderingen. Daarom schreef zij een weerwoord aan het generaal kapittel, dat op de derde zondag na Pasen van het
jaar 1445 (dus op 18 april) bijeen zou komen. Haar verhaal zou daar moeten
worden gepresenteerd door de rector van Galilea, die kennelijk een van
Bakes belangrijkste vertrouwelingen was. Hoogstwaarschijnlijk is hij te
identificeren als Nicolaas van Duvendyc.66
In het begin van 1455 zond Alijt Bake het ontwerp, een zogeheten
`minuut', van haar verdedigingsgeschrift naar de niet bij naam genoemde
rector. Men kan de hypothese opwerpen dat de onlangs teruggevonden
Memorie vander passien ons heren een representatie van dit verweerschrift
is. Deze tekst hangt nauw samen met Mijn beghin ende voortganck en geeft
daarvan een globale samenvatting met een enkele uitbreiding. Alijt Bake
zou dus, volgens deze redenering, ter verdediging van haar handelwijze een
beroep hebben gedaan op haar bijzondere levensgeschiedenis. Tegen deze
veronderstelling pleit dat Die memorie vander passien ons heren toch niet
het apologetische karakter heeft dat men van een verweerschrift verwacht.67
Het enige werk van Alijt Bake dat we uit deze periode zeker nog over
hebben, is de brief die het ontwerp van haar verdedigingsgeschrift heeft begeleid. Een afschrift van deze `brief uit de ballingschap' is opgenomen in
handschrift Gent, ua, 3854, waarin ook Mijn beghin ende voortganck is
overgeleverd. Deze brief is de aangrijpendste tekst die Alijt Bake heeft
nagelaten. Is zij anders nog wel eens wijdlopig en wat ongestructureerd,
hier gaat zij recht op het doel af en is zij ongemeen fel van toon. Men mag
haar dan formeel hebben uitgeschakeld, haar weerstand is nog allerminst
gebroken.
De brief van Alijt Bake begint met enkele vriendschappelijke woorden
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voor de rector. Zij bedankt haar eerweerdighen ende seer gheminden pater
(Brief 1, r. 4) voor de moeite die hij voor haar heeft gedaan. Omdat hij vertrouwen in haar heeft gehad, wil zij hem nu vertellen over haar inwendige
leven, met meer openhartigheid dan zij tot dusver tegenover iemand anders
heeft betoond. Vervolgens vraagt Bake de rector advies over de te volgen
tactiek: aan wie moet zij nu brieven sturen om haar zaak toe te lichten? Er
is sprake van een kleine kring van ingewijden, mijn lieve uutvercoren
vrienden en die medeweters van mijn inwendicheijt (Brief 3, r. 67-68). Alijt
Bake vraagt de rector tegenover de meesten te zwijgen over haar plannen
ten aanzien van het generaal kapittel, omdat men haar misschien zal willen
tegenhouden. Evenmin mogen de nieuwe mater van Galilea, Katharina van
Gheldere, en de andere zusters op de hoogte worden gesteld van haar onderneming, want die zullen misschien niet tegen de gevolgen bestand zijn.
Er is kennelijk sprake geweest van vrij omvangrijke maatregelen tegen haar
volgelingen, want Alijt Bake maakt de indruk hen in bescherming te nemen. Dat is misschien ook de reden dat zij nergens namen noemt in deze
brief.ó8
De Brief uit de ballingschap verandert langzaam van toon. Begonnen als
een persoonlijk verzoek aan de rector, groeit het epistel uit tot een indrukwekkende apologie. Alijt Bake gaat de rector, en in feite heel haar mystieke
kring, uitleggen wat mijn cause ende meijninghe van dese saeke is ende wat
mij hiertoe praemt (Brief 4, r. 74-75). Zij heeft twee redenen om zo ver te
gaan een verweerschrift voor het generaal kapittel op te stellen dat kennelijk opschudding zal wekken. In de eerste plaats weet zij dat de mens de
staat der volmaaktheid niet zelf volledig kan bereiken, ook al vernietigt hij
zichzelf zo volkomen mogelijk. Alleen God kan de ziel louteren door het
opleggen van bovennatuurlijke beproevingen, waardoor zij van het fijnste
en zuiverste goud wordt. Bake beschouwt het afleggen van een verklaring
voor het kapittel als een beproeving en zoekt door middel daarvan de
zuiverheid van haar ziel. Ten tweede wil zij de duivel en zijn medestanders
— de leiders van het Kapittel van Windesheim! — een lesje leren door te
laten zien dat hun boze bedoelingen op haar geen vat hebben. Zoals SintLaurens vanaf het rooster waarop men hem verbrandde zijn beulen nog
tartte, zo zal ook Alijt haar kwelgeesten honen. Christus zelf heeft gezegd
dat men zijn vijanden ook de linkerwang moet toekeren. Men heeft Alijt
Bake haar goede naam en haar eer al ontnomen; nu zal zij, als een ware
martelares, ook zo ver gaan haar lichaam te offeren. Uit deze frase mag
misschien blijken dat Bakes vroege dood in 1455 door harde zelfkwelling is
veroorzaakt.69
Uit alles blijkt dat de voormalige priorin zich in hoge mate met Christus
vereenzelvigt, die niet alleen haar grote voorbeeld, maar ook haar vertrouwensman is geweest. Terugkijkend op haar leven stelt Alijt Bake vast dat
dit leven volgens een voorbestemd plan is verlopen.
Siet nu, o beminden, aldus alle dinghen op mij commen naer sijns selfs
ghelijcheijt. Ende wij [=Christus en Alijt Bake] hebben dit te saemen
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aldus langhe jaeren te vooren gheschickt ende ghesloten dat dit aldus
gheschien saude. (Brief 8, r. 226-229)
De verwerping en verachting die haar nu ten deel vallen, zijn te vergelijken
met de beschimpingen die Christus heeft moeten ondergaan. Anders dan
haar voorbeeld komt Alijt Bake wel in opstand tegen degenen die haar willen kruisigen, want zij treedt met haar veroordelaars in discussie. Uit het
voorgaande kan men opmaken dat zij haar eigen lijden wilde vergroten om
nog hechter met de Heer verenigd te worden.
Alijt laat de rector weten dat haar afzetting en verbanning haar persoonlijk nauwelijks raken; zo grondig heeft zij haar eigen 'zelf' inmiddels wel
vernietigd. Soms simuleert zij ergernis of verdriet, maar dat is omdat dat
van haar verwacht wordt. Maar zij vindt zekerheid in het besef dat God iets
bijzonders met haar voor heeft, al is zij zich ervan bewust dat daarover veel
misverstanden bestaan.
Och, beminde vrienden, veel menschen dunckt hun dat wat wonderlijckx
ende wat groots gheschiet is. Ende dat is waer, wisten sijt hoe dat alle
dinghen gheschiet sijn. Die dit merckte naer rechte reden ende bescheijdentheijt, naer dat die ghemeijne schrijften ende oock onsen regulen
ende statuten beschrijven ende uutwijsen, soo ist seker wel een abus ende
wel seer te verwonderen hoe dat onse gheestelijcke, wijse ende gheleerde
mannen tot dese onwijse ende onbescheijden sotheijt ghecommen sijn,
en waert niet dat toelaten Godts. (Brief 6, r. 160-168)
De joodse hogepriester Kajafas zei bij de terechtstelling van Christus dat
het beter was dat één mens zou sterven dan dat er een heel volk te gronde
zou gaan. Alijt Bake beschermt nu op vergelijkbare wijze haar volgelingen
door zichzelf op te offeren.
In het bovenstaande, onmiskenbaar in woede geschreven fragment, uit
Bake harde kritiek op de geleerde mannen die wel leiding geven aan het
Kapittel van Windesheim, maar geen besef hebben van wat God innerlijk
met een mens kan doen. Zij hebben geen vertrouwen in de bijzondere kennis die Alijt Bake ervaren heeft en die haar tot haar opmerkelijke optreden
noopt. Dat de claim van Alijt Bake niet erkend werd door de leiding van het
Kapittel is onloochenbaar een feit, maar dat er tegen de letter van regel en
statuten gehandeld zou zijn, is onjuist. De maatregelen die de visitatoren
van Galilea maakten waren hoogst ongebruikelijk, maar niet ongegrond.70
Tegen het einde van de brief komt er wat meer zicht op de concrete aanleiding tot de zaak-Alijt Bake. De afgezette priorin vraagt de rector haar
visie op de kapittelvergadering te verdedigen en de wijze paters uit te leggen op welke wijze zij hem heeft `betoverd' met de waarheid van de mystieke leefwijze.
Hierom, ist dat ghij ten capittel comt, soo sijt mij hierin ghetrauwe, opdat

196

DRIE SCHRIJFMOMENTEN

.x #

.

4,01,14,^^ ^t^ t^ ^ qdy:-ZiAike
^^

M

E''

t
^ y ^^^^^ ^a

^

^i

Ailst^^ diem'
^^d^+^l
^^^
^^a
ig
ez^ ^^
& `!^^
^

lia

440
8.

^ ` ,P. ^#

I t^

a, .

^^

>

,^
^

,d^ ^ Y

^

,,^^

4

a
^

n

^^

mi ^ ^^
'^`
^ ^^4
f Ltt^

"a.,1fd*Je4
n

Afb. 8. Een bladzijde uit het enige handschrift met Alijt Bakes Brief uit de
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sij daerdoor moghen kennen wat tooverije ick u ghedaen hebbe. Want
het is, naer mijn goetdincken, de glorie Godts, de blijtschap van alle de
engelen en heijlighen ende mijne hoochste salicheijdt. Ende saude onse
oorden eenighe vrucht of salicheijt hieraf hebbe, soo moet dit aldus
geschieden ende niet met sinnelijcke teecken ende mirakelen, daer sij
seer naer staen. Maer de waerachtighe, overnaturelijcke deuchden, die
men tevooren oeffenen moet, kan hun niet bekeeren die gheleert sijn. De
teeckenen ende mirakelen en sullen hun niet bekeeren, want het is veel
sekerder de waerachtighe deuchden dan de teeckenen der deuchden.
(Brief 10, r. 288-299)
De leiders van het Kapittel van Windesheim staren zich blind op een deugdzaamheid die waarneembaar is en waarvan bij voorbeeld het zusterboek van
Diepenveen voortdurend getuigt. Voor Alijt Bake zijn dergelijke ascetische
hoogstandjes niet meer dan uiterlijke tekenen van deugdzaamheid, terwijl
zij uit eigen ervaring weet welk een innerlijke rijkdom de navolging van
Christus daarenboven nog teweeg kan brengen.
De laatste woorden van de brief uit de ballingschap zijn voor de volgelingen van Alijt Bake, die zij nog steeds als haar `kinderen' aanduidt. Was
zij alleen geweest, dan zou zij de prioren van het Kapittel van Windesheim
ongezouten de waarheid zeggen.
Maer om mijn arme, crancke kinderen ende alle mijne uutvercoren vrienden, die de vervolghinghen mede lijden moeten ende daervan mede
deelen, die, ick vrese, noch niet sterck ghenoech en sijn, hierom en darve
ick het niet wel doen sonder uwen raet. Hierom soo spreeckt te saemen,
mijn lieve vrienden, ende raet mij dat beste in Godt, ende dat soo ghij
best cont. (Brief 10, r. 320-326)
We weten niet wat de rector Alijt Bake heeft aangeraden. Misschien heeft
hij het hopeloze van de zaak ingezien en haar aangeraden haar moedige
poging maar liever op te geven. Dat zou kunnen verklaren waarom haar
verweerschrift in ieder geval niet als zodanig is overgeleverd, en ook
waarom de Acta Capituli Windeshemensis niets over deze opmerkelijke
zaak zeggen. Nu rest alleen het schrijfverbod van 1455, dat bewijst dat de
kapittelleiding zusters als Alijt Bake, die hun ervaringen met het inwendige
leven naar buiten brachten, het zwijgen wilde opleggen.

8.4 Publiek en verbreiding
In de aanhef van De trechter en de spin, geschreven omstreeks 1446,
spreekt Alijt Bake haar lezers en toehoorders als volgt aan:
Ach, alderliefte broederen ende susteren ende gheminde kinderen dien ic
anderwerven begheere te baren in die levende binnenste ons liefs heren

198

PUBLIEK EN VERBREIDING

Jhesu Cristi tot datti weder in u levende binnenste getransformeert
werde. (Trechter en spin, r. 1-3)71
We kunnen hieruit globaal afleiden voor wie de jonge priorin haar teksten
in eerste instantie schreef. Met de susteren zijn onmiskenbaar de monialen
en de conversinnen van Galilea bedoeld, zoals in de vorige paragraaf al
bleek. Als we het gheminde kinderen letterlijk nemen, moet het slaan op de
novicen of eventueel op een klein groepje jonge kinderen die in Galilea
werden opgeleid (zie § 2.2). Maar een overdrachtelijke duiding ligt, zeker
gezien het vervolg, veel meer voor de hand. De nieuwe priorin van Galilea
presenteert zich immers als de geestelijke moeder van haar ondergeschikten
en stelt zich, verwijzend naar een bijbelse beeldspraak, het ambitieuze doel
haar kinderen opnieuw te baren.72
De omvang van Bakes primaire publiekskring kan vrij nauwkeurig worden bepaald. Hoewel bij de insluiting van Galilea in 1437 was bepaald dat
het klooster niet meer dan zestien zusters mocht tellen, verbleven er in de
periode 1455-1460 ongeveer honderd personen in het klooster. Of deze
enorme toestroom verband houdt met het prioraat van Alijt Bake is helaas
niet bekend. Wel kunnen we vaststellen dat zij in eerste instantie schreef
voor een publiek van een kleine honderd vrouwen.73
Het meest opmerkelijk in de zojuist aangehaalde passage is dat Alijt
Bake ook broederen als haar geestelijke kinderen beschouwt. Daarmee kan
zij gedoeld hebben op de enkele convers of lekenbroeder die vermoedelijk
wel in het klooster Galilea verbleef om er het zware werk te doen (zie §
2.1). Minstens zo waarschijnlijk is echter dat Bake hier de rector en zijn
eventuele gezellen aanspreekt. Uit de `brief uit de ballingschap' blijkt dat
de gheminden pater van Galilea – vermoedelijk Nicolaas van Duvendyc –
in ieder geval omstreeks 1455 op haar hand was (zie § 8.3). Het laat zich
aanzien dat zij hem of een van zijn voorgangers al tijdens het begin van
haar prioraat van haar spiritueel leiderschap heeft kunnen overtuigen. De
brief doet bovendien vermoeden dat de kring van geestverwante broeders
van Alijt Bake nog groter is geweest. Zij vraagt de rector om `onze goede
prior, de subprior en de procurator' niet op de hoogte te stellen van het verweerschrift dat zij aan het generaal kapittel wilde richten. Vermoedelijk
doelt zij hier op de leiding van het klooster Ten Walle in Elzegem, waarvan
de prior immers het commissariaat over Galilea had. Dat verklaart ook
waarom zij hem `onze prior' noemt. 74 Sedert 1447 was Jan Eggaert, de zoon
van de stichter van Galilea, prior van Ten Walle; kennelijk was de verstandhouding tussen Alijt Bake en hem goed. We mogen er dus vanuit gaan dat
Alijt Bake in de loop der tijd een groepje mannelijke Windesheimers aan
zich heeft weten te binden.
Er bestaan vrij sterke aanwijzingen dat de enthousiaste priorin van
Galilea met behulp van deze invloedrijke vrienden een ruimer publiek voor
haar geestelijke leer gezocht heeft. In de jaren 1454-1456 gingen drie zusterhuizen in Oost-Vlaanderen over naar de regel van Augustinus: Sint-Barbara in Gent, Sion in Oudenaarde en Sint-Margriete in Deinze. De betrok-
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kenheid van Jan Eggaert en Nicolaas van Duvendyc bij de hervorming van
deze drie huizen wordt door oorkonden bewezen. Ook wordt enkele malen
naar Galilea verwezen, waarvan de observantie het ijkpunt vormde voor de
nieuwe kloosters. De prior van Ten Walle werd verantwoordelijk gesteld
voor de gang van zaken in de drie nieuwe Oost-Vlaamse regularissenkloosters. Hoewel haar naam nergens genoemd wordt, is het waarschijnlijk dat
Alijt Bake een van de drijvende krachten achter de omvorming van deze
stichtingen is geweest. Zij had immers van Christus opdracht gekregen om,
net zoals Coleta van Corbie, niet alleen in haar eigen klooster maar in de
hele orde een hervorming naar het inwendige op gang te brengen (zie §
8.1).7s
Zonder hulp van geestverwanten op sleutelposities zou Bake deze hervormingen nooit hebben kunnen doorvoeren, want zij was door de clausuur
aan haar klooster gebonden. Maar gezien haar sterke persoonlijkheid en
haar grote hervormingsijver is het nauwelijks voor te stellen dat zij zich
niet met de inrichting van het geestelijk leven in de nieuwe kloosters heeft
willen bemoeien. Voor de praktische uitvoering van de hervormingen was
zij aangewezen op Jan Eggaert, Nicolaas van Duvendyc en andere
mannelijke vrienden, die voor de organisatorische en juridische gang van
zaken borg konden staan. Voor de inrichting van het geestelijk leven in de
nieuwe kloosters is misschien gebruik gemaakt van zusters uit Galilea die
de nieuwe regularissen het kloosterleven leerden, zoals destijds Hille Sonderlants vanuit Diepenveen naar Gent was overgekomen. Via hen kan de
mystieke leer van de vier kruiswegen naar elders zijn overgeplant, al hebben we hiervoor nauwelijks enig bewijs. Maar als Alijt Bake nog directer
bij de geestelijke omvorming in de nieuwe conventen betrokken wilde zijn,
wat gezien haar gedrevenheid voor de hand ligt, kon het medium van het
geschreven woord uitkomst bieden. Het is dan ook niet uitgesloten dat er
geschriften van Alijt Bake zijn gebruikt bij de opbouw van het geestelijk
leven in de regularissenkloosters Sint-Barbara, Sint-Margriete en Sion.
Maar sporen van een eventueel schriftelijk apostolaat van Bake buiten
Galilea zijn niet bewaard gebleven.76
In 1455, op de vergadering waar Nicolaas van Duvendyc de standpunten
van Alijt Bake zou verdedigen, vaardigde het generaal kapittel van Windesheim een schrijfverbod voor monialen uit (zie § 1.3). Daaruit blijkt niet
alleen dat het initiatief van de voormalige priorin en rector mislukt was –
als hun plannen al ten uitvoer zijn gebracht – maar ook dat de leiders van
het Kapittel niet tolereerden dat Windesheimse koorzusters mystieke of
theologische literatuur produceerden. Het is verwonderlijk dat de
geschriften van Alijt Bake toch bewaard bleven, omdat zowel de visitatoren
als de prior superior het recht hadden verdachte geschriften op te eisen.77
De lotgevallen van de belangrijke Bake-codex Brussel, KB, 643-644 zijn in
dit licht illustratief. Het handschrift is vermoedelijk in Groenendaal ontstaan, het klooster waar de rectoren van Galilea doorgaans vandaan
kwamen. Na de kloosteronderrichtingen en Een merkelike leeringhe volgt
het colofon dat eerder al ter sprake kwam en waarin het auteurschap van
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Alijt Bake bekend wordt gemaakt (§ 8.3 1446). De hand die hierna verder
ging en Willem Jordaens' Mystieke mondkus aan het tekstbestand in dit
handschrift toevoegde, haalde in het naastliggende colofon Alijts naam,
klooster en functie door. Hoogstwaarschijnlijk vond hij de naam van Alijt
Bake vanwege haar afzetting en verbanning suspect. 78 Opmerkelijk genoeg
liet hij Bakes geschriften in dit grote (220 x 150 mm) en statige handschrift
ongeschonden. Blijkbaar was er wel bewondering voor de lijdensmystiek
van de voormalige priorin van Galilea. Haar werken bleven zo in dit handschrift bewaard temidden van mannelijke grootheden als Johannes Tauler,
Jordanus van Quedlinburg en Willem Jordaens.
De overlevering van de werken van Alijt Bake is zo ingewikkeld dat nog
niet kan worden uitgemaakt waar handschrift Brussel, KB, 643-644 precies
staat in de teksttraditie. Het is wel het oudste Bake-handschrift en de hierin
voorkomende werken van Alijt Bake zijn ook het meest verbreid geraakt.
Dat gebeurde overigens altijd anoniem; het gebruik van de naam Alijt Bake
gold kennelijk niet als een aanbeveling. Bakes meest verbreide werkstuk is
het passietraktaat De vier kruiswegen, waarvan maar liefst vijf handschriften uit de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw bekend zijn.
Het kan geen toeval zijn dat deze tekst meestal voorkomt in het gezelschap
van de onderrichting De weg der victorie of van Een merkelike leeringhe,
die ook handleidingen bieden om het lijden van Christus na te volgen. Wanneer Alijt Bake toch de auteur van dit laatste werk zou zijn, en niet de kopiist/bewerker van een ouder werk — hetgeen naar mijn idee nog niet is uitgesloten — dan heeft haar invloed in tijd zowel als in plaats onvermoed ver
gereikt. Stof daaruit werd namelijk opnieuw verwerkt in het Boecxken van
den inwendighen navolgen des levens ende des cruces ons heren, dat in
1514 in Antwerpen van de drukpers kwam en dat daarna nog enkele herdrukken mocht beleven. De franciscaan Frans Vervoort bewerkte dit drukje
anno 1554 in zijn Bruygoms mantelken, waardoor deze passiestof nieuwe
verbreiding vond. En Vervoorts Mantelken diende op zijn beurt weer als
bron voor de blinde Franse mysticus Jean de Saint-Samson, wiens mystiek
de zestiende-eeuwse hervormingsbeweging van de karmelieten beïnvloedde. Zo kan er van Alijt Bakes mystieke hervormingsinitiatieven nog
meer terecht zijn gekomen dan zij zelf heeft kunnen voorzien.

201

9
DE KOORVROUWEN EN
DE LETTEREN

\

kT e begonnen deze studie met de Moderne Devotie te plaatsen in het
ruimere kader van de middeleeuwse hervormingsbewegingen, zoals dat
door Grundmann is geschetst (zie § 1.1). De Moderne Devotie past inderdaad goed in het patroon van elkaar opvolgende reformbewegingen, maar
haar opkomst en bloei hebben ook een eigen dynamiek. De Noord-Nederlandse hervormingsbeweging ontstond onder vergelijkbare omstandigheden als eerdere bewegingen, maar werkte het ideaal van de terugkeer
naar de wortels van de christelijke spiritualiteit op eigen wijze uit.
Hetzelfde geldt voor de vrouwen van de Moderne Devotie. De tweede religieuze vrouwenbeweging lijkt in veel opzichten op de eerste, maar vloeit
daar zeker niet direct uit voort. Ook hier kunnen we spreken van een zich
zelfstandig ontwikkelende beweging met een eigen karakteristiek.
De zusters van Windesheim vormen in zekere zin de kern van de tweede
religieuze vrouwenbeweging, want zij belichamen al vanaf het begin de
monastieke leefwijze die voor het gros van de devote vrouwen het ideaal
vertegenwoordigde. De Windesheimse koorzusters hebben ons een vrij
groot aantal geschriften nagelaten. Ook dat is een kenmerk van laatmiddeleeuwse hervormingsbewegingen, zoals Grundmann als een van zijn thesen heeft geformuleerd. Deze auteurs schreven niet omdat het maken van
teksten op zichzelf een waarde voor hen vertegenwoordigde. Het schrijven
staat bij de monialen van Windesheim steeds in dienst van een hoger doel,
namelijk de verbetering van het geestelijk leven. Dankzij de schrijvende
zusters is het voor ons mogelijk enig inzicht te krijgen in hun geestesleven.
Nergens immers klinkt de stem van de Windesheimse koorzusters
krachtiger door dan in hun geschriften. Dat is ook de reden waarom filologie en literatuurwetenschap een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het
onderzoek naar de mentaliteit van deze vrouwen.
Deze slotbeschouwing tracht een samenhangend beeld op te bouwen van
de spiritualiteit van de zusters van het Kapittel van Windesheim met betrekking tot de plaats die teksten daarin innamen. Verschillende lijnen die in de
voorbije hoofdstukken zijn uitgelegd, worden hier samengebracht en zo
mogelijk met elkaar verbonden. Centraal staan vragen naar de betekenis die
teksten en geschriften hadden voor de monialen van Windesheim. Er worden drie thema's uitgewerkt. Eerst komt de plaats die studie en letteren innamen in het dagelijks leven van de Windesheimse zusters ter sprake (§
9.1). De volgende paragraaf gaat in op de rol van de Windesheimse zielzorgers: schreven zij speciale teksten voor de vrouwen, en wat was hun rol
wanneer de zusters zelf gingen schrijven (§ 9.2)? Tot slot komen de monialenauteurs zelf nog eenmaal naar voren. We proberen te achterhalen wat
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hun tot schrijven aanzette, welke boodschap zij wilden uitdragen en welk
standpunt zij innamen ten opzichte van de mystieke traditie (§ 9.3).

9.1 Taal en letteren in het dagelijks leven
Talrijke vrouwen besloten in de vijftiende eeuw de woelingen van de
wereld achter zich te laten en hun leven aan God te wijden. Velen vonden
een toevlucht in de monialenkloosters van Windesheim. Deze keerden zich
volledig van de buitenwereld af, een houding die gestalte kreeg in een zeer
strenge clausuur. De kloosters probeerden zoveel mogelijk in hun eigen behoeften te voorzien. Men hield er vaak eigen vee, kweekte zelf de benodigde groenten en fruit en legde eigen visvijvers aan. Zo vormde een Windesheims monialenklooster een wereldje op zich. Binnen de muren van het
kloosterslot vormden de monialen en de conversinnen samen een religieuze
gemeenschap. Zij zochten bij elkaar de inspiratie die nodig was om hun
geestelijke ideaal te verwezenlijken. De spirituele kern van het kloosterleven wordt gevormd door de eeuwigdurende viering van het liturgisch
getijdengebed in het Latijn. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van deze hoofdtaak lag bij de monialen of koorzusters. Zij waren in staat
om veel tijd aan de intensieve koordiensten te besteden, onder meer door de
inzet van de werkende leden van hun gemeenschappen, de conversinnen en
eventuele lekenzusters, die de huishoudelijke taken voor hun rekening namen. Voor de conversinnen was scholing geen vereiste; van hen werd
vooral lichamelijke inzet verwacht. Voor de monialen was een zekere mate
van geletterdheid noodzaak, want hun hoofdtaak bestond uit het voltrekken
van het koorofficie. We beperken ons hier tot deze koorzusters.
Waar in de vijftiende eeuw in heel wat vrouwenkloosters en (voormalige) zusterhuizen een beperkt Latijns koorofficie werd gebeden, of zelfs
het Middelnederlandse getijdenboek van Geert Grote in de Windesheimse
versie, bleven de monialen van Windesheim het klassieke monastieke getijdengebed in zijn volle omvang bidden. Voor de kapittelleiding was het
volkomen vanzelfsprekend dat de koorzusters de officiële Windesheimse
liturgie uitvoerden zoals die in 1395 door een speciale commissie was vastgelegd. Men verwachtte dan ook van aanstaande koorzusters dat ze konden
lezen en zingen in het Latijn. Voor veel zusters had dat tot gevolg dat ze
vaak maar ten dele begrepen wat ze ten gehore brachten. Toch gold het als
een erezaak om de taal van de Kerk te kennen en zoveel mogelijk te gebruiken. In kloosters waar het religieuze vuur brandde of weer oplaaide,
ontstonden geregeld nieuwe initiatieven om de Latijnkundigheid weer op
peil te brengen.
De Moderne Devotie nam in het vraagstuk van de keuze tussen Latijn of
volkstaal een pragmatisch standpunt in. Men wilde zoveel mogelijk zielen
laten delen in het heil, ook eenvoudige en ongeschoolde lieden. De devoten
verdedigden met kracht het recht van niet-Latijnkundigen om religieuze literatuur in de volkstaal te lezen, al legde men hen in zoverre beperkingen
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op dat alleen eenvoudig en onverdacht materiaal in vertaling beschikbaar
werd gemaakt. De reguliere kanunnikessen van het Kapittel van Windesheim vielen in beginsel ook onder de categorie van de ongeschoolden.
Al werd in sommige kloosters getracht de zusters beter Latijn te leren, bij
voorbeeld door broeder Otto Poten in Diepenveen, toch maakte een grondige opleiding geen deel uit van het programma. ' In de praktijk bleven de
meeste Windesheimse zusters daarom veel moeite houden met het Latijn.
Buiten de liturgische vieringen was het gebruik van de volkstaal in de
monialenkloosters van het Kapittel volkomen ingeburgerd. De bewaard gebleven boekenbestanden laten dat al in één opslag zien, want daarin overheerst het Middelnederlands. 2 Het gaat echter te ver om er vanuit te gaan
dat de Latijnse boeken uitsluitend door de rector of andere priesters werden
gelezen en gebruikt. Vermoedelijk waren er in ieder klooster altijd wel een
paar geleerde zusters die goed met het Latijn overweg konden. De overheersende rol van de volkstaal in het dagelijks leven van de Windesheimse
vrouwenkloosters blijkt verder uit de geschriften van de koorzusters. Deze
zijn vrijwel altijd in het Middelnederlands gesteld. De auteurs, die zich
doorgaans tot hun medezusters of andere geestelijke zusters richtten,
wilden vanzelfsprekend iedereen bereiken en moesten daarom de volkstaal
gebruiken. We kunnen de taalsituatie als volgt samenvatten: voor de zusters
van Windesheim vormde Latijn het ideaal, maar was de landstaal doorgaans de realiteit.'
De koorzusters beoefenden een aantal gezamenlijke geestelijke activiteiten waarbij teksten een meer of minder belangrijke rol speelden. In de
eerste plaats waren dat uiteraard de dagelijkse vieringen in de kloosterkapel, waarbij de liturgische teksten plechtig werden gezegd en gezongen. De kerkelijke kalender met zijn feesten en heiligedagen verleende
structuur aan het leven van de zusters. In de beide dagelijkse bijeenkomsten
in de refter, waarbij ook de conversinnen aanwezig waren, werd het eten en
drinken verbonden met een geestelijke spijziging. De zusters van Windesheim kregen aan tafel voornamelijk preken en hagiografische lectuur
voorgeschoteld, waarbij men er vermoedelijk naar streefde om de lezing te
laten aansluiten bij de liturgische jaarcyclus. Eenmaal in de week, op vrijdag, kwamen de monialen bijeen voor het schuldkapittel. Daar richtte de
priorin eerst een algemene vermaning tot de gemeenschap, waarna de zusters vervolgens persoonlijk werden aangeklaagd. In Diepenveen, en wellicht ook in andere kloosters, waren er ten slotte geregeld collaties van de
rector. Ook van hem kregen de zusters waarschijnlijk vooral adviezen over
de verdieping van hun innerlijk leven, maar er zullen ook wel bijbelteksten
zijn voorgelezen en toegelicht.
Minstens zo belangrijk als het gemeenschapsleven was de manier
waarop de zusters ieder voor zich hun eigen geestelijk leven inrichtten.
Zoals alle moderne devoten werkten zij doorlopend aan de opbouw van een
nieuwe religieuze persoon. Uiteraard kwamen er daarbij impulsen van
buitenaf, bij voorbeeld wanneer de medezusters in het schuldkapittel elkaar
op hun gebreken wezen. Maar de innerlijke omvorming was vooral een
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proces dat door het individu zelf op gang werd gebracht en gehouden, al
kon dat uiteraard nooit zonder goddelijke inspiratie geschieden. Door
voortdurend in ogenschouw te nemen hoe zeer men aan eigen behoeften en
verlangens gebonden was, en die afhankelijkheid vervolgens af te meten
aan het belangeloze voorbeeld van Christus, probeerden de zusters zijn
beeld steeds dichter te benaderen. Dit ideaal wordt prachtig belichaamd
door het belangrijkste boek dat door een Windesheimer is voortgebracht:
De imitatione Christi v an Thomas van Kempen.
Bij dit omvormingsproces, dat zo typerend is voor de Moderne Devotie,
vervulde de geestelijke literatuur een belangrijke functie. De devoot streefde ernaar innerlijk aan God gelijkvormig te worden. Daarvoor was het eerst
nodig dat hij zijn zondige natuur leerde kennen. Door middel van intensieve meditatie trachtte hij vervolgens voortdurend bij het goddelijke te
verwijlen en zo het kwaad op afstand te houden. De innerlijke overweging
werd systematisch gevoed door het lezen van stichtelijke literatuur, waarin
men het goede in allerlei vormen verwoord zag. Om de meditatiestof beter
in zijn geheugen te kunnen prenten, schreef de devoot belangrijke stukken
tekst over in zijn rapiarium. Lezen, schrijven en mediteren grijpen zo ineen
bij de opbouw van de religieuze persoon.
Het proces van innerlijke ommekeer is bij de koorzusters van Windesheim minder intellectueel van aard dan bij de koorheren. De kanunniken
trokken zich dagelijks enige uren terug in hun cel om daar te lezen en te
mediteren. Ze hielden in beginsel ook allemaal een rapiarium bij. De monialen hadden veel minder leestijd dan hun mannelijke ordegenoten, en ook
het schrijven ter ondersteuning van de meditatie was er minder sterk verbreid. Voor zover het mogelijk is daarvan een beeld te geven, vormen de
rapiaria van de monialen niet het resultaat van het systematisch excerperen
van gelezen geestelijke literatuur. De zusters noteerden wel graag goede
punten, maar dit geheugenondersteunend schrijven nam geen grote plaats
in hun dagelijks leven in. Intellectueel begaafde zusters als Katharina van
Naaldwijk en Alijt Bake hechtten wel veel betekenis aan het schrijven als
hulpmiddel bij de meditatie. Daarbij werden zij niet tegengewerkt, maar ze
plaatsten zich hierdoor wel enigszins buiten de normale orde.
De slotsom luidt dat de monialen van Windesheim over het algemeen hoger opgeleid waren dan bij voorbeeld de zusters van het gemene leven,
maar dat er weinig aandacht werd besteed aan het vergroten van hun intellectuele vaardigheden. Het was voldoende wanneer de zusters Latijnse
koorboeken konden ontcijferen en geestelijke teksten in het Middelnederlands konden lezen. Alleen die zusters die in het kader van de handenarbeid
bij de boekproductie waren betrokken, besteedden veel uren aan de omgang
met geestelijke teksten.
Voor het op schrift stellen van eigen ideeën of ervaringen aangaande het
geestelijk leven was maar weinig plaats ingeruimd. De zusters die zich
daarmee bezig wilden houden, moesten dat vermoedelijk vooral doen in de
`vrije' uren op zon- en feestdagen. Toch stonden er enkele zelfstandig
schrijvende zusters op. Gezien het algemene Windesheimse leefpatroon
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zou men verwachten dat deze auteurs vooral teksten schreven die direct van
nut waren voor hun eigen meditatie. Bij de koorheren-auteurs van Windesheim lijkt daar juist vaak de basis te liggen van hun schrijverschap – zie
bij voorbeeld Gerlach Peters, Hendrik Mande of Jan Mombaer. Maar de
koorvrouwen-auteurs schreven hun teksten meestal niet voor zichzelf, maar
voor de gemeenschap waartoe zij behoorden. Zij grepen naar de pen als zij
vonden dat het geestelijk leven op een of andere wijze veranderd moest
worden (zie § 9.3).
Er zijn slechts enkele teksten van Windesheimse monialen bekend die
van directe betekenis waren voor de meditatie. Vermoedelijk hebben er wel
meer bestaan, maar dergelijke sterk persoonlijk getinte teksten maakten
weinig kans om te worden overgeleverd. Twee van deze meditatie-oefeningen zijn bewaard doordat ze een plaats vonden in het grotere geheel van het
zusterboek van Diepenveen. Waarom de oefening van Katharina van Rijssen daarin helemaal werd opgenomen, blijft een vraag. De inhoud is allesbehalve opmerkelijk en ook het feit dat Katharina van Rijssen in het Latijn
mediteerde, schijnt geen regelrechte bijzonderheid te zijn (zie § 4.3). De
bruiloftsallegorie van Katharina van Naaldwijk (en Salome Sticken) is wel
uitzonderlijk. Niet vanwege de thematiek, want het thema van de geestelijke bruiloft klinkt door het hele zusterboek heen, maar doordat de allegorie
zo uitvoerig wordt uitgewerkt. Dat het hier om een meditatie-oefening gaat,
blijkt uit de aanbeveling waarmee zij wordt afgesloten: ieder mag deze oefening naar eigen inzicht aanpassen en verbeteren (zie § 6.1). De derde
meditatieve tekst is het Previlesien van Sint Joannes Evangelist van Jacomijne Costers, aan de hand waarvan de gedenkwaardige daden van Johannes kunnen worden overdacht. Vermoedelijk schreef Costers deze tekst
voor eigen gebruik, als hulpmiddel bij de verering van haar patroonheilige
(§ 4.3).
De schrijvende zusters van Windesheim schreven vrijwel zonder uitzondering proza. We komen slechts een enkele maal rijmende teksten tegen,
die overigens esthetisch gezien het predikaat `poëzie' nauwelijks verdienen. Het gaat dan om enkele korte rijmgebedjes van Salome Sticken (zie §
4.3), een rijmgebed van Jacomijne Costers en het `refrein' dat aan Costers
wordt toegekend (zie § 7.3). Bij alle drie de teksten geldt dat het rijm is
toegepast bij wijze van geheugensteun, en niet om de tekst te verfraaien.
Ook hier uit zich weer het functionalisme van de Moderne Devotie.
Geestelijke liederen kunnen om dezelfde reden een belangrijke functie
vervullen bij de meditatie: men heeft immers een goed houvast aan de
melodie. We weten dat er in Diepenveen geregeld liederen werden gezongen door de zusters, waarbij wel werd benadrukt dat er devoot gezongen
moest worden, en niet te luid. 4 Hoewel er nog diverse liedbundels over zijn
uit kringen van devote vrouwen, kan geen daarvan met Windesheimse
kloosters in verband worden gebracht. ' De monialen-auteurs hebben zich
voor zover bekend ook zelf niet met de liedvorm ingelaten.
Bijzonder tenslotte is het grote aantal brieven dat werd geschreven (en
ontvangen) door de Windesheimse monialen (zie bijlage ii). Voor de zus-
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ters was correspondentie weliswaar een van de weinige manieren om contact te onderhouden met de wereld buiten het klooster, maar er was ook een
strenge controle op de in- en uitgaande post. Brieven van al te wereldse
strekking werden tegengehouden of gecensureerd. Dat verklaart ten dele
waarom vrijwel alle nog bekende brieven op een of andere wijze een religieus onderwerp aansnijden; een tweede oorzaak daarvoor is dat persoonlijke of zakelijke brieven doorgaans te specifiek zijn om het bewaren waard
te zijn. De Windesheimse zusters probeerden andere zusters in geestelijke
zin op weg te helpen, hun familieleden van de juistheid van de keuze voor
het kloosterleven te overtuigen of personen uit de wereld tot een christelijker manier van handelen te bewegen. Het is opmerkelijk dat de bekering
van zusters vaak door brieven wordt begeleid. Johannes Brinckerinck
schreef Jutte van Ahaus bij voorbeeld gedurende twee jaar geregeld brieven
voordat zij besloot naar Deventer te komen om zich onder zijn leiding te
plaatsen. De intensieve correspondentie van de zusters van Windesheim is
een teken van de toenemende verschriftelijking in de laatmiddeleeuwse
hervormingsbewegingen.6

9.2 De rol van de zielzorgers
Volgens de these van Grundmann kan daar waar hervormingsgezinde priesters en theologen in contact treden met goed opgeleide vrouwen met religieuze ambities, een religieuze literatuur in de volkstaal ontstaan (zie §
1.1). Binnen de kloostervereniging van Windesheim werd in een aantal
opzichten zeker aan deze voorwaarden voldaan. Heeft dat nu ook tot een
opbloei van volkstalige literatuur geleid? Ik gebruik Grundmanns visie als
referentie bij de bestudering van de casus-Windesheim. Daarbij nemen we
ook de kritiek in ogenschouw die met name door Peters op deze these is
geuit. Zij meent dat de rol van zielzorgers bij de religieuze vrouwenliteratuur sterk wordt overdreven. De middeleeuwse teksten zelf pretenderen
weliswaar vaak het resultaat te zijn van samenwerking tussen priesters en
mysticae, maar daarmee wordt eerder het ideaal dan de realiteit tot uitdrukking gebracht. Volgens Peters is de mystieke vrouwenliteratuur van de
middeleeuwen vooral te danken aan de inzet van de vrouwen zelf.'
Het optreden van het Kapittel van Windesheim kenmerkt zich in de allereerste plaats door een krachtig streven naar uniformiteit, waarvoor individuele belangen moesten wijken. De verhouding tussen de kanunniken en
de kanunnikessen wordt bepaald door gehoorzaamheid. De koorheren
vertegenwoordigden als priesters het gezag binnen het Kapittel en de monialen dienden dat te eerbiedigen. Deze eenzijdige gezagsverhouding komt
op wel zeer treffende wijze tot uitdrukking in hun respectieve constituties.
De Constitutiones Capituli Windeshemensis zijn gesteld in de wij-vorm, ten
teken dat de broeders zich ervan bewust zijn dat zij in gezamenlijkheid hun
statuut moeten eerbiedigen. In de Constitutiones monialium daarentegen
wordt de derde persoon gehanteerd. Het zijn de broeders die de zusters zeg-
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gen hoe zij moeten leven. `Wij' wordt hier alleen gebruikt in constructies
als `wij bepalen dat zij ...' 8 Binnen deze strenge hiërarchische gezagsverhouding zou men verwachten dat de koorheren van Windesheim de koorzusters ook gingen voorschrijven wat zij moesten lezen. Het is nu de vraag
of dat inderdaad het geval is.
Een eerste aanwijzing bieden de bewaard gebleven handschriftenbestanden uit de dertien vrouwenkloosters, ook al vertoont de overlevering grote
gaten. Men kan de literatuur die de monialen van Windesheim ter ondersteuning van hun innerlijk geestelijk leven lazen, in drie groepen verdelen: patristiek (Augustinus, Hiëronymus, Johannes Chrysostomos),
werken uit het hoogtij van de mystiek (Bernardus – maar dan zijn minst
mystieke werken – Richard van Sint-Victor, Tauler) en auteurs uit eigen
kring (Ruusbroec, Jan van Leeuwen, Gerard Zerbolt, Jan van Schoonhoven). Als er door het generaal kapittel al algemeen geldende richtlijnen
voor de samenstelling van bibliotheken in de monialenkloosters zijn
geweest, dan zijn daarvan geen sporen bewaard gebleven. Toch geeft het te
denken dat de mysticae van de eerste religieuze vrouwenbeweging geheel
ontbreken, althans in de overgeleverde bestanden. Het is nauwelijks voorstelbaar dat de monialen van Windesheim geen belangstelling hadden voor
wat deze vrouwen te zeggen hadden. Maar het is de vraag of zij de mysticae
uit eerder eeuwen wel kenden. 9 We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat deze literatuur met opzet buiten de bibliotheken van de Windesheimse vrouwenkloosters werd gehouden (zie § 4.1).
Van de Windesheimse broeders die als zielzorgers werkten, komen de
rectoren en gezellen als eersten in aanmerking om een rol te spelen in de literatuurvoorziening van de zusters. Zij konden bijdragen leveren door, in
opklimmend niveau, teksten af te schrijven, ze uit het Latijn te vertalen of
zelf nieuwe teksten te scheppen. Er zijn genoeg voorbeelden van
kopieerwerk door zielzorgers uit de sfeer van de Moderne Devotie, maar er
zijn geen rectoren of gezellen van Windesheimse signatuur bekend die
boeken hebben gekopieerd voor de vrouwenkloosters van het Kapitte1. 10 De
noodzaak daartoe was natuurlijk ook niet al te groot, want de zusters van
Windesheim waren heel wel in staat om zelf boeken te produceren (zie §
35)
Eigenaardig in dit verband is het optreden van pater Johannes van Eyck,
die in 1489 de boeken die hij in dienst van het klooster Facons had verworven (en gekopieerd?), mee terugnam naar zijn moederklooster Korsendonk, een schat dier wel thien was grooter gebonden boecken. Om de zusters te paaien, zo schrijft Christophorus Caers verontwaardigd, liet de prior
van Korsendonk – toch de commissaris van Facons – uiteindelijk vier oude
boeken die hij toch dubbel had uit zijn bibliotheek overbrengen naar het
gedupeerde monialenklooster. Het ging om een papieren Legenda aureahandschrift, een Vitae patrum van perkament, een oud Liber de apibus (het
bijenboek van Thomas van Cantimpré) en een prekencyclus behorend bij
het feesteigen (Register, f. 21r). De boeken waren volgens Caers bedoeld
voor de priester om in te studeren. Dat verklaart in ieder geval voor een
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deel zijn opwinding – Caers was zelf rector – en misschien ook het optreden van rector en prior. Vermoedelijk was men in Korsendonk van mening
dat de zusters van Facons zelf toch niets met deze Latijnse boeken konden
beginnen.
Het vertalen van geschikte lectuur voor de monialen kon een passende
aanvulling vormen op de pastorale taken van bevlogen zielzorgers. Er is
maar één, laat voorbeeld van een Windesheimer die zulk werk deed. Nicolaas de Dinter (t1518), kanunnik van Grobbendonk en socius in Bethanië
in Mechelen, vertaalde geregeld Latijnse homiliën in het Nederlands, opdat
de zusters ze in de refter konden lezen. Ook zette hij op verzoek van de zusters getijden van bepaalde heiligen en gebeden in de volkstaal over. " Voor
we het Kapittel van Windesheim van gebrek aan inzet op dit punt gaan
betichten, moet worden opgemerkt dat er in het milieu van de Moderne Devotie wel een groot aantal vertalingen is ontstaan: de Profectus religiosorum van David van Augsburg, het Bienboeck van Thomas van Cantimpré, bepaalde werken van Geert Grote, Gerlach Peters, Jan van Schoonhoven enzovoort. Deze vertalingen werden ook grif gelezen door de monialen van Windesheim. Om een voorbeeld te noemen: zowel Mariënburg in
Nijmegen als Mariënveld in Amsterdam beschikte over een Bienboeckhandschrift. 12 Er werd door de Moderne Devotie dus heel wat literatuur
toegankelijk gemaakt voor vrouwen, maar dat gebeurde kennelijk op een
hoger organisatorisch niveau binnen de beweging. Deze planmatige aanpak
had als voordeel dat veel meer geestverwanten gebruik konden maken van
hetzelfde vertaalwerk. Het ligt voor de hand om daarbij een belangrijke rol
toe te kennen aan het Kapittel van Windesheim, met zijn grote aandeel in de
cura monialium in de vijftiende eeuw, maar het ontbreekt tot dusver aan
concrete aanwijzingen in die richting.
De Windesheimers hebben ook nauwelijks teksten geschreven die speciaal op een vrouwenpubliek waren toegesneden. Binnen het verband van
het Kapittel is er alleen het Boecken van den inwendighen gheestelike oefeninghe ende uutwendeghen lichameliken oefeninghen, dat in 1429 in Barberendaal te Tienen werd begonnen. Dat laat de mogelijkheid open dat deze
tekst oorspronkelijk voor dat klooster was bedoeld, maar voor zover
bekend is dit boekje noch in Barberendaal noch in een ander Windesheims
vrouwenklooster voorhanden geweest. 13 Misschien liet de centralistische
organisatie van het Kapittel van Windesheim het rectoren en zielzorgers
niet toe om min of meer spontaan teksten voor de zusters te schrijven. Van
literatuurproductie van biechtvaders voor andere dan Windesheimse devote
vrouwen bestaan wel enkele voorbeelden, waarvan ik hier alleen Jan Bellens (t 1483) noem. Als rector van de regularissen van Jericho in Brussel
schreef hij, op verzoek van de suster van Limborch, een Tractaet op den
pater noster. De bewaard gebleven handschriften stammen allebei uit
Jericho, een duidelijk geval van `Hausuberlieferung' dus.14
De rol die de Moderne Devotie en het Kapittel van Windesheim speelden
bij de productie van religieuze literatuur door en voor vrouwen, krijgt meer
reliëf als we die vergelijken met eerdere perioden en bewegingen. De
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wortels van de literatuur die doorgaans met het verzamelbegrip `middeleeuwse vrouwenmystiek' wordt aangeduid, liggen in de eerste helft van
de dertiende eeuw. De indruk die dit nieuwe fenomeen maakte, blijkt uit de
volgende, vaak aangehaalde regels uit de Tochter Syon die Lamprecht van
Regensburg in 1252 schreef (hij beperkt zich tot het Germaanse taalgebied):
Diu kunst ist bi unsern tagen
In Brabant and in Baierlanden
Undern wiben of gestanden.
Herre got, waz kunst ist daz,
Daz Bich ein alt wip baz
Verstêt dan witzige* man?
(vs. 2838-2843)'S

[=wijze]

Met kunst doelt de Beierse franciscaan op de mystieke gevoeligheid van
vrouwen. Door hun zachtere hart, hun vrolijker aard en hun grotere eenvoud hebben zij gemakkerlijker toegang tot de hoogste, inwendige wijsheid
dan geleerde mannen. 16 Uit dit citaat spreekt een groot respect voor de ervaringsgerichte religiositeit van vrouwen, die in dit tijdperk als het ware
ontdekt werd. De erkenning daarvan door de mannelijke geestelijkheid was
zeker niet algemeen, maar er ontstonden toch heel wat opmerkelijke verbintenissen tussen spiritueel begaafde vrouwen en geestelijken. Een bekend
voorbeeld is Jacob van Vitry (t 1240), de latere bisschop van Acco en Tusculum, die in nauw contact stond met de begijn Maria van Oignies (t1213).
Hij was ook degene die haar opzienbarende levensgeschiedenis vastlegde,
zoals er in dit tijdperk in de Luiks-Brabantse regio zoveel vrouwenvitae
door mannelijke geestelijken werden geschreven."
Na verloop van tijd probeerde de Kerk de ongecontroleerd groeiende
vrouwenbeweging met haar nieuwe en soms bedreigende spiritualiteit te
annexeren. In de veertiende eeuw zette de dominicaner orde uitstekende
zielzorgers en theologen als Eckhart, Seuse en Tauler in de cura monialium
in. Daaruit blijkt dat men de religieuze behoeften van vrouwen onderkende,
maar ook dat men zich genoodzaakt voelde om de spiritualiteit van de zusters in goede banen te leiden. 18 Toch geeft ook de veertiende eeuw bij voorbeeld in Zuid-Duitsland een levendig beeld te zien van intensieve betrekkingen tussen zielzorgers en religieuze vrouwen.
Een bijzonder voorbeeld is het optreden van de seculiere priester Heinrich van Ntirdlingen, een van de voormannen van de godsvrienden in Bazel
en Straatsburg en een geestverwant van Johannes Tauler. Heinrich sloot
vriendschap met Margaretha Ebner uit het dominicanessenklooster bij
Medingen. Hij schreef haar zeker zesenvijftig brieven, waarin hij zeer open
spreekt over zijn innerlijk leven. Heinrich van Nordlingen treedt daarin op
als de geestelijk leidsman die hij als priester was, maar beschouwde
zichzelf tegelijkertijd ook als leerling van Margaretha. Heinrich bracht haar
in aanraking met Mechthild van Maagdenburgs boek Das flieJende Licht
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der Gottheit, dat hij voor Margaretha en haar medezusters vertaalde in het
Opperduits (wellicht in samenwerking met Tauler). Heinrich von Nórdlingen onderhield contacten met nog meer religieuze vrouwen, waarvan
Christine Ebner de bekendste is. Deze priorin van de dominicanessen van
Engeltal is auteur van het Schwesternbuch uit dat klooster en van een niet
eenvoudig te doorgronden tekstcomplex met autobiografische berichten,
visioenen en allerlei andere openbaringen. In Heinrich van Nórdlingen vinden we dus een veertiende-eeuwse geestelijke die vriendschappen onderhield met geestelijke zusters, die met hen correspondeerde over geestelijke literatuur en die vrouwenmystiek voor hen toegankelijk maakte.19
Hierbij vergeleken steekt de vijftiende eeuw van de Moderne Devotie
pover af, ook al was ook deze beweging dan van enorme betekenis voor
vrouwen die geestelijk wilde leven. In de collaties van het boegbeeld van
de devote vrouwenbeweging, Johannes Brinckerinck, vinden we nog
slechts een flauwe afspiegeling van de verwondering van Lamprecht van
Regensburg, als hij onderkent dat vrouwen meer en vaker begenadigingen
ontvangen dan mannen (zie de opening van hoofdstuk 1). Maar in zijn collaties hamert hij vooral op kloosterlijke deugden als nederigheid en gehoorzaamheid, een boodschap die uitentreuren wordt herhaald. Kunnen we ons
in het geval van Margaretha Ebner en Heinrich van Nórdlingen wel eens
afvragen wie nu eigenlijk wie leidt, bij Johannes Brinckerinck en de andere
moderne devoten is er geen twijfel mogelijk. De (mannelijke) priesters
geven de toon aan en de vrouwen dienen te volgen. Brinckerinck is ook
nauwelijks te betrappen op hartelijke verbintenissen met religieuze zusters,
ook al deed hij alles om hun zielenheil veilig te stellen. Hij behield de afstand die hij als priester en herder gepast en raadzaam vond. Beerte Swijnkes, nota bene rectrix van het Meester-Geertshuis, zag het gezicht van haar
rector voor het eerst toen hij in zijn doodskist lag.20
Brinckerincks vrouwenangst wordt in zijn viten als een deugd geprezen,
kennelijk omdat voorzichtigheid geboden was in de omgang met de veroorzaakster van de zondeval. In Windesheimse kringen treft men later zelfs situaties aan die alleen maar als regelrechte uitingen van misogynie geïnterpreteerd kunnen worden. Wilhelmus Zegers (t1481) was rector van Facons
van 1464-1467, maar prees zich uitermate gelukkig met zijn verkiezing tot
prior van de koorheren van Korsendonk,
want seer quaalyck hier konnende verdragen de vrouwelycke phantesyen
ende ongerustheden; heeft jaerlyck den heere gebeden dat hy hem van
sulcke wonderlycke monsters soude wech nemen. (Naem- en doodtboeck, p. 13; vgl. Register, f. 16r)21
Hoewel Zegers zeker niet de enige broeder was die dergelijke gevoelens
koesterde, mag de afstandelijke houding van de Windesheimers tegenover
de koorzusters beslist niet uitsluitend uit vrouwenhaat verklaard worden. Er
waren immers ook Windesheimse mannenkloosters als Gaesdonck en
Bethlehem die van de cura monialium een hoofdtaak hadden gemaakt. De
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meeste Windesheimse broeders hebben hun werk in de zielzorg ongetwijfeld waardig en plichtsgetrouw vervuld. Dat hun optreden ook door de zusters ten zeerste werd gewaardeerd, wordt onomstotelijk bewezen door het
feit dat talloze vrouwenkloosters priesters van Windesheimse signatuur als
biechtvader wilden. Ook in de ogen van devote vrouwen uit deze tijd bood
de leefwijze die het Kapittel van Windesheim voor hen uitstippelde kennelijk de beste garantie voor hun zieleheil.
De terughoudende opstelling van de Windesheimers tegenover de vrouwenbeweging laat zich niet eenvoudig verklaren. 22 De Moderne Devotie
vormt een voorlopig hoogtepunt in een historische ontwikkeling in de late
middeleeuwen waarbij aan religieuze vrouwen steeds minder ruimte werd
gegund om hun leven zelfstandig in te richten. 23 Er zijn hier verschillende
factoren werkzaam. In de eerste plaats gaf de houding van de Kerk, die
onorthodoxe leringen en praktijken bloedig vervolgde, aanleiding tot
voorzichtigheid. Aangezien het veelal vrouwen waren die met ketterij werden geassocieerd (begijnen!), was het voor de leiders van de Moderne Devotie zaak de talrijke zusters uit dit gevaarlijke vaarwater te houden. Een
tweede factor was het streven van de Moderne Devotie om zoveel mogelijk
zielen te winnen. De grote instroom van in verschillende opzichten minder
getalenteerde vrouwen leidde tot een zekere daling van het intellectuele en
spirituele niveau, omdat men deze vrouwen een geestelijke leefwijze
moest aanbieden die voor iedereen bereikbaar was. Voor meer begaafde
vrouwen betekende dat dat zij zich moesten schikken, wat zij, voor zover is
na te gaan, meestal ook deden – behalve dan Alijt Bake. Een derde factor is
dat de devoten consequent kozen voor de zekerste weg, die van kloosterdeugd en ascese, in plaats van de weg van contemplatie en mystiek, die
misschien hoger reikte, maar ook onberekenbaarder was. In het algemeen
geldt dat er zich in de beweging van de Moderne Devotie een steeds sterkere hang naar veiligheid en zekerheid manifesteert.
Het blijft een vraag hoe de monialen van Windesheim het bevoogdende
optreden van hun strenge medebroeders hebben ervaren. Schikten zij zich
noodgedwongen in hun nederige positie of waren zij innerlijk toch van
eigen kracht overtuigd? Dankzij de geestelijke werken die sommigen van
hen geschreven hebben, weten we hier nog wel iets over. Bij dit schrijfwerk
blijkt overigens ook weer de grote terughoudendheid van de Windesheimse
zielzorgers. Er zijn geen voorbeelden bekend van intensieve samenwerking
op literair terrein tussen een Windesheimse zuster en een dito broeder op de
manier zoals we die uit vroeger eeuwen kennen (zie § 9.3). De monialen die
teksten schreven, deden dat waarschijnlijk vooral op eigen initiatief, zonder
een al te grote betrokkenheid van hun biechtvaders. Wel kan het zijn dat
dezen, zoals bij het visioen van Jacomijne Costers, stimulerend hebben opgetreden. Maar de geschriften van de Windesheimse koorzusters lijken
vooral een bevestiging van Peters' visie op het ontstaan van de middeleeuwse religieuze vrouwenliteratuur.
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9.3 Windesheimse monialen als auteurs
Dat de Windesheimse zusters tot een vrij aanzienlijke literaire productie
kwamen, is tot op zekere hoogte verklaarbaar, want er werd in hun milieu
aan een aantal belangrijke randvoorwaarden voldaan. Zeker de monialen
behoorden in doorsnee tot de hoogst opgeleide religieuze vrouwen van hun
tijd. Als koorzusters gingen zij dagelijks met de heilige teksten om, waardoor zij een goede toegang hadden tot de geestelijke traditie. Een zuster
met literair talent vond in een klooster van het Kapittel van Windesheim relatief goede werkomstandigheden. Maar ze moest voor alles een sterke aandrang hebben om te schrijven. In de dagindeling van de monialen was immers nauwelijks plaats voor het schrijven van teksten. Meestal werd het initiatief om een tekst te schrijven genomen omdat de auteur het geestelijk
leven in het eigen of een ander vrouwenklooster wilde hervormen. Behalve
de kroniek van Bethanië en de werken van Mechtild van Rieviren kunnen
de geschriften van de monialen van Windesheim worden gekarakteriseerd
als reformliteratuur.
De pennen kwamen in de Windesheimse vrouwenkloosters meestal pas
in beweging als de omstandigheden om verandering vroegen. Maar de zusters hadden niet allemaal hetzelfde doel voor ogen als zij schriftelijke hervormingsinitiatieven ontplooiden. Het optreden van de Windesheimse monialenauteurs illustreert een karakteristieke ontwikkeling binnen de tweede
religieuze vrouwenbeweging. Zij bepaalden ieder op hun eigen wijze hun
plaats in het spanningsveld tussen mystieke cultuur en kloostercultuur,
waarbij het laatste begrip te verstaan is als een institutionaliseringstendens,
die naarmate de vijftiende eeuw vordert steeds duidelijker zichtbaar
wordt. 24 In de levens en de literatuur van de religieuze vrouwen uit de middeleeuwen vormt de mystieke beleving immers vrijwel altijd de hoofdlijn.
Een korte chronologische bespreking van de geschriften van de Windesheimse koorzusters brengt het best tot uitdrukking wat ieders standpunt in
deze kwestie was.
De Devote epistelen (1418-1420), gericht aan zusters uit Jeruzalem in
Utrecht, zijn de oudst bekende geschriften uit het milieu van de Windesheimse monialen. Ze zijn vermoedelijk door een zuster uit Diepenveen
geschreven, wellicht door priorin Salome Sticken. Om de nieuwe zusters in
Utrecht te instrueren, werd een beroep gedaan op werken van Jan van Ruusbroec en Hendrik Mande, die toen in Diepenveen blijkbaar intensief werden gelezen. Hoewel het hier zeker niet gaat om gewaagde mystiek, is het
wel veelzeggend dat ten behoeve van de hervorming van een nieuw Windesheims vrouwenklooster juist deze auteurs zo uitgebreid werden
geciteerd. Dit kan wijzen op een vrij levendige mystieke cultuur in het eerste kwart van de vijftiende eeuw in sommige van de monialenkloosters van
Windesheim.
De enige tekst van een Windesheimse moniale die op verzoek van – maar
niet in samenwerking met – een Windesheimse kanunnik is geschreven, is
de Vivendi formula (1435-1439) van Salome Sticken. Hendrik van Loder
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was sterk betrokken bij de devote vrouwenbeweging in Westfalen. Voor de
inrichting van het geestelijk leven in een nieuw zusterhuis zocht hij steun
bij de befaamde priorin van Diepenveen, die aanvankelijk bescheiden weigerde, maar uiteindelijk toestemde. Het verzoek van Hendrik van Loder
getuigt van erkenning van het geestelijk gezag van Salome Sticken. Hij onderkende dat vrouwen een speciale religieuze begeleiding nodig konden
hebben die hij niet kon bieden. Daarom vroeg hij de geroutineerde Sticken
een leefregel voor het zusterhuis op te stellen, geschreven vanuit het perspectief van de rectrix en de zusters. Salome Sticken treedt in de Vivendi
formula naar voren als een moderne devoot die het liefst met beide benen
op de grond blijft staan. Net als Johannes Brinckerinck acht zij gehoorzaamheid en nederigheid de belangrijkste deugden. Voor hun inwendig
leven beveelt zij de zusters ascetische oefeningen en overwegingen over de
passie aan. Wanneer deze met overtuiging worden uitgevoerd, kunnen de
zusters begenadigd worden en Gods aanwezigheid ervaren. Dat is eigenlijk
de enige verwijzing naar een met de mystieke ervaring samenhangende
thema uit deze leefregel. Heel veel zegt dat overigens niet over Stickens
opvattingen, want de Vivendi formula was bedoeld voor zusters die nog aan
het begin stonden van de geestelijke weg en die bovendien (slechts) zusters
van het gemene leven zouden worden.
Salome Sticken zelf moet vrijwel zeker met het mystieke leven bekend
zijn geweest. Wanneer zij inderdaad degene was die de Devote epistelen
schreef, is dat al enigszins uit haar stofkeuze af te leiden. Verder valt het op
dat het zusterboek van Diepenveen juist in de vite van Salome Sticken het
meest naar mystiek taalgebruik neigt. De eerste priorin wordt geregeld vergeleken met een serafijn die brandt van goddelijke minne en verder wordt
er een droom weergegeven waarin een zuster in een vlam het gezicht van
mater Salome ontwaarde. 25 De eerste priorin van Diepenveen werd door
haar medezusters dus met visionaire verschijnselen geassocieerd. Wat daarbij het meest in het oog springt, is dat men eigenlijk geen raad wist met Salome's begenadigingen. Dat wordt zichtbaar wanneer het zusterboek
beschrijft hoe de voormalige priorin onmachtig ineenzeeg nadat zij bij het
schuldkapittel zwaar beschuldigd werd. 26 In vroeger eeuwen zou deze gebeurtenis eerder als een extatische ervaring van Gods aanwezigheid zijn
geduid, maar het zusterboek durft die kwalificatie niet aan. Ook Sticken
zelf blijft angstvallig aan de veilige kant. Hoewel zij de mystieke eenwording waarschijnlijk uit eigen ervaring kende, doet zij daarover nauwelijks uitspraken. Uit haar optreden (of de beeldvorming daarover?) blijkt
dat zij haar vertrouwen in de eerste plaats stelde in tucht, ascese en nederigheid. Dat neemt niet weg dat ook in het Diepenveen van Salome Sticken
ervaringen van goddelijke begenadiging een zekere rol speelden in het
geestelijk leven van de zusters. Het is van belang op te merken dat we in dit
tijdvak ook kunnen spreken van een soort mystieke kring in het moederklooster Windesheim, waartoe ook prior Johan Vos van Heusden behoorde.
Het is goed mogelijk dat hij als prior superior van het Kapittel een zekere
toegeeflijkheid op dit gebied aan de dag legde.
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Op een al te extatisch of speculatief niveau speelde het mystieke leven in
Diepenveen zich echter niet af. De zusters die vanuit Diepenveen naar andere klooster werden uitgezonden, brachten daar vooral de boodschap van
de ascese. Zo ondervond Alijt Bake in haar conflict met Hille Sonderlants
(1440-1441) dat deze Diepenveense hervormster weinig begrip had voor
zusters met een mystieke begaafdheid. Bake zelf is de enige van de koorzusters van Windesheim die uitdrukkelijk wel naar een inwendig (mystiek)
leven verlangde en zelfs de spiritualiteit binnen haar orde in die richting
wenste om te buigen. Voor haar was hetgeen zij innerlijk ervoer de belangrijkste toetssteen voor haar geestelijk leven, en zij durfde daaruit ook consequenties te trekken. Bake mat zich op grond van haar bijzondere begaafdheid een spiritueel gezag aan en schreef bovendien over haar ervaringen om
ook haar navolgsters de mystieke weg te wijzen, zoals in vorige eeuwen
heel wat voorgangsters hadden gedaan. Net als deze vrouwen wist Alijt ook
enkele mannelijke geestelijken van haar waarheid te overtuigen, zoals rector Nicolaas van Duvendyc (?) en de prior van Elzegem, Jan Eggaert junior.
Maar deze groep was zo klein dat zij niet in staat was om het met succes
voor de Gentse priorin op te nemen.
Bakes onconventionele optreden dwong het Kapittel van Windesheim
uiteindelijk tot een nieuwe plaatsbepaling. Men kan zich afvragen waarom
de kapittelleiding haar eerst tien jaar haar gang liet gaan. Het is heel wel
voorstelbaar dat men persoonlijkheden van het kaliber van Alijt Bake goed
kon gebruiken in een kloosterorganisatie waaruit het elan van de begintijd
inmiddels wel verdwenen was. Maar als priorin begon Alijt Bake zich te
gedragen op een manier die niet meer binnen de korte Windesheimse traditie paste. Een niet minder imposante figuur als Salome Sticken had zich
niet opgeworpen als een spirituele autoriteit, maar in plaats daarvan het
gezag van het generaal kapittel in geestelijke zaken erkend. De directe aanleiding tot de afzetting en verbanning van Alijt Bake en het schrijfverbod,
die plaatsvonden in 1455, zou kunnen liggen in het aantreden in 1454 van
een nieuwe prior superior van het Kapittel van Windesheim, in de persoon
van Jan van Naaldwijk. Misschien wilde hij een onmiddellijke daad stellen
tegen een situatie die al veel langer als ongemakkelijk of ongewenst werd
ervaren. 27 Maar het is ook mogelijk dat men Bake een halt toeriep toen zij
zich in deze periode ook begon te bemoeien met de hervorming van enkele
vrouwenkloosters in de buurt. Hoe dit ook zij: vanaf 1455 werd er binnen
het Kapittel van Windesheim ten aanzien van het thema `monialen en mystiek' een nog strakkere lijn gevolgd.
Het is te gemakkelijk om de houding van het Kapittel van Windesheim
zonder meer als vrouwonvriendelijk te veroordelen, ook al zijn bestuurders
als Jan van Naaldwijk niet om hun fijngevoeligheid te prijzen. WilleumierSchalij wijst er terecht op dat het schrijfverbod ook de bedoeling had de
zusters tegen zichzelf in bescherming te nemen, omdat zij te hooggespannen verwachtingen van de mystiek hadden. 28 Een voorbeeld uit het zusterboek van Diepenveen illustreert dit (evenals het verhaal van de arme zuster
Janneke uit Facons, dat in § 7.4 is besproken). Zuster Liesbeth van Delft
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(t 1423) brak tijdens haar meditaties vaak al snel in tranen uit; deze gave
der tranen werd algemeen beschouwd als een teken van genade. 29 Haar
medezusters hoopten ook op begenadiging, maar ontvingen deze hooguit
zelden. Daarom verdachten zij zuster Liesbeth ervan bepaalde geheime inwendige oefeningen voor hen te verzwijgen. 30 Het ontging de zusters in
Diepenveen dat het bij mystiek om een genadegave gaat, die men God nooit
kan afdwingen. Ook in een klooster als Diepenveen, dat een hoog geestelijk
peil haalde, bestonden dit soort misverstanden over het mystieke leven. Het
ingrijpende optreden van het generaal kapittel in 1455 kan daarom ook
worden geïnterpreteerd als een uiting van pastorale zorg. Door Alijt Bake –
die uitstekend wist wat het mystieke leven inhield – uit te schakelen en zo
precedentwerking te voorkomen, probeerde men te bereiken dat de Windesheimse zusters zich alleen met geestelijke thema's bezighielden die niet
konden worden misverstaan.31
Het schrijfverbod van 1455 heeft onmiskenbaar invloed gehad, want
daarna hebben de Windesheimse monialen zich nauwelijks meer aan mystieke literatuur gewaagd. Niet lang na het uitvaardigen van dit verbod werd
de basis gelegd voor het zusterboek van Diepenveen, dat als geen ander
werk uit dit milieu strenge ascese en praktische deugdzaamheid propageert.
Het beoogt onder meer een interne hervorming te bewerkstelligen door de
toen aanwezige zusters te confronteren met de daden van hun voorgangsters, die Diepenveen groot hebben gemaakt. De viten stellen vrouwen ten
voorbeeld die het Windesheimse kloosterideaal volkomen belichamen. Het
zijn voorbeeldige kloosterzusters, die zich in dienst stellen van de gemeenschap van Diepenveen en die niet op eigen gezag een zelfstandige spirituele
koers gaan varen. Het zusterboek is het resultaat van een innige
samenwerking tussen Diepenveense vrouwen die de geschiedenis van hun
klooster en hun medezusters ter inspiratie van elkaar opschreven, al zullen
de rector en de visitatoren een oogje in het zeil hebben gehouden. Toch
geven de viten vooral een vrouwelijke kijk op het geestelijk leven, en die
blijkt niet heel veel af te wijken van wat de kapittelleiding voorstond. Dat
leidt tot de voorzichtige conclusie dat de meeste zusters in Diepenveen ook
het ideaal van ascese en deugdzaamheid omhelsden.
In de laatste jaren van de vijftiende eeuw is er in het Antwerpse Facons
een vrij korte literaire bloeiperiode, als reactie op de neergang van de jaren
daarvoor. Om de hoognodige ommekeer te bewerkstelligen, benutte Jacomijne Costers het traditionele vrouwengenre van het visioen. Daarmee
overtrad zij eigenlijk het schrijfverbod. Maar Costers had met haar Visioen
en exempel maar één doel, en dat was Facons weer terugbrengen naar de
traditionele Windesheimse observantie. Tegen die hoge doelstelling kon
geen enkele gedelegeerde van het Kapittel bezwaar hebben. Het is heel wel
mogelijk dat de rector Jacomijne heeft gestimuleerd tot het schrijven van
haar visioen, maar uit dit werk spreekt toch vooral de visie van Jacomijne
Costers. Zowel in het visioen als in haar andere werken pleit zij voor
strenge gehoorzaamheid aan regel en constituties. En hoewel zijzelf ontvankelijk was voor Gods genadegaven en daarvan ook getuigde – mystiek
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was in Facons kennelijk minder omstreden dan in Diepenveen – ried zij
haar medezusters in de eerste plaats aan om traditionele gebeden als het
weesgegroet en het onzevader te zeggen.
Misschien is Mechtild van Rieviren wel de meest mystieke auteur van na
het schrijfverbod. Zij onderhield een innige band met Christus, met wie zij
regelmatig in gesprek trad, zoals ook Alijt Bake dat deed. Maar Mechtild
nam geen leidersrol op zich, en in literair opzicht heeft zij niet veel meer
gedaan dan het in geschrifte vastleggen van een aantal van haar inwendige
ervaringen in geschrifte. Door haar mystieke ervaringen en de daaruit
voortvloeiende inzichten op te schrijven, stelde zij andere zusters in staat
iets te leren over het inwendige leven, wat het geestelijk peil van Facons
kan hebben verhoogd. Maar concrete hervormingsambities zoals Alijt Bake
of Jacomijne Costers die hadden, kunnen we uit de geschriften van
Mechtild van Rieviren niet aflezen.
De zestiende eeuw laat nog eenmaal een Windesheimse moniale zien die
een groot literair project onderneemt. Griete Essinchghes voltooide in 1524
– namens het hele convent van Diepenveen, zo mag worden aangenomen –
een nieuwe redactie van het zusterboek. De verhalen over de voorbeeldige
zusters uit de begintijd hadden nog altijd een grote aantrekkingskracht. Het
aloude monastieke ideaal was nog steeds niet achterhaald, zo is af te leiden
uit de nieuw toegevoegde viten, waarin Diepenveense zusters opnieuw uitblinken in praktische deugdzaamheid. In de oudere viten is een tendens
waarneembaar om het bovennatuurlijke (nog verder) naar de achtergrond te
dringen. Kennelijk pasten deze relicten van een mystieke traditie minder
goed in de opvattingen van Griete Essinchghes en haar eventuele opdrachtgevers, en gaven zij een nog grotere betekenis aan de klassieke kloosterdeugden.
In de literatuur van de monialen van Windesheim strijden twee min of
meer tegengestelde krachten om voorrang. De eerste wordt gevormd door
de persoonlijke religieuze ervaring. De schrijvende nonnen gaan steeds uit
van wat zij zelf hebben ondervonden in hun geestelijk leven. In dit opzicht
sluiten deze geschriften nauw aan bij de mystieke vrouwenliteratuur van de
middeleeuwen. Maar anders dan mysticae uit eerdere eeuwen weten zij
moeilijk raad met wat zij ondervinden, en zij ontlenen aan wat zij innerlijk
weten veel minder zelfvertrouwen op spiritueel gebied. Deze onzekerheid
hangt samen met de tweede kracht, namelijk de vreze Gods, die meer en
meer de overhand krijgt bij de devoten. De angst om God op een of andere
wijze te mishagen is veel groter dan de vreugde om de goddelijke begenadiging. Daarom zoeken de zusters hun heil in een rustig en een geregeld gemeenschapsleven zonder al te uitzonderlijke praktijken, waaronder
men ook mystieke ervaringen rekende. Het voortdurende pleidooi voor gehoorzaamheid, de waarschuwingen tegen achterklap en te sterke vriendschappen en dergelijke geven uitdrukking aan deze gereserveerde houding.
In de begintijd van enthousiasme en opbouw van de Windesheimse vrouwenkloosters kon de persoonlijke inbreng van pionierende zusters nog een
krachtige invloed hebben, maar in de periode van stabilisering en institu-
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tionalisering daarna kreeg het gemeenschapsideaal alle nadruk.
Alijt Bake ondernam een moedige poging om de mystieke cultuur die via
Groenendaal in het Kapittel van Windesheim was geïncorporeerd, maar
daarna haar invloed grotendeels had verloren, nieuw leven in te blazen.
Maar Bakes initiatief kwam op het verkeerde moment. Het Kapittel van
Windesheim had alle reden zichzelf als een succesvolle religieuze
beweging te beschouwen en trachtte te behouden wat het had opgebouwd.
In die traditie pasten geen vrouwen die visioenen schreven en zichzelf als
geestelijk leider afficheerden. De Windesheimse monialen werden voortaan geacht te leven in deemoed en devotie.
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In deze bijlage wordt een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis van de de rt ien
vrouwenkloosters die voor 1559 tot het gremium capituli v an het Kapittel van Windesheim gerekend werden. Ik beperk me tot de middeleeuwse periode, waa rv oor in deze studie eveneens het jaar 1559 als eindpunt is genomen. De basis voor de overzichten wordt
gevormd door het Monasticon Windeshemense (Kohl, Persoons & Weiler 1976-1984) en
de art ikelen in het Monasticon beige (die apa rt worden vermeld). Hier en daar worden
nieuwe bibliografische gegevens toegevoegd. Naast een opsomming v an de bel an grijkste
gebeurtenissen uit het bestaan van ieder klooster, is er aandacht voor hun verhouding met
de andere Windesheimse kloosters, hetzij in verband met de zielzorg hetzij in verband
met een hervorming. Verder wordt per klooster een overzicht gegeven v an eventuele activiteiten op het gebied v an de productie v an geestelijke literatuur in de middeleeuwse periode.

Sint Agnes in Dordrecht

De overlevering wil dat Sint-Agnes in 1326 gesticht is door een Noorse dame v an adellijke afkomst, Walburg geheten. Het is waarschijnlijker dat de stichtingsdatum v an het
klooster rond 1400 ligt. Tot 1421 behoorde Sint-Agnes tot de derde orde; daarn a ging het
over naar de reguliere orde van Augustinus. Het vond enige tijd later aansluiting bij het
Kapittel van Neuss en ging in 1427 daarmee op in het Kapittel van Windesheim. Sint-Agnes werd vooral in de eerste helft v an de 15e eeuw rijkelijk begiftigd. Een voorgenomen
verhuizing v an het klooster naar Bergen op Zoom, waarvan in 1444 sprake was, heeft
uiteindelijk geen doorgang gevonden. De inval van de geuzen in Dordrecht in 1572
betekende het einde v an Sint-Agnes. Zie over dit klooster verder V an Herwaarden, De
Boer, V an Kan [e.al 1996, 343-346.
In de jaren 1421 en 1423 werd Sint-Agnes op last van de bisschop v an Utrecht gevisiteerd
door de prior v an Eemstein. Er is in de Acta Capituli Windeshemensis enkele malen
sprake v an een commissarrus van Sint-Agnes; zijn naam of klooster van herkomst worden niet genoemd, maar het ligt voor de hand dat het om de prior van Eemstein ging. De
praktische zielzorg aan de zusters van Sint-Agnes werd doorga an s door broeders uit
Groenendaal of Rooklooster verleend.
Over het geestelijk leven v an de zusters v an Sint-Agnes weten we nauwelijks iets af.
Dankzij de bewaard gebleven rekeningen is wel bekend dat het klooster in 1475 en 1482
bedragen ontving in verb an d met het verrichten v an kopieerwerk (zie § 3.5).
V an kunsthistorisch bel an g is het schilderij waarop de Dordrechtse Geertrui Haeck-van
Slingelandt van der Tempel, gekleed in regularissenhabijt, de heilige Agnes a an bidt (Amsterdam, Rijksmuseum, Cat. A 3926; zie het omslag van dit boek). Het schilderij is in de
literatuur in verb an d gebracht met Sint-Agnes; op de achtergrond is een weg te zien die
naar een klooster leidt. Volgens de jongste hypothese liet Geertrui's m an Herm an Haeck
dit paneel schilderen na de dood van zijn vrouw in 1467. Of er inderdaad een relatie
tussen dit p an eel en het klooster Sint-Agnes is, blijft vooralsnog dus onzeker. Over dit
schilderij zie Middeleeuwse kunst 1958, nr. 5 en afb. 2; vgl. V an Thiel, De Bruyn Kops,
Cleveringa [e.a] 1976, 685, Heller 1976,100-101 en 170, en V an Herwaarden, De Boer,
Van Kan [e.al, 1996, 320.
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Barberendaal in Tienen
In 1388 begonnen tien zusters en twee lekenzusters, afkomstig uit de prio rij te LensSaint-Rémy, in Tienen een nieuw klooster. In 1404 stelden zij zich onder de hoede van de
prior v an Korsendonk en zes jaar later sloot Barberendaal zich a an bij het Kapi tt el v an
Groenendaal, waarmee het in 1412 opging in het Kapi tt el v an Windesheim. Van 14151425 was Griete Dagens uit Diepenveen p ri orin in Barberendaal, om de zusters te onderwijzen in de Windesheimse obse rvan tie (Dv, f 50v en D, f. 128b-c). In 1421 w as Barberendaal in staat om zuster Amalberga v an der Hoeven en twee medezusters uit te zenden
naar Bethanie in Mechelen om daar het kloosterleven op g an g te brengen. Amalberga v an
der Hoeven werd de eerste rectrix v an Bethanie; zij bleef tot omstreeks 1424 in functie.
Uitvoeriger over Barberendaal gaat Persoons 1972.
In 1404 stelden de zusters zich onder de leiding van de p ri or van Korsendonk, Walter van
Gierle, die statuten opstelde, de zusters een priorin liet kiezen en Godfried v an Utrecht als
rector aan stelde. De rectoren v an Barberendaal kwamen daarna meestal uit Brab an tse
kloosters: Korsendonk, Groenendaal, Rooklooster. Tussendoor waren er enkele zielzorgers uit het Noorden werkzaam: Hend ri k v an Wilde uit Windesheim trad aan in 1418 en
bleef tot 1425. Hij werd opgevolgd door Godfried v an Kempen uit Sint-Agnietenberg,
die vermoedelijk in functie bleef tot 1433. V an af 1463 w ar en de zielzorgers steeds afkomstig uit Rooklooster; of de prior van dat klooster ook commissarius w as, is niet
bekend.
We weten niets v an betrokkenheid v an de zusters van Barberendaal bij het literaire bedrijf, maar zij hebben wel rectoren gehad die op dat gebied actief waren. Godf ri ed van
Utrecht (Godefridus de Traiecto) is de vermoedelijke auteur v an het Gramaticale, een
vereenvoudigde bewerking van het Doctrinale v an Alex an der de Villa Dei (ed. Klinger
1973). Hoewel dit grammatica-leerboek in Barberendaal is geschreven, w as het vrijwel
zeker niet voor de kanunnikessen bedoeld (Klinger 1973, 16).
Godfri ed Kemp of v an Kempen w as k an unnik v an Sint-Agnietenberg, waar hij diverse liturgische h an dsch ri ften kopieerde en/of illumineerde. Later werkte hij in het Zuiden in de
zielzorg. Hij is bekend als auteur van zeker één preek, overgeleverd in hs. Brussel, KB,
4367-4368, f. 301-305; het h an dschrift is afkomstig uit het regularissenklooster Jericho te
Brussel, dat vóór 1456 Ter Cluse w as geheten (zie Despy-Meyer 1971). Vermoedelijk
heeft Godfried deze preek, en eventuele an dere, ook voor de zusters v an Ter Cluse gehouden. Over Godfried v an Kempen zie Kohl, Persoons & Weiler 1976-1984, dl. 3, 31 en
33.
In Barberendaal werd in 1429 de b as is gelegd voor het Boecken van den inwendighen
gheestelike oefeninghe ende uutwendeghen lichameliken oefeninghen, zo blijkt uit de
proloog in hs. Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, 8209 (ed. Martin 1885-1899, dl. 6, 436).
Het werk werd voo rt gezet in het Rooklooster en voltooid in Zevenborren. In de proloog
staat dat de auteur teruggrijpt op het werk v an zijn geestelijke vaders, Gee rt Grote en
Florens Radewijns Godfried van Kempen (zie boven) zou de auteur kunnen zijn; hij immers vervulde in 1429 naar alle waarschijnlijkheid het rectorambt in Barberendaal (vgl.
Dykmans 1941, 417 en 504; met d an k aan K. Stooker en Th. Verbeij). Gezien het gebruik
v an de volkstaal lijkt het Boecken primair voor vrouwen te zijn bedoeld (wat door de
overlevering lijkt te worden bevestigd). Werd het wellicht aanvankelijk voor de zusters
(novicen) v an Barberendaal gemaakt? Over het Boecken zie Moderne Devotie. Figuren
en facetten 1984, nr. 111, Willeumier-Schalij 1990, 243-244 en Warnar 1995, 139; De
Bruin 1940, 236-237 geeft een ko rt fragment uit.
Godfri ed v an Kempen werd opgevolgd door Hend ri k uten Bogaerde uit Groenendaal,
beter bekend als Henricus Pomerius (1433-1446). Pomerius w as een productief auteur;
zijn bekendste werk is De origine monasterii Viridisvallis, een kroniek v an Groenendaal
waari n levensbesch rijvingen v an Ruusbroec en J an v an Leeuwen zijn verwerkt (ed. [De
Leut 1885). Zijn werken h an delen vooral over gebed en meditatie. Voor zover bekend
heeft hij geen literatuur geschreven voor de zusters van Barberendaal. Een overzicht
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van Pomerius' literaire werk geeft Warnar 1995, 133-140.
Tot slot noem ik de bijzondere figuur van Hendrik Smet, die Barberendaal omstreeks
1400 begunstigde. Hij is de hoofdpersoon in een tweetal mirakelen in een leven van SintBarbara dat afkomstig is v an de birgitinessen v an Mariewater in Rosmalen (hs. Den
Haag, KB, 133 B 13). Daarin is o.m. sprake v an een bedevaart naar Barberendaal in
Tienen door genoemde Hendrik (zie M. v an Dijk 1987, 151).

Bethanie in Arnhem
In 1404 of 1405 stichtte Hendrik v an Gouda uit Zwolle een zusterhuis aan de rand v an
Arnhem. Het werd in 1417 met toestemming van graaf Reinald iv v an Gelre omgezet in
een besloten regularissenklooster. In M25 kocht Gijsbert v an Vlyemen een stuk grond
tussen Arnhem en Velp waarop een nieuw kloostergebouw verrees, dat Bethanië werd
genoemd. Het werd in 1428 betrokken door de zusters. In 1430 werd Bethanië tot het
Kapi tt el van Windesheim toegelaten, eerst voor een proeftijd v an een jaar. Die overg an g
w as voorbereid door drie uit Diepenveen afkomstige priorinnen: Fye v an Montfoort
(1427-1428), Griete Dagens (1430) en Fenne Bickes (1431-1433?) (vgl. DV, f. 50v-52v en
D, f. 128c-129c). Na een tweede proefjaar werd Bethanië tot het Kapittel toegelaten. De
priorinnen kwamen voo rt aan uit eigen gelederen.
De bisschop v an Utrecht, Frederik v an Blankenheim, plaatste Bethanië in 1419 onder het
toezicht v an de prior v an Windesheim of een an dere prior v an het Kapittel. Ko rt daarna
begeleidde de prior v an Mariënbom (Oosterbeek), Joh an v an Boicholt, de overg an g v an
zusterhuis naar nonnenklooster. Of hij formeel commissarius werd, is niet bekend. De
rectoren v an Bethanië kwamen vaak uit Frenswegen.
Uit Bethanië is een handschriftje overgeleverd dat drie teksten over de Arnhemse heilige
Eusebius en een leven v an Sint-Bonifatius bevat (hs. Arnhem, Rijksarchief in Gelderl an d, hs. 191). Omdat er in de vita v an Bonifatius wordt verwezen naar een relikwie uit
het bezit v an Bethanië, nl. een stuk v an een stenen brood, k an hs. 191 in dit klooster worden gelokaliseerd. V an wege de nadrukkelijke verwijzing naar `ons klooster' is er reden
om aan te nemen dat deze vita, en wellicht ook de an dere drie teksten, in Bethanië zijn
geschreven. Omdat deze a an wijzing zich niet verder laat concretiseren — was het een v an
de zielzorgers, een v an de zusters of een ter plaatse bekende buitenstaander? — zijn de teksten uit hs. 191 niet in het onderzoek naar de gesch ri ften v an de Windesheimse monialen
betrokken. Over dit Arnhemse h an dschrift zie Albe rt s 1959 (ed. Bonifatius-vita op p.
368-382), Albe rt s 1961, m.n. 17, Geurts, Gruijs & V an Krieken 1983, 84-90, Nissen 1991
en Hogenelst & V an Oostrom 1995, 143. Verder raadpleegde ik twee Groningse scripties:
M. Horensma, Handschrift 191 van het Rijksarchief van Gelderland te Arnhem beschreven en getranscribeerd, [z.j.], en S. Dijk, Bonifatius verwoord. Een bijdrage tot het onderzoek naar Middelnederlandse heiligenlevens en/of legenden over St. Bonifatius, 1976
(met d an k aan J.J. Tersteeg te Groningen).
In Bethanië werden in de tweede helft v an de 15e eeuw h an dschri ft en voor de markt
geproduceerd, waarv an nog enkele specimina bewaard zijn gebleven (zie § 3.5).

Bethanie in Mechelen
Bethanië werd gesticht door Maria v an Boutershem (1. 1437), op een terrein uit haar bezit
dat buiten de muren v an Mechelen gelegen was. Jaar en aard v an de stichting zijn niet
bekend. V an af 1421 is er sprake v an een klooster, dat aan Maria gewijd w as en dat Bethanië werd genoemd. In dat jaar trad Amalberga v an der Hoeven uit Barberendaal a an
als rectrix, die samen met twee andere ervaren zusters de Mechelse zusters kwam instrueren. In 1424 vond Bethanie aansluiting bij het Kapi tt el van Windesheim, een besluit
dat in 1430 definitief werd bekrachtigd. Eveneens in 1424 werd de eerste priorin
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benoemd: Liesbeth Tayen van Tiel uit Diepenveen, die samen met de conversin Janne
van Diest de zusters van Bethanië het kloosterleven volgens het Windesheimse model
moest leren. Zij verlieten Mechelen in 1433, nadat er een conflict was gerezen tussen de
strenge Liesbeth Tayen en de rest van de gemeenschap (zie § 6.5).
Vanaf 1433 berustte de cura monialium over Bethanië bij de prior van Rooklooster; de
rectoren kwamen toen uit dat klooster of uit Groenendaal. In 1445 werd de verantwoordelijkheid voor de zielzorg overgedragen aan de prior van Ten Troon, in welk klooster
sindsdien ook de rectoren meestal geworven werden. Hierover Persoons 1993c, 488, Persoons 1993d en Scheepsma 1995c, 259.
Van groot belang voor Bethanië was de komst van Jacoba van Loon-van Heinsberg
(t 1466) in 1455. Zij mag wel als de tweede stichteres worden beschouwd (zie over haar §
4.3 en 6.5). Deze voormalige abdis van het kapittel Thom liet voor zichzelf een woning
bouwen, die na haar dood aan het klooster verviel. Zij droeg op diverse manieren bij aan
de bloei van het klooster.
Jacoba van Loon liet, naast haar eigen huis, onder meer een schryfcamer met een formerye [=drukkerij] bouwen. Wat er op de schrijfkamer geschreven werd, is niet bekend;
het zal voornamelijk om liturgische handschriften voor eigen gebruik zijn gegaan (vgl. §
3.5). De aanwezigheid van een drukkerijtje in of voor 1466 is opmerkelijk en heeft dan
ook tot heel wat discussie geleid (zie het literatuuroverzicht in Persoons 1993d, 524; vgl.
p. 527). De inventaris van het sterfhuis van Jacoba van Loon bewijst dat zij over
drukkersmateriaal beschikte: primo unum instrumentum ad imprimendas scripturas et
ymagines Hen eerste een instrument om geschriften en beelden mee af te drukken] en

novem printe lignee ad imprimendas ymagines cum quatuordecim aliis lapideis printis
[=negen houten vormen om beelden mee af te drukken en veertien andere stenen vormen]
(ed. Cordemans de Bruyne 1896, 54-56 en Persoons 1980a, 110-111). Er zijn nog twee in
Bethanië gedrukte houtsneden bewaard gebleven: Mechelen, Stadsarchief, Houten lade
A, nr. 23 en Houten lade B, nr. 46. Op de eerste staat Christus afgebeeld in de stad Bethanië (!), waar hij Lazarus, Maria en Martha bezoekt; deze houtsnede wordt omstreeks
1465 gedateerd (afb. 7). De tweede, uit 1467, neemt Christus' woord Ego sum panfis vitae
tot uitgangspunt (afb. 1). Op deze prent, die handelt over de betekenis van het Heilig Sacrament, worden woord en beeld gecombineerd. Het geeft een afbeelding met twee
engelen die de hostie – het brood der engelen – aanschouwen, samen met een gepaard rijmende tekst die de lezer ervan wil overtuigen dat de heilige hostie aanbeden moet worden. Het lijkt erop dat er in Bethanië een kring van zusters van stand is ontstaan –
waaronder Jacoba van Loon, Christine van Rijswijk, Joanna van Chaboth en anderen,
zoals blijkt uit het onderschrift van de Ecce panis angelorum-prent – die zich bezighield
met het drukken van prenten. De activiteit van deze drukkerij viel enigszins buiten het
kader van mijn onderzoek.
De zusters van Bethanië begonnen in 1486 met een kloosterkroniek die de geschiedenis
vanaf de stichting in 1421 tot het heden zou beslaan. De kroniek werd sindsdien van jaar
tot jaar bijgehouden, tot vlak voor de opheffing van het klooster omstreeks 1783, en
vormt daardoor een rijke bron voor de geschiedenis van het leven in een regularissenklooster. Zie verder § 6.4 en 6.5.
Dankzij de kroniek beschikken we over gegevens over literair werk van de zusters van
Bethanië uit de 16e eeuw. Bij de jubilea van rector Tielman Schuermans en priorin Margriete Oddyns werden gedichten en refreinen gelezen, waarvan de teksten in niet bewaarde jubileumboeken werden vastgelegd (zie § 6.5). Bij dergelijke jubilea werden door
de zusters ook geregeld toneelstukjes opgevoerd, maar over de inhoud is nauwelijks iets
bekend (zie Foncke 1923). Toneelspelen maakte geen onderdeel uit van de levenspraktijk
van de moderne devoten, al hebben we dan de passage over het optreden van de zeer
jonge Gerlach Peters als de maagd Maria tijdens een opvoering in een kerk in Deventer
(ed. Grube 1886, 156 en G, f. 5a-b). Vermoedelijk raakten religieuze toneelopvoeringen
in de vrouwenkloosters in de 16e eeuw wat meer in de mode (zie ook onder Facons). Ter
vergelijking: in 1526 voerden de zusters van de Elfduizend Maagden in Warmond voor
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de zusters van Roomburg een toneelspel uit het Oude Testament op (Brinkman 1997, 8081). Zie over religieus toneel in de late middeleeuwen ook Beuken 1978, 7-10 en Kamakers 1996, m.n. 34-41.
Volgens de Catalogus scriptorum Windeshemensium v an Peter van Sint-Truiden hebben
twee Windesheimse paters die in de middeleeuwse periode biechtvader waren in Bethanië geestelijke traktaten geschreven. Willem Berwouts, rector van 1424-1431, richtte
zich tegen de clausuur die de kanunniken v an Bethlehem bij Leuven v an plan waren te
gaan aan nemen (Lourdaux & Persoons 1968, nr. 35). Victor v an Cockhoven, in functie
v an 1450-1465, schreef een commentaar op de vier evangeliën (Lourdaux & Persoons
1968, nr. 139). Voor zover valt na te gaan w as ook dat werk niet voor de monialen v an
Bethanië bedoeld. De Kroniek Bethanië maakt in ieder geval geen melding v an deze
geschriften. De socius Nicolaas de Dinter (t 1518) vertaalde geregeld Latijnse homiliën,
p as sages over heiligen en gebeden voor de zusters (zie § 3.6 en 9.2).

Brunnepe

bij Kampen

Nadat zij door Gee rt Grote bekeerd was, stichtte Cecilia v an Toorn een gemeenschap v an
religieuze vrouwen in Zwolle, vermoedelijk in 1399. In 1410 verplaatste de gemeenschap
zich naar het dorpje Brunnepe, waar het stadsbestuur v an Kampen de Sint-Joriskapel
beschikbaar stelde. De kapel werd uitgebouwd tot een klooster dat 24 zusters, twee priesters en acht dienaren mocht tellen. Het nieuwe klooster werd in 1412 gewijd. In 1419
werd besloten meer zusters toe te laten: 36 nonnen, twaalf conversinnen en twintig m an
dienstvolk. In deze periode, tussen 1414-1420, werd ook de a an sluiting bij Windesheim
een feit. Brunnepe groeide ook daarna voorspoedig. Omstreeks het midden v an de eeuw
telde het volgens Joh annes Busch 120 zusters.
De commissio monialium berus tt e volgens Busch bij de prior van Sint-Agnietenberg,
maar de rectoren kwamen uit diverse kloosters (vgl. Scheepsma 1995c, 259-261). Een
aan tal v an hen is om diverse redenen bekend geworden. Joh an v an Kempen, k an unnik
v an Windesheim en broer v an de veel bekendere Thomas, w as rector omstreeks 1412. Johannes Busch, k an unnik v an Windesheim, kronieksch rijver en hervormer (zie § 1.3), verbleef van ongeveer 1431 tot 1434 in Brunnepe (V an der Woude 1947, 66-67), maar in
welke functie is niet duidelijk. In de lijst v an rectoren bij Kohl, Persoons & Weiler 19761984, dl. 3, 589-590 ontbreekt zijn naam in ieder geval. J an Mombaer, k an unnik v an
Sint-Agnietenberg, werd v an wege zijn zwakke gezondheid tot socius in Brunnepe
benoemd (Debongnie 1927, 9, Deblaere 1980, 1517 en Moderne Devotie. Figuren en
facetten 1984, nr. 77; zie ook § 4.3).
Drie zusters uit Brunnepe, Ida, Tecla en Aleid geheten, waren in de jaren 1462-1465 betrokken bij de hervorming v an het Saksische klooster Mariënberg bij Helmstedt. Joh an
De reformatione monasteriorum een vijftal b ri even op die hij-nesBuchmtizj
zelf, de hervormsters en de hervormde zusters onderling uitwisselden. De beide brieven
v an de Brunnepse zusters zijn de enige geschriften v an Windesheimse koorzusters die in
het Latijn geschreven zijn (zie § 5.3).
De dood v an rector Joh an v an Groningen in de pe ri ode 1486-1488 gaf a an leiding tot het
schrijven v an twee brieven. De eerste werd door de gezellen Rudolf en Jacob gericht a an
Hendrik v an Hierde, prior van Sint-Agnietenberg en commissaris v an Brunnepe. Enige
tijd later richtte de nieuwe priorin Joh an na v an Twickel – haar voorg an gster Margaretha
v an Ittersum w as ko rt voor de rector overleden – een b ri ef aan p ri or en broeders van Albergen, het thuisklooster v an Joh an v an Groningen (zie Scheepsma 1995c en bijlage II,

Geestelijke brieven).
Volgens Wilbrink 1930,192-215 hebben de Brunnepse zusters Ida, Tecla en/of Aleid het
inmiddels verloren geg an e h an dschrift met Middelnederlandse geestelijke liederen aangelegd dat F. Jostes in het parochie-archief v an het Duitse stadje Werden (aan de Nederrijn) aan trof. Jostes 1888 biedt een editie v an de liederen; zie verder Strijbosch 1996, nr.
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76. Wilbrink b as eert haar redene ri ng op het feit dat het klooster Helmstedt een dochterstichting w as van de abdij van Werden: omdat het handschrift in de abdijkerk van Werden werd aangetroffen, moet het uit Helmstedt afkomstig zijn. Naar mijn mening staat
deze hypothese te zwak om enige betrokkenheid v an de Brunnepse zusters bij het ontstaan v an deze liedbundel te kunnen aannemen. Er is enerzijds geen bewijs voor lokalisering v an het h an dsch ri ft in Helmstedt en an derzijds zijn er, gezien de intensieve Nederlands-Duitse betrekkingen binnen de Moderne Devotie, tal v an an dere manieren te bedenken waarop het Werdense h an dsch ri ft met Middelnederlandse liederen in het Nederduitse taalgebied terecht kan zijn gekomen.

Engelendaal in Bonn
Er wordt omstreeks 1323 voor het eerst melding gemaakt v an een stichting v an augustinessen in Bonn, die soms met economische moeilijkheden te kampen had. De 15e eeuw
w as een bloeitijd. Omstreeks 1415 vond de aan sluiting bij het Kapi tt el van Neuss plaats
en in 1427 ging Engelendaal daarmee over naar het Windesheimse Kapittelverband. In
1486 he rv ormden Margaretha v an Gudenau en vijf an dere zusters uit Engelendaal het
klooster Mariënthal aan de Ahr. Mogelijk is dat identiek met het klooster Grtfrath, dat
eveneens door zes zusters uit Bonn is he rv ormd.
Blijkens het bewaard gebleven constitutie-handschrift v an Engelendaal vervulde de p ri or
v an Onze Lieve Vrouw in Neuss het commissa ri aat over dit klooster (Van Dijk 1986,
116-119).
Over het geestelijk leven v an de zusters uit Bonn is niets naders bekend.

Facons of Mariëndaal in Antwerpen

In 1340 stich tt e Falco v an Lampagne in Antwerpen een hospitaal met kapel, dat door
tertiari ssen werd bewoond. Na de dood v an Falco moesten de zusters zijn stichting verlaten. Ze vestigden zich in de stad, maar in 1421 waren zij — er waren acht zusters — in
staat de zogeheten Faconshof te huren. De bisschop v an Kamerijk, Jan v an Gavere, verleende in 1422 toestemming de gemeenschap om te vormen tot een regularissenklooster.
Men diende er te leven zoals de zusters v an Barberendaal in Tienen, wat onder meer inhield dat er clausuur werd opgelegd. De prior v an Korsendonk kreeg de verantwoordelijkheid voor de zielzorg. In 1436 verkreeg Facons aansluiting bij het Kapittel v an Windesheim: het wordt als uitzondering genoemd in de bul v an 8 november 1436 v an paus
Eugenius Iv, waari n aan het Kapi ttel werd toegestaan v an de verdere opname v an
vrouwenkloosters af te zien. Zie uitvoeriger Persoons 1993e.
Zoals gezegd berustte de commissio monialium over Facons bij de rector v an Korsendonk. De rectoren kwamen ook altijd uit dat klooster. P as in 1587 werd deze verantwoordelijkheid a an Groenendaal overgedragen.
Aan het einde v an de 15e eeuw w as het peil v an geestelijk leven in Facons nogal gedaald
en w as er hervorming noodzakelijk. Deze hervorming werd enthousi as t ondersteund door
zuster Jacomijne Costers (t1503), die in 1489 de pest ternauwernood overleefde en vervolgens tot inkeer kwam. Het visioen dat zij schreef naar a an leiding v an een erva ri ng tijdens haar ziekte, is een duidelijke oproep aan de zusters v an Facons om terug te keren
naar een strenge h an dhaving v an de regel en de statuten. Costers schreef nog een a antal
andere ko rt ere werken waa ri n evenzeer de nadruk ligt op een geregeld kloosterleven.
Vermoedelijk waren deze in een apart h an dsch ri ftje opgetekend, dat midden 17e eeuw
nog in Facons voorhanden w as. De teksten moeten voor een belangrijk deel zijn overgenomen in hs. Wenen, het enige waaruit Costers' werken bekend zijn (zie § 7.1, 7.2 en
7.3).
Jacomijne Costers leidde sinds haar ziekte een teruggetrokken leven, maar onderhield
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wel geestelijke vriendschappen, onder meer met Mechtild van Rieviren (1'1489). Met
haar sprak zij openlijk over haar zielenleven. Mechtild zelf deed in geschrifte verslag van
een groot aant al v an haar eigen religieuze ervaringen (zie § 7.4).
Rector Christophorus Caers (t1673) schreef een geschiedenis v an Facons v an het begin
tot aan zijn eigen tijd, de 17e eeuw, al smede een dodenboek v an Facons, waardoor ook
veel informatie over de middeleeuwse periode is behouden. Zie over hem bijlage II.
Net als in Bethanië te Mechelen speelden de zusters v an Facons in de 16e eeuw soms
toneel (vgl. Bethanië in Mechelen). Caers maakt melding v an de tragische dood v an zuster Anna Sardis op 25 juli 1564. Zij viel ter aarde nadat zij de laatste woorden v an een
leeckenspel had uitgesproken, dat werd opgevoerd bij gelegenheid v an de professie v an
zuster Anna v an Boechout. Anna Sardis stierf vier dagen daarna, zonder nog een woord
gesproken te hebben. Caers lijkt te willen zeggen dat het haar verdiende loon was (Naemen doodtboeck, p. 100). Ligt de verontwaardiging v an Christophorus Caers misschien
vooral in het feit dat deze zuster een lekenspel speelde, en geen religieus toneel?

Galilea in Gent
Galilea is gesticht door J an Eggaert, heer v an Purmerend en Spaarnland, die zich door
politieke strubbelingen genoodzaakt zag naar Gent uit te wijken (zie § 8.1). In 1431
stelde hij zijn huis beschikbaar voor religieuze vrouwen. De schepenen v an Gent bepaalden dat het nieuwe klooster vijf k an unnikessen, twee lekenzusters en een biechtvader
mocht tellen. Als eerste prio ri n werd Hille Sonderlants uit Diepenveen benoemd, die de
Windesheimse observ antie moest invoeren. Paus Eugenius Iv gaf op 8 november 1436 de
abt v an de Sint-Pietersabdij opdracht de nieuwe stichting te bevestigen. Op dezelfde dag
gaf hij Galilea, samen met Facons, toestemming om als laatste vrouwenkloosters toe te
treden tot het Kapittel v an Windesheim. J an Eggaert moest overigens voor die toelating
wel een fors bedrag betalen, terwijl Facons daarv an bleef vrijgesteld (Persoons 1993e,
570). Toen het klooster in 1437 besloten werd, mocht het maximaal zestien zusters tellen,
maar het groeide later sterk. Omstreeks 1455 had Galilea al honderd ingezetenen. Zie
uitvoeriger V an Mingroot 1984b.
De pastorale ver an twoordelijkheid voor Galilea werd omstreeks 1437 aan de prior van
Elzegem toeve rt rouwd; ook dat klooster werd sterk begunstigd door J an Eggaert. Of de
rectoren aanvankelijk ook uit Elzegem kwamen, is niet bekend; kwam Nicola as v an Duvendyc misschien daar v an daan? V an af 1483 vinden we in Galilea steeds rectoren uit
Groenendaal.
De opmerkelijkste figuur uit Galilea is zonder meer Alijt Bake, die in 1445 de overleden
priorin Hille Sonderlants opvolgde. Zij trachtte gedurende haar prioraat in Galilea een
hervorming v an het geestelijk leven naar het inwendige te bewerkstelligen. Zij schreef
een a an tal mystieke werken om de zusters v an Galilea te leren hoe de innerlijke vereniging met Christus verliep. Het generaal kapittel v an Windesheim maakte in 1455 een
eind aan haar optreden door haar af te zetten en haar naar een an der klooster, vermoedelijk Facons, te verb an nen (zie hoofdstuk 8).
Galilea oefende ook invloed uit op andere vrouwenkloosters. In de periode 1454-1456
gingen Sint-Barbara in Gent, Sion in Oudenaarde en Sint-Margaretha in Deinze over naar
de regel van Augustinus, zoals zoveel zuster- en tertiarissenhuizen in deze penode (zie §
1.1). De drie genoemde huizen volgden de leefwijze van Galilea; vermoedelijk h an gt de
keuze voor juist dat klooster samen met het optreden v an Alijt Bake. De prior v an
Elzegem, J an Eggaert junior, was ook bij deze hervormingen betrokken (zie § 8.4).

Jeruzalem bij Utrecht
Omstreeks het jaar 1415 verzamelde zich, op initiatief v an de Utrechtse weduwe Aechte
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Eernstes en ene magister Bruno, een groepje religieuze vrouwen rondom de kapel
Jeruzalem buiten Utrecht. Kort daarna verbleven eerst drie en later nog eens twee van hen
een poosje in Diepenveen om daar het kloosterleven in de praktijk te leren. Toen de laatste twee in 1418 terugkeerden naar Utrecht, gingen de Diepenveense zusters Liesbeth van
Delft en Belie van Düsseldorf mee (vgl. § 5.2). Liesbeth v an Delft werd rectrix v an
Jeruzalem. In 1419 verleende de bisschop v an Utrecht toestemming om een klooster te
stichten, mits het zich bij het Kapittel v an Windesheim aan zou sluiten. In het jaar daarop
werd Liesbeth v an Delft gekozen als eerste priorin. In 1424 werd de a an sluiting v an
Jeruzalem bij het Kapi tt el een feit.
Over de latere geschiedenis v an Jeruz al em is slechts weinig bekend. Het Utrechtse
Schisma (1424-1432) dwong de zusters hun nieuwe klooster al spoedig te verlaten. Tot
overmaat v an ramp bran dde het in 1431 af. Tegen het einde v an de 15e eeuw vestigde de
gemeenschap zich binnen de stadsmuren. Het klooster Jeruzalem hield relatief l an g st an d
tegen de woelingen v an de Reformatie, ma ar vanaf 1584 moest de procuratrix de rekeningen overleggen aan schout en burgemeesters. In 1613 werd het klooster opgeheven en
werden de goederen in beslag genomen.
De prior v an het Utrechtse Onze Lieve Vrouw en de Twaalf Apostelen droeg tot 1574 de
ver an twoordelijkheid voor de cura monialium v an Jeruzalem, die hij in dat jaar overdroeg aan de prioren v an Eemstein en Rugge in Brielle. Het ligt voor de h an d aan te nemen dat het Utrechtse regulierenklooster al vanaf het begin betrokken was bij de zielzorg
v an Jeruzalem, maar de bewijzen voor die veronderstelling ontbreken. Er is maar een
middeleeuwse rector bekend, Goswinus v an Xanten, k an unnik v an Mariënborn bij Arnhem. Hij werkte in Jeruzalem v an 1422 tot 1433.
De bekendste zuster uit het Jeruz al em-klooster is ongetwijfeld Bertha Jacobs ofwel suster
Bertken. Zij verbleef er in de j ar en 1450-1456/57, waarna zij de kluis aan de Buurkerk
betrok waar zij nog 42 jaar zou leven en waar zij haar mystieke werken schreef (zie §
1.3).
De zogeheten Devote epistelen zijn gericht a an de zusters v an Jeruzalem die in Diepenveen w aren geweest om het kloosterleven te leren. In deze brieven wordt hen nog een
groot aantal geestelijke levenslessen verstrekt. Deze brieven zijn wel aan de zusters v an
Jeruz al em toegeschreven die in Utrecht achterbleven, maar het is veel waarschijnlijker
dat ze in Diepenveen ontstonden (zie § 5.2).

Sint-Maria en Sint-Agnes in Diepenveen
In 1400 begon Johannes Brinckerinck een nieuw zusterhuis in Diepenveen. Het functioneerde aanv an kelijk als een filiaal v an het Meester-Geertshuis in Deventer, maar het w as
v an meet af a an de bedoeling dat Diepenveen uit zou groeien tot een nonnenklooster. In
1402 vermaakte Zweder v an Rechteren al haar bezittingen a an de jonge gemeenschap en
in hetzelfde jaar gaf de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim, haar en enkele
an dere zusters toestemming een regularissenklooster te stichten. Het zou zich bij het pas
gevormde Kapittel v an Windesheim dienen aan te sluiten. In 1408 werden de eerste acht
zusters ingekleed; tevens werd het klooster besloten. Hille Sonderlants leidde het klooster v an af dat moment als rectrix. In 1412 werd Diepenveen officieel in het Kapittel geïncorporeerd; toen ook werd een priorin benoemd, Salome Sticken, die tot 1447 in functie
zou blijven (zie § 1.1).
Joh an nes Brinckerinck w as geen Windesheimer, maar een broeder v an het gemene leven.
Vlak voor zijn dood in 1419 droeg hij `zijn' klooster over aan de p ri or v an Windesheim,
waarvan ook stukken zouden zijn opgemaakt (Dv, f. 14v-15r). Maar p as in 1433 werd,
blijkens de Acta Capituli Windeshemensis, aan deze prior officieel de commisio mo rn
over Diepenveen toegewezen. De rectoren kwamen soms uit Windesheim, maar-alium
veel vaker uit an dere kloosters uit de wijde regio: Sint-Agnietenberg, Frenswegen,
Mariënbom en an dere.
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Het klooster in Diepenveen werd al snel na zijn stichting bekend door het hoge peil van
geestelijk leven dat er werd gehaald. De naam en faam van Joh an nes Brinckerinck en de
zusters v an Diepenveen leidden niet alleen tot een stroom v an nieuwe postulanten, maar
ook tot verzoeken om hulp bij de hervorming van an dere kloosters. Brinckerinck stuurde
royaal zijn beste zusters uit, en ook na zijn dood ging men (Salome Sticken?) daarmee
door. Zo stond Diepenveen a an de b as is v an het imposante aantal v an zeventien hervormingen, die voornamelijk in de periode 1410-1450 plaatsvonden. De Windesheimse
vrouwenkloosters die door Diepenveen werden hervormd: Barberendaal in Tienen, Bethanië in Arnhem, Bethanië in Mechelen, Galilea in Gent, Mariënveld in Amsterdam.
Diepenveen telde omstreeks het midden v an de 15e eeuw meer d an honderd zusters. Na
het prioraat v an Salome Sticken w as de grootste bloeitijd wel voorbij, hoewel Diepenveen nooit in ve rv al raakte. In 1578 werd het klooster door Fr an se soldaten verwoest,
waarna de zusters onderdak kregen in het Meester-Geertshuis en later in het Brandeshuis.
Het kloosterbezit werd geconfisqueerd en het convent stierf l angzaam uit.
Een aantal Diepenveense zusters heeft zich op meer of minder intensieve wijze met het
schrijven v an religieuze teksten beziggehouden. Hier volgt een chronologisch overzicht:
- tijdens de collaties v an Joh an nes Brinckerinck (t1419) maakte met name Liesbeth v an
Delft uitvoerige verslagen. Deze a an tekeningen vormden de b as is voor de collatietraktaten v an Brinckerinck, die omstreeks 1450 in omloop werden gebracht (zie § 5.4).
- in de jaren 1418-1420 werden er minstens drie Devote epistelen gezonden aan enkele
zusters v an Jeruzalem in Utrecht die hun kloosteropleiding in Diepenveen hadden ontvangen. Het ligt voor de h an d om aan te nemen dat de auteur v an die brieven uit Diepenveen afkomstig w as; mogelijk was het Salome Sticken (§ 5.2).
- op een Sint-Agnesdag (21 j an uari) gedurende het Utrechts Schisma (1425-1432) maakten Kath arina v an Naaldwijk en Salome Sticken samen een allegorie op de bruiloft met
Christus, waarv an de weergave is bewaard in het zusterboek v an Diepenveen (§ 6.1).
- Salome Sticken schreef tussen 1435 en 1439 op verzoek v an de prior v an Frenswegen,
Hendrik v an Loder, een leefregel voor een p as gesticht zusterhuis in Westfalen. De tekst
is alleen in een Latijnse ve rt aling bewaard gebleven (§ 5.1).
- tussen 1450 en 1460 werd vermoedelijk begonnen met het zusterboek v an Diepenveen.
Hoeveel zusters er in deze tijd precies a an de viten v an hun medezusters hebben gewerkt,
is nauwelijks meer na te gaan (§ 6.1).
- na 1494 ontstond er een tekst waarin de geschiedenis v an het Duitse klooster Hilwartshausen, de hervorming daarvan door zusters uit Diepenveen en de viten v an de drie hervormsters zijn verwerkt. De auteur is onbekend, maar het ligt wel zeer voor de h an d dat
de tekst door een Diepenveense non is geschreven.
- omstreeks 1524 vervaardigde zuster Griete Essinchghes, wellicht in samenwerking met
an deren, een nieuwe redactie v an het zusterboek, wa ar aan een aantal nieuwe viten werd
toegevoegd (§ 6.3).
Biechtvaders die teksten schreven voor de zusters v an Diepenveen zijn niet bekend. Joh annes Brinckerinck hield wel collaties, maar schreef die niet zelf uit (§ 5.4). Vermeldenswaard is wel het tweetal exempelen over zusters uit Diepenveen dat in een h an dschrift uit het regularissenklooster te Eldagsen is overgeleverd. Mogelijk zijn deze exempelen in Saksen terechtgekomen door toedoen v an Joh an nes Busch, die in Duitsl an d als
he rv ormer werkzaam w as. Of Busch ook de auteur v an beide exempelen k an zijn, is nog
minder zeker. Ook de rector, Ludolf v an Kampen, of een v an de zusters k an de auteur
geweest zijn (§ 6.1).

Mariënburg in Nijmegen

Marienburg is voortgekomen uit een begijnenhuis dat buiten de stadsmuren v an Nijmegen gevestigd was en waa rvan de stichtingsdatum onbekend is. In het begin v an de 15e
eeuw werd het omgezet in een zusterhuis v an het gemene leven. Sinds 1422 volgden de
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zusters een regel, vermoedelijk wel die v an Augustinus, aangezien zij in 1427 genoemd
worden als lid van het Kapi tt el v an Neuss. De overgang naar Windesheim vond zeer
geleidelijk plaats. In 1450 moest Mariënburg de paus nog toestemming vragen om bij het
Kapi tt el v an Windesheim gerekend te mogen worden, ondanks het verbod op toelating
v an meer vrouwenkloosters uit 1436. P as in 1453 werd Mariënburg definitief tot het
Kapittel toegelaten. Over de middeleeuwse geschiedenis is verder weinig bekend. Het
klooster werd in 1592 opgeheven.
Welk Windesheims regulierenklooster de commissio over de monialen van Mariënburg
voerde, is niet duidelijk. In de 16e eeuw vonden er op dat gebied tal v an wisselingen
plaats, waarbij o.m. Windesheim, Mariënborn en Sint-Katharina in Nijmegen die functie
vervulden. Wellicht w as een v an deze kloosters ook in de 15e eeuw voor de zielzorg verantwoordelijk. De biechtvaders kwamen uit diverse kloosters.
Twee Nijmeegse zusters waren vanaf 1422 betrokken bij de stichting van het regularissenklooster Mariëndaal in Diest. Achtereenvolgens werden Aleid Kokens en Liesbeth
Bemaerts daar de eerste (142341426) en de tweede priorin (1426-1433) (Persoons
1971).

Mariënveld of Oude Nonnen in Amsterdam
In 1389 werd formeel v as tgelegd dat een vie rt al vrouwen in Amsterdam een geestelijke
gemeenschap zou vormen; op dat moment waren er al 46 zusters in het huis aanwezig. In
1391 kregen de priester Gijsbert Dou en Aleid Dirk Frankens pauselijke toestemming een
augustinessenklooster gewijd aan Sint-Alexius en Sint-Maria te stichten, dat door een
priorin en twaalf zusters zou worden bevolkt. Graaf Albrecht v an Beieren gaf in 1393 zijn
toestemming en werd beschermheer v an het klooster. In hetzelfde jaar traden de eerste
twaalf zusters in; ze beloofden de regel v an Augustinus te obedieren op de wijze v an het
klooster Eemstein. Floris v an Wevelinckhoven, bisschop v an Utrecht, erkende het Amsterdamse klooster in 1400 en bepaalde dat het met Windesheim verbonden moest worden. De definitieve toetreding vond echter p as plaats tussen 1414 en 1420. Daara an
voorafga an d w as Hille Sonderlants uit Diepenveen in 1412 als priorin a angetreden om
het fundament voor de Windesheimse observantie te leggen.
Gijsbert Dou (t1420) w as van kardinaal bel an g voor de stichting v an Mariënveld. Hij
w as een volgeling van Gee rt Grote en een v an de bel an grijke pioniers van de Moderne
Devotie in de begintijd. Hij w as mede-oprichter van het Kapi tt el van Utrecht. Zijn werkterrein lag voornamelijk in Amsterdam, waar hij de stichting v an diverse nieuwe huizen
begeleidde (Koom 1992, 111). Dou w as niet alleen biechtvader v an de zusters v an
Mariënveld, maar begunstigde hun klooster ook met een deel van zijn rijke bezit. Er is
v an Gijsbert Dou een gebed in het Middelnederlands bewaard gebleven in hs. Utrecht,
Rijksmuseum Catharijneconvent, BMH 106, f. 37v-38r (Wustefeld [z.jr.], nr. 73). Voor
wie hij het schreef, is onbekend.
Over het geestelijk leven v an de Amsterdamse Oude Nonnen is maar weinig bekend,
maar dat het hen materieel voor de wind ging, is zeker. Het Kapi tt el v an Windesheim
sloeg het jaarlijks aan voor twee rijngulden, een som die alleen de rijke kloosters hoefden
op te brengen. Toen het klooster in 1452 in vlammen opging, kon het d an kzij deze
rijkdom vrij gemakkelijk weer worden opgebouwd. Ook de talrijke zakelijke conflicten
die hun sporen in de archieven hebben nagelaten, wijzen op de economische bloei v an
Mariënveld. In 1578 werd het klooster door het stadsbestuur, dat tot de Reformatie w as
bekeerd, gedwongen inzage te geven in de boekhouding. Het bleek het rijkste v an Amsterdam. Mariënveld werd in hetzelfde jaar opgeheven.
Na het overlijden v an Gijsbert Dou in 1420 zal de cura monialium over de Oude Nonnen
aan het Kapittel v an Windesheim zijn overgedragen. In 1445 wordt deze verantwoordelijkheid aan de prior v an het Utrechtse klooster Vredenhage toebedeeld. In 1508 blijkt Nicolaas v an Harderwijk als prior supe ri or v an Windesheim het commissa ri aat voor o.a.
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Amsterdam te bekleden. Bij de indeling v an het Kapi tt el v an Windesheim in provincies
in 1559 werd Mariënveld bij Holl an d ingedeeld, dat door de prioren v an Eemstein en
Rugge werd geleid.

Onze Lieve Vrouw in Renkum
Hertog Reinald Iv v an Gelre zette in 1405 de kapel in de uiterwaarden bij Renkum,
waarin een Mariabeeld stond dat veel wonderen bewerkstelligde, om in een klooster voor
reguliere k an unnikessen. Johan de Waal, toen p ri or v an het Windesheimse Bethlehem te
Zwolle, werd door de hertog bel as t met de zielzorg in het nieuwe klooster (dat hij zelf
rector werd, zoals Kohl, Persoons & Weiler 1976-1984, dl. 3, 642 melden, is onwaarschijnlijk, aangezien hij ook het ambt v an p ri or bleef uitoefenen; vgl. V an Dijk 1986, 2930 en Scheepsma 1995c, 258-259). Joh an de Waal bezorgde Salome Sticken een plaats in
het Meester-Geertshuis (Dv, f 192v en D, f. 2a); daarom w as hij vermoedelijk ook de
geestelic persoen die haar vroeg om moniale in Renkum te worden (G, f. 120a-b; vgl.
Kohier 1914, 213 n. 4). Salome Sticken bleef echter in Deventer en werd later door Joh an nes Brinckerinck naar Diepenveen gehaald.
Omstreeks 1440 berus tt e de cura monialium over Renkum bij de p ri or v an Gaesdonck. In
deze periode vond ook de incorporatie v an Onze Lieve Vrouw in het Kapittel v an Windesheim plaats (omstreeks 1445). Het vormde dus een uitzondering op het pauselijk bevel
uit 1436 dat verdere opname van vrouwenkloosters verbood (V an Dijk 1986, 29). De toelating kwam niet zomaar tot st an d, w an t in 1444 werden er vier visitatoren naar Renkum
gestuurd om het klooster te onderzoeken en geschikte biechtvaders aan te wijzen.
In de 16e eeuw kreeg Onze Lieve Vrouw met financiële moeilijkheden te kampen.
Daarenboven veroorzaakte de Reformatie de nodige strubbelingen: de zusters werden
door de `ketters' uit hun klooster verjaagd en vluchtten naar Arnhem. Het oude gebouw
werd vermoedelijk nooit meer betrokken. Omstreeks 1580 bevond het convent zich in
Wageningen, waar een huis werd betrokken (Tersteeg 1990). Ondertussen probeerden de
Staten v an Gelderland de kloostergoederen in h an den te krijgen. Men legde een cartularium waarin al le bel an g rijke oorkonden waarop men beslag kon leggen, werden gekopieerd. Met de uitgave van dit 17e-eeuwse cartularium is de bel an g rijkste histo ri sche
bron v an het Onze Lieve Vrouweklooster beschikbaar (Scheepsma & Tersteeg 1992).
Nieuws over het geestelijk leven in de middeleeuwen in het Renkumse klooster biedt het
helaas nauwelijks.
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Hier volgt een overzicht v an codicologische, bibliografische en editoriale gegevens over
de vrouwelijke auteurs van het Kapittel v an Windesheim, alsmede over enkele belangrijke teksten die voor hun bestemd waren of speciaal over hen h an delen. De onderwerpen
staan in de volgorde waarin ze in dit boek a an bod zijn gekomen. Er is geprobeerd de
gegevens zoveel mogelijk te systematiseren, maar de gedifferentieerdheid v an het materiaal liet dat maar tot op zekere hoogte toe.

DE

'CONSTIT UTIONES MONIALI

UM'

1,:4.N WINDESHEIM

De constituties voor de monialen v an Windesheim zijn uitgegeven door Gallée 1895, en
recentelijk opnieuw, maar dan veel grondiger, door V an Dijk 1986, 726-833. Van Dijk
ondernam ook een uitvoerige studie naar de bronnen. De Constitutiones sanctimonialium
ordinis Sancti Augustini Capituli Windeshemensis (in dit boek aangeduid als Constitutiones monialium of, afgekort, cM) besta an uit vijf hoofdonderdelen. Na een proloog volgt
het eerste deel, dat in twee hoofdstukken enige zaken aanga an de de organisatie van het
kapittel beh an delt, speciaal over de rechtspositie v an de vrouwenkloosters. Het tweede
deel bespreekt in elf hoofdstukken de taken v an even zoveel bel an grijke functionarissen.
In deel drie wordt in 23 hoofdstukken een groot a an tal zaken aangaande het gemeenschappelijk kloosterleven geregeld, lopend v an toelatingseisen voor nieuw aankomenden
via een strafcodex tot een reglement voor enige belangrijke gezamenlijke bijeenkomsten,
zoals het schuldkapittel. Het vierde deel beh an delt het leven van de conversinnen in
zeven kapittels. Ten slotte kennen de Constitutiones monialium een a anhangsel waarin
enkele teksten v an diverse aard zijn opgenomen: een hoofdstuk over de verhouding
tussen rector en zusters (cM 5.1), de nieuwe redactie v an het hoofdstuk over het stilzwijgen (cM 2.5; zie hieronder) en twee pauselijke bullen over het leven in vrouwengemeenschappen in algemene zin (de laatste twee zijn in de editie-V an Dijk niet opgenomen).
De ontstaansgeschiedenis v an de constituties v an het Kapittel v an Windesheim is door
V an Dijk 1986, 13-46 uitvoerig in kaa rt gebracht. Ik baseer mij voor dit beknopte
overzicht van de geschiedenis v an de Constitutiones monialium daarop. V an Dijk plaatst
de eerste constitutionele f as e v an het Kapittel v an Windesheim tussen 1402 en 1434. In
1402 traden de eerste constituties voor het hele kapittel in werking en in 1434 werd de
eerste revisie v an de Constitutiones Capituli Windeshemensis (ccw) v an kracht. In deze
periode zijn vermoedelijk ook de constituties voor de vrouwenkloosters ontsta an , w an t
kort na 1434 w as het maximale aan tal v an de rt ien monialenhuizen al bereikt. Sporen v an
constituties voor de zusters uit dit tijdvak zijn niet bewaard gebleven (de Windesheimers
hadden de plicht oude redacties te vernietigen; vgl de inleiding op hoofdstuk 5). De tekst
v an de huidige Constitutiones monialium is geb as eerd op de revisie v an de ccw v an 1434
en dateert dus v an na dat jaar. Op grond v an enkele in de Acta Capituli Windeshemensis
overgeleverde kapittelbesluiten k an de ontstaansdatum v an het monialenstatuut vóór
1443 worden geplaatst.
Vrij ko rt daarna werd er al een nieuwe redactie van het Capitulo de silencio monialium
opgesteld, de Statuta monialium de silencio earundem (cm 5.2). Uit de akten v an de kapittelvergadering v an 1451 blijkt dat er bezwaren waren gerezen tegen de regulering v an het
zwijgen, bezwaren die vermoedelijk door de monialen zelf naar voren waren gebracht.
A an v an kelijk werd besloten dat de zusters de gewoonten v an de broeders moesten
overnemen (V an der Woude 1953, 48). Later werd er een commissie ingesteld die een revisie moest maken v an het verwarring wekkende hoofdstuk. Deze commissie bestond uit
de prior v an Gaesdonck en de rectoren v an Diepenveen en Bethanië te Mechelen, volgens
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Van Dijk respectievelijk Helmicus Joekeren, (waarschijnlijk) Ludolf Bertholds van Wilsen (van Kampen) en Victor van Cockhoven (de Kroniek Bethanië, 1449 meldt in diens
biografie helaas geen nadere bijzonderheden). Het nieuwe hoofdstuk werd in 1456 aan
het generaal kapittel voorgelegd en in 1458 definitief aangenomen (Van der Woude 1953,
55, 56 en 58). De overgeleverde statutenhandschriften bevatten soms de eerste, soms de
tweede en soms beide redacties; een enkele codex heeft zelfs een eigen bewerking. Binnen het Windesheimse Kapittel was niettemin sinds 1458 de tweede redactie van kracht.
De Constitutiones monialium waren in het Latijn gesteld en werden in beginsel ook in die
taal voorgelezen. Alleen de conversinnen kregen de hoofdstukken die op hun situatie betrekking hadden in het Nederlands voorgelezen of uitgelegd door hun procuratrix (zie
hoofdstuk 5, n. 4). Het vrij grote aantal handschriften met de Middelnederlandse lezing
doet vermoeden dat er ook veel koorzusters waren die hun statuut in de volkstaal konden
aanhoren (over de Mnl. vertalingen Van Dijk 1987a). In deze studie is in de hoofdtekst
steeds geciteerd naar het Middelnederlandse statutenhandschrift Gaesdonck, Collegium
Augustinianum, 15, dat uit Diepenveen afkomstig is (zie Van Dijk 1973 en Van Dijk
1986, 431-436 en 517-519). Dit handschrift bevat alleen de tweede redactie van het
hoofdstuk over het zwijgen.
De revisie van de Constitutiones Capituli Windeshemensis uit 1508 werd gedrukt.
Dankzij deze nieuwe techniek bleef de uniformiteit van de tekst veel beter gewaarborgd.
Er zijn aanwijzingen dat er rond 1508 ook gewerkt is aan een revisie van de Constitutiones monialium, maar voor zover bekend is deze nooit definitief in werking getreden. Er
zijn geen drukken bekend, terwijl constitutiehandschriften uit deze periode maar weinig
verschillen vertonen met de redactie uit het midden van de 15e eeuw.

SALOME STICKENS '6'16'END' FORMULA'

De Vivendi formula van Salome Sticken (t1449), een leefregel voor een pas gesticht zusterhuis, werd geschreven in opdracht van Hendrik van Loder, in de penode 1435-1439 (§
5.1).
EDITIE:
LITERATUUR:
BRON:

Kuhler 1914, 362-380; Van Engen 1988a, 176-186 geeft een Engelse
vertaling.
Kuhler 1914, 202-228, Goossens 1952, passim, Axters 1956, 166.
de Vivendi .formula is uitsluitend overgeleverd in hs. B, f. 169r-176v
(nieuwe foliering). Zie over dit handschrift verder in deze bijlage, onder ZUSTERBOEK VAN DIEPENVEEN.

In het Brusselse handschrift besluit de tekst als volgt: Scripsi anno 1501, in die sante
Margarete virginis [=13 juli], in Zwollis (f. 176v). Misschien werd dit afschrift gemaakt
tijdens de jaarlijkse vergadering van het Colloquium Zwollense in Zwolle. Waren daar
misschien broeders uit Westfalen die de (Middelnederlandse?) tekst meebrachten, of
bezat het fraterhuis te Zwolle misschien zelf een exemplaar van dit geestelijk statuut voor
zusterhuizen?
Gezien het beoogde publiek was de Formula vivendi hoogstwaarschijnlijk oorspronkelijk
in het Middelnederlands geschreven, maar we kennen de tekst alleen in het Latijn (§ 5.1).
In de Westfaalse zusterhuizen was Latijnkundigheid bepaald geen gemeengoed. Toen
deze zusters midden vijftiende eeuw overgingen naar de regel van Augustinus, mochten
zij het koorgebed in de volkstaal bidden (Kohl 1968,10-11 en 16). Het is in theorie mogelijk dat Sticken haar Formula oorspronkelijk in het Latijn schreef en dat de tekst later
werd vertaald, maar gezien ook het feit dat het Middelnederlandse en het Nederduitse
taalgebied samen één literatuurlandschap vormen (Williams-Krapp 1986), is dat onwaarschijnlijk. Het is ook maar de vraag of Salome Sticken daarvoor genoeg Latijn kende: het
enige dat wij dienaangaande weten is dat zij haar psalter kon lezen (DV, f. 198r en D, f. 5a).
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Men heeft enige tijd gemeend een Middelnederlandse versie van de Vivendi formula op
het spoor te zijn. Kuhler 1914, 361 maakt gewag van een briefje dat de kerkhistoricus
Willem Moll in handschrift Amsterdam, UB, I F 29 heeft geplakt, waarop hij het vermoeden uitspreekt dat de codex een tekst van Salome Sticken bevat. In De Man 1927
wordt de betreffende tekst echter geïdentificeerd als een ve rt aling van het Speculum monachorum, een novicentraktaat dat vaak a an Bernardus van Clairvaux is toegeschreven,
maar dat in werkelijkheid van de hand van Arnulfus de Boërris is (Stooker & Verbeij
1993, 483 n. 66). Misschien is het deze bijdrage die Axters 1956, 166 tot de stellige uitspraak bracht dat de Vivendi formula van het conto van Salome Sticken moest worden
afgevoerd. Het in § 5.1 geciteerde opschrift boven de tekst bewijst echter het tegendeel.
Ik heb vergeefs gezocht naar een Middelnederlandse versie van de Vivendi formula in de
omgeving v an de Westfaalse zusterhuizen die in verbinding stonden met het klooster
Frenswegen. Uit geen v an de bibliotheken v an de zusterhuizen in Borken, Frenswegen,
Schuttorf, Coesfeld en Niesing te Munster is een volkstalige of een Latijnse versie van de
Vivendi formula bewaard gebleven (volgens het monasticon v an Kohl 1968). Hs. Munster, Staatsarchiv, Msc. I nr. 236, afkomstig uit het convent v an Niesing, trok speciale
aandacht, omdat het diverse regelgevende teksten bevat, waaronder de regel v an
Augustinus (Kohl 1968, 162); een Vivendi formula is er niet in opgenomen. E. Overgaauw (Berlijn), die in opdracht v an de 'Deutsche Forschungsgemeinschaft' de h an dschriftencollecties v an de Universiteitsbibliotheek v an Munster heeft beschreven, laat
weten dat ook hij de gezochte tekst nergens heeft aangetroffen. Ook in de geautomatiseerde `Gesamtindex' op Duitse handschriften komt de tekst niet voor (b ri ef d.d. 7 februari 1994). Hierbij zeg ik dr. Overgaauw ha rt elijk d an k voor zijn medewerking.

GEESTELIJKE BRIEVEN

Uit de monialenkloosters v an Windesheim is een aanzienlijk aantal geestelijke brieven
overgeleverd. In het ondersta an de overzicht zijn alle brieven geschreven door of ge ri cht
aan monialen v an Windesheim of hun zielzorgers opgenomen (vgl. Kors 1993, 55 voor
een karakteristiek v an de geestelijke brief). Brieven v an ambtelijke aard zijn buiten
beschouwing gelaten; men vindt deze via Kohl, Persoons & Weiler 1976-1984, rub ri ek
2.2. Er worden in dit overzicht vier categorieën onderscheiden: originelen, afsch ri ften,
bewerkingen (vgl. de driedeling in Me rt ens 1990, 53-54) en verwijzingen naar verloren
geg an e brieven. Per rubriek is getracht de b ri even zoveel mogelijk chronologisch te ordenen. Veel v an het hier opgesomde materiaal vindt men ook in het overzicht van Middelnederlandse geestelijke brieven v an Kors 1993, 381 n. 10.
GEESTELIJKE BRIEVEN: ORIGINELEN
- een b ri ef v an broeder Bernardus aan zuster Griete Vromoeds, moniale v an Bethanië in
Arnhem, gedateerd 9 ap ri l 1472 (afb. 3). Er wordt o.a. verwezen naar de a an sta an de professie v an zuster Aleid vanden Leuwe in het Windesheimse klooster Jeruzalem te
Utrecht. De meeste aandacht trok een p as sage over het schrijven v an een getijdenboek
voor zuster Gertken Kocx v an den Heveren, een nicht van Bernardus (zie verder § 3.5).
A rn hem, Rijksarchief in Gelderl an d, Archief klooster Bethanië bij
BRON:
LITERATUUR:

Arnhem, 52 (ohm 46a)
Geurts, Gruijs & V an Krieken 1983, 90, Moderne Devotie. Figuren en
facetten 1984, nr. 100 en Kors 1993, 52-55
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- de drie Devote epistelen van 1418 of kort daarna, gericht aan de zusters uit Jeruzalem in
Utrecht die in Diepenveen de Windesheimse orde leerden (§ 5.2). De overgeleverde
brieven zijn vermoedelijk licht bewerkt. In het tweede Epistel zijn bijv. twee tussenkopjes aangebracht die waarschijnlijk niet in het origineel voorkwamen: Hoe men

dencken sal als men te missen gaet en Hoe hem een devoet mensche sal seten voer die
tegenwordicheit Gades.
EDITIE:
(naar hs. Den Haag, KB, 133 F 22): Brinkerink 1907, 324-338 (Epistel
I), 388-396 (Epistel II) en 397-409 (Epistel III)
LITERATUUR:

Brinkerink 1901b, Brinkerink 1907, 312-323 en Axters 1956, 169
hs. Den Haag, 133 F 22, f. 33r-47r (Epistel I), 47r-53r (Epistel II) en
53r-66v (Epistel III); afkomstig uit het klooster Jeruzalem te Venray,
dateert van na 1467 (Verschueren 1949, 694-695 en 718-722; verder
Mertens 1986, 143)
- hs. Amsterdam, UB, I G 35, f. 139r-141v (Epistel I); omstreeks 1500,
uit een regularissenklooster (Mertens 1986, 133)
- hs. Brussel, KB, 3026-3030, f. 282a-295b (Epistel I); midden 15e
eeuw, in bezit van jonkvrouw Bockaeerts uit de abdij te Vorst bij
Brussel (De Vreese 1900-1902, 607-631 (Tt))
- hs. Brussel, Stadsarchief, 2915, f. 102v-109v (Epistel I); ca. 1500,
geschreven door een man (Des Marez 1907, Verschueren 1931, dl. 1,
77-89, Jan van Ruusbroec 1981, nr. 70; verder Mertens 1986, 136137)
Vgl. het overzicht van de handschriften van de bron voor Epistel I, het
Boecskijn van drien staten van Hendrik Mande, bij Mertens 1986, 9397; ook de daar niet vermelde handschriften dank ik aan Th. Mertens.
Het verloren gegane hs. Den Haag, KB, 73 G 24 bevatte blijkens een
BNM-beschrijving een tekst die vrij sterk met het eerste Epistel
overeenkomt. Deze is uitgegeven door Van Iterson 1857, 23-25 (het
slot stond op f. 111v). Brinkerink 1907, 321 wijst ook op overeenkomst tussen Epistel I, f. 42v-45r en het door Van Iterson 1857, 49-50
uitgegeven fragment. Deze lezing stemt eerder overeen met Mandes
Boecskiin van drien staten, o.m. omdat hier het vertelperspectief van
de derde persoon is gehanteerd, dan met de `omgeschreven' versie van
het Epistel (zie § 5.2). Van Iterson nam dit fragment over uit hs. Den
Haag, KB, 73 G 25, waarin het Boecskyn in zijn geheel is opgenomen
(MNw, dl. 10, 435 [b], nr. 25).

BRONNEN: -

- de Brief uit de ballingschap van Alijt Bake, voormalig priorin van Galilea te Gent,
geschreven in het jaar 1455 (zie § 8.3, 1455)
BRON:
hs. Gent, UB, 3854, p. 212-230
Spaapen 1967b, 353-367
EDITIE:
- vijf brieven met betrekking tot de hervorming van het klooster Mariënberg in
Helmstedt: een brief uit 1462 van Johannes Busch aan de zusters Ida, Tecla en Aleid uit
Brunnepe; een brief uit 1465 van priorin Helena en procuratrix Geseke van Mariënberg
aan dezelfde drie zusters; een brief uit 1465 van Johanna Penninczac uit Mariënberg aan
haar lerares zuster Tecla; een brief uit 1465 van Ida, Tecla en Aleid aan het convent van
Mariënberg; een brief uit 1465 van zuster Tecla aan Johanna Penninczac en haar
medeleerlingen (§ 5.3).
BRON: de vijf brieven vormen de kapittels xxvi-xxx van De reformatione
monasteriorum van Johannes Busch (vgl. § 1.3, n. 111). Busch maakte
twee redacties van dit werk: een eerste in 1471 en een tweede in 1473.
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EDITIE:
LITERATUUR:

Er zijn nog vier handschriften van De reformatione monasteriorum
over (zie Van der Woude 1947, 151-153)
Grube 1886 (naar de redactie-1473), resp. 622-624, 624-625, 625,
626-627 en 627
Axters 1956, 169 en Lingier 1993, 283

- een brief van de broeders Rudolf en Jacob, socu van Brunnepe, over de dood van de rector van dat klooster, Johan van Groningen. Deze is gericht aan de prior van Sint-Agnietenberg, Hendrik van Hierde, die verantwoordelijk was voor dit vrouwenklooster. De
brief moet worden gedateerd op een van de mogelijke sterfdata van Johan van Groningen:
17 mei 1486, 6 juni 1487 of 28 mei 1488.
BRON:
Zwolle, Rijksarchief Overijssel, Archief klooster Albergen, nr. 4 (olim
Den Haag, KB, KNAW CXII), f. 7r
EDITIE:
[Dessing] 1940, 78-79
LITERATUUR:
[Dessing] 1940, 62-64 en Scheepsma 1995c, m.n. 261-263
- een brief van Johanna van Twickel, priorin van Brunnepe, naar aanleiding van de dood
van rector Johan van Groningen (zie boven). De brief is gericht aan prior Gerard van
Ubach en het convent van Albergen, het (Windesheimse) moederklooster van de overleden rector. Johanna schreef deze brief op 26 augustus van het jaar 1486, 1487 of 1488
(zie boven).
BRON:
Zwolle, Rijksarchief Overijssel, Archief klooster Albergen, nr. 4 (olim
Den Haag, KB, KNAW CXII), f. 3r-v
EDITIE:
[Dessing] 1940, 76-78
LITERATUUR:
[Dessing] 1940, 62-64 en Scheepsma 1995c, m.n. 262-264
GEESTELIJKE BRIEVEN: BEWERKINGEN EN PARAFRASEN

een brief van Salome van den Wiel senior, novice te Diepenveen, uit ca. 1415. Salome
beantwoordt een brief van haar moeder, waarin die probeerde haar te verleiden het klooster te verlaten. Haar dochter maakt voor eens en altijd duidelijk dat zij non is en dat wil
blijven. Het zusterboek parafraseert de inhoud van deze brief.
BRONNEN:
DV, f. 309v-310r en D, f. 167a
EDITIE:
Brinkerink 1904, 319
-

- een brief daterend uit ca. 1420 van de vrouwe van Heenvliet aan haar dochter Liesbeth
in Diepenveen, waarin zij instemt met haar dochters keuze voor het kloosterleven. De inhoud is in `briefstijl' weergegeven in het zusterboek van Diepenveen.
BRONNEN:
DV, f. 280v-281r en D, f. 78d
EDITIE:
Brinkerink 1904, 151
- Blijkens een 17e-eeuws opschrift in een uit Facons afkomstig h an dschri ft zou Jacomijne
Costers (t1503) de inhoud erv an hebben `geschreven'. Het is de vraag of er hier sprake is
v an kopiëren of v an concipiëren (zie ook deze bijlage, Jacomijne Costers). Het eerste
traktaat uit dit handschrift heeft epistolaire kenmerken; mogelijk is het een excerpt uit
een niet bewaard gebleven briefwisseling. Blijkens het opsch ri ft zou het om teksten v an
ene Magriete (<B?>ijen) ga an ; wellicht correspondeerde Jacomijne met deze onbekende
vrouw (§ 7.3).
BRON:

hs. Brussel, KB, IV 50, f. lr-37r

- brief van Jacomijne Costers uit Facons in Antwerpen aan een onbekende bevriende zuster. Costers beschrijft hierin een mirakel dat zij mocht waarnemen: het beeld van Onze
Lieve Vrouw in het nonnenkoor begon te schreien toen de hevig twijfelende zuster Ja-
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comijne tot haar bad (zie § 7.3). In een levensbeschrijving van Costers wordt de inhoud
van deze brief in 'briefstijl' weergegeven.
BRON:
hs. Wenen, bNB, s.n. 12.827, f. 28v-31r

GEESTELIJKE BRIEVEN: SPOREN EN VERWIJZINGEN
- een twee jaar durende briefwisseling tussen Johannes Brinckerinck en Jutte van Ahaus

omstreeks 1405.
BRONNEN:

DV, f.

130v-131r en D, f. 32c-d

- een brief van de moeder van Salome van den Wiel senior aan haar dochter in Diepenveen, waarin zij haar vraagt naar huis terug te keren (ca. 1415; zie boven).
DV, f. 309v en D, f. 166d
BRONNEN:
- de twee brieven die Griete Koetgens en Lubbe Kremers onder hun hoofdkussens achterlieten met de mededeling dat zij samen naar Diepenveen waren vertrokken om daar in te
treden (ca. 1420).
DV, f. 347r en D, f. 149a
BRONNEN:
- een brief van Liesbeth van Heenvliet uit Diepenveen aan haar neven, die het erfgoed van
haar vader Johan beheren, met het verzoek de armen die daarop leven met meer genade te
bejegenen (1427 of later).
DV, f. 281v en D, f. 79b
BRONNEN:
- een of twee brieven die Alijt Bake in 1440 vanuit Galilea te Gent richtte aan twee
geestelijke vriendinnen, respectievelijk een recluse en een gasthuiszuster, in Utrecht (zie
§ 8.1).
Mijn beghin ende voortganck 16, r. 549-555
BRON:
- een of meer brieven van niet bij naam genoemde devote mannen, gericht aan Alijt Bake
in het klooster Galilea te Gent (1440).
Mijn beghin ende voortganck 16, r. 531-434
BRON:
- de brieven die Jutte van Culemborg en de procurator van het Windesheimse Mariënbom
(bij Arnhem) elkaar heimelijk in een kerk lieten toekomen. Door middel van deze correspondentie werd Juttes intrede in Diepenveen voorbereid; zij werd in 1453 ingekleed.
DV, f. 378v-379r
BRON:
- een brief aan Alijt Bake, reeds verblijvend in haar verbanningsoord (Facons?). In haar
Brief reageert zij op de inhoud daarvan (1455).
Brief uit de ballingschap 3, r. 68-73
BRON:
- een brief van Cecilia van Marick aan Fye van Marick, kloosterzuster in Diepenveen.
Cecilia vroeg haar zus te onderzoeken of het mogelijk zou zijn dat ook zij een plaats in
Diepenveen kreeg (omstreeks 1465?).
DV, f. 385r
BRON:
- een brief van zuster Griete Vromoeds uit Bethanië aan broeder Bernardus (1471-1472).
In de hiervoor besproken brief van Bernardus aan zuster Griete wordt aan dit schrijven
gerefereerd; het ging in ieder geval over de kwaliteit van het getijdenboek van Gertken
Kocx.
Arnhem, Rijksarchief in Gelderland, Archief klooster Bethanië bij
BRON:
Arnhem, 52
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- de brieven die Jacomijne Costers richtte aan verschillende personen van buiten haar
convent Facons in Antwerpen.
BRON:
hs. Wenen, ()NB, s.n. 12827, f. 28v

DE COLLATIES VAN JOHANNES BRINCKERINCK

Ontstaan en overlevering van de collaties van Johannes Brinckerinck zijn recentelijk onderzocht door Mertens 1996b en Mertens 1996c. Hij rekent tot het corpus-Brinckerinck
de acht collaties die Moll 1866a publiceerde, plus de korte negende die Moll negeerde,
maar die volgens De Vreese 1898 wel degelijk moest worden meegeteld. De overige collaties die in de loop der jaren met Brinckerinck werden verbonden, moeten afvallen: Vander achtersprake (x; ed. Goossens 1953), Vanden prelaten (xi; ed. Begheyn 1971) en
Vanden ondersaten (xii; ed. Begheyn 1971). Dat geldt evenzeer voor Van oerbaerlicheit
dat die mensche misse hoert en Hoe dat wy dencken sellen op dye door, die in Lievens
1981 voorzichtig met Brinckerinck in verband zijn gebracht. Obbema 1985 identificeerde
de nummers x en xi als excerpten uit de (eerste) preek die Jan van Schoonhoven (t1432)
op het generaal kapittel van 1413 te Windesheim hield. Op grond van de handschriftelijke
overlevering stelde Obbema 1985 vast dat het collatie-corpus van Johannes Brinckerinck
slechts acht of hooguit negen nummers omvatte. Hij signaleert drie samenhangende
groepen handschriften: een groep Middelnederlandse collaties afkomstig uit Hollandse
regionen, een groep Middelnederlandse collaties die wordt overgeleverd onder de titel
Dat slavekijn, en een Nederduitse groep.
Mertens 1996b komt tot een tweedeling. De Maria-Magdalena-redactie (M), genoemd
naar het incipit van Collatie i, telt negen collatietraktaten. Het Slavekijn-cluster is hiervan
een subgroep. De M-redactie richt zich tot een (voornamelijk vrouwelijk) publiek van
semi-religieuzen. Er zijn inmiddels elf handschriften gevonden. De proloog-redactie (P),
telt, naast een proloog, acht collatietraktaten, die samen ongeveer de helft korter zijn dan
die in de M-redactie. Deze redactie heeft als publiek kloosterlingen op het oog. Van de Predactie zijn vier handschriften bekend. Daarnaast wijst Mertens op een ruime overlevering van door Johannes Brinckerinck in collaties gedane uitspraken. Ik noem alleen de
bronnen uit Windesheimse vrouwenkloosters: de viten van Johannes Brinckerinck in
handschrift DV en handschrift B, de andere viten uit de handschriften D en DV, en de Vivendi formula van Salome Sticken. Voor een vollediger overzicht van de overlevering zie
Mertens 1996b.
Hieronder volgt een overzicht van bibliografische en editioriale gegevens over de negen
collatietraktaten van Johannes Brinckerinck (de bloemlezing Moll 1858c is buiten
beschouwing gebleven). De titels zijn ontleend aan de edities van Moll en De Vreese; in
de handschriften treedt echter nogal wat variatie op:

Collatie I: Van der bekeringhe
EDITIES:

Moll 1866a, 111-121 en De Bruin 1940, 282-283 (fragment); Van
Engen 1988a, 223-230 geeft een Engelse vertaling.

Collatie Ii: Van berespinge
EDITIES:

Schrant 1851, 201-203 (fragment, vgl. Moll 1866a, 201-203), Van
Vloten 1851, 129-131 (fragment; vgl. Moll 1866a, 124-126), Moll
1866a, 121-126 en De Bruin 1940, 283 (fragment).

Collatie iii: Van der ghehoersamheit
EDITIES:

Moll 1866a,126-134 en De Bruin 1940, 283-284.

Collatie Iv: Van der oetmoedicheit
EDITIES:

Van Vloten 1851, 131-133 (fragment; vgl. Moll 1866a, 139 en 141-
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142), Moll 1866a, 134-143 en De Bruin 1940, 284 (fragment).

Collatie v: Van den heiligen sacrament
EDITIES:

Van Iterson 1857, 110-114 (de tekst loopt daarna echter door), Moll
1866a, 143-147 en De Bruin 1940, 285 (fragment); Van Engen 1988a,
231-234 geeft een Engelse vertaling.

Collatie VI: Hoe wi sellen striden teghen die ghebreken ende teghen die sinlicheiden
EDITIES:

Moll 1866a, 148 - 155 en De Bruin 1940, 285 - 286 (fragment).

Collatie VII: Van den arbeide van buten ende van binnen, ende hoe wi ons oefenen sullen
in den ghebeden des daghes ende des nachts
EDITIES:

Moll 1866a, 155-162 en De Bruin 1940, 286 (fragment).

Collatie VIII: Hoe wi dat leven ende die passie ons liefs heren na sellen volghen
EDITIES:

Moll 1866a, 162-167 en De Bruin 1940, 286-287 (fragment).

Collatie Ix: Van swighen
EDITIE:

De Vreese 1898, 233-235.

Obbema 1985, 281 liet in het midden of de negende collatie tot het vaste corpus behoorde. Mertens 1996b laat zien dat Collatie Ix altijd in de M-groep voorkomt. Een duidelijke overeenkomst met handschrift DV geeft aanvullend bewijs. DV, f. 37r-v geeft: Hie

plach ons vake toe segghen ende toe raden dat wi ons solden gheven tot stilheiden ende
tot zwighen, want volle toe spreken is recht als een bessem die alle dat goet uten harten
keert ende maker een ydel harte onghedachtich syns goeden opsettes, ende maket u trach
ende laeu ende verdrietich inden dienste Gades, ons lieven heren, ende tot allen goden
werken. En Collatie ix, p. 234 r. 44-48 leest: Die Longe is een besem, die alle duechden
uut onsen herten veget. Wi hebben ymmer bi walen wat goets insprekens ende dat souden
wi dick hebben, waert dat wi ons tot swighen gaven. Swighen is een groet goet.
HET ZUSTERBOEK VAN DIEPENVEEN

Er bestaan nog drie handschriften met viten uit het zusterboek van Diepenveen. Ze worden doorgaans aangeduid met de siglen B, D en DV. Kiihler 1914, 341-353 stelt vast dat
aan zowel de redactie volgens handschrift D als aan redactie DV een afzonderlijke tekst
moet zijn voorafgegaan. Tussen geen van de drie bewaard gebleven redacties is een directe afhankelijkheidsrelatie aanwijsbaar. Daarom neemt Kohier voor zowel D als DV een
afzonderlijk voorbeeld aan, die hier respectievelijk als *x en * y worden aangeduid. *x
representeert de eerste redactie, die wellicht in fasen ontstond en uiteraard afkomstig is
uit Diepenveen. Deze redactie heeft naar alle waarschijnlijkheid als uitgangspunt voor DV
gediend. Er kwam al vrij snel een exemplaar van het Diepenveense zusterboek in het
Meester-Geertshuis terecht; dat noemen we *Y. Ook deze redactie kan regelmatig zijn
aangevuld. Dat moet in ieder eenmaal na 1494 zijn gebeurd, toen het verhaal over de hervorming van Hilwartshausen werd voltooid (zie verder onder HANDSCHRIFT D). Van *Y nemen we aan dat het de legger vormde voor het huidige handschrift D. Over de verhouding
tussen *x en *Y is niet veel te zeggen, maar wel dat de tweede onomstotelijk op de eerste
terug moet gaan. De Latijnse viten in B tenslotte geven allerlei details die wel in de lezing
van DV voorkomen, en niet in die van D. Aangezien handschrift DV nog niet bestond toen
handschrift B werd aangelegd, moet er ook voor deze Latijnse redactie op *x zijn teruggegrepen. Er is bovendien enkele malen gebruik gemaakt van gegevens uit het zusterboek
van het Meester-Geertshuis (G).
De diverse redacties kunnen als volgt in een stemma worden ondergebracht (terzijde zij
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opgemerkt dat het stemma dat Van der Veen 1976, 38 opstelt naar aanleiding van Kuhlers
reconstructie, op diverse punten niet klopt):
X*
Y*
G,

D

DV

Hieronder worden de drie bewaard gebleven handschriften ko rt voorgesteld, samen met
een overzicht van editoriale en bibliografische gegevens.

HET ZUSTERBOEK VAN DIEPENVEEN: HANDSCHRIFT DV

Handschrift DV is pas in onze eeuw herontdekt. W.J. Kuhler kreeg het in 1907 in handen
via Be rn ard J.M. de Bont, die het langs enkele omwegen had verworven uit de nalatenschap van Oscar Gallot uit Venlo. Na zijn dood liet Kuhler het boek na aan de Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam, waarvan hij predikant was (hs. 338). In 1973 werd het
aangekocht door de Stads- en Athenaeumbibliotheek Deventer. H an dschrift DV wordt
heden bewaard onder de signatuur Deventer, SAB, Suppl. 198 (101 E 26). H an dschrift DV
is gekopieerd, maar hoogstwaarschijnlijk ook sterk geredigeerd, door zuster Griete Essinchghes, die haar werk voltooide op 14 september 1524 (over haar zie § 6.3). Het telt
414 folia. Een niet geheel feilloze beschrijving v an het h an dschrift vindt men in V an der
Veen 1976 (zie ook Kuhler 1914, VIII-x en 342-353, Moderne Devotie. Figuren en facetten 1984, nr. 74 en Scheepsma 1996a, 233-234). Er bestaat geen uitgave v an h an dschrift
DV', alleen de 'bruiloftsallegorie van Katharina v an Naaldwijk' (f. 257r-266v) is uitgegeven door Raue 1996, 365-375 (vgl. p. 134-147). Scheepsma 1993a geeft moderne
vertalingen v an een tiental viten: Joh an nes Brinckerinck (gedeeltelijk), Salome Sticken,
Liesbeth v an Delft, Katharina en Griete v an Naaldwijk (bijna volledig), Liesbeth v an
Heenvliet, Liesbeth Gisbers, Gertrud v an Rijssen, Berte v an der List, Salome v an den
Wiel, Jutte v an Culemborg en Souke v an Dorsten. Een uitvoe ri g literatuuroverzicht over
dit h an dschrift in Me rtens 1986, 137-138; toegevoegd kunnen worden: A. Koch 1985, 4749, Gumbert 1988, nr. 361 en pl. 816, Jongen & Scheepsma 1993, 296-299, Scheepsma
1993,166-187, Scheepsma 1995a, 35-37 en Scheepsma 1996a, 218, 222-223 en 233-234.
Tot dusver is niet opgemerkt dat h an dschrift DV k an zijn ontstaan uit een samenvoeging
v an twee delen. Op het huidige f. 226r begint de vite v an Katharina v an Naaldwijk, met
een gedecoreerde initiaal. De potloodfoliëring in het h an dschrift begint daar opnieuw bij
1. Is dat omdat een eerdere bezitter twee losse delen v an het zusterboek bijeen heeft laten
binden? De b an d v an h an dschrift DV is niet oud. Het lijkt alsof de samensteller v an DV
hier een nieuwe groep van viten heeft willen vormen. Direct op Katharina volgt een aantal vrouwen v an Hollandse komaf die haar volgden naar Diepenveen. Het groepje bestaat
uit Katharina en Griete van Naaldwijk, hun volle nicht Liesbeth van Heenvliet, en Armgert v an Lisse en Liesbeth Gisbers, die beide nichten v an Liesbeth v an Heenvliet
genoemd worden. Dit stuk beslaat de folia 226r-295v. Op de f. 305r-319v vinden we de
viten v an Salome van den Wiel senior en haar gelijknamige nicht, die priorin w as v an
1478-1490. Salome senior kwam v an Woudrichem, eveneens uit Holl an d dus. Liesbeth
v an Arden, ook een 'nicht' van Liesbeth v an Heenvliet, kwam eveneens uit Holl an d,
maar haar vite volgt pas later (f. 368r-371r). Het lijkt er op alsof er een soort tweede deel
v an redactie DV is opgezet rondom Katharina v an Naaldwijk en een a ant al an dere zusters
uit Holl an d. In D zijn deze zusters niet bijeen geplaatst. Ik dank enkele gegevens a an de
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Leidse scriptie De lokroep van Diepenveen. Hollandse en Zeeuwse nonnen in een Overstichts klooster van E. Havers (Dordrecht) uit 1995.
Het register van handschri ft DV (f. IIIr-Ivr) vermeldt 53 opsch ri ften, die behoren bij
ongeveer evenveel viten. Het precieze a an tal is moeilijk vast te stellen doordat soms onder één opschrift twee zusterlevens worden behandeld. Bovendien worden regelmatig
beknopte levensschetsen gegeven binnen het bestek v an een uitgebreide vite v an iem an d
an ders. Het aan tal min of meer uitvoerige zusterlevens (en dat v an één man, Joh an nes
Brinckerinck) in dit h an dsch ri ft kan op ca. zestig worden gesteld. H an dschrift DV bevat
een tiental viten meer dan D, en wel v an zusters die sinds 1469 waren overleden: Mette
v an Linbeck (t1479), Liesbeth v an Arden (t 1485), Souke v an Dorsten (t 1480), Salome
v an den Wiel junior (11490), Jutte v an Culemborg (t1503), Truke (t1469) en Beat ri x v an
der Beeck (t 1500), en Cecilia (t 1503) en Fye v an Marick (t 1504). Door de b an k genomen zijn de viten in h an dsch ri ft DV de rt ig procent l an ger d an die in D. Uit onderzoek
blijkt dat de lezing v an DV doorgaans ook de oudste redactie(s) dichter benadert d an D
(Kohler 1914, 341-354). Dat ook DV wel eens beko rt , is bijv. te zien in de vite v an Elsebe
Hasenbroecks (zie § 6.3).
V an der Veen 1976 is sinds W.J. Kohler de eerste die zich uitvoerig met h an dschrift DV
heeft beziggehouden. Hoewel hij zich rekenschap geeft v an Kohlers reconstructie v an de
onstaans- en overleveringsgeschiedenis v an het zusterboek v an Diepenveen, geeft het
stemma dat V an der Veen opneemt geen blijk v an een helder inzicht daarin. V an der
Veen meent dat h an dschrift DV een kopie naar de oorspronkelijke versie v an het zusterboek is. Op grond v an een onderzoek v an de plaatsen waari n een auteurs-ik optreedt, stelt
hij dat het hele zusterboek door één zuster moet zijn geschreven. Deze zuster zou d an een
tijdvak v an meer d an een eeuw hebben moeten best rijken, v an de eerst overleden zuster,
Zweder v an Rechteren (t1407) tot de laatste, Fye v an Marick (t1504). Ook als we aannemen dat zij niet voor 1450 begon met dit zusterboek, is dat wel een erg l an ge pe ri ode
(V an der Veen kent Wilbrink 1939 niet, die op grond v an D al twee Diepenveense
vitenauteurs had verondersteld). De ik-passages in DV blijken ook niet zo eenduidig geïnterpreteerd te kunnen worden als V an der Veen doet; w an neer hij h an dsch ri ft D in zijn onderzoek had betrokken, zou dat al snel gebleken zijn (vgl. § 6.3). De idee dat het hele zusterboek v an Diepenveen door een en dezelfde auteur is geschreven, moet v an de h an d
worden gewezen.
HET ZUSTERBOEK VAN DIEPENVEEN: HANDSCHRIFT D

In 1674 belandde dit h an dschrift in de handschriftenverzameling v an Steven van Rhemen. Het bleef tot 1899 in het bezit v an de familie V an Rhemen v an Rhemenshuizen, die
het bewaarde op de Gelderse Toren bij Spankeren. In dat jaar werd het handschrift overgedragen aan het Depot v an de Rijksarchieven in Gelderl an d. Het werd aan v an kelijk bewaard in Arnhem, onder nr. 2436, maar verhuisde in 1941 naar Zwolle Thans draagt het
de signatuur Zwolle, Rijksarchief Overijssel, Coll. V an Rhemen, inv.no. 1 (olim Zwolle,
Rijksarchief Overijssel, verz. V an Rhemen, 95). In de negentiende eeuw werden er twee
volledige afschriften v an h an dschrift D gemaakt: hs. Amsterdam, UB, i E 32, dat werd gemaakt ten behoeve v an W. Moll, en hs. Den Haag, KB, 113 G 6, een afschrift door J.G.R.
Acquoy.
Reeds vroeg in de ach tt iende eeuw werden er gedeelten uit h an dschrift D uitgegeven door
de histo ri cus Antonius Matthaeus, als aanhangsel bij zijn kroniek v an de Brab antse hertogen tot 1485 (Matthaeus 1707; vgl. Haitsma Mulier & V an der Lem 1990, nr. 328). Matthaeus 1707, p. 231-264: f. 70a-90b (vice Liesbeth v an Heenvliet) en p. 255-264: f. 163c172b (vite Salome v an den Wiel senior). Op p. 226-227 volgt de stichtingsoorkonde v an
Diepenveen, bezegeld door bisschop Frederik v an Blankenheim, en op p. 227-230 het necrologium v an Diepenveen (vgl. V an Slee 1908, 323-340). W.R.E.H. Opzoomer
editeerde in de vo ri ge eeuw de folia la-70a v an h an dsch ri ft D: Opzoomer 1886,1-35 (Sa-
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lome Sticken), Opzoomer 1886, 35-50 (Zweder van Rechteren), Opzoomer 1887, 1-21
(Ju tt e van Ahaus) en Opzoomer 1887, 22-57 (Katharina van Naaldwijk). De integrale editie v an handschrift D van de hand v an D.A. Brinkerink verscheen in de Bibliotheek van
Middelnederlandsche Letterkunde, de nrs. 70 en 72 in 1903, de nrs. 73-74 in 1904 (vgl.
Brinkerink 1907, 312 n. 2). Deze editie, hier a an geduid als Brinkerink 1904, is betrouwbaar en zeer bruikbaar. De Bruin 1940, 292-294 gaf ten slotte enkele fragmenten uit
v an de vite v an Elsebe Hasenbroecks naar Brinkerink 1904.
Een uitgebreide beschrijving v an h an dsch ri ft D is niet voorhanden. Mertens 1986, 153
geeft een bibliografisch overzicht betreffende dit h an dschrift. Daara an kunnen worden
toegevoegd: Hulshof 1908, pl. 26a-b, Breure 1985a, passim, Gumbert 1988, nr. 788 en pl.
820b, Breure 1987, passim, Koorn 1992, Jongen & Scheepsma 1993, Scheepsma 1995a,
35-37 en Scheepsma 1996a, 218, 222-223 en 233-234.
H an dschrift D werd in 1534 geschreven door zuster Griete Koesters. Ond an ks de latere
doorhaling met rode inkt is haar naam nog te onderscheiden op f. 197r. Het h an dsch ri ft is
uit het Meester-Geertshuis afkomstig. Het opschrift luidt namelijk: Hier begint een

weynich van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepenveen, welker
eendeels uut onsen huyse aldaer geset weren. Ten eersten van der eerwerdiger mater Salomee Sticken, wilneer onse weerdage meystersche (schutblad). Het onsen huyse moet wel
op het Meester-Geertshuis slaan, w an t dat stond aan de basis v an de nieuwe stichting te
Diepenveen (Kohler 1914, 7-49). Bovendien w as Salome Sticken rect ri x van het
Meester-Geerthuis voordat zij naar Diepenveen ve rt rok (1392-1408; vgl. Kohler 1914,
203 n. 4). De lokalisering v an h an dschrift D in Diepenveen van Gumbert 1988, nr. 778 is
dus onjuist (vgl. Jongen & Scheepsma 1993, 468 n. 13).
De redactie v an het Diepenveense zusterboek volgens h an dsch ri ft D krijgt een gesloten
structuur doordat het boek besluit met een parafrase v an het opschrift: Hier eyndet dat
leven sommyger vuriger ende eerliker susteren van Diepenveen (f. 192a). Tussen openings-en slotregel bevinden zich circa vijftig zusterviten, verdeeld over de rt ien hoofdstukken. De ordening wijkt v rij sterk af v an die in h an dsch ri ft DV. De zusters die voor het
Meester-Geertshuis het meest v an bel ang zijn, zijn hier voorop geplaatst. Eerst komt de
voormalige rect ri x Salome Sticken (f. la-21b) en d an twee zusters die een tijd in de Deventer kring verkeerden, Zweder v an Rechteren (21b-31c) en Jutte v an Ahaus (31c-45c).
Dat er in D grote redactionele ingrepen zijn gedaan, bewijst een plaats waar naar de vite
v an Joh an nes Brinckerinck wordt verwezen: [de namen die] genoemt ende geschreven
staen in dat leven ons hilligen vaders here Johan Brinckerinck (f. 114b). Die vite komt in
D echter niet voor. Waarschijnlijk is deze weggelaten omdat het Meester-Geertshuis er al
een bezat, nl. in hs. Leeuwarden, Provinsjale en Buma Bibliotheek, 686 Hs. (ed. Brinkerink 1901a, 1902a en 1903). (Vgl. Jongen & Scheepsma 1993, 469 n. 15: het daar geuite
vermoeden dat de vite v an Brinckerinck in de legger v an D ontbrak, is gezien de verwijzing in het h an dsch ri ft ongegrond.) De viten in D zijn ook nogal bekort ten opzichte
v an DV. Het is op dit moment niet uit te maken of de verloren redactie *Y deze bekortingen al representeerde of dat deze ingreep pas plaatsvond bij het sch rijven v an het nieuwe
h an dschrift D in 1534. Ook de proloog en de epiloog die wel in DV voorkomen, ontbreken
hier.
Wilbrink 1939 heeft een uitvoe ri g onderzoek ingesteld naar de schrijfster v an handschrift
D. Helaas heeft zij daarbij geen oog gehad voor de complexe overleve ri ng v an het
Diepenveense zusterboek; zij lijkt van het bestaan v an noch h an dsch ri ft DV noch handschrift B op de hoogte en kent evenmin de reconstructie v an de overlevering uit Kohler
1914. Wilbrink wijst erop dat h an dsch ri ft D een afsch ri ft is v an wat zij kennelijk als het
oorspronkelijke zusterboek v an Diepenveen beschouwt. Op grond v an stilistische argumenten stelt zij dat de oorspronkelijke tekst door één Diepenveense zuster is geschreven,
met uitzondering v an de geschiedenis over de hervorming door drie Diepenveense zusters
van het Duitse klooster Hilwartshausen (f.17c-191d). Wilbrink telt dus twee auteurs. De
datering v an het zusterboek wordt volgens Wilbrink bepaald door het sterfjaar v an de
laatst beschreven zuster, Armgert v an Lisse, die volgens h an dschrift D in 1472 overleed.
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f. 291r gee ft ook 1472 als sterfjaar op; het necrologium van Diepenveen houdt het
echter op 1467 (Van Slee 1908, 335). De episode over Hilwartshausen moet in of na 1494
worden gedateerd, want de laatste van de drie hervormsters, Alijt ter Maet, stierf in dat
jaar. Het is nodig bij deze bevindingen enkele kanttekeningen te plaatsen. Wilbrink heeft
geen oog voor het feit dat handschrift D niet in Diepenveen, maar in het Meester-Geertshuis thuishoorde. De tekst van het zusterboek v an Diepenveen k an daar een eigen leven
zijn gaan leiden. De aanwijzing v an één auteur voor de viten tot en met het jaar 1472
wordt nauwelijks met inhoudelijke argumenten ondersteund, hoewel niet k an worden uitgesloten dat al deze viten inderdaad v an één h an d zijn. De nauwkeu ri ge datering in of na
1472 (of 1467) behoeft wel enige nuancering: de bewuste vitenschrijfster hoe ft het zusterboek niet in dat jaar te hebben geschreven, maar kan gedurende wel enkele tientallen
jaren steeds nieuwe viten v an overleden zusters hebben geschreven. Mogelijk werden er,
steeds als er weer een of een aantal vite(n) af w as, afsch ri ften naar het Meester-Geertshuis gebracht. Dat moet zeker gelden voor de Hilwartshausen-episode, maar misschien
ook voor sommige an dere viten. Vermoedelijk w as er immers anno 1460 al wel een zusterboek v an Diepenveen in Deventer a an wezig (vgl. § 6.1).
DV,

HET ZUSTERBOEK VAN DIEPENVEEN: HANDSCHRIFT B

In handschrift Brussel, KB, 8849-8859 (B) wordt een groot aan tal teksten v an historiografisch-biografische aard gebundeld, die voornamelijk afkomstig zijn uit de IJsselstreek.
De verzameling werd rond 1500 a an gelegd ten behoeve v an de bibliotheek v an het HeerFlorenshuis in Deventer. Als de kopiist die het leeuwendeel van dit h an dsch ri ft voor zijn
rekening nam, wees Schoengen 1908, ci-c[i J as per v an Marburg (1. 1502), rector van het
Heer-Florenshuis, a an. Volgens Obbema 1973, 68 w as het de bibliothecaris en latere rector v an dit Deventer fraterhuis, Gerard de Busco (t1512), die de meeste kopieën nam.
Hoe dit ook zij, de kopiist z al ook (mede) ver an twoordelijk zijn geweest voor de samenstelling v an dit tekstcomplex over de geschiedenis v an de Moderne Devotie. Het
Brusselse h an dsch ri ft wordt uitvoe ri g beschreven en besproken door Schoengen 1908,
Lxxxi-cvn. Een beknopt overzicht v an de inhoud vindt men bij Carasso-Kok 1981, nr.
204, waar eveneens verwijzingen naar de (soms verloren) bronnen worden gegeven,
alsmede editoriale en bibliografische referenties. Me rt ens 1986, 135 biedt een literatuuroverzicht; zie ook Scheepsma 1996a, 226-227, 228 en 237.
H an dsch ri ft B bevat Latijnse ve rt alingen v an een klein a an tal viten uit het zusterboek v an
Diepenveen. De volgende viten uit Diepenveen zijn opgenomen (ik volg de nieuwe foliëring; vgl. Carasso-Kok 1981, nr. 204): Joh annes Brinckerinck (f. 27r-42r), gevolgd
door een verzameling dicta en facta v an de grote hervormer (f. 44r-55r; zie ook § 5.4, n.
87), Salome Sticken (f. 149r-164v), Zweder v an Rechteren (f. 185r-192r), Griete v an
Naaldwijk (f. 225r-226v), Ju tt e v an Ahaus (f. 226v-231v) en Elsebe Hasenbroecks (f.
232r-234v). Bij gebrek aan edities van de Latijnse vrouwenviten w as een onderzoek naar
de ve rt aal- en bewerkingstechniek niet mogelijk; niettemin wijst alleen de beperkte
lengte v an de Latijnse ve rt alingen er al op dat er stevig is ingegrepen (Scheepsma 1996a,
227). Over de vite v an Joh an nes Brinckerinck is meer bekend (ed. Brinkerink 1902b,
323-354; het zogenoemde Libellus de dictis is niet mee uitgegeven). Daarin zijn bij voorbeeld an ekdotes ingel as t die uit het zusterboek v an het Meester-Geertshuis afkomstig
moeten zijn, en ook zijn er gegevens ontleend a an de vite v an Brinckerinck in het Scriptum v an Rudolf Dier v an Muiden (vgl. Brinkerink 1902b, 317-323 en Kuhler 1914, 341353; zie hoofdstuk 1, n. 2). Ma ar de ve rt aler moet ook zelf informatie hebben toegevoegd,
bij voorbeeld de vermelding dat Rudolf Dier v an Muiden de collatietraktaten v an Joh an
-nesBrick dge(vl.§54)
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DE KLOOSTERKRONIEK VAN BETHANIE

De kroniek van Bethanië beschrijft de periode van de stichting in 1421 tot aan het jaar
1765. De kroniek beslaat nu drie banden, die worden bewaard onder de signaturen:
Mechelen, Stadsarchief, EE XXVI, EE XXIXII en EE XXIX/2. Op enkele fragmenten na is geen
van deze drie delen uitgegeven. De 18e-eeuwse Korte Chronyk van Mechelen van G. de
Azevedo Coutinho y Bernall zou enkele fragmenten bevatten, nl. in dl. 3, 41-45 en 87-93
en in dl. 4 87-91. In het geraadpleegde ex. Antwerpen, Ruusbroec-genootschap, 2054 H
21 waren die echter niet terug te vinden. Cordemans de Bruyne 1895 heeft een aantal passages uitgegeven: p. 25-28 (div. fragmenten) en 60-82 (over de stichting v an Bethanië en
het verslag over het jaar 1455, met daarin de biografie van Jacoba v an Loon-v an Heinsberg).
Het is niet in een opslag duidelijk hoe de verschillende h an dschriften v an deze kroniek
zich tot elkaar verhouden. Het besluit om een kroniek op te stellen werd in 1486 genomen
(zie § 6.4). Het boek dat in dat jaar werd gemaakt en dat daarna wellicht nog l ang is
aan gevuld, is niet bewaard gebleven. De tekst ervan werd overgeschreven in een an dere
codex, het huidige eerste deel v an de kroniek (Mechelen, Stadsarchief, EE XXIX/1). Dit
boek, dat grotendeels door één h an d is geschreven, beschrijft nu de geschiedenis v an de
begintijd tot a an 1580. De kroniek werd voo rt gezet in een tweede h an dschrift, dat een periode bestrijkt die reikt tot omstreeks 1657 (hs. Mechelen, Stadsarchief, xxv1). Het
tweede deel werd later overgeschreven in een nieuw h an dschrift, dat daarna werd
aan gevuld en nu de pe ri ode 1580-1765 bestrijkt (hs. Mechelen, Stadsarchief, EE XXIX/2).
Over het eerste deel v an de kroniek v an Bethanië, waarin de middeleeuwse geschiedenis
dus volledig is beschreven, nog het volgende. W anneer dit eerste deel, hs. EE XXIX/1, is
geschreven is niet exact v as t te stellen. In het hele h an dschrift is slechts één h an d actief,
die zo te zien in hs. EE XXVI tot ca. 1625 heeft doorgewerkt. Kennelijk is er ergens tussen
1580 en 1625 besloten om de besta an de kloosterkroniek over te schrijven. In hoeverre de
tekst bij die gelegenheid is geredigeerd is nauwelijks te achterhalen. Achterin hs. EE
XXIX!I werden lijsten v an begunstigers, priorinnen, nonnen, koordonatinnen, conversinnen, donatinnen, donaatbroeders, commissarissen, rectoren en sociz aan gelegd (Herm an s
1894, 172-173 geeft een overzicht v an de priorinnen en de koorzusters naar deze lijst).
Voor het overzicht v an de nonnen werd ruimte vrijgelaten, zodat deze rubriek steeds kon
worden aangevuld. De overige categorieën werden niet meer bijgehouden. Er is een
apart e lijst v an rectoren uit Ten Troon. De laatst genoemde daarop is Tielman Schuerm an s (1510-1536), wiens leven binnen het verb an d v an deze lijst als enige kort wordt
beschreven (zie over hem ook Kroniek Bethanzë, 1510, 1536 en ook 1538).
De kroniek v an Bethanië is vrij onbekend gebleven in het wetenschappelijk onderzoek.
Cordemans de Bruyne 1895 vond er bel an grijke gegevens in voor zijn studie naar de verbreiding v an de drukkunst in Mechelen (vgl. bijlage I). Foncke 1923 en Foncke 1932 gaan
kort in op as pecten die voor de literatuurgeschiedenis v an bel an g zijn. Persoons 1980a en
Persoons 1980b verwerkten diverse gegevens, onder meer over de kloosterbevolking v an
Bethanië. Persoons 1993d ten slotte maakt ruim gebruik v an allerlei feiten uit de kroniek
voor het schrijven v an zijn beknopte kloostergeschiedenis in het Monastrcon beige.

CHRISTOPHORUS CAERS

Christophorus Caers w as rector v an Facons in Antwerpen v an 24 mei 1640 tot aan zijn
dood op 14 september 1673. Caers w as theologisch behoorlijk onderlegd, w ant hij
schreef onder meer een commentaar op Thom as v an Aquino (zie Brussel, Rijksarchief,
Comité v an de Religiekas 72/28, f. 160r). Verder staat hij bekend als samensteller-auteur
v an werken v an histo ri sch-administratieve aard, o.m. een kroniek met oorkondenverzameling v an de Sint-Jozefskapel in Antwerpen. Literatuur over Chr. Caers: Prims
1936c, m.n. 431 en 439, Kohl, Persoons & Weiler 1976-1980, dl. 1, 223-224 en 227-228
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en Persoons 1993e, 564 en 576-577.
Tijdens zijn rectoraat over Facons vervaardigde Caers een tweetal grote werken over de
geschiedenis van dit Antwerpse klooster en zijn bewoners. In 1647 schreef hij, in opdracht van subpriorin Jacoba de Romer, een kroniek annex cartularium, getiteld Register

van het beginsel, voortganck ende gedenckweerdichste geschidenissen, midtsgaders van
alle brieven vande renten, landen, hoeven etc. des cloosters van O.L. Vrouwendael in
Valckenbroec, genoempt Facons (afgekort als Register). Deze kroniek hield Caers bij tot
1661; toen was het boek dat Jacoba de Romer had geschonken vol. De rector vond de jubilerende zuster Elisabeth van Couwerven (zie over haar ook onder Jacomijne Costers)
bereid een tweede boekwerk te financieren (Register, f. 104v), maar dat is niet overgeleverd. De huidige bewaarplaats van het wel bewaard gebleven eerste deel is: Antwerpen, Archief van het bisdom Antwerpen, K 92 (Van den Nieuwenhuizen 1971, 40).
Volgens de inleiding op het Register heeft Christophorus Caers de boecken, brieven,

pampiren etc. des convents midtsgaders de historien, cronycken van dese landen, dese
stadt Antwerpen, ende decreten van ons Capittelen Generael ende ordre, die ick coste becomen, overlesen, ende hebbe daeruyt beschreven het beginsel, voortganck, ordre ende
getal der priorinnen ende rectoren, ende de princepaelste geschidenissen die hier oft int
Capittel gebuert syn (f. IIir). Veel van deze bronnen zijn voor ons niet meer toegankelijk
en daarom is deze kroniek van groot belang voor zowel de geschiedenis van Facons als de
historie van het Kapittel van Windesheim (een selectie uit de inhoud in Prims 1936a-c).
In 1648 bood de toenmalige cantrix, zuster Maria de Merre, de rector de gelegenheid om
een Naem- en doodtboeck der rectooren, priorinnen, canonikerssen, conversinnen, donatinnen en donaten des cloosters genoemt Facons te maken. In dit dodenboek (afgekort:
Naem- en doodtboeck) worden de overleden personen naar rang beschreven: rectoren (p.
7-30), priorinnen (31-60), koorzusters (61-146), conversinnen (147-150), koordonatinnen (151-155), donatinnen (156-201), donaatbroeders (202-205) en weldoeners van het
klooster (206-233). Soms worden niet alleen de data van professie en overlijden vermeld,
maar geeft Caers ook nadere biografische gegevens. Uiteraard krijgen rectoren en priorinnen de meeste aandacht; hier vallen de gegevens uit Naem-en doodtboeck en Register
vaak samen. Het naamregister is tot ver na Caers' dood bijgehouden en vormt daardoor
een rijke bron over de samenstelling van de kloosterbevolking. Extra aandacht besteedt
Christophorus Caers aan de donatinnen en de koordonatinnen, wier status volgens hem
niet duidelijk genoeg is gedefinieerd (m.n. proloog p. 6 en p. 156-170; vgl. § 2.1). De
huidige bewaarplaats van het Naem- en dootboeck: Antwerpen, Rijksarchief, Facons, nr.
96.
De volgende passage laat zien welke bronnen Chr. Caers onder meer voor het Naem- en
doodtboeck heeft benut: Onsen ouden doodtboeck seyt dat hy [=rector Petrus van Megen]

gestorven is te Ceulen anno 1586. Dan pater Hoybergius, prior van Korssendonck, scryft
datmen niet en wee<t> waer oft waneer dat hy is gestorven. Hy scryft mede als dat hy
soude geweest hebben den biechtvader vanden prince van Oranien ende is met hem inde
troubelen gevlucht (p. 20). Er bestond dus een ouder dodenboek of Anniversariboeck
(vgl. bijv. p. 86 en 101) dat aan het werk van Caers ten grondslag heeft gelegen. Het was
nadien niet meer van direct nut en is wellicht daarom niet bewaard gebleven. Voor de rectoren van Facons, doorgaans afkomstig uit Korsendonk, baseerde Caers zich vaak op
Corsendonca, de kroniek van Johannes Latomus (prior van Ten Troon 1551-1578) en Johannes Hoybergius (Latomus & Hoybergius 1644). Zie verder Persoons 1993b, 460; over
Latomus ook Persoons 1993c, 481-482 en 489, over Hoybergius ook Persoons 1993b,
462-463 en 473.
JACOMIJNE COSTERS

Voor het geestelijk oeuvre van Jacomijne Costers is tot dusver nog maar weinig wetenschappelijke aandacht geweest. C.G.N. de Vooys mag gelden als haar `ontdekker': in zijn
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studie over Middelnederlandse exempelen en legenden is Costers' Visioen ende exempel
opgenomen, dat daar tot de Maria-exempelen over de `vier uitersten' wordt gerekend (De
Vooys 1926, 283-284 en 295). Axters wijdde in de Geschiedenis van de vroomheid precies één pagina aan Costers, waarbij vijf werken van haar hand ter sprake kwamen (Axters 1956, 168-169). Naar aanleiding van dit signalement bezorgde Roose 1958 de editie
van Costers' `refrein' Die op lanck leven stelt al sijn hopen. Na een vrij lange periode van
stilte was er in recente publicaties weer enige aandacht voor Jacomijne Costers en de historische context waarin haar werk tot st an d kwam (Scheepsma 1992b; vgl. Hogenelst &
Van Oostrom 1995, 169 en Me rt ens 1995b, 130). Tevens verscheen er een editie van haar
grootste werk, het Visioen en exempel (Scheepsma 1996c, 161-184).
De studie van het werk van Jacomijne Costers wordt niet alleen bemoeilijkt door het ontbreken van edities, maar ook door de nogal onoverzichtelijke staat waarin het is overgeleverd. Het enige h an dsch ri ft waarin met zekerheid teksten van Costers zijn overgeleverd, is Wenen, ONB, s.n. 12.827. Volgens Menhardt 1961, 1529 is Elisabeth
Silvoorts (t1656) uit Facons (Noem- en doodtboeck, p. 120 nr. 244) de kopiiste van deze
codex, omdat het boek besluit met een in 1649 aan haar geschied mirakel. Uit de tekst
blijkt dit niet onomstotelijk: er wordt eerst in de derde persoon aan zuster Elisabeths
belevenis gerefereerd, maar het rela as zelf is in de eerste persoon enkelvoud gesteld. Het
is dus even goed mogelijk dat de kopiiste het door Elisabeth Silvoorts zelf opgetekende
mirakel in haar handsch ri ft ove rn am. Menhardt meldt tevens dat het genoemde mirakel in
1651 is geschreven: het handsch ri ft kan derh al ve op dat jaar gedateerd worden. Over
handschrift Wenen, ONB, s.n. 12.827 zie o.m. De Vooys [z.jr.J, Lxl nr. 25; De Vooys 1926,
368-369; Menhardt 1961, 1529-1530; Nationale Bibliotheek Oostenrijk 1962, nr. 144;
Persoons 1967, 38 en 104.
Axters 1956, 169 identificeerde een vijftal werken van Jacomijne Costers in het Weense
handschrift. Naas t het Visioen ende exempel zijn dat, nog steeds volgens Axters, het refrein Die op lanck leven stelt al sijn hopen, een Bereydinge tot het H. Sacrament en de
traktaatjes Vande perfectie en van de dry beloften der religieusen en Van Sinte Joannes
evangelist seer schoon privilegiën. Nadere bestude ri ng van het handschrift leert dat de
overlevering van Jacomijne Costers' werken ingewikkelder is dan Axters het wil voorstellen. Er zijn meer teksten te onderscheiden, de status van niet iedere tekst is even
duidelijk, en bovendien zijn er enkele teksten die misschien niet aan Costers mogen worden toegekend. Ik kom dan ook tot enigszins afwijkende inzichten omtrent het oeuvre van
Jacomijne Costers. Ter onderbouwing daarvan volgt hier een uitvoerig overzicht van de
inhoud v an het Weense handschrift, met bijzondere nadruk op het werk v an Jacomijne
Costers en Mechtild v an Rieviren (zie over haar verder onder Mechtild van Rieviren).

INHOUD HANDSCHRIFT WENEN, ONB, S.N. 12.827

f. 1r- 28r

f. 28r- 45v

INC Dit is het visioen en exempel vande gelucksalige religieuse suster
Jacomijne Costers, met bijnaem Zirix, een religieus van ons clooster
Jacomijne Costers, Visioen en exempel (ed. Scheepsma 1996c; zie §
7.2).
INC Naer dat sik weder in haer lichaem quamp leefden sik seer vierichlijck, simpelijck en vredeliick.
Geminde vrinden in Christo, gij moet weten dat desen persoon haer
leven daer naer soo virichlijck, meer als eenen seraphim als wel eenen
mensch heeft overgebrocht
Geestelijke biografie v an Jacomijne Costers, opgebouwd uit anekdotes
over en dicta v an haar, en verder vooral uit citaten uit visioenen,
brieven en wat dies meer zij, die wellicht deels uit een rapiarium zijn
overgenomen.
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f. 35r - v

f. 42v-44r

INC 0 mijns herten lief eenich een
Jacomijne Costers, be rijmd gebed 0 mijns herten lief eenich een (§ 7.3).
INC Een

weijnich refereijn van haer gemaeckt

Jacomijne Costers, `refrein' Die op lanck leven stelt al sijn hopen (ed.
Roose 1958; zie § 7.3).
f. 45v- 63v INC Daer naer syn in dat selve clooster seer veel goede en heijlige re-

ligieusen geweest. Sommige sijn verheven boven sint Agneet en sommige en vlogen maer doort vagevier en sommige sijn van mont ten hemel gevaren, alst aen veel verlichte persoonen is geopenbaert. Want
veel dat exemplaer vande voorseijde religieus wel ter herten namen
ende en wilden niet verwachten dat haer gebeurt was
`Geestelijke kroniek' van het klooster Facons, in de vorm van anekdotes, dicta en visioenen van opmerkelijke zusters uit de 15e, 16e en
17e eeuw.
f. 45v-57r

INC Van

sommige religieusen die daer naer tot herjlicheijt comen sijn.
Ten eersten van een nonneken die met haer geleeft heeft en was
genoemt suster Mechtildus van Rieviren
Levensbeschrijving van Mechtild v an Rieviren, grotendeels bestaande
uit beschrijvingen van haar visioenen en revelaties, mogelijk ontleend
aan het rapiarium v an Mechtild (§ 7.4).

f. 63v- 66v

INC Hier naer volcht een bereijdinge tot het heijlich sacrament ons
achter gelaten van onse beminde suster Jacomijne Zirix
Jacomijne Costers, Bereijdinghe tot het heilich sacrament (§ 7.3).

f. 66v- 82r Excerpten uit de geestelijke literatuur, o.a. v an Johannes Tauler (Axters 1970, 250), Bernardus v an Clairvaux, Jan v an Leeuwen (Geirnaert
& Reynaert 1993, 202 en 431 n. 59) enz.
Dit is noch genomen uut de schriften van suster Jacomijne Zirrx vande
f. 82r- 88v

perfectie en vande dry beloften der religieusen.
f. 82r - 86r INC Weest perfeckt als uwen hemelschen vader perfeckt is

Jacomijne Costers, Van de perfectie (§ 7.3).
f. 86r-88v Nu sal rck wat sprecken op de dry beloften die wij Godt beloeft hebben

inde tegenwoordreheijt der herjlrger drrjvuldicheijt en allen heijligen
Jacomijne Costers, Van de drij beloften der religieusen (§ 7.3).
f. 89r-102r Dit heeft onse beminde suster gemaeckt ter eeren van haren grooten
patroon sint Joannes evangelist seer schoon previlesren, uutgelerjt van
h<aer>er
Jacomijne Costers, Previlesien van Sint Joannes Evangelist (§ 4.3).
f. 102r-110v Veelal ongeïdentificeerd tekstmateriaal, meestal in de vorm v an losse
fr as en en citaten. Mogelijk is een deel erv an afkomstig van Jacomijne
Costers, maar een citaat v an de heilige mater Teresia de Jesu, wel te
identificeren met de Spaanse Theresia van Avila (t1582), bewijst dat
zeker niet alles uit de middeleeuwse periode stamt.
f. 111r-189v Dicta, exempelen en citaten, deels uit de middeleeuwen en deels uit de
16e en 17e eeuw (De Vooys [z.jr.], LxI en De Vooys 1926, 368-369).
Uitgegeven zijn de f. 118v-199r (De Vooys [z.jr.], 225-226 nr.
cccxLVIIi) en f. 184v (De Vooys 1926, 38); parafrases in De Vooys
1926, resp. 368-369 (f. 122v) en 205-206 (130).
Dit overzicht maakt duidelijk dat er wel enige terughoudendheid geboden is bij de
toeschrijving v an teksten uit dit h an dschrift aan Jacomijne Costers. Niet alleen is er
tussen haar dood en het schrijven v an dit h an dschrift zo'n 150 jaar verlopen, ook is de
structuur e rvan weinig helder. Waar haar naam uitdrukkelijk boven de tekst staat, is er
weinig reden tot twijfel over Costers' auteurschap. Moeilijk wordt het vooral in het
tekstgedeelte dat ik als een levensbeschrijving v an deze zuster heb gekarakteriseerd. Daar
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wordt onmiskenbaar uit werken van Jacomijne Costers geciteerd, kennelijk uit het boek
waarvan Chr. Caers ook gewag maakt (§ 7.1). Het lijdt evenwel geen twijfel dat de kopiiste hier ook het hare heeft toegevoegd, vaak in de vorm van commentaar op de handeling. In dit tekstblok is het daardoor moeilijk de authentieke Jacomijne Costers te
achterhalen. Wel kunnen we stellen dat het grootste deel van de tekst uit haar pen en/of
mond gevloeid moet zijn.
Er speelt nog een belangrijke complicatie in juist dit stuk. Op f. 37r doet de auteur/kopiiste van het Weense handschrift verslag van een grafwonder dat door zuster Geertruid
Mathijs (t1631) is waargenomen (over haar Naem- en doodtboeck, p. 103 nr. 197). Gezien de context zou het moeten gaan om een mirakel bij het graf van Jacomijne Costers,
want tot dusver ging het steeds over haar, maar Costers' naam wordt niet genoemd. Als
sterfjaar van de heilige zuster wordt echter 1514 opgegeven; elders melden zowel dit
handschrift (f. 28r) als het Naem- en doodtboeck, p. 84 nr. 104 als sterfdatum van Jacomijne Costers 28 april 1503. Er kan uiteraard gewoon sprake zijn van een vergissing,
maar als het grafwonder inderdaad slaat op een ander, zou kunnen worden verondersteld
dat de teksten die volgen, waaronder bijv. het `refrein', moeten worden gerelateerd aan de
zuster die in 1514 overleed. Maar omdat Jacomijne Costers vooral in de eerste helft (f. lr102r) zo'n overheersende rol speelt, lijkt dat toch de minst waarschijnlijke mogelijkheid.
Er is nog een tweede handschrift dat werk van Jacomijne Costers kan bevatten. Het gaat
om hs. Brussel, KB, Iv 50, een klein boekje op zakformaat (100 x 69 mm) dat uit de
(vroege?) 16e eeuw dateert. De enige, zeer summiere vermelding in de literatuur is
Deschamps 1977, 659. Op het schutblad staat: Dit boeckxken heeft self gheschreven onse

beminde mede suster suster Jacomyne Costers, met bynaem Zirix, die dril uren heeft
geweest uut haer lichaem voor d'oordeel Godts, doer sy seer veel wonderlijcke dingen
heeft gehoort en gessen. Deze notitie is van de hand van zuster Elisabeth van Couwerven
(t1678), die in 1614 als koorzuster in Facons was ingetreden en die kennelijk niet onbemiddeld was (Naem- en doodtboeck, p. 117 nr. 232 en Register, f. 104v). Zij financierde
o.m. het tweede deel van Chr. Caers' kroniek van Facons (zie boven) en schonk twee
schilderijen aan haar klooster (Prims 1936c, 436). De vraag is uiteraard wat Elisabeth van
Couwerven hier met het werkwoord ghescreven bedoelt. Heeft Jacomijne Costers dit
handschrift gekopieerd, en dan vermoedelijk voor eigen gebruik, of heeft zij de teksten
die in het boekje voorkomen, zelf geschreven? En bovendien, hoe betrouwbaar is deze
mededeling, die van ca. 150 jaar na het overlijden van Costers in 1503 dateert? Het is dus
uitermate moeilijk uit te maken of we hier met werken van Jacomijne Costers van doen
hebben.
Hs. Brussel, KB, IV 50 bevat drie traktaatjes. Het eerste, dat de f.1 1r-37r beslaat, draagt een
opschrift dat hier en daar helaas moeilijk leesbaar is: Dit is van Magrie<te> <b?>yen
lee<r>inge. De tekst vertoont duidelijke epistolaire trekken (vgl. Kors 1993). Zij begint
geheel volgens de regels van de ars dictamrnis met een salutatio, een heilwens. Daarna
richt de auteur zich tot een devote herte ende geminde in Christo Jhesu, die later steeds
als gemynde krnt of dochter wordt aangeduid (bijv. f. 4r, 15r, 18r, 21r enz.). De auteur
blijkt uitstekend op de hoogte van de persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde
en weet onder meer dat de `dochter' ook wereldse minnaars achterna heeft gelopen (f.
19r). Het doel van dit schrijven is het volgende: Dit scrive ic u hier omme, opdat wi ons
hier na oic laten verlangen ende lusten ende dit ewege goet alleen begeren (f. 21 r). Waarschijnlijk hebben wij in deze tekst van doen met excerpten uit een aantal geestelijke
brieven gericht aan een bepaalde leerlinge. Gezien het opschrift zou de verder onbekende
Margriete (Bijen) de briefschrijfster moeten zijn. Was Jacomijne Costers wellicht de anonieme pupil (zie ook § 7.3)? Dat is ook thematisch gezien goed mogelijk, want het onderwerp van dit traktaat is de bekering, de volledige en oprechte keuze voor God. Centraal staat daarbij de overgave van de ziel aan Christus, waardoor een traktaat ontstaat
met een mystiek gehalte dat rond 1500 maar zelden wordt aangetroffen. Deze tekst zou
alleen daarom al een uitgave en een uitvoeriger studie verdienen.
Ook de tweede tekst in handschrift Brussel, KB, IV 50 is didactisch van opzet (f. 37v-66r).
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Als enige draagt hij een titel: Dit is hoe die ziele haren gemynden sueken sal na dien
datse hem heeft verloren. Het traktaatje behandelt, met behulp soms van suggestieve
beelden, de overstap van een wereldse naar de geestelijke minnaar. Christus is de ware
geliefde en om hem te vinden dient men ootmoedig te zijn. Opmerkelijk is de terugkerende vergelijking van de minnende ziel met Job, het grote bijbelse voorbeeld van lijdzaamheid. Weer is het een geroutineerde religieuze die een leerlinge uitlegt wat de mystieke liefde inhoudt. Bepaalde zinsneden en uitdrukkingen uit het eerste traktaat keren
hier bijna letterlijk terug. Kennelijk vloeit dit traktaat voort uit dezelfde communicatie-situatie. Het zou kunnen betekenen dat Jacomijne Costers ook hier de ontvangende partij
is, en dus niet de auteur van dit traktaat over de minnende ziel.
Het derde traktaatje uit dit handschrift (f. 66v-72r) begint met de zin Die gene die gerech-

ticheijt mijnnen ende die behouden oft bewaren in alle haren wercken, die wysheijt salse
vrien ende lossen van allen hinder haerder zielen. De biddende ziel wordt altijd bedreigd
door innerlijke begeerten (die bocken) en kwade influisteringen: twist, kift, haat, nijd,
achterspraak en murmuratie. De auteur beklemtoont echter de grote waarde van een
zuiver en oprecht gebedsleven. Het gebed van een gehoorzaam iemand is als een pijl die
tot in de hemel, in het hart van de almachtige vader kan doordringen (f. 70v; het tweede
traktaat gebruikt een wat krachtiger beeld, nl. een mortier, op f. 65r). De nadruk op het
persoonlijk gebedsleven (schietgebeden!) past uitstekend bij de Jacomijne Costers die
wij uit het Weense handschrift kennen, maar ook nu ontbreken inhoudelijke aanwijzingen
over haar auteurschap. Misschien brengt een thematische en stilistische vergelijking van
de werken uit het Brusselse en het Weense handschrift ons in dat opzicht nog eens verder.
Elisabeth van Couwerven (zie hierboven) had blijkens een eigendomsmerk op f. F nog
een ander handschrift in bezit, het huidige Luik, us, ms. Wittert 55 (beschrijving in
Brassinne 1910, 104-105 nr. 55). Het dateert eveneens uit de 16e eeuw en heeft ook het
formaat van een zakboekje (98 x 67 mm). Vermoedelijk was Elisabeth ook degene die op
dezelfde pagina F enige pennenproeven aanbracht, waaronder deze twee: Nab. Zierix en
Facons Zierix. Zierix w as het patroniem waarmee men Jacomijne Costers in Facons ook
wel placht a an te duiden (zie § 7.1). Stond misschien ook dit boekje op een of an dere
m an ier in verb an d met Costers? Het h an dschrift bevat twee geestelijke brieven, te weten
Dit is een schoen epistel vander minnen onsen gemynden brudegom Jhesus (f. l r-38v) en
Een suverlijck epistel van Jhesus, onsen gemynden lieve (f. 39r-100v). Volgens Kors
1993, 381 n. 10 gaat het hier om Middelnederlandse ve rt alingen v an de zogeheten Ch ri stusbrieven.
Tot slot nog ko rt aandacht voor hs. Boxmeer, Carmelklooster, W.W. 1, daterend uit 1649
en behorend tot het bezit v an zuster Mari a Verwilt uit de norbertinessenabdij Keizerbosch bij Neer (over het klooster Koch 1994a, 43-45). Op de f. 270v-276v is een uittreksel opgenomen uit de geschriften van een zuster wier ziel gedurende drie uur haar
lichaam had verlaten om voor Gods oordeel te verschijnen. Is deze zuster misschien met
Jacomijne Costers te identificeren? In ieder geval bewijst deze tekst dat er in de 17e eeuw
belangstelling was voor uittredingsverhalen als dat van Costers.

MECHTILD VAN RIEVIREN

Mechtild van Rieviren (j' 1497), moniale van Facons en mystiek auteur, was voor dit onderzoek begon, geheel onbekend. De wetenschappelijke bibliografie over haar is dan ook
uitermate kort: Scheepsma 1994, 115 n. 40 en Mertens 1995b,130-131.
Vrijwel al het werk van Mechtild is alleen overgeleverd in het Weense handschrift s.n.
12.827, f. 45v-57r. Het is hiervoor, onder Jacomijne Costers, uitvoerig beschreven en
toegelicht. Alleen het visioen over het bos vol zingende vogels dat zuster Janneke moet
verbeelden (zie § 7.4), duikt ook elders op. De Vooys 1953, 58-59 geeft een andere variant van deze tekst uit als voorbeeld van een stichtelijk exempel. De aanhef luidt daar: Een

ander exempel vint men van eenre goeder maecht die Machtelt heet ende was zeer vrien-
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delic met onsen lieven heer Got. De Vooys trof de tekst aan in hs. Den Haag, KB, 73 G 33,
f. 27v-29v (vgl. Bromberg [z.j.], dl. 2, 76. nr. 18), dat afkomstig is uit de bekende collectie-Weesp (zie § 4.1, n. 19). Bromberg bracht het onderzoek verder, in zijn studie naar het
Boek der bijzondere genade van Mechthild van Hackebom (t1298). Hij ontdekte het
genoemde visioen c.q. exempel ook in hs. Den Haag, KB, 75 G 10, f. 28 (vgl. Bromberg
[z.j.], dl. 1, 122 nr. 7), dat ook uit de Weespse collectie komt en dat de Revelatiën v an
Mechthild van Hackebom bevat. Bromberg [z.j.], dl. 1,125-126 geeft de volledige tekst
van dit exempel, dat als volgt begint: Deze Machtelt sach een goede maecht die si wel
kende, die sonderlinghe seer bedruct was. Hij stelt vast dat beide genoemde handschriften de enige zijn die dit exempel van Mechtild opnemen. Bromberg houdt het exempel over de bedrukte zuster daarom voor een interpolatie, die op voor hem onnaspeurbare
wijze tussen het werk van Mechtild van Hackebom is terechtgekomen (Bromberg [z.j.],
dl. 1, 125-127).
De vraag waar het visioen c.q. exempel over de maagd Mechtild vandaan is gekomen,
staat dus open. We kunnen op gezag van Bromberg aannemen dat het niet van Mechthild
van Hackebom is. De inlassing ervan tussen revelaties van de Duitse mystica is op grond
van de naamsovereenkomst gemakkelijk verklaarbaar. De vraag is nu of dit ingelaste visioen (of exempel) van de hand van Mechtild van Rieviren kan zijn. Theoretisch is het
mogelijk dat het verhaal van Mechtild van Rieviren buiten de muren van Facons bekend
werd en dat de zusters in Weesp er al spoedig kennis van kregen. Zij kunnen door de
naam Mechtild op een dwaalspoor zijn gebracht. Toen zij een codex aanlegden met de visioenen van Mechthild van Hackebom – hs. Den Haag, KB, 75 G 10 kan slechts bij benadering op de 2e helft van de 15e eeuw gedateerd worden – voegden zij het nieuwe visioen
aan deze collectie toe. Volgens deze theorie zou er dus althans iets van het literaire werk
van Mechtild van Rieviren al bij haar leven buiten de muren van Facons zijn verbreid.
Maar er zijn tegen deze reconstructie gemakkelijk bezwaren in te brengen. In de eerste
plaats mag zeker de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat de naamsverwarring ook de
zusters in Facons parten heeft gespeeld toen zij omstreeks 1650 het Weense handschrift
aanlegden. Zij verzamelden het werk van hun vroegere medezuster, die toen al 150 jaar
dood was. Het is natuurlijk goed mogelijk dat zij al het hun bekende materiaal over visionairen die Mechtild heetten, aan Mechtild van Rieviren hebben toegekend. Ten tweede
moet met de mogelijkheid worden gerekend dat het Mechtild van Rieviren zelf was die
voor de verwarring verantwoordelijk is geweest door een reeds bestaand visioen met
zichzelf te verbinden. Zij kon een visioen dat op naam stond van ene maagd Mechtild
juist vanwege de naamsovereenkomst gemakkelijk op zichzelf betrekken. Voor een
oudere datering van het visioen over de boom met zingende vogels pleit ook de natuurthematiek die erin wordt uitgewerkt en die men eerder veevacht in de Hoogliedmystiek
van de 12e en de 13e eeuw dan in de 15e eeuw. Uiteraard kan er ook op twee fronten onduidelijkheid hebben bestaan, zowel bij Mechtild van Rieviren zelf als bij de latere zusters die haar werken redigeerden. Dat leidt uiteindelijk tot de conclusie dat het nogal onwaarschijnlijk is dat het Mechtild-visioen in de beide Haagse handschriften aan Mechtild
van Rieviren mag worden toegeschreven.

ALIJT BAKE

Alijt Bake, een van de boeiendste vrouwen uit de Middelnederlandse literatuurgeschiedenis, is `ontdekt' door G.I. Lieftinck. Hij beschouwde haar als de kopiiste van
een deel van hs. Brussel, KB, 643-644 en prees haar fijngevoeligheid inzake geestelijke
(mystieke) kwesties (Lieftinck 1936, 370). Na een aantal jaren van stilte voerde Axters
haar in zijn vroomheidsgeschiedenis op als een van de zeldzame schrijvende vrouwen
van de Moderne Devotie (Axters 1956, 166-168). Lievens 1958b vestigde in een afzonderlijk artikel uitvoeriger de aandacht op haar; hij stelde een lijst van werken op en besprak de overlevering van haar werk. Midden jaren zestig begon B. Spaapen met de uit-
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gave van Bakes werken in zijn artikelenserie `Middeleeuwse passiemystiek', waarin
veruit het grootste deel van haar werk is verschenen (Spaapen 1966, Spaapen 1967a,
Spaapen 1967b, Spaapen 1968a, Spaapen 1968b, Spaapen 1968c en Spaapen 1969).
Tegelijkertijd kwam door toedoen van G.J. Peeters de discussie over de authenticiteit van
Bakes werk op gang (Peeters 1966 en Peeters 1968).
In de jaren negentig is de belangstelling voor Alijt Bake sterk toegenomen, een ontwikkeling die mede op het conto van de opkomende feministische studies kan worden
geschreven. De gedurfdste onderneming is wel de dissertatie van Dresen, waarin met behulp van de psycho-analyse de spiritualiteit van Alijt Bake wordt geduid als uiting van
een schuldcomplex dat typisch vrouwelijk zou zijn (Dresen 1990; vgl. Dresen 1988). Van
Dijk 1992a benaderde de casus-Bake meer vanuit kerkhistorisch oogpunt en plaatste haar
in de traditie van de religieuze vrouwenbeweging van de middeleeuwen (zie ook Scheepsma 1992b). Dit jaar laat hij een studie verschijnen waarin de geestelijke leer van de
Gentse priorin met haar levensloop wordt verbonden (Van Dijk (ter perse)). Mertens
1995b, 124-126 beschouwt Bake als iemand die aan de mystieke traditie vast wilde
houden binnen een beweging die de mystiek zeer wantrouwde. De niet-gepubliceerde
`Magisterarbeit' van A. Bollmann, Studien zur Autobiographic der Alijt Bake van
Utrecht (Westfalische Wilhelms-Universitat, Munster, [z.j.j) is geheel aan Mijn beghin
ende voortghanck gewijd. Door alle aandacht begint Alijt Bake zich een plaats te verwerven in de `canon' van middeleeuwse mystieke vrouwen: Dinzelbacher 1993 noemt haar
als een van de te weinig bestudeerde `minor female mystics' en Vandenbroeck 1994b
(o.m. 52-54 en 64-66) bespreekt haar in het kader van een studie naar de beeldwereld van
religieuze vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden. Er verschenen in dit tijdvak tevens drie
uitgaven van nieuw-ontdekte of nog onuitgegeven werken van Alijt Bake (Scheepsma
1992a, Scheepsma 1994 en Scheepsma 1995e).
Vrijwel de enige bronnen aangaande Alijt Bake die wij hebben, zijn de werken die zij zelf
heeft geschreven, en de authenticiteit daarvan is lang niet altijd gewaarborgd. Bovendien
blijkt Alijt Bake, zoals de moderne devoten in het algemeen, soms ook een kopiërende,
compilerende en/of adapterende auteur, die zich sterk afh an kelijk betoont v an de
geestelijke traditie. Voor een werkelijk diepga an de studie naar Bakes oeuvre, de overlevering daa rvan en haar benadering v an de bronnen w as binnen de opzet v an deze dissertatie geen plaats. Wel geef ik een overzicht v an wat inmiddels bekend is. Eerst volgt een
overzicht v an de TEKSTEN van Alijt Bake. Daarna worden de HANDSCHRIFTEN waarin deze
zijn overgeleverd besproken. Dit deel wordt besloten met een SCHEMATISCH OVERZICHT
van de overlevering. Daarna volgt een beknopt overzicht van de tot dusver geïdentificeerde BRONNEN die Alijt Bake heeft gekend en/of benut.

ALIJT BAKE: TEKSTEN

Het oeuvre van Alijt Bake valt globaal in twee delen uiteen. Het eerste gedeelte ontstond
voor of in het jaar 1446 en bestaat uit geestelijke verhandelingen over de mystieke navolging van Christus en over de onderlinge verhoudingen in een inwendige gemeenschap.
De werken die vanaf circa 1450 tot stand kwamen, hebben allemaal een sterk autobiografisch karakter. Overigens moet worden opgemerkt dat Alijt Bake in haar werken regelmatig dezelfde stof opnieuw aan de orde stelt; een voorbeeld daarvan, met hypothetische dateringen op grond van verschillen en overeenkomsten, in Scheepsma 1992a,164166. Andere overzichten van Bakes oeuvre in Lievens 1958b, 132-142, Van Dijk 1992a,
129-130, Scheepsma 1992a, 146-149 en Van Dijk (ter perse), § 1.3.3. Hier volgt een min
of meer chronologisch overzicht; de werken waarvan de authenticiteit wordt betwijfeld,
staan tussen rechte haken.
Wellicht niet door Alijt Bake geschreven, maar in dat geval zeker belangrijke bronnen
voor haar werken uit omstreeks 1446:
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[Van drije pointen die toebehooren een volmackt leven]
EDITIE:

Scheepsma 1992a, 151-153

[Van drien punten die tot enen scouwenden leven behoren]
EDITIES:

De Man 1937, 567-569; Scheepsma 1992a, 153-154

[Boecxken vander passien]
EDITIE:

D. Bloemkolk, «Het Boecxken vander passien» door Alut Bake. Doctoraal-scriptie Utrecht, 1986. Ex. Antwerpen, Ruusbroecgenootschap,
2086 A 22, 52-107

Omstreeks het jaar 1446 ontstonden:

De vier kruiswegen
EDITIE:

Spaapen 1966,18-58

Een lichtere weg (aanvulling bij Vier kruiswegen)
EDITIE:

Spaapen 1966, 58-61

De louteringsnacht van de actie
EDITIE:

Spaapen 1968c, 359-421

De weg der victorie
EDITIE:

Spaapen 1969, 280-304

De weg van de ezel
EDITIE:

Spaapen 1968a, 11-32 (onvolledig)

De lessen van Palmzondag
EDITIE:

Spaapen 1968b, 235-261

De trechter en de spin
EDITIE:

Scheepsma 1995e, 230-234

In 1451-1452:

Dat boeck der tribulatien (verloren)
Mijn beghin ende voortganck
EDITIE:
VERTALING

Spaapen 1967a, 218-301 en 321-350
Van Dijk (ter perse) (door M.K.A. van den Berg)

Nadien, mogelijk in 1455:

Die memorie vander passien ons heren
EDITIE:

Scheepsma 1994,118-126

In 1455:

De brief uit de ballingschap
EDITIE:
VERTALING:

Spaapen 1967b, 353-367
V an Dijk (ter perse) (door M.K.A. van den Berg)

ALIJT BAKE: HANDSCHRIFTEN

Op grond van het bovenstaan de schema k an de handschriftelijke overlevering v an de
werken v an Alijt Bake in drie groepen worden verdeeld. Aan de b as is v an de eerste groep
staat Brussel, KB, 643-644, dat is ontsta an rond ca. 1450. Het gaat om een convoluut,
bestaande uit twee delen. Het eerste bevat het Ridderboec (zie Warnar 1995), het tweede
valt opnieuw in twee stukken uiteen, waa rv an het laatste stuk (II B) De mystieke mondkus
v an Willem Jordaens (t 1372) weergeeft (ed. Reypens 1967; zie verder Noë 1993). Het
eerste stuk v an het tweede deel (ii A; f. 114ra-198va) besluit met een colofon waarin
wordt gezegd dat Alijt Bake dit heeft gemaakt in of omstreeks 1446 (geciteerd in § 8.3
1446). Of dat kan slaan op alles wat h an d 2 in hs. 643-644 heeft geschreven, staat nog ter
discussie: de f.114ra-154va bevatten een reeks preken v an Johannes Tauler, Meister Eckhart en enkele an onieme stukken, in een zuivere weergave. Het is zeer wel mogelijk dat
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Alijt Bake deze se ri e samenstelde. Zeker is dat zij degene is die het tekstgedeelte op f.
154va-198va heeft geschreven dan wel samengesteld (zie ook § 8.3 1446). Uitvoe ri ger
over hs. Brussel, KB, 643-644 h an delen Lieftinck 1936, 11-26, Lieftinck 1948, Lievens
1958a, 189-194, Deschamps 1972, nr. 87, Ubbink 1978, 135-140, Scheepsma 1995e,
223-228 en Scheepsma (ter perse).
We beperken ons in dit overzicht tot de folia waa ri n Bakes h an d zonder meer aanwijsbaar
is. Eerst volgt een overzicht v an de inhoud. Terzijde zij opgemerkt dat de teksten in dit
blok vaak v an verbindende teksten zijn voorzien die ook van de h an d v an Alijt Bake zijn.
Deze zijn, behalve de proloog, niet afzonderlijk onderscheiden:
f. 154va
f. 145va-156r
f. 156rb-157rb

157rb-158rb
158rb-159ra
159ra-163vb
163vb-166va
f. 166va-171 ra
f. 171 ra-177ra
f. 177ra -b

f.
f.
f.
f.

f. 177rb-177va
f. 177va -181 rb
f. 181 va- 197vb
f. 197vb-198va
f. 198va

proloog (ed. Lieftinck 1936, 18-19, Lievens 1958a, 189-190 en
Spaapen 1968b, 225)
Bernardus v an Clairvaux, Jordanus v an Quedlinburg, sermoen op
Mat. 21,8 (Lievens 1958a, 69-70, sermoen f, en Ampe 1963, 41-43)
Jordanus van Quedlinburg, sermoen op Mat. 21,8 (ed. Lievens 1958a,
93-101, naar dit hs.)
Jordanus v an Quedlinburg, sermoen op Mat. 21,8
Jordanus v an Quedlinburg, sermoen op Mat. 21,8

De louteringsnacht van de actie
De weg der victorie
begin v an De weg van de ezel
De vier kruiswegen inclusief Een lichtere weg (ingevoegd?)
exempel over de maagd Machtelt en een an onieme kluizenares (zie
Mulder-Bakker 1996)
vervolg v an De weg van de ezel

De lessen van Palmzondag
Een merkelike leerrnghe (Boecxken vander passien)
De trechter en de spin
colofon (ed. Lieftinck 1936, 22, Lievens 1958a, 193-194, Spaapen
1966, 11, Deschamps 1972, 241, Scheepsma 1992a, 147 en Scheepsma 1995e, 224 en 233-234)

In de proloog kondigt Alijt Bake zeven sermoenen over het ev an gelie v an Palmzondag
(Mat. 21,8) aan. De eerste is een merkwaardig conglomeraat v an Bemardus-citaten en
sermoen 188 v an Jordanus. In wat Bake als het tweede sermoen van Jordanus beschouwt,
zijn de sermoenen 186, 187 en 188 ondergebracht (zie ook BRONNEN). Daarna zal zij zelf
de pen ter h an d nemen om de punten die deze grote meester ona an geroerd liet, ook nog te
beh an delen. In feite zijn deze teksten, die in het onderzoek doorgaan s als kloosteronderrichtingen worden aangeduid, toelichtingen op de preken v an Jordanus. Editeur Spaapen
voorzag ze v an (niet altijd even toepasselijke) titels: De louteringsnacht van de actie, De
weg der victorie, De weg van de ezel en De lessen van Palmzondag. Het is tot dusver niet
mogelijk gebleken om vijf teksten van Alijt Bake te onderscheiden: Lievens 1958b,134138 kwam tot d ri e, Spaapen 1968b, 225-226 telde er vier en splitste daarom De lessen
van Palmzondag in twee delen.
Drie van deze kloosteronderrichtingen zijn alleen maar in hs. Brussel, 643-644 overgeleverd. De uitzondering wordt gevormd door De weg der victorie, dat bekend is uit d ri e
andere h an dschri ft en. In hs. Amsterdam, UB, I F 51, gedateerd ca. 1490, beslaat de tekst
de f 154r-159r (over het hs. Lievens 1966, 419-428); dit bevat tevens De vier
kruiswegen. In hs. Den Haag, KB, 135 F 12 (olim Huissen, Bibliotheca Praedicatorum nr.
4 en olim Nijmegen, Albertinum), geschreven op papier v an ca. 1462 en vermoedelijk
afkomstig uit het klooster Sint-Katharinendaal te H as selt, komt De weg der victorie voor
op de f. 43r-45v (over het hs. Lievens 1958b, 148-151 en Spaapen 1969, 277-278).
Daarop volgt Vanden seven clederen die men biden cruce uut trecken sal, onmiskenbaar
een redactie v an het Boecxken vander passien. Ten slotte is er hs. Uden, Museum voor
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Religieuze Kunst, (olim Den Bosch, Bisschoppelijk Museum, 401), gedateerd op het
einde van de 15e eeuw (over het hs. Lievens 1958b, 147-148). De weg der victorie beslaat
hier de f. 3r-23r en wordt direct gevolgd door De vier kruiswegen.
De tekst die wel als het hoofdwerk v an Alijt Bake wordt beschouwd, De vier kruiswegen,
is in de Brusselse Bake-codex zonder toelichting en zonder afzonderlijke markering
ingepast in de onderrichting De weg van de ezel. Bovendien is juist deze redactie corrupt
(Spaapen 1966, 14-15). Het is niet precies duidelijk wat er is gebeurd. Had Alijt Bake De
vier kruiswegen al geschreven, wellicht nog in een kladversie, en voegde zij het traktaat
hier in (samen met het exempel over Machtelt en de kluizenares), op een plaats die haar
als toep as selijk voorkwam? Of heeft een latere redacteur de waarde v an deze beschouwing over het lijden v an Jezus Christus ingezien en deze geïsoleerd uit het grotere geheel
v an het traktaat over de ezel? Opgemerkt moet nog worden dat het Brusselse h an dsch rift
De vier kruiswegen v an een aan hangsel voorziet met de titel Een lichtere weg (ed.
Spaapen 1966, 58-61). In de overlevering is dat niet al tijd meegekopieerd.
De vier kruiswegen is het meest verbreide werk v an Alijt Bake. Na as t Brussel, 643-644
kennen we hs. Amsterdam, us, I F 51, f. 159*-180 en hs Uden, f. 23a-104r, wa ar in het
samengaat met De weg der victorie (zie hierboven). Verder komt De vier kruiswegen
voor in hs. Brussel, Stadsarchief, 2915, f. 111a-128b, daterend v an omstreeks 1500 (over
het hs. Des Marez 1907, Verschueren 1931, dl. 1, 77-80 en Jan van Ruusbroec 1981, nr.
70); het bevat ook het eerste Devote epistel (zie bijlage ii, Geestelijke brieven). In hs.
Leuven, UB, D 481 (ohm Mechelen, k an unnik Muyldermans), geschreven op papier v an
1524-1531, dat bij de Leuvense bibliotheekbrand in 1940 verloren is gega an , stond onze
tekst op f. 88-106v (over het hs. Persoons 1966, 431-433). De hs. Amsterdam en Uden
zijn kennelijk verw an t, w an t beide hebben een epiloog die afwijkt v an de lezing in hs.
643-644 (vgl. Spaapen 1966, 15 en 56 n. 31 en Lievens 1966, 423); bovendien ontbreekt
in deze beide codices het aanhangsel Een lichtere weg. Het verloren geg an e Leuvense
handschrift geeft, voorzover uit de beschrijving v an Persoons valt op te maken, dezelfde
redactie als hs. Brussel, KB, 643-644. Ook hs. Brussel, Stadsarchief, 2915 sluit zich bij
deze redactie aan (vgl. Spaapen 1966, 15-16).
Ongetwijfeld de meest problematische tekst in het Brusselse h an dschrift is Een merkelike
leeringhe, ook wel aangeduid als het Boecxken vander passten (f. 181 va-197vb). Spaapen
twijfelt nergens aan de authenticiteit v an dit werk, maar Peeters 1968, 23-52 beargumenteert uitvoerig waarom Alijt Bake niet de auteur kan zijn. Volgens hem levert Bake onder
het opschrift Een merkelike leeringhe een redactie v an een oudere tekst, het Bouxkijn

vanden inwendeghen navolghen des levens ende der passien ende crucen ons heren Jhesu
Christi den mensen leerende ende brenghende tot alder volcomenheit, dat omstreeks
1435 zou zijn geschreven door een religioes vader. De tekst daarv an is volgens hem het
zuiverst overgeleverd in de post-incunabel Boecxken van den inwendighen navolgen des
levens ende des cruces ons heren uit 1514 (zie hieronder). Voor Peeters is Merkelike leeringhe niet meer d an een tekst waa ri n de Gentse priorin al kopierende hier en daar enige
toevoegingen heeft gemaakt.
Hoewel het mij niet mogelijk is op dit moment Peeters' reconstructie v an de
tekstgeschiedenis ove rt uigend te weerleggen, heb ik wel enige kanttekeningen. Een zwak
punt is wel dat Bakes Merkelike leeringhe in het Brusselse h an dschrift de oudste
tekstgetuige v an het enigmatische Boecxken vander passien is. Het gat tussen het veronderstelde origineel uit ca. 1435 en de oudste druk van 1514, met de zuiverste weergave
v an de tekst, wordt dus al leen d an kzij Alijt Bake enigszins gevuld. Bovendien is Mijn
beghin ende voortganck 20, r. 172-174 de oudst bekende tekstplaats waarin naar de thematiek v an de vee rt ien klederen die men af moet leggen, wordt verwezen. De beide terloopse vooruitwijzingen in Weg der victorie r. 293-295 en 300-302 naar het Boecxken
kunnen m.i. ook op Bakes auteurschap wijzen. Het zou mij niet verbazen als na grondige
bestude ri ng v an tekst en context zou blijken dat Alijt Bake wel de auteur is v an Een
merkelike leeringhelBoecxken vander passien, al moet ik toegeven dat die veronderstelling vooralsnog meer op intuïtie d an op h ar de argumenten berust. Het staat hoe d an

255

BIJLAGE II
ook vast dat Een merkelike leeringhelBoecxken vander passien zeer nauw met de leer van
Alijt Bake is verbonden (vgl. Scheepsma 1992a, 163-164 en Mertens 1995b, 125 en 207
n. 37).
Er is één handschrift waarin het Boecxken vander passien is overgeleverd in de redactie
van Bakes Merkelike leeringhe, nl. hs. Den Haag, KB, 135 F 12, f. 46r-93v. Het draagt
daar de titel Vanden seven clederen die men bijden cruce uut trecken sal; de tekst is (niet
geheel betrouwbaar) uitgegeven in de bovengenoemde doctoraal-scriptie van D. Bloemkolk. Deschamps 1977, 682 signaleerde nog een derde handschrift van het Boecxken:
Brussel, KB, Iv 788. Deze redactie wijkt sterk af van wat Een merkelike leeringhe en het
Haagse handschrift bieden. De tekst is onderverdeeld in 25 kapittels, net zoals in de drukken (zie hiervoor). Is hs. Brussel, KB, Iv, 788 het voorbeeld geweest voor de gedrukte
overlevering, of is er hier naar een druk gekopieerd?
Het Boecxken vander passien c.q. Een merkelike leeringhe is vanaf het jaar 1514 diverse
keren gedrukt. Hier volgt een overzicht (vgl. Lievens 1958b, 142 n. 2):

Boecxken van den inwendighen navolgen des levens ende des cruces ons heren.
Antwerpen, Henr. Eckert van Homberch, 2 mei 1514 (Nijhoff & Kronenberg 19231971, nr. 445)
Boecxken vanden inwendighen navolgen des levens ende des cruces ons heren. Leiden,
Jan Seversz, 1519 (Nijhoff & Kronenberg 1923-1971, nr. 446)
Boecxken vanden inwendighen navolgen des levens ende des cruces ons heren, Antwerpen. Mich. Hillen van Hoogstraten (Nijhoff & Kronenberg 1923-1971, nr. 447)

Een devoet boecxken vanden inwendighen navolghen des levens ende des cruces
ons heeren. Antwerpen, Henr. Eckert van Homberch, 2 mei 1514 (Nijhoff & Kronenberg 1923-1971, nr. 2532)

Boecxken vanden inwendighen navolghen des levens ende des cruces ons heeren.
Antwerpen, Henr. Eckert van Homberch, 10 juli 1516 (Nijhoff & Kronenberg 19231971, nr. 0207)

Een devoet boecxken vanden inwendighen navolghen des levens ende des cruces
ons heeren. Antwerpen, Henr. Eckert van Homberch, 1517 (Nijhoff & Kronenberg
1923-1971, nr. 0208).
Peeters 1968, 27 laat zien dat het tekstcomplex uit hs. Brussel, KB, 643-644 de bron vormt
voor Bruygoms Mantelken van de Mechelse franciscaan Frans Vervoort (t 1555). Of Vervoort precies dit handschrift gebruikte of een ander, verloren handschrift uit dezelfde traditie, is niet bekend. Vervoort laste uit dit complex Een merkelike leeringhe van Alijt
Bake in, en verder twee preken van Johannes Tauler (ed. Vetter 1910, nr. 65 en Helander
1923, 346-351, en Corin 1924-1929, dl. 2, nrs. 15 en 27). Dezelfde combinatie komt voor
in het Boecxken vanden inwendighen navolgen uit 1514 en de latere drukken. Volgens
Peeters putte Vervoort inderdaad stevig uit het werk van Bake, overigens zonder bronvermelding, maar greep zij op haar beurt op een oudere bron terug. Wanneer Peeters ongelijk
zou hebben en Bake de auteur zou zijn van Een merkelike leeringhe, zou haar passiemystiek op grote schaal verbreid zijn geraakt. Bruygoms mantelken werd in 1554 gedrukt bij
Jan Ghelen in Antwerpen; daarna volgden herdrukken in 1563, 1607 en 1646 en wellicht
nog een vijfde (vgl. Peeters 1968, 24). Bovendien verscheen in 1596 een Franse vertaling
onder de titel Mantelet de l'espoux, die in 1621 een herdruk mocht beleven. Dat boek
werd door de blinde Franse karmeliet en mysticus Jean de Saint-Samson uit zijn hoofd
geleerd en in zijn eigen mystiek geïntegreerd (Peeters 1968, 23).
De laatste tekst van de hand van Alijt Bake in het Brusselse handschrift is De trechter en
de spin (f 197vb-198va). Er zijn geen andere tekstgetuigen van gevonden, wat gezien het
nogal persoonlijke karakter ervan niet hoeft te verbazen. Het Bake-deel in hs. 643-644
wordt besloten met het inmiddels bekende colofon.
De tweede groep bestaat uit maar een handschrift, namelijk Gent,
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autobiografische geschriften van Alijt Bake (over het hs. Lievens 1958b, 146-147,
Spaapen 1967a, 210-216 en Scheepsma 1994, 110-111). Het bevat het eerste deel van
Bakes tweedelige autobiografie, nu bekend onder de titel Mijn beghin ende voortganck,
en de Brief uit de ballingschap. Er is in het geval van dit handschrift sprake van
`huisoverlevering' uit Galilea te Gent. In het jaar 1613 kopieerde de toenmalige rector,
Jacobus Isabeels, grote stukken uit de geschriften van Alijt Bake, onder de verzuchting
dat hij met een onvolledige legger moest werken (vgl. het citaat bij Spaapen 1967a, 214).
De rector bewerkte het autobiografische materiaal in ieder geval voor een deel tot een
klassieke vita, een verhaal waarin een religieus leven aan de lezer ten voorbeeld wordt
gesteld. Isabeels' bewerking moet wellicht worden verbonden met de Contra-Reformatie,
die de middeleeuwse mystieke traditie in de Zuidelijke Nederlanden weer deed herleven
(vgl. Vandenbroeck 1994b, 139-141 en Mertens 1995b, 117-118). In 1705 werd het afschrift van Isabeels op zijn beurt gekopieerd door Augustina Baert, een koorzuster van
Galilea; er bleef dus belangstelling voor het leven van de illustere priorin uit de 15e
eeuw. Dankzij de kopie van zuster Baert beschikken wij nu nog over de levensgeschiedenis van Alijt Bake.
De derde groep vormt in zekere zin een restcategorie, maar ook hier openbaren zich in het
perspectief van de overlevering opmerkelijke patronen. Hs. Gent, UB, 3854 bevat ook nog
twee korte traktaatjes, getiteld Van drie pointen die toebehooren een volmackt leven en
Van dril pointen die behooren tot een beschouwende leven, waarvan de inhoud in bewerkte vorm terugkeerde in De vier kruiswegen en Mijn beghin ende voortganck.
Bovendien is er enige verwantschap met Een merkelike leeringhe aanwijsbaar. Op grond
van die overeenkomsten schreef ik, mede op aangeven van Spaapen, beide tekstjes aan
Alijt Bake toe (Scheepsma 1992a, 159-166). Later bleek dat beide traktaatjes voortkomen
uit een veel oudere Latijnse traditie, die wellicht teruggaat op de 13e-eeuwse begijnenleider Hendrik van der Calster (t1302) (Ampe & Peeters 1952). De beide traktaatjes over
het schouwende en het volmaakte leven komen in de volgende middeleeuwse handschriften voor: Amsterdam, UB, I G 25, f. 175a-179a (ed. De Man 1937, 567-569); Den
Haag, KB, 128 G 18, f, 256r-259v; Londen, British Library, Ms. Egerton 676, f. 300r302r; Utrecht, UB, 1035 (5 L 8), f. 15r-19r; daarbij voegt zich nog Gent, UB, 3854 (zie
boven), p. 182-211, uit 1705. In de hs. Amsterdam, Den Haag en Utrecht komen de beide
traktaatjes voor in samenhang met het Spiegelkin van bekeering (ed. Moll 1854, dl. 1,
242-249 (bijlage Iv); vgl. De Vreese 1900-1902, dl. 2, 481 n. 2 en 3 en Scheepsma 1994,
n. 5). Het Londense handschrift wijkt van deze traditie af: het behandelt de zes punten
over het schouwende en het volmaakte leven samen en schrijft ze toe aan ene broeder
Hendrik van Haarlem, die de zes punten voor zuster Matken gemaakt zou hebben (De
Flou & Gailliard 1895, 104-119; Brugmans 1895, 408 en Priebsch 1901, 64-65, nr. 87).
De onduidelijkheid omtrent overlevering en auteurschap maakt het noodzakelijk dat de
toeschrijving van beide traktaatjes aan Alijt Bake wordt opgeschort. Wel heeft de Gentse
priorin onmiskenbaar een belangrijke rol gespeeld bij de verbreiding ervan in de Middelnederlandse traditie (Scheepsma 1994, 106-108).
In de handschriftelijke overlevering doen zich enkele andere interessante verschijnselen
voor. In de eerste plaats is er het Gentse handschrift uit 1705, waarin naast Bakes
autobiografische werken de beide traktaatjes zijn opgenomen waarvan de priorin in Mijn
beghin ende voortganck 45 de inhoud heeft samengevat. Dit hs. bevat ook het Boek van
de negen velden van Rulman Merswin, waaraan Bake eveneens veel te danken had (zie §
8.2). Een andere verbindende schakel in de traditie vormt hs. Utrecht, UB, 1035 (5 L 8).
Het bevat niet alleen de traktaatjes over het volmaakte en het schouwende leven en het
Spiegelkijn, maar ook Die memorie vander passien ons heren, waarin een sterk bekorte
parafrase van Mijn beghin ende voortganck te herkennen is (Scheepsma 1994). Hier duikt
dus een authentiek werk van Alijt Bake op in de nabijheid van de beide traktaatjes die zo
verwant zijn met haar oeuvre. Toekomstig onderzoek zal mogelijk meer van dergelijke
contextuele samenhangen in het werk van Alijt Bake aan het licht brengen.
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Uit dit overzicht blijkt overduidelijk dat het oeuvre van Alijt Bake allesbehalve vast ligt.
Het is niet uitgesloten dat, nu de priorin Gent meer in de belangstelling komt te staan en
haar werk meer bekendheid krijgt, er meer teksten en handschriften worden gevonden.
Bij wijze van voorschot volgen hier enkele casus die ik niet uit heb kunnen werken. Hs.
Uden en hs. Amsterdam, UB, I F 51 geven een epiloog op De vier kruiswegen, die Spaapen
aan Bake toe wil schrijven. (Spaapen 1966,15 en 57-58 n. 31). In hs. Gent, UB, 3854 gaat
de tekst van het traktaatje over het godschouwende leven op p. 188 over in een andere
tekst, die aanvangt met een citaat v an Bemardus van Clairvaux en die vrij uitvoerig op de
geestelijke riddersymboliek ingaat (vgl. § 8.3 1446). Omdat dit h an dsch ri ft steeds teksten
geeft die ofwel v an Alijt Bake zelf zijn ofwel door haar gerecipieerd, dringt de vraag zich
op of dit werkje misschien ook v an haar h an d is (vgl. Scheepsma 1992a, 150). Inmiddels
is duidelijk dat het `Bemardus-traktaat' qua sfeer en beeldgebruik dicht tegen Ruusbroec
aanleunt (met d an k aan H. Noë te Nijmegen). G. Warnar (BNM, Leiden) maakte mij
tenslotte attent op hs. Gent, UB, 2433 daterend v an eind 16e eeuw, waarin een tekst met
het opschrift Hoemen Godt alderbest bevindt met lijden ende laeten [...lende reynicheijt
des herten voorkomt. In de wetenschap dat het begrippenpaar laten en lijden' zo
ongeveer het sjibbolet is waaraan men de werken v an Alijt Bake k an herkennen, heb ik
deze tekst nader onderzocht. De in de titel aangekondigde combinatie komt er echter niet
in voor. Hoewel de inhoud wel aan Bake doet denken, zijn er vooralsnog geen redenen
om de genoemde tekst tot haar oeuvre te rekenen.
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ALIJT BAKE: SCHEMATISCH OVERZICHT

Hieronder zijn de werken v an Alijt Bake en de Bake-h an dsch ri ften in schema gezet. Op
de tekst-as staan de werken in de volgorde waari n men deze in de bel an g rijkste codices
aan tre ft . De h an dschriften zijn al fabetisch geordend. De teksten waarv an de authenticiteit
omstreden is, zijn tussen rechte haken geplaatst. Ze worden hier opgenomen omdat zo
overleveringsverbanden kunnen worden weergegeven.

LA
Al

WV

WE

•

VK

LW

LP

ML

TS

.

.

.

•

MB

BB

MP

A2
B1

.

.

VL

SL

'

•

.

.

•

.

.

B2

•

BS
G

.

.

H1

I

•

112

.

•

Ld
Lv

•

Ud

•

•

Ut

•

'

Amsterdam, UB, I F 51

BB

Brief

Al

LA

Louteringsnacht

A2

Amsterdam, UB, I G 25

LP

Lessen van Palmzondag

B1

Brussel, KB, 643-644

LW

Lichtere weg

B2

Brussel, KB, IV 788

MB

Mijn beghin ende voortghanck

BS

Brussel, Stadsarchief, 2915

[Merkelike leeringhe (of

G

Gent, UB, 3854

Boecxken vander passien)]

H1

Den Haag, KB, 128 0 18

Memorie

H2

Den Haag, KB, 135 F 12

[Scouwenden leven]

Lv

TS

Trechter en spin

Ld

VK

Vier kruiswegen

Ud

Uden, Museum voor Religieuze Kunst [z sign]

Ut

Utrecht, UB, 1035 (5 L 8)

ML

=

MP
SL

=

VL

[Volmaeckt leven]

WE

Weg van de ezel

WV

Weg der victorie

olim hs
=

Leuven. UB, D 481

Londen, British Library, Ms

259

Egerton 676

•

BIJLAGE II
ALIJT BAKE: BRONNEN

Er is nog geen diepgaan d onderzoek naar de bronnen v an Alijt Bake ondernomen. Wel
wordt steeds duidelijker hoe sterk zij, net als de meeste moderne devoten, op de traditie
heeft gesteund. De bel angrijkste aanwijzing over ha ar geestelijke voorg an gers geeft Bake
zelf: Och, alleen ken ic een meester inder godheit die daer of leert, die devote Thauler,
die gaet hem naere dan ic ye hoerde in enigen scriften. [...] Ende heer Jan Ruusbrueck
ende syn cock comen hem oec seer nae, ende Augustinus, Barnardus, Rychardus, Dyonisius (Memorie, r. 140-146). Verder beva tten haar werken allerlei an dere impliciete en
expliciete verwijzingen naar de geestelijke literatuur. Hieronder volgt een alfabetisch
overzicht v an Bakes bronnen, waarbij eerst de referentie(s) in haar werk(en) wordt
gegeven en vervolgens wordt getracht de bedoelde teksten en eventueel de h an dsch ri ften
te identificeren. Andere overzichten v an bronnen v an Alijt Bake in Lievens 1958b,140142, de noten bij de editie van de p as geciteerde passage uit de Memorie (ed. Scheepsma
1994) en V an Dijk (ter perse), § 1.3.3. Dit overzicht pretendee rt geen volledigheid.
Augustinus: Memorie, r. 145; Weg der victorie r. 201 en 285
Bake citeert regelmatig uit de werken van Augustinus, jammer genoeg zonder na ar
bepaalde teksten te verwijzen. Een merkelike leeringhe, waarv an de authenticiteit niet is
gewaarborgd, bevat ook diverse referenties a an deze kerkvader.
Beatrijs van Nazareth
Spaapen 1968b, 242-243 n. 45 signalee rt overeenkomsten in de m anier waarop Alijt Bake
en Beatrijs het thema `minn e benaderen.
Bernardus van Clairvaux: Memorie, r. 145; Weg der victorie, r. 135, 157, 162, 166, 201202, 226, 244 en 272
Bake referee rt geregeld aan werken v an Bernardus, zonder nadere bronvermelding.
Spaapen gaat in zijn editie v an De weg der victorie op de herkomst in; hij wijst daarbij
Bernardus' derde sermoen In tempore resurrect als bron aan (Spaapen 1969, 290 n. a en
292 n. b en d). In Weg der victorie r. 135-176 wordt v rij uitvoerig gezinspeeld op het
bekende beeld v an het mirrebundeltje, dat aan Bernardus ontleend is (vgl. Mikkers 1953,
174). Ook Een merkelike leeringhe bevat diverse verwijzingen naar Bernardus.
Bouxkijn vanden inwendeghen navolghen
Volgens Peeters 1968, 23-52 heeft Alijt Bake met Merkelike leeringhe een bewerking
geleverd v an een ouder boek, dat volgens hem de titel Bouxkijn vanden inwendeghen navolghen droeg. Peeters schrij ft het toe aan een an onieme religioes vader en datee rt het c a.
1435; hij oppe rt nog heel voorzichtig de mogelijkheid dat Thom as v an Kempen de auteur
is. Wanneer Peeters' reconstructie klopt, d an is dit Bouxkijn een bel an grijke bron geweest
voor Alijt Bake. In Mijn beghin ende voortganck 20, r. 712-714 wordt verwezen naar de
veerti en klederen die men a an het kruis dient af te leggen, de dragende thematiek van het
Boecxken vander passien. In Bakes leer neemt de combinatie `laten en lijden' een bijzondere plaats in (zie Spaapen 1967a, 8-12; vgl. Scheepsma 1992a, 159-164 en Scheepsma
1994, 107 n. 7). Deze combinatie komt al voor in de epiloog op Merkelike leeringhe in
het Brusselse h an dsch ri ft; wanneer dat een bewerking is v an het Bouxkijn, d an is het
Bouxkijn een bron van essentiële betekenis voor Alijt Bake.
Dionysius (de Areopagiet?): Memorie, r. 145-146
Het is niet bekend op welke m an ier Bake het werk v an deze neo-platonist kende; wellicht
waren de preken v an Joh annes Tauler haar bron (vgl. Gnadinger 1993, 394-400).
Ove ri gens is het mogelijk dat Bake heeft gedoeld op de ka rt uizer Dionysius v an Rijkel,
een tijdgenoot.
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Hadewijch
Van Dijk (ter perse), § 1.3.3 wijst op sterke overeenkomsten tussen Alijt Bake en
Hadewijch, zonder concrete vindplaatsen aan te wijzen. Spaapen 1968b, 242-243 n. 45
signaleert overeenkomsten met Hadewijch inzake de omgang met het thema `minne'.

Hendrik van der Galster van Leuven: zie Van drije pointen
Jacob van Maerlant (?): Lessen van Palmzondag, r. 33-34
Bake verwijst hier naar de `destructie' van Jeruzalem. Spaapen 1968b, 236 n. 12 denkt
dat zij een vertaling van De bello judaico v an Flavius Josephus gebruikte. Maerlant
leverde die in de Wrake van Jerusalem, een werk dat hij liet volgen op zijn Rijmbijbel
(vgl. Lievens 1958b, 141 en Van Oostrom 1996, 494).

Jan van Leeuwen: Memorie, r. 144; Mijn beghin ende voortganck 63, r. 102-120
Alijt Bake kende de verzamelredactie van tien werken van de goede kok (Spaapen 1967a,
326 n. 63a en b en Geimaert & Reynaert 1993). Axters 1958, 232-233 meent dat Bake
haar beschouwingen over het binnenste van Christus aan de kok van Groenendaal ontleent.

Jan van Ruusbroec: Memorie, r. 144; Mijn beghin ende voortganck 3, r. 55 en 63, r. 102120
Spaapen 1967a, 326 n. 63c vermoedt dat Bake Die geestelike brulocht en Een spieghel
der eeuwigher salicheit kende, aangezien die het meeste over de gelatenheid zeggen. De
verwijzing naar de `bedrogen geesten' in Mijn beghin ende voortganck is afkomstig uit
Vanden vier becoringhen (Van Dijk (ter perse)) of uit het slot van het tweede deel van de
Brulocht (mededeling Th. Mertens).

Johannes Tauler: Memorie, r. 140-141
Concrete ontleningen aan Tauler zijn tot dusver niet of nauwelijks aangewezen, maar wie
zijn preken leest (ed. Vetter 1910 en Corin 1924-1929; Spaapen 1966, 24 n. 155 wijst op
een overeenkomst tussen De vier kruiswegen en Vetter 60) of zich in zijn leer verdiept
(Gnadinger 1993, 104-410 en Ruh 1990-..., dl. 3, 478-526), herkent meteen de overeenkomsten: Tauler wil bij voorbeeld lesmeister zijn, en geen lesmeister. Wellicht dat de
dominicaan Alijt Bake meer aansprak dan bijv. Ruusbroec, omdat hij zich in zijn preken
rechtstreeks en op concrete wijze tot kloosterzusters richtte. Galilea beschikte sedert ca.
1440 over een handschrift met sermoenen van Tauler: Brussel, KB, 2283-2284 (daarover
Lieftinck 1936, 3-10 en 432-434). Dit handschrift is vermoedelijk de legger geweest voor
de Tauler-preken uit handschrift Brussel, KB, 643-644 (zie boven); het is goed mogelijk
dat Alijt Bake verantwoordelijk is voor het kopiëren en het herschikken van de reeks van
sermoenen van Tauler en Eckhart en enkele anonymi in dit handschrift. Over de werken
van Tauler in hs. 643-644, evt. in verband met Bake, zie Lieftinck 1936, 369-371, Ampe
& Peeters 1952, Peeters 1966, Peeters 1968, 29-35 en Scheepsma (ter perse)

Jordanus van Quedlinburg: o.m. hs. Brussel, KB, 643-644, f. 154va, 154va, 156rb, 163va,
163vb; vgl. Louteringsnacht, r. 54.
Alijt Bake heeft zich intensief beziggehouden met de sermoenen die de augustijner eremiet Jordanus van Quedlinburg (1 . 1370 of 1380) schreef n.a.v. het evangelie voor
Palmzondag (Mat. 21,8). In zijn Opus postillarum dragen deze preken de nummers 186,
187 en 188 (over deze prekenverzameling Lievens 1958a, resp. 6-13 en 27-36). Bake
heeft deze drie gekopieerd, alsmede een sermoen over het evangelie van Palmzondag, dat
echter gelezen zou moeten worden op de eerste zondag van Advent (vgl. Lievens 1958a,
69-70, die het als sermoen f aanduidt). Ampe 1963, 41-43 laat zien dat hier door een kopiistenfout een deel van Jordanus' sermoen 188 is gecontamineerd met preekfragmenten
van Bernardus van Clairvaux. Bake voorzag de sermoenen van Jordanus van een uitvoe-
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rig commentaar in de vorm van vijf (vier) kloosteronderrichtingen over het evangelie van
Palmzondag (zie § 8.3 1446). Het lijkt soms of zij daarbij gebruik maakt van andere sermoenen van Jordanus; wanneer zij actie boven contemplatie stelt (vgl. § 8.3 1446), lijkt
zij in het voetspoor van de augustijn te treden (vgl. Saak 1996, 322-324). Mogelijk heeft
Jordanus' allegorese van de palmtakken die men bij de intocht van Jeruzalem op de straat
legde en die bij hem staan voor kwalijke eigenschappen die men af dient te snijden, als
model gediend voor Een merkelike leeringhe/Boecxken vander passien, dat misschien
van Bakes hand is (zie boven).
Hoe Bake aan haar legger kwam, is niet duidelijk. Lievens 1958a, 32 wijst erop dat hs.
Brussel, KB, 643-644 een van de oudst bekende Middelnederlandse Jordanus-handschriften is, maar dat het desondanks toch reeds bewerkte teksten weergeeft. Die bijzonderheid deelt het overigens met het Diepenveense hs. Deventer, SAB, I, 49 (101 E 7). Het
klooster Galilea had wel een handschrift van de Middelnederlandse vertaling van de
Meditationes de passione Christi van Jordanus van Quedlinburg, dat door de stichter Jan
Eggaert (t1452) geschonken was: Brussel, KB, II 6644, daterend van ca. 1440 en afkomstig uit Holland (het ontbrak in het overzicht van Jordanus-handschriften bij Lievens
1958a, maar zie Deschamps 1960, Deschamps 1972, nr. 82, Willeumier-Schalij 1979 en
Biemans 1984, nr. 178: op de f. 2r-5r Die passie ons heren in de vertaling van Johan Scutken). De Meditationes is een passie-overweging bestaande uit 65 artikelen en een aantal
gebeden. In de druk van Jordanus' hoofdwerk, het Opus postillarum, in 1483 verschenen
te Straatsburg, zijn de Meditationes opgenomen onder de nummers 189-254 (over de
Meditationes Lievens 1958a, 13-19 en 37-51 en Willeumier-Schalij 1979, waar een editie
van de gebeden wordt gegeven).

Meister Eckhart
In hs. Brussel, KB, 643-644 zijn twee Eckhart-preken opgenomen en daarnaast enige teksten waarin aan de dominicaanse meester is ontleend (Ubbink 1978, 135-140 en Ubbink
1985, 162-163). Als Alijt Bake verantwoordelijk is voor de serie preken in dit hs. (zie
boven), dan heeft zij dus ook werk van Eckhart gekend, zij het vermoedelijk zonder zijn
naam te kennen (vgl. Lieftinck 1936, 369-371). Bakes pleidooi voor het actieve boven het
contemplatieve leven in Louteringsnacht doet wel enigszins denken aan Eckhart (zie §
8.3 1446, n. 44). Dresen 1988, 320-321 wijst verder op overeenkomsten tussen Mijn
beghin ende voortganck en Eckharts omstreden scheppingsleer. Bake kan mede via het
werk Jordanus van Quedlinburg (zie boven) met het gedachtegoed van Eckhart bekend
zijn geraakt. Jordanus citeert in zijn preken rijkelijk uit Eckhart (J. Koch 1963,145-148
en Ampe 1963, 14-27).

Origenes: Trechter en spin, r. 87
Bake verwijst ter plaatse naar de levensgeschiedenis van Origenes; hoe zij die heeft
gekend, is onduidelijk.

Richard van Sint-Victor: Memorie, r. 145
In De lessen van Palmzondag is duidelijke invloed van Richards traktaat De gradibus
violentae caritatis aangewezen (Spaapen 1968b, 240 n. 37, 242 n. 45, 246 n. 67 en 247 n.
72). Ook kan Bake doelen op het aan Richard toegeschreven Hoogliedcommentaar Explicatie in Cantica canticorum (daarover Mertens 1986, 226-231).
Rulman Merswin: Mijn beghin ende voortganck 68 en 72, r. 426ev
Bake las op 18 december 1440 een geleend exemplaar van het Boecxken dat heet van de
neghen velden oftewel het Neun Felsen Buch (ed. Strauch 1929) in een ruk uit. Het Neun
Felsen Buch kende in de Nederlanden een vrij ruime verbreiding, die vermoedelijk op
gang kwam door het contact tussen Ruusbroec en Groenendaal met de Straatsburgse
godsvrienden (zie o.m. Gnadinger 1993, 96-103 en Mertens (ter perse b)). Welk handschrift Bake heeft benut en waar het vandaan kwam, is niet bekend. Vergelijking met de
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Middelnederlandse bewerking van het Neun Felsen Buch, bekend onder de titel Dal
boeck van den oorspronck (ed. Van Borssum Waalkes 1882), leert dat Bake in Mijn
beghin ende voortganck 72, r. 432-445 een stukje over de negende steenrots (vgl. Van
Borssum Waalkes 1882, 229-230) uit het hoofd heeft geparafraseerd (vgl. Spaapen
1967a, 340 n. 70o). Een van de handschriften waarin het Neun Felsen Buch is opgenomen, onder de titel Boek van de negen velden, is het belangrijke Bake-handschrift Gent,
us, 3854, p. 112-181, in 1705 vervaardigd in Galilea (zie boven). Wellicht werd het
daarin opgenomen omdat de voormalige priorin in Mijn beghin ende voortganck aan dit
werk refereerde (vgl. Spaapen 1967a, 211-212). Rulman Merswin schreef ook een
geestelijke autobiografie, Geschichte der ersten vier Jahre nach der Bekehrung (zie verder Steer 1987b).

Thomas van Kempen; zie Bouxkijn vanden znwendeghen navolghen
Van drije pointen die toebehooren een volmackt leven en Van drij pointen die behooren
tot een beschouwende leven
De toeschrijving van deze beide traktaatjes aan Alijt Bake is voorlopig opgeschort. Er
blijkt o.m. een oudere Latijnse traditie te bestaan die mogelijk met Hendrik van der Calster (1. 1302) uit Leuven in verband moet worden gebracht. Eén bron noemt Hendrik van
Haarlem als auteur c.q. vertaler van de zes punten uit beide traktaatjes (zie Ampe &
Peeters 1952). De stof van de verhandelingen over het volmaakte en het schouwende
leven keert terug in Mijn beghin ende voortganck 45, r. 605-614 en in De vier kruiswegen
16-18, 23 r. 270-276, 24 r. 292-296 en 27 r. 337-342. Tevens wekt de epiloog op Een
merkelike leeringhe sterke reminiscenties aan beide tekstjes (zie Scheepsma 1992a, 159164). Wanneer Bake niet zelfde auteur van beide werkjes is, dan vormen zij dus een belangrijke basis voor haar leer.
Tot slot zij opgemerkt dat de stof uit de traktaatjes (van Hendrik van Leuven?) in de 16e
eeuw door Laurentius Surius onder de titel De virginibus aan Johannes Tauler is
toegeschreven. In dezelfde preek is ook een stuk tekst verwerkt dat Surius onder de titel
Totius vitae spiritualis summa aan Ruusbroec heeft toegekend (zie verder Ampe &
Peeters 1952). Daarmee waren Bakes belangrijkste inspiratoren weer bijeengebracht.
Verder refereert Alijt Bake vaak aan levensfeiten van bekende en minder bekende figuren
uit de kerkelijke geschiedenis. Veel daarvan zal zij aan de hagiografische traditie hebben
ontleend, maar of dat mondeling of schriftelijk gebeurde, is nauwelijks uit te maken. Inzake de schriftelijke traditie zal de Legenda aurea wel haar hoofdbron zijn geweest; ik ga
er voor het gemak vanuit dat Bake de complete viten kende, maar de stof kan haar uiteraard ook anekdote-Bewijs ter ore zijn gekomen.

Leven van Franciscus van Assisi (en zijn gezellen): Mijn beghin ende voortganck 76, r.
551-560
Wellicht kende Bake de zogeheten `franciscaanse traktaten', die onder de devoten wijd
verbreid waren en waarin een leven van Franciscus is opgenomen (vgl. § 6.2, n. 55).

Leven van Jan van Ruusbroec: Weg der victorie, r. 438-442
Bake noemt hier een anekdote over Jan van Ruusbroec, die vermoedelijk is ontleend aan
de vita die Henricus Pomerius toevoegde aan zijn De origine monasterii Viridisvallis (ed.
[De Leu] 1885, 282-308). Vgl. Spaapen 1969, 301 n. j.

Leven van Johannes de Doper: Louteringsnacht, r. 28-34 en 205
Leven van Catharina van Siena: Louteringsnacht, r. 205
Leven van Clara van Assisi: Mijn beghin ende voortganck 76, r. 551-560
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Leven van Kreupele Margriet: Louteringsnacht, r. 205-206
Over deze Margaretha Contracta uit Maagdenburg zie Mulder-Bakker 1996; zij was
bevriend met Mechthild van Maagdenburg. Van haar leven bestaat een Middelnederlands
vertaling, maar geen van de bekende handschriften stamt uit Galilea.

Leven van Longinus: Lessen van Palmzondag, r. 252-257
Leven van Maria: Louteringsnacht, r. 203-204
Leven van Maria Magdalena: Lessen van Palmzondag, r. 478; Mijn beghin ende voortganck 23, r. 817-818.
Leven van Mechthild van Maagdenburg (?): Louteringsnacht, r. 205; hs. Brussel, KB,
643-644, f. 177ra-177rb
Mulder-Bakker 1996 legt de combinatie tussen beide vindplaatsen en komt zo tot de identificatie van Mechthild van Maagdenburg. Mechthild onderhield een vriendschap met de
kreupele kluizenares Margriet van Maagdenburg.

Leven van Nicolaas van Myra: Louteringsnacht, r. 204
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Collatie vi, 150. Op de collaties van Johannes Brinckerinck wordt in § 3.8 en 5.4
uitvoeriger ingegaan.
Er zijn zes levens van Johannes Brinckerinck bekend (vgl. Kohler 1914, 8 n. 2 en
Scheepsma 1996a, 334 n. 5): Latijnse versies in de Dialogus noviciorum (ed. Pohl
1922, 222-227) en in het Chronicon Montis Sanctae Agnetis (ed. Pohl 1922, 515516), beide van Thomas van Kempen (f1471). De Latijnse vite uit B, f. 27r-42r (ed.
Brinkerink 1902b, 323-354) is een bewerkte vertaling naar de langste Middelnederlandse versie in handschrift DV, f. lr-46v (ten dele vertaald in Scheepsma 1993, 721). Andere volkstalige versies bieden hs. Leeuwarden, Provinsjale en Buma Bibliotheek, 686 Hs., f. 142r-156v (ed. Brinkerink 1901a, 22-37) en het Frensweger
handschrift ofwel hs. Utrecht, UB, 8 L 16, f. 44-47 (ed. Alberts & Hulshoff 1958,
62-67). Over de verhouding tussen de verschillende lezingen zie Brinkerink 1901a,
408, Brinkerink 1902b, 317-322 en Kohler 1914, 341-353. Een uitvoerige levensschets van Johannes Brinckerinck biedt Kohler 1914, m.n. 165-202; zie ook Moll
1858a en Breure 1979.
Collatie I, 112 (vgl. n. 1).
Grundmann 1977. Het belang van deze in 1935 voor het eerst gepubliceerde studie
blijkt niet alleen uit regelmatige herdrukken, maar ook uit de recente Engelse vertaling (Grundmann 1995).
Grundmann 1977, 5-6.
Een discussie in feministisch perspectief van het begrip 'religiose Frauenbewegung' bij Degler-Spengler 1984, 88. Als in principe betere alternatieven stelt
zij `vrouwelijke religieuze beweging' of 'religieuze beweging onder vrouwen'
voor.
Degler-Spengler 1985 biedt een historisch overzicht van de geestelijke verzorging
van vrouwen door kloosterorden (cura monialium); over de rol van de cistercienzers, speciaal in België, zie De Ganck 1984. Over de middeleeuwse cisterciënzerinnen in het algemeen zij verwezen naar Nichols & Shank 1995; de dominicanen komen nog uitvoerig ter sprake.
Over de begijnen in de Nederlanden zie Nobel 1970; meer inleidend is Simons
1994 (met bibliografie). Over de pluriforme begijnenliteratuur zie Peters 1988a,
41-100.
Vgl. Van Dijk 1994a. Grundmann eindigt zijn onderzoek in het midden van de 14e
eeuw, maar noemt in de inleiding een groot aantal latere hervormingsbewegingen
waarop zijn inzichten ook van toepassing zijn; de Moderne Devotie is daar een van
(Grundmann 1977, 1-3). Een recent overzicht van laatmiddeleeuwse hervormingsinitiatieven als object van onderzoek biedt Elm 1980b. Ook van belang is
Elm 1989, waar in afzonderlijke bijdragen een groot aantal hervormingen binnen
orden en andere instituties uit Europa worden bestudeerd.
Deze verhouding is een gemiddelde; men vindt gespecificeerde berekeningen in
Rehm 1985, 16, Post 1954a, 160-167 en Post 1968, 265-272.
Over de tweede religieuze vrouwenbeweging van de Moderne Devotie zie m.n
Koorn 1981, 25-35; vgl. bijv. Mol 1992, 62-65.
Een bibliografisch overzicht biedt Dols 1941; verder verschaft het tijdschrift Ons
geestelijk erf jaarlijks overzichten. Belangrijke overzichten van de stand van het
onderzoek bieden Alberts 1958 en Weiler 1984b (de 'vrouwenkwestie' komt bij
geen van beiden aan de orde). De jongste monografie over de Moderne Devotie is
Post 1968. Een mooie inleiding biedt De Bruin, Persoons & Weiler 1984, terwijl
Moderne Devotie. Figuren en facetten 1984 veel nieuw verworven kennis en literatuur bijeenbrengt; de inleiding bij dit laatste werk plaatst de Moderne Devotie in
een breed kerkhistorisch perspectief (Van Dijk 1984a). Andriessen, Bange &
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Weiler 1985 bundelt een groot aantal artikelen over deze beweging.
Post 1968, 259 en 497; hij is hiermee overigens de enige die motiveert waarom hij
aan de vrouwen relatief weinig aandacht schenkt.
Het is ondoenlijk hier een overzicht te geven dat ook maar enigszins op volledigheid zou kunnen bogen; in de loop van mijn betoog zullen nog tal van publicaties worden aangehaald. Beeldbepalend zijn studies als Bynum 1982, Bynum 1987
en Bynum 1991, waarin het eigene van de spiritualiteit van middeleeuwse religieuze vrouwen wordt benadrukt. Thiele 1988 bevat 19 portretten van religieuze
vrouwen (Thiele 1990 geeft een vertaling). De artikelenbundels Dinzelbacher &
Bauer 1985 en Dinzelbacher & Bauer 1988 geven een breed overzicht van het moderne onderzoek. Voor de Nederlanden van groot belang ten slotte zijn de bundel
Mertens 1992 en verder Vandenbroeck 1994a, dat de vrouwelijke religiositeit in
m.n. de Zuidelijke Nederlanden van de 13e tot de 18e eeuw in kaart en in beeld
brengt.
Studies naar Geert Grote en zijn religieuze opvattingen in Post 1968, 51-175 en
Epiney-Burgard 1970; vlotte inleidingen geven Van Dijk 1984b en Weiler 1984d.
Over de stichting van Hendrik Stappe zie Nobel 1970, m.n. 209-215.
Over de geschiedenis van het Meester-Geertshuis zie De Man 1919, m.n. X-LXIX,
Post 1968, 259-265, Epiney-Burgard 1970, 146-158 en Rehm 1985, 35-37. Een
fundamenteel onderzoek naar de Nederlandse zusterhuizen, zoals Rehm 1985 dat
geeft voor de regio Noordwest-Duitsland, ontbreekt helaas. — Er bestaan een korte
en een lange redactie van de statuten van het Meester-Geertshuis, beide uitgegeven
in Post 1952. Post ontwikkelt daar ook de theorie dat de tweede versie, gedateerd
13 juli 1379 en bezegeld door Geert Grote, een vervalsing was die pas in de jaren
1395-1397 tot stand kwam (vgl. Post 1968. 260-265). Weiler 1995 daarentegen
meent dat er van vervalsing geen sprake hoeft te zijn: hij plaatst de eerste redactie
in 1374, het jaar waarin Grote zijn huis openstelde, en houdt de tweede redactie
voor een verbeterde versie die, volgens het opschrift, in 1379 kan worden
gedateerd. Mijns inziens verdient Weilers betoog de voorkeur, al was het alleen
maar omdat zo de idee van een vervalsing achteraf kan worden losgelaten.
Over Johan van den Gronde als rector van het Meester-Geertshuis zie De Man
1919, xxix-xxxi: vgl. Kuhler 1932, 64-67
Post 1952 vermoedde dat de 'vervalste tweede redactie van de statuten van het
Meester-Geertshuis (zie n. 17) door Brinckerinck c.s werd opgesteld om de zusters
van vervolging wegens ketterij vrij te pleiten, aangezien men moeite doet om aan te
tonen dat de Deventer zusters geen begijnen waren. Weiler 1995 laat echter zien
dat ook Geert Grote zelf de noodzaak kan hebben ingezien om deze verdenking van
de vrouwen in zijn huis af te wentelen. Als uitvloeisel van zijn reconstructie heeft
Post Johannes Brinckerinck beschouwd als de grote man achter het `gemene
leven'. Gezien Weilers datering moet Geert Grote zelf al de aanzet tot deze levensvorm hebben gegeven. Overigens wees Koorn 1985, 300 al op het bestaan van
enkele begijnhoven waar het 'gemene leven' eerder al was ingevoerd (vgl. Moderne Devotie. Figuren en facetten 1984, nr. 6, Koorn 1992, 106 en Weiler 1995,
130-132).
Mijn leidraad voor het gebruik van kerkelijke termen is Van Dijk & Mertens 1993;
op p. 358 worden de begrippen 'semi-religieus' en `(vol)religieus' verklaard.
Over de overeenkomsten en verschillen tussen begijnen en zusters zie Koom 1985,
Rehm 1985, 40-42 en Koorn 1986.
Over de Deventer zusterhuizen is nog maar weinig bekend; zie o.m. H. Kronenberg
1917, Schoengen 1941, 49-53, Post 1968, passim, Persoons 1984, 60-63 en A.
Koch 1985, 43-47.
Aan de fraters of broeders van het gemene leven wordt hier verder geen aandacht
geschonken. Zij zijn, ondanks hun geringe aantal, het intensiefst bestudeerd. Nadere informatie over de broeders vindt men in Leesch. Persoons & Weiler 1977-...
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Belangrijke studies zijn Hyma 1950, Van der Wansem 1958, Post 1968, m.n. 197258, 343-468 en 551-631, Elm 1985, Weiler 1997, over de fraters in Nederland, en
de te verschijnen dissertatie van Th. Klausmann (Munster) over de statuten van de
fraterhuizen. Over de rol van de broeders in de zielzorg van de zusters van het gemene leven zie Rehm 1985, 113-142 en 190-203.
Enkele cijfers voor Nederlandse huizen geeft Post 1968, 269. Rehm 1985, 212-224
komt tot lagere maar nog steeds respectabele opgaN en voor de zusterhuizen in
Noordwest-Duitsland. Oer de met Deventer vergelijkbare ontwikkelingen in
Utrecht en Holland zie Koorn 1992,107-114.
Vgl. Van Engen 1993, waar uitvoerig wordt ingegaan op de anti-clericale houding
van de Moderne Devotie (in de begintijd).
Vgl. Mol 1992, 61-66, waar wordt ingegaan op de sociaal-economische achtergronden van de vrouwenbeweging van de 15e eeuw. De bloei van de zusterhuizen van
het gemene leven vertoont belangrijke overeenkomsten met de opkomst van de begijnenbeweging in de 13e eeuw: volgens Degler-Spengler 1984 kozen ook de
begijnen bij gebrek aan geldelijke middelen – ze kwamen meestal niet uit de allerhoogste kringen – de semi-religieuze leefwijze. Degler-Spengler zoekt de wortels
van de begijnen bij het converseninstituut dat in de 12e eeuw door de cisterciënzers
werd ontwikkeld: convers(inn)en waren arme leken die in ruil voor arbeid deel
mochten uitmaken van de kloostergemeenschap zonder monnik of non te zijn —
Er is in het algemeen te weinig belangstelling voor de sociaal-economische factoren die het geestelijk leven in de late middeleeuwen mede bepalen (vgl. Weiler
1971). Inspirerend is bijv. Mol 1990, waar de opkomst van de kruisheren in Friesland wordt verklaard uit een effectieve bewerking van de 'zielenheilsmarkt'; Mol
1993 gaat in op de economische basis van het succes van het Windesheimse klooster Haske in de tweede helft van de 15e eeuw R. Schneider 1994 geeft een
overzicht van de economische situatie in Deventer en de IJsselregio, de bakermat
van de Moderne Devotie. in de late middeleeuwen.
De geschiedenis N an Diepenveen is uitvoerig beschreven in Kuhler 1914.
Het levensverhaal van Zweder van Rechteren in Dv. f 112r-129r en D, f. 21b-31c,
en in een verkorte vertaling in het Latijn in B, f. 185r-192r (over dit handschrift, zie
bijlage II, Het zusterboek van Diepenveen) Over haar bijzondere betekenis voor de
Moderne Devotie vooral Van der Wansem 1958. m n 87-90 en 183-190 (uitgave
oorkonden); zie ook Kuhler 1914, 56-58 en Post 1968. 204 en 274. — Het leven
van Jutte van Ahaus in DV, f. 129r-150v en D, f. 31c-45c, en in B, f. 226v-231r. —
Het leven van Elsebe Hasenbroecks in DV, f. 87v-108v en D, f. 107a-117d, en in B,
f. 232r-234v. — Zweder van Rechteren en Jutte van Ahaus treden ook op in het zg.
Apocalyps-visioen van Hendrik Mande, waarin een aantal voortrekkers van de
Moderne Devotie figureert. Dit 16e visioen van Mande is uitgegeven door De
Vooys 1903, 81-88; over deze tekst Mertens 1986, 114-117 en Mertens 1996a. De
derde vrouw die in dit visioen optreedt, is Stine Tolners, moniale te Diepenveen
(vgl. § 2.3, n. 77).
Vgl. het stichtingsverhaal van Diepenveen, verwerkt in de vite van Johannes
Brinckerinck zoals overgeleverd in handschrift DV (m.n. f. 7r-14v) en B (m.n f.
29v-32r; ed. Brinkerink 1902b). Over deze bronnen zie de voorgaande noten.
Over de vervolging van de moderne devoten zie De Man 1926; over de inquisitie en
de Moderne Devotie Post 1957, dl. 2, 340-346.
Over Grotes houding t.o. het monasticisme zie Post 1968, 51-66. Hij was actief betrokken bij de stichting van Eemstein (Kohl, Persoons & Weiler 1976-1984, dl. 3,
196 en Mertens 1995b, 120).
Over de positie van Geert Grote en de broeders t o.v Windesheim zie Van der
Wansem 1958, 75-85.
Resp Johannes Busch in zijn Liber de origine Devotionis Modernae (Grube 1886,
263; over Busch zie § 1.3) en Thomas van Kempen in Dialogus noviciorum (Pohl
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1922, 77-78) en Chronicon Montis Sanctae Agnetis (Pohl 1922, 487). Zie Van der
Wansem 1958, 78-80 over deze en nog andere lezingen. Van Engen 1992 bespreekt
een Brabantse traditie die Ruusbroec als de grondlegger van de Moderne Devotie
beschouwt (vgl. n. 89).
34. Over Jan van Ruusbroec en Groenendaal bestaat een enorme literatuur. Een populair geschreven inleiding op zijn leven en werk geeft Verdeyen 1981a. Veel materiaal is bijeengebracht in de catalogus Jan van Ruusbroec 1981; zie ook De luister
van Groenendaal 1993. Bos & Warnar 1993 en Mertens 1995a bundelen een aantal
recente inzichten over Ruusbroecs werk. De werken van Ruusbroec werden uitgegeven in Jan van Ruusbroec: Werken 1944-1948; momenteel wordt gewerkt aan
een nieuwe uitgave waarvan inmiddels enkele delen verschenen zijn (Jan van
Ruusbroec. Opera omnia, onder redactie van G. de Baere).
35. Jan van Schoonhoven, regulier van Groenendaal, had gestudeerd in Parijs. Hij is
vooral bekend om zijn verdediging van de leer van Ruusbroec tegen de kanselier
van de Parijse universiteit Jean Gerson. Hij is auteur van enkele geestelijke traktaten en een aantal preken. Over hem zie verder Gruijs 1967, Gruijs 1974 en Moderne Devotie. Figuren en facetten 1984, m.n. nrs. 67-69. Over het klooster Eemstein zie Van Herwaarden, De Boer, Van Kan [e.a.] 1996, 337-343.
36. Over het bestuur van het kapittel zie Van Dijk 1986, 49-65. De kapittelbesluiten
werden achtereenvolgens genomen (ordinatae), in het daarop volgende jaar bekrachtigd (confirmatae) en nog een jaar later definitief goedgekeurd (approbatae).
Veel besluiten zijn bewaard gebleven in de zogeheten Acta Capituli Windeshemensis; een gedeeltelijke uitgave daarvan biedt Van der Woude 1953.
37. Het standaardwerk over de geschiedenis van klooster en Kapittel van Windesheim
is nog altijd Acquoy 1875-1880; belangrijke overzichten van recenter datum vindt
men in Post 1968, m.n. 292-313, 502-520 en 632-680, Van Dijk 1986, m.n. 13-46,
Kohl 1989, Van Dijk 1994b en Van Dijk 1996a. Een korte beschrijving van alle bij
het Kapittel aangesloten kloosters biedt het Monasticon Windeshemense (Kohl,
Persoons & Weiler 1976-1984); vgl. het chronologisch overzicht van Van Dijk &
Hendrikman 1996. Hendrikman, Bange, Van Dijk [e.a.] 1996 brengt een aantal
uiteenlopende studies over Windesheim bijeen.
38. Kohl 1989 gaat dieper in op het Kapittel van Windesheim als hervormingsbeweging (vgl. ook Axters 1956, 243-279). Enkele studies waar de betekenis
van Windesheim voor de hervorming bij andere orden ter sprake komt zijn bijv.
Becker 1980 (benedictijnen; Congregatie van Bursfeld), Elm & Feige 1981 (cisterciënzers; Colligatie van Sibculo) en Mol 1992 (kruisheren). — Overigens wordt de
term reformatio door de Windesheimers gebruikt voor zowel de hervorming van
een bestaand klooster als de stichting van een nieuw huis (Van der Woude 1947,
71-72).
39. Over de bewuste bul zie Acquoy 1875-1880, dl. 2, 74, Hofmeister 1941, 169, Van
der Woude 1953, 31, Rehm 1985, 44-45 en Van Dijk 1986, 29. Al in 1431 had het
generaal kapittel bepaald dat individuele kloosters geen stappen mochten ondernemen om nieuwe vrouwenkloosters te laten incorporeren (Van der Woude 1953, 24).
40. Persoons 1984, 81-82.
41. De afwijzende houding van de Windesheimers doet sterk denken aan het optreden
van de hervormingsgezinde orden in de 13e eeuw. Ook toen probeerden de bestuurders van de cisterciënzers, de franciscanen en de dominicanen hun aandeel in de
cura monialium, dat hun overigens door de paus werd opgelegd, te beperken. En
ook daar waren er nogal wat kloosters of broeders die zich desondanks sterk bij de
cura monialium betrokken voelden (Degler-Spengler 1985).
42. Over de juridische aspecten van de cura monialium door het Kapittel van Windesheim vooral Van Dijk 1985; zie ook Van Dijk 1986, 87-88 en Scheepsma
1995c, 255-257.
43. Bijlage I geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van ieder van deze kloos-
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ters (vgl. ook Van Dijk 1986, 21-30). Kohl, Persoons & Weiler 1976-1984 noemen
in totaal zestien Windesheimse vrouwenkloosters, maar volgens Van Dijk 1986, 38
is van twee daarvan het lidmaatschap zeer onzeker (de Duitse huizen Sint-Petrus te
Heiningen en Heilige Drievuldigheid te Dorstadt), terwijl Onze Lieve Vrouw Presentatie te Oostmalle pas in 1612 tot het Kapittelverband toetrad, dus na de middeleeuwse periode.
44. Vgl. Kuhler 1914, 313-326; Diepenveen hervormde nog zeker elf andere kloosters
en zusterhuizen in België, Duitsland en Nederland.
45. De geschiedenis van het Kapittel van Utrecht is geschreven door Van Heel 1939,183; zie verder Axters 1956, 225-243, Post 1968, 269-272, Stutvoet-Joanknecht
1990, 137*-141*, Koorn 1992, m.n. 105-114 en Koorn 1996. Van Heel 1939, 83382 bespreekt alle aangesloten kloosters.
46. De geschiedenis van het Kapittel van Sion is geschreven door Ypma 1949. Formeel
telde het Kapittel meer dan veertien kloosters, maar Bethlehem te Rengerskerk (bij
Zierikzee) bleek nauwelijks levenskrachtig en de stichtingen in Ekeren (waarheen
Rengerskerk werd overgeplaatst) en Vredendaal te Heindonk onderhielden een
moeizame band met het Kapittel (daarover Vanhoof 1987). Over de Windesheimse
invloed op het Kapittel van Sion zie Van Dijk 1986, 539-591 en Van Dijk 1987b.
Over Willem Clinckaert en het Kapittel van Sion zie Goudriaan 1995; op p. 110111 bestrijdt deze de visie van Van Dijk als zou Sion democratischer zijn georganiseerd dan het centralistische Windesheim.
47. Over de kapittelvorming zie Stutvoet-Joanknecht 1990, 139*-140* en Van Dijk
1992a, 120-121. De kapittels van Keulen (1427) en Zepperen (1434) zijn naar het
voorbeeld van het Kapittel van Utrecht gevormd. Keulen verenigde broeders en
zusters en tertianen en tertiarissen in Noordwest-Duitsland (De Kok 1939), Zepperen huizen uit de Zuidelijke Nederlanden (Van Heel 1953). Over het colloquium
van Munster, waarin zich een aantal Duitse broeder- en zusterhuizen verenigde, zie
Rehm 1985,123-142; over het Zwolse colloquium, waarin de huizen in het huidige
Nederland zich verbonden, is weinig bekend (Rehm 1985, 124 en Weiler 1997,
XXII-XXIII).
48. Vgl. Van Dijk 1992,120-121.
49. Post 1957, dl. 2, 97-175 is geneigd het `gemene leven' waarmee de Moderne Devotie haar aanvang nam, te beschouwen als een bijzondere tussenfase in wat hij als
een k/oosterhervormingsbeweging ziet. Post 1968, 493-494 verwijst in dit verband
naar Johannes Busch, die de Moderne Devotie ook vooral als een kloosterbeweging
kenschetst.
50. Over de kloosterslotbeweging zie Prims 1944; vgl. Van Dijk 1988 en Van Engen
1992,14 n. 26.
51. Over Sankt Michael Rehm 1985, passim en Feismann 1994.
52. Obbema 1996,126-127 en Weiler 1997,187-189.
53. Stutvoet-Joanknecht 1990, 147* noemt een aantal vrouwenkloosters die snel rijk
werden; daaronder de Windesheimse kloosters Mariënveld te Amsterdam en
Mariënburg te Nijmegen.
54. Zie Mertens 1995b. Een overzicht van het hele krachtenveld biedt Stutvoet-Joanknecht 1990, 135*-153*; volgens haar zijn de Middelnederlandse vertalingen van
het Brenboeck speciaal gemaakt om de overgang van zusterhuizen naar de regel van
Augustinus volgens het Windesheimse model te begeleiden (maar zie de kritiek
van Van Dijk 1991).
55. Koorn 1992, 112-114, over het Kapittel van Utrecht (zie ook tekst). Het optreden
van de pauselijke legaat Nicolaas van Kues (over hem ook § 5.3), die in 1451 een
rondreis door de Nederlanden maakte, was hier van groot belang. Hij propageerde
de Windesheimse kloosterobservantie met kracht en verbood anderzijds de stichting van nieuwe broeder- en zusterhuizen. Ook deze legaat wilde overal het kerkelijk gezag bevestigd zien. Stutvoet-Joanknecht 1980. 148*-149* meent dat de reis
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van Nicolaas van Kues de verkloostering van vrouwenhuizen heeft versneld; Mertens 1995b, 209 n. 49 is van mening dat het belang ervan niet moet worden overdreven. Toch lijkt de stichting van het Kapittel van Venlo in 1454 (!) (zie tekst en n.
58) een direct gevolg van het optreden van de pauselijke legaat.
56. Vgl. Post 1957, dl. 2,159-162 en Mertens 1995b, 128.
57 Het is overigens ook mogelijk dat zuster Ave vooral juridische zekerheid verkoos.
- Vgl. het gecompliceerde geval van Griete Greven, wier leven, geïncorporeerd in
de vite van Liesbeth van Heenvliet, is beschreven in DV, f. 282r-284r en D, f. 79c81a. Zij werd als koorzuster ingekleed, maar vroeg als conversin te worden geprofest (zie over de resp. statusverschillen en de professieprocedure § 2.1 en 2.2).
Toen zij tot priorin van het regularissenklooster van Bommel gekozen werd, moest
zij toch als koorzuster worden geprofest. Teruggekomen in Diepenveen nam zij
weer plaats tussen de conversinnen: voor het zingen van de getijden, de hoofdtaak
van de koorzusters, achtte zij zichzelf te laag.
58. Over het Kapittel van Venlo zie Van Dijk 1986, 591-648.
59. Volgens schatting van Van Dijk 1986, 30. Zie Rehm 1985. 44-53 over de relatie
tussen Windesheim en de zusterhuizen.
60. Post 1954a, 160-167.
61. Post 1968, 269; er werd een filiaal gebouwd in Vught, waar tweehonderd vrouwen
een plaats vonden.
62. Vgl. Stutvoet-Joanknecht 1990,135*-159*.
63. De veranderende houding van de gelovigen is o.m. afleesbaar aan de sterke afname
in aantal en omvang van schenkingen aan kerkelijke instellingen omstreeks 1520
(hierover ter oriëntatie Goudriaan 1994). Ook in de Windesheimse vrouwenkloosters namen de inkomsten sterk af, waardoor de bevolking moest gaan inkrimpen
(zie de overzichten in Kohl, Persoons & Weiler 1976-1984).
64. De resultaten van dat onderzoek zijn neergelegd in Moll 1854; zie ook zijn grote
Nederlandse kerkgeschiedenis (Moll 1864-1871). Over de protestante grondleggers van het onderzoek van de Moderne Devotie Mertens 1991, 130-131.
65. Hyma 1965.
66. Post 1968: zie ook zijn tweedelige kerkgeschiedenis van de middeleeuwen (Post
1957).
67. De benaming 'Moderne Devotie' voor de hier bedoelde beweging werd voor zover
bekend het eerst gebezigd door Henricus Pomerius (11469) in De origine monastern Viridisvallis; hij noemt Geert Grote de ,fons et origo modernae devotionis
[=bron en oorsprong van de moderne devotie] ([De Leu] 1885, 288: vgl. Verdeyen
1981b, 142). Vgl. Johannes Busch (over hem § 1.3), die deze naam toelicht in de
proloog op zijn Liber de origine Devotionis Modernae (Grube 1886, 245-247). De
term werd eerder al geijkt door Heinrich Seuse, wiens werk door de moderne devoten op grote schaal is gerecipieerd. Zie verder Staubach 1994, 200-201 en Mertens 1996c, 163 n. 2.
68. Het traktaat waarin Petrarca dat idee uitwerkte, De vita solitaria, vond niet voor
niets veel aftrek bij de moderne devoten (Enenkel 1987).
69. Weiler 1984b, 173-176. In Weiler 1992 wordt deze zienswijze gedemonstreerd aan
de hand van het voorbeeld van Geert Grote.
70. Zie over de verbreiding van de Profectus onder de devoten Stooker & Verbeij
1993. Uit geen van de Windesheimse vrouwenkloosters is een h an dschrift (meer)
bekend, maar Alijt Bake kende deze tekst waarschijnlijk.
71. Over de getijdenvertalingen van Geert Grote zie Van Dijk 1990 en Van Dijk 1993,
over de vertalingen van Ruusbroec zie De Baere 1993. Vgl. Staubach 1991, 418420.
72. Williams-Krapp 1986-1987 en Williams-Krapp 1993, 301. Schreiner 1992 bespreekt een groot aantal schriftelijke hervormingsmiddelen.
73. Over `pragmatische Schriftlichkeit' zie Keller, Grubmuller & Staubach 1992; het
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concept wordt in Staubach 1991 op de Moderne Devotie toegepast.
Over de aard van de literatuur van de Moderne Devotie vooral Mertens 1989a,
Mertens 1993b, en ook Mertens 1994b en Van Dijk 1996b. Mertens richt zich vrij
sterk op de volkstalige letterkunde; Staubach 1991 en Staubach 1994 leggen meer
nadruk op de Latinitas. In beide literaturen zijn vergelijkbare ontwikkelingen aanwijsbaar.
Grundmann 1977, 457.
Grundmann 1977, 452-475. Een handzaam overzicht van de Duitse mystiek biedt
bijv. Haas 1987; veel uitvoeriger is Ruh 1990-..., dl. 2 en 3.
Lewis, Willaert & Govers 1989 verstrekt bibliografische gegevens van de Duitse
vrouwenmystiek en van Beatrijs van Nazareth en Hadewijch. Peters 1988a gaat
uitvoerig in op de ontstaansgeschiedenis van de vrouwenmystiek van de 13e en 14e
eeuw; Peters 1988b vormt daarvan een samenvatting.
Er zijn genoeg uitzonderingen bekend. De cisterciënzer abdis Gertrud de Grote
(t1301/02) uit het Duitse klooster Helfta schreef een m ystiek oeuvre in het Latijn
(Lewis, Willaert & Govers 1989,196-218; zie ook Ruh 1990-..., dl. 2, 314-337) en
de beide oudst bekende Schwesternbucher uit Adelhausen en Unterlinden waren in
het Latijn gesteld (Lewis 1996, 10-15 en 35-39). Hadewijch kende de Latijnse
theologie van bijv. Willem van Saint-Thierry en Bemardus van Clairvaux grondig
(Mommaers 1989, 83-103).
Over Beatrijs en Hadewijch als auteurs van Middelnederlandse mystiek zie Wackers 1993. Speciaal aan Hadewijch, haar werk en haar tijd gewijd is Mommaers
1989
Over deze Veten- und Offenbarungslrteratur in het algemeen zie Ringler 1980 en
Peters 1988a: speciaal over de Schwesternbucher zie Lewis 1996 (vgl. ook hoofdstuk 6).
Overzichten van de mystieke traditie van het Avondland bieden Ruh 1990-... en
Dinzelbacher 1994. Zie ook Ruh 1986.
Over de handschriftenproductie in de 15e eeuw in Nederland zie Gumbert 1990,
24-79. Voor België en Noordwest-Duitsland, waar de Moderne Devotie ook sterk
vertegenwoordigd was, zijn mij geen cijfers bekend.
Mertens 1995b. 129. Vgl Mertens 1993b, 364 n. 42 voor enige mogelijke verklaringen voor deze -handschriftenexplosie'.
Stutvoet-Joanknecht 1990, 129*-153*, over de aanleiding tot het ontstaan van het
Bzenboeck; vgl. wel Van Dijk 1991
Over de bezitters van Middelnederlandse geestelijke handschriften zie Stooker &
Verbeij 1993 en de te verschijnen dissertatie van K Stooker en Th Verbeij
De wandcatalogus van het Leidse klooster Lopsen (zie § 1.1) vermeldt ca. 200 Latijnse werken, wat beslist niet veel is voor een mannenklooster Bij zijn uitgaN e van
deze catalogus stelt Obbema terecht dat het moderne onderzoek geneigd is de Latijnse teksten en handschriften van de Moderne Devotie te venvaarlozen (Obbema
1996, 120-134, i.c. 129; vgl Mertens 1991, 138)
De ontmoeting tussen Ruusbroec en Grote is uitvoerig beschreven door Henricus
Pomerius, in zijn levensbeschrijving van Ruusbroec, kap. 8-10 (ed. [De Leu] 1885,
288-290 en Verdeyen 1981b, 142-145). Korter is het verslag dat Peter Hoorn geeft
in de vita van Geert Grote (ed. Kuhler 1909, 349-351). Over het verschil in opvatting tussen Ruusbroec en Grote zie Weiler 1984c (waar alleen de tekst van Hoorn
wordt aangehaald). Weiler 1992, 238-239 benadrukt dat Geert Grote de mystiek
zeker niet afwees, wat bijv. blijkt uit zijn vertaling van Heinrich Seuses Horologzum sapientiae aeternitatis (ed. Weiler 1984a) Van Dijk 1984b meent dat Grotes
mystieke weg door zijn vroege dood onvoltooid is gebleven. Vgl De Baere 1985,
over de betekenis van het ghemeine leven bij beide auteurs.
Zerbolts hoofdtraktaten zijn De reformatione virium anzmae [=Over de hervorming
van de krachten der ziel], in Nederlandse vertaling bij Van der Woude 1951, en De
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spiritualibus ascensionibus [=Van geestelijke opklimmingen]. Mahieu 1941 geeft
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daarvan de Latijnse tekst met vertaling, Van Engen 1988a, 245-315 een licht bekorte Engelse vertaling. Over Zerbolts theologie Gerrits 1986, over zijn werken zie
m.n. Van Rooij 1936, over zijn ascetische methode zie Weiler 1988, 31-37, over
zijn meditatiemethode Van Woerkum 1955, Van Dijk 1994c en Van Dijk 1995a.
Zie verder Moderne Devotie. Figuren en facetten 1984, nrs. 44-46.
Enkele Zuid-Nederlandse Windesheimers zien Ruusbroec, en niet Geert Grote, als
de grondlegger van de Moderne Devotie. Zo bijv. Petrus Impens (t 1523), regulier
kanunnik in Bethlehem te Herent, in zijn kroniek Compendium decursus temporum
monasterii christifere bethleemitice puerpere (zie verder Van Engen 1992). —
Warnar 1995,133-147 wijst op belangrijke verschillen tussen de literatuur geschreven in de Brabantse en die uit de noordelijker Windesheimse kloosters.
Over de mystieke kring in Windesheim zie Mertens 1995b, 120-122.
Dankzij Kors 1996 zijn de opera omnia van Gerlach Peters nu in een wetenschappelijke editie beschikbaar, voorzien van een uitvoerige inleiding en een overzicht
van de verbreiding. De benedictinessen van Bonheiden zorgden voor moderne vertalingen (Gerlach Peters 119961). Gerlach Peters' hoofdwerk is het Soliloquium
[=Alleenspraak]; voor de Middelnederlandse vertaling zie ook Mak 1936. Over
Gerlachs brieven aan zijn zus Lubbe zie Kors 1991. Over de mystieke leer van Gerlach Peters zie Weiler 1988, 38-44. Zie verder Moderne Devotie. Figuren en facetten 1984, nr. 63 en p. 155.
Mertens 1995b.
Citaat bij Mertens 1995, 121-122. Over Mande als visionair zie Mertens 1989b.
Onder `mystieke cultuur' verstaat Mertens een spirituele cultuur waarvan het ideaal
wordt bepaald door de ervaringen van de mystica of de mysticus. Met behulp van
dit begrip is het mogelijk de plaats van de Moderne Devotie – wellicht ook die van
de gehele 15e eeuw – een plaats te geven in de lange mystieke traditie die begint in
de hoge middeleeuwen en pas eindigt in de 18e eeuw. De Moderne Devotie kent en
erkent de mystieke ervaring, maar beschouwt de mystieke weg toch als te exceptioneel. Van Dijk 1984b, 103 beschouwt deze houding als 'de tragedie van de Moderne Devotie': zij bleef teveel in ascese steken en kwam te weinig tot een mystieke uitbloei.
Willeumier-Schalij 1990.
Ed. Lourdaux & Persoons 1968. Mijn gegevens over deze schrijvende vrouwen zijn
daarom gebaseerd op het onvolprezen Monasticon Windeshemense (zie n. 106).
Vertaling naar Mertens 1995b, 208 n. 39. De officiële Latijnse lezing luidt: Nulla

monialis aut soror cuiuscunque status fuerit conscribat aliquos libros, doctrinas
philosophicas aut revelationes continentes per se interpositamve personam ex sua
propria mente vel alfarum sororum compositas sub poena camera si qui inposterum reperti fuerint praecipitur omnibus quod statien illi ad quorum conspectum
vel aures pervenerint eos igni tradere curent, similiter nec aliquem transferre
praesumant de latino in theutonicum (Van der Woude 1953, 53). Over de be-

98.

99.

sluitvorming bij het Kapittel van Windesheim in drie fasen zie § 1.1, n. 36; het
schrijfverbod komt in de Acta terug in 1456 en 1457 (Van der Woude 1953, 54 en
56). In 1466 volgde een besluit waarin nogmaals werd bepaald dat het aan vrouwen
niet was toegestaan boeken uit het Latijn te vertalen zonder toestemming van het
generaal kapittel (Van der Woude 1953, 67 en 68).
Axters 1956, 168 legde als eerste een verband tussen dit gebod en het optreden van
Alijt Bake; zie over het schrijfverbod ook Axters 1967, 217, Persoons 1980a, 94,
Willeumier-Schalij 1981, 384 (vgl. p. 300 en 316), Dresen 1990, 87-89, Mertens
1995b, 126 en Van Dijk (ter perse), § 4.2.3.
De werken van Bertha Jacobs zijn kort na haar dood in gedrukte vorm uitgegeven.
Van de Graft 1955 biedt een editie, Van Buuren 1989 een inleiding op Bertkens
werk, een bibliografie en een facsimile van de oudste drukken uit 1516. Zie verder
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bijv. Axters 1956, 365-371 en 374-379, Moderne Devotie. Figuren en facetten
1984, nr. 82 en de brochure Suster Bertken, de wereld van een ingekluisde 1989.
Speciaal over Bertkens lijdensmeditatie handelt Van Aelst 1995.
Maar zie Hogenelst & Van Oostrom 1995,168-172. — De enige tekst uit het Windesheimse vrouwenmilieu die wel regelmatig werd besproken, is het zusterboek
van Diepenveen (doorgaans in een adem met het zusterboek uit het MeesterGeertshuis). Zie Te Winkel 1922, 221-223 en Ka1ff 1907, 417-458.
Axters 1956, 152-170; zie ook zijn geschiedenis van de mystiek (Axters 1967, passim).
Basse 1920-1921.
Zie m.n. Jonckbloet 1851-1855, dl. 2, 259-262 en dl. 3, 484-487.
Mertens 1991; op p. 131-133 wordt de positie van het geestelijk proza binnen de
literaire canon aan de orde gesteld. Belangrijke resultaten van deze literairhistorische benadering zijn gebundeld in Mertens 1993a; zie ook Van Dijk
1996b. Zie ter vergelijking de belangrijke overzichten van het geestelijk proza in
het Duitse taalgebied van Ruh 1979 en Steer 1987a.
Over literatuurgeschiedschrijving aan de hand van cultuurkringen zie Van Oostrom
1985, m. n. 211-212.
Een onderzoek als dit was niet mogelijk geweest zonder het Monasticon Windeshemense, waarin van ieder Windesheims klooster een overzicht van bronnen, literatuur, geschiedenis en wat dies meer zij wordt gegeven (Kohl, Persoons & Weiler
1976-1984). Uiteraard vormt dit Windesheimse monasticon het uitg an gspunt v an
deze studie; daarom heb ik het onnodig geacht daarnaar voortdurend te verwijzen.
De bijdragen uit het Monasticon beige 1890-... over de Windesheimse en enige andere vrouwenkloosters worden in de noten apart verantwoord, d.w.z. op naam van
de auteur(s) van het betreffende artikel
Het was binnen het bestek van dit onderzoek niet mogelijk om een uitvoerige en
systematische codicologische studie van de handschriften uit de bibliotheken van
de Windesheimse vrouwenkloosters te ondernemen. Bovendien werkt C. Lingier
(Bergen) aan een dissertatie over boek en boekgebruik in vrouwenstichtingen van
de Moderne Devotie. — Een overzicht van de Middelnederlandse handschriften uit
de bibliotheken van de Windesheimse vrouwenkloosters kan men te zijner tijd vinden in de dissertatie van K Stooker en Th Verbeij (Leiden), waarvan overigens
een deel in de Bt1M-on line is verwerkt Voor de Latijnse handschriften blijft men
aangewezen op het Monasticon Windeshemense en het Monasticon beige (zie
vorige noot).
Ed. Van Dijk 1986, 726-833. Deze constituties zijn in het Latijn gesteld, maar ter
wille van de toegankelijkheid heb ik steeds geciteerd naar de contemporaine Middelnederlandse vertaling uit hs. Gaesdonck, Collegium Augustinianum, 15. Ik dank
dr. R.Th.M. van Dijk te Nijmegen voor het beschikbaar stellen van zijn transcriptie
van dit handschrift. Over de Constitutiones monialium zie verder bijlage Ii.
In de handschriften van de Acta Capituli Windeshemensis die Van der Woude 1953
voor zijn editie gebruikte (zie § 1.1, n. 36), blijken nogal wat kapittelbesluiten aangaande de monialen te zijn weggelaten (Van Dijk 1986, 203-212). Het wachten is
hier op een nieuwe uitgave van de Acta.
Over het dagelijks leven in Windesheimse vrouwenkloosters zie ook Persoons
1980a en Persoons 1980b.
Busch schreef drie grote historische werken, waarv an de volledige titels luiden Liber de origine Devotionis Modernae, de origine monasterii in Windesem ordenis
canonicorum regularium et de origine capituli nostri generalis et eius consummatione, Liber de viris illustribus ordenis canonicorum regularium monasterii in Windesem diocese Trarectensis en Liber de reformatione monasteriorum ordinum diversorum. De eerste twee worden sinds de 16e-eeuwse editie van Rosweyde
gezamenlijk aangeduid (en overgeleverd) onder de titel Chronicon Windes-
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hemense. De origine beschrijft de geschiedenis van de Moderne Devotie en het
klooster en het Kapittel van Windesheim, De viris illustribus geeft een aantal
levensbeschrijvingen van broeders uit het klooster te Windesheim. De reformatione behandelt de talrijke kloosterhervormingen die onder leiding van het Kapittel
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van Windesheim werden doorgevoerd. Van deze drie geschiedkundige werken
bestaan steeds twee door Johannes Busch geautoriseerde redacties. Vooral in De
origine zijn aanzienlijk ingrepen gepleegd: van een geschiedenis van het klooster
Windesheim veranderde het in een geschiedenis van het Kapittel v an Windesheim.
Grube 1886 geeft zowel het Liber de origine, De viris illustribus als het Liber de
reformatione uit, alle drie in de tweede redactie. Een overzicht van leven en werk
van Johannes Busch biedt Van der Woude 1947; zie over zijn historiografische
werken ook Carasso-Kok 1981, nr. 301 (met literatuuropgave), Moderne Devotie.
Figuren en facetten 1984, nr. 89, Mertens 1986, 28-45, Van Dijk 1995b, Staubach
1996 en Scheepsma 1996a, 221-222 en 232.
Over Christophorus Caers en zijn werken zie verder bijlage li.
Van Dijk 1986, m.n. 256-285 ziet twee belangrijke redenen voor deze ontlening: de
dominicanen waren enerzijds de enigen die een passend kloosterreglement voor
vrouwen in de traditie van de reguliere kanunniken hadden geschapen, anderzijds
ontwikkelden veel dominicanessenkloosters zich aan het eind van de 13e en de 14e
eeuw tot bloeiende centra van geestelijk leven.
Over de hervorming van de dominicanessen in de Nederlanden zie Wolfs 1985a en
Van Dijk 1986, 276-285: de Utrechtse wijbisschop Hubertus Schenck, dominicaan
en geestverwant van Geert Grote, is een sleutelfiguur, die ook de Windesheimse
beweging een warm hart toedroeg. Toch is de Windesheimse invloed op de hervorming van de dominicanen in de Nederlanden volgens Wolfs 1985b vrij gering
gebleven.
Een algemeen overzicht van de hervorming van de provincie Teutonia in de 15e
eeuw geeft Barthelmé 1930. — Sankt Katharina te Neurenberg werd gesticht in
1295 en sloot zich meteen bij de orde der dominicanen aan. Een in 1397 ondernomen reformatiepoging mislukte, maar in 1428 vond de observantie er, ondanks
tegenstand van sommige zusters, toch ingang. Sankt Katharina is beroemd om zijn
kolossale handschriftenbibliotheek, die circa 500-600 banden moet hebben geteld
en die het directe resultaat vormt van de hervorming (Ruf 1939, 570-578,
Schneider & Zirnbauer 1965, xt-xxxt y; zie verder Schneider 1983, 70 n. 1). Daarvan is gelukkigerwijs ongeveer de helft bewaard gebleven in de Stadtbibliotheek
van Neurenberg (beschreven door Schneider & Zirnbauer 1965, 1-429; zie ook
Schneider 1983). Het toenmalige privé-bezit aan handschriften werd in de jaren
1451-1457 opgemaakt (ed. Ruf 1939, 578-596) en verder is er een algemene catalogus bewaard waarin het algemene bezit tot ca. 1500 is bijgehouden (ed. Ruf
1939, 596-538). Bovendien zijn er nog twee leesprogramma's voor de refter
bekend over de jaren 1429-1431 (ed. Ruf 1939, 638-650) en 1455-1461 (ed. Ruf
1939, 650-670). Daarmee is deze bibliotheek niet alleen een van de grootste uit een
laatmiddeleeuws vrouwenklooster, maar ook een van de best gedocumenteerde. Zie
ook Lewis, Govers & Willaert 1989, 321, Hasebrink 1996 en Lewis 1996, 62-63.
— Sankt Nikolaus in undis, gelegen buiten de muren van Straatsburg, vond in 1428
aansluiting bij de orde der dominicanen. In 1431 werd het initiatief genomen om
Sankt Nikolaus te hervormen. De meeste van de 86 bewaarde handschriften stammen uit de periode daarna (vgl. Rather & Schiewer 1992).
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De vite van Katharina en Griete van Naaldwijk vindt men in DV, f 226r-266v, D, f.
45c-70a en B, f. 225r-226v (Carasso-Kok 1981, nr. 204: 32); een (gedeeltelijke)
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vertaling naar hs. DV in Scheepsma 1993, 66-97. Over het leven van Katharina zie
Haersolte-Van Holthe tot Echten 1918; over de mogelijke schaking zie Weiler
1985, m.n. 405-406. Over de familie van Naaidwijk, die bekend stond om haar religiositeit, zie Kooperberg 1940-1941; vgl. Koorn 1981, 101-103, over het testament (1302/1303) van heer Hendrik van Naaldwijk, waann rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat zijn dochter begijn wil worden.
Vergelijkbare overzichten in Kroniek Johannes van Lochem 1995. 27-70 (door
R.Th.M. van Dijk) en Van Dijk (ter perse), § 3 1.1.
Van Rijn 1719,133; de pp. 135-142, over Renkum, handelen voornamelijk over het
Onze Lieve Vrouwe-klooster.
De historische gegevens over Onze Lieve Vrouw te Renkum in Scheepsma & Tersteeg 1992, p. 108-109 (hertogen Reinald en Arnold), nr 35 (W al burg van Gelre)
en p. 126 (W al burg van Meurs). — Reinald iv stichtte ook het Windesheimse monialenklooster Bethanië te Arnhem (zie bijlage 1)
Weiler 1985, 403-412, waar de soci al e staat van de bevolking van Diepenveen
wordt vergeleken met die van het Meester-Geertshuis (vgl. Rehm 1985, 212-224
over de Duitse zusterhuizen). In § 1 1 kwam de voorname staat van Zweder van
Rechteren, Jutte van Ahaus en Elsebe Hasenbroecks uit Diepenveen reeds ter
sprake; het beeld van Diepenveen als klooster voor de bovenlaag wordt bevestigd
door Scheepsma 1995a, waar van drie Friese zusters de sociale rang wordt
nagegaan: Stine Tolners (rijke burgeres Stavoren), Rixt Juwinga (hoge Friese adel)
en Souke van Dorsten (rijke burgeres Sneek). In het algemeen ontbreekt het nog
aan prosopografische en sociologische studies over de maatschappelijke herkomst
van de moderne devoten.
Boek 4 van de Constitunones monialium handelt over de conversinnen, vgl. de
toelichtingen in Van Dijk 1986, 484-501 en Kiihler 1914, 92-97. Over oorsprong
en achtergronden van het conversenwezen bij de verschillende orden zie de verschillende artikelen in Elm 1980a. Meer op de conversinnen gericht is DeglerSpengler 1984; vgl Bot 1990, 158-159.
In Bethanië te Mechelen leefden in de loop der tijd zowel koordonatinnen (zie het
vervolg van de tekst) als enige tientallen donatinnen, zoals blijkt uit de lijsten
achterin het eerste deel van de kloosterkroniek (Kroniek Bethanië). Daarnaast
waren er ook familiares, waarvan Jacoba van Loon en Christine van Rijswijk de
bekendste zijn (over hen zie tekst en § 6.5). — In Diepenveen kende men donatinnen (vgl. Kiihler 1914, 98-99), familiaren (volgens opgave van Johannes Busch: zie
Grube 1886, 339, vgl. Kaler 1914, 98) en vermoedelijk ook lekenzusters (zie tekst
en n. 12); in het necrologium van Diepenveen (zie daarover § 6.1, n 35) zijn deze
vrouwen vermoedelijk opgenomen in de lijst van ongeprofeste zusters (tien namen)
of die van zusters die buiten het slot stierven (Van Slee 1908, 335-336). — Facons
kende volgens de opgave van het Naem- en doodtboeck van Chr. Caers, naast monialen en conversinnen, koordonatinnen (p. 151-155), donatinnen (156-201) en
donaten – mannen dus (202-205). Op p. 156 behandelt Caers donatinnen, oblaten
en familiaren als een groep. — Barberendaal te Tienen kende volgens een telling in
1526 de volgende bewoners. 't Goidshuys van Suite Barbarendale inhoudende
eerst den pater met 2 priesters, 35 gewielde nonnen, 5 conversinnen, 25 leeke susteren, 3 commensalen, eenen rentmeester, 2 leekebrueders, 4 knapen houdende
huer winhojf liggende binnen den bivange van denselven goidshuyse (Cuvelier
1912, 375) — Toen Galilea in 1578 door de calvinisten werd ontruimd, telde de
gemeenschap 25 koorzusters, drie donatinnen en twaalf conversinnen. Dat blijkt uit
een chronistische notitie van priorin Jacqueline de Vos in hs. Gent, Ua, 3854, p 211
en 232 (ed. Spaapen 1967a, 214-215). — Sint-Agnes in Dordrecht nam in 1493 Agnees Dircx dochter a an als donatin (Overvoorde 1896, 83-84). Lyedewy Ockers
kocht zich in 1464 een plaats in dit klooster voor honderd Rijnse gulden; als zij het
eventueel weer zou verlaten, diende zij achteraf kost te betalen (Overvoorde 1896, 64).
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Volgens Constitutiones monialium 1.2.299 zijn donatinnen gehoorzaamheid verschuldigd aan de priorin (vgl. Van Dijk 1986, 92). Er bestaat een Middelnederlandse vertaling van een Windesheims constitutiehoofdstuk over donatinnen: hs.
Male, Sint-Trudoabdij, archief, z.s.; R.Th.M. van Dijk bereidt een uitgave voor).
Over de statutenboeken van de Sint-Trudo-abdij zie Van Dijk 1992b.
In de proloog van het Naem- en doodtboeck (p. 5-7) signaleert Chr. Caers een
probleem i.v.m. de exacte status van de koordonatinnen in Facons; op p. 156-170
gaat hij uitvoerig op hun rechten en plichten in. Overigens gingen de koordonatinnen op zeker moment wel professie doen! — Vgl. de situatie bij de mannelijke
donaten en koordonaten van Windesheim in Acquoy 1875-1880, dl. 1, 115-120,
Kohl 1980, 79-85 en Van Dijk 1986, 78-81.
Acquoy 1875-1880, dl. 1,120-121 en Kohl 1980, 85.
Vgl. Cuvelier 1912, 375: Barberendaal kende zowel conversinnen als lekenzusters
(geciteerd in n. 7). De status van lekenzusters kan worden vergeleken met de lekenbroeders in de mannenkloosters (zie daarover n. 17).
Zie bijv. DV, f. 241r-v en D, f. 54d-55a: in 1419 werden de zg. 'buitenwerken' binnen de kloostermuren gehaald, maar er bleven nog negen zusters buiten om de gasten te bedienen en het vee te verzorgen.
Deventer, SAB, Inc. 209: Otto van Passau, Boeck des gulden throens of der xxiv
ouden, G.L., Utrecht, 30 maart 1480 (Kronenberg 1917, 209; Incunabula in Dutch
libraries 1983, nr. 3462) en: Deventer, SAB, Inc. 160: Jacobus de Voragine, Sermoenen op die evangelien doer dat gehele jaer, Peter van Os, Zwolle, 6 november 1489 (Kronenberg 1917, nr. 160; Incunabula in Dutch libraries 1983, nr.
2604).
DV, f. 237r-240r en D, f. 52b-54b; vgl. het geval van Armgert van Lisse in Dv, f.
287r-v en D, f. 172c.
Brinckerinck weigerde aanvankelijk Katharina van Naaldwijk, niet vanwege een
gebrek aan kwaliteit, maar omdat zij van rijke komaf was en wel niet tegen het
harde kloosterleven opgewassen zou zijn (zie § 2.2).
Een voorbeeld uit Bethanië in Mechelen: in 1503 werd priorin Liesbeth van Bergen
01503) met de grootst mogelijke funeraire eer bijgezet in een graf in het koor
(Kroniek Bethanië, 1503), waarin haar wettige zus Helena van Bergen in 1480 al op
15-jarige leeftijd was begraven (Kroniek Bethanië, 1480). Een graf in het koor was
doorgaans alleen aan voorname zusters voorbehouden. Het zal geen toeval zijn dat
Hendrik van Bergen (t 1502), een broer van de priorin, bisschop van Kamerijk was
(Strubbe & Voet 1960, 266; vgl. hoofdstuk 7, n. 1).
Het necrologium van Diepenveen onderscheidt de priesters en de lekenbroeders,
maar neemt ze wel gezamenlijk op in een rubriek voor mannen (Van Slee 1908,
337-340). Twee voorbeelden van mannelijke leken uit Bethanië in Mechelen: de
lekenbroeder Merten Mertens deed op zijn sterfbed nog professie als 'donaatbroeder', nadat hij al twintig jaar in het klooster gewerkt had (Kroniek Bethanië,
1492), en de donaat Huybrecht Steynman (t1503) blonk uit in timmer- en kuiperswerk (Kroniek Bethanië, 1503). — Over donaten, leken en ander niet-geprofeste
Windesheimse broeders zie Acquoy 1875-1880, dl. 1, 115-124, Kohl 1980, 79-90
en V an Dijk 1986, 70-83. Over het geestelijk leven van de Windesheimse conversen en lekenbroeders en hun omg an g met de literatuur Ruthing 1992 en Schreiner 1993, m.n. 313-318. Bauer 1996, 211-248 biedt een overzicht v an de inhoud
v an de bibliotheek v an de lekenbroeders uit het Windesheimse klooster Rebdorf;
verder is deze studie gewijd a an de (volkstalige) lectuur v an de conversen v an het
benedictijnenklooster Tegemsee.
Over Ge rt Velthuus zie Dv, f. 26v-27v; vgl. Kohler 1914, 71 en 103. 0lde Gert
Velthuus wordt genoemd als slachtoffer van de epidemie die de gemeenschap van
Diepenveen in 1452 trof (Dv, f. 81r en § 6.1; vgl. het necrologium, ed. Van Slee
1908, 339).
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In Sint-Agnes te Dordrecht treffen we in 1490 Heynrick Helmericxz aan, die in dit
klooster `zijn kost kocht'; hij was dus een prebendarius (Overvoorde 1896, 82-83).
Het is niet uit te maken of hij er alleen een onbezorgde dag wilde genieten of dat
het vroomheid was die hem dreef.
Zie hierover Rudolf Dier van Muiden (vgl. § 5.4, n. 83) in zijn Scriptum (ed. Dumbar 1719, 70; vgl. Kuhler 1914, 102-103). De situatie van het echtpaar Nyehoff is te
vergelijken met dat van de echtelieden Johan en Trude van Beveren, van wie de een
als kloosterling in Windesheim leefde en de ander als koorzuster in Diepenveen.
Zie DV, f. 150v-175v (waar door een kopiistenfout de verhaallogica is aangetast), D,
f. 90c-107a en Láffler 1930, 61-71; over dit echtpaar ook Jostes 1893b. Vgl. Gerrit
en Alijt van Rijssen: hun dochters Dymme, Gertrud en Katharina waren moniale in
Diepenveen, terwijl beide ouders in de direct omgeving van het klooster leefden
(Dv, f 177r-190r en D, f. 117d-126b, en DV, I 274v en D, f. 74c-d); vgl. ook Johan
en Lutgard ter Poorten: twee dochters Zwene en Gertrud waren moniale, dochter
Alijt Comhaer werd conversin, en na de dood van haar man Johan nam Lutgard ter
Poorten haar intrek in het gastenverblijf van Diepenveen (Dv, f 67r-81r en D, f.
136a-143b; vgl. Van der Toorn-Piebenga 1986 en Van der Toorn-Piebenga 1991,
en ook R. Schneider 1994, passim). Vgl. ook de voorbeelden in Koom 1985, 396 n.
10. — Zie over een enigszins vergelijkbare, maar veel grotere kring rondom het
Windesheimse klooster Groenendaal Warnar 1995, m.n. 133-168 ,. Warnar vermoedt dat de bestemmeling van het rond 1415 in Groenendaal geschreven Ridderboec iemand was die een vita mixta trachtte te verwezenlijken.
In Constitutiones monialium 2 is aan bijna alle ambten een afzonderlijke paragraaf
gewijd.
Over de verkiezing van de priorin zie Constitutiones monialium 1.2; vgl. Van Dijk
1986, 309-325 en Van Dijk (ter perse), § 1.3.1.
DV, f. 252r en D, f. 62a; genoemd worden Jeruzalem in Utrecht en een klooster in
Brabant.
Het leven van Daya Dierkens is beschreven in DV, f. 407v-409v en 410v-413r en D,
f. 186b-188a en 189b-190c; over haar prioraat DV, f. 412r en D, f. 189c-d.
Over de taken van de priorin zie Constitutiones moniahum 2.1. Zie Van Dijk
1992a, 129 en Van Dijk (ter perse), § 5.2 over haar geestelijk leiderschap.
Over de subpriorin zie Constitutiones monialium 2.2.
DV, f. 242v en D, f. 55c-d.
Rond het jaar 1437 vroeg zij de toenmalige prior van Windesheim, Willem
Vomken, of zij van haar ambt ontheven mocht worden, omdat zij door een beroerte
niet meer helder kon denken. De prior superior droeg haar op voortaan alle besluiten samen met de subpriorin en de procuratrix te nemen (Dv, f. 214v-215r en D,
f. 15c-d).
Resp. DV, f. 242r-v en D, f. 55c, en Dv, f. 242v en D, f. 55d.
Vgl. Breure 1985a, 242-245.
Over de procuratrix zie Constitutiones monialium 2.3.
DV, f. 213v-214r en D, f. 14d-15a (vgl. DV, f. 103r-v en D, f. 113c-d, waar dezelfde
formulering in een ander verband opduikt).
DV, f. 243r en D, f. 55d-56a; vgl. de passages uit de vorige noot. Salome Sticken
was priorin van 1412-1447, Katharina van Naaldwijk was subpriorin van 1420-?
(rond 1437 trad Griete van Ahaus in haar plaats; vgl. DV, f. 215r), en Elsebe Hasenbroecks was procuratrix van 1408-1441 (maar sinds ca. 1437 was ook Trude van
Compostel in die functie werkzaam; vgl. DV, f. 215r).
Over de bibliothecaresse handelt Constitutiones monialium 2.11. Dit hoofdstuk
heeft tot dusver de meeste aandacht van onderzoekers getrokken: Meinsma 1902,
111-125 geeft een synoptische editie van een Latijnse en een (pseudo-Windesheimse) Middelnederlandse versie van dit hoofdstuk; Christ 1942, 10-11 geeft een kritische editie in het Mnl. naar het hier gebruikte hs. Gaesdonck; Foncke 1915 biedt
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een eveneens Mnl. editie van een beknopte versie, naar het statutenhandschrift
Mechelen, Stadsarchief, S u, 1 uit Bethanië. Over de Windesheimse bibliothecaresse ook Lingier 1993, 286-289.
DV, f. 117r en D, 1. 24c (Zweder) en DV, f. 242v-243v en D, f. 55d-56b (Katharina).
Zweder van Rechteren overleed in 1407; er was dus al vanaf het begin een bibliotheek in Diepenveen aanwezig was, ondanks de grote armoede die er toen heerste. Curieus is de berisping die zuster Zweder in haar Deventer jaren kreeg omdat
zij, voor zij een boek in handen nam, eerst witte handschoentjes aantrok. Dat werd
door de fraters als een blijk van ijdelheid uitgelegd.
Over de rector zie Constitutiones monialium 5.1.1-63 (er is geen afzonderlijke
paragraaf over zijn taken).
Van Dijk 1986, 844.
Over de organisatie van de cura monialium in Windesheimse vrouwenkloosters zie
Hofmeister 1941, 256-270, Van Dijk 1985, Van Dijk 1986, 87-88 en Scheepsma
1995c.
Zie bijv. Kroniek Bethanië, 1449: rector Victor van Cockhoven uit Ten Troon
raakte in 1456 door ziekte gedeeltelijk verlamd en was daardoor niet meer volledig
inzetbaar; naast hem werd toen Willem Eggloy als tweede biechtvader aangesteld,
een uitzonderlijke situatie. De kroniek spreekt hier vrijwel uitsluitend over het
biechthoren als taak van de rector. Overigens geeft deze passage ook inzicht in de
praktijk van de tweewekelijkse biecht in de monialenkloosters (zie daarover Constitutiones monialium 3.22.1-6). De beide priesters hoorden om de beurt ieder
gedurende twee dagen de biechten van de zusters aan; Bethanië telde omstreeks
1460 alleen al zo'n zeventig monialen (zie Persoons 1980a, 86).
Constitutiones monialium 5.1.71-72; vgl. Van Dijk 1986. 29.
In Barberendaal te Tienen bij voorbeeld waren bij de telling in 1526 een pater (de
rector) en twee andere priesters aanwezig (Cuvelier 1912, 375; geciteerd in § 2.1.
n. 7). Vgl. de in n. 39 aangehaalde situatie in Bethanië te Mechelen.
Kiihler 1914, 102 bespreekt het voorbeeld van de convers Herman Scoenbeke uit
Diepenveen, die namens het klooster betrokken was bij een boedelscheiding. —
Over de Windesheimse conversen zie Acquoy 1875-1880, dl. 1, 111-115 en Kohl
1980, m.n. 75-79.
Over het schuldkapittel voor de broeders Constitutiones monialium 5.1.60-63. Vgl.
Persoons 1980a, 77-78 en Persoons 1980b, 343.
Grube 1866, 706-707 vgl. Van der Woude 1947, 66-67 en Van Dijk 1986, 510-511.
Gelukkig voor Busch werd hij in 1434 weer naar Duitsland uitgezonden voor een
hervormingsopdracht.
Deze regel weerhield de Windesheimse vrouwenkloosters er niet van jonge kinderen op te nemen, om van nieuwe aanwas verzekerd te zijn. Het Diepenveense
zusterboek maakt o.m. melding van een kind van zeven of acht jaar (Dv, f. 136r137r en D, f. 36d-37a), Liesbeth van Heenvliet die als tienjarige werd opgenomen
(Dv, f. 272v en D, f. 73a-b), de tienjarige Lubbe ten Toorne (Dv, f. 257v en D, f. 66b,
en DV, f. 304r en D, f. 90b), en ook de kinderen aan wie Daya Dierkens les gaf (Dv,
f. 408r-409r en D, f. 187a-187c). Ook in Bethanië te Mechelen traden jonge meisjes
in, waaronder Anne van Sevenberghen van zes en Margriete van Berghen van vijf
jaar (Kroniek Bethanië, 1499).
De eisen aan postulanten in Constitutiones monialium 3.1.22-63.
Hiermee handelde Brinckerinck geheel in de geest van Geert Grote, die fel ten strijde trok tegen de simonie (zie Weiler 1995, 117-120). Vermoedelijk was men niet
overal even strikt. De vite van Johannes Brinckerinck beschrijft hoe hij een voortreffelijke kandidate weigerde, omdat haar begeleider geld bood om hem te overreden. De vrouw vond vervolgens toch onderdak, in een klooster in R<ed>inchem,
waarmee naar alle waarschijnlijkheid Onze Lieve Vrouw te Renkum is bedoeld
(Dv, f. 38r-v).
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Het gebeurde blijkens het zusterboek veel vaker dat vrouwen postuleerden door
tussenkomst van een verwante of een bevriende geestelijke. De contacten voor Salome van den Wiel senior werden door haar broer Thonis uit het fraterhuis in
Zwolle gelegd (Dv, f 308r-309v en D, f. 165d-166c); de intrede van Jutte van
Culemborg werd bewerkstelligd door de niet bij naam genoemde procurator van
Mariënbom bij Arnhem en de rector van het Heer-Florenshuis, Egbe rt van der
Beeck (Dv, f. 378r-380v).
DV, f. 230r-231r en D, f. 48a-d. Volgens Kooperberg 1940-1941, 89-90 stond het
geslacht van Naaldwijk als bijzonder vroom te boek. Kende Johan Vos, als Heusdenaar, de familie misschien uit zijn jeugd?
Over inkleding en noviciaat zie Constitutiones monialium 3.1.64-111; zie ook Van
Dijk 1986, 221-227.
Een afbeelding van het habijt van een novice-moniale in Van Dijk 1986, 353; de
kleding van novice-conversinnen is niet exact gespeci fi ceerd (vgl. Constitutiones
monialium 4.3.1-5). Vgl. Kroniek Johannes van Lochem 1995, 52-54 en 66.
DV, f. 234r-236r en D, f. 50b-51b.
Over het schrijven van de professieformule Constitutiones monialium 3.3.7-10:
hierover Van Dijk 1986, 386-390.
D, f. 60d; vgl. DV, f. 250r-v (beide aangehaald in § 4.2). — In 1442 bepaalde het
generaal kapittel dat de monialen en de conversinnen professie a fl egden op de regel
van Augustinus en de constituties (Van der Woude 1953, 54; vgl. Van Dijk 1986,
388 n. 6).
Een afbeelding van het habijt van een Windesheimse moniale in Van Dijk 1986,
353; zie ook het omslag van dit boek
Over de professie zie Constitutiones monialium 3.3.
Hs. Gaesdonck, f. 71v; vgl Van Dijk 1973, 242. De Latijnse V ersie in Constrtutrones monialium 3.3.16-22 (zie tekst).
Over het handschrift zie Boeren 1979, 193-195; op het perkament staan nog enkele
andere teksten. Het is mij niet duidelijk of bovenstaande formule een model was of
een officieel professiedocument. Het niet invullen van de naam wijst in de richting
v an de eerste verklaring.
Kohl, Persoons & Weiler 1976-1984, dl. 3, resp. 613 en 511.
Constitutiones monialium 3.2 is geheel aan de vorming van novicen(-monialen)
gewijd Bel an grijk werk op dit gebied is verncht door Lingier 1993. 282-286, die
een breder onderzoek naar onderwijs en vorming in vrouwenconventen v an de
Moderne Devotie opzet. In de noten (p. 454-464) geeft zij een aantal in dat verb an d
relev an te p as sages uit h an dschrift DV uit (over de situatie in Diepenveen ook
Kiihler 1914, 243-245) — Een bel an grijke casus voor Lingier 1993 is het regularissenklooster Sint-Agnes te Gent, dat geen aansluiting bij het Kapittel v an Windesheim kreeg, maar wel biechtvaders uit Windesheimse kloosters betrok (over
Sint-Agnes verder Goossens, Trio & V an Mingroot 1989). Dankzij de bewaard gebleven kroniek zijn er veel gegevens over het leven in dit klooster en de individuele
bewoonsters bekend (over de kroniek m.n Morlion 1982 en Morlion 1984).
Vgl bijv. de spirituele lessen die Liesbeth van Arden aan jonge zusters gaf (DV, f.
370v).
Constitutiones monialium 3.1.58-63. Vgl. de Acta uit 1441. Quod in domrbus monialium nulla ad tnvestitronem admittatur nisi prius docta fuerit legere et cantare, ut
valeat horas suas persolvere (Van der Woude 1953, 36).
Een belangrijke studie over het onderwijs in de middeleeuwen in Nederl an d is Post
1954b (vgl. de 'samenvatting' in Post 1957, dl. 2, 176-235). Recenter, maar ook
beknopter, zijn Nauwelaerts 1980 en de artikelenbundel Stuip & Vellekoop 1995;
zie daarin speciaal Van Buuren 1995.
Over de school v an Rijnsburg, waar een onderwijzer aanwezig was, zie Huffer
1922, 108-110, Post 1957, dl. 2, 183 en Bot 1990, 178
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'Haar psalter leren' is de uitdrukking die in het Diepenveense zusterboek in dit verband geregeld wordt gebezigd. Het is lastig om in te schatten welk leerniveau hiermee geïmpliceerd wordt: strikt genomen kan dit betekenen dat men in staat was het
Latijnse psalter te lezen zonder te begrijpen wat er stond. Toch lijkt het zusterboek
soms ook te willen zeggen dat de betreffende zuster wat Latijn had geleerd (vgl.
DV, f. 198r en D, f. 5a, over Salome Sticken). — Zie over de relatief hoge geletterdheid van adellijke vrouwen Grundmann 1978: volgens hem staan zij daardoor aan
de basis van de volkstalige literatuur van de middeleeuwen. Vgl. Hogeneist & De
Vries 1982, waar de grote betrokkenheid van de vrouwelijke adel bij de totstandkoming van Middelnederlandse teksten wordt aangetoond.
66. Hier volgen opleidingsgegevens over enkele andere adellijke zusters uit Diepenveen. DV, f.177v; vgl. D, f. 118a: Dymme van Rijssen werd gevormd in het kapittel
van Elten bij Emmerik (over dit stift bijv. Koch 1994a, 29-31; in Kochs index van
ingezetenen van Hoog-Elten komt Dymme niet voor); DV, f. 374v: Jutte van
Culemborg werd opgeleid in Vreden, Westfalen. Van Griete van Ahaus en Fye van
Galen, zusters in Freckenhorst bij Munster (over dit stift Kohl 1975), zijn geen
opleidingsgegevens bekend; over hen DV, f. 319v-322r en D, f. 146a-d (Griete) en
DV, f. 322r-323r en D, f. 146a en 146-147a (Fye).
67. Over de stadsschool zie Van Buuren 1995. Over onderwijs aan meisjes zie Post
1954b, 62-81, Post 1957, dl. 2,182-183 en Van Buuren 1995, m.n. 222-223 en 229230. Hasebrink 1996, 215-216 beschouwt de opleiding van dominicanessen als die
van Sankt Katharina in Neurenberg als een uiting van stedelijke `Bildungskultur'.
68. Rembert van der List, Bertes oom en opvoeder, hielt sie ter scolen ende liet sie
leren synghen ende lesen (Dv, f. 109v). Deze formulering is niet erg duidelijk en
laat de mogelijkheid open dat Berte eerst naar de onderschool ging en pas daarna
Latijn leerde.
DV, f. 303r-v (vgl. Lingier 1993, 458 n. 54) en D, f. 86d-87a en 89d. Mogelijk is
69.
Lubbes vader te vereenzelvigen met de Albert Snavel die in 1390 schepen en in
1418 burgemeester van Zwolle was; hij beschreef enkele gebeurtenissen in OostNederland in korte versjes in het Latijn en het Middelnederlands (Carasso-Kok
1981, nr. 108).
70. Zie over deze onderwijsvernieuwer en moderne devoot bijv. Rayez 1974 en Moderne Devotie. Figuren en facetten 1984, nr. 55.
71. Over kloosterscholen voor vrouwen zie Post 1954b, 161-165 en Post 1957, 182183; vgl. De Moor 1982 en De Moor 1989 over de cisterciënzerinnen van Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Bij de 14e-eeuwse dominicanessen werd de interne
opleiding zowel door oudere zusters als door broeders (vooral met preken) verzorgd (Lewis 1996, 266-272).
72. Verwijzingen naar `kinderen' in bronnen uit enkele van de Windesheimse vrouwenkloosters (vgl. § 2.2, n. 45) wettigen het vermoeden dat ook daar kloosterscholen aanwezig waren. Wel is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van
dergelijke gegevens: postulanten en novicen worden in het kloosterlijke spraakgebruik (ook) vaak als `kinderen' aangeduid. — In ouder onderzoek is meermalen
verondersteld dat de school van Diepenveen een regionale functie had (vgl. Moll
1864-1871, 1i-2, 246 en 278, Acquoy 1875-1880, dl. 2, 191, Brinkerink 1904, 164
n. a en Kiihler 1914, 310-311). Vond de zorg die de broeders van het gemene leven
in hun convicten aan jongens besteedden, hier een vrouwelijke pendant? Dat kan
dan bijna alleen maar gelden voor de beginperiode van Diepenveen. Het laat zich
aanzien dat, toen Diepenveen eenmaal besloten was, er alleen nog meisjes werden
opgeleid die voorbestemd waren om in te treden. Dat geldt in ieder geval voor de
'kinderen' die Daya Dierkens (zie ook § 2.1, n. 24) opleidde als hervormster van
het Duitse klooster Hilwartshausen (Dv, f. 408r-410r en D, f. 187a-188a).
73. Jutte van Ahaus (t1408) leerde een jong meisje haar psalter (zie vervolg tekst).
74. Dv, f. 108r en D, f. 117b, DV, f. 235v en D, f. 51a, DV, f. 251v en D, f. 61c, en DV, f.
65.
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76.

77.
78.

79.
80.

81.
82.
83.

84.
85.

86.
87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

303v en D, f. 87c; B, f. 234v (editie in Brinkerink 1904, 96 n. c en Lingier 1993, 455
n. 28); en Van Slee 1908, 337 (necrologium). Zie over Otto Poten Kuhler 1914, 243
en Lingier 1993, 283.
DV, f. 303v en D, f. 87c.
DV, f. 52r en D, f. 129b (Fenne Bickes) en DV, f. 411v-412r en D, f. 189c (Daya
Dierkens; over haar ook n. 72 en § 2.1, n. 24).
De vite van Stine Tolners in DV, f. 295v-301r en D, f. 85a-89b; over haar zie
Scheepsma 1995b, 19 en 24-27
Over het grammatica-onderwijs door Otto Poten B, f. 234v (zie n. 74). Andere verwijzingen naar de opleiding in Diepenveen zijn veel vager: Armgert van Lisse
leerde synghen ende lesen (Dv, f. 287r; vgl. D, f. 172c) en Griete Koetgens leerde
`wat voor het uitvoeren van de orde noodzakelijk was' (Dv, f. 348r-v; vgl. D, f.
149d).
Zie bijv. Nauwelaerts 1980, 368 en Van Buuren 1995, 228.
DV, f. 250r en 251r-251v, en D, f. 60d en 61c (Katharina van Naaldwijk), en DV, f.
302r en D, f. 87c (Lubbe Snavels); over Lubbes kennis van het Latijn ook DV, f.
300r en 304r, en D, f. 86d-87c.
Vgl. Williams Krapp 1995,1-2 over het verband tussen hervorming en opleiding in
Duitsland in de 15e eeuw.
Vgl. het werk van Daya Dierkens in Hilwartshausen (zie n. 72).
D.m.v. pitanties konden zusters bewerkstelligen dat zij na hun dood werden herdacht: op hun sterfdag werd er dan wijn geschonken of een bijzonder gerecht geserveerd (vgl. Castenmiller 1983, 30).
Vgl. de conclusie in Lingier 1993, 286.
DV, f. 329r-v (geciteerd in § 3.6). Vgl. DV, f. 336r-337r: Truke en haar zus Beatrix
kenden allebei goed Latijn en werden mede daarom tot de staat van moniale toegelaten.
Over Latijn en Middelnederlands bij de moderne devoten in het algemeen zie
Scheepsma 1996a, m.n. 212-214.
DV, f. 136v en D, f. 37a.
De situatie bij de zusters van Windesheim wijkt niet wezenlijk af van die bij de
dominicanessen in Duitsland in de 14e en 15e eeuw. Zie daarover Ochsenbein
1992, die stelt dat de afname van Latijnkundigheid onder nonnen recht evenredig
verloopt met de toename van het aantal beschikbare vertalingen van Latijnse standaardteksten.
Een interessante vraag is nog wat voor taal men precies sprak. Het zusterboek van
Diepenveen geeft een anekdote over Salome Sticken (afkomstig uit Groenlo), die
zich eens in het Twents richtte tot Beatrix van der Beeck (uit Wijhe; DV, f. 341r).
Betekent dat misschien dat er in Diepenveen, waar zusters uit vele landstreken
samenkwamen, een soort bovenregionaal 'Algemeen Middelnederlands' werd gebruikt? Vgl. Leloux 1985: binnen de Moderne Devotie zijn er enkele regionaal gebonden standaardschrzj/talen – Middelnederlands en Middelnederduits – ontstaan.
Een praktische inleiding op de christelijke liturgie is Harper 1991; Kruitwagen
1942, m.n. 155-192 bespreekt de structuur naar aanleiding van het voorbeeld van
het bisdom Utrecht.
Een vertegenwoordiger van deze stroming was Radulphus de Rivo (ca. 1345-1403)
uit Breda. De Windesheimers hebben hem om adviezen gevraagd over de inrichting
van hun kalender (zie over hem o.m. Mohlberg 1911-1915 en Persoons 1959). Over
de Windesheimse kalender zie verder Van der Woude 1949, Franke 1981, 35-43 en
Van Dijk 1986, 212-220.
Ed. Van der Woude 1949. Deze kalender is opgenomen in het Breviarium Windeshemense, gedrukt bij Gerard Leeu in Antwerpen, op 15 oktober 1488; zie over
dit Windesheimse brevier Kruitwagen 1914.
Zie Van Dijk 1986, 393 n. 3, en ook 219, 357 en 399. De kalender van 1488 onder-
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95.
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97.
98.
99.
100.

101.

102.
103.
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105.

106.

scheidt overigens ook nog feesten met drie lessen (zie verder Van der Woude
1949).
Over het liturgisch gebruik van kaarsen zie Constitutiones monialium 2.8.41-54;
vgl. het schema in Van Dijk 1986, 357.
Constitutiones monialium 2.8.54-55.
Kroniek Bethanië, op een van de laatste bladzijden van de codex.
Over de liturgische week zie Harper 1991, 46-48.
Over de hebdomadaria handelt Constitutiones monialium 2.10.
Over de viering van de conventsmis zie Constitutiones monialium 3.5.
Het is de vraag wat het Diepenveense zusterboek bedoelt als het spreekt van des
hillighen daghes (bijv. DV. f. 143v en f. 290r). In de constituties treffen we deze
formulering aan: op die sonnendaghe ende ander heilighe daghen (hs. Gaesdonck,
f. 3v; vgl. Constitutiones monialium 0.54-55). Daaruit kan worden afgeleid dat er
met `heilige dagen" dagen worden bedoeld waarop er niet wordt gewerkt; het gaat
dus niet om dagen waarop bepaalde heiligenfeesten worden gevierd. Voor mijn
doel is het voldoende om `heilige dagen', oftewel de zon- en feestdagen, te onderscheiden van de werkdagen (vgl. bijv. Kruitwagen 1907, 100-101 en Van den Berg
1914, m.n. 177-188).
De belangrijkste bron is het luidschema van de kosteres (vgl. Constitutiones monialium 2.8), dat in Van Dijk 1986, 358 is uitgewerkt. Vergeleken met het schema
van Persoons, dat zeker viermaal gepubliceerd is (Persoons 1980a, 91, Persoons
1980b, 348, Persoons 1984, 96-97 en Persoons 1993a, 35), is de aanvang van de
metten de belangrijkste afwijking: die is daar gesteld op 4.00 uur (vgl. ook Acquoy
1875-1880, dl. 1, 164-165).
Zie de typologie van boeken die bij de liturgische lezingen tijdens het koorofficie
gebruikt werden in Martimort 1992, 66-105. Vgl. Harper 1991, 87 en 301.
Over de viering van de metten zie Constitutiones monialium 3.4.69-120; vgl. Harper 1991, 86-97.
Over de priemviering zie Constitutiones monialium 3.4.140-159; vgl. Harper 1991,
98-100. Over de lezing van de regel verder de inleiding op hoofdstuk 5, n. 5.
Vgl. Kroniek Bethanië, 1557, waar priorin Maria de Latere wordt geprezen omdat
zij 'het convent menige goede vermaning in het kapittel heeft gedaan'; over de inhoud ervan helaas geen woord. Het is in de praktijk niet goed mogelijk de priemvermaning te onderscheiden van de toespraak waarmee de priorin het vrijdagse
schuldkapittel opende (zie ook § 3.2). — Het zusterboek van Diepenveen maakt
overigens ook melding van kapitteltoespraken van Johannes Brinckerinck en
citeert daar ruim uit (Dv, f. 32r en verder). Namen Diepenveen en/of Brinckerinck
hier een uitzonderingpositie in (zie verder § 3.8)?
DV, f. 200v-201r en D, f. 6d-7b (met nog een tweede exempel over de gehoorzaamheid van deze kat); vgl. Jongen 1992-1993.
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Van Dijk 1986, 402. Constitutiones monialium 3.4 en 3.5 behandelen resp. de
houding onder het koorgebed en de conventsmis.
Een beknopt overzicht van de katholieke liturgie in Nolet & Boeren 1951, 234-254.
Over de opbouw van het koorgebed in kort bestek Van Dijk 1986, 390 n. 1; veel
uitvoeriger is Harper 1991.
Het ontbreekt nog aan een uitvoerige studie over de Windesheimse liturgie. Van
belang zijn Kruitwagen 1914 (over het Breviarium Windeshemense uit 1488), Van
der Woude 1949 (ed. en studie van de kalender van 1488; vgl. Wierda 1995, 5560), Persoons & Lourdaux 1966 (bibliografisch overzicht) en Franke 1981 (over de
ordinarius). — Speciaal over muziekhandschriften van de moderne devoten han-
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8.
9.

10.
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12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

delen Ewerhart 1955 (over Trier, Stadtbibliothek, 322-1944) en Smits van Waesberghe 1960 (over Utrecht, Utrechts Conservatorium, NIKK, B 113); deze laatste codex vormt ook het onderwerp voor het proefschrift van U. Hascher-Burger (Hoofddorp).
Over de samenstelling en werkwijze van de redactiecommissie – vermoedelijk
bestaande uit Hendrik Wilde, Johan van Kempen, Arnold van Kalkar, Hendrik van
Wilsen, Johan Broechuys en Gerard Delft van Naaldwijk, allen uit Windesheim –
zie bijv. Lourdaux 1974, 285-286, Franke 1981,17-19 en Van Dijk 1986, 214-215.
Deze werken werden vooral gebruikt door diegenen die betrokken waren bij de organisatie van de voltrekking van het koorgebed, zoals de voorzangeres, de kosteres
en de weekzuster. — Over de Windesheimse kalender zie § 2.4. Een ordinarius is
te beschouwen als een liturgische gids waarin was aangegeven wat voor rang een
bepaalde dag had, met welke plechtigheden die gevierd diende te worden en wat er
gelezen en/of gezongen moest worden. Zie over de middeleeuwse ordinarius in het
algemeen Nolet & Boeren 1951, 251-253 en Martimort 1991, 48-85; over de Windesheimse ordinarius Van Dijk 1986, 212-220. Franke 1981 is geheel gewijd aan
het in 1521 bij Albert Pafraet te Deventer gedrukte Liber ordinarius van Windesheim (de aangekondigde editie is tot dusver niet verschenen). Franke noemt op
p. xv als een van zijn bronnen hs. Brussel, KB, 5156 (531), een missaal uit Barberendaal te Tienen (Persoons 1972, 1354-1355). — In het Manuale Windeshemense
waren de teksten voor bepaalde vaste plechtigheden opgenomen, zoals professierituelen, ziekenzalvingen enz. (Van Dijk 1986, 221-227).
Ed. Grube 1886, 95. Typologieën van liturgische boeken in bijv. Liturgisch woordenboek 1965-1968, en, beknopt, in Van Dijk 1986, 391 n. 2; zie ook Boeren 1988
en Liturgische handschriften 1983. Van Dijk 1986, 226 geeft een schema van de
onderlinge verhoudingen tussen de door de Windesheimers gebruikte liturgische
werken (vgl. Franke 1981,11-25).
Ed. Grube 1886, 310-311.
Van Dijk 1986, 395-402.
Goed beschouwd weten we alleen van Diepenveen zeker dat het een koor met twee
verdiepingen had, dankzij het zusterboek: Salome Sticken beklom in haar sterfjaar
1449 nog altijd de 27 treden naar het nonnenkoor (Dv, f. 220v en D, f. 18d). Janssen
1985, 331-332 laat zien hoe het dubbele koor van Diepenveen model stond voor andere kloosterkerken, m.n. in Den Bosch (zie afb. 4 voor diverse plattegronden).
Gezien de nog sterkere modelfunctie die Diepenveen binnen het Kapittel had,
zullen in de andere monialenkloosters ook galerijen voor de monialen zijn gebouwd (vgl. Van Dijk 1986,13 en Van Dijk (ter perse), § 2.1.1).
Over de cantrix zie Constitutiones monialium 2.9.
DV, f. 48v en D, f. 127b.
Een derde Diepenveense cantrix was Lubbe ten Toorne (Dv, f 304r).
Over de koorzang in Windesheimse kloosters zie Ewerhart 1955,133-157.
Kroniek Bethanië, 1560. Jan Gielis beschikte ook over een prachtige zangstem;
kenden de kroniekschrijfsters die uitsluitend uit zijn misvieringen of luisterde hij
ook daarmee het koorgezang op?
Constitutiones monialium 3.4; de getijden van Maria in r. 130-139. Over het kerkelijk officie zie Harper 1991, 73-108, over het Maria-officie Harper 1991,133-134.
— Christine van Rijswijk verliet in 1467 het klooster Bethanië in Mechelen omdat
het bidden van de grote getijden haar te zwaar werd; zij vertrok naar een huis waar
men alleen de getijden van Maria bad (zie over haar § 6.5).
Over de conventsmis zie Constitutiones monialium 3.5.
Maar in de beginjaren v an Bethanië te Mechelen leefde daar zuster Katharina Holanders, die las haer ghetyden int Duetsche (Kroniek Bethanië, 1431). Blijkbaar
werd dat in de begintijd nog getolereerd.
Verschueren 1949, 701. Over Jeruzalem in Venrav zie verder § 5.2.
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Ypma 1949, 31-32 en 106-107. Castenmiller 1983 handelt over de liturgische vieringen in Marienpoel bij Oegstgeest, dat hoorde onder het Kapittel van Sion; over
dit klooster o.m. Schoengen 1941,111-112, Ypma 1949, 9, 11 en 55, en Van Dijk
1987b, 178.
Toen Diepenveen nog een zusterhuis was, bad men daar ook de getijden van de
eeuwige wijsheid (Dv, f. 196r-v en 103r-104r, en D, f. 4b-c); zie over deze getijden
Weiler 1984a, 11-47 (inleiding) en 50-92 (editie en vertaling).
Griete van Naaldwijk en Armgert van Lisse uit Diepenveen werden beiden vanwege hun zwakke gezondheid conversin gemaakt (zie § 2.1).
Vgl. DV, f. 224v en D, f. 20c-d, over een anonieme zuster die pas na een innig gebed
tot de overleden priorin Salome Sticken in staat was om 's nachts wakker te blijven.
Vgl. D, f. 102b en DV, f. 164r; zie over Trude ook § 2.1, n. 20.
DV, f. 253v en D, f. 62d-63a.
De tweede responsorie luidt, in de spelling van het zusterboek: Tenebre facte sunt
dum cruxif ssent Jhesum [=Het werd donker toen zij Jezus kruisigden]. Beide verzen zijn ontleend aan het lijdensverhaal (vgl. Mat. 27,45-56, Mar. 15,33-41, Luc.
23,44-49 en Joh. 19,28-37).
Zie verder Grijp (ter perse), over het zingend de dood tegemoetgaan. Vgl. ook Lewis 1996,168-170.
Een historisch overzicht van het schuldkapittel in Schmitz 1953.
De conversinnen hielden om de twee weken schuldkapittel, op zondag na de noon,
onder leiding van de priorin of haar plaatsvervangster (Constitutiones monialium
4.7). Over het schuldkapittel van rector, gezellen en lekenbroeders zie § 2.1.
Over het schuldkapittel Constitutiones monialium 3.6.
Salome Sticken liet zich regelmatig vervangen door subpriorin Liesbeth van Delft
(Dv, f. 57v-58r en D, f. 132b-c).
Constitutiones monialium 2.1.24-25.
Over de zieken en het schuldkapittel Constitutiones monialium 2.6.46-54. Als
overtredingen onbestraft bleven, konden de zusters die bij de jaarlijkse visitatie
aanhangig maken; de visitatoren konden dan, indien nodig, alsnog ingrijpen. DV, f.
284r-v beschrijft het geval van Liesbeth van Heenvliet, die als lopend patiënt' in
het ziekenhuis verbleef. Omdat zij niet bedlegerig was, hoorde zij in de ziekenrefter te eten, maar Liesbeth kreeg gedaan dat zij haar maal eerder kreeg, samen
met de zware patiënten. Binnen het convent ontstond er gemor over dit prerogatief,
dat onterecht was verleend. Bij de visitatie kwam de zaak aan het licht en toen
bepaalden de visiterende prioren dat Liesbeth van Heenvliet voortaan toch in de
ziekenrefter moest eten. Over Liesbeth zie verder § 6.1, n. 27.
Er wordt in de bronnen nauwelijks onderscheid gemaakt tussen de vermaningen die
de priorin tijdens de priem soms hield (zie § 2.4) en de inleidende toespraken op het
schuldkapittel.
De strafcodex in Constitutiones monialium 3 7-11; vgl. het schematisch overzicht
in Van Dijk 1986, 414-416.
De frase tussen < > geciteerd naar handschrift D. DV is hier corrupt: in de marge van
f. 200r is toegevoegd Onderwile mit oetmodighen waken. - Wat de uitdrukking
`een roede op de rug dragen' betekent, is mij niet duidelijk. Is het een eufemisme
voor een lijfstraf, d.w.z. een klap met een stok op de rug, of moeten we eerder
denken aan een symbolische navolging van Christus die het kruishout op zijn rug
draagt?
DV, f. 200v en D, f. 6c-d.
DV, f. 170r en D, f. 99b (Trude van Beveren), DV, f. 142r-v en D, f. 40c-41a (Jutte
van Ahaus), DV, f. 324r (Jutte van der Beeck) en DV, f. 248v en D, f. 59c-d
(Katharina van Naaldwijk).
Jutte van Ahaus en Zweder van Rechteren werden aangeklaagd omdat zij, kennelijk
vanwege hun hoge komaf en dito leeftijd, bepaalde privileges genoten (Dv, f. 134v-
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39.

40.
41.

135r en D, f. 35b-36a). Vgl. ook het geval van de zieke Liesbeth van Heenvliet (zie
n. 32).
DV, f. 242v en D, f. 55c. Zie over dit `veinzen' De Man 1943.
In Vivendi formula, f. 376r-v zet Sticken zelf haar visie op het schuldkapittel kort
uiteen.
Niet voor niets voegt de samensteller van handschrift DV (zie daarover § 6.3) nog
een referentie aan Stickens optreden tijdens het kapittel toe: Ock plach sie die sus-

teren zeer scarpelick toe vermanen int capittel. Meer sie en liet nummer meer, sie
en sprack hem vanden daghe weder vrentlick toe, als my vake ghesecht is vanden
ghenen die onder hoer gheweest hebben (f. 225v).
42.

43.
44.

45.
46.

Over het monastieke stilzwijgen zie bijv. Salmon 1947, Gehl 1987 en Miguel &
Dupuy 1990; een algemene studie over het zwijgen in de middeleeuwen is Ruberg
1978.
Zie de samenvatting in Van Dijk 1986, 531-532, en ook Van Dijk 1988. Daarnaast
wordt ook een zeer strenge clausuur aanbevolen (vgl. § 1.1).
Over het stilzwijgen zie Constitutiones monialium 3.13 (eerste redactie) en 5.2
(tweede redactie); zie over beide redacties ook bijlage ii. Over het zwijgen i.v.m de
handenarbeid Constitutiones monialium 3.14.16-21; overtreding van het zwijggebod gold als een zwaar vergrijp (Constitutiones monialium 3.9.11-12). Vgl. bijv.
DV, f. 217r-v en D, f. 16d-17a, over de manier waarop Salome Sticken het silentium
handhaafde in de spinzaal in Diepenveen.
Over de handenarbeid zie Constitutiones monialium 3.14; vgl. Van Dijk 1986, 438439.
Vgl. Van Oostrom 1992, 287-293, en ook Lulofs 1961, over eer en schande in de

Beatrys.
47.
48.

DV, f. 139r-v en D, f. 38d-39a ,. zie over Jutte van Ahaus § 1.1, n. 28.
DV, f. 229r en D, f. 47c (Katharina van Naaldwijk). DV, f. 284v-285r en D, f. 81a-b

beschrijven een aantal producten van Liesbeth van Heenvliets handvaardigheid.

49. Constitutiones monialium 5.2.34-47; in de oude redactie, Constitutiones monialium

50.

51.
52.

53.

3.13 worden de mogelijke vormen van handenarbeid niet gespecificeerd. De kapittels over het stilzwijgen (Constitutiones monialium 3.13 en 5.2) en de handenarbeid
(3.14) komen vrij sterk overeen, omdat het zwijgen vooral problemen opleverde bij
de werktaken (vgl. bijv. Van Dijk 1986, 439). Over het spinnen ook Persoons
1980a, 95 en Persoons 1980b, 349.
Sint-Agnes: de inkomstenstaten over 1475 en 1482 voeren bedragen op i.v.m. spinnen en weven (Van Overvoorde 1896, 73 en 79; zie ook § 3.5); Facons: zie tekst;
Galilea: zie Mijn beghin ende voortganck 28, r. 31-34; Diepenveen: DV, f 168v169r en D, f. 98c-d (Trude van Beveren); DV, f. 324r (Jutte van der Beeck; zie § 3.2).
Bij de besluiting van Diepenveen was er al een spunhuues (Dv, f. 13r); Salome
Sticken kreeg in 1446 het toezicht over deze zaal (Dv, f. 217r en D, f. 16d). De
Kroniek Bethanië is in het algemeen zwijgzaam over de handenarbeid.
Naem- en doodtboeck, p. 83; vgl. Register, f. 21v. Blijkbaar is het bij deze brief gebleven; in de Acta Capituli Windeshemensis wordt aan dit voorval niet gerefereerd.
DV, f. 241v en D, f. 54d-55a. Vgl. het geval van de rijke Wilhelmina Kets uit Facons, die in 1461 intrad als donatin. Toen zij in 1470 koorzuster werd, werd zij
ontheven van de verplichting om zwaar werk als bierbrouwen en schotels wassen te
doen (Persoons 1980b, 343).
De vite van Souke van Dorsten in DV, f. 371r-374r; over haar Scheepsma 1995b,
28-31.

54. Constitutiones monialium 5.2.36-39.
55.

Lourdaux 1974 bespreekt de boekproductie bij de moderne devoten. Recentelijk
werd in Wierda 1995 de casus van de ca. tachtig `Sarijshandschriften' uitgewerkt,
die vermoedelijk in de omgeving van het Zwolse fraterhuis Sint-Gregorius werden
geproduceerd. Klein 1995 geeft een algemeen overzicht van de boekproductie in de
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56.

57.
58.
59.

60.

61.

62.

Nederlanden (over de Moderne Devotie p. 13-14). — Over de spirituele kant van
het kopiëren van geestelijke werken bij de Moderne Devotie zie Mertens 1989a,
191-193 en Staubach 1991, 434-435.
Lingier 1993, m.n. 289-293, bespreekt de boekproductie in vrouwenconventen van
de Moderne Devotie, met als belangrijkste casus Diepenveen en Sint-Agnes te
Gent (over dit klooster § 2.3, n. 60). Zie ook haar toekomstige dissertatie over dit
onderwerp. Ik gebruik de situatie in Sint-Agnes als referentie voor de gang van
zaken in de Windesheimse vrouwenkloosters.
Zie over dergelijke koorboeken Persoons & Lourdaux 1966, en ook Liturgische
handschriften 1983.
DV, f. 163v en 168r, en D, f. 101d en 102b.
DV, f. 341v. Omdat zuster Beatrix haar familie zelf om het benodigde geld en materiaal had gevraagd, liet Salome Sticken haar voor straf dagenlang met de nieuwe
boeken om de nek gebonden rondlopen. Vgl. over dit geval Kuhler 1914, 223 en
Lingier 1993, 290.
Priorin Maria de Latere van Bethanië in Mechelen liet in 1551 alle koor- en zangboeken nakijken en inbinden, wat haar meer dan zeven rijngulden kostte. Tevens
liet zij een nieuw martyrologium schrijven en binden (Kroniek Bethanië, 1551).
Tijdens de Reformatie werden in de Noordelijke Nederlanden deze boeken, als uitingen van de 'ketterse eredienst, het eerst vernietigd (vgl. A. Koch 1985). Bij de
kloosteropheffingen in het Zuiden in de Franse tijd werden de liturgische boeken
als de minst waardevolle beschouwd; de drie bewaard gebleven opheffingsinventarissen noemen tientallen ongespecificeerde liturgische boeken: Brussel, Rijksarchief, Comité van de Religiekas, 72/28 (Facons), 73/82 (Galilea) en 74/139 (Barberendaal). Vrijwel als enige overgebleven is het prachtige hs. Tilburg, Stichting
Theologische Faculteit, Haaren 31, een antifonarium dat in 1409 te Windesheim
werd geschreven en in Mariënveld in Amsterdam bij de Oude Nonnen terechtkwam
(Van de Ven 1990, nr. 24 en Korteweg 1992, nr. 111). Zie ook bijlage I.
Zie ook Kuhler 1914, 298-299 en Lingier 1993, 289-291. Vgl. de organisatie van
het scriptorium van Sint-Agnes te Gent in Lingier 1993, 291-293. — Vgl. de
kroniek van de Sint-Trudo-abdij te Male, over de manier waarop het kopieerwerk
daar plaats vond: Item bin mer vrauwen tijden leerden noch wel i>> jonghe ghewijlde

nonnen scriven; dies noteerden de twee ende deene corporeerde ende floreerde de
bouken ende screef onder tikden Vlaemsch (ed. Huyghebaert 1953, 414). Dat men

63.

64.
65.

66.

67.

soms Vlaams schreef, duidt erop dat de zusters hier overwegend Latijnse boeken
kopieerden, en dan wel liturgische werken. Met dank aan J.B. Oosterman
(Leiden).
DV, f. 344r.
Vgl. Lingier 1993, 291.
DV, f. 68r en D, f. 136c (Zwene ter Poorten), D, f 89c (Griete van Algeerden) en DV.
f. 69r en D, f. 137a-b (Gertrud ter Poorten).
Hs. Londen, Victoria and Albert Museum, George Reid ms. 23, bestaande uit twee
banden die resp. zijn beëindigd op 28 september 1450 en 9 juli 1453 (de uitvoerige
colofons deels geciteerd door Byvanck & Hoogewerff 1922-1925, dl. 3, 34 en A.
Koch 1985, 49). De codex berustte in de 18e eeuw in de pastorie van Straelen.
De constituties geven regels voor het corrigeren van het Oude en het Nieuwe Testament, maar zwijgen over liturgische en andersoortige werken: Die boeke des

oelden ende des nyen testamentes mit welken die godliken dienst ghedaen wert en
sal hem nyemant vermeten te corrigiren sonder roet des gemenen capittels, ten sy
mit exemplaren onser husen die ghecorigiert sijn, ten weer dat enighe apenbaer
dwelinge apenbaerde, met ordel der ondersceidenre rectoers of broeders (hs.
Gaesdonck, f. 60r-v; vgl. Constitutiones monialium 2.11.21-25).
68.

Over Lubbe Snavels zie
wordt).

DV, f.

303v en D, f. 89d (waar zuster Wyse niet genoemd
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69.

70.
71.

72.

73.

74.
75.

76.
77.
78.

79.

80.

81.
82.

83
84.
85.
86.

Het boek met de naam van Griete des Vrien: Deventer, SAB, I, 50 (10 T 3); zie
Gruijs 1967, dl. 2, 54-56 en dl. 4, pl. 47-51, en Gumbert 1988, nr. 348 en pl. 746a.
Het andere hs. is Deventer, SAB, I, 49 (101 E 7): zie Jan van Ruusbroec 1981, nr.
124 en Kors 1991, 64 en 109-122.
Hs. Deventer, SAB, I, 55 (101 F 5); zie Jan van Ruusbroec 1981, 283 en Geirnaert &
Reynaert 1993, 201.
Van Dijk 1986, 140 wijst op uiterlijke overeenkomsten tussen hs. Gaesdonck, Collegium Augustinianum, 15 en een aantal handschriften die uit de Diepenveense collectie afkomstig zijn. Deze zijn vermoedelijk ook in Diepenveen vervaardigd.
De Kroniek Bethanië, 1455 maakt melding van de bouw van een schrijfkamer (ed.
Cordemans de Bruyne 1896, 74). Zie ook onder het jaar 1463: de schrijfkamer lag
in dezelfde (oostelijke?) vleugel als het werkhuis en het kapittelhuis; erboven was
een slaapzaal.
DV, f. 318v.
Kruitwagen 1907, 97-120.
D, I 89c (niet in DV).
Het enige gedocumenteerde geval is de opdracht tot het maken van een capitularium en een psalter door Beatrix van der Beeck (zie tekst en ook n. 59).
Overvoorde 1896, 73. In 1482 bracht het scriven nog slechts 91/2 gulden en 4 stuiver
minus 1 ooit op (p. 79).
Hs. Milaan, Biblioteca Nazionale di Brera Gerli, ms. 60. Zie Bénédictins du Bouveret 1976, nr. 13012 voor weergave van het Latijnse colofon. Zie verder Moderne
Devotie. Figuren en facetten 1984, 275.
Hs. Arnhem, Openbare bibliotheek, 287. Over dit handschrift Roth 1975, 3-5, Moderne Devotie. Figuren en facetten 1984, nr. 101, Gumbert 1988, nr. 327 en pl.
576b, en Korteweg 1992, nr. 122.
Arnhem, Rijksarchief in Gelderland, Archief klooster Bethanië bij Arnhem, 52.
Over deze brief zie bijlage ti. — Inmiddels zijn nog twee handschriften met het
schrijfatelier van Bethanië in verband gebracht. Tilburg, UB, KHS 10 (olim 638) is
een convoluut waarvan het derde deel, een Middelnederlands getijdenboek, op
grond van de verluchtingsstijl in Bethanië gelokaliseerd kan worden (zie Baarda &
Hermans 1992, nr. 4 en Van de Ven 1994, 68-73 (cat. i,10)). Londen, British Library, Add. 38.123, een getijdenboek bekend onder de naam 'the Huth Hours',
heeft volgens Van de Ven 1994, 72 eenzelfde ingeplakte passie-afbeelding als het
boven besproken hs. Tilburg en zou daarom ook met Bethanië verbonden kunnen
worden. Ondanks het vrij grote aantal bewaard gebleven verluchte handschriften
uit Bethanië was dit klooster toch niet het belangrijkste verluchtingsatelier in Arnhem (Korteweg 1992, 130-133).
Vgl. Van Eeghen 1941, 25-27, die wijst op grote verschillen in de betrokkenheid
bij het boekenbedrijf tussen regularissen en tertiarissen in 15e-eeuws Amsterdam.
Lingier 1993, 291 komt voor Sint-Agnes in Gent op 13 zusters van de in totaal 130
in de kroniek die hetzij korter hetzij langer bij het schrijfwerk betrokken waren. Er
is geen reden om te veronderstellen dat meer dan 10 procent van de Windesheimse
monialen kopieerwerk deed bij wijze van arbeid; meestal zal dit getal een stuk lager gelegen hebben.
Over de situatie bij de Windesheimers zie Acquoy 1875-1880, dl. 1, m.n. 214-222
en Lourdaux 1974, 279-299; vgl. Wierda 1995,15-21 (de casus-Sint-Agnietenberg).
Over de betekenis van voedsel of de onthouding daarvan voor middeleeuwse religieuze vrouwen zie bijv. Bell 1985 en Bynum 1987.
Van Dijk 1986, 465-466 biedt een schema van vasten-en onthoudingsdagen.
De gegevens voor deze alinea zijn ontleend aan Constitutiones monialium 2.5
(reftermeesteres), 3.19 (refter), 3.20 (vasten) en 3.21 (collatie). De aanvangstijden
zijn afgeleid uit het luidschema voor de kosteres in Van Dijk 1986, 358; zie ook het
schema in § 2.4.
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Hs. Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, hs. Neerl. 26 (ohm 402) – eind 15e eeuw,
met toevoegingen uit begin 16e, midden 16e en 17e eeuw – had volgens F. Hendrickx een functie bij de refterlezing (Hendrickx 1994, nr. 10). Inderdaad gee ft het
op f. 5r-v de v as te teksten van de beden en zegeningen die aan tafel werden uitgesproken (herhaald door een latere h an d op f. 62v-66r), maar of het handschrift
ook teksten bevat die speciaal in de refter werden gelezen, lijkt mij twijfelachtig.
Het handschrift wordt met Onze Lieve Vrouw Presentatie te Oostmalle in verband
gebracht, een regularissenklooster dat de Windesheimse observantie overnam en
onder toezicht stond v an Korsendonk, maar dat eerst in 1623 in het Kapittel werd
opgenomen (vgl. Van Dijk 1986, 38, 143-146 en 662-673).
88. Constitutiones monialium 2.1.37-39. In de strafcodex zijn enige bepalingen voor de
tafellezeres opgenomen: kwam zij bijv. te laat voor de zegen, dan moest zij voor
straf een psalm zeggen (vgl. Constitutiones monialium 3.7.13-14; zie verder Constitutiones monialium 3.7-11, alsmede het overzicht in Van Dijk 1986, 414416).
89. In het fraterhuis te Albergen werd tijdens iedere maaltijd eerst in het Latijn en
daarn a, speciaal voor de leken, in het Diets gelezen (Alberts & Hulshoff 1959, 247248).
90. Ook tijdens de priem w as er een korte lezing uit de regel (zie § 2.4); over de lezing
uit de regel zie de inleiding op hoofdstuk 5, n. 5.
91. Over het begrip 'homilie' zie Zieleman 1978, 19-20 en Zieleman 1993, 73; over
prekencycli geordend naar het liturgisch jaar zie Zieleman 1978, 29-38.
92. Historias legit expedicius. sermones et omelias attencius (aangehaald naar V an
Dijk 1986, 462).
93. De wandcatalogus v an het Windesheimse mannenklooster Lopsen geeft onder het
kopje Libri refectoriales een bijbel in delen en enkele boeken met de profeten,
homilieëncycli voor het tijd- en het feesteigen, en verzamelingen heiligenlevens
(een passionaal en een Legenda aurea per annum). Over deze catalogus Obbema
1996,121-134 (i.c. 130). De schets die Derolez 1963 geeft van een leeslijst voor de
refter uit het Windesheimse Zevenborren biedt een vergelijkbaar beeld: men las er
aan tafel preken en homilieën van de kerkvaders, heiligenlevens en sermoenen, of
teksten voor bijzondere gelegenheden, zoals professies of de keuze van een nieuwe
prior.
94. Van Dijk 1986, 462.
95. Williams Krapp 1986, 357.
96. Ed. Ruf 1939, 638-650 ('Anweisungen fur die Tischlesungen 1429-1431'); op p.
650-670 een bijgesteld leesprogram uit hetzelfde klooster ('Anweisungen fur die
Tischlesungen 1455-1461'). Over dit leesplan verder Hasebrink 1996.
97. Vgl. V. Me rt ens 1979, 279. Zowel Williams Krapp 1976, 291-295 als V. Mertens
1979 stellen dat de wijdverbreide Duitstalige legendenbundel Der Heiligen Leben
rond 1380 ontstond in het kader van de dominicaanse hervormingsbeweging, waarvan het centrum in Neurenberg lag en waarvan Sankt Katharina het bel angrijkste
vrouwenklooster w as. Dit legendarium bevat ongeveer 250 vitae: één tekst voor
iedere dag die geen zon- of feestdag w as; over Der Heiligen Leben verder Williams-Krapp 1976 en Kunze 1981.
98. Hasebrink 1996, 213-214.
99. Williams Krapp 1981 en Williams Krapp 1986, 356-364. — Over de knappe
manier wa arop in deze periode heiligenlevens werden geconstrueerd, opdat het
lezende publiek er zoveel mogelijk waardevolle betekenissen aan kon ontlenen, zie
M. v an Dijk 1996, n.a.v. het leven v an B ar b ara. M. van Dijk 1989 laat zien hoe de
hagiografie van B arbara verschillende visies op het geestelijk leven van vrouwen
representeert.
100. Martimort 1992, 100: `Ils [=middeleeuwse legendaria] ont été compilés plutót en
vue de la lecture au réfectoire ou de la collatio du soir des monastères ou même,
87.
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101.

102.

103.

104.

105.

plus largement, pour l'édification personelle'. Zie vooral ook de ty pologie van
hagiografische handschriften in Phillipart 1977, m.n. 115-117.
De Athenaeumbibliotheek heeft een vrij groot aantal handschriften dat vermoedelijk of uit Diepenveen of uit het Brandeshuis afkomstig is (vgl A. Koch 1985, 47).
De volgende twee hs. kunnen daarom uit Diepenveen afkomstig zijn: hs. Deventer,
SAB, I, 43 (101 F 9), dat een k al ender en 110 passcones, vitae en exempla bevat (vgl.
Alberts 1961 en Williams-Krapp 1986, 68 (hs. Dv2)), hs. Deventer, SAB, I, 33 (10
W 6), met diverse vitae, waaronder een aantal volgens de Zuid-Nederlandse vertaling van de Legenda aurea (Williams Krapp 1986, 69 (Dv6)). Mogelijk geldt dat
ook voor hs. Deventer, SAB, I, 46 (191 D 5) (Williams-Krapp 1986, 68 (Dv 1)). —
Wel hagiografisch van aard maar geen legendarium is hs. Brussel, KB, 12.166
(3875) uit Bethanie te Mechelen, dat het Exordium magnum cisterciense van Konrad van Eberbach bevat, met levensschetsen van Sint-Bernardus en zijn eerste
medebroeders (Deschamps 1972, nr. 62; vgl. § 6.2, n. 55). — Het regularissenklooster Sint-Agnes in Ma as eik, dat toenadering zocht tot Windesheim maar
onderdak vond bij het Kapi tt el van Venlo, beschikte wel over een ruime voorraad
hagiografica. Over het klooster zie Persoons 1976, over de hagiografie zie verder
Mulder-Bakker 1987.
Geimaert & Reynaert 1993, 195-196 maken melding van een redactie van de
werken van Jan van Leeuwen waarin aanwijzingen voor de refterlezing zijn aangebracht. Hs. Deventer, SAB, I, 55 (101 F 55) uit Diepenveen geeft een lezing van Van
vijfterhande bruederscap waarin een dergelijke aanwijzing precies is opgevolgd
Dat zou op een functioneren van dit handschrift in de refter kunnen duiden.
Persoons 1980a, 94 veronderstelt het bestaan van een afzonderlijke (kleine) handschriftenbibliotheek voor de eetzaal in de Windesheimse vrouwenkloosters (vgl. de
in n. 93 genoemde voorbeelden uit mannenkloosters). Als voorbeeld van een
'refter-handschrift' noemt Persoons Brussel, KB, II 1302 (2053): dat dateert echter
p as uit de late 16e eeuw (1592) en bovendien is de herkomst niet zeker (in een van
de teksten wordt gerefereerd aan een mirakel dat gebeurde bij de arme clarissen
nabij het begijnhof in Brussel). Uit het klooster van dezelfde clarissen komt
overigens wel hs. Brussel, KB, 11.151-11.155 (2377), met sermoenen, en ook collaties van Johannes Brinckerinck; het w as bedoeld om ter tafelen te lesen (beschreven in De Vreese 1900-1902. hs. f (p. 285-300)). — V.gl. Costard 1992, over de (relatief grote) collectie handschriften met preken uit het zusterhuis. later augustinessenklooster, Nazareth in Geldern. Costard meent overigens dat het gros van deze
preekhandschriften functioneerde in het kader van de privé-lezing, al sluit zij gebruik in de refter niet uit (p. 208). Ook de talrijke preekhandschriften uit het hervormde domimcanessenklooster Sankt Nikolaus in undis te Straatsburg schijnen
vooral bij private lezing te zijn gebruikt (Riither & Schiewer 1992).
Hs. Deventer, SAB, I, 35 (10 W 5) werd in 1414 door de priester Johannes v an
Warendorf uit Keulen a an Diepenveen geschonken. Het bevat onder meer zeven
homilieën van Johannes Chrysostomos op de lof v an Paulus en andere patristische
werken. Er zijn (veel) meer handschriften met homilieën aanwezig geweest in
Diepenveen, zo blijkt uit deze passage over Rembert van der List: Doe Berte, syn
nichte, hier tomen solde mitter wone, soe gaf hie hoer ene grote bybele toe
draghen, die hie ons gaf mit Beerte, synre nichten, die soe groet was dattet wonder
was dat sie sie dragen konde. Ende noch isi die b ybele die int capittelhuus plecht
toe ligghen. Ende hie gaf ons noch een groter boeck dan die bibel - dat waert verkoft om dattet ons soe nutte niet en was - ende noch drie omelien boecke ende
'Cronica macimana' [=hs. Deventer, SAB, I, 95 (10 W 4)] (Dv, f. 110v; vgl. D, f.
162d). — Hs. Brussel, KB, 12.050-12.052 (1216) uit Facons bevat verschillende
homilieën en sermoenen v an kerkvaders in de volksta al .
Hs. Brussel, KB, 2283-2284 (1167) uit Galilea te Gent bevat enige tientallen sermoenen van Tauler. Een ander voorbeeld is hs Brussel, KB, II 6644, ook uit Galilea,
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dat de 65 artikelen van de passie van Jordanus van Quedlinburg bevat; daarin vindt
ook een aantal van zijn preken een plaats (Deschamps 1972, nr. 82). Over beide auteurs zie verder § 8.3 en bijlage 11.
106. Arborst of armborst betekent in het Middelnederlands `boog'; Arborstier is vermoedelijk een Latijnse vertaling van `boogmaker' of, in oostelijk dialect, `bagemaker'. In het zusterboek van Sint-Agnes te Emmerik vinden we, in de vite van
Griete Bagemakers uit Deventer, het volgende citaat: Si [=de moeder van Griete]

had enen soen die heite Barnerdus ende wart een regelier in Vrieslant, dat welck
was een doerluchtich man (Zusterboek Sint Agnes, p. 163; zie over dit zusterboek

107.

108.

109.

110.
111.
112.

113.

verder hoofdstuk 6, n. 2). Deze Bamerdus is vermoedelijk wel dezelfde als Beemt
Arborstier. Er verbleef ook nog een lid van het gezin Bogemaker in het MeesterGeertshuis: Gertrud Boegemakers wordt in het zusterboek uit dat huis slechts eenmaal genoemd, en wel in verband met het optreden van haar broer Wilm, die kennelijk uit ander hout gesneden was. Hij bestond het om in het Meester-Geertshuis
een conflict met het mes te willen beslechten (G, I 39c-d).
De preken van Beemt Arborstier zijn alleen overgeleverd in de Diepenveense
handschriften Deventer, SAB, I, 71 (101 D 13), 1,72 (101 D 14) en 1,73 (101 F 16);
alle drie de handschriften zijn geschreven door Adriaen Mant (zie § 3.5). Over deze
handschriften Steensma 1970, 202-203 en Gumbert 1988, no. 356 en pl. 711.
Steensma 1970, 204-221 gaat uitvoeriger in op de sermoenen van Beemt Arborstier; vgl. Hermans 1990, 11 en 15. Wellicht is het contact tussen Diepenveen
en Beemt Arborstier gelegd tijdens de goederentransactie uit 1449 (Van Slee 1908,
440). Toen werd het land dat Rixe Jonghen of Rixt Juwinga Diepenveen had aangebracht, geruild met een nabijer gelegen stuk uit het bezit van het Friese Thaborklooster (Scheepsma 1995b, 27-28). Wellicht ook speelde Arborstiers Deventer
komaf een rol.
Steensma 1970, 206-208. Ter vergelijking: de conversen uit het Windesheimse
klooster Rebdorf in Duitsland beschikten ook over een Tauler-handschrift (Schreiner 1993, 316).
In 15e-eeuws Duitsland schijnt de situatie wezenlijk anders geweest te zijn. V.
Mertens 1979, 279-281 meent dat het leesprogramma van de dominicanessen van
Sankt Katharina in Neurenberg aanzienlijk verschilde van dat van de mannen, terwijl bij de Windesheimers de indruk wordt gewekt dat monialen en koorheren globaal gesproken hetzelfde lazen. Als voorbeeld neemt Mertens de benedictijnen van
Tegemsee, die sinds hun reformatie in de vijftiende eeuw theologische vakliteratuur lazen van bij voorbeeld Hiëronymus, Gregorius Magnus, Beda, de Vitae patrum enzovoort (Hauke 1972).
Over de gang van zaken op de dormter Constitutiones monialium 3.17.
DV, f. 290r en D, f. 174c. Over het lezen van de statuten zie hoofdstuk 5, de inleiding.
DV, f. 329r.
Over de collatiepraktijk zie Mertens 1996c, m.n. 164-169.

114. Als hie oer oetmodicheit hoerde, soe waert die hillighe vader soe vuoerrich ende
altemale ontsteken ende sede: '0, o, hadde ghi doch den gheholden, het was God of
u hillighe enghel! ' Doe vraghede onse eerwerdighe mater Salame Sticken ende
sede: 'Heer, hoe solde scene gheholden hebben? ' Doe sede hie: 'Sie solden gheholden hebben bij goeder kertuys [=kartuizer] ende hebben ghesecht: "Staet, want
ic en late u niet van hier ghaen eer ghi my meer ghevet. "Alsoe andringhende solle
wy wesen totten Gode ' (Dv, f. 34v). De precieze interpretatie van de opmerking van
Jutte van der Beeck levert problemen op, maar de gang van zaken is wel duidelijk.
115. Op grond van DV, f. 32r (geciteerd in § 5.4) kan worden vastgesteld dat Johannes
Brinckerinck ook collaties of vergelijkbare toespraken hield `in het kapittel'. Op
het schuldkapittel kan hier niet gedoeld zijn, aangezien dat een besloten bijeenkomst van de monialen was (§ 3.2). Heeft deze verwijzing misschien betrekking op
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116.
117.
118.

119.

de tijd dat Diepenveen een zusterhuis was en doelt men dan op bepaalde gemeenschappelijke bijeenkomsten in de kapittelzaal?
Handschrift D geeft: als die susteren te collacien weren om dat woert Godes te
horen (f. 82a).
Zie DV, f. 286v, D, f. 82a en Van Slee 1908, 327.
Vgl. DV, f. 69v-70r en D, f. 137c-d, waar Brinckerinck Gertrud ter Poorten vraagt
wat er in de nocturne van de metten gelezen is. Van Buuren 1993 demonstreert
overtuigend hoe het Dietse collatieboek van Dirc van Herxen inhoudelijk nauw
verbonden is met de kerkelijke kalender.
De glosse luidt: Alsoe weert oeck wanner een mensche sijne natur van bynnen of

van buten bedrucket woert, soe breket dat vuoer der mynnen Gades alle onlidsamheit of mormeracie in sachtmodicheit, in oetmodicheit, in lidsamheit, want soe
vlien al die viande vanden menschen als sie sien vlieghen uten harten die voncken
vuoers van godliker mynnen van groten anxt, want sie en moghen daer niet duren
noch vorderen. Want het is daer al vuoerrich blide ende zeer mynlick, ende suetlike
doen sie penetencie om die mynne des ghens die over hem gheleden heeft (Dv, f.
141r-v; vgl. D, f. 40a-b). Uiteraard kan Brinckerinck zich weer gebaseerd hebben
op een bijbelcommentaar, bij voorbeeld een 'evangelie met de glosa' (daarover
Zieleman 1978, 49-85).
120. Zie over deze notatietechniek Mertens 1996b, 87-88. Over de collatie-teksten van
Brinckerinck en de manier waarop ze zijn ontstaan zie § 5.4.
121. In hs. Den Haag, Meermanno-Westreenianum, 10 F 41, dat volgens Boeren 1979,
194-195 uit Diepenveen stamt, is een excerpt uit een collatie opgenomen: Dye pa-

ter van Heer Florenshuiis heer Geert vanden Bossche heeft ons in ene classie ghesecht [...] (f. 87r). Geert (of Gerrit) van den Bossche was rector van het Heer-

122.

123.

124.

125.
126.
127.

Florenshuis in het eerste decennium van de 16e eeuw (Weiler 1997, 22). Als dit
handschrift inderdaad bezit was van een Diepenveense non, dan moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat (in later tijden) er wel eens een frater uit Deventer of een andere gastspreker een collatie hield in dit klooster. Maar het voorkomen van dit collatiedictaat kan evenzeer gelden als een argument om dit handschrift niet in Diepenveen te lokaliseren, maar in een van de zusterhuizen te Deventer, die wel door de Deventer fraters werden bediend. Zie over dit handschrift ook §
2.2, n. 58.
Persoons 1980, 90 veronderstelt zelfs dat de rector in Windesheimse vrouwenkloosters dagelijks een collatie hield; Persoons voert als voorbeeld het zusterhuis, later regularissenklooster Syoen te Kortnjk op (zie Nuyttens 1978), maar
dat behoorde niet tot het Kapittel van Windesheim.
Over de collatie Constitutiones monialium 3.21. In de leesvoorschriften van Sankt
Katharina te Neurenberg is meestal apart aangegeven wat er tijdens de collatie
(d.w.z. het avondmaal) gelezen werd (vgl. § 3.6).
Van Dijk 1986, 470-474 wijst wel op een ontwikkeling van het begrip `collatie'
waarbij meer de nadruk op het spirituele, de schriftlezing dus, dan op de maaltijd
kwam te liggen. Maar daarmee hebben we nog geen collatio mutua in de constituties aangetroffen.
Kroniek Bethanië, 1530. Dezelfde prior deed ook een collatie bij het jubileum van
de cantrix Jacoba van Doenereyn (Kroniek Bethanië, 1537).
Grube 1886, 339. Over Nicolaas van Kues zie § 5.3.
Zie Grube 1886, via het register (lemma Collatio, Ansprache an die Laffen und

Klosterfrauen).
128. Grube 1886, 78.
129. Ed. Hyma 1926, 48; vgl. Van Rooij 1936,181-182. Super modo vivendi devotorum
hominum simul commorantium wordt toegeschreven aan Gerard Zerbolt van Zutphen (zie § 1.2) (Van Rooij 1936, 74-90 en Hyma 1921). Hyma 1926 geeft een editie, Van Rooij 1936, 165-198 een uitvoerige samenvatting. Super modo vivendi
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130.

131.

132.
133.
134.

135.

136.

137.

maakt deel uit van een groep geschriften die de ongebonden levenswijze van de
eerste broeders en zusters van het gemene leven rechtvaardigt en verdedigt, samen
met De libris teutonicalrbus et de precibus vernaculis, Tractatus de vestibus pretiosis en In quendam inordinate gradus ecclesiasticos et praedicationis officium affectantem (Van Rooij 1936, 47-90).
DV, f. 143v-144r (geciteerd in § 4.2); vgl. D, f 41b-c. Zie ook de Latijnse parallelpassage in B, f. 229v-230r (geciteerd door Mertens 1996c, 177 n. 78). — In het
Frensweger handschrift (Utrecht, UB, 8 L 16) wordt Brinckerinck geprezen om de
collaties die hij voor de zusters van het Meester-Geertshuis en Diepenveen heeft
gedaan, waarbij geen enkel onderscheid tussen beider leefwijze wordt gemaakt
(Alberts & Hulshoff 1958, 65-66).
DV, f. 138v-139r en D, f. 38c; hetzelfde deed Trude van Beveren (Dv, f. 171r-v en D,
f. 100a).
Vgl. Mertens 1996c, 169 n. 31.
Vgl. Acquoy 1875-1880, dl. 1, 154-158 over de collatie: ook hier gaat het om de
avondmaaltijd. Vgl. ook Grube 1886, xxni.
Over de collatie voor lekenbroeders en donaten zie m.n. Mertens 1996c, 169 n. 30.
Relevante passages in Grube 1886, 87, 91 en 201. Belangrijk in dit verband is ook
de regel voor Windesheimse lekenbroeders Der leeken ghewoenten in Eemsteyn
(hs. Wenen, ONB, s.n. 12.868, f. lr-26v), kap. 5 (geciteerd in Mertens 1996c, 169 n.
30). Men kan zich afvragen of de 'sermoenen van Beernt Arborstier' (zie § 3.6) niet
de neerslag van collaties voor de lekenbroeders van Thabor vormen.
Mertens 1996c, 170-174 bespreekt diverse collationalra (handschriften die stof
voor de collatie bieden). Hs Anholt, Museum Wasserburg, Fiirstlich SalmSalm'sche Bibliothek, Ms 45 (Hrc aliqua sequuntur ex vitisfratrum nostrorum)
komt uit het Sint-Gregoriushuis in Emmerik (ed. Van Engen 1988b, 195-217; zie
Van Engen 1988b, 178-195, Mertens 1996c en Scheepsma 1996a, 229-230 en 237).
Hs. Deventer, SAB, I, 61 (11 L 1) bevat het rapiarium van Florens Radewijns uit het
Heer-Florenshuis (zie Van Woerkum 1951, 115-117 en Mertens 1996c; dit handschrift belandde al vroeg in de bibliotheek van Diepenveen (zie verder § 5.1, n. 31).
Van het collatieboek van Dirc van Herxen (t1457) waren zowel een Latijnse als
een Middelnederlandse versie in omloop (zie verder Van Buuren 1993, ook voor
bibliografische gegevens). Hs. Utrecht, UB, 3 L 6, met de Middelnederlandse vertaling, is gedateerd in 1445 en afkomstig uit het zusterhuis Sint-Agatha te Amersfoort, dat overigens in 1458 overging naar de reguliere orde (Van Heel 1939, 89 en
Ypma 1949, 12). Mertens 1996c, 174-181 geeft een overzicht van handschriften
met collatieteksten: het gaat steevast om toespraken die in zusterhuizen gehouden
werden en die door zusters van het gemene leven zijn opgetekend. Alleen de collaties van Johannes Brinckerinck vormen daarop een uitzondering omdat ze voor een
belangrijk deel gebaseerd zijn op materiaal uit Diepenveen (daarover verder § 5 4
en bijlage II).
De collaties van het einde van de 15e eeuw wekken soms de indruk eerder vermanende preken te zijn; vgl. Costard 1995, over de preken/collaties van Johannes
Veghe, en ook de sermoenen van Beernt Arborstier voor de lekenbroeders (zie n.
134).
In de regularissenkloosters van het Kapittel van Sion hield de rector eens per
maand een collatie voor priorin en zusters, aansluitend op het eveneens maandelijkse schuldkapittel (Ypma 1949, 75).
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De anekdote in Grube 1886, 196-197; vgl. Staubach 1991, 439.
Goossens 1952 bespreekt en analyseert een groot aantal bronnen uit de begintijd
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4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

van de Moderne Devotie; vgl. Goossens 1980. Debongnie 1927 wijdt enige hoofdstukken over de meer geavanceerde meditatietechniek zoals die door Jan Mombaer
is ontwikkeld. Zie ook Van Woerkum 1955 en het overzichtsartikel van Rousse,
Sieben & Boland 1976. Tot slot kan worden verwezen naar het dissertatie-onderzoek van J.J. van Aelst (Utrecht), over passiemeditatie in de late middeleeuwen.
Over het proces waarbij tekst en meditatie bij de moderne devoten op elkaar
inwerken en nieuwe teksten doen ontstaan zie bijv. Me rt ens 1989a en Staubach
1994.
Over de bibliothecaresse zie Constitutiones monialium 2.11; zie verder § 2.1.
Christ 1942,10 (vgl. § 2.1, n. 34) voegt aan het in de tekst geciteerde uut den caprttel toe, dat wil zeggen: na het verlaten van de kapittelzaal, dit op grond van een
tweetal afwijkende lezingen.
Mondelinge mededeling R.Th.M. van Dijk (Nijmegen).
Constitutiones monialium 2.6.17-19: de ziekenmeesteres zorgde dat ook de zieken
zo mogelijk aan koorgebed en geestelijke lezing konden deelnemen. — Priorin
Liesbeth van Bergen van Bethanië in Mechelen wordt geprezen omdat zij zorgde
voor boeken die aan stervende zieken konden worden voorgelezen. Zelf l as zij
graag voor op de ziekenzaal (Kroniek Bethanië, 1503)
Constitutiones monialium 2.8.92-94: dit halve uur valt tussen het eerste en het
tweede luidsignaal voorafgaand a an de getijden.
Vgl. Van Dijk 1986, 360-361.
Constitutiones monialium 3.13.6-10; in Constitutiones monialium 5.2, de nieuwe
redactie van dit hoofdstuk over het zwijgen (zie ook bijlage ii), is deze bepaling
verdwenen. Er is echter weinig reden om a an te nemen dat de lezing en/of de andere oefeningen van het programma verdwenen. Dit hoofdstuk regelde in eerste instantie het stilzwijgen. — De Constitutiones Capitulr Windeshemense schrijven na
het eten overigens gewetensonderzoek voor (vgl. Goossens 1952,101-102 en 169).
Constitutiones monialium 2.5.104-116; vgl. Constitutiones monialium 3.13.20-22
(vgl. n. 10). Vermoedelijk was er ook in de tijd voordat deze nieuwe redactie v an
kracht werd een mogelijkheid om tijdens de recreatie met toestemming te lezen of
te studeren.
Constitutiones monialium 3.14.5-6; vgl. hs Gaesdonck, f. 103r, aangehaald in §
3.4
V an Dijk 1986, 531. Zie verder Lewis 1996, 262-283: voor de 14e-eeuwse dominicanessen vormde de studie een wezenlijk onderdeel v an hun spiritualiteit.
Van Dijk 1986, 531.
Een historisch overzicht v an de geestelijke lezing biedt Rousse, Sieben & Boland
1976 in het Dictionnaire de spiritualrté. de lectio drvina door Rousse (k. 470-487),
de overgang naar lecture spirituelle door Sieben (487-496) en de jongere ontwikkeling door Boland (496-510). De Moderne Devotie zette bel an grijke stappen
m.b.t. de overg an g van lectio divina naar lecture spirituelle (de systematische
meditatiemethode op basis v an geselecteerde teksten, die m.n. door de jezuïeten
werd toegepast).
Het schema is ontleend aan Goossens 1952, 102-103, die zich basee rt op werken
van Florens Radewijns en Gerard Zerbolt. Ook Gee rt Grote schreef in zijn Conclusa et proposita over de geestelijke lezing, m.n. in de paragraaf De sacrrs libris
studendis (ed. Pohl 1922, 97-102). Goossens 1952, 95-105 bespreekt hoe de eerste
moderne devoten de lectio en de meditatio - in onderlinge samenhang! - inhoud
gaven.
Een voorbeeld uit Diepenveen is Fenne Bickes, ook zeer geleerd in de Schrift, maar
toch vooral wijs in haar levensw an del (Dv, f. 52r en D, f. 129b)
DV, f. 251v en D, f. 61c.
Nog nauwelijks onderzocht is de intrigerende collectie uit de beide tertiarissenkloosters uit Weesp, die ongeveer 110 banden telt (V an Heel 1939, 45-46).
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25.

26.
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29.
30.

31.

32.
33.
34.
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36.

F.H.G. van Iterson maakte een handgeschreven catalogus in twee delen; deze wordt
bewaard onder de signatuur Den Haag, KB, 74 H 51 - I. Verder is er de doctoraalscriptie van 0. Vlessing, De Collectie-Weesp: een onderzoek naar oorsprong en
geschiedenis van een middeleeuws boekenbezit (Amsterdam, 1979); de KB te Den
Haag beschikt over een exemplaar.
Deze catalogus is tweemaal uitgegeven en van uitvoerig commentaar voorzien, nl.
in Moll 1858b en, in verbeterde vorm, in Moll 1866b. Met studierboeken zijn de
niet-liturgische werken bedoeld; ook boeken in privé-bezit bij de zusters, zoals
getijdenboeken en psalters, horen niet tot deze categorie.
Over de boeken van Sint-Agnes zie Deschamps 1967 en Hermans 1987; over het
klooster Sint-Agnes zie Persoons 1976. Zie ook § 3.6, n. 101.
Over de fragmentarische overlevering van geestelijke literatuur uit vrouwenkloosters zie Obbema 1996, 91-102. De opheffingsinventarissen van de Zuid-Nederlandse Windesheimse vrouwenkloosters Galilea, Facons en Barberendaal (zie §
3.5, n. 61), hoe laat' en onvolledig ook, bevestigen de indruk dat er grote aantallen
handschriften voorhanden waren.
DV, f. 250r-v en D, f. 60d.
Er zijn vooral verzamelhandschriften overgeleverd, waarin soms teksten uit verschillende groepen bijeen zijn gebracht. Ter wille van de overzichtelijkheid houd ik
toch de indeling in groepen verwante auteurs even vol. Ik heb uitsluitend de bedoeling een indruk van de voorhanden literatuur te geven en geef derhalve geen
uitvoerige kwantitatieve en/of codicologische gegevens.
Uit de bibliotheek van Diepenveen is een Augustinus-handschrift bewaard dat door
Katharina gelezen kan zijn. In hs. Deventer, SAB, I, 35 (10 W 5) komt de Epistola
Augustini ad Cyrillum episcopum Hierosolymitanum de laude Jheronijmi voor in
het deel dat al in 1414 is voltooid (Lieftinck 1964, nr. 21 en pl. 305-307); het handschrift werd door de priester Johannes van Warendorf aan Diepenveen geschonken,
maar wanneer en om welke reden is niet bekend (vgl. § 3.6, n. 104).
Over de verbreiding van Bemardus' liturgische sermoenen bij de Moderne Devotie
zie Lingier 1990, m.n. 32-39.
Over de verbreiding van Tauler in de Nederlanden zie bijv. Lieftinck 1936, Axters
1961 en Axters 1970, 243-251: Galilea in Gent geldt als een belangrijk centrum
van Tauler-receptie (zie § 8.3 en bijlage H). Over Seuse zie bijv. Van de Wijnpersse
1926, 20-44, Axters 1970, 180-243 en Deschamps 1989.
Over de verbreiding van Eckhart zie Ubbink 1978, en vooral Ubbink 1985: van de
Windesheimse vrouwenkloosters bezat alleen Diepenveen een Eckhart-hs., nl. Deventer, SAB, I, 57 (10 W 7), met de Reden der Unterweisung.
Over de verbreiding van Ruusbroec zie Willeumier-Schalij 1981; over Jan van
Leeuwen zie Geimaert & Reynaert 1993.
Zie de resp. overzichten van de kloosterbibliotheken in Kohl, Persoons & Weiler
1976-1984 en ook de te verschijnen dissertatie van K. Stooker & Th. Verbeij
(Leiden).
Vgl. hierover Mertens 1995b, m.n. 128-130: er wordt door de moderne devoten
vanaf 1450 nog wel mystiek gelezen, maar er worden tal van beperkingen aangebracht. Williams-Krapp 1993, 302 wijst op een vergelijkbare ontwikkeling in het
Duitse taalgebied.
Over de handschriften van Hadewijch zie Deschamps 1972, nr. 24.
Moll 1858b en Moll 1866b, resp. nrs. 12, 71 en 103. Vgl. over de verbreiding van
Mechthild van Hackeborn in het Mnl. Bromberg [z.j.], m.n. 118-127.
Ed. Van den Hombergh 1967,118-138 (zie p. 122 r. 8-123 r. 2); vgl. Van den Hombergh 1985, m.n. 363 en 370.
Diepenveen beschikte over een hs. van het rapiarium van Florens Radewijns (zie §
3.8, n. 135; vgl. § 5.1, n. 31).
Over lezen met de pen' zie m.n. Mertens 1989a, Mertens 1989d en Mertens 1994b.
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Mertens koos deze uitdrukking overigens vooral om tegenwicht te bieden aan de
schier onuitroeibare gewoonte om de grote handschriftenproductie van de Moderne
Devotie te verklaren uit hun `preken met de pen': de geestelijke boeken zouden ten
behoeve van een publiek van leken zijn geschreven. Mertens laat zien dat al deze
handschriften eerder het resultaat zijn van de manier waarop de moderne devoten
tekst en schrift gebruiken bij de inrichting van hun eigen geestelijk leven.
Over formele en functionele aspecten van het rapiarium bij de moderne devoten zie
Moderne Devotie. Figuren en facetten 1984, nrs. 48-51, Mertens 1986, 395-430 en
Mertens 1988. Hogenelst & Van Oostrom 1995, 166 biedt een afbeelding van een
representatieve bladzijde uit een rapiarium (hs. Brussel, KB, 2559-2562, f. 137v138r).
Mertens 1986, 422-427 merkt op dat de rapiarium-techniek inderdaad leidt tot een
versplintering van de geestelijke leer.
Zie hierover Moderne Devotie. Figuren en facetten 1984, 154, Mertens 1986, 404405 en Mertens 1989a, 196.
Grube 1886, 573. Het rapiarium van de kanunnik Volker van Sneek uit Windesheim, daterend van rond 1500, is bewaard gebleven. Het draagt nu de signatuur
Zwolle, Gemeentearchief, ms. Windesheim 8 (zie Moderne Devotie. Figuren en
facetten 1984, nr. 48).
Zie Grube 1886,156-159 en Kors 1996, 162-177. Over Gerlach Peters zie verder §
1.2.
Vgl. bijv. Spaapen 1968d, m.n. 2358. Het verband met het rapiarium schuilt in de
manier waarop de Imitatio uit allerlei bronnen is samengesteld. De tekst mag echter
niet als het persoonlijke rapiarium van Thomas van Kempen worden beschouwd;
zie daarover bijv. Staubach 1994, 208-209 (met literatuuropgave): de zorgvuldig
bewaarde eenheid in taal en stijl en het gebruik van vormkenmerken als eindrijm
ontkrachten de rapiarium-hypothese. — Over de Imitatio in het algemeen zie bijv.
Moderne Devotie. Figuren en facetten 1984, nrs. 71-73 en de jongste Nederlandse
editie, Wijdeveld 1995.
Vgl. Acquoy 1875-1880, dl. 1, 163, die zich op historische en literaire bronnen
beroept.
DV, f. 123v-124r en D, f. 28c.
Op de ziekenzaal zeiden de zusters geregeld `iets goeds' tegen de zieke zusters; zie
bijv. DV, f. 253r-v en D, f. 62d (Katharina van Naaldwijk). Stervende zusters vroeg
men ook graag om een goed punt bij wijze van geestelijk testament. Dymme van
Rijssen liet enkele punten na, waaronder: Ghevet u tot ghehoersamheit, soe mochdi
blidelick sterven (Dv, f. 180v-181r; vgl. D, f. 120b-c); zie ook het citaat in § 6.1.
Over deze geestelijke testamenten zie Mertens 1989c, 84.
Handschrift D spreekt op f. 61d van hantboexken. Het rapiarium was in het
Meester-Geertshuis (waar handschrift D berustte) niettemin bekend, want in handschrift G noemt de ene zuster de andere oeren rabbelarijs (G, f. 16a). De verbastering alleen al doet echter vermoeden dat het rapiarium in de levenspraktijk van de
zusters van het gemene leven hooguit een bijrol had.
Handschrift D wijkt hier vrij sterk af, maar benadrukt wel de functie van het overschrijven: op dat si sie te bet in hoer herte mochte prenten (f. 60d).
In handschrift D ontbreekt de verwijzing naar ic; vermoedelijk gaat het hier om een
redactionele ingreep van de kopiiste van handschrift Dv, Griete Essinchghes (zie
verder § 6.3).
Over de rol van de duivel in het leven van de devoten zie Breure 1981.
Axters 1956, 198 maakt melding v an een Latijns-Middelnederl an ds rapiarium dat
volgens hem afkomstig is uit `met Diepenveen nauw verw an te k ri ngen': hs. Gent,
UB, 1320, daterend uit het midden van de 15e eeuw (zie Reynaert 1996, 154-161).
Het bevat tal van excerpten, bijv. uit het Hooglied en uit Eckharts Reden der Unterweisung, enkele rijmspreuken (ed. De Vooys 1904) en ook dicta, bijv. van Ruus-
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broec en Jan van Leeuwen. Het handschrift biedt zelf geen provenance-gegevens,
en de lokalisering van Axters bleef onbeargumenteerd. Het kan daarom vooralsnog
niet aan Diepenveen worden toegeschreven, ook al is het niet onmogelijk dat een
zuster uit dit klooster deze codex bezat. Iemand als Katharina van Naaldwijk kende
immers behoorlijk Latijn, de taal die in overheerst in dit handschrift. Of behoorde
het tot het bezit van een Diepenveense biechtvader?
Over Jacoba van Loon zie § 6.5.
Geciteerd naar Lingier 1993, 459 n. 67; vgl. p. 289, waar meer voorbeelden uit
Sint-Agnes worden gegeven.
Vgl. bijv. Mertens 1994b en Staubach 1994.
Over Jeruzalem te Venray zie § 5.2; zie ook bijlage II, Geestelijke brieven.
Hs. Grubbenvorst, Ursulinen, archiefdepot Jerusalem MS 11 (vgl. Verschueren
1949, 700-701). De passage is geciteerd naar Verschueren 1949, 697.
Constitutiones monialium 3.17.
Vgl. Mertens 1986. 303-309, over het zoeken naar spirituele eenzaamheid binnen
een religieuze gemeenschap.
Vgl. ook Constitutiones monialium 3.2, over de vorming van novicen, en DV, f.
240r-v en D, f. 54b-c (geciteerd in § 2.3), over de lessen die Katharina van Naaldwijk haar zus Griete en andere novicen gaf.
Collatie vii. Over de collaties van Brinckerinck zie § 3.8 en 5.4.
Brinckerincks visie wijkt niet noemenswaard af van wat andere moderne devoten
over de meditatie te berde brachten (vgl. Goossens 1952, 159-175).
De eerste aanbevolen bede is een duidelijke allusie op het versikel Deus, in adiutorium meum intende (Ps. 69) en het responsorie daarop, Domfine ad adiuvandum me
festina, waarmee de meeste getijden beginnen (Harper 1993, 75).
Vivendi formula, f. 169r-v: de eerste drie `paragrafen' bespreken hoe men bij opstaan, mis, middagmaal en slapengaan een zuivere geesteshouding kan bereiken.
Het is niet duidelijk of Salome Sticken met 'artikelen uit de passie' op het lijden
van Christus in algemene zin doelt of dat zij een bepaald passietraktaat op het oog
heeft. In het laatste geval zouden de Hundert Betrachtungen und Begehrungen van
Heinrich Seuse een goede kandidaat zijn. Deze tekst komt in verschillende versies
voor in honderden handschriften en tien drukken, die vooral in kringen van de
Moderne Devotie circuleerden (Deschamps 1989). Ook (vertalingen van) de Meditationes de passione Christi v an Jordanus van Quedlinburg zouden in aanmerking
kunnen komen (zie verder Lievens 1958a, 13-19; de Dietse Jordanus-handschriften
opp. 159-331).
Constitutiones monialium 3.4.18-22 over de vrouwen, en Acquoy 1875-1880, dl. 1,
164-165 en Van Dijk 1986, 396-397 over de situatie bij de mannen; vgl. Goossens
1952, 166.
Over de beleving van de mis bij de moderne devoten Goossens 1952, 173. Over de
eucharistische vroomheid van de koorvrouwen van Windesheim Axters 1956,163164.
Over de opkomst van de eucharistische vroomheid in de late middeleeuwen zie Rubin 1991, Caspers 1992 en Snoek 1995. Er bestonden in de middeleeuwen twee
vormen van communie, de sacramentele, waarbij men de hostie daadwerkelijk consumeerde, en de geestelijke, waarbij men de blik (en het innerlijk) richtte op de geconsacreerde hostie die door de p ri ester aan de gemeente werd getoond (elevatie)
en d an als het ware inwendig communiceerde. Over de geestelijke communie in de
Nederl an den zie Smits v an Waesberghe 1943 en Caspers 1992, 95-99; binnen de
Moderne Devotie bestond er overigens discussie over de vraag welke de beste
vorm was.
Collatie v en Collatie VII, p. 160-161.
Quineciam dilectissime sorores, si fervide et diligentes essenrus, possemus per gratiam domins nostri amabilem passionem domini lesu ita revolvere et mentibus nos-
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tras inprimere et nos illi affectuose unire, ut parate efficeremur omnia agere et pati,
que ipse superevenire permitteret, sive correptio fuerit, sive humiliacio, sive temptam, sive quod contemnamur et despiciamur ab omnibus hominibus (Kohier 1914,

366).
69. Over het schietgebed bij de Moderne Devotie zie Mertens 1986, 249-270; vgl.
Schepers 1994. — Florens Radewijns en Gerard Zerbolt adviseren de lezing geregeld te onderbreken met korte gebeden (vgl. § 4.1)
70.

Preterea in omni loco et tempore studebitis corda vestra frequenter enigere ad
amatissimum dominum nostrum lesum Cristum per breves oraciones cum gemitu
aut suspirio fusas, videlicet 'Cor mundum crea in me, Deus', aut 'Venn Sancte
Spiritus', aut simile quid (Kohler 1914, 368).

71. Kohler 1914, 220 geeft een editie van beide verzen in genormaliseerde spelling; in
n. 3 geeft Kohler nog een rijmspreuk die is opgenomen in Salome's Latijnse vite in
B, f. 162r: Also wael, het is al goet I wat onse geminde brudegom doet.
72. Ook in de vite van Beatrix van der Beeck is een kort rijmgebedje opgenomen: 0
Jhesu, edele pellicaen / In u doerwonde harte wilt mi ontfaen (Dv, f. 343v). In de
literaire nalatenschap van Jacomijne Costers bevinden zich ook twee paarsgewijs
rijmende teksten, die voor haar – of haar lezeressen – vooral een geheugenondersteunende betekenis hadden (zie verder § 7.3 en bijlage II). Misschien moet ook de rijmende tekst over de heilige hostie die in 1467 in Bethanié te Mechelen werd gedrukt (afb. 1), tot deze groep worden gerekend (zie verder bijlage ii)? Vgl. ook het
in 1533 gedateerde 0 Criste Jesu, waer hebdi my nu begheven 2 van Josine des
Planques, priorin van Sint-Agnes te Gent, dat in Kroniek Sint-Agnes is opgenomen
(ed. Willems 1842, 171-173). Over klooster en kroniek zie § 2.3, n. 60. — Vgl. Van
Buuren 1992, die stelt dat de bundels met (rijmende) liederen uit devote kringen in
de eerste plaats hun toepassing vonden bij de meditatie.
73. Men heeft op grond van Busch (Grube 1886, 32) lang aangenomen dat Johan Vos
van Heusden (t 1424), de eerste prior superior van het Kapittel van Windesheim, de
auteur van de Epistola is, maar sommige latere onderzoekers zijn daarvan niet
overtuigd; zie bijv. Van der Woude 1947, 149-150 en Hedlund 1975, 6-7. —
Busch' weergave van de Epistola in Grube 1886, 226-243; Hedlund 1975, 89-110
geeft een kritische editie van de Latijnse tekst Edities van volkstalige versies in De
Bruin 1944-1945, 8-23 (Middelnederlands) en Hedberg 1954, 115-163 (Middelnederduits).
74. Over de bronnen van de Epistola zie Hedlund 1975, 7-23. tot de belangrijkste
horen de Meditationes vitae Christi van Bonaventura en de Vita Jesu Christi van
Ludolf van Saksen. Zie ook Goossens 1952, passim, Van Dijk 1994c, 452-454 en
Van Dijk 1995a, 156-159.
75. Over de volkstalige tekst en de handschriften zie Hedberg 1954, 58-71 en Hedlund
1975, 23-25 Er worden helaas geen provenance-gegevens verstrekt, maar het lijkt
er op dat de meeste volkstalige hs. uit het Duitse taalgebied komen De Latijnse
handschriften komen wel voornamelijk uit Windesheimse mannenkloosters
(Hedlund 1975, 62-69).
76. De Bruin 1944-1945; De Bruin 1984, 121 spreekt voorzichtiger van een Dietse
oertekst. Misschien gebruikte men in Windesheim in de begintijd deze veronderstelde volkstalige Epistola omdat ook lekenbroeders die konden verstaan. Er was in
het klooster ook al vroeg een speciale bibliotheek met volkstalige werken voor de
niet-Latijnkundigen aanwezig, die onder beheer stond van Johan Scutken (vgl.
Scheepsma 1996a, 225).
77. Deze bul, Circa statum regularium, is uitgegeven door Rehm 1985, 310-317; vgl.
ook p. 49-51
78. Er zijn ook enkele Latijnse gebeden- en getijdenboeken uit Windesheimse vrouwenkloosters overgeleverd, die een functie hadden bij het persoonlijk gebedsleven
(over deze genres zie bijv Van Dijk 1993, 210-217). Uit Diepenveen of directe
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79.
80.
81.

82.
83.

84.

85.

86.

87.
88.

89.

90.

omgeving zijn nog twee Latijnse getijdenboeken over. Hs. Deventer, SAB, I, 13 (101
E 4) is gemaakt t.b.v. Gheriken Cornelisdochter Wijnkens; over haar en haar
ouders zie Van Slee 1908, 320 n. 1 en 383-384, De Man 1919, LXXXIII-LXXXV (een
oorkonde van haar ouders is gebruikt ter versteviging van de band van handschrift
G) en Tbmgvist 1945-1946, 47-50 (die probeert hs. Strangnas, Ms. Batavum [z.
sign.] met haar in verband te brengen). Hs. Deventer, SAB, I, 12 (101 E 1) bevat aantekeningen aangaande de families Essink en Ter Beeck; aangezien er van beide
families leden in Diepenveen verbleven – Jutte van der Beeck en haar nichten Beatrix en Truke van der Beeck, en Truke en Griete Essinchghes – en het handschrift al
vroeg in de Deventer collectie is beland, is het niet onwaarschijnlijk dat het aan een
of meer van de genoemde zusters toebehoorde. Verder is er een Latijns gebedenboek uit Jeruzalem in Utrecht, dat werd geschonken door Jan Willems uit Leiden:
hs. Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, 858 (Martin 1885-1899, dl. 2, nr. 858).
Vgl. bijv. Souke van Dorsten, die bij iedere dagelijkse activiteit een afzonderlijke
oefening had (Dv, f. 373v).
Resp. DV, f. 82r (Alijt Bruuns), en DV, f. 345r en D, f. 147d (Griete ten Kolke (vgl. §
6.1) en Griete Tasten). Vgl. Brinkerink 1904, 284 n. b.
Over engelen in de middeleeuwen zie Duhr 1937. Een contemporaine beschouwing
over de engelenkoren vindt men bijv. in de Tafel van den kersten ghelove van Dirc
van Delft, kap. 4 (ed. Daniëls 1937-1939, dl. 2, 19-22). Van Oostrom 1987 wijst als
secundaire (15e-eeuwse) receptiekring voor de Tafel ook vrouwenkloosters aan
(m.n. p. 58-63 en 68-69). Ter vergelijking: voor Mechthild van Hackebom representeert ieder engelenkoor een houding van de mens tegenover God (Bromberg
[z.j.], 98-102). — Een schematische voorstelling van de middeleeuwse kosmologie
n.a.v. Dantes Drvina commedia, met de engelenkoren, vindt men bijv. in Van
Dooren 1987, 304.
Zie Van Herwaarden 1982, m.n. 184.
Enkele hier niet uitgewerkte voorbeelden: Lubbe Snavels had veel vrienden in de
hemel (Dv, f. 304r en D, f. 90a) en Stine Tolners zond haar Latijnse casus ende tempera naar de heiligen op (Dv, f. 298v en D, f. 86c-d; over haar zie § 2.3).
DV, f. 250r-251r en D, f. 60d-61b.
Ook Griete Koetgens en Griete des Vrien deden gezamenlijke geestelijke oefeningen; samen sterven en de laatste reis aanvaarden, wat de zusters zo graag hadden
gewild, gelukte echter niet (zie resp. DV, f. 345v en D, f. 117d, en DV, f. 349v-350r
en D, f. 150c-d).
Vanden gestant des heiligen landes werd geschreven voor ene Agatha van Aken;
het enige handschrift is afkomstig uit een vrouwenklooster. Zie voor nadere
gegevens Carasso-Kok 1981, nr. 271, en verder Nijsten 1989 en Nijsten 1992,148149. Over pelgrimsgidsen naar Rome zie Miedema 1996 ,. vgl. Brefeld 1994, over
pelgrimsgidsen naar Jeruzalem.
Over deze pelgrimage zie DV, f. 66r-v en D, f. 135c-d.
In het Duits is de term gez kilte Frommigkezt in zwang; voor een overzicht zie
Angenendt, Braucks, Busch [e.a.] 1995. De optelvroomheid kwam in het ZuidDuitse dominicanessenmilieu tot grote bloei. Speciaal daarover gaat Lentes 1993,
die enkele karakteristieke oefeningen uit Sankt Nikolaus in undis te Straatsburg bespreekt (vgl. Ochsenbein 1992, 48-50 en Honée 1994, 170-172). Th. Lentes (Munster) bereidt een dissertatie voor over laatmiddeleeuwse gebedsliteratuur (vgl. Lentes 1993, n. 1).
Over de opkomst van de rozenkransdevotie in de Nederlanden zie Van Herwaarden
& De Keyser 1980, 406-407, Honée 1994, 170-171 en Ridderbos 1994. Over de
materiële ontwikkeling van de rozenkrans zie Stam 1982.
Ik vraag mij af of zich hier een verandering in de meditatiepraktijk in Diepenveen
openbaart, waarbij inwendige overweging verdwijnt ten gunste van vaste gebeden
als het paternoster en het avemaria. De vite van Beatrix kan gezien haar sterfjaar
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91.

92.

93.

94.

95.
96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

niet voor 1500 zijn ontstaan en behoort tot de toevoegingen van handschrift DV (zie
§ 6.3 en bijlage 11). Het is goed mogelijk dat deze latere viten een veranderde visie
op het innerlijk geestelijk leven representeren.
Lentes 1993,139-141 beschrijft een vergelijkbaar geval uit de sfeer van hervormde
dominicanessen uit de 15e eeuw. In een niet-gelokaliseerde `Sterbeordo' wordt het
convent voorgeschreven voor iedere stervende negentigduizend weesgegroetjes te
bidden, waarmee een hemelse bescherming biedende `mantel van Maria' kon worden geweven.
De oefening van Griete van Naaldwijk in DV, f. 244v-245r en D, f. 56d-57a. Het
klooster Diepenveen bewaarde zijn reliekenschat in de zogenoemde 'Elfduizend
Maagden-schrijn'; daarin bevonden zich een of meer schedels van de elfduizend
(Dv, f. 285r).
Cordemans de Bruyne 1896, 42 en Persoons 1980a, 105 (zie verder § 6.5). Vgl.
Foncke 1932 en Jan van Ruusbroec 1981, 122. Meer over Jacoba van Loon in §
6.5
Ik dank Th. Mertens te Antwerpen voor deze vermoedelijke identificatie. De meest
recente editie van Vanden xii beginnen biedt Jan van Ruusbroec: Werken 19441948, dl. 4,1-224 (het 4e stuk op 169-224); M.M. Kors werkt aan een nieuwe editie
in het kader van het Opera omnna-project. Over de tekst zie de inleiding bij de editie (p. xvil-xxxiii), Ampe 1945 en Jan van Ruusbroec 1981, 118-119; over de
beperkte verspreiding van dit werk zie Willeumier-Schalij 1981, 373-380.
Vgl. Mak 1935 en Caron 1985, over het Christusbeeld van de moderne devoten.
Niet voor niets laat Jacomijne Costers haar zusters uit Facons aanwijzingen voor
gebed en meditatie na (zie hoofdstuk 7); het voorbeeld van Alijt Bake, die in
Galilea een hervorming van het inwendige leven doorvoerde, wordt in hoofdstuk 8
uitgewerkt.
Daarnaast is als auteur over de meditatie ook Wessel Gansfort (t1489) van belang.
Hij ontwikkelde een logisch meditatiesysteem in zijn Scala meditation's ,. zie
Enenkel 1993 voor een (deel)studie, literatuur en een editie van de eerste zeven
kapittels van Boek 1.
Over Mombaers leven en werken zie de monografie van Debongnie 1927; recenter
en beknopter zijn Deblaere 1980 en Moderne Devotie. Figuren en facetten 1984,
nrs. 77 en 128. Zie ook bijlage I, Brunnepe by Kampen
Een editie van het Rosetum is niet voorhanden; Debongnie 1927 gaat in verspreide
hoofdstukken in op ontstaan en gebruik, Donndorf 1929 biedt een theologisch-inhoudelijke bespreking.
Over de meditatieve methode van Jan Mombaer zie o.m. Debongnie 1927,
Goossens 1980, 917-918 en Moderne Devotie Figuren en facetten 1984, nr. 77.
Geheel nieuw is de techniek van Mombaer overigens niet; Hugo van Sint-Victor
(t1141) bijv. verstrekte o.m. in Didascalicon al geheugenoefeningen die de meditatie konden ondersteunen (zie verder Carruthers 1990)
Het Diepenveense ex. wordt bewaard onder de signatuur Deventer, SAB, 113 B 8
KL; zie Ledeboer 1867, 99. Het Antwerpse exemplaar komt voor in de
opheffingsinventaris van Facons: Brussel, Rijksarchief, Comité van de Religiekas
72/78, f. 160v (vgl. § 3.5, n. 61).
Costers refereert in deze tekst regelmatig aan haar bronnen, meestal bijbelboeken.
In Previlesien, f. 96r noemt zij het evangelie van Johannes, zijn epistelen en zijn
revelaties. Op f. 101r is sprake van een legende van Johannes waaraan zij het relaas
over zijn tenhemelopneming heeft ontleend. De bron daarvan zou de Legenda
aurea van Jacobus de Voragine in de vertaling van de Bijbelvertaler van 1360 kunnen zijn (vgl. bijv. hs. Brussel, KB, 15.140, f. 27ra-30rb, hier f. 29vb-30ra). We vinden daar in de naamsverklaring van Johannes ook al de indeling naar privileges,
waarbij de Legenda aurea er overigens slechts vier onderscheidt.
Over de (interpretatie van de) Christus-Johannes-groep zie Wehrli-Johns 1995 en
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Lewis 1996, 116-118; zie ook daar voor verdere (kunsthistorische) literatuur. In de
dominicaanse hervormingsbeweging belichaamden Johannes de Doper en Johannes de Evangelist ieder bepaalde aspecten van het ideaal van contemplatie door
middel van studie. In het dominicanessenklooster Sankt Katharinental bij Diessenhofen ontspon zich zelfs een twist tussen de `evangelistinnen' en de `baptistinnen'
(zie verder Schiewer 1993). Het verschil met de dominicaanse en de devote
beweging is dat de laatste geen beeldprogramma ontwikkelt dat het religieuze
ideaal tot uitdrukking brengt; vgl. Honée 1991 en Honée 1994, over de opkomst
van dergelijke devotiebeelden. De Coo 1970 laat overigens zien dat het thema van
de Christus-Johannes-groep in de Nederlanden van de late middeleeuwen in de
beeldhouwkunst (de Sint-Jan in Den Bosch) en de literatuur (Jan van Boendale)
wel bekend was. — De 13e-eeuwse begijnen uit de Zuidelijke Nederlanden
brachten volgens Ziegler 1992 de verering en verbreiding van de Pietà op gang, de
voorstelling van de Moeder van Smarten met de dode Christus op haar schoot
(maar zie de kritiek van Tummers 1995). Zie ook Oliver 1988, over kunst- en cultuurhistorische aspecten van een groep verluchte liturgische handschriften die in
begijnenmilieus in de Zuidelijke Nederlanden werden gebruikt, en de reactie
daarop van Simons 1991 (beide auteurs discussieerden verder in Ons geestelijk erf
66 (1992), 249-259).
104. Er schijnt overigens wel iets als een Johannes-cultus in Facons te hebben bestaan,
gezien Costers' verwerping van het gebruik om elkaar sin! Jans leskens te geven
(Dril beloften, f. 86v, geciteerd in § 7.3).
105. Het gebruik van beelden was overigens zeker niet verboden. Geert Grote beval in
het Tractatus de quatuor generibus meditationum sive contemplationum het gebruik van afbeeldingen (houtsneden) als hulpmiddel bij de meditatie aan (ed. Hyma
1924, 302; vgl. Goossens 1952, 202 n. 81); uiteraard was Christus daarbij het belangrijkste voorbeeld (zie Caron 1985). Het Diepenveense zusterboek vertelt over
stervende zusters die hun laatste blikken wierpen op het crucifix dat op de ziekenzaal hing: bijv. DV, f. 285v-286r en D, f. 81c (Liesbeth van Heenvliet) en DV, f.
350r-v en D, f 150d-151a (Griete Koetgens).
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 5
1.
2.

3.
4.

5.

Van der Woude 1953, 28. Vgl. Lourdaux & Persoons 1964, 181 en Van Dijk 1986,
26-27.
Vgl. Schreiner 1992, m.n. 43-48.
Constitutiones monialium 0.1-15. Vgl. de proloog van de regel van Augustinus
oftewel het Praeceptum (ed. Verheijen 1967, dl. 1, 417-437, hier p. 417 r. 3-4).
Deze regel zinspeelt weer op Ps. 68,7 en Hand. 4,32.
Zie het leesschema in Constitutiones monialium 0.48-69; vgl. het schema in Van
Dijk 1986, 293. Deel 1.1 werd gelezen tijdens de jaarlijkse visitatie, deel 1.2 bij de
eventuele verkiezing van een nieuwe priorin. De delen 2 en 3 werden op zondagen
en heiligedagen in de kapittelzaal gelezen, net zo lang tot men door de stof heen
was. Deel 4, over de conversinnen, werd in de vastentijd door de procuratrix aan de
conversinnen uitgelegd, als het klooster tenminste niet over een Dietse vertaling
beschikte. Over de constituties zie ook bijlage ii.
's Zaterdags werd er in de refter uit de regel gelezen (Constitutiones monialium
2.9.20-24; vgl. hs. Gaesdonck, f. 57v, geciteerd in § 3.6) en ook bij de priemviering
werd een stukje uit de regel gelezen (Constitutiones monialium 3.4.140-159; zie §
2.4). Overigens schrijft de regel van Augustinus zelf een wekelijkse lezing voor
(Verheijen 1967, dl. 1, 437 r. 240-242). — De Vreese 1894 geeft een synoptische
editie van een Middelnederlandse regel van Augustinus uit de eerste helft van de
15e eeuw én de in 1533 gedrukte Latijnse Regula Sancti Augustini v an het Kapittel
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

van Windesheim (vgl. Van Dijk 1986, 39). De Mnl. regel is genomen uit hs. Parijs,
Bibliothèque de l'Arsenal, 8217, afkomstig uit Sint-Paulus te Oudergem oftewel
het Rooklooster (beschreven in De Vreese 1900-1902, 266-275, Ruusbroec-hs. c).
Daaraan is toegevoegd een deel van de Bediedenesse na den zrnne van Sente
Augustins regele van Hugo van Sint-Victor (daarover ook De Flou 1901). Wellicht
gebruikten de zusters van Windesheim ook deze tekst, maar dan in een bewerking
met vrouwelijke aanspreekvormen (vgl. Kilhler 1914, 294 n. 4). Hoewel ieder Windesheims monialenklooster minstens één regelhandschrift moet hebben gehad, is er
niet een meer over. Er bestaan wel tientallen handschriften die uit andere kringen
afkomstig zijn (De Vreese 1962, 99-101); soms komt de regel van Augustinus voor
in handschriften met Windesheimse statuten, onder de titel Praeceptum (zie verder
V an Dijk 1986, 114-172).
Over het schrijven van brieven zie Constitutiones monialium 2.1.60-64; zie ook de
strafcodex, Constitutiones monialium 3.10.7-10. Een treffend voorbeeld vindt men
in DV, f. 309v en D, f. 166d: Johannes Brinckerinck onthoudt de pas ingetreden Salome van den Wiel senior een brief van haar moeder en beperkt zich tot het voorlezen van een paar passages. De moeder trachtte haar dochter namelijk te bewegen
het klooster alsnog te verlaten, hetgeen Brinckerinck als duivelswerk beschouwde.
Over de middeleeuwse brief is nog weinig bekend; Constable 1976 geeft een typologie. Speciaal over Middelnederlandse geestelijke brieven handelen Mertens
1990 (Ruusbroec) en Kors 1993 (inventarisatie en algemene inleiding). — Een
overzicht van alle door de Windesheimse koorzusters geschreven brieven vindt
men in bijlage II.
Het leven van Salome Sticken is beschreven in DV, f. 190r-225v, D, f. la-21b, G, f.
119a-120d en B, f. 149r-164v. Over haar leven en haar werk zie Kiihler 1914, 202-228.
Over de spreuk 'zwijgen, wijken en duiken' en varianten daarvan zie § 5.2, n. 59.
In het woord drenst>achtich lijkt het alsof de kopiiste een h over de t heen heeft
geschreven.
G, f. 120a-b. Over Johan de Waal zie verder bijlage Onze Lieve Vrouw in Renkum.
DV, f. 202v en D, f. 8a.
DV, f. 201v-202r en D, f. 7b-c.
Het leven van Hendrik van Loder is in twee viten beschreven. De Chronmk von 1494
uit Frenswegen geeft een Latijnse versie in de kap. 45-52 (Loffler 1930, 90-105),
het Frensweger handschrift een Middelnederlandse (ed. Alberts & Hulshoff 1958,
173-186). Ook Johannes Busch besteedt aandacht aan Hendriks werkzaamheden
(Grube 1886, passim; op p. 176-179 een brief van Loder). Over Hendrik van Loder
zie bijv. Jostes 1893a, 17-31, Bemolt van Loghum Slaterus 1938, m.n. 58-62 en
Kohl 1971, 86-88 (waar op p. 88 wordt betoogd dat men Heinrich von Loder dient
te schrijven).
Over Frenswegen zie Bemolt van Loghum Slaterus 1938 en Kohl 1971, 1-190.
Zie Kohl 1968, 35-60 (Borken), 61-66 (Frenswegen), 67-83 (Schottorf) en 84-129
(Coesfeld) en Rehm 1985, 74-78 en 83 (Lippstadt).
Volgens Rehm 1985,180-189 zijn er overigens geen statuten uit Noordwest-Duitsland van voor het midden van de 15e eeuw overgeleverd (in de bijlagen 2-4 worden
enkele statuten uitgegeven). Kohl 1968 refereert een enkele maal aan verloren
gegane statuten (bijv. p. 92-95).

Hanc viuendi formulam edidit mater Salome Sticken, priorissa quondam in
Diepenven, ad instanciam et multiplicatas preces venerabilis priorrs rn Noorthorn,
fratris Henrici Loeder, ut esset fundamentum structure in quadam nova congregacione (Kohler 1914, 362).
19. Vivendi formula, f. 175v.
20. Vivendi formula, f. 174r.
21. Zie over deze en andere overleveringskwesties bijlage II, Salome Stickens 'Vivendi
formula'
18.
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Vgl. Kuhler 1914, 360-361.
Vivendi formula, f. 174r.
Dv,f.214ven D, f. 15c.
Het Bienboeck van Thom as van Cantimpré (ed. Stutvoet-Joanknecht 1990), dat
populair was bij de devoten, kent ook deze tweedeling. In Jan van Schoonhavens
eerste preek tot het generaal kapittel van Windesheim richt hij zich afzonderlijk tot
de oversten en tot de ondergeschikten. Over Schoonhoven zie § 1.1, over zijn kapittelredes Zieleman 1984, 6-7. Excerpten daaruit zijn onder de titels Vanden prelaten
en Vanden ondersaten in omloop gekomen (Obbema 1985, 284; zie ook bijlage II,

De collaties van Johannes Brinckerinck).
26. Ouemadmodum ego facere possum cum adiutricibus meis et omnibus sororibus
meis, quamuis indigna sum et nimium vilis et inutilis ad officium mihi impositum.
Verumtamen onus officie 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 (Kuhler 1914, 370).
Vivendi formula, f. 171v. Dit voorbeeld schijnt aan Geert Grote te zijn ontleend
27
(zie tekst).
DV, f. 211r-212r en D, f. 12d-13d. Zouden wij daarmee een voorbeeld van sacra
boulimia op het spoor zijn (vgl. Bell 1985, over sacra anorexia)? Vgl. De Baere
1996, 86, over de vraatzucht van Jan van Schoonhoven.
29. Daarmee begaf Sticken zich wel op glad ijs: het houden van schuldkapittel door
semi-religieuzen - het geïntendeerde publiek voor de Vivendi formula - w as in
haar tijd een omstreden kwestie (Post 1957, dl. 2, 344). Vgl. ook Super modo vivendi, waar wordt gesteld dat de broeders en zusters de verplichting hebben elkaar
te vermanen (zie § 3.8).
DV, f. 217r-v en D, f. 16d-17b; vgl. DV, f. 200v (geciteerd in deze paragraaf) en D, f.
30.
6d.
31. Van Woerkum 1951, 24 wijst erop dat de Vivendi formula sterke reminiscenties
wekt aan het rapiarium van Radewijns, het Libellus «Omnes, inquit, artes». Dat
w as voorhanden in de bibliotheek van Diepenveen, in de vorm van het huidige hs.
Deventer, SAB, I, 61 (11 L 1) (vgl. § 3.8, n. 135). Dit datee rt van ca. 1400 en is aan
het klooster geschonken door ene Willem v an Nijmegen (vgl. Van Woerkum 1951,
7-9). Sticken k an dit handschnft hebben geraadpleegd voor haar leefregel; van de
in de Vivendi formula genoemde teksten en auteurs (zie tekst) zijn in Florens'
rapiarium in ieder geval de Vitae patrum en (pseudo-)Bernardus sterk vertegenwoordigd (Van Woerkum 1951, resp. nr. 8 en 30-35)
32. Vivendi formula, f. 174v-175r.
Vivendi formula, f. 174r.
33.
34. Over het Exordium zie § 6.2, n. 55.
28.

35.

Teste namque Bernardo, opus manuum sepius exprimit compunctionem cordis et
deuocionem puriorem efficit (Kuhler 1914, 376).

36.
37.

Vivendi formula, f. 172r. Over de herkomst van dit citaat is mij niets bekend.
Ik vond deze uitspraak in ieder geval in Collatie iii, over de gehoorzaamheid, niet
terug.
Vivendi formula, f. 175r. Deze uitspraak is niet teruggevonden in Grotes werken;
vgl. Goossens 1952, 145 n. 12.
Zie over de compunctio cordis vooral Goossens 1952, 132-141; deze geestesgesteldheid vormt volgens hem de grond v an de spiritualiteit v an de Moderne Devotie.

38.
39.

40. Sorores carissime, hec rudia et simplicia scripsi vobis, tamquam nescientibus ea.
Spero zamen, quod plura sapiatis et maiora, quam scribere valeam (Kuhler 1914,
378).
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41.
42.

43.

44.
45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.
59.

60.
61.
62.

63.
64.

65.

DV, f.

360r-v en D, f. 158c-159a.
272r en D, f. 72d; over Liesbeth van Heenvliet zie § 6.1, n. 27.
Over deze stichting DV, f. 360v en D, I 158c-d; zie ook bijlage I. Het zusterboek
noemt Aechte ook als grondlegster van het tertiarissenklooster Bethlehem in
Utrecht, waarvan haar zus mater werd (Dv, f. 361r en D, f. 158d-159a).
Grube 1886, 363-364, en DV, f. 60r en D, f. 132d-133a.
Het leven van Liesbeth van Delft is beschreven in DV, f. 54r-62r en D, f. 130b-133c.
Johannes Busch schrijft over haar hervormingswerk (Grube 1886, 364); hij noemt
haar 'van Doesburg', naar haar geboortestad.
Deze regel komt als zodanig nergens voor. Hij is samengesteld uit het opschrift van
Epistel I, f. 33r en het onderschrift van Epistel II, f. 53r; zie ook het opschrift van
Epistel HI, f. 53r (vgl. Brinkerink 1907, 318-319). Zie verder bijlage II, Geestelijke
brieven.
Brinkerink 1907, 320.
In de tekst van Epistel i, f. 33r-v wordt ook nog eens aan het verblijf in Diepenveen
gerefereerd.
De beeldspraak op zich lijkt ontleend aan de (cisterciënzer) minnemystiek. Een
bron daarvoor heb ik niet gevonden.
Over het thema van de geestelijke bruiloft bij de moderne devoten zie Breure 1980.
Brinkerink 1907, 320-321 (de ontlening is minder sterk dan Brinkerinks formulering doet vermoeden). Een boecskijn van driera staten eens bekeerden mensche is
uitgegeven door Moll 1854, dl. 1, 263-292; over tekst en overlevering Mertens
1986, resp. 57-58 en 93-97. Over Hendrik Mande ook § 1.2. — Mande ontleende
voor dit werk op zijn beurt sterk aan Ruusbroec, o m. aan Die geestelike brulocht,
Van 171 trappen en Vanden XII beghinen (vgl. Willeumier-Schalij 1981, 313-316).
Moll 1854, dl. 1, 278-281 en 291-292.
Mande gaat zo te werk in bijv Een spiegel der waerheit; zie Mertens 1994, 63-66.
Vgl. Staubach 1994, over het procesmatig ontstaan van hervormingsliteratuur in de
late middeleeuwen
Epistel II, f. 47v Vgl. de drievoudige leer van de zuiverheid van Gerard Zerbolt van
Zutphen, die hij overigens verbindt met de inontvangstneming van de communie
(Gerrits 1986, 212-219).
Brinkerink 1907, 321(die nog met de editie-David werkte). Over de Beginnen zie §
4.3, n. 94. Vgl. n. 51: Mande ontleende voor het Boecskiin ook aan dit werk!
Jan van Ruusbroec: Werken 1944-1948, dl. 4, 138-142; dit kapittel vormt een onderdeel van deel 3 van Vanden X71 beghinen, handelend over de planeten. Geert
Grote heeft zich met name over dit astrologische deel nogal kritisch uitgelaten in
zijn brief aan Ruusbroec en de broeders van Groenendaal (ed. Mulder 1933, 107109 ,. zie verder Ampe 1945, 57-58).
Brinkerink 1907, 395 n. 41 noemt diverse vindplaatsen en variaties; zie ook Brinkerink 1904, 7 n. 9.
DV, f. 194r (geciteerd in § 5.1) en D, f. 2d. Vgl. in het zusterboek ook nog DV, f.
139r: toe wicken ende toe ducken, en D, f. 38d: te wijken ende duken (Jutte van
Ahaus), en DV, f. 179v: toe zwighen ende toe ducken, en D, f 119c. tot swingen ende
duyken (Dymme van Rijssen).
Vgl. Kors 1993, 62-63.
Vivendi ,formula, f. 175v (aangehaald in § 5.1, n. 40)
DV, f. 266v; zie over deze bruiloftsallegorie § 6.1.
Van Aelst 1995, 147 suggereert een verband tussen dit Epistel en het passieboekje
v an suster Bertken.
Dit citaat, en ook de om ri ngende tekst, doen wel denken a an het exempel v an de
bij, dat Ruusboec geeft in Die geestelike brulocht (Jan van Ruusbroec. Opera omma 1988, 335 en 337).
De geschiedenis van Jeruzalem in Venray is beschreven in een 15e-eeuwse
DV, f.

303

NOTEN BIJ

66.

67.
68.

69.
70.
71.
72.

73.
74.

75.
76.

77.

78.

kroniek, overgeleverd in hs. Grubbenvorst, Ursulinen, archiefdepot Jerusalem, [z.
sign] (Verschueren 1949, 699-700), en uitgegeven door Everts 1866 en L. Peters
1900 (vgl. Scheepsma 1996a, 338 n. 70). Verschueren 1949, 693-698 geeft een kort
overzicht van de geschiedenis van Jeruzalem, dat in Van Dijk 1986, 684-685 wordt
aangevuld. Het nieuwe klooster in Venray hanteerde een statuut dat weliswaar verwant is met de Constitutiones monialium, maar ook op tal van essentiële punten
daarvan afwijkt (Van Dijk 1986, 684-695). Volgens Verschueren 1949, 695 is het
15e-eeuwse statutenhandschrift uit Venray geschreven door dezelfde hand als het
hs. waarin de Devote epistelen zijn opgenomen. Van Dijk 1986, 687 wijst rector
Albert van den Beesten aan als de schrijver van het statutenhandschrift (Grubbenvorst, Ursulinen, archiefdepot Jerusalem MS 11). Albert van den Beesten, afkomstig uit het Heer-Florenshuis, zou dus ook de Devote epistelen hebben gekopieerd.
Over Johannes Busch zie ook § 1.3; over zijn hervormingswerk Van der Woude
1947, 57-141. Een levensschets van Nicolaas van Kues biedt Meuthen 1982; zie
over Nicolaas ook § 1.1, n. 55.
Het tweede boek daarvan is gewijd aan de hervorming van 25 vrouwenkloosters in
Saksen (Bange 1996).
Nadere gegevens over deze brieven in bijlage ii, Geestelijke brieven. Over de hervorming van Helmstedt ook Van der Woude 1947, 132-133 en Bange 1996, 147148.
Zie hierover bijlage i.
Volgens Van der Woude 1947, 129-130 werkte Busch kort in Diepenveen, zodat
hij ook de staat van dat klooster kende.
Vgl. Lingier 1993, 283 en Bange 1996, 148 n. 22.
Soror Tecla in grammatica competenter docta iuvenes instrurit puellas et moniales
in cantu, in scientiis scholasticalibus una cum suppriorissa, que in tantum in eis
profecerunt, ut scripturas divinas dare intelligerent, exponere scirent et literas
sive missivas in bono Latino magistraliter dictarent. sicut ad oculum ipse vidi et examinavi (Grube 1886, 620-621).
Grube 1886, 622.
Vgl. Kors 1993, 68: omdat geestelijke brieven vaak in algemene termen over het
menselijk heil spreken, is er een grotere kans dat ze worden overgeschreven en/of
wijder verbreid raken dan bij brieven met een individueler karakter.
Wilbrink 1930, m.n. 192-215. De argumenten die Wilbrink aanvoert, overtuigen
echter niet (zie verder bijlage O.
Het onstaan en de overlevering van de collaties van Johannes Brinckerinck wordt
bestudeerd in Mertens 1996b en Mertens 1996c. Ik mocht tevens gebruik maken
van een ongepubliceerde lezing van Th. Mertens, Die Uberlieferung der Kollationen des Johannes Brinckerinck 01419): typisch oder at ypisch ?, gehouden op 31
januari 1995 aan de Freie Universitat te Berlijn; daarvoor mijn hartelijke dank. In
bijlage II vindt men nadere gegevens over de collaties van Johannes Brinckerinck.
Vgl. De Moor 1984 voor (een editie van) een opzet voor een preek of conferentie,
daterend uit de 15e eeuw, afkomstig uit het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst.
Vgl. Mertens 1996c, 174-181. — Claus van Euskirchen was zeker rector van het
Meester-Geertshuis (Brinkerink 1905, 227-228 en De Man 1919, xxxvii-xxxviii)
en vermoedelijk van alle zusterhuizen in Deventer: hs. Leeuwarden, Provinsjale en
Buma Bibliotheek, 686 Hs, f.lr-108v, uit het Meester-Geertshuis (Hermans, Van
der Hoek & Wierda 1987, 23-25; ed. Brinkerink 1905, 232-264 en 353-392), en hs.
Den Haag, Meermanno Westreenianum, 10 E 48, f. l r-245v, afkomstig uit het
Buiskenshuis (Boeren 1979, 159-160). — Jasper van Marburg (t1501) wordt als
rector van het Heer-Florenshuis vermeld in 1496 en 1500 (Weiler 1997, 22); van
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een eventuele taak als zielzorger in vrouwenhuizen is niets bekend: hs. Den Haag,
Meermanno Westreenianum, 10 E 48, f. 246r-287v (Boeren 1979, 159-160). —
Bernt van Dinslaken, over wie niets naders bekend is, werkte vermoedelijk in het
zusterhuis Ten Orthen te Den Bosch: hs. Den Haag, KB, 133 M 128, daterend uit
1518 (Gumbert 1988, nr. 508 en pl. 895). — Van Johannes Veghe (1. 1504), uit het
fraterhuis in Munster, bestaat ook een bundel met preken of collaties, gehouden
voor de zusters van het gemene leven uit Niesing in Westfalen De kopiist van het
betreffende hs Munster, Staatsarchiv, Deposita Altertumsverein 4 w as Johannes
Becker, priester van de zusters van Niesing. Wat diens uitgangsmateriaal is
geweest, is niet duidelijk (zie over deze bundel Costard 1995).
79. De overlevering van laatmiddeleeuwse prekenbundels is met dit patroon vergelijkbaar (Zieleman 1984).
80. Vgl. Zieleman 1984, 13. Zieleman 1993, 70 onderscheidt op vergelijkbare wijze de
`predikatie, de orale voordracht, en de 'preek', de schriftelijke neerslag daarvan.
81. Mertens 1996b, 94 legt de mogelijkheid dat Rudolf Dier zijn redactie van acht collaties maakte voor de zusters van Diepenveen na enige overweging toch terzijde.
Diepenveen had m i. niet alleen deze teksten niet nodig omdat het zelf over authentieker materiaal beschikte, zij het in een minder bruikbare vorm, maar ook omdat
het als Windesheims vrouwenklooster geen directe behoefte had aan de reformteksten die de collatietraktaten van Johannes Brinckerinck in essentie zijn.
82. In zijn eigen Scriptum spreekt Rudolf Dier bescheiden van unus (Dumbar 1719,
19), maar in de vite van Johannes Brinckennck in B, f. 38v (ed. Brinkerink 1902b,
346) wordt hij genoemd als samensteller van de collaties. Uitvoeriger hierover zijn
Moll 1866a, 106-107 en Mertens 1996b, waar de betreffende passages worden
geciteerd.
83. Over Rudolf Dier, geboren te Muiden in 1384, zie De Man 1919, xxxv-xxxvi en
Moderne Devotie. Figuren en ,facetten 1984, 79. Over zijn werken Carasso-Kok
1981, nrs. 360 (vite Lutgard) en 361 (Scriptum); vgl. Scheepsma 1996a, 220 en
223-224.
84. Deze fr as e komt voor in alle vier de handschriften van de P-groep. Hier is geciteerd
hs. Düsseldorf, Heinrich Heine Archiv und UB, B 119, f 61r (vgl. Borchling 1914,
89-92). Mertens 1996b. 92 geeft de lezing van hs. Amsterdam, UB, I F 29, p. 151.
85 Peters 1900-1901, 268; vgl. Mertens 1996c, 180 n. 94 Heer Hendrik had contacten
in Deventer en kende Geert Grote en Florens Radewijns persoonlijk. Pikte hij daar
Brinckenncks woordspeling op?
86. Bij wijze van voorbeeld twee gevallen uit de vite van Brinckerinck zelf Op DV, f
25r-v een vrij uitvoerig citaat uit een collatie over de betekenis van de handenarbeid. De frase op f. 43r-v, n.a.v een collatie over Gideon, is geciteerd in § 3.8.
87. Over deze Latijnse vite van Brinckerinck zie Carasso-Kok 1981, nr. 389; ed. Brinkerink I 902b. De dicta-verzameling wordt wel aangeduid als Libellus de dictis Johannis Brinckerinck ad monrales suas (vgl. Carasso-Kok 1981, nr. 204), maar dat
opschrift komt in het handschrift niet voor.
88. Vgl. het Emmerikse Hic ahqua sequuntur ex vitisfratrum nostrorum-handschrift,
waarin de daden van de broeders uit Deventer naar deugd zijn geordend (zie daarover § 3.8, n. 135).
89. Bij wijze van voorbeeld noem ik de overeenkomsten tussen Collatie Iv, 138 en Dv.
f. 42r (over de vreze Gods) en die tussen Collatie ix, 233-235 en DV, f. 37r-v (over
het stilzwijgen). Uitvoerig tekstvergelijkend onderzoek van de beide collatieredacties en de verspreide overlevering zal ongetwijfeld meer voorbeelden a an het licht
brengen.
90. Vgl. Mertens 1995b, 129 en Mertens 1996b, 95.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Een overzicht van de vitenliteratuur uit de IJsselregio, het kerngebied van de Moderne Devotie, en een studie naar enige functionele aspecten daarvan biedt Scheepsma 1996a. Over de functionaliteit van deze literaire vorm Vekeman 1989.
Een typologie van het devote zusterboek, gebaseerd op de boeken uit het MeesterGeertshuis en Diepenveen, in Scheepsma 1995a. Naast het Diepenveense zusterboek (daarover bijlage ii, Het zusterboek van Diepenveen) zijn specimina bekend
uit het Meester-Geertshuis in Deventer (De Man 1919 editeerde handschrift G), het
Lamme-van-Diezehuis in Deventer (Spitzen 1875 gaf alleen de vite van Andries
Yserens uit; nadien is het handschrift verdwenen), het klooster Sint-Agnes in Emmerik (deel-edities bij Liesen 1891 en Hbvelmann 1971; A. Bollmann te Munster
bereidt een integrale uitgave voor naar een handgeschreven kopie van het in de
Tweede Wereldoorlog vernietigde handschrift; een kopie van dit afschrift wordt nu
bewaard als Leiden, UB, FACS UB, A 203), en mogelijk had het Buiskenshuis in Deventer eveneens een zusterboek, maar ook dat is verloren gegaan. Over de devote
zusterboeken als literair genre zie Jongen & Scheepsma 1993, 296-299, Scheepsma
1995a, Scheepsma 1996a en Scheepsma 1996b. — Sterk verwant met deze zusterboeken is in ieder geval de kroniek van Sint-Agnes in Gent (daarover § 2.3, n. 60).
Een overzicht van andere meer of minder verwante (historiografische) teksten in
Jongen & Scheepsma 1993, 468 n. 10 en Scheepsma 1996a, 335 n. 27. Daar niet
opgenomen is hs. Brussel, KB, II 517 (3676), een kroniekje van de abdij van SintTrudo over 1475-1480; Sint-Trudo nam tussen 1456-1459 de Windesheimse observantie aan (ed. Huyghebaert 1953; zie verder § 2.1, n. 8).
Nadere gegevens over middeleeuwse viten van Geert Grote bij Carasso-Kok 1981,
onder de nrs. 215, 216, 293, 301, 324, 347, 361 en 371 en 372; vgl. het overzicht in
Scheepsma 1996a, 231-238. Overzichten van de viten van Geert Grote en hun onderlinge verhouding in Kiihler 1933, Post 1942-1943, Axters 1956, 28-33, EpineyBurgard 1970,1-10 en Moderne Devotie. Figuren en facetten 1984, nr. 15. — Er is
ook een brede overlevering van gevleugelde woorden van Geert Grote (zie Tiecke
1941, 196-203); vgl. § 5.4, over de dicta van Johannes Brinckerinck.
Zie Kuhler 1914, 301-304.
De term `redactie', in plaats van bijv. `versie', is gekozen op grond van Steer 1985.
Voortaan worden in principe de termen `redactie D ' en `redactie DV ' gebruikt om de
verschillende varianten van de tekst van het zusterboek aan te duiden. Met 'handschrift D ' en `handschrift DV ' wordt naar de codicologische eenheid van de handschriften verwezen.
De aanwezigheid van het Diepenveense zusterboek in het Meester-Geertshuis is te
verklaren uit de historische verbondenheid tussen beide huizen. Een parallel vindt
men in Windesheim, waar een handschrift met viten van broeders uit het HeerFlorenshuis werd bewaard (Scheepsma 1996a, 221).
Uitvoeriger informatie over de redacties en de handschriften van het zusterboek en
een stemma in bijlage II, Het zusterboek van Diepenveen. De onuitgegeven Latijnse
vertalingen uit handschrift Brussel blijven hier goeddeels buiten beschouwing. —
Binnen het genre van het zusterboek is een gecompliceerde overleveringsgeschiedenis als die van het Diepenveense zusterboek zeker niet ongewoon. Zie
bijv. het Schwesternbuch van Unterlinden: Katharina van Unterlinden schreef omstreeks 1320 een Latijnse redactie, waarvan twee handschriften bewaard zijn. Eind
15e eeuw maakte Elisabeth Kempfin een volkstalige redactie. Beide zusters hebben
ieder op eigen wijze gebruik gemaakt van een oude kloosterkroniek, die dus nog
voor 1320 gedateerd moet worden (zie Lewis 1996,13-15 en 289).
D, f. 163b spreekt van 19 zusters, terwijl er op f. 138a-b sprake is van 20 slachtoffers. DV, f. 81r telt 18 overleden zusters; de 19e dode was broeder Gert Velthuus
(vgl. § 2.1). Het zusterboek stelt geen diagnose, maar waarschijnlijk ging het om
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een pestaanval; in Sint-Agnes te Emmerik overleden, eveneens in 1452, vier zusters aan de pest (vgl. Hëvelmann 1971, 49).
9.
D geeft de slachtoffers vermoedelijk in volgorde van overlijden. Wanneer de betrokken persoon elders al beschreven is, wordt te bestemder plaatse toch haar naam
genoemd; zo bijv. Griete Dagens (f. 146a; vite 127d-130b) en Liesbeth van Heenvliet (f. 1471% vite 70a-82b).
10. In 1483 overleden rector Egbert van der Beeck en zeven zusters aan een
besmettelijke ziekte; hun viten vormen het begin van het zusterboek van het
Lamme-van-Diezehuis (vgl. Spitzen 1875, 179-180).
11. In eerdere publicaties (zie de inleiding op dit hoofdstuk) heb ik steeds, op grond
van bestaande literatuur (m.n. Wilbrink 1939), ca. 1475 als datum van ontstaan opgegeven. Daar wordt echter te weinig rekening gehouden met de toch zeer reële
mogelijkheid dat het zusterboek stukje bij beetje ontstond. Zie ook bijlage II.
12.
G, f. 119a en 120d.
13. Het zusterboek van het Meester-Geertshuis is overgeleverd in hs. Deventer, SAB,
Suppl. 208 (101 F 25), dat ook wel bekend is als `handschrift G ' (ed. De Man 1919,
1-256). Het bevat 64 viten van zusters die allen voor 1457 overleden. Waarschijnlijk heeft er een soort `deel twee' bestaan, maar dat is niet bewaard. De
Latijnse vite van Ysentrude van Mekeren (t1470) uit B is vermoedelijk vertaald
naar een Middelnederlands origineel uit dit zusterboek; mogelijk geldt hetzelfde
voor het levensverhaal van Gertrud ten Venne (1. 1444) (ed. Kohier 1910; zie verder
Scheepsma 1995 en Scheepsma 1996a, 233). De Man 1919, i-xciv biedt een uitvoerige inleiding op het zusterboek van het Meester-Geertshuis; de gegevens over de
datering van handschrift G op p. LXXIII-LXXIV.
14. In handschrift D zijn deze voornaamwoorden niet 'omgeschreven' naar de derde
persoon, hoewel het gebruikt werd in het Meester-Geertshuis. Men voelde daar niet
alleen nog een sterke band met Diepenveen, ook in het Meester-Geertshuis werd
het Diepenveense zusterboek gebruikt om de geestelijke gemeenschap aan te spreken
DV, f. 253v en D, f. 63a.
15.
16. Een overzicht van dergelijke ik-vormen in § 6.3, n. 74.
17. Vgl. D, f. 174b; daar ontbreekt de toevoeging over zuster Alijt Reijners. Het lijkt
onmogelijk dat achter het auteurs-ik in beide fragmenten dezelfde figuur kan schuil
gaan (zie over de auteurskwestie verder § 6.3).
18. Wel wordt in de vite van Stine Tolners verwezen naar een visioen van Hendrik
Mande (Dv, f. 300v-301r en D, f. 88d); Mande schreef inderdaad een visioen waarin
Stine figureert (vgl. Scheepsma 1995b, 19); blijkbaar bezat men daarvan in Diepenveen een afschrift. In de vite van Katharina en Griete van Naaldwijk wordt een ander visioen van Mande ingevoegd, dat kennelijk ook uit het bovengenoemde
Mande-handschrift komt (zie vervolg tekst). — Volgens De Man 1919, LXXII-LXXIII
baseert ook de auteur van handschrift G zich op mondelinge bronnen. Zij geeft
d.m.v. citaten en verwijzingen wel blijk van een grondige kennis van de geestelijke
literatuur (p. Lxxiv-Lxx; vgl. Wilbrink 1939, 171).
19. Over Griete ten Kolke (en haar vriendin Griete Tasten) zie DV, f. 344v-345v en D, f.
147c-148b. Griete Tasten overleed de dag na Sint-Elizabeth (20 november) 1452
aan de pest die toen in Diepenveen heerste. Gnete ten Kolke leefde nog 10 weken
(hs. D) of 3 maanden (Dv) en overleed op Sint-Scolastica (10 februari) 1453 Vgl.
het necrologium van Diepenveen (Van Slee 1908, resp. 327 en 328). Het exempel
noemt als sterfjaar van Griete ten Kolke 1452; misschien is de verwarring ontstaan
doordat er in dat jaar zo veel zusters stierven.
20. De twee exempelen bevinden zich in hs. Hannover, Niedersachsischen Landesbibliothek, Ms. i 237, f. 88r-90v (Griete ten Kolke) en 90v-95v (anonieme zuster, gezien de context ook uit Diepenveen); over dit hs. Hartel 1982, 82-84. Hierbij bedank ik Th. Mertens voor het beschikbaar stellen van de tekst van een lezing over
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21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

dit onderwerp, getiteld Middelnederlandse exempelen betreffende verschijningen
te Diepenveen (Antwerpen, 3 december 1993); Mertens is voornemens de beide exempelen, voorzien van een inleiding, te publiceren in Ons geestelijk erf Mertens
oppert de mogelijkheid dat Johannes Busch degene was die de exempelen naar
Duitsland bracht. Busch werkte in Sulta (bisdom Hildesheim) als hervormer sedert
1459; kort daarvoor, in 1456, had hij Diepenveen bezocht (vgl. Van der Woude
1947, 129-130; zie ook § 1.3 en 5.3).
Constitutiones monialium 2.6.27-34.
De vite van Gertrud van Rijssen vindt men in DV, f. 181r-188v en D, f. 120c-125a.
Over haar sterfbed zie Kohier 1914, 278-280, Breure 1985b, 446-447, Breure 1987,
185-189 en Jongen & Scheepsma 1993, 308. In Breure 1985b en Breure 1987
wordt het sterven bij de moderne devoten als historisch-psychologisch verschijnsel
bestudeerd.
DV, f. 128v-129r en D, f. 31a-b (Zweder van Rechteren), DV, f. 181r en D, f. 120b-c
(Dymme van Rijssen; vgl. het citaat in § 4.2, n. 45) en DV, f. 189v en D, f. 125d
(Katharina van Rijssen). Over het geestelijk testament bij de moderne devoten zie
Mertens 1989c.
DV, f. 302r en D, f. 89a-b. — Over hagiografische elementen in de Diepenveense
viten zie Jongen & Scheepsma 1993, 301-310; vgl. Lewis 1996, m.n. 52-54, over
de relatie tussen de hagiografie en de Schwesternbucher. Over de functie van vitae
van vrouwen in de late middeleeuwen zie M. van Dijk 1987 en M. van Dijk 1996.
Vgl. de typologie van het heiligenleven van Boyer 1981 (die overigens verfijnder is
en negen onderdelen onderscheidt).
Over de betekenis van de persoonlijke bekering bij de Moderne Devotie zie Van
Engen 1988a, 28-29. Collatie 1 van Johannes Brinckerinck is geheel aan dit thema
gewijd.
DV, f. 284r-v beschrijft hoe Liesbeth zich ten onrechte een voordeel toe-eigende
(vgl. § 3.2, n. 32). Het leven van Liesbeth van Heenvliet is beschreven in DV, f.
266v-287r en D, f. 70a-82b; over haar jeugd en intrede handelen DV, f. 266v-278v
en D, f. 70a-77b. Genealogische informatie over haar in Van der Gouw 1986 (een
stamboom op p. 52-53). Zie over Liesbeth van Heenvliet ook Jongen & Scheepsma
1993, 303-304.
Vgl. Jongen & Scheepsma 1993, 301-302, waar diverse voorbeelden uit handschrift D worden gegeven.
DV, f. 238v-239v en D, f. 53a-d.
Een ander voorbeeld is het verslag van de hervorming van het klooster Hilwartshausen aan de Weser door de zusters Stine Groten, Daya Dierkens en Alijt ter Maet
(Dv, f. 391r-414v en D, f. 175c-191d). Het begint met een legendarisch getinte
beschrijving van de geschiedenis van het klooster, die overloopt in een gedetailleerd verslag van de hervorming door de Diepenveense zusters. In het verhaal
zijn de viten van deze drie ingevlochten; ze verslaan ook de periode na hun
terugkeer in Diepenveen.
DV, f. 245r-247v en D, f. 57c-59a, zie ook n. 18. Het visioen wordt in DV aangekondigd als Een vertoninghe eens broeders in enen cloester (f. 245r). De broeder is gemakkelijk te identificeren als Hendrik Mande. Zie over Mande als visionair Mertens 1989b. Het genoemde visioen wordt geteld als Mandes twintigste (Mertens
1986, 119); het is uitgegeven in De Vooys [z. jr.], dl. 2, 41-44 en 317, en Brinkerink 1904, 111-113). Mertens onderscheidt drie redacties; de enigszins verschillende lezingen in D en DV gelden als één redactie.
Over het Utrechts Schisma zie De Hullu 1892 en Post 1933, 126-163. Over de
gevolgen voor de devoten Post 1968, 351-353 en Van Gelderen 1980. Speciaal
over Diepenveen in dit verband handelt Kuhler 1914,117-119.
De bruiloftsallegorie is te vinden in DV, f. 257r-266v (ed. Raue 1996, 365-375) en
D, f. 64d-70a. Over middeleeuwse kleding- en bruidsallegorieën zie Raue 1993 en

308

HOOFDSTUK 6

34.
35.

36.
37.

38.

39.

40.
41.
42.

43.

44.

45.
46.

Raue 1996,123-162. — Katharina van Naaldwijk haalde haar inspiratie zeer waarschijnlijk uit het leven van Sint-Agnes. Om een opdringerige aanbidder af te slaan,
beschrijft Agnes hem haar goddelijke beminde, waarbij zij ook gebruik maakt van
bruiloftsmetaforiek (zie bijv. hs. Brussel, KB, 15.140, f. 56va-b; daarover § 4.3, n.
102).
Over hs. G zien. 13.
Het necrologium van Diepenveen loopt vanaf het begin tot en met het jaar 1472
(ed. Van Slee 1908, 323-340; hier p. 325). Volgens de definitie in Huyghebaert
1972, 35 gaat het hier overigens niet om een echt necrologium, en evenmin om een
obituarium. Het is eerder een simpele dodenlijst. Deze is opgenomen in hs. Deventer, SAB, I, 23 (101 D 11), waarin ook een cartularium van Diepenveen is opgenomen. De precieze functie van dit handschrift is nog onduidelijk.
Vgl. Koch 1994b, 180.
Het woord ex(c)empel komt in handschrift DV voor op de f. 104r (f. 114b), 160v
(96c), 193v (2d), 216r (16c), 217r (17a-b), 225r, 242r (55b), 259v (67b), 282r
(79d), 282v (80a), 288v (173c), 318r, 368r, 385r, 388r, 409v (188a), 412 v (190ab). Tussen haakjes de parallelle vindplaatsen in handschrift D: ik heb deze tekst niet
onderzocht op nog andere plaatsen.
Vgl. het Hic aliqua sequuntur-handschrift uit het fraterhuis in Emmerik, waarin
losse anekdotes uit het broederboek van het Heer-Florenshuis per deugd zijn geordend. Van Engen 1988b, 187-194 laat zien dat dit boek diende om jonge broeders
uit het fraterhuis in Emmerik deugdzaamheid te leren aan de hand van het voorbeeld van o.m. Geert Grote. Mertens 1996c, 172-173 levert het bewijs dat dit handschrift werd gebruikt bij de collatie-oefeningen. Zie ook § 3.8, n. 135
In handschrift D vinden we deze proloog en epiloog niet, mogelijk omdat ze latere
toevoegingen in handschrift DV vormen (vgl. § 6.3), maar misschien ook omdat de
nonnen voor de zusters uit het Meester-Geertshuis toch geen direct voorbeeld
waren. Handschrift G van het eigen zusterboek heeft wel een uitvoerige proloog,
waarin op vergelijkbare wijze de deugdzaamheid van de eerste zusters wordt
geprezen (G, f. Ca-Dd).
Collatie I, 112.
Dat geldt in zekere zin wel voor het Emmerikse handschrift over de broeders uit
Deventer (zie n. 38).
DV, f. 381v-382r
Vgl. Van Engen 1988a, 25-35, waar de spiritualiteit van de moderne devoten aan de
hand van twaalf kernbegrippen wordt uitgewerkt; daaronder humilitas en obedientta. Vgl. ook De Man 1919, LII-LVII, over de deugden in het zusterboek van het
Meester-Geertshuis.
Over ootmoed bij de moderne devoten in het algemeen bijv. Acquoy 1875-1880, dl.
2, 285-288, Kohler 1914, 92-94 en Van Engen 1988a, 32. Collatie Iv van Johannes
Brinckerinck is geheel aan de ootmoed gewijd.
Gerrits 1986, 110-111.
DV, f 241v en D, f. 55a. Volgens Acquoy 1875-1880, dl. 1, 201-202 vond er in de
mannenkloosters jaarlijks op Witte Donderdag een liturgische plechtigheid plaats
waarbij de prior de voeten van alle broeders waste. Als bron noemt Acquoy de Ordinarlus windeshemensis, die ook geldigheid bezat voor de monialen (zie § 3.1).
De hier aangehaalde plaats uit het zusterboek doet vermoeden dat er in Diepenveen
een plechtige voetw as sing werd gehouden. Kennelijk ging Katharina v an Naaldwijk verder d an wat de ordinarius gebood door de voeten van de zusters ook te
kussen. We moeten misschien ook aannemen dat zij als subpriorin Salome Sticken,
de priorin, verving, zoals wel meer gebeurde (vgl. § 2.1). — De liturgische
plechtigheid op Witte Donderdag moet overigens worden onderscheiden van de
voetwassing die soms als straf werd opgelegd (Dv, f. 200r-v, aangehaald in § 3.2,
en D, f. 6c).

309

NOTEN BIJ
47.
48.

49.
50.

51.

52.
53.

54.

55.

Zie § 2.2, n. 52.
DV, f. 243v ,. D, f. 56b.
Ook voor de dominicanessen uit de Schwesternbiicher was de gelofte van de gehoorzaamheid de moeilijkste (Lewis 1996, 249-250).
Over gehoorzaamheid bij de moderne devoten zie bijv. Kuhler 1914, 289-290, Gerrits 1986, 307-308 en Van Engen 1988a, 32-33. Collatie iii van Johannes Brinckerinck gaat in zijn geheel over de gehoorzaamheid; zie ook Brinckerincks vite in DV,
f. 40v.
DV, f. 214r-v; vgl. D, f. 15b-c.
Vgl. DV, f. 289r-v (geciteerd in § 6.1) en D, f. 174a-b (Armgert van Lisse) en DV, f.
413v en D, f. 190d (Stine Groten).
Zie Romein 1932,161-211, `De kring der Moderne Devotie' (citaat p. 194); zie ook
het supplement van Bruch 1956, 64-65. Ook in het nieuwe repertorium van middeleeuwse historische bronnen van Carasso-Kok 1981 zijn de vitenbundels van de
devoten opgenomen (vgl. Scheepsma 1996a, 231-238). Ebels-Hoving 1987, 223227 stelde naar aanleiding van de inventarisatie voor de vitenliteratuur van de
Moderne Devotie als een aparte categorie te beschouwen, zonder die al het predikaat 'geestelijk' toe te kennen. Zie over de genre-kwestie verder Jongen & Scheep,
sma 1993, m.n. 299-301; vgl. Scheepsma 1996b, 164-168.
Elm 1987 beschrijft hoe de drie eremieten-orden zelfs zo ver gaan zich figuren als
Elia, Paulus van Thebe en Augustinus als stichter toe te eigenen. — Bij deze
levensbeschrijvingen van kloosterhervormers wordt bijna altijd teruggegrepen op
de Vitae patrum en de vroegchristelijke traditie. In verband met de devote viten zie
bijv. Alberts & Hulshoff 1958, x, Van Engen 1988b, 181-185, Van Engen 1992,10
en 20-21, Jongen & Scheepsma 1993, 310-314 en Mertens 1994a, 232-236.
Over Konrad en het Exordium zie bijv. Worstbrock 1985, m.n. 158-159. Over de
verspreiding van de Middelnederlandse vertaling, vooral in devote kringen, zie:
J.T.J.M. Otten, `Van claren ouden verluchten mannen des oirdens van cystercen'.

Gebruik en verspreiding van het «Exordium magnum cisterciense» en met name
van de 15de eeuwse vertalingen ervan. Doctoraal-scriptie, Groningen, 1987 (ex.
Leiden, BNM, SS 25). Over invloed van het Exordium op de broeder- en zusterboeken van de devoten zie Van Engen 1988b, 183. In de Vivendi formula wordt

56.

57.

tweemaal naar Bernardus en zijn broeders verwezen (zie § 5.1). Bethanië in
Mechelen bezat een vertaling van het Exordium (hs. Brussel, KB, 12.166 (3875); zie
Deschamps 1972, nr. 62 en vgl. nr. 63). — Een vergelijkbaar geval vormen de
`franciscaanse traktaten', met onder meer de vite van Franciscus van Assisi (zie
Ruh 1980). Overzichten van handschriften in Kruitwagen 1905, Ruh 1956, 217239 en Deschamps 1976. Hs. Den Haag, KB, 73 E 34, waarin deze franciscaanse
traktaten zijn opgenomen, is voorheen wel aan Barberendaal in Tienen gerelateerd,
maar men denkt nu eerder aan Barbaradaal te Eikendonk (zie Kruitwagen 1905,
Ruh 1956, 224-225 en Ruh 1980). Misschien kende Alijt Bake deze tekstverzameling ook (zie bijlage II, onder BRONNEN).
Het zou aanbeveling verdienen de 12-eeuwse (!) Latijnse levens van de benedictinessen Margaretha en Bertha uit het klooster Oostbroek bij De Bilt ook eens onder
dit aspect te bestuderen. In de viten van Bertha en Margaretha ligt de nadruk op de
moeilijkheden die zij moesten overwinnen op de weg naar het monastieke ideaal,
waarbij ook extatische (mystieke) ervaringen aan de orde komen. Zie Carasso-Kok
1981, nr. 325; beide levens zijn uitgegeven door Lindeman 1927 en vertaald door
Damsté 1945-1946.
Overzichten van de vrouwenviten uit Brabant o.m. in Opitz 1987, 14-30 en Ruh
1990-..., dl. 2, 81-110; over de letterkundige aspecten Peters 1988a, 9-39. — Met
enige goede wil kan men in de huidige (fragmentarische) hs. Amsterdam, us, I G 56
en I G 57, daterend van ca. 1370, het eerste zusterboek in het Middelnederlands
zien: het bevat broeder Geraerts Middelnederlandse vertalingen van de levens-
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58.

59.

beschrijvingen van Lutgard en Christina de Wonderbare door Thomas van Cantimpré (Deschamps 1972, nr. 18).
Over dit genre zie in de eerste plaats Lewis 1996; vgl. Peters 1988a, 101-110 en
129-135. Bibliografische informatie over de Schwesternbucher in Lewis, Govers &
Willaert 1989, m.n. 289-316 (waar acht specimina behandeld worden); vgl. Lewis
1996, 10-31 (met negen stuks) Lewis 1996 geeft de bestaande edities nogmaals op
microfiches uit; van het Schwesternbuch uit Sankt Katharinental (Diessenhofen)
bezorgde Meyer 1995 een nieuwe uitgave. — De studie naar het devote zusterboek
vindt vele aanknopingspunten bij Lewis 1996, want de gelijkenissen tussen
Schwesternbuch en zusterboek zijn frappant (vgl. M. van Dijk 1996b).
Volgens Lewis 1996, 53-54 reikten de Vitae fratrum praedicatorum van Gerard
van Frachet (t1281) het model aan voor de Schwesternbucher: Gerard verzamelde
in opdracht van zijn orde levensverhalen van gedenkwaardige dominicanen. We
mogen ervan uitgaan dat de moderne devoten de dominicaanse traditie van broederlevens kenden (vgl. Van Engen 1992, 10 en 21). De Vitae fratrum praedicatorum worden genoemd in een meditatieschema van ca. 1450 uit het Heer-Florenshuis (Obbema 1996, 141 nr. 31). Frachets werk beïnvloedde ook het Speculum exemplorum, dat wel met Johannes Busch in verband wordt gebracht (vgl. Van der
Woude 1947, 154-159 en Axters 1970, 291-292); Axters 1970 meldt echter geen
handschriften of vertalingen van de Vitae fratrum praedicatorum uit de Nederlanden. Bewijzen voor directe invloed van de dominicaanse vrouwenviten uit de 14e
eeuw op de devote vitentraditie zijn nog niet gevonden (vgl. Jongen & Scheepsma
1993, 313-314). Misschien biedt hs. Wenen, ONB, 13.692 uit 1719 aanknopingspunten; daarin bevinden zich Nederlandse vertalingen van dominicanessenlevens die wellicht op Middelnederlandse voorbeelden teruggaan (met dank aan L.
Jongen en N. Voorwinden te Leiden). — Het Liber vitasfratrum van de augustijn
Jordanus van Quedlinburg (t 1380) mag gelden als een waardige tegenhanger van
het werk van Frachet; hier zou wellicht ook de basis van de devote vitenliteratuur
kunnen liggen. Het Liber vitasfratrum was in 1464 bij de Windesheimse regulieren
van Mariënborn bij Arnhem en die van Utrecht voorhanden (vgl. Lievens 1958a,
57-59).

60.
61.
62.

Lewis 1996, 263-283
Lewis 1996, 76-127.
Ringler 1980, m.n. 13-15 en 352-356. Zie ook Ringler 1990a.

63.
64.

Vandenbroeck 1994a, 11-12.
Zie Koorn 1992, 100-105, over mystiek in de zusterboeken van Diepenveen en het
Meester-Geertshuis. Vgl. Breure 1985a en Scheepsma 1996b, 167-168, over vrouwelijke aspecten van de devote spiritualiteit.
Vgl. bijv. de passage in de Latijnse vite van Johannes Brinckennck over het
redigeren van acht collaties uit divers materiaal (§ 5.4).
Hovelmann 1971, 46; over de auteurs van de zusterboeken verder Scheepsma
1996a, 222-224.
Vgl. Lewis 1991 en Lewis 1996, 32-35 en ook 272-277.
Vgl. Jongen & Scheepsma 1993, 297-298; zie ook bijlage II.
Rudolf Dier van Muiden (zie § 5 4) vervaardigde overigens wel de vite van Lutgert
van Buderick (t1453) uit het Meester-Geertshuis. Uit het feit dat hier in h an dschrift G speciaal op gewezen wordt, blijkt echter al dat dat een uitzondering was.
Wel is het mogelijk dat Rudolf met deze vite de basis legde voor het zusterboek
(vgl. Scheepsma 1996a, 223-224 en Scheepsma 1996b, 157). Over de vite van Lutgert van Buderick zie Carasso-Kok 1981, nr 360; ed. De Man 1919, f. 133c-137c
(Middelnederlands) en Kuhler 1910, 32-45 (Latijn).
Het doorgehaalde colofon in D, f. 197r, de verwijzing naar Brinckerinck op f 114b;
zie ook bijlage U.
In DV, f. 383r is er sprake van een zuster Truke Essinchghes, die aanwezig was bij

65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.
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het overlijden van Jutte van Culemborg in 1503; was zij familie van Griete? In de
Deventer bibliotheek wordt een Latijns getijdenboek bewaart dat in de omgeving
van Diepenveen wordt geplaatst: SAB, 1, 12 (101 E 1). Het bevat onder meer overlijdensberichten van moeder Gerbergis (1466), vader Hilbrandus (1467) en broer Hilbrandus Essink (1478). Misschien waren dit verwanten van Truke Essinchghes?
Het lijkt onwaarschijnlijk dat het hier om de ouders van Griete Essinchghes gaat,
aangezien zij in 1524 nog in leven was. In de naamlijst van Diepenveen uit 1592
ontbreekt Griete Essinchghes (Dumbar 1732-1788, dl. 2, 7).
72. Vgl. de geestelijke testamenten die sommige Diepenveense zusters maakten (§
6.1).
73. Vreemd genoeg gaat handschrift DV na deze epiloog nog verder met de vite van
Mette van Linbeck (f. 388r-390v) en de hervormingsgeschiedenis van Hilwartshausen (f. 391r-414v). Vgl. bijlage ii.
74. Wilbrink 1939, 160-164 geeft een overzicht van de vormen in de eerste persoon uit
D. Van der Veen 1976, 35-37 citeert een aantal ik-plaatsen' uit Dv: f. 289v-290v
(Armgert van Lisse; geciteerd in § 6.1), 317v (Salome van den Wiel jr.), 340v
(Beatrix van der Beeck; geciteerd in tekst), 369v-370r (Liesbeth van Arden, waarin
echter twee opmerkelijke kopiistenfouten, die het misverstaan van een voorbeeldtekst doen vermoeden (vgl. Van der Veen 1976, 36)) en 384v-385r (Fye van
Marick). Daaraan kunnen nog f. l r (proloog; geciteerd in § 6.2), 285r (Liesbeth van
Heenvliet; zie tekst) en 387v-388r (epiloog; geciteerd in de tekst) worden
toegevoegd. Van der Veen 1976, 37 n. 22 somt verder een aantal wij-vormen uit DV
op. — In beginsel zijn de ik-vormen uit D in DV in de derde persoon omgezet.
Tweemaal is de ik-vorm in DV weggelaten: D, f. 18b (in DV, f. 219r gewijzigd in een
suster) en f. 147b (Liesbeth t'Overlaeck; niet meer in DV opgenomen). Een
duidelijke uitzondering is de vite van Armgert van Lisse, waarin in DV de ik-vormen systematisch gehandhaafd zijn (vgl. D, f. 174b-c en 175a en DV, f. 289v-290v).
Een verklaring zou kunnen zijn dat de samensteller van DV Armgert nog zelf heeft
gekend. De passage op f. 89a, Ende die dit van hoer geschreven heeft roeket oeck
ten slotte, is in DV, f. 302r op de zusters in het algemeen betrokken (vgl. hierover
Jongen & Scheepsma 1993, 469 n. 25). De vormen met 'wij' en 'ons' zijn in DV niet
systematisch omgezet; vgl. bijv. D, f. 63a (Dv, f. 253v) en D, f. 122c (Dv, f. 184r), f.
123a (Dv, f. 185r), f. 124b (Dv, f. 186v); de vermelding in DV, f. 187r vindt in D, f.
124d geen parallel.
75. Vgl. Van der Veen 1976, 33 n. 12. Ook de omwisseling van een groot stuk tekst ten
opzichte van handschrift D (een katern?) in de vite van Trude van Beveren (vgl. DV,
f. 163r en 168v) wijst erop dat aan DV geen kladversie is voorafgegaan.
76. Ook op de ordening van de viten is gewijzigd; zo werd een aantal zusters afkomstig
uit Holland en Zeeland hier bijeengeplaatst (zie verder bijlage ii).
DV, f. 80v-81r.
77.
78. Met name in de beschrijving van Elsebes leven in de wereld is in D nogal wat informatie achterwege gebleven. Zo bij voorbeeld het advies van haar broer Johan van
Delden, kartuizer in Monnikhuizen bij Arnhem, om maar weer een nieuwe man te
zoeken (vgl. DV, f. 94r-v). Aan het eind van de vite wisselt de volgorde van de gebeurtenissen nogal eens ten opzichte van DV. Daar ook vinden we de meeste passages die in D uitvoeriger zijn.
79. Vgl. de indeling in 4 typen auteurs zoals door Bonaventura opgesteld (daarover
Verbij-Schillings 1995, 31).
80. Nadere gegevens over deze kroniek in bijlage ii. Omdat het handschrift geen foliering kent, wordt hier volstaan met een verwijzing naar het jaar waaronder een
bepaald citaat in de kroniek van Bethanië is opgenomen.
81. In de levensbeschrijving van Liesbeth van Bergen komt de kroniek niet ter sprake
(Kroniek Bethanië, 1503). Als zij geld of materiaal had geschonken voor het schrijven ervan, zou dat ongetwijfeld bij haar andere materiële wapenfeiten zijn vermeld.
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82.

Kroniek Bethanië, 1522 (bij gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het kloos-

ter).
83. Zie n. 2 bij dit hoofdstuk.
84. In de levensschets v an de tweede priorin Clara 's Clercx (t1463) luidt het: Op dat
die genen die sint comen ende noch comen sullen ende die geen kennis en hebben
haers weerdighen persoons, dat dan uut desen schriften doch kennes moghen hebben (Kroniek Bethanië, 1463). Persoons 1993d, 526-527 spelt Clara's achternaam
overigens als Soleres (in het Fr an s).

85. Over dit historische genre Schmale 1985, 105-112
86. Kroniek Bethanië, 1486 (over de komst van keizer Frederik), 1525 en 1530 (de
gravin van Elfsteyn, dochter van keizer Maximiliaan van Oostenrijk)
87. Cordemans de Bruyne 1895, 72-82 (even pagina's) geeft de volledige tekst van het
jaar 1455.
88. Het optreden van heer Kerstiaen als rector is beschreven in Kroniek Bethanië,
1487; sub annis 1504 is geboekstaafd hoe hij na een professieplechtigheid in Bethanië daar v an wege een plotseling opkomende ziekte moest achterblijven en er na
de rt ig dagen stierf. Over Kerstiaen van 's-Grevensande (Christianus Bloots) en Jan
(Augustijns) van Peer ook Persoons 1993c, 489.
89 Het leven v an Liesbeth Tayen van Tiel is beschreven in DV, f. 362v-365v en D, f.
159d-161a; zie ook Kroniek Bethanië, 1421 en 1432. De vite van J anne v an Diest
in DV, f. 366r-368r en D, f. 161b-162c; zie ook Kroniek Bethanië, 1421 en 1432. Het
zusterboek noemt de laatste zuster consequent Johan. Om verwarring te voorkomen, hanteer ik in dit geval de spelling v an de kroniek
90.

DV, f. 364v.

deze en an dere door Diepenveen ondernomen hervormingen zie Kohler 1914, 313-337.
92. Het levensverhaal v an Griete v an Ahaus in DV, f. 319v-322r en D, f 146a-d; over
haar positie in Freckenhorst Kohl 1975, 318-320. Grietes stiefbroer, Hendrik v an
Ahaus, w as een v an de grote inspiratoren van de Moderne Devotie in Duitsl an d.
93. Een recente genealogie Loon-Heinsberg geeft Paquay 1990, 137; vgl. Cordemans
de Bruyne 1895, bijl. x Over Jacoba's afkomst en haar Thornse penode zie Koch
1994a, diskette, nr 68 (over de rijksabdij Thorn p. 31-33). Een beschrijving v an Jacoba's leven in Bethanië in Kroniek Bethanië, 1455, ed. Cordemans de Bruyne
1895, 72-80 (nr 14). Na haar overlijden werd een inventaris v an haar sterfhuis opgemaakt (ed. Cordemans de Bruyne 1895, 40-59 en Persoons 1980a, 104-111). Jacoba stamde uit de hoogste kringen. Bisschop J an v an Luik w as een (half)broer en
haar zus Maria v an Loon was getrouwd met J an v an Nassau (over Maria v an Loon
zie Paquay 1990; over haar boekenbezit ook Brinkm an 1993). Maria begunstigde
Bethanië in een v an haar testamenten (Paquay 1990, 189). Eveneens in 1455 kwam
Odilia v an N as sau, dochter v an Maria en J an, naar Bethanië, in 1464 deed zij professie en in 1477 vertrok zij om het door haar moeder gestichte klooster Vredenberg te Princenhage (bij Breda) te helpen inrichten (Kroniek Bethanië, 1455, 1464
en 1477; ed. Cordemans de Bruyne 1895, 26-27) Over Vredenberg, dat in de 16e
eeuw naar Lier verhuisde, zie Vanhoof 1993; over Odilia en haar moeder p. 667.
94. Over de drukkerij v an Bethanië zie bijlage I.
95. Kroniek Bethanië, 1455; ed. Cordemans de Bruyne 1895, 80 (vgl. § 3.1, n. 15).
96 Kroniek Bethanië, 1455 en 1464; ed. Cordemans de Bruyne 1895, 25-26.
DV, f. 137v-138r en D, f. 37c-d
97.
98. Cordemans de Bruyne 1896, 74.
99. De oudste vermelding vond ik in Kroniek Bethanie, 1517.
100. Naast het reeds aangehaalde jubileum v an Barbara v an den Dorpe (1519) werden er
plaatjes uitgedeeld op de feestdagen v an Katharina v an Giesen (1526) en Jacoba
v an Doenereyn (1537). We kunnen ons gezien het voorgaande afvragen of de zusters deze prentjes misschien zelf drukten. — Het is vrij onwa ar schijnlijk dat er met

91.

DV, f. 50v-52v en D, f. 128c-129c. Over
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beeldekens op kleine beeldjes wordt gedoeld, ofschoon die wel in de Windesheimse vrouwenkloosters voorkwamen (zie afb. 2).

101. Kroniek Bethanië, 1530 en 1539.
102. Kroniek Bethanië, 1544. Vgl. Van der Woude 1953, 148, waar wordt verwezen
naar een eerder besluit van 1538. Het verbod richt zich niet tegen een speciaal
klooster.
103. Kroniek Bethanië, 1547. De Acta maken van een dergelijk besluit geen melding.
104. Kroniek Bethanië, 1557.
DV, f. 238r en D, f. 52d. In het geestelijke testament van Johan Vos van Heusden,
105.
prior van Windesheim van 1391-1424, komt soms de bepaling voor dat men moet
afzien van het eten van gebraden vlees (Mertens 1989c, 82 n. 42).

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 7

1.

Naem- en doodtboeck, p. 37-38 en Register, f. 26v-27r; vgl. Persoons 1993e, 572.

De visitatie door de abt van Dikninge staat in nauw verband met een al sedert 1480
lopend meningsverschil over het recht op visitatie in het bisdom Kamerijk. De
nieuwe bisschop van Kamerijk, Hendrik van Bergen (in functie 1481-1502) – hij
was overigens een broer van Liesbeth van Bergen, priorin van Bethanië te
Mechelen – wilde Facons in dat jaar bezoeken. Prims 1936a, 412-413 legt uit dat de
pas gekozen bisschop in Antwerpen zijn opwachting wilde maken en verwachtte
door Facons met heel zijn gevolg op een bij zijn status passende wijze te worden
ontvangen. Maar er was, gezien ook de lange duur van het conflict en de vele stukken die erover bestaan, meer aan de hand, namelijk een ernstig conflict over de juridische zeggenschap over de Kamerijkse kloosters. Facons beriep zich met succes
op het exemptierecht dat eerder bij pauselijk besluit aan het Kapittel van Windesheim was verleend. De visitatie van Facons in 1490 was een uitvloeisel van dit
conflict: Innocentius viii wilde zich op de hoogte stellen van de toestand in de
kloosters in het bisdom Kamerijk. Over dit geschil zie Acquoy 1875-1880, dl. 2,
139-141; vgl. de regesten in dl. 3, 297-300. Over Lubbert Vyncke, abt van Dikninge, zie Arts 1945,133-134.
2. Register, f. 18; vgl. Persoons 1993e, 571. Vgl. ook de ontheffingen die Wilhelmina
Kets anno 1471 als intredende moniale kreeg (§ 3.4, n. 52).
Zie over Christophorus Caers en zijn beide historische werken verder bijlage ii.
3.
Naast de vindplaatsen in de werken van Chr. Caers wordt Costers' naam aangetrof4.
fen in hs. Wenen, f. ir, 63v en 82r, en in hs. Brussel, KB, IV 50, op het schutblad (zie
verder bijlage II, Jacomijne Costers). — `Costers' zal de achternaam van zuster Jacomijne zijn geweest. De naam `Ziericx' is vrijwel zeker een patroniem, afgeleid
van het germaanse `Sigerik' (vgl. de plaatsnaam Zierikzee). De vader van Jacomijne moet dan Zierik Costers zijn geweest; over hem of zijn familie is mij niets naders bekend. Over de naam zie Van der Schaar 1992, 346 en Van Berkel & Samplonius 1995, 271; met dank aan K. van Dalen-Oskam (INL, Leiden).
De Vooys [z.jr.], Lxi en De Vooys 1926, 368-369; zie ook bijlage II.
5.
In bijlage II, Jacomijne Costers wordt meer informatie over het Weense handschrift
6.
gegeven, onder meer een gedeeltelijke inhoudsopgave.
Visioen en exempel, r. 20.
7.
Hs. Wenen, f. 31r-v.
8.
Hs. Wenen, f. 44r-v voor het visioen over het lijden.
9.
10. Register, f. 29r.
11. Over de religieuze fenomenen c.q. ervaringen die aan visioensliteratuur ten grondslag liggen zie Dinzelbacher 1991, 16-27. Over het verschil tussen visioenervaring
en visioentekst zie bijv. Mertens 1986,102-104 en Mertens 1989b, 108.
12. Vgl. Peters 1988a, 100-188 en Dinzelbacher 1991, 42-58: de transmissie van mys-
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tieke ervaringen van vrouwen naar geschriften in de vorm van visioenenliteratuur
verloopt vaak ingewikkeld. Bovendien werden de teksten in de loop der eeuwen
vaak opnieuw bewerkt. Een tamelijk willekeurig voorbeeld vormen de visioenen
van de dominicanes Adelheid Langmann (1375) uit het klooster Engelthal bij
Neurenberg. Zij ontving van een rondreizende dominicaanse leesmeester' het
bevel om haar visionaire ervaringen op te schrijven. Haar schriftelijke openbaringen zijn gecompileerd uit de mondelinge overlevering en uit dagboekaantekeningen. Opmerkelijk is dat in deze `Offenbarungen' het vertelperspectief een enkele
keer van de derde naar de eerste persoon schakelt. Alle drie de handschriften, waarvan er één 15e-eeuws is, vertegenwoordigen een verschillende redactiefase van dit
corpus (ed. Strauch 1878; zie verder Peters 1988a, 176-181 en Ringler [19841).
13. In de tekst wordt nogmaals aan een goddelijk schrijfbevel gerefereerd (Visioen en
exempel r. 112-115).
14. Zie hierover bijv. Jantzen 1995.
15. Hendrik Mande beschrijft zijn visioenen ook alsof zij aan `een broeder in zijn cel'
zijn geschied (vgl. Mertens 1986, 102-128 en Mertens 1989b, 108). Over het gebruik van de derde persoon in visioenen vgl. Peters 1988a, 177-179.
16. Het genre van het visioen wordt in de middeleeuwen doorgaans aangeduid als visco
of als revelatio. Voor een typologie van het middeleeuwse visioen zie Dinzelbacher
1991; de genre-aanduidingen op p. 37. Overigens noemt Dinzelbacher als hoofdfuncties van de visioenenliteratuur o.m. `Belehrung' en 'Erbauung' (resp. p. 66-69
en 69-70), waarbinnen de exemplarische benadering gemakkelijk functioneel kan
zijn. — Een aantal visioenen van Hendrik Mande is als exempelen in zijn werken
ingevoegd (Mertens 1989b, 107-109).
17. Dat is althans de mening van Tondalus-kenner N.F. Palmer (Oxford). Palmer wijst
op het belang van directe rede en dialoog in het Visio Tnugdali en Visioen en exempel en signaleert twee belangrijke aanvullingen van Jacomijne Costers op dit vlak:
de dialoog tussen Christus en Maria over de redding der zielen en de samenspraken
tussen de Gekruisigde en de ziel (brief 1-1-1997). Ik kon binnen het bestek van
mijn studie helaas niet dieper op deze teksttraditie ingaan. — Een synoptische uitgave van Tondalus' visioen naar vijf redacties in Verdeyen & Endepols 1914-1917,
dl. 2. Het overzicht van de bekende handschriften van Tondalus' visioen en Sint
Patricius' vagevuur van Verdeyen & Endepols 1914-1917, dl. 1, 110-164 vermeldt
geen handschrift of incunabel dat aan Facons kan worden gerelateerd. Ook in recentere overzichten van de Duitse en Nederlandse vertalingen van het Visio Tnugdali (Palmer 1982, 221-363) en de Middelnederlandse handschriften van de prozaPatricius (Lie 1993, 137) komt geen Antwerps handschrift voor dat Costers als
bron kan hebben gediend. De uitvoerige opheffingsinventaris van de bibliotheek
van dit klooster helpt ons evenmin verder (zie § 3.5, n. 61). — De kwellingen van
de geestelijken die hun geloften hebben gebroken, het hoofdthema bij Costers, vormen in Tondalus' visioen de zevende pijn in de hel (Verdeyen & Endepols 19141917, dl. 2, 80-90). Zie voor verdere overeenkomsten de annotatie bij de editie van
Visioen en exempel (Scheepsma 1996c).
18. In de vita v an Johannes de Evangelist wordt melding gemaakt van een jongeman
die door deze apostel weer tot leven wordt gewekt. Joh annes geeft hem vervolgens
opdracht aan twee ongelovige m an nen verslag te doen van wat hij in het hiernamaals heeft gezien, waarna de beide ongelovigen zich bekeren (zie bijv. hs.
Brussel, KB. 15.140, f. 28rb-vb; over dit hs. zie § 4.3, n. 102). In zijn in de vorige
noot genoemde brief wijst N.F. Palmer verder op overeenkomsten met de verhandeling over Advent uit de Legenda aurea.
19. Het is niet duidelijk of met 'paternoster' hier het gelijknamige bijbelse gebed wordt
aangeduid of de rozenkrans (zie daarover § 4.3), zoals in het zuidelijke spraakgebruik ook wel voorkomt.
20. Over hemelse processen in de middeleeuwen, waarbij Maria pleit voor de zondige
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mens, zie bijv. Mak 1957, 7-27, Pleij 1990, 195-198 en Van Oostrom 1996, m.n.
41-46.
21. De tentoonstellingscatalogus Vandenbroeck 1994a biedt een scala aan deerniswekkende voorstellingen van de Man van Smarten.
22. Met overste is vermoedelijk de priorin bedoeld, de geestelijk leidster van het Windesheimse vrouwenklooster (vgl. § 2.1). Chr. Caers meldt overigens nauwelijks
bijzonderheden over het prioraat van Elisabeth van Daesdonck (Register, f. 21r en
Naem- en doodtboeck, p. 36-37); vgl. Persoons 1993e, 571.
23. Vgl. het optreden van Johannes Brinckerinck, die aanvankelijk Katharina van
Naaldwijk vanwege haar rijkdom in Diepenveen weigerde (§ 2.2).
24. Hs. Wenen, f. 36v; ook Christophorus Caers had zijn twijfels over het gebeurde
(zie het citaat in § 7.1). Hendrik Mande werd in Windesheim evenzeer gewantrouwd vanwege zijn visioenen (Mertens 1989a, 110 en Mertens 1996a, 135-136).
25. Visioen en exempel, r. 115.
26. In hs. Wenen, f. 28v-31r is de tekst van een brief van Costers weergegeven (zie het
vervolg van de tekst en bijlage H, Geestelijke brieven). Op f. 29r en f. 31r wordt
beschreven hoe Jacomijne in een visioen van Christus opdracht kreeg om haar
biechtvader in vertrouwen te nemen. Helaas is dit visioen niet te dateren. — Tijdens Costers' verblijf in Facons waren achtereenvolgens rector: Johannes van Eyck
(1480-1485), Johannes Ooms (1485-1494), Gisbertus Simoens (1494-1495), Nicolaas van Oosterwijk alias Sterts (1495-1502), Cornelius Beeke (1502) en Thomas
Vermoelen alias Bel (1502-1504).
27. Over Johannes Ooms zie Naem- en doodtboeck, p. 15 en Register, f. 21r-v; vgl.
Persoons 1993b, 470 en Persoons 1993e, 571-572. Over Clara Box zie Naem- en
doodtboeck, p. 37 en Register, f. 26v-29r; vgl. Persoons 1993e, 572.
28. Visioen en exempel, r. 734-740.
29. Over deze oefening zie Stracke 1943, m.n. 75-85; vgl. Angenendt, Braucks, Busch
[e.a.] 1995, 45-46.
30. Deze cyclus van vijftien gebeden bestond al veel langer, maar werd in de loop van
de 15e eeuw aan Sint-Birgitta van Zweden toegeschreven. Zie over deze passieoverdenking m.n. Stracke 1943,133-140 (met een editie naar 3 hs.); vgl. Meertens
1931,15-26 en Oosterman 1993, 441 n. 39.
31. Een overzicht van de middeleeuwse optelvroomheid biedt Angenendt, Braucks,
Busch [e.a.] 1995: de p. 40-69, van de hand van Th. Lentes, behandelen de late
middeleeuwen.
32. Vgl. hierover § 8.2, n. 26.
33. Over het genre van het berijmde gebed zie Oosterman 1995, 17-44.
34. Voor het Previlesien van Sint Joannes Evangelist ligt een vergelijkbare gebruiksgeschiedenis voor de hand. Deze oefening voor de patroonheilige van Jacomijne Costers k an ook an dere zusters v an dienst zijn geworden (zie § 4.3).
35. De editie Roose 1958, 38-40 is zeker niet foutloos; ik citeer in deze al inea daarom
naar het handschrift. Over de genre-bepaling Roose 1958, 36-37; vgl. V an Elslander 1953, 90, waar wordt betwijfeld of gepaard rijmende teksten wel voor refreinen
door kunnen ga an .
36. Ook Ruusbroec maakt soms gebruik v an het rijm om de a an dacht v an de lezer te
wekken (Willaert 1993b).
37. Over dit h an dschrift, haar inhoud en de waardering erv an in verb an d met het auteurschap v an Jacomijne Costers, zie bijlage Ii.
38. Het overzicht v an mystieke auteurs in Dinzelbacher 1991, 89-108 telt heel wat
mysticae die de voornaam Margaretha dragen, maar geen ervan heeft een toenaam
die ook maar op Byen lijkt. Maar hoogstwaarschijnlijk is onze Magriete ook een
onbekende zuster die geen visioenen of andere letterkundige werken heeft nagelaten.
39. Volgens de middeleeuwse opvatting verliet de ziel het lichaam via de mond; hier
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wordt kennelijk bedoeld dat er zielen uit Facons waren die helemaal geen loutering
in het vagevuur behoefden.
40. Over Barbara van Achterhout, die in 1518 professie deed, zie Naem- en doodtboeck, p. 100 nr. 183 en hs. Wenen, f. 57r-v.
41. In de 17e-eeuwse bronnen vinden we haar naam op verschillende manieren
geschreven: MechtilduslMechtildis/Machtildis vanlvander Rieviren/Ryvieren. Hier
is gekozen voor de schrijfwijze Mechtild van Rieviren. — Gezien de op het oog
vrij uitzonderlijke achternaam Van Rieviren zou een speurtocht in de Antwerpse
c.q. Brabantse archieven in ieder geval meer informatie over haar familie kunnen
opleveren.
42. In Visioen en exempel, r. 571-575 waarschuwt Costers overigens tegen de vriendschappen tussen de zusters van Facons (geciteerd in § 7.3), maar zij doelt dan op relaties die niet `in God' gegrondvest zijn. Geestelijke vriendschappen kwamen
veelvuldig voor in Windesheimse en andere kloostergemeenschappen. In Diepenveen gingen bijv. van Armgert van Lisse, Beatrix van der Beeck en Souke van Dorsten zeer hartelijk met elkaar om (vgl. § 6.2); vgl. Lewis 1996, 222-225 over
dominicanessen. Ruusbroecs eerste brief, gericht aan de claris Margriet van Meerbeke, is gewijd aan de vriendschap (ed. Jan van Ruusbroec Opera omnia 1991,
518-541).
43. Over Mechtild van Rieviren ook bijlage Ii; over de plaats die haar werk in hs.
Wenen, ONB, s.n. 12.827 inneemt, zie onder Jacomyne Costers.
44. Het Weense handschrift stelt de sterfdatum op Kruisverheffing, dat wil zeggen op
14 september 1497 (zie citaat). Het is mij niet mogelijk vast te stellen welke lezing
juist is.
45. Over `troost in gelatenheid' zie Willeumier-Schalij 1990. Zie verder Mertens 1995,
131-132, waar ook Mechtild ter sprake komt.
46. Vgl. Dinzelbacher 1991, 19, over auditiones.
47. Vgl. Vandenbroeck 1994b, m.n. 50-56, waar dieper, en met toepassing van de psychologie, op de identificatie van vrouwen met de lijdende Christus wordt ingegaan
— Over het Christuskind in religieuze voorstellingen bij de moderne devoten zie
Mak 1935, 110-114; speciaal over devote vrouwen in dit verband zie Caron 1985.
Dit visioen sluit vrij goed aan bij voorstellingen waarin het Christuskind met name
door vrouwen wordt gewiegd (Mak 1935, 110-114 en Mak 1948, m.n. 147-152).
Johannes Brinckerinck leerde de jonge zusters uit Diepenveen hoe ze in hun hart
een zacht bedje voor het Kind konden maken (Dv, f. 41r-v).
48. Volgens een passage in hs. Wenen, f. 51r vroeg Mechtild aan Chnstus of hij zuster
Janneke niet kon helpen bij het nachtelijke opstaan voor de metten (geciteerd in §
3.1). Uit de context blijkt dat zij dezelfde moet zijn als de hier niet bij naam
genoemde zuster. Bij gebrek aan een familienaam is zij niet eenduidig te identificeren met een persoon uit het Naem- en doodtboeck.
49. Vgl. Mertens 1995, 131.
50. Zie daarover bijlage ii.
51. Vgl. bijv. Bynum 1982, 247-256, over de bemiddelende rol die de cisterciënzer
mysticae van Helfta zichzelf toekenden, en natuurlijk Jacomijne Costers (§ 7.3).
52. Vgl. hs. Wenen, f 47r, waar Christus in een visioen een uitspraak van zichzelf van
glossen voorziet — Ook in de `openbaringen' van de priorin van Engeltal,
Christine Ebner, worden theologische kwesties in de vorm van dialogen met Christus naar voren gebracht (Ringler 1990b, 138-139).
53. De hier gebruikte schrijfmethode doet sterk denken aan de compositie van Ruusbroec in bijv. het Rycke der ghelieven, die in verband staat met de middeleeuwse
meditatietechniek (Willaert 1993a, 66-71).
54. Vgl. Dinzelbacher 1993, waar wordt gepleit voor verdergaande studie van onbekende middeleeuwse mysticae én van mystieke gemeenschappen. Het Antwerpse
klooster Facons kan aan deze opsomming worden toegevoegd, evenals overigens
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 8
1.

2.

3.

Dankzij haar autobiografische geschriften Mijn beghin ende voortganck, Van die
memorie der passien ons heren en de Brief uit de ballingschap kennen we relatief
veel levensfeiten over Alijt Bake, met name over de periode in Galilea.
Levensbeschrijvingen van haar vindt men bij Lievens 1958b, 127-132, Dresen
1990, 53-92 en Van Dijk 1992a, 122-132. Nog belangrijker is de monografie over
Alijt Bake van Van Dijk (ter perse), waarin tevens een hertaling van Mijn beghin
ende voortganck en Brief uit de ballingschap door M.K.A. van den Berg is opgenomen. Voorin is een lijst met belangrijke data uit het leven van Alijt Bake opgenomen, die ik hier zonder nadere toelichting als leidraad heb genomen. Ik wil bij
dezen R. van Dijk (Nijmegen) en M. van den Berg (Hilversum) hartelijk bedanken
voor het beschikbaar stellen van een eerdere versie van hun tekst.
De berekening van deze datum is van Lievens 1958b, 127, die zich baseert op Mijn
beghin ende voortganck 19, r. 671-675 (geciteerd in § 8.3 1 451). Het daar gebruikte
effen moet volgens deze interpretatie met `precies' worden vertaald. Lievens'
datering werd door andere onderzoekers stilzwijgend overgenomen (o.m. Spaapen
1967a, 246 n. 19e en Van Dijk 1992a, 122), maar m.i. is er wel enige twijfel mogelijk (vgl. Van Dijk (ter perse), § 1.1; zie ook n. 17).
Vanwege haar Utrechtse vriendinnen heeft Lievens 1958b, 127 Alijt Bake ook in
deze stad geplaatst; Van Dijk 1992a, 122 en Van Dijk (ter perse) volgen die opinie.
Dresen 1990, 268 n. 17 zocht Bake in Holland, vanwege Bakes vriendschappelijke
omgang met Jan Eggaert, de stichter van Galilea (zie tekst); zij wijst op het bestaan
van een familie Bake in Haarlem. M.i. kan men Alijt Bake ook in het Zuiden
zoeken, waar zij zich uiteindelijk een klooster zocht. In een willekeurig gekozen
bron als het obituarium van het klooster Groenendaal bij voorbeeld duiken leden
van een familie Bake/Baex op (vgl. Dykmans 1941, 225 en 335). — Er zijn maar
twee vermeldingen van de naam van de mystica uit Galilea bekend, nl. het colofon
in hs. Brussel, KB, 643-644, f. 193va: zuster Alijt der priorinnen van Galileen (vgl.
Scheepsma 1995e, 234) en Mijn beghin ende voortganck 81, r. 666-667: Hier eajndt

het leven van mater Aleyt Bake, priorinne van het clooster van Galaleen binnen
Ghende. Ik heb het oorkondenarchief van het klooster Galilea doorgenomen, maar
haar naam niet gevonden (Gent, Rijksarchief, Priorij Galilea, nr. 47).

4.

Mijn beghin ende voortganck 23, r. 806-816.

5.

Over de diverse levensvormen die middeleeuwse vrouwen met religieuze ambities
sinds de 13e eeuw ter beschikking stonden bijv. Peters 1988a, 14-27.
Over Bakes hang naar de kluis zie Mijn beghin ende voortganck 23, r. 816-819;
over de Utrechtse kluizenares kap. 16 en 17. Vgl. hierover Spaapen 1967a, 252 n.
23b, Van Dijk 1992a, 123-124 en Van Dijk (ter perse), § 1.1.3. Over de middeleeuwse kluizenares als geestelijke leermeesteres in de stedelijke gemeenschap zie
Mulder-Bakker 1995 en Mulder-Bakker 1996, 155-157 (met speciale aandacht
voor Alijt Bake en haar vriendin).
Over de gasthuiszuster Mijn beghin ende voortganck 16 en 17; vgl. Van Dijk
1992a, 122-123 en Van Dijk (ter perse), § 1.1.3. Over het Utrechtse gasthuis zie
Van Hulzen 1986,105-108.
Over Jan Eggaert i.v.m. de stichting van Galilea en Ten Walle zie o.m. Cassiman
1952,146-147 en 159-161 (waar een stukje uit de Kroniek Sint Agnes over Eggaert
is uitgegeven), Bos-Rops 1982, 59 en 62-63, Van Mingroot 1984a, m.n. 692-693,
Van Mingroot 1984b, 768-769 en Van Dijk (ter perse), § 1.3. Zeker vier van zijn
kinderen leefden als geestelijke: zoon Jan werd prior van Elzegem (zie tekst), zoon
Willem (1. 1498) werd prior van Sarepta in Moerkerke (Casssiman 1952, 161) en de

6.

7.

8.
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9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

dochters Wilhelmina en Johanna traden in Galilea in (zie tekst).
Over het klooster Ten Walle te Elzegem zie Van Mingroot 1984a; over J an Eggaert
junior p. 696-700.
Over het klooster Galilea zie Cassiman 1952, 159-161, Van Mingroot 1984b en
Van Dijk (ter perse), passim. Zie ook bijlage 1.
Het leven van Hille Sonderlants is beschreven in DV, f. 47r-48r en D, f. 126b-127a.
Zij was eerst rectrix van Diepenveen van 1408-1412, maar werd niet tot eerste priorin van haar klooster gekozen. In plaats daarvan werd Hille priorin van Marianveld in Amsterdam, van 1412-1424 (vgl. bijlage I). Na een verblijf in Diepenveen
trachtte zij in 1435 het cisterciënzerinnenklooster Klaarwater in Hattem te hervormen, hetgeen niet geheel lukte. Daarop ging Hille met de goedwillende zusters naar
de cisterciënzerinnen van Nijeklooster (Aula Dei) bij Schamegoutum in Friesland
(hierover Willebrands 1954 en Scheepsma 1995b, 27-28). Zij bleef als enige de
orde der regularissen trouw en toen Nijeklooster goed was ingericht, keerde zij
weer naar Diepenveen terug. Daarop volgde dan het prioraat over Galilea in Gent,
dat duurde van 1439 tot haar dood op 25 januari 1445 (vgl. n. 16).
Een levensschets van Coleta van Corbie biedt Van Corstanje 1982; over haar hervormingswerk onder de clarissen bijv. Casolini 1964. Over haar verblijf en overlijden in Bethlehem te Gent zie de kroniek van dat klooster (ed. De Troeyer 1992).
Over Alijt Bakes betrekkingen tot Coleta zie Spaapen 1967a, 239 n. 16e, Dresen
1990, 79-80, Van Dijk 1986, 126-128 en Van Dijk (ter perse), § 1.2 en 3.3.3 (daar
ook meer literatuur over Coleta).
Mijn beghrn ende voortganck 16, r. 531-534; vgl. bijlage II, Geestelijke brieven
Over de gelatenheid zie bijv. Volker 1972 en Mertens 1995b,131-132
Louteringsnacht, r. 708-710. — Over de verklaring van Bakes vier wegen zie Van
Dijk (ter perse), m.n. § 1.4.1; verdere informatie over De vier kruiswegen in bijlage
II. Over laten en lijden' als kern van Bakes leer zie ook Spaapen 1967a, 8-12, over
de mogelijke herkomst van dit thema zie Scheepsma 1992a, 159-164 en Scheepsma
1994, 107 n. 7.
Zie Van Mingroot 1984b, 769-770 Vgl. de lezing van DV, f. 48r: Intjaer ons heren
MccccxLv, op Sancte Pauwels dach dat hie bekeert waert (de datering in D is corrupt; vgl. Brinkerink 1904, 244 n. d). Ook het necrologium van Diepenveen geeft
1445 als sterfjaar (Van Slee 1908, 226) In Kohl, Persoons & Weiler 1976-1984, dl.
3, 266 noemt E. Van Mingroot 1446 als sterfjaar; dat moet als een vergissing worden beschouwd.
Vgl. Van Dijk (ter perse), § 1.3.2. en 5.2.1: daar wordt aannemelijk gemaakt dat
Bake bij acclamatie, dat wil zeggen als algemeen aanvaarde kandidate, als priorin
is aangewezen. Daar is niet gesignaleerd dat Alijt Bake 30 jaar oud moest zijn om
priorin te kunnen worden (Constitutiones monialium 1.2.52-54). Is zij inderdaad op
13 december 1415 geboren, zoals algemeen wordt aangenomen (zie n. 2), dan was
Bake begin 1445 nog te jong om verkozen te kunnen worden. Is er voor haar een
uitzondering gemaakt, of klopt haar veronderstelde geboortedatum niet?
Vgl. Spaapen 1967b, 351, Van Dijk 1992a, 130-131 en Van Dijk (ter perse), §
1.3.2. Overigens maakt Christophorus Caers in zijn Register geen melding van het
verblijf van Alijt Bake in Facons, terwijl deze gebeurtenis toch opmerkelijk genoeg
zou zijn geweest.
Zie ook Mijn beghin ende voortganck 14, r. 427-430, Brief 9, r. 256-260 en Vier
kruiswegen 21, r. 253-259; vgl. verder Louteringsnacht, r. 151-175 en de epiloog
van Merkelike leeringhe (ed. Lieftinck 1936, 21).
Over de houding van de devoten t.o. de literatuur zie Mertens 1989a. Zie ook
Staubach 1991, m.n. 418-428, over het verband dat bij de Moderne Devotie wordt
gelegd tussen pragmatisch tekstgebruik en ervaringskennis. Vgl. bijv. Hendrik
Mandes verhouding tot de geestelijke literatuur (Mertens 1986, 407-430).
Voor een uitvoeriger en gedocumenteerd overzicht van Bakes belangrijkste
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bronnen zie bijlage II.
22. Deze alinea is gebaseerd op Mijn beghin ende voortganck 68.
23 Over Rulman Merswin zie Steer 1987b. Over het Neun Felsen Buch als bron voor
Alijt Bake zie bijlage ii.
24. De zinsnede Doen soo gait sist wederom thuis te draghen daert behoorde (Mijn
beghin ende voortganck 68, r. 319-320) doet vermoeden dat het boekje geleend
was, wellicht van een bevriend klooster. De inrichting van de beroemde Rooklooster-catalogus, waarbij van teksten die niet in het eigen klooster voorhanden waren
soms was aangegeven wie het wel bezat, doet vermoeden dat er een soort interbibliothecair leenverkeer tussen (Windesheimse) kloosters plaatsvond (zie verder
Obbema 1996, 103-120).
25. Deze alinea is gebaseerd op Mijn beghin ende voortganck 68 en 72.
26. Het gebruik van reeksen, getallen en beelden vergemakkelijkt de leerbaarheid' van
de aangeboden geestelijke stof (zie Angenendt, Braucks, Busch [e.a.] 1995, 62-69).
Over de functie van het geheugen in de middeleeuwen zie Carruthers 1990 en Gerritsen 1994. Vgl. Willaert 1993a, die laat zien hoe Ruusbroec zijn werken construeerde met behulp van mnemotechnische hulpmiddelen.
27. Deze alinea is gebaseerd op Mijn beghin ende voortganck 72. Bake parafraseert
daar, kennelijk uit het hoofd, een passage over de negende rots. — Vgl. Hendrik
Mande, die in Vanden licht der waerheit, r. 26 eveneens beschrijft hoe de waarheid
hem in fasen wordt geopenbaard (ed. Mertens 1984)
28. Zie over dit dilemma Mijn beghin ende voortganck 68, r. 334 tot 69, r. 342. Lewis
1996, 250 geeft het voorbeeld van een dominicanes uit de 14e eeuw die een visioen
onderbrak omdat zij de metten moest bidden; voor deze zuster gold dus dat gehoorzaamheid boven alles ging.
29. Bake oppert verschillende verklaringen. Kenden Ruusbroec en de kok de gelatenheid niet werkelijk uit eigen ervaring, of durfden zij er niet over te schrijven om
hun lezers niet in verwarring te brengen, of wisten zij niet dat Christus de mens
deze gelatenheid oplegt om hem zijn `eigenschap' te doen verliezen (Mijn beghin
ende voortganck 63, r. 108-120)? Vgl. Van Dijk (ter perse), § 4.3.1.
30. Deze alinea is gebaseerd op Mijn beghin ende voortganck 63. Over Ruusbroec en
Van Leeuwen als bronnen voor Bake zie bijlage II.
31. Zie over dit handschrift, Brussel, KB, 2283-2284, verder bijlage Ii.
32. Deze alinea is gebaseerd op Mijn beghin ende voortganck 27; het citaat in r. 971972. Spaapen 1967a, 258 n. 27a interpreteert het lesen direct als `bidden'. In de
term lezen' vallen de noties lezen' en `bidden' echter min of meer samen, want
het rumineren van geestelijke teksten geldt voor de moderne devoten als een vorm
van meditatie (zie § 4.1 en 4.2).
33. Het is opmerkelijk dat in Bakes oeuvre de hier beschreven schrijftechniek soms
nog duidelijk aanwijsbaar is, bij voorbeeld in het steeds opnieuw uitwerken van de
begrippencombinatie 'laten, lijden en minnen' en in de semi-concentrische structuur van haar oeuvre (vgl. Scheepsma 1992a, 159-166).
34. Mijn beghin ende voortganck 26. Ik interpreteer Bakes kritiek op het leven in
Galilea vooral tegen de achtergrond van de tegenstelling tussen inwendig en uitwendig leven. Het kan echter ook zijn dat Hille Sonderlants, bij voorbeeld vanwege
haar leeftijd, niet (meer) in staat was de kloostertucht te handhaven (vgl. Kohl, Persoons & Weiler 1976-1984, dl. 3, 258-259).
35. In Vanden vier becoringhen wordt op deze kwestie ingegaan (ed. Jan van Ruusbroec. Opera omnia 1991, 256-317), evenals aan het slot van het tweede boek van
de Die geestelike brulocht (ed. Jan van Ruusbroec. Opera omnia 1988).
36. Galilea wordt vaak aangewezen als een centrum van mystieke belangstelling; zie
o.m. Lieftinck 1936, m.n. 133-134,149 en 369-371, Ubbink 1978,135-141 en 158160, Willeumier-Schalij 1981, 298-303 en Ubbink 1985,162-163. Die kwalificatie
berust voor een belangrijk deel op hs. Brussel, KB, 643-644 (zie tekst), met daarin
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werk van Tauler, Eckhart én Alijt Bake; het hs. zelf is echter niet uit Galilea afkomstig. Zie over de handschriftencollectie van Galilea verder bijlage ii.
37. In deze paragraaf komen de teksten en de handschriften van Alijt Bake meestal vrij
terloops aan de orde. Voor uitvoeriger informatie zij verwezen naar bijlage ii.
38. Het colofon is geciteerd naar Scheepsma 1995e, 224, vgl. 234; over de interpretatie
ervan zie p. 224-226.
39. Over leven en werk van Tauler zie bijv. Gnadinger 1993 Zie Scheepsma (ter perse)
over Bakes betrokkenheid bij de samenstelling van hs. Brussel, KB, 643-644.
40. Voor een uitvoeriger overzicht van de inhoud van dit handschrift zie bijlage ti; de
genoemde auteurs komen daar in het onderdeel BRONNEN ter sprake.
41. Een algemeen overzicht van het werk van Jordanus van Quedlinburg geeft Zumkeller 1983, over zijn invloed in de Nederlanden Lievens 1958a. Iets over zijn theologische opvattingen bij Saak 1996, die ingaat op het Augustinus-beeld dat Jordanus
uitwerkt; zie ook daar voor meer (maar er is niet veel) literatuur. Uitvoeriger over
de relatie Jordanus-Bake handelt Scheepsma (ter perse).
42. De bedoelde tussenproloog is uitgegeven in Lieftinck 1936, 18-19 en Lievens
1958a, 189-190 en Spaapen 1968b, 225.
43. Lievens 1958b, 134-138.
44. Het gaat hier nadrukkelijk om een heilige opdracht: in Louteringsnacht, r. 137-160
laat Bake zien hoe het mensen vergaat die zich inbeelden dat zij door God gezonden zijn. Bakes visie doet hier wel enigszins denken aan Meister Eckhart, die ook
de actie boven de contemplatie stelde (vgl. bijv. Mieth 1986, 52-64), maar vooral
ook aan Jordanus van Quedlinburg (vgl Saak 1996, 322-324).
45. Voor de vrouwelijke voorbeelden zie Louteringsnacht, r. 199-206 en 639-670. Zie
hierover Mulder-Bakker 1996, 155-157 en ook Mulder-Bakker 1995. Zie ook daar
voor de identificatie van de genoemde vrouwen, die mij overtuigender toeschijnt
dan de annotatie in Spaapen 1968c.
46. Over geestelijk ridderschap bij vrouwen zie M. van Dijk 1996a, 67.
47. Dat Alijt Bake oog had voor dergelijke symboliek, toont Van Dijk (ter perse), m.n.
§ 5.1, aan in Mijn beghin ende voortganck, waar het liturgisch jaar het model voor
Bakes mystieke omvorming vormt.
48. Spaapen 1968a, 5-6, Spaapen 1969, 304 n. a, Spaapen 1968c, 389 n. 1 en Van Dijk
(ter perse), § 1.3.3 spreken in verband met de kloosteronderrichtingen van 'conferenties', een term waarin de mondelinge oorsprong doorklinkt. Spaapen meent dat
deze teksten de neerslag vormen van mondelinge toelichtingen van de Gentse priorin bij de sermoenen voor Palmzondag.
49. Deze proloog is uitgegeven in Lieftinck 1936, 20 en Lievens 1958a, 192.
50. Vgl. de woorden van Thomas van Kempen, vox audita cito pent, littera autem
scripta dru manet ad legendum et ad predicandum, in hun context geplaatst door
Mertens 1989a, 197.
51. Het is overigens mogelijk dat deze geschriften later wel een functie gingen
vervullen bij de inrichting van de regularissenkloosters in Deinze, Gent en Oudenaarde; zie daarover § 8.4.
52. Deze metafoor doet wel denken aan de Romaanse iconografie, zoals bijv. de mystieke molen, te vinden op een kapiteel in de Sainte Madeleine in Vézélay.
53 Zie bijv. Mijn beghin ende voortganck, resp. 8, r 199 en 25, r 907, en 8, r 203 en
21, r. 773.
54. Vgl. /Min beghin ende voortganck 19, r. 675-677.
55. Over de perspectiefwisseling zie Scheepsma 1994, 113.
56. Deze reconstructie is gebaseerd op Mijn beghin ende voortganck 2, r 13-30, 15, r.
450-455, 23, r. 819-825, 31, 33, 38, r. 408-410, 64, r 151-155, en 72, r. 409-410.
Vgl. Spaapen 1967a, 218 n. 2b en 338 n. 72b.
57. Voor een uitvoerige interpretatie van Min beghin ende voortganck, waarvan ik
veel geleerd heb, zij verwezen naar Van Dijk (ter perse), de hoofdstukken 3-5.
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58. Deze drie dilemma's worden in Mijn beghin ende voortganck, resp. 1-11,12-18 en
19-21 uitgewerkt; zie verder Van Dijk (ter perse), § 3.3.
59. Over dit gebeurtenissen rond Kerstmis zie Mijn beghin ende voortganck 18, 19 en
20. Spaapen dateert het Kerstvisioen zowel in 1440 (Spaapen 1967a, 246 n. 19e en
19f, 249 n. 21b en 250 n. 21d) als in 1441 (Spaapen 1967a, 248 n. 19s).
Zorgvuldige analyse van de structuur en de chronologie van Mijn beghin ende
voortganck brengt Van Dijk (ter perse) tot een datering van genoemde gebeurtenissen in 1440.
60. Als Bake niet de auteur is van Een merkelike leeringhe, d an is dat werk voor haar
een belangrijke bron geweest. Zie hierover bijlage II.
61. Zie over het Kerstvisioen Mijn beghin ende voortganck 19. Axters 1956, 164-165
wijst Alijt Bake op grond van deze passage aan als een van de weinige vrouwen in
haar tijd voor wie triniteitsmystiek een rol speelde in haar geestelijk leven. Van
Herwaarden 1982, 182 verbindt deze gebeurtenis uit Bakes leven overigens met de
eucharistische mystiek.
62. Over de biecht van Alijt Bake zie MO beghin ende voortganck 38 en 39.
63. Over de toedracht zie vooral Mijn beghin ende voortganck 40 en 47 en Brief 7.
64. Zie vooral Mijn beghin ende voortganck 59.
65. Dergelijke innerlijke ervaringen waren voor vrouwen vaak de enige manier om
zich geestelijk gezag te verwerven (vgl. § 7.2, over Jacomijne Costers' visioen).
66. Nicolaas van Duvendyc is de eerst bekende rector van Galilea; in de bronnen treedt
hij voor het eerst op 10 februari 1455 naar voren (Van Mingroot 1984b, 771). Zijn
opvolgers waren, tot 1578, meestal afkomstig uit Groenendaal, maar of dat ook
voor Nicolaas geldt, is allerminst zeker. In het obituarium van dat klooster komt hij
niet voor (ed. Dykmans 1941; vgl. Scheepsma 1995e, 227). Dresen 1990, 88, Van
Dijk 1992a, 131 n. 76 en Van Dijk (ter perse), § 5.2.1 identificeren de geadresseerde van `de brief uit de ballingschap' allemaal met Nicolaas van Duvendyc.
67. Met dank aan R. v an Dijk voor de discussie.
68. Zie voor de interpretatie van deze brief vooral Van Dijk (ter perse), § 5.2.2 en de
annotatie bij de vertaling.
69. Bake spreekt van mijn nature te quellen (Brief 5, r. 147), dat wil zeggen dat men
haar lichamelijke krachten aangetast heeft (vgl. Spaapen 1968b, 359 n. 5n en de
vertaling in Van Dijk (ter perse)).
70. Over de juridische aspecten van de afzetting van Alijt Bake zie Van Dijk 1992a,
130-132 en Van Dijk (ter perse), § 5.2.1.
71. Dit citaat komt vrijwel letterlijk overeen met het begin van de epiloog bij Een
merkelike leeringhe, f. 197va (ed. Lieftinck 1936, 21; vgl. Scheepsma 1995e, 230
n. 4).
72. Vgl. de moeder-metaforiek in de epiloog op Een merkelike leeringhe (ed. Lieftinck
1936, 21; vgl. Peeters 1968, 43). Het beeldgebruik moet aan Paulus zijn ontleend,
die in Gal. 4,19 - als man - in vergelijkbare termen spreekt (dit ter aanvulling op
Scheepsma 1995e, 228 en 230 n. 4; ik dank G. de Baere (Antwerpen) voor het aanwijzen van deze bijbelplaats). — Over het beeld van het binnenste van Christus zie
Axters 1958, speciaal 232-233; over het geestelijk moederschap en andere typisch
vrouwelijke `denkfiguren' bij Alijt Bake zie Dresen 1990, m.n. 93-131. Over de rol
van het menselijk lichaam in de religieuze literatuur in het algemeen zie Bynum
1991; vgl. bijv. M. van Dijk 1996a.
73. Voor de aantallen zie Van Mingroot 1984b, 769 en 773; zie ook bijlage I.
74. Brief 3, r. 45-46. Vgl. voor de identificatie de annotatie bij de vertaling van de brief
in Van Dijk (ter perse).
75. Zie voor nadere gegevens over de drie genoemde kloosters verder Cassiman 1952,
156-159 en Van Simaey 1984 (Sint-Barbara), Cassiman 1952,150-152 en Nuyttens
1984 (Sint-Margaretha), en Cassiman 1952, 149-150 en Van der Donckt 1984
(Sion). Vgl. Van Mingroot 1984a, m.n. 699 en Van Mingroot 1984b, 771-772.
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76.
77.
78.

Zie de weinig hoopgevende overzichten van het handschriftenbezit in deze kloosters bij Van Simaey 1984, Nuyttens 1984 en Van der Donckt 1984.
Vgl. Van Dijk (ter perse), § 5.2.3.
Over de doorhalingen in het colofon zie Peeters 1968, 42 en Scheepsma 1995e,
228.
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Voor de dominicanessen uit de 14e eeuw vormden scholing en studie wel een belangrijk onderdeel van het kloosterleven (Lewis 1996, 263-283; zie ook § 6.2).
Er bleven ook in de 15e eeuw vrouwenkloosters bestaan met een sterke Latijnse
2.
cultuur. De regularissen van Sint-Margaretha in Gouda lijken hier hoger te reiken
dan het gemiddelde Windesheimse vrouwenklooster, gezien de bewaard gebleven
boekenlijst met maar liefst ca. 80 religieuze werken in het Latijn (ed. Meinsma
1902, 257-260; zie Gumbert 1990, 56-58).
3.
Zie over de houding van de devoten t.o. de volkstaal ook Mertens 1993b, 20-26 en
Scheepsma 1996a, 212-214. Algemene beschouwingen over de verhouding tussen
Latinitas en Middelnederlandse letterkunde geven Wackers 1991, Wackers 1995 en
Wackers 1996.
DV, f. 40r (Johannes Brinckerinck) en 370r (Liesbeth van Arden); beide plaatsen
4.
geciteerd in Van Buuren 1992, 248.
Zie over geestelijke liedbundels uit de sfeer van de Moderne Devotie verder Wil5.
brink 1930 en Van Buuren 1992. Vgl. ook bijlage i, Brunnepe bij Kampen.
Vgl. Schreiner 1992, 72-73.
6.
7.
Peters 1988a. Tegen Peters' aanpak kan men als bezwaar aanvoeren dat zij, in haar
ijver om bestaande en invloedrijke opinies te ondergraven, deze wel eens al te zeer
simplificeert (vgl. Wehrli-Johns 1990 en Kusters & Langer 1992). — S. Ringler
heeft ook een wezenlijke bijdrage geleverd aan de discussie over de middeleeuwse
vrouwenmy stiek, vooral door zich te concentreren op de literaire aspecten daarvan
(zie m.n. Ringler 1980 en Ringler 1985).
8.
Mertens 1987, 284-285.
9.
Hendrik Mande bijv. kende de werken van Hadewijch wel en venverkte die in zijn
eigen teksten (zie verder Mertens 1986,171-173).
10. Enkele voorbeelden van buiten het Kapittel: hs. Brussel, Stadsarchief 2914, f. 182d
geeft het volgende colofon: Desen boeck hoert toe den cloester van sinte Luciendale buten die stat van Sint Truden, suster Berbel Goetens, ende haer begeren
soude wel sun dat desen boeck nae haer doet quame der liberien vanden cloester.
Item her Jan Boenaerts heeften gescreven, socius int selve cloester. Luciëndaal in
Sint-Truiden was een klooster voor reguliere kanunnikessen (zie Lievens 1958a,
200-205). — Adam Daems, socius van Nazareth bij Oene, kopieerde het Bienboeck
voor de zusters (hs. Utrecht, UB, 1016 (5 D 6); zie Stutvoet-Joanknecht 1990, 7982). — Jan van Dinslaken, rector van Syoen in Kortrijk, studeerde blijkens de
kroniek van dat klooster ijverig, schreef boeken ten behoeve van het convent, punctueerde die ook en verluchtte ze bovendien (Stracke 1936, 412-413). — De priester
Peter Zwanincs schreef als socius van de tertiarissen van Sint-Katharina in Muiden
een handschrift met de vertaling van het Exordium magnum (Gumbert 1988, nr.
413 en pl. 846b). Hij schreef tevens een aantal boeken voor de zusters van het Oude
Convent in Weesp (Gumbert 1988, nr. 435 en pl. 847a, nr. 440, nr. 442 en pl. 846a
en nr. 771 en pl. 846c, en mogelijk ook nr. 350 en pl. 847c, en nr. 772 en pl. 847b).
Volgens Deschamps 1972,184-185 leefde Zwanincs daar als kostganger. Zie over
de handschriftencollectie uit Weesp ook § 4.1, n. 19.
11. Kroniek Bethanië, 1518, deels geciteerd in § 3.6. Over Nicolaas zie Dykmans 1941,
97 n. 2. Nicolaas de Dinter is vermoedelijk een verwant van de Brabantse
1.
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12.

13.

chroniqueur Emond de Dynter (1'1449); zie verder Stein 1994, 72-99.
Over de handschaften uit Mariënveld en Mariënburg zie Stutvoet-Joanknecht
1990, resp. 85*-87* (hs. Den Haag, KB, 135 F 11) en 88*-90* (Kopenhagen, KB,
Thott N 314 Fol.). Stutvoet-Joanknecht 1990, *135-*146 meent dat de vertalingen
van het Bienboeck werden gemaakt om de zusterhuizen die overgingen naar de regel van Augustinus volgens de Windesheimse observantie geschikte leesstof te
bieden. In dat geval zou het Kapittel van Windesheim achter de vertaling moeten
zitten. Maar waarom ontstonden er dan min of meer gelijktijdig twee vertalingen?
Van Dijk 1991 vraagt zich terecht af waarom volgens Stutvoet-Joanknechts theorie
een klooster als Mariënveld, dat al vroeg tot het Kapittel toetrad, nog een Bienboeck nodig zou hebben. Voor Mariënburg ligt de situatie anders, aangezien dat pas
in 1453 definitief deel ging uitmaken van het Kapittel van Windesheim (zie bijlage
O.
Zie over het Boecken en de mogelijke auteurs verder bijlage I, Barberendaal in

Tienen.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

Over Jan Bellens en zijn traktaat zie Warnar 1995, in dit verband m.n. 186 n. 89:
over Jericho zie Despy-Meyer 1971. — Jan Bellens schreef ook het eerste deel van
de kroniek van Sint-Agnes in Gent, waar hij eveneens als rector werkzaam is
geweest (zie over klooster en kroniek § 2.3, n. 60). Vgl. ook Olivier Minnaert, die
in zijn hoedanigheid van rector de kloosterkroniek van Syoen in Kortrijk schreef
(ed. Stracke 1936; zie ook Stracke 1937). — Een voorbeeld uit het Noorden is
Rudolf Dier van Muiden, die voor de zusters van het Meester-Geertshuis het leven
van hun medezuster Lutgert van Buderick beschreef (zie over Rudolf § 5.4 en 6.3,
n. 69; vgl. Scheepsma 1996a, 223-224). — Intrigerend is verder hs. Den Haag, KB,
73 H 29, dat Dat prifeel der heylrgher maecht sinte Agneten bevat (fragmenten in
Van Vloten 1851, 334-340 en De Bruin 1940, 224-227). Het handschrift is afkomstig uit Sint-Agnes te Maaseik (Deschamps 1967, nr. 41 en Hermans 1987, nr.
451). In de proloog spreekt een anonieme auteur zusters toe die een speciale band
met Sint-Agnes hebben, kennelijk de bewoonsters van het Maaseikse klooster. Ik
vermoed dat de auteur een man was, naar alle waarschijnlijkheid iemand die bij de
zielzorg van het klooster betrokken was. Hij verklaart in het Prieel aan de zusters
de geheime betekenis van de woorden en de daden van de heilige Agnes (met dank
aan S. Raue, die mij op tekst en handschrift wees).
Ed. Weinhold 1880, 431. Tochter Syon is een Hoogduitse vertaling van een Latijns
traktaat uit de cisterciënzer invloedssfeer, waarin uitvoerig wordt ingegaan op de
mystieke verklaring van het Hooglied.
Vgl. Willaert, Kors & Vekeman 1992, 6 en 7 n. 16.
Zie bijv. Ruh 1990-..., dl. 2, 81-110; over Maria van Oignies en Jacob van Vitry p.
85-90.
Er wordt gediscussieerd over de vraag of Meister Eckhart de bedoeling had om de
spiritualiteit van de dominicanessen te corrigeren en zo binnen orthodoxe kaders te
brengen of dat hij probeerde de denkbeelden van de zusters zorgvuldig in theologisch gemunte termen te vatten. Zie over deze discussie verder Lewis 1996, 186193.
Een kort overzicht van het literaire werk van Heinrich van Nërdlingen biedt Weitlauff 1981. Over de briefwisseling met Margaretha Ebner zie de uitgave van
Strauch 1882, xxxi-Lxxvi, Peters 1988a, 142-155, Weitlauff 1988 en Schmidt
1993. Over de vertaling van Das fliefiende Licht der Gottheit o.m. Gnadinger 1993,
37-39 en Mertens (ter perse). Over het autobiografische werk van Christine Ebner
zie Peters 1986 en Peters 1988a, m.n. 169-176; Peters stelt de literaire
samenwerking tussen Heinrich van Nordlingen en Christine (en Margaretha) Ebner
ter discussie. Over Christine als auteur van het Schwesternbuch zie Ringler 1980,
88 en Lewis 1996, 19. — Enkele spirituele vriendschappen uit andere regio's en
milieus in de 14e eeuw: Richard Rolle en de 'Yorkshire Nuns' (zie Beer 1992, i.c.
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109-129) en Jan van Ruusbroec en Margriet van Meerbeke (zie Verdeyen 1981a,
62-70 en Hogenelst & Van Oostrom 1995, 152 en 156).
20. Dumbar 1719,161; vgl. Kiihler 1914, 166 n. 1.
21. Een ander geval van misogynie in Facons is rector Petrus Mandelscot (t1555), die
zo ver ging te beweren dat hij een van de zusters bevrucht had, om zo aan de nonnen te kunnen ontsnappen (Register, f. 39r-v en Naem- en doodtboeck, p. 17-18,
vgl. Scheepsma 1995c). Vgl. ook Johannes Busch, die liet weten dat vrouwen het
nooit lang zonder de raad van wijze mannen konden stellen (Grube 1886, 587). —
Frederik van Heilo (t1455), werkzaam in vrouwenkloosters in Holland, wijdde
enkele traktaatjes aan de vrouwenkwestie, onder meer Apologia super resignatione
regiminis sororum, waarin hij de stelling verdedigt dat een geestelijke zich aan de
cura monialium mag onttrekken (vgl. Pool 1866, 69-85). Over Frederik van Heilo
als zielzorger zie bijv. Pool 1866, 13-15 (met veel begrip voor zijn bezwaren) en
Persoons 1980a, 89 (die spreekt van anti-feminisme).
22. Volgens Bot 1990, m.n. 187-194 laten de 14e en 15e eeuw een toenemende repressie tegenover religieuze vrouwen zien, waarbij hun vrijheid steeds meer wordt
ingeperkt. Op de oorzaken daarvan gaat hij niet dieper in.
23. Ook bij de dominicaanse orde kiest men in de 15e eeuw voor zekerder wegen. Johannes Meyer (t 1485), de grote hervormer van de dominicanessen in Duitsland,
grijpt wel op de mystieke traditie terug (hij redigeerde enkele Schwesternbucher en
schreef een aantal nieuwe nonnenviten), maar benadert de mystiek in het algemeen
toch met grote terughoudendheid. Een beknopt overzicht van zijn leven en werk in
Fechter 1987, m.n 474-489 ,. Meyers visie komt verder aan bod in Williams-Krapp
1990 en Williams-Krapp 1993, waar het gaat over de aard van de mystieke literatuur van de 15e eeuw. Zie bijv. ook Lentes 1995, die toont hoe in het 15e-eeuwse
dominicanessenmilieu de mysticus Tauler als exempel van boete en ascese gaat
functioneren en Hasebrink 1996, 210-211, die laat zien hoe de zusters van Sankt
Katharina in Neurenberg wel Eckhart-handschriften bezaten, maar die in ieder
geval aan tafel niet lazen. — De 17e eeuw laat in de Zuidelijke Nederlanden een
nieuwe bloei zien van een religieuze vrouwenbeweging die weer een mystieke belangstelling ten toon spreidt (Porteman 1992) Maar er wordt wel strenge controle
op hun leven uitgeoefend door mannelijke geestelijken (jezuïeten), zoals bijv.
blijkt uit een aantal 'vrouwenteksten` die door Robberechts 1994 worden toegelicht
(vgl. ook Scheepsma 1996d)
24. Ik hanteer hier het begrip 'mystieke cultuur' zoals Mertens 1995b dat formuleert
(vgl. § 1.2).
DV, f 206r-208v en D, f. 10a-11d: vgl. DV, f 219v en D, f. 18b. Zie ook DV, f. 196r-v
25.
en D, f. 4b-c, over Elsebe Hasenbroecks, die uit de mond van de biddende Salome
Sticken vurige, veelkleurige stralen zag komen.
DV, f. 212v (geciteerd in § 3.2) en D, f 14a
26.
27. Jan van Naaldwijk volgde Willem Vomken op als prior superior van Windesheim
Bij deze koerswijziging kan ook invloed zijn uitgegaan van de pauselijke legaat Nicolaas van Kues (zie § 2.2 en 5.3). Vgl. Van Dijk (ter perse), § 5.2.3.
28
Willeumier-Schalij 1981, 300
29. Vgl. hierover Lewis 1996, 81-82 ('gift of tears').
DV, f. 58r-v.
30.
31. Zie Willeumier-Schalij 1981, passim, Willeumier-Schalij 1990, en Mertens 1995b
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AFKORTINGEN

De meeste van de hier opgenomen afko rtingen zijn uitsluitend toegepast in verwijzingen
bij citaten, de noten en de bijlagen. In de lopende tekst zijn alleen de handschriften B, D en
DV van het zusterboek van Diepenveen verkort aangeduid: deze afkortingen zijn inmiddels gemeengoed geworden en bovendien kunnen zo de redacties v an het zusterboek gemakkelijk worden onderscheiden. In dit overzicht wordt per afko rting aangegeven om
welk handschrift of om welke tekst het precies gaat. Tussen haakjes volgt de gebruikte
editie, indien tenminste voorhanden; bij niet-uitgegeven werken wordt het door mij
benutte handschrift gegeven. V an Latijnse teksten wordt ofwel een moderne of een
Middelnederlandse ve rtaling gegeven; doorgaans volgt in een noot het citaat. De meeste
h an dschriften en teksten komen in bijlage II uitvoe ri ger ter sprake.

ALGEMEEN

afb.
ed.
ex.
f.
hs.
k.
kap.
KB

n.
0NB

p.
P l.

✓
r.

SAB
UB

✓
vs.

afbeelding(en)
editie(s)
exemplaar, exemplaren
folium, folia
handschrift(en)
kolom(men)
kapittel(s)
Koninklijke Bibliotheek, Kongelige Bibliotek
noot, noten
Osterreichische Nationalbibliothek
pagina('s)
plaat, platen
recto
regel(s)
Stads- of Athenaeumbibliotheek (Deventer)
Universiteitsbibliotheek
verso
vers, verzen

HANDSCHRIFTEN

hs. Brussel, KB, 8849-8859; bundel v an historiografische teksten over de
Moderne Devotie, met onder meer Latijnse excerpten uit het Diepenveense zusterboek (een overzicht v an inhoud en evt. edities in CarassoKok 1981, nr. 204)
hs. Zwolle, Rijksarchief Overijssel, Coll. v an Rhemen, inv.no. 1; redacD
tie v an het zusterboek v an Diepenveen uit 1534, afkomstig uit het
Meester-Geertshuis (ed. Brinkerink 1904, 1-368)
DV
hs. Deventer, SAB, Suppl. 198 (101 E 26); redactie v an het zusterboek
v an Diepenveen uit 1524, afkomstig uit dat klooster
G
hs. Deventer, SAB, Suppl. 208 (101 F 25); zusterboek uit het MeesterGeertshuis te Deventer (ed. De M an 1919, 1-256)
Gaesdonck hs. Gaesdonck, Collegium Augustinianum, 15; de constituties voor de
monialen v an Windesheim in een Middelnederlandse redactie, afkomstig uit Diepenveen. Er is geciteerd naar de typoscript-editie die R.Th.M.
v an Dijk (Nijmegen) mij ter beschikking stelde.

B
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Wenen

hs. Wenen, ÓNB, s.n. 12.827; bevat o.m. het oeuvre van Jacomijne Costers (zie het overzicht in bijlage ii, Jacomijne Costers).

TEKSTEN

Jacomijne Costers, Bereijdinghe tot het heijlich sacrament
(hs. Wenen, f. 63v-66v)
Brief
Alijt Bake, Brief uit de ballingschap (ed. Spaapen 1967b,
353-367)
Johannes Brinckerinck, Van der bekeringhe (ed. Moll
Collatie 1
1866, 111-121)
Johannes Brinckerinck, Van berespinghe (ed. Moll 1866,
Collatie II
121-126)
Johannes Brinckerinck, Van der ghehoersamheit (ed. Moll
Collatie HI
1866, 126-134)
Johannes Brinckerinck, Van der oetmoedicheit (ed. Moll
Collatie iv
1866, 134-143)
Johannes Brinckerinck, Van den heiligen sacrament (ed.
Collatie V
Moll 1866, 143-147)
Collatie vi Johannes Brinckerinck, Hoe wi sellen striden teghen die
ghebreken ende teghen die sinlicheiden (ed. Moll 1866,
148-155)
Collatie VII Johannes Bnnckerinck, Van den arbeide van buten ende

Bereijdinghe

Collatie VIII

Collatie Lt'

van binnen, ende hoe wi ons oefenen sullen in den ghebeden des daghes ende des nachts (ed. Moll 1866,155-162)
Johannes Brinckerinck, Hoe wi dat leven ende die passie
ons heft heren na sellen volghen (ed. Moll 1866, 162-167)
Johannes Brinckerinck, Van swighen (ed. De Vreese 1898,
233-235)

Constitutiones monialium Liber constitutionum sanctimonialium ordinis Sancti
Augustine <Capituli Windeshemensis> (ed. Van Dijk 1986,
Dry beloften

726-833)
Jacomijne Costers, Van de drib beloften der religieusen
(hs. Wenen, f. 86r-88v)

Epistel I Hier begynt een devoete epistel, ghescreven tot sommeghen susteren van Jherusalem buten Utrecht die te
Diepenven ghesent waren om hem te proeven (ed. Brinkerink 1907, 324-338)

Epistel ii

Hier beghynt een ander epistel (ed. Brinkerink 1907, 388396)

Epistel I11 Hier beghynt een ander devoet epistel, gheschreven totten
selven zusteren: woe si hem oefenen solden inden
waeldaden ende inder passien ons lieven heren Jhesu
Cristi (ed. Brinkerink 1907, 397-409)
Kroniek Bethanië Mechelen, Stadsarchief, EE XXIX!!; het eerste deel van de
onuitgegeven kroniek van Bethanie te Mechelen (fragmenten uitgegeven door Cordemans de Bruyne 1896, 60-82 en
passim)
Kroniek Sint-Agnes hs. Gent, Bibliotheek van de Minderbroeders, Ua50 (fragmenten uitgegeven in Lingier 1993, passim en Willems
Lanck leven

1842, 154-173)
Jacomijne Costers, Die op lanck leven stelt al sijn hopen
(hs. Wenen, f. 42v-44r)
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Alijt Bake, De lessen van Palmzondag (ed. Spaapen
1968b, 235-261)
Lichtere weg
Alijt Bake, Een lichtere weg (aanvulling bij Vier
kruiswegen) (ed. Spaapen 1966, 58-61)
Louteringsnacht
Alijt Bake, De louteringsnacht van de actie (ed. Spaapen
1968c, 359-421)
Memorie
Alijt Bake, Van die memorie der passien ons heren (ed.
Scheepsma 1994, 118-126)
Merkelike leeringhe
Alijt Bake, Een merkelike leeringhe (ed. epiloog Lieftinck
1936, 21)
Mijn beghin ende voortghanck Alijt Bake, Mijn beghin ende voortghanck of autobiografie
(ed. Spaapen 1967a, 218-301 en 321-350)
Jacomijne Costers, 0 mijns herten lief eenich een (hs
Mijns herten lief
Wenen, f. 42v-44r)
Christophorus Caers, Naem- en doodtboeck der rectooren,
Naem- en doodtboeck
priorinnen, canonikerssen, conversinnen, donatinnen en
donaten des cloosters genoemt Facons (hs Antwerpen,
Rijksarchief, Facons, nr. 96)
Jacomijne Costers, Previlesien van Sint Joannes EvangePrevilesien
list (hs. Wenen, f. 89r-102r)
Christophorus Caers, Register van het beginsel, voortRegister
ganck ende gedenckweerdichste geschidenissen [...] des
cloosters van 0.L Vrouwendael in Valckenbroec, genoempt Facons (hs. Antwerpen, Archief van het bisdom
Antwerpen, K 92)
Alijt Bake (?), Van drien punten die tot enen scouwenden
Scouwenden leven
leven behoren (ed. De Man 1937, 567-569)
Trechter en spin
Alijt Bake, De trechter en de spin (ed. Scheepsma 1995e,
230-234)
Jacomijne Costers, Van de perfectie (hs. Wenen, f. 86rVan de perfectie
88v)
Alijt Bake, De vier kruiswegen (ed. Spaapen 1966, 18-58)
Vier kruiswegen
Jacomijne Costers, Dit is het visioen en exempel vande
Visioen en exempel
gelucksalige religieuse suster Jacomijne Costers, met bynaem Zirix, een religieus van ons clooster (ed. Scheepsma
1996c, 161-184)
Salome Sticken, Vivendi formula (ed. Kohler 1914, 362Vivendi formula
380)
Alijt Bake (?), Van drye pointen die toebehooren een volVolmackt leven
maeckt leven (ed. Scheepsma 1992a,151-153)
Alijt Bake, De weg van de ezel (ed. Spaapen 1968a,11-32)
Weg van de ezel
Alijt Bake, De weg der victorie (ed. Spaapen 1969, 280Weg der victorie
304)
ohm hs. Emmerik, Stadtarchiv, 1206, waarvan een
Zusterboek Sint-Agnes
handgeschreven afschrift is bewaard gebleven; een kopie
daarvan in Leiden UB, FACS uB A 203 (fragmenten uitgegeven in Liesen 1891,1-14 en Hovelmann 1971, 52-62)
Lessen van Palmzondag
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REGISTER PERSONEN EN TITELS
Dit register is geordend op voornamen. In het geval van auteurs zijn vaker aangehaalde
titels van hen afzonderlijk opgenomen. Anonieme teksten hebben een aparte ingang. De
grote variëteit in middeleeuwse en later spellingswijzen maakte het onmogelijk om dezelfde naam in alle gevallen gelijk te spellen. Er is getracht in dit opzicht dicht bij de
bronnen te blijven, al zijn er wel enkele moderniseringen aangebracht Wanneer `achternamen' verwijzen naar gemakkelijk te herleiden moderne geografische plaatsen, is voor
de moderne spelling gekozen.
In het geval van zusters uit Windesheimse vrouwenkloosters en van Windesheimse
broeders die op een of andere wijze bij de pastorale begeleiding van deze vrouwen waren
betrokken, is zeer summier enige biografische informatie toegevoegd. In principe wordt
vermeld uit welk klooster ze afkomstig zijn en welke levensstaat zij hadden; daarnaast
wordt eventueel vermeld of ze leidende ambten hebben vervuld, hetzij in hun eigen hetzij
in een ander klooster. Ten slotte volgt het sterfjaar, indien bekend althans. Van de overige
historische personen is alleen de naam opgenomen.
217, 218, 219, 227, 238, 270 n. 70,
272 n 98, 299 n. 96
Boeck der tribulatien, Dat . 191-192,
253
Brief uit de ballingschap 194-198, 236,
253,257, 259
Lessen van Palmzondag, De: 187, 253,
254,259
Lichtere weg, Een: 253, 254, 255, 259
Louteringsnacht van de actie, De: 187188, 253, 254, 259, 262

Acta Capituli Windeshemensis: 198, 221,

228, 233, 268 n. 36, 272 n. 97, 273 n
109, 314 n. 103
Adam Daems . 323 n. 10
Adelheid Langmann: 315 n. 12
Adriaen Mant (moniale Diepenveen;
t 1460): 64, 290 n. 107
Aechte Eernstes. 108-109, 227-228, 303 n.
43
Agatha van Aken: 298 n. 86
Agnees Dircx (donatin Sint-Agnes, Dordrecht 1493-?): 275 n. 7
Albert van den Beesten: 304 n. 65
Albert Pafraet . 283 n. 4
Albert Snavel(s): 280 n 69
Albertus Magnus: 135
Albrecht van Beieren: 35, 230
Aleid (conversin Brunnepe): 113-116, 225,
236-237
Aleid Dirk Frankens (moniale Mariënveld
1393-?). 230
Aleid Kokens (moniale Mariënburg; priorin Mariëndaal, Diest 1423-11426):
230
Aleid vanden Leuwe: 235
Alexander vi (paus): 91
Alexander de Villa Dei, Doctrinale . 222
Alijt Bake (moniale Galilea; priorin 14451455; afgezet en verbannen; t1455)
(zie ook: Boeckxen vander passien I
Een merkelike leeringhe, Di-ten punten die tot enen scouwenden leven
behoren en Drie pointen die toebehooren een volmackt leven): 13, 24,

30, 31, 32, 38, 78, 79, 80, 85, 87,
175-201, 206, 251-264, 213, 216,

Memorie vander passien ons heren, Van
die: 184-185, 194, 253, 257, 259
Mijn beghin ende voortganck: 30, 176,

177, 182, 184, 190-194, 253, 257,
259
Trechter en de spin, De: 189-190, 198,
253,254, 256, 259
Vier kruiswegen, De: 178, 188, 193,
201, 253, 254-255, 257, 258, 259
Weg van de ezel, De 187, 188, 253,
254, 255, 259
Weg der victorie, De: 187, 201, 253,
254-255, 259
Alijt Bruuns (moniale Diepenveen;
t 1457): 72, 84, 93,117, 298 n. 80
Alijt Comhaer of ter Poorten (conversin
Diepenveen; t1452): 123, 139
Alijt ter Maet (conversin Diepenveen;
t1494): 244, 308 n 30
Alijt Ooms (Diepenveen; t1452): 139
Alijt Reijners (zuster Diepenveen): 126,
307 n. 17
Alijt van Rijssen: 277 n. 20
Amalberga van der Hoeven (moniale Barberendaal; rectrix Bethanië, Meche-
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len 1421-1424): 222, 223
Andries Yserens: 306 n. 2
Angela van Zuylen (moniale Facons;
t 1456): 153
Anna van Boechout (Facons): 227
Anna Sardis (Facons; t 1564): 227
Anne van Sevenberghen (zuster Bethanië,
Mechelen): 278 n. 45
Armgert van Lisse (conversin Diepenveen;
t1467 of 1472): 62, 70, 125, 133,
241, 243-244, 276 n. 14, 281 n. 78,
284 n. 21, 312 n. 74, 317 n. 42
Arnold II van Gelre: 36, 93, 275 n. 4
Arnold van Kalkar: 283 n. 4
Arnulfus de Boërris, Speculum monachorum: 235
Augustina Baert (moniale Galilea 1705):
191, 257
Augustinus van Hippo: 67, 93, 159, 179,
209, 260, 294 n. 25, 310 n. 54, 321 n.
41
Augustinus (pseudo-), regel van, of Praeceptum: 18, 19, 21, 22, 34, 42, 50,
60, 83, 86, 101, 199, 230, 234, 235,
269 n. 54, 279 n. 54, 300-301, n. 3-5,
324 n. 12
Ave Sonderlants (moniale Diepenveen;
t1452): 22, 63, 108
Bake, familie: 318 n. 3
Barbara van Achterhout (moniale Facons;
t1576): 317 n. 40
Barbara van den Dorpe (Bethanië,
Mechelen): 150, 313 n. 100
Barbara van der Elst (moniale Bethanië,
1475-1482;
priorin
Mechelen;
t 1482): 145
Barbare Speelberch (moniale Bethanië,
Mechelen): 48
Beatrijs: 285 n. 46
Beatrijs van Nazareth: 26, 260, 271 n. 77
en 79
Beatrix van der Beeck (moniale Diepenveen; t1500): 63, 77, 94, 138, 139,
242, 281 n. 85 en 89, 286 n. 59, 287
n. 76, 297 n. 72, 298 n. 78, 298-299
n. 90, 312 n. 74, 317 n. 42
Beda Venerabilis: 67, 290 n. 109
Beernt Arborstier of Bagemaker: 64, 69,
290 n. 106-107, 292 n.134 en 136
Beene Swijnkes: 212
Belie van Düsseldorf (conversin Diepenveen; 1418- ca. 1423 in Jeruzalem,
Utrecht; 1-1444): 109, 228

Benedictus van Nursia: 55
Berbel Goetens: 323 n. 10
Bernardus (broeder): 65, 235, 238
Bernardus van Clairvaux (zie ook: Amulfus de Boërris, Speculum monachorum): 26, 79, 107, 134, 180, 209,
235, 248, 254, 258, 260, 261, 271 n.
78,289 n. 101, 294 n. 26, 302 n. 31
Bernt van Dinslaken: 116-117, 305 n. 78
Berte van der List (moniale Diepenveen;
t 1452): 44, 241, 280 n. 68
Bertha (zuster Oostbroek): 310 n. 56
Bertha Jacobs: 31, 228, 272 n. 99, 303 n.
63
Berthold ten Hove: 18
Bertken, suster, zie: Bertha Jacobs
Bijbelvertaler van 1360: 299 n. 102
Birgitta van Zweden: 163, 316 n. 30
Boecken van den inwendighen gheestelike
oefeninghe ende uutwendighen
lichameliken oefeninghen (zie ook:
Godfried van Kempen): 210, 222
Boeck van den oorspronck, zie: Rulman
Merswin, Neun Felsen Buch I Boek
van de negen velden
Boecxken van den inwendighen navolgen
des levens ende des cruces ons
heren: 201, 255-256
Boeckxen vander passien I Een merkelike
leeringhe (zie ook: Alijt Bake): 189,
193, 201, 253, 254-256, 257, 259,
262, 322 n. 71-72
Bonaventura: 26, 297 n. 74, 312 n. 79
Bouxkijn vanden inwendeghen navolghen:
255, 260
Breviarium Windeshemense: 282 n. 3
Bruno (magister): 228
Cecilia van Marick (moniale Diepenveen;
t1503): 72, 84, 117, 123, 138, 139,
238, 242
Cecilia van Toorn: 225
Christianus Bloots, zie: Kerstiaen van 'sGrevensande
Christina de Wonderbare: 311 n. 57
Christine Ebner: 212, 317 n. 52, 324 n. 19
Christine van Rijswijk (familiaris Bethanië, Mechelen 1455-ca. 1467):
37, 149, 224, 275 n. 7, 283 n. 15
Christophorus Caers (rector Facons vanaf
1640-t1673): 33, 34 153-155, 162,
167-169, 209-210, 227, 245-246,
249, 275 n. 7, 276 n. 9, 316 n. 22 en
24, 319 n. 18
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Elisabeth van Couwerven (moniale Facons, t1678): 167, 246, 249, 250
Elisabeth Silvoorts (moniale Facons;
t1656): 247
Elsbeth Stagel: 80
Elsebe Hasenbroecks (moniale Diepenveen; procuratrix 1408-1441;
t1458): 17, 39, 45, 51, 53, 94, 125,
133, 139-140, 242, 243, 244, 267 n.
28, 275 n. 5, 277 n. 33, 312 n. 78,
325 n. 25
Elseken van Steenren (moniale Diepenveen; 1'1433): 129
Emond de Dynter: 324 n. 11

Christusbrieven: 250
Chromic von 1494: 301 n. 14

Dante Alighieri: 298 n. 81
David van Augsburg, Profectus religiosorum: 24, 27, 183, 210, 270 n.
70
Daya Dierkens (moniale Diepenveen; Hilwartshausen ca. 1460; priorin
Diepenveen 1472-1478; t1491): 38,
45, 130, 277 n. 24, 278 n. 45, 280 n.
72, 281 n. 76 en 82, 308 n. 30
Deliana Smolders (conversin, later moniale Bethanië, Mechelen): 145
Devote epistelen: 108-113, 214, 215, 228,
229, 236, 255
Dionysius de Areopagiet: 180, 260
Dionysius van Rijkei: 260
Dirc van Delft, Tafel vanden kersten
ghelove: 298 n. 81
Dirk van Grave: 42-43,114
Dirc van Herren, collatieboek van: 291 n.
118, 292 n. 135
Dominicus Guzman: 14
Donaet: 44

Epistola de vita et passione domini nostri
Christi et alms devotis exerctus: 90-

91, 297 n. 73-76
Eugenius iv (paus): 19, 226, 227

Drien punten die tot enen scouwenden
leven behoren, Van (zie ook . Alijt

Bake): 253, 257, 259, 263
Drie pointen die toebehooren een volmackt leven, Van (zie ook: Alijt

Bake): 253, 257, 259, 263
Dyliana Eernstes of Gruters (moniale
Diepenveen): 108
Dymme van Rijssen (moniale Diepenveen;
subpriorin ca. 141041413): 127,
277 n 20, 280 n. 66, 295 n. 45, 303
n. 59, 308 n. 23
Eckhart, Meister: 26, 34, 79, 211, 321 n.
44, 324 n. 18, 325 n. 23
Reden der Unterweisung: 294 n. 28,
295 n. 50,
sermoenen: 186, 253, 253, 261, 262,
320-321 n. 36,
Egbert van der Beeck: 279 n. 48, 307 n. 10
Egbert van Lingen (kanunnik Sint-Agnietenberg; rector Diepenveen 1423t1427): 129
Elfsteyn, gravin van: 313 n. 86
Elia: 310 n. 54
Elisabeth van Daesdonck (moniale Facons;
priorin 1477-1486; t1486): 160, 316
n. 22
Elisabeth Kempfin: 306 n. 7

Falco van Lampagne: 226
Fenne Bickes (moniale Diepenveen; priorin Bethanië, Arnhem ca. 14311433; t 1458): 45, 77, 223, 281 n. 76,
293 n. 17
Fenne Godschalkes (Diepenveen): 54
Fenne Stuermans (moniale Diepenveen;
t1470): 58
Flavius Josephus, De bello fudaico: 261
Florens Radewijns: 16, 77, 81, 107, 222,
293 n. 16, 294 n. 35, 297 n. 69, 305
n. 85
Liber «Omnes, inquit, artes»: 292 n.
135, 302 n. 31
Floris van Wevelinckhoven: 21, 230
Francesco Petrarca: 24, 270 n. 68
Franciscus van Assisi: 14, 79, 180, 263,
310 n. 55
derde regel van -: 20, 21
Frans Vervoort, Bruygoms mantelken: 201,
256
Frederik (keizer): 313 n. 86
Frederik van Blankenheim: 223, 228, 242
Frederik van Heilo: 325 n. 21
Fye van Galen (moniale Diepenveen;
t1452): 280 n. 66
Fye van Marick (moniale Diepenveen;
t1504). 138, 139, 238, 242, 312 n
74
Fye van Montfoort (moniale Diepenveen;
priorin Bethanië, Arnhem 14271428; 1'1430): 223
Geert vanden Bossche: 291 n. 121
Geert Grote: 16, 18, 19, 24, 25, 27-28, 37,
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44, 53, 77, 103, 107, 118, 122, 204,
210, 222, 225, 230, 266 n. 15, 17 en
19, 270 n. 67, 69 en 71, 271 n. 87,
272 n. 89, 274 n. 114, 278 n. 47, 293
n. 16, 300 n. 105, 302 n. 27 en 38,
303 n. 57, 305 n. 85, 306 n. 3, 309 n.
38
Geertrui Haeck-van Slingelandt van der
Tempel: 221
Geertruid Mathijs (moniale Facons;
1'1631): 249
Geraert, broeder, Leven van Christina de
Wonderbare en Leven van Lutgard
van Tongeren: 310 n. 57
Gerard de Busco (frater Heer-Florenshuis;
rector; 1'1512): 244
Gerard (van) Delft van Naaldwijk: 73, 283
n. 4
Gerard van Frachet, Vitae fratrum praedicatorum: 311 n. 59
Gerard van Ubach (prior Albergen 14721499): 237
Gerard Zerbolt van Zutphen (zie ook: Super modo vivendi): 28, 64, 77, 80,
131, 209, 271-272 n. 88, 291 n. 129,
293 n. 16, 297 n. 69, 303 n. 55
Gerardus van den Cloester: 48
Gerbergis Essink: 312 n. 71
Gerlach Peters: 28, 64, 82, 207, 210. 224,
272 n. 91
Gerlacus (klerk): 44
Gerd Nyehoff: 37, 277 n. 20
Gerrit van Rijssen: 277 n. 20
Gert Velthuus (lekenbroeder Diepenveen;
t1452): 37, 276 n. 18, 306 n. 8
Gertken Kocx van den Heveren: 65, 235,
238
Gertrud Boeckmans of Butemans (moniale
Diepenveen; t1452): 139
Gertrud Boegemakers: 290 n. 106
Gertrud de Grote: 271 n. 78
Gertrud Huginghes (moniale Diepenveen;
t1464): 93-94
Gertrud Monnickes (moniale Diepenveen;
t 1426): 52
Gertrud ter Poorten (moniale Diepenveen;
t 1452): 63, 277 n. 20, 286 n. 65, 291
n. 118
Gertrud van Rijssen (moniale Diepenveen;
t1416): 126-127,128,169, 241, 277
n. 20, 308 n. 22
Gertrud ten Venne: 307 n. 13
Gertrud ten Voerde (moniale Diepenveen;
1. 1433): 129

Geseke (procuratrix Mariënberg, Helmstedt): 114, 236-237
Gestant des heiligen landes, Vanden: 93-94
Gheriken Comelisdochter Wynkes (zuster
Diepenveen?): 298 n. 78
Gideon: 71, 73, 305 n. 86
Gijsbert Dou: 20, 230
Gijsbert van Vlyemen: 223
Gijsel ter Ayes (moniale Diepenveen;
t 1452): 139
Gisbertus Simoens (kanunnik Korsendonk;
rector Facons 1494-1495): 316 n. 26
Godefridus de Trajecto, zie: Godfried van
Utrecht
Godfried van Kempen (kanunnik Sint-Agnietenberg; rector Barberendaal
1425?-1433?) (zie ook: Boecken van

den inwendighen gheestelike oefeninghe [...]: 222
Godfried van Utrecht (kanunnik Korsendonk; rector Barberendaal 1404- .
t 1405): 222
Goswinus van Xanten (kanunnik Marienborn; rector Jeruzalem 1422-1433):
228
Gregorius Magnus: 67, 290 n. 109
Griete van Ahaus (abdis Freckenhorst; moniale Diepenveen; subpriorin ca.
1437-?; t1458): 149, 277 n. 33, 280
n. 66, 313 n. 92
Griete van Algeerden (moniale Diepenveen; 1'1440): 63, 286 n. 65
Griete Bagemakers: 290 n. 106
Griete Dagens (moniale Diepenveen; subpriorin 1408-1410; priorin Barberendaal 1415-1425; priorin Bethanië,
Arnhem ca. 1430; priorin Klaarwater, Hattem; t1452): 92, 148, 222,
223, 307 n. 9
Griete Essinchghes (koorzuster? Diepenveen): 135-141, 218, 229, 241, 295
n. 48, 298 n. 78, 312 n. 71
Griete Greven (moniale Diepenveen; conversin 1417; priorin regularissen
Bommel; t 1450): 270 n. 57
Griete van Groenevelt (moniale? Jeruzalem, Utrecht): 108-109
Griete Harbers (moniale ? Diepenveen): 71
Griete van Houdaen (conversin Diepenveen; t1462): 64
Griete Koesters: 136, 140, 243
Griete Koetgens (moniale Diepenveen;
t1452): 238, 281 n. 78, 298 n. 85,
300 n. 105
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Griete ten Kolke (moniale Diepenveen;
t1453): 93,126, 298 n. 80, 307 n. 19
en 20
Griete van Naaldwijk (conversin Diepenveen; t1426): 35, 37, 43, 61-62, 78,
87, 94, 128-129, 132, 241, 244, 274275 n. 1, 284 n. 21, 296 n. 58, 299 n.
92, 307 n. 18
Griete Tasten (moniale Diepenveen;
t1452): 93, 298 n. 80, 307 n. 19
Griete des Vrien (moniale Diepenveen):
64, 287 n. 69, 298 n. 85
Griete Vromoeds (moniale Bethanië, Arnhem): 65, 235, 238
Hadewijch: 26, 32, 80, 180, 261, 271 n.
77-79, 294 n. 32, 323 n. 9
Heenvliet, familie van: 35
Heiligen Leben, Der: 288 n. 97
Heinrich van N6rdlingen: 211-212, 324 n.
19
Heinrich Seuse: 26, 34, 79, 80, 211, 270 n.
67, 294 n. 27
Getijden van de eeuwige wysheid: 25,
53
Horologium sapientiae aeternitatis:
271 n. 87
Hundert Betrachtungen and Begehrungen: 296 n. 63
Helena (priorin Mariënberg, Helmstedt):
114, 236-237
Helena van Bergen: 276 n. 16
Helmicus Joekeren (prior Gaesdonck). 234
Hendrik van Ahaus: 313 n. 92
Hendrik van Assel: 119, 305 n. 85
Hendrik van Bergen. 276 n. 16, 314 n. 1
Hendrik uten Bogaerde, zie. Henricus
Pomerius
Hendrik van Gouda: 223
Hendrik van Haarlem, broeder: 257, 263
Hendrik van Hierde (kannunik Sint-Agnietenberg; commissarius Brunnepe
ca 1486): 225, 237
Hendrik van der Calster van Leuven (zie
ook: Drien punten die tot enen scouwenden leven behoren, Van, en.
Drie pointen die toebehooren een
volmackt leven, Van): 257, 263
Hendrik van Coesfeld: 120
Hendrik van Loder: 104-105, 214-215,
234, 301 n. 14
Hendrik Mande: 28-29, 207, 214, 272 n
93, 316 n. 24, 319 n. 20, 323 n. 9
Boecskyn van di-ten staten eens bekier-

den mensche, Een: 110-111, 236,
303 n. 51, 303 n. 56
Licht der waerheit, Vanden: 320 n. 27
Spiegel der waerheit, Een: 303 n. 53
visioenen: 128-129, 267 n. 28, 307 n.
18, 308 n. 31, 315 n. 15 en 16
Hendrik van Naaldwijk: 35,128, 275 n. 1
Hendrik Smet: 223
Hendrik Stappe: 16, 266 n. 16
Hendrik (van) Wilde (kannunik Windesheim; rector Barberendaal 14181425): 222, 283 n. 4
Hendrik Wilsen: 283 n. 4
Henr. Eckert van Homberch: 256
Henricus Pomerius (k an unnik Groenen daal; rector Barberendaal 14331446; f1467): 222
De origine monasterii Viridisvallis:
222, 263, 270 n. 67, 271 n. 87
Herman Haeck: 221
Herman Scoenbeke (convers Diepenveen):
278 n. 42
Hermen Sticken. 103
Heylewich van Heenvliet: 35,108, 237
Heynrick Helmericxz: 277 n. 19
Hiëronymus: 67,180, 209, 290 n. 109, 294
n. 25
Hilbrandus Essink jr.: 312 n. 71
Hilbrandus Essink sr.: 312 n. 71
Hille Sonderlants (moniale Diepenveen:
rectrix 1408-1412; priorin Mariënveld, Amsterdam 1412-1424; prio ri n
Klaarwater, Hattem; priorin Nijeklooster, Schamegoutum; priorin
Galilea ca. 143141445): 30, 177,
179, 185, 190, 192, 200, 216, 227,
228, 230, 319 n. 11, 320 n 34
Hop, familie 65
Hubertus Schenck: 274 n. 114
Hubert van Lochem: 53
Hugo Goudsmit. 20
Hugo van Sint-Victor: 299 n. 100, 301 n. 5
Huybrecht Steynman (donaat Bethanië,
Mechelen; t1503): 276 n. 17
Ida (moniale Brunnepe): 113-116, 225,
236-237
Innocentius III (paus): 14, 20
Innocentius VIII (paus) 153, 314 n. 1
In quendam inordinate gradus ecclesiasticos et praedicationis officium affectantem: 292 n 129
Jacqueline de Vos (moniale Galilea; pri-
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t1560): 53, 283 n. 14
Jan van de Gronde: 16, 266 n. 18
Jan van Leeuwen: 64, 80, 180, 182, 209,
222, 248, 261, 289 n. 102, 294 n. 29,
295-296 n. 50, 320 n. 29
Jan van Luik: 313 n. 93
Jan Mombaer (kanunnik Sint-Agnietenberg; socius Brunnepe; 1;1501): 96,
207, 225, 293 n. 2
Rosetum exercitiorum spiritualium: 82.
96-98, 299 n. 98-101
Jan van Naaldwijk: 216, 309 n. 33, 325 n. 27
Jan van Nassau: 313 n. 93
Jan (Augustijns) van Peer (kanunnik Ten
Troon; rector Bethanië, Mechelen
1476-1487): 146, 313 n. 88
Jan van Ruusbroec (zie ook: Totals vitae
spiritualis summa): 19, 25, 27-28.
32, 80, 180, 182, 185, 209, 214, 222,
258, 261, 262, 263, 268 n. 33-35,
270 n. 71, 271 n. 87, 272 n. 89, 294
n. 29, 295-296 n. 50, 303 n. 57, 316
n. 36, 317 n. 42, 320 n. 29, 325 n. 19
VII trappen, Van: 303 n. 51
xiï beginnen, Vanden: 95-96,110, 299 n.
94, 303 n. 51, 57 en 64
Geestelike brulocht, Die: 261, 303 n.
51, 320 n 35
Rycke der ghelieven, Dat: 317 n. 53

Olin 1584-1615): 275 n. 7

Jacob (socius Brunnepe ca. 1486): 225, 237
Jacob van Lichtenberg: 31
Jacob van Maerlant, Wrake van Jerusalem:
180, 261
Jacob van Vitry: 211
Jacoba van Beieren: 177
Jacoba van Doenereyn (moniale Bethanië,
Mechelen): 291 n. 125, 313 n. 100
Jacoba Kosters, zie: Jacomijne Costers
Jacoba van Loon-van Heinsberg (abdis
Thom; familiaris Bethanië, Mechelen 145541466): 37, 85, 95-96,149150, 224, 245, 275 n. 7, 313 n. 93
Jacoba de Romer (moniale Facons; subpriorin 1644): 246
Jacobus Isabeels (kanunnik Groenendaal;
rector Galilea 1611-1613): 191, 257
Jacobus de Voragine, Legenda aurea: 68,
158, 209, 263, 289 n. 101, 299 n.
102, 315 n. 18
sermoenen: 276 n. 13
Jacomijne Costers (moniale Facons;
t1503): 31, 32, 153-174, 184, 213,
217-218, 226-227, 237-238, 246250, 297 n. 72, 299 n. 96, 316 n. 26,
322 n 65
Bereijdinghe tot het Heylich Sacrament: 164, 247-248
Die op lanck leven stelt al sijn hopen:

Spieghel der eeuwigher salicheit, Een:

261

166, 207, 247-248

Vier becoringhen, Vanden: 261, 320 n.

Dril beloften der religieusen. Van de:

165, 247-248, 300 n 104
0 mijns herten lief: 165, 207
Perfectie, Van de: 164, 165, 247-248
Previlesien van Sint Joannes Evangelist: 98-99, 164, 181, 207, 247-

248, 299 n. 102, 316 n. 34
Visioen en exempel: 154,155,156-161,

162,163,164,167, 217, 247
Jan Bellens: 210, 324 n. 14
Jan Boenaerts: 323 n. 10
Jan van Boendale: 300 n. 103
Jan Cele: 44
Jan van Dinslaken: 323 n. 10
Jan Eggaert jr. (kanunnik Ten Walle; prior
1447-1473; commissarius? Galilea):
199-200, 216, 227, 318 n. 8
Jan Eggaert sr.: 176-177, 178, 182, 227,
262, 318 n. 3 en 8
Jan van Gavere, bisschop van Kamerijk:
226
Jan Ghelen: 256
Jan Gielis (socius Bethanië, Mechelen;

35
Jan van Schoonhoven: 19, 28, 80, 209,
210, 268 n. 35, 302 n. 28
brieven aan Eemstein: 64
Ondersaten, Vanden: 239, 302 n. 25
Prelaten, Vanden: 239, 302 n. 25
Jan Seversz.: 256
Jan Willems 298 n 78
Janne van Diest (conversin Diepenveen;
procuratrix Bethanië Mechelen,
1423-1432): 147-148, 224, 313 n. 89
Janneke (koorzuster Facons): 53-54, 171172, 216, 250, 317 n. 48
Jasper van Marburg: 116-117, 244, 304305 n. 78
Jean Gerson: 268 n. 35
Jean de Saint-Samson: 201, 256
Jeroen Bosch: 157-158
Joanna van Chaboth (moniale Bethanië.
Mechelen): 149, 224
Joanna Dierix (moniale Bethanië, Mechelen): 143
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Reformatione monasteriorium, De: 33,

Joanna vanden Hoede (zuster Bethanië,
Mechelen): 145
Johan van Beveren: 277 n 20
Johan van Boicholt: 223
Johan Broechuys: 283 n. 4
Johan van Delden: 312 n 78
Johan van Diest, zie: Janne van Diest
Johan van Groningen (kanunnik Albergen;
rector Brunnepe t ca.1486): 225, 237
Johan van Heenvliet: 238
Johan van Kempen (kanunnik Sint-Agnietenberg; rector Brunnepe ca.
1412; t1432): 225, 283 n. 4
Johan ter Poorten: 277 n. 20
Johan Scutken: 28, 75, 82, 262, 297 n. 76
Johan Vos van Heusden: 28, 41, 104, 215,
279 n. 49, 297 n. 73, 314 n. 105
Johan de Waal (prior Bethlehem, Zwolle,
commissarius? Onze Lieve Vrouw
1405): 103-104, 231
Johanna Eggaert (zuster Galilea): 177, 319
n. 8
Johanna Penninczac: 114-115, 236-237
Johanna van Twickel (moniale Brunnepe,
priorin ca. 1486): 225, 237
Johannes Becker: 305 n. 78
Johannes Brinckerinck (frater HeerFlorenshuis; rector Diepenveen
140041419): 13, 14, 16, 18, 20, 29,
31, 35, 37, 41, 46-47, 61, 103-104,
107, 109, 122, 123, 131, 132, 136,
208, 212, 215, 228-229, 231, 238,
241, 242, 243, 244, 265 n 2, 266 n.
19, 276 n 15, 278 n. 47, 282 n. 105,
292 n. 130, 296 n. 60, 301 n. 6, 306
n 3, 316 n. 23, 317 n. 47, 323 n 4
collaties van 70-74, 87-88, 103, 112,
116-120, 132, 212, 229, 239-240,
289 n. 103, 290-291 n. 115, 291
n. 118-119, 292 n. 135, 308 n. 26,
309 n 44, 310 n. 50
Johannes Brugman, Speculum amper fectionis: 80, 81, 86
Johannes Busch (kanunnik Windesheim;
rector of socius Brunnepe ca. 14311434; t ca. 1480) (zie ook: Speculum
exemplorum): 33, 40, 46, 52, 73, 75,
81-82, 90-91, 108, 225, 229, 269 n.
49, 278 n. 44, 301 n. 14, 303 n. 45,
308 n. 20, 311 n. 59, 325 n. 21

113-116, 225, 236-237, 273-274
n. 111
Johannes Chrysostomos: 67, 209, 289 n.
104
Johannes de Doper. 263, 300 n. 103
Johannes de Evangelist: 98, 158, 159, 299
n. 102, 300 n. 103, 315 n. 18
Johannes van Eyck (kanunnik Korsendonk; rector Facons 1480-1485):
209, 316 n. 26
Johannes Hoybergius (kanunnik Korsendonk( (zie ook: Corsendonca): 246
Johannes Cassianus, Collationes patrum:
70
Johannes Latomus (prior Ten Troon 15511578) (zie ook: Corsendonca): 246
Johannes Mauburnus, zie Jan Mombaer
Johannes Meyer: 325 n. 23
Johannes Ooms (kanunnik Korsendonk:
rector Facons 1485-1494; t1502):
162, 316 n 26-27
Johannes Tauler (zie ook: Virginibus, De):
26, 34, 69, 79, 80, 180, 182, 186,
201, 209, 211, 248, 253, 256, 260,
261, 263, 289 n.105, 294 n. 27, 320321 n. 36, 321 n. 39, 325 n. 23
Johannes Veghe: 292 n 136, 305 n. 78
Johannes van Warendorf 289 n. 104, 294 n
25
Joost Claesz (regulier Rugge; rector
Diepenveen 1419-1423;11444) 35,
41, 104
Jordanus van Quedlinburg- 180, 186-187,
188, 189, 201, 254, 261-262, 321 n.
41 en 44
Liber vitasfratrum- 311 n. 59
Meditationes de passcone Christi- 262,
290 n. 105, 296 n 63
Opus postillarum: 261-262
Josine des Planques: 297 n. 72
Jutte van Ahaus (abdis Vreden; moniale
Diepenveen; 1. 1408): 17, 18, 46-47,
58, 61, 71, 73, 82-85, 132, 149-150,
208, 238, 243, 244, 267 n 28, 275 n
5, 280 n. 73, 284 n. 37-38, 303 n. 59
Jutte van der Beeck (conversin Diepenveen, t1452): 58, 70-71, 284 n. 37,
285 n. 50, 290 n. 114, 298 n. 78
Jutte van Culemborg (moniale Diepenveen; 1-1503). 54, 139, 238, 241,
Liber de origine Devotionis Modernae:
242, 279 n. 48, 280 n 66, 312 n. 71
33, 267 n. 33, 270 n. 67, 273-274,
n. 111
Katharina van Bourgondië (moniale
Liber de viris illustrious- 273-274, n. 111
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Galilea; priorin 1480): 177
Katharina van Eppegheem (zuster Bethanië, Mechelen): 145
Katharina van Gheldere (moniale Galilea,
priorin na 1455): 195
Katharina van Giessen (zuster Bethanië,
Mechelen): 313 n. 100
Katharina Holanders (moniale Bethanië,
Mechelen): 283 n. 17
Katharina Lippen (moniale Diepenveen;
1'1452): 63
Katharina, vrouwe van Naaldwijk: 37,
108,152
Katharina van Naaldwijk (moniale
Diepenveen; subpriorin 1420-1437?;
t1443): 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 44, 45, 54, 58, 61, 62, 77, 78, 79,
83-85, 87, 93, 108, 110, 112, 125,
128, 129, 131-132, 140, 206, 207,
229, 241-242, 243, 274-275 n. 1, 276
n. 15, 277 n. 33, 278 n. 35, 281 n. 80,
284 n. 37, 285 n. 48, 295 n. 45, 296
n. 50 en 58, 307 n. 18, 309 n. 46, 316
n. 23
Katharina Nots (zuster Bethanië, Mechelen): 145
Katharina van Rijssen (moniale Diepenveen; t1427): 91-92, 127, 207, 277
n. 20, 308 n. 23
Catharina van Siena: 180, 187-188, 263
Catharina Steeyncx (moniale Facons; subpriorin; t1531): 61,153
Catharina Tulden (moniale Facons; priorin
1486-1487; t1490):
Katharina van Unterlinden: 306 n. 7
Katherine Cauwericx: 85
Katrijne van Steenbergen (moniale Diepenveen; t 1433): 129
Kerstiaen van 's-Grevensande of Christianus Bloots (kanunnik Ten Troon;
rector Bethanië, Mechelen 14871493; 1. 1504): 146, 313 n. 88
Clara van Assisi: 178, 180, 263
Clara Box (moniale Facons; priorin 1487t1504): 154, 162, 316 n. 27
Clara 's Clercx (moniale Bethanië,
Mechelen; priorin 1432-1463;
t1463?): 313 n. 84
Claus van Euskirchen: 116-117, 304 n. 78
Clemens van Sconenouwen (moniale?
Jeruzalem, Utrecht): 108-109
Coleta van Corbie: 178, 192, 200, 319 n.
12
Constitutiones monialium: 33, 40, 43, 51,

55, 59-60, 67-68, 72, 75, 76, 77, 82,
86, 87,101, 179, 193, 208-209, 233234, 285 n. 44 en 29, 293 n. 10

Constitutiones Capituli Windeshemensis:
69, 82, 101, 208-209, 233-234, 293
n. 10
Konrad van Eberbach, Exordium magnum
cisterciense: 107, 134, 289 n. 101,
310 n. 55, 323 n. 10
Cornelius Beeke (kanunnik Korsendonk;
rector Facons 1502): 316 n. 26
Corsendonca: 246
Kunegonda van Boxtel (conversin Bethanië, Mechelen): 145
Lambert (priester Luik): 26
Lamprecht van Regensburg, Tochter Syon:
211, 212,324n.15
Laurentius Surius: 263
Leeken ghewoenten in Eemsteyn, Der: 292
n. 134
Liber ordinarius: 283 n. 5
Libris teutonicalibus et de precibus ver
292 n. 129
-naculis,De:
Liesbeth van Arden (moniale Diepenveen;
t1485): 52, 62-63, 139, 241, 242,
279 n. 61, 312 n. 74, 310 n. 4
(Bethanië.
Bergen
van
Liesbeth
Mechelen): 145
Liesbeth van Bergen (moniale Bethanië,
Mechelen; priorin 1482-1503;
t1503): 141-142, 276 n. 16, 293 n. 7,
312 n. 81, 314 n. 1
Liesbeth Bernaerts (moniale Mariënburg;
priorin Mariëndaal, Diest 14261433): 230
Liesbeth van Delft of van Doesburg (moniale Diepenveen; subpriorin 14131418; rectrix Jeruzalem, Utrecht
1418-1420; priorin Jeruzalem 1420t 1423): 84,109,117, 119, 120, 216217, 228, 229, 241, 303 n. 45
Liesbeth Gisbers (conversin Diepenveen;
t1441): 241
Liesbeth van Heenvliet (moniale Diepenveen; t1452): 45, 61, 71, 108, 128,
139, 237, 238, 241, 278 n. 45, 284 n.
32, 285 n. 38 en 48, 300 n. 105, 307
n. 9, 308 n. 27, 312 n. 74
Liesbeth van Croenenborch (moniale Bethanië, Mechelen): 143
Liesbeth t'Overlaeck (conversin Diepenveen; t1452): 139, 312 n. 74
Liesbeth van Snellenberg (moniale
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Margriete Hannemans (moniale Bethanië,
Mechelen): 145
Margriete Nots (conversin Bethanië,
Mechelen): 145
Margriete Oddyns (moniale Bethanië,
Mechelen; priorin 1512-t1541): 48,
146, 150-152, 224
Maria: 42-43, 71, 88, 154, 159-161, 163,
166-167, 179, 223, 224, 230, 231,
264, 283 n. 15, 299 n. 91, 300 n. 103,
315n.17en20
Maria van Boutershem (stichteres Bethanië, Mechelen): 149, 223
Maria de Latere (moniale Bethanië,
Mechelen; priorin 1541-11573):
152, 282 n. 105, 286 n. 60
Maria Magdalena: 176, 187, 188, 264
Maria de Merre (moniale Facons) 246
Maria van Loon: 313 n. 93
Maria van Oignies: 80, 211
Maria Verwilt (Keizerbosch): 250
Maria Weels (moniale Facons; priorin
1443-1447, t1472). 64
Matken (zuster): 257
Maximiliaan van Oostenrijk: 313 n. 86
Mechthild van Hackebom: 80, 294 n. 33,
298 n. 81
Boek der bijzondere genade: 251
Mechthild van Maagdenburg: 180, 188,
Maarten Luther: 23
264
Machtelt (maagd): 188, 254, 255
Das fliefiende Licht der Gottheit: 211Mantelet de l 'espoux: 256
212, 324 n. 19
Manuale Windeshemense: 283 n. 5
Margriete (Bijen): 167, 237, 249, 316 n. 38 Mechtild van Rieviren (moniale Facons;
t1497): 31, 32, 53, 154, 155, 156,
Margaretha (zuster Oostbroek): 310 n. 56
163, 167, 168-174, 184, 214, 218,
Margaretha Ebner: 80, 211-212, 324 n. 19
227, 247-248, 250-251
Margaretha van Gudenau (moniale Engelendaal; hervormster Mariënthal Merkelike leeringhe, Een, zie: Boecxken
vander passten
1486): 226
Margaretha van Ittersum (moniale Brun- Merten Mertens (donaat Bethanië,
Mechelen; t1492): 276 n. 17
nepe, priorin t ca. 1486): 225
Margaretha ten Colke, zie: Griete ten Mette van Linbeck (koorzuster Diepenveen; t1479): 139, 242, 312 n. 73
Kolke
Margaretha Contracta, zie: Margriet, Kreu- Mettike Guestyn (Mariënberg): 114
Mich. Hillen van Hoogstraten: 256
pele
Margarita van Achterhout (moniale Facons
Naaldwijk, familie van: 41, 275 n.1, 279 n.
1500-t1521): 46
49
Margriet Blocks (moniale Bethanië, AmNicolaas de Dinter (socius Bethanië,
hem): 65
Mechelen; t1518): 66-67, 210, 225,
Margriet, Kreupele of Lamme: 180, 188, 264
323-324 n. 11
Margriet van Meerbeke: 317 n. 42, 325 n. 19
Margriete van Berghen (Bethanië, Nicolaas van Duvendyc (rector Galilea
1455): 199, 216, 227, 322 n. 66
Mechelen): 278 n. 45
Margriete van Geerdegeem (moniale Be- Nicola as van Harderwijk (kanunnik Windesheim, commissarius Mariënveld
thanië, Mechelen): 143

Diepenveen; 11433): 129
Liesbeth Tayen van Tiel (moniale Diepenveen; priorin Bethanië, Mechelen
1423-1432; t1452): 142, 143, 147148, 224, 313 n. 89
Longinus: 264
Lubbe Kremers (moniale Diepenveen;
t1427): 238
Lubbe Peters: 272 n. 91
Lubbe Snavels (moniale Diepenveen;
t1450): 44-45, 64, 77, 138, 280 n.
69, 281 n. 80, 286 n. 68, 298 n. 83
Lubbe ten Toome (moniale Diepenveen):
278 n. 45, 283 n. 12
Lubbert Vyncke: 153, 314 n. 1
Ludolf Bertholds van Wilsem of van Kampen (rector Diepenveen 1449-ca.
1455; t1468): 126, 140, 229, 234
Ludolf van Saksen, Vita Jesu Christi: 297
n. 74
Lutgard ter Poorten (ongeklede zuster
Diepenveen): 277 n. 20
Lutgard van Tongeren: 311 n. 57
Lutgert van Buderick: 118, 311 n 69, 324
n. 14
Lyedewy Ockers (donatin Sint-Agnes Dordrecht 1464-?): 275 n. 7
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Rudolf Dier van Muiden: 118, 122, 244,
305 n. 81-83
Scriptum: 118, 244, 277 n. 20
vice Lutgert van Buderick: 118, 311 n.
69, 324 n. 14
Rulman Merswin: 180-183, 262-263
Neun Felsen Buch I Boek van de negen
velden: 87, 180-183, 189, 257,
262-263

1508): 230-231
Nicolaas van Kues: 73,113, 269 n. 55, 304
n. 66, 325 n. 27
Nicolaas van Myra: 180, 264
Nicolaas van Oosterwijk of Sterts (kanunnik Korsendonk; rector Facons
1495-1502): 316 n. 26
Odilia van Loon (moniale Bethanië,
Mechelen 1464-1477; daarna Vredenberg, Breda): 313 n. 93
Olivier Minnaert: 324 n. 14
Ordinarius Windeshemense: 52, 283 n. 5,
309 n. 46
Origenes: 67,180, 262
Otto van Passau, Boeck des gulden throens
of der my ouden: 276 n. 13
Otto Poten (socius Diepenveen; t1420):
44, 45, 46, 205, 281 n. 74, 281 n. 78
Paulus: 55, 85,131, 289 n. 104, 322 n. 72
Paulus van Thebe: 310 n. 54
Peter Hoorn: 122, 271 n. 87
Peter van Os: 276
Peter van Sint-Truiden, Catalogus scriptorum Windeshemensium: 29, 225
Peter Zwanincs: 323 n. 10
Petrus Impens, Compendium decursus
temporum monasterii christifere
bethleemitice puerpere: 272 n. 89
Petrus Mandelscot (kanunnik Korsendonk;
rector Facons 1543-1546): 325 n. 21
Petrus van Megen (kanunnik Korsendonk;
rector Facons 1554-1560): 246
Philips (de Goede) van Bourgondië: 177
Philips (de Schone) van Bourgondië: 146
Praeceptum, zie: Augustinus, regel van
Prieel der heyligher maecht sinte Agneten, Dat: 324 n. 14
Radulphus de Rivo: 281 n. 91
Reinald iv van Gelre: 35, 223, 231, 275 n.
4
Rembert van der List: 280 n. 68, 289 n.
104
Richard Rolle: 325 n. 19
Richard van Sint-Victor: 79, 180, 209,
260, 262
Ridderboec: 253, 277 n. 20
Rixt Juwinga of Rixe Jonghen (moniale
Diepenveen; t 1469): 275 n. 5, 290 n.
107
Rudolf (socius Brunnepe ca. 1486): 225,
237

Salome Sticken (rectrix Meester-Geertshuis tot 1408; moniale Diepenveen;
subpriorin 1409-1412; priorin 14121447; 1'1449): 29-30, 31, 38, 39, 50,
56-59, 71, 110, 111, 112, 122, 123,
125, 129, 132, 133, 207, 214, 216,
228-229, 231, 241, 242-243, 244,
277 n. 33, 280 n. 65, 281 n. 89, 284
n. 22 en 30. 285 n. 40-41 en 50, 286
n. 59, 290 n. 114, 296 n. 63, 297 n.
71, 301 n. 8, 309 n. 46, 325 n. 25
Vivendi formula: 30, 32, 88-90, 101,
103-108, 111, 112, 119, 214-215,
229, 234-235, 239
Salome van den Wiel jr. (moniale Diepenveen; priorin 147841490): 42-43,
64,139, 242
Salome van den Wiel sr. (moniale Diepenveen; 11.462): 237, 238, 241, 242,
279 n. 48, 301 n. 6, 312 n. 74
Sint-Agnes: 26, 42-43, 93-94, 324 n. 14
Sint-Alexius: 230
Sint-Anna: 156,166-167
Sint-Barbara: 48, 223, 288 n. 99
Sint-Bonifatius: 223
Sint-Egidius: 93
Sint-Eusebius: 223
Sint-Katharina: 126
Sint-Laurens: 195
Sint-Margriet: 48
Sint-Patricius ' vagevuur: 157, 315 n. 17
Sint-Ursula en de Elfduizend Maagden:
94, 299 n. 92
Slavekijn, Dat: 239
Sophia van Teilingen: 44
Souke van Dorsten (moniale Diepenveen;
t1480): 62, 133, 139, 241, 242, 275
n. 5, 285 n. 53, 298 n. 79, 317 n. 42
Speculum exemplorum (zie ook: Johannes
Busch): 311 n. 59
Spiegelkijn van bekeering: 257
Stine Groten (moniale Diepenveen;
t1491): 133, 308 n. 30, 310 n. 52
Stine Tolners (moniale Diepenveen;
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t1417): 45,127,138, 267 n. 28, 275
n. 5, 281 n. 77, 298 n. 83
Super modo vivendi devotorum hominum
simul commorantium (zie ook: Gerard Zerbolt): 73, 291 n. 129, 302 n.
29
Tecla (moniale Brunnepe): 46, 113-116,
225, 236-237
Theresia van Avila: 248
Thomas van Aquino: 135
Thomas van Cantimpré, Bonum universale
de apibus I Bienboeck: 27, 209-210,
269 n. 54, 271 n. 84, 302 n. 25, 324
n. 12
Vita Christinae Mirabilis: 134
Vita Lutgardis: 134
Thomas van Kempen: 80, 122, 225, 260,
321 n. 50
Chronrcon Montis Sanctae Agnetis:
122, 265 n. 2, 267-268 n. 33
Dialogus noviciorum: 122, 265 n. 2,
267-268 n. 33,
Imitatione Christi, De: 82, 206, 295 n.
42
Thomas Vermoeien of Bel (kanunnik
Korsendonk; rector Facons 15021504): 316 n. 26
Thonis van den Wiel: 279 n. 48
Tielman Schuermans (kanunnik Ten
Troon; rector Bethanië, Mechelen
1510-1536; 1. 1537): 73, 146, 150152, 224, 245
Tondalus ' visioen: 157-158, 315 n. 17
Totrus vitae spiritualis summa (zie ook:
Jan van Ruusbroec):
Tractaet op den pater poster, zie: Jan Bellens
Tractatus de vestibus pretiosis: 292 n. 129
Trude van Beveren (moniale Diepenveen;
1'1428): 54, 58, 63, 92, 277 n. 20,
284 n. 37, 285 n. 50, 292 n. 131, 312
n. 75
Trude Schutten of Schulten (moniale
Diepenveen; t1417): 93-94
Truke van der Beeck (moniale Diepenveen, t1469): 46, 66-67, 70, 139,
242, 281 n. 85, 298 n. 78
Truke Essinchghes (moniale? Diepenveen): 54, 298 n. 78, 311-312 n. 71
Trude van Compostel (moniale Diepenveen; procuratrix): 277 n. 33

Troon; rector Bethanië, Mechelen
1450-1465): 225, 234, 278 n. 39
Virginibus, De (zie ook: Johannes Tauler):
263
Visco Tnugdali: 315 n. 17
Vitae (vitas) patrum: 107, 209, 290 n. 109,
302 n. 31, 310 n. 54
Volker van Sneek: 295 n. 40
Yde (moniale Galilea): 192
Ysentrude van Mekeren: 307 n. 13
Walburg: 221
Walburg van Gelre (moniale Onze Lieve
Vrouw, Renkum; f 1509): 36, 275 n. 4
Walburg van Meurs: 36, 275 n. 4
Walter van Gierle (kanunnik Korsendonk;
commissarius? Barberendaal): 222
Wermbold Buscop: 20
Wessel Gansfort, Scala meditationis: 299
n 97
Wilhelmina Eggaert (zuster Galilea): 177,
319n.8
Wilhelmina Kets (donatin Facons; 1471
moniale): 285 n. 52
Wilhelmus Zegers (kannunik Korsendonk;
rector Facons 1464-1467): 212
Willem vi van Holland: 177
Willem Berwouts (kanunnik Groenendaal;
rector Bethanië, Mechelen 14241431): 143, 147, 225
Willem Eggaert jr : 318 n. 8
Willem Eggaert sr.. 176-177
Willem Eggloy (kanunnik Ten Troon; rector Bethanië, Mechelen 1465-1467):
278 n. 39
Willem van Egmond en Bar: 36
Willem Jordaens, De mystieke mondkus:
201, 253
Willem Clinckaert: 21, 269 n. 46
Willem van Nijmegen: 302 n. 31
Willem van Saint-Thierry: 271 n. 78
Willem Vomken: 277 n. 28, 325 n. 27
Wyse (zuster Diepenveen): 64, 286 n. 68
Ziericx, zie: Jacomiine Costers
Zweder van Rechteren, vrouwe van Ruinen
(zuster Diepenveen; 1. 1407). 17, 18,
39, 83-85, 127, 228, 242, 243, 244,
267 n. 28, 275 n. 5, 278 n. 35, 284 n.
38, 308 n. 23
Zwene ter Poorten (moniale Diepenveen;
t 1439): 63, 277 n. 20, 286 n. 65

Victor van Cockhoven (regulier Ten
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Dit register verwijst naar geografische namen. Ook kloosters en andere religieuze stichtingen zijn hier te vinden, in beginsel via de vestigingsplaats; wanneer de kloosternaam
echter gangbaarder is, vormt die de ingang (Rooklooster, Bethlehem te Herent). Bij de
kloosters is zo mogelijk de orde vermeld; bij vrouwenstichtingen zijn eventueel de verschillende stadia in de ontwikkeling naar de volreligieuze staat opgenomen. Regulierenen regularissenkloosters van het Kapittel van Windesheim zijn gemerkt met een sterretje
(*). Broeders en zusters van het gemene leven zijn in dit register respectievelijk als `fraters' en 'zusters' aangeduid.
arme clarissen: 289 n. 103
regularissen Ter Cluse, later Onze
Lieve Vrouw ter Rose van
Jericho: 210, 222
Bursfeld, Congregatie van: 268 n. 38

Adelhausen, dominicanessen: 271 n. 78
Albergen, fraters, later *regulieren: 225,
237, 288 n. 89
Amersfoort, zusters Sint-Agatha: 292 n.
135
Amsterdam: 17, 176-177, 230-231, 287 n.
81
*regularissen Manënveld of Oude Nonnen: 20, 210, 229, 230-231, 269
n. 53, 286 n. 61, 319 n. 11, 324 n.
12
Antwerpen (zie ook: Facons): 153-174,
201, 245-246, 256, 281 n. 92
Arnhem (zie ook: Mariënbom): 21, 223,
231
*regularissen Bethanië: 20, 65, 148,
223, 229, 235, 275 n. 4, 287 n. 80
kartuizers Monnikhuizen: 18, 312 n. 78
Avignon: 15,188

Deinze, zusters, later regularissen SintMargriete: 199-200, 227, 321 n. 51,
322 n. 75
Delft, tertiarissen Sint-Barbara: 78-79, 80
Deventer: 16,17,18, 44, 69,103,116-117,
118, 224, 266 n. 22, 267 n. 24 en 26,
278 n. 35, 283 n. 5, 290 n. 106, 291
n. 121, 304 n. 78, 305 n. 85
zusters Brandeshuis: 17, 229, 289 n.

101

Barberendaal, zie: Tienen
Bazel: 211
Beieren: 211
Bergen op Zoom: 221
Bethanië, zie: Arnhem en Mechelen
Bethlehem, *regulieren (Herent): 19, 212,
224, 272 n. 89
De Bilt, zie: Oostbroek
Bommel, regularissen: 270 n. 57
Bonn, zie: Engelendaal
Borken, zusters Mariënbrink: 104, 235,
300 n. 105
Den Bosch: 17, 283 n. 9, 300 n. 103
zusters Ten Orthen: 23, 305 n. 78
Bourgondië, hertog van: 146
Brabant: 80, 134, 141, 148, 154, 211, 242,
268 n. 33, 277 n. 23, 310 n. 57
Breda: 281 n. 91
Brielle, zie: Rugge
Brunnepe, *regularissen: 20, 40, 46, 96,
103,113-116, 225-226, 236-237
Brussel: 19,154

zusters Buiskenshuis: 17, 116, 304 n.
78, 306 n. 2
fraters Heer-Florenshuis: 16, 17, 28,
105, 113, 118, 120, 123, 244, 279
n. 48, 291 n. 121, 292 n. 135, 304
n. 65, 304 n. 78, 305 n. 88, 306 n.
6, 309 n. 38 en 41, 311 n. 59
zusters Kerstekenshuis: 17
zusters Lamme-van-Diezehuis: 17, 123,
306 n. 2, 307 n. 10
zusters Meester-Geertshuis: 16, 17, 18,

73, 91, 103, 104, 106, 107, 116,
117, 123, 136, 152, 212, 228, 229,
231, 240, 242-244, 266 n. 17-19,
273 n. 100, 275 n. 5, 290 n. 106,
292 n. 130, 295 n. 46, 304 n. 78,
306 n. 2, 306 n. 6, 307 n. 13-14,
309 n. 39, 311 n. 64 en 69, 324 n.
14
Diepenveen, *regularissen Sint-Maria en
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Sint-Agnes: 17-18, 20, 22, 29-31,
51-52, 53, 54, 56-59, 61, 62, 63-64,
65, 69, 7 -74, 78, 84-85, 88, 91-95,
98, 101, 103, 104, 107, 108-113,
121-141, 147-152, 153, 173, 177,
179, 200, 214, 215, 216, 217, 218,
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Facons of Mariëndaal, *regularissen
(Antwerpen): 20, 29, 31, 32, 33, 46,
53, 61, 65, 98, 153-174, 179, 209210, 212, 217-218, 226-227, 237239, 245-251, 275 n. 7, 285 n. 52,
289 n. 104, 294 n. 22, 300 n. 104,
325 n. 21
Frankrijk: 26, 201, 229, 256, 286 n. 61
Freckenhorst, benedictinessen (bij Munster): 149, 280 n. 66
Frenswegen, *regulieren (Nordhorn): 104105, 223, 228, 229, 235, 301 n. 14
zusters Mariënwolde: 104, 235, 300 n.
105
Friesland: 69, 267 n. 26, 290 n. 106 en 107,
319 n. 11

222, 223, 224, 227, 228-229, 230,
233-234, 236, 237, 238, 240-244,
267 n. 27-29, 269 n. 44, 273 n. 100,
275 n. 5 en 7, 277 n. 20, 278 n. 42,
278 n. 45, 279 n. 60, 280 n. 65-66,
72, 281 n. 78, 282 n. 100 en 105, 283
n. 9, 284 n. 21, 285 n. 50, 286 n. 56,
287 n. 71, 289 n. 101, 289 n. 102,
289 n. 104, 290 n. 107, 291 n. 121,
292 n. 130, 292 n. 135, 293 n. 17,
294 n. 25, 28 en 35, 295-296 n. 50,
297-298 n. 78, 298-299 n. 90, 300 n.
105, 317 n. 42 en 47, 319 n. 11 en 16
zusters: 17, 18, 73-74, 82-83, 228, 284
n. 20, 291 n. 115
Diessenhofen, dominicanessen Sankt
Katharinental: 300 n. 103, 311 n. 58
Diest, regularissen Mariëndaal: 230
Dikninge, benedictijnen/benedictinessen.
153, 162, 314 n. 1
Doesburg: 303 n. 45
Dordrecht: 221
*regularissen Sint-Agnes: 20, 61, 6465, 221, 275 n. 7, 277 n. 19, 285
n. 50
Dorstadt, regularissen Heilige Drievuldigheid: 269 n. 43
Drenthe: 153
Duitsland: 19, 20, 21, 26, 99, 120, 126,
134, 135, 180, 211, 225-226, 229,
251, 266 n. 17, 267 n. 24, 269 n. 43,
44 en 47, 271 n 77-78 en 82, 275 n.
5, 278 n, 44, 280 n. 72, 281 n. 81 en
88, 290 n. 108-109, 297 n. 75, 298 n.
88, 301 n. 17, 308 n. 21), 313 n 92,
325 n. 23
Eemstein, *regulieren: 18, 19, 143, 145,
221, 228, 230, 231, 267 n. 31, 268 n
35, 292 n. 134
Eikendonk, regularissen Barbaradaal. 310
n. 55
Ekeren, regularissen: 269 n. 46
Eldagsen, regularissen: 126, 229
Elten, nonnenstift 280 n 66
Elzegem, zie: Ten Walle
Emmerik, zusters, later regularissen SintAgnes: 135, 290 n. 106, 306 n. 2,
307 n. 8
fraters Sint-Gregorius: 292 n. 135, 305
n. 88, 309 n. 38 en 41
Engelendaal, *regularissen (Bonn): 20,
226
Engeltal, dominicanessen: 212, 317 n. 52

Gaesdonck, *regulieren (Goch): 20, 212,
231, 233-234
Galilea, zie: Gent
Geldere, zusters, later regularissen Nazareth: 289 n. 103
Gelre, hertog van: 35, 36, 223
Gent: 13, 175-201
regularissen Sint-Agnes: 85, 279 n. 60,
286 n. 56, 286 n. 62, 287 n. 82,
294 n. 27, 297 n. 72, 306 n. 2
zusters, later regularissen Sint-Barbara:
199-200, 227, 321 n. 51, 322 n.
75
coletinnen Bethlehem: 178, 319 n. 12
*regularissen Galilea: 20, 29, 61, 85,
175-201, 216, 229, 236, 238, 251264, 275 n. 7, 289-290 n. 105,
294 n. 22
benedictijnen Sint-Pietersabdij: 227
Goch, zie . Gaesdonck
Gouda: 140
regularissen Sint-Margaretha. 323 n. 2
Grafrath, klooster: 226
Grobbendonk, zie: Ten Troon
Groenendaal, *regulieren: 19, 21, 27, 28,
39, 80, 147, 177, 182, 200, 219, 221,
222, 224, 226, 227, 262, 268 n. 3435, 277 n. 20, 303 n 57, 318 n. 3,
322 n. 66
Kapittel van -: 19, 28, 222
Groenlo: 103, 281 n. 89
Haarlem: 17, 318 n. 3
Haske, *regulieren: 267 n. 26
Hasselt, Sint-Katharinendaal . 254
Hattem, cisterciënzerinnen Klaarwater:
319n. 11
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REGISTERS
Heilige Land: 93
Heindonk, regularissen Vredendaal: 269 n.
46
Heiningen, regularissen Sint-Petrus- 269 n.
43
Helfta, cisterciënzerinnen: 271 n. 78, 317
n. 51
Helmstedt, regularissen Marienberg: 46,
103,113-116, 225-226, 236-237
Herent, zie: Bethlehem
Heusden: 279 n. 49
Hildesheim, bisdom: 308 n. 20
Hilwartshausen (aan de Weser), regularissen: 229, 240, 243-244, 280 n. 72,
281 n. 82, 308 n. 30, 312 n. 73
Holland: 41, 44, 61, 108, 241-242, 276 n.
24, 312 n. 76, 318 n. 3, 325 n. 21
graaf van -: 35, 177
Kapittel van -, zie: Sion
Ierland: 157
Hoorn, zie: Nieuwlicht
IJssel: 114
IJsselstreek: 244, 267 n. 26, 306 n. 1
Jeruzalem: 298 n. 86
Jeruzalem, zie: Utrecht
Kamerijk, bisdom van: 314 n. 1
bisschop van -: 226, 276 n. 16
Kampen (zie ook: Brunnepe): 96, 114, 225
Keizerbosch, norbertinessen (Neer): 250
Keulen: 289 n. 104
bisdom van -: 104
Kapittel van 269 n. 47
Coesfeld, zusters Mariënbrink: 104, 235,
300 n. 105
Korsendonk, *regulieren (Oud-Turnhout):
21, 162, 209-210, 212, 222, 226,
246, 288 n. 87
Kortrijk, zusters, later regularissen Syoen:
291 n. U2, 323 n. 10, 324 n. 14
Crayenstein: 128
Leeuwenhorst, cisterciënzerinnen (Noordwijkerhout): 280 n. 71, 304 n. 77
Leiden: 256, 298 n. 78
*regulieren Hieronymusdaal of Lopsen:
22, 271 n. 86, 288 n. 93
klooster Roomburg: 225-226
Lens-Saint-Rémy, priorij: 222
Leuven: 263
Lier, regularissen Vredenberg: 313 n. 93
Lippstadt, zusters: 104, 300 n. 105

Lopsen, zie: Leiden
Lubeck, arme vrouwen, boetzusters, zusters, regularissen Sankt Michael: 21,
269 n. 51
Luik, bisdom van: 14, 22, 26, 211
bisschop van -: 53, 313 n. 93
Maagdenburg: 188, 264
bisdom van -: 40
Maas: 14
Maaseik, regularissen Sint-Agnes: 79, 289
n. 101,294 n. 21,324 n. 14
Male, Sint-Trudo-abdij: 276 n. 8, 286 n.
62, 306 n. 2
Marienberg, zie: Helmstedt
Marienbom, *regulieren (Oosterbeek bij
Arnhem): 19, 21, 223, 228, 230, 238,
279 n. 48, 311 n. 59
Marienberg, zie: Nijmegen
Mariëndaal, zie: Facons
Marienpoel, regularissen (Oegstgeest): 284
n. 19
Marienthal aan de Ahr, klooster: 226
Mariënveld, zie: Amsterdam
Mechelen: 256
*regularissen Bethanië: 20, 29, 31, 32,
36-37, 39, 48, 53, 65, 66, 73, 78,
85, 95-96, 121, 141-152, 210,
214, 222, 223-224, 229, 233-234,
245, 275 n. 7, 276 n. 16-17, 278 n.
34, 278 n. 39, 278 n. 41, 278 n.
45, 282 n. 96, 282 n. 105, 283 n.
15 en 17, 286 n. 60, 287 n. 72,
289 n. 101, 293 n. 7, 297 n. 72,
310 n. 55, 314 n. 1
Medingen, dominicanessen: 211
Moerkerke, klooster Sarepta: 318 n. 8
Muiden: 305 n. 83
tertiarissen Sint-Katharina: 323 n. 10
Munster (zie ook: Freckenhorst en Niesing): 149, 280 n. 66
fraters: 305 n. 78
colloquium van -: 21, 269 n. 47
128
Nederlanden: 13, 31, 73, 265 n. 8, 266 n.
14, 269 n. 55, 286 n. 55, 298 n. 89,
300 n. 103, 311 n. 59
Noordelijke -: 16, 17, 203, 222, 286 n
61, 324 n. 14
Zuidelijke -: 26, 158, 222, 266 n. 14,
269 n. 47, 272 n. 89, 286 n. 61,
294 n. 22, 300 n. 103, 318 n. 3,
325 n. 23
Naaldwijk:
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PLAATSNAMEN
Roomburg, zie: Leiden
Rosmalen, birgitinessen Mariewater: 223
Rugge, *regulieren (Brielle): 35, 228, 231
Ruinen: 153
heer van -: 17

Neurenberg, dominicanessen Sankt Katharina: 34, 68, 69, 274 n. 115, 280 n.
67, 288 n. 97, 290 n. 109, 291 n. 123,
325 n. 23
Neuss, Kapittel van- 19, 221, 226, 230
*regulieren Onze Lieve Vrouw 226
Niesing, zusters (bij Munster): 235, 305 n.
78
Nieuwlicht, *regulieren (Hoorn). 19
Nijeklooster of Aula Dei, cisterciënzerinnen (Schamegoutum): 319 n. 11
Nijmegen: 229-230
*regulieren Sint-Katharina: 230
*regularissen Mariënburg: 20, 210,
229-230, 269 n. 53, 324 n 12
Noordwijkerhout, zie: Leeuwenhorst
Noorwegen: 221
Nordhorn, zie: Frenswegen

Saksen. 46,103, 113, 225, 229, 304 n. 67
Scharnegoutum, zie: Nijeklooster
Schoonhoven: 21
Schuttorf, zusters Mariëngarde: 104, 235,
300 n. 105
Sibculo, Colligatie van: 268 n. 38
Sion, Kapittel van: 21, 34, 53, 269 n. 46,
284 n. 19, 292 n. 137
Sint-Agnietenberg, *regulieren (bij
Zwolle): 48, 82, 96, 222, 225, 228,
237
Sint-Geertruidenberg, zie: Eemstein
Sint-Genesiusrode, zie: Zevenborren
Sint-Truiden: 134
regularissen Luciëndaal: 323 n. 10
Sneek (zie ook: Thabor): 62, 275 n. 5
Spaarnland, heer van: 176, 227
Spanje: 248
Stavoren: 275 n. 5
Stederborch: 114
Straatsburg: 180, 211, 262
dominicanessen Sankt Nikolaus in undis: 34, 274 n. 115, 289 n. 103,
298 n 88
Straelen: 286 n. 66
Sulta. 113, 308 n. 20

Oegstgeest, zie: Mariënpoel
Oene, zusters, later regularissen Nazareth:
323 n. 10
Oldenzaal: 17
Oostbroek, benedictinessen (De Bilt): 310
n. 56
Oosterbeek, zie: Mariënpom
Oostmalle, regularissen Onze Lieve
Vrouw Presentatie: 288 n. 87
Oudenaarde, zusters, later regularissen
Sion: 199-200, 227, 321 n 51, 322323 n. 75
Oude Nonnen, zie: Amsterdam
Oudergem, zie: Rooklooster
Oud-Turnhout, zie: Korsendonk
Parijs: 268 n. 35
Parma, hertogen van: 65
Princenhage, regularissen Vredenberg:
313 n. 93
Provence: 187
Purmerend, heer van: 176, 227
Rebdorf, *regulieren: 276 n. 17, 290 n. 108
Rengerskerk, regularissen Bethlehem: 269
n. 46
Renkum, *regularissen Onze Lieve
Vrouw: 20, 35-36, 104, 231, 275 n
3-4, 278 n. 47
Rijn(land): 14, 26, 27
Rijnsburg, benedictinessen: 44, 279 n. 64
Rome: 15, 47, 52, 93-94,104, 298 n. 86
Sint-Paulus
*regulieren
Rooklooster,
(Oudergem): 39, 80, 143, 221, 222,
224, 301 n. 5, 320 n. 24

Tegernsee, benedictijnen: 276 n 17
Teutonia (dominicaanse ordesprovincie):
34, 68, 274 n. 115
Thabor, *regulieren (Tirns bij Sneek): 69,
290 n. 107, 292 n. 134
Thorn, rijksabdij: 37,149, 224, 313 n. 93
Tirns, zie: Thabor
Tienen, *regularissen Barberendaal: 20,
39, 210, 222-223, 226, 229, 275 n. 7,
276 n. 11, 278 n. 41, 283 n. 5, 294 n.
22, 310 n. 55
Ten Troon, *regulieren (Grobbendonk)73, 143, 146, 210, 224, 245, 278 n.
39
Twente: 281 n 89
Unterlinden, dominicanessen: 271 n. 78,
306 n. 7
Utrecht: 17, 108, 176, 177, 178, 183, 188,
227-228, 238, 267 n. 24, 276 n. 13,
318 n. 6-7
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bisdom van -: 281 n. 90
bisschop van -: 18, 21, 221, 223, 228,
230, 274 n. 114
Buurkerk: 31, 228
Kapittel van -: 20-21, 22, 230, 269 n.
45, 47 en 55
gasthuis Sint-Barbara en Sint-Laurentius: 176
tertiarissen Bethlehem: 303 n. 43
zusters Sint-Cecilia: 108
*regularissen Jeruzalem: 20, 31, 103,
108-113, 214, 227-228, 229, 235,
236, 277 n. 23, 298 n. 78
*regulieren Onze Lieve Vrouw en de
Twaalf Apostelen: 228, 311 n. 59
*regulieren Vredenhage: 230, 311 n. 59
zusters In de Wijngaard: 22
Velp: 223
Venlo, Kapittel van -: 22, 34, 270 n. 55 en
58, 289 n. 101
Venray, zusters, later regularissen
Jeruzalem: 53, 86, 112-113, 118,
236, 304 n. 65
Vlaanderen: 199, 286 n. 62
Vorst, abdij: 236
Vreden, nonnenstift: 17, 46, 61, 149, 280
n. 66
Vught, zusters: 270 n. 61
Wageningen: 231
Ten Walle, *regulieren Onze Lieve Vrouw
ten Walle (Elzegem): 177, 199, 216,
227, 318 n. 8, 319 n. 9
Warmond, tertiarissen Elfduizend Maagden: 128, 224-225

Weesp, tertiarissen Nieuwe Convent: 293294 n. 19
tertiarissen Oude Convent: 293-294 n.
19, 323 n. 10
Werden: 225-226
Weser: 308 n. 30
Westfalen: 17, 46,104-105,149, 215, 234235, 305 n. 78
Wijhe: 281 n. 89
Windesheim: 18
Kapittel van -: passim
*regulieren: 18, 39, 41, 42-43, 73, 8182, 90-91, 104, 129, 152, 215,
223, 225, 228, 230, 267 n. 32, 268
n. 37, 274 n. 100, 277 n. 20, 277
n. 28, 283 n. 4, 286 n. 61, 295 n.
40, 306 n. 6, 314 n. 105, 316 n. 24
Wittenberg: 23
Woudrichem: 241
Zeeland: 312 n. 76
Zepperen, Kapittel van: 269 n. 47
Zevenborren, *regulieren (Sint-Genesiusrode): 222, 288 n. 93
Zierikzee: 269 n. 46, 314 n. 4
Zoniënwoud: 80
Zutphen: 16, 28
Zwitserland: 134
Zwolle (zie ook: Sint-Agnietenberg): 17,
18, 44, 96, 138, 223, 276 n. 13, 280
n. 69
colloquium van -: 21, 234, 269 n. 47
*regulieren Bethlehem: 103, 231
fraters Sint-Gregorius: 234, 279 n. 48,
285 n. 55
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H

et gebeurde omstreeks het jaar 1400: de Deventer priester
Johannes Brinckerinck gaf de voorname edelvrouwe Jutte
van Ahaus opdracht haar beide hondjes te verdrinken. Jutte
wilde een oprechter leven leiden en moest daarom afstand
doen van alles wat haar aan de wereld bond. En zij deed
wat haar was opgedragen, hoe zwaar haar dat ook viel.

We kennen dit opmerkelijke verhaal, omdat het later in
Juttes klooster Diepenveen, bij wijze van voorbeeld, is opgetekend door haar medezusters. Het klooster in Diepenveen
behoorde tot het Kapittel van Windesheim, dat voortbouwde op het gedachtegoed van de Moderne Devotie. Ook in andere
kloosters uit deze kring namen vrouwen de pen ter hand om hun
medezusters geestelijke lessen te leren.
Deemoed en devotie behandelt het literaire werk van de Windesheimse

zusters. Wybren Scheepsma verbindt deze teksten met de historische
situatie waarin ze tot stand kwamen en waarin ze voor het eerst werden gelezen. Daardoor ontstaat een veelkleurig beeld van vrouwelijke
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