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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Voorbericht .
Het handschrift ‘Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van diepen
veen’ is aan taalgeleerden en kerkgeschiedvorschers niet onbekend. Reeds ten
jare 1707 zijn twee belangrijke gedeelten daarvan (blad 70a-90b en blad 163c-172b)
door ANT. MATTHAEUS uitgegeven achter zijn ‘Anonymi Chronicon ducum Brabantiae’,
maar met eene slordigheid in spelling en druk, die men zich tegenwoordig niet meer
veroorloven zal. Een ander, niet minder belangrijk gedeelte (blad 1a-70a) is in 1886
en 1887 onder den titel ‘Het klooster van Diepenveen’ door den Heer W.R.E.H.
OPZOOMER gepubliceerd volgens de ‘Bepalingen over de uitgave van handschriften’,
aanbevolen indertijd door het Bestuur van het Historisch Genootschap te Utrecht.
Doch ook deze arbeid, hoe verdienstelijk in menig opzicht, blijkt op verschillende
plaatsen herziening van noode te hebben. Aan die dubbele omstandigheid, alsmede
aan het feit, dat het genoemde handschrift tot dusverre nog nimmer in zijn geheel
het licht heeft gezien, dankt de thans bezorgde volledige uitgave haar ontstaan.
Een paar opmerkingen over de wijze, waarop de stof door mij behandeld is. Op
den voorgrond plaatsende het beginsel, dat de uitgever van handschriften zich tot
taak moet stellen den vóór hem liggenden tekst met volkomen juistheid en
getrouwheid over te brengen, heb ik, zonder echter eenvoudig te kopieeren, het te
bewerken materiaal zooveel mogelijk zijn antiek voorkomen laten behouden: de
eenige vrijheden, die ik mij veroorloofde, zijn geweest, dat ik de ‘u’ en de ‘v’, waar
zulks behoorde te geschieden, heb veranderd in ‘v’ en in ‘u’, en dat ik, zoo vaak er
twijfel rees omtrent de spelling der woorden of het bijeenvoegen van woorddeelen,
ben te rade gegaan met de meest gebruikelijke schrijfwijze in het
Middelnederlandsch. Waar in het handschrift eene kleinere afdeeling wordt geopend,
staat met rooden inkt het bekende teeken ; waar een'e grootere begint, staat,
eveneens met rooden inkt,
. Beide teekens heb ik aangeduid door eene alinea,
waarvóór geplaatst is een streepje (-), het tweede na openlating bovendien van een
regel. De trouwens geringe oorspronkelijke interpunctie - een enkele maal wordt
aangetroffen de komma (❘), meerdere keeren de stip (·) - is bewaard gebleven, maar
de hedendaagsche interpunctie werd er, om misverstand te voorkomen,
duidelijkheidshalve aan toegevoegd.
Aan den voet der bladzijden zijn talrijke, dikwijls vrij uitvoerige aanteekeningen
geplaatst, taalkundige en geschiedkundige. Ik heb gemeend dat te moeten doen,
èn tot recht verstand van den ons hier bewaard gebleven eigenaardigen
woordenschat èn tot opheldering van allerlei historische bijzonderheden, die
betrekking hebben op het in- en uitwendig kloosterleven gedurende de
Middeleeuwen. Meermalen is enkel ver-
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Reeds afgedrukt op den omslag van de in 1903 verschenen zeventigste aflevering der
‘Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde’.
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wezen naar eenige literatuur, waar over een aangehaald onderwerp het noodige
vermeld staat; meermalen daarentegen zijn bewijsplaatsen in haar geheel
opgenomen, inzonderheid dan, wanneer het bronnen gold, die niet onder ieders
bereik liggen. Indien de aanteekeningen te zamen aan haar doel beantwoorden,
zullen zij menig duister punt tot klaarheid brengen, maar tegelijkertijd de overtuiging
schenken, dat uit het handschrift veel te leeren valt zoowel voor de taal als voor de
geschiedenis.
Het werk bestaat uit twee gedeelten. In dit eerste gedeelte wordt de door mij
bewerkte Middelnederlandsche tekst afgedrukt; het tweede, kleiner van omvang,
zal bevatten de ‘Inleiding op het handschrift’ en eene ‘Woordenlijst’, benevens eene
‘Opgave van in het manuscript voorkomende termen der devoten’, in denzelfden
geest ongeveer als dat gedaan is door den Hoogleeraar W. MOLL op blz. 420-424
van het tweede deel van zijn ‘Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer
vaderen in de vijftiende eeuw’.
Het ligt in den aard der zaak, dat voor eene studie als deze de raad en de
voorlichting van anderen herhaaldelijk moesten worden ingeroepen. Groot is geweest
de hulpvaardigheid, mij betoond, krachtig de medewerking, die ik van verschillende
kanten mocht ondervinden. Het is mij een aangename plicht, hier de namen te
noemen van de Hoogleeraren Dr. J.H. GALLEÉ te Utrecht en ALPH. RIJKEN te Huissen
bij Arnhem, van de Bibliothecarissen Mr. J.L. BERNS te Leeuwarden, Dr. C.P. BURGER
te Amsterdam en Dr. W.G.C. BYVANCK te 's-Gravenhage, van Dr. C.G.N. DE VOOYS
te Assen, van den Heer E. FÉTIS te Brussel, door wiens vriendelijke tusschenkomst
ik gedurende de maanden Augustus en September van dit jaar het aldaar berustende
o

en aan ons handschrift verwante manuscript n . 8849-8859 der ‘Bibliothèque royale’
heb kunnen raadplegen op het Stedelijk Archief te Enkhuizen. Aan hen, aan velen
met hen, kortom aan allen, die in eenigerlei opzicht, hetzij door het in bruikleen
afstaan van zeldzame boeken, hetzij door het verstrekken van inlichtingen, hetzij
door het geven van goede wenken het hunne hebben bijgedragen tot de voltooiïng
van deze uitgave, wordt hier openlijk mijn hartelijke dank gebracht. Doch bovenal
gevoel ik mij verplicht aan twee personen, wier namen ik allerminst mag verzwijgen:
ik bedoel de Heeren Dr. J.S. VAN VEEN te Arnhem en den Leidschen Hoogleeraar
Dr. J. VERDAM. De eerste heeft uit vriendschap en uit liefde tot de wetenschap zich
de moeite getroost mijne kopie te collationeeren met het origineel, behoorende tot
het archief van de familie VAN RHEMEN VAN RHEMENSHUIZEN en in 1899 overgebracht
naar het Depôt van Rijksarchieven in Gelderland; de tweede is zoo bereid geweest
de drukproeven te willen nazien, hier en daar de leemten aan te vullen en tal van
verbeteringen aan te brengen, een niet genoeg te waardeeren hulp voor ieder die,
gelijk schrijver dezes, een oningewijde is in de Middelnederlandsche taal- en
letterkunde.
Dat de Redactie der ‘Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde’ den haar
aangeboden arbeid ondanks de gebreken, die er in gevonden worden, bereidvaardig
heeft willen opnemen, is een voorrecht, dat ik van mijnen kant steeds op hoogen
prijs zal stellen; maar harerzijds is het een duidelijk bewijs hiervan, hoe het hand
schrift: ‘Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van diepen veen’
eene volledige uitgave ten zeerste verdient.

Bovenkarspel, December 1904.
D.A. BRINKERINK.
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I.
Ten iersten van der eerweerdiger mater salomee sticken, wilneer
onse weerdige meystersche.
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(W.R.E.H. OPZOOMER, Het klooster van Diepenveen, 1
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blz. 1-35; verg. ms. n . 8849-8859 der Bibliothèque royale te Brussel, fol. 149 -164 :
Vita ct conuersacio Salome priorisse in diepenven).
Hijr begint een weynich van den doechden der
1)
vuriger ende stichtiger susteren van diepen veen ,
a)
welker eendeels wt onsen huyse aldaer geset weren.
Ten iersten van der eerweerdiger mater salomee
b)
2)
3)4)
sticken , wilneer onse weerdige meystersche .
+

DIe eerweerdige mater salomee was eens eersamen mans dochter, geheyten
+
5)
1a
hermen sticke Wonnende toe grolle, ende was seer werlick ende hadde groet
6)
guet. Ende des gelijcks was sijn huysvrouwe seer eerbaer ende vol werldes. Ende
hij hadde drie dochtere, daer die eersame mater

1)
a)
b)

2)
3)

4)
5)
6)

Bl. 192a (naschrift): Hijr eyndet dat leven sommyger vuriger ende eerliker s. van
diepenveen.
Meester-Geertshuis te Deventer.
r

v

r

v

Literatuur: Ms. 8849-'59, behalve fol. 149 -164 , fol. 169 -176 : Hanc viuendi formulam
edidit mater Salome Sticken priorissa quondam in diepenven. ad instanciam et
multiplicatas preces venerabilis prioris in noorthorn fratris henrici loeder. ut esset
fundamentum structure spiritualis in quadam noua congregacione; Hs. G - zie hierover
MOLL, Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende
eeuw, Amst. 1854, dl. I, Voorrede, blz. VII volg.-, bl. 119-120: Van onser eerweerdiger
moder salome sticken. Mededeelingen over S. St., aan ons hs. ontleend, vindt men bij
MOLL, a.w., dl. II, blz. 81-83.
wilneer, weleer, vroeger, eertijds.
meystersche, leidsvrouw der ingekleede ‘novitiae’ (nieuwelingen) gedurende haar
proefjaar; eig. meesteres.
De ‘Constitutiones’ der Windesheimsche vrouwenkloosters, uitgegeven door Prof.
GALLÉE in het Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis, dl. V, 's-Gravenh. 1895,
blz. 250-322, bevatten pars III, cap. 2 (Arch., blz. 285-287; verg. blz. 388-389) over de
‘magistra’ of ‘meystersche’ tal van bijzonderheden.
Dit opschrift staat op de keerzijde van het blad, voorafgaande aan I.
werlick, aanzienlijk; eig. wereldlijk.
eerbaer, voornaam.
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a)

die ionxste van was. Op een tijt quam hij daer meyster gerijt die groete een sermoen
1)
dede. Doe stont hij ende hoerdet myt andachte · soe dat sijn herte van bynnen
2)
beruert waert tot beterynge sijns levens . Ende niet lange daer na so genck hij tot
+
meyster gerijt ende sprack myt hem van zalicheit sijnre zielen. ‖ Ende als hij myt
+
3)
4)
1b
hem gespraken hade , soe liet hij rechtevoert achter sijn ruterschap Ende sloech
5)
hem altemale neder ende bekierde hem geheel tot onsen lieven heren Ende
6)
scheyde hem voert des nachtes van sijnre huysvrouwen, dat hij voert meer niet
7)
by hoer en sliep. Hij levede voert an in den anxte godes ende was seer vurich
8)
penytencie te doen voer sine sunden. Hij droech een panser naest sijn bloete lijf,
b)
vij iaer lanck, ende daer een haren cleet op. Ende hij hadde sine salen wt sinen
9)
schoen gesneden ende genck soe blotes voets opter eerden. Ende doe dat
gemercket waert, toech hij die schoen mytallen wt ende genck soe· ende plach hem
vaeke te geyselen. Ende sijn dochter salomee was noch seer ionck ende een guet
+
kint; dat plach hij ondertijden mede te geyselen. Hij hadde ‖ sie sunderlinge lief, om
+
10)
1c
dat hij daer noch wat guedes van haepte. Als hij aldus vurchlike levede ende
11)
voertgenck in doegeden · soe waert meyster gerijt denckende op hermen sticke,
hoe dattet myt hem wesen mochte. Doe quemen sie te samen

a)
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
b)

9)
10)
11)

Gerrit de Groote (1340-1384), wiens leven uitvoerig beschreven wordt door ACQUOY, Het
klooster te Windesheim en zijn invloed, dl. I, Utr. 1875, blz. 13-58.
andacht, gelijk nog tegenwoordig in het Hd.: godsdienstige aandacht.
‘beruert sijn tot beterynge des levens’ is een term der devoten. Zie over de beteekenis hiervan
en over die der verwante uitdrukkingen ‘een inslach crigen’ en ‘een vonxken ontvaen,
ontvangen’, MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz. 53.
hade: 11b, 77c.
ruterschap, ridderschap, voorname stand; ‘achterlaten sijn r.’, zijn voornamen stand laten
varen, dien verloochenen.
‘hem nederslaen’ (term dev.), zich verootmoedigen.
voert meer (= voert an), in het vervolg, voortaan.
leue (op het einde van een regel).
naest, onmiddellijk op.
Dit voorbeeld staat niet alleen. Van G. de Groote wordt verhaald, dat hij nacht en dag tot de
ure zijns doods een haren kleed heeft gedragen, vol knoesten en knoopen (cilicium asperrimum
et nodosum, THOMAS A KEMPIS, Vita venerabilis m. Gerardi Magni - in de verschillende uitgaven
zijner Opera omnia - cap. VII, § 2), om het lichaam te dwingen tot volkomen onderwerping
aan den geest. Wat ons hs. aangaat, 92c is sprake van ‘een haer’ (haren hemd, haren kleed)
en van ‘dat dinck myt den vijf knopen’, met hetzelfde doel gebruikt door zekeren Johan van
Beveren; en 109a zegt, dat Elsebe Hasenbroecks, behalve een cilicium, heeft gedragen
erwten in hare schoenen, ‘om hoer penytencie te vermeren’.
gesnede.
‘vurch’-like: 25c, 45c, 51b; verg. 54c.
‘voertgaen in doechden’, ‘voertg. van doechden in doechden’, ‘voertg. van doechden tot
doechden’ zijn termen der devoten.
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inden geeste, ende also vernam hij sinen staet. Doe sijn dochter salomee oelt was
a)
1)
xiiij iaer , soe began sie hoer wtwerts te kieren ende volgede horen susteren nader
werlt, dat hem seer swaer was. Ende plach sie daer dicke om te berispen· mer hij
2)
mostet lijden, hent dattet god anders versach.
- Hij begant vurichlike ende volherde zalichlike· ende in dat panser dat hij toe
+
3)
dragen plach, daer waert hij in begraven Ende sine ziele was gode ene bequame
offerhande. Mer salomee sijn dochter volchde ho- ‖ re naturen in schonen clederen +1d
4)
ende in andere cijrheit. Sie was homodich ende seer eersam van zeden na den
staete der werlt Ende een bequame persoen van staturen, mer niet groet. Sie was
5)
6)
vaeke by den heerschap ende plach hem helpen te sticken .
- Ende als sie plach te beden, soe bad sie onsen lieven heren om eer ende omme
guet, dat hoer onse lieve here overvloedelike gaf Mer in een ander maniere dan sie
begeerde ende dan hoer menynge was. Want die rijckheyden ende eer die hy hoer
7)
namaels gaf, die weren hoeger in sijnre tegenwordicheit ende eerlijc voer allen
menschen Als men noch wal horen sal.
8)
- Doet genaeckte den gulden iaer , doe waert onse vader die pawes beweget mit
+
b)
barmherticheit Om der groter sterften die doe was, ende sette dat gulden ‖ iaer
+
9)
2a
eer dant boerde · Ende doe hem dat volck

a)
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
b)

S. St. is geb. in 1364 (18a-c).
‘hem utewerts kieren’ (term dev.), zich tot het wereldsche wenden, zich daaraan overgeven.
Het tegenovergestelde is ‘hem inwerts kieren’ (Ende sij en was doe noch niet seer ynwerts
gekiert, 141d).
‘hent dat’, totdat.
bequame, aangenaam, liefelijk.
eersam, voornaam; eersam van zeden, in manieren de levenswijze der groote wereld volgende.
a

by den heerschap, bij de groote heeren, bij de voorname lui; verg. 3 .
sticken, borduren.
in sijnre tegenwordicheit, voor zijn aangezicht.
gulden iaer, jubeljaar, heilig jaar.
Het jubeljaar is eene instelling van Paus Bonifacius VIII, die bepaalde, dat het voor de eerste
maal in 1300 en vervolgens bij den aanvang van iedere eeuw zou gevierd worden. Clemens
oste

9)

VI verklaarde in 1343 elk 5
jaar voor een jubeljaar, terwijl Urbanus VI het vaststelde om
de 33 jaren, volgens zijnen bul Salvator noster van 8 April 1389. Later, in het midden der
15de eeuw, werd het weder vroeger gesteld, zoodat het, als bijzondere omstandigheden
zulks niet verhinderden, geregeld om de 25 jaar terugkeerde.
Het hier bedoelde jubeljaar is dat van 1390, geopend met het Kerstfeest van 1389, gelijk in
bovengenoemden bul door Urbanus VI was voorgeschreven (ende sette dat g.i. eer dant
boerde).
eer dant boerde, vroeger dan het behoorde.
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1)

2)

besaete omme derwert te gaen om aflaet van pijnen ende van schult te halen
3)
a)
Soe waert salomee sticken ock van bynnen getagen , die doe was van XX iaren ,
4)
dat aflaet ock te halen. Mer hoer gruwelde daer wat voer dat sie die luyde niet
5)
verstaen en solde ende ock voer ander saeken. Ende als sie hijr voer soergede ,
b)
soe gevyelt dat sie quam by here Iohan die waele , die pryor was toe belheem in
c)
zwolle . Desen segede sie hoer begeerte dat aflaet te halen. Doe hij hoer begeerte
gehoert hadde, segede hij hoer onder ander worden: ‘volghet my, ende gy sult ene
6)
roemsche vaert doen.’ Ende sie volgede hem, ende hij brachte sie toe deventer
+
totten susteren van meyster gerijts huys. Doe hoer die susteren segen, soe ‖ en
+
7)
2b
hadden sie hoer soe voert niet geerne angenamen, om dat sie soe werlike genck .
8)
Soe wolden sie sij iersten proeven, ende onder vinden of sie ock den rechten geest
9)
hadde ende van wat gestande dat sie was. Doe wasser een eersame weduwe, die
d)
van meyster gerijt bekiert was - ende was genoemt Lutgert ommynges - Ende
quam namaels ten diepen veen mytter wonne myt hore dochter ende myt hore
e)
dochter dochter. Ende die dochter hadde ock enen sone toe mariënborn , die daer
monick ende priester was, ende ock een dochter toe meyster gerijts huys. Ende die
moder van desen kinderen hiet hermen huberts of ter braeck. Mit deser zaliger
10)
lutgert, die seer ynnich was, waert

1)
2)
3)
a)

4)
5)
b)
c)
6)
7)
8)
9)
d)

e)
10)

‘hem besaten’, zich toerusten, toebereidselen maken.
derwert, nl. naar Rome.
getagen (= getogen), van ‘tien’, trekken.
S. St., volgens ons hs. en ms. 8849-'59 in 1364 geb., moet toen (1389-1390) niet 20, maar
ongeveer 25 jaar oud zijn geweest. Lees derhalve, naar alle waarschijnlijkh., i.p.v. ‘van XX
iaren’: ‘van XXV iaren’. Het zal blijken, dat de chronologie in het Diepenv. hs. op meer plaatsen
in de war is.
‘mi gruwelt wat’, ik zie ergens tegen op.
‘sorgen voer’, bekommerd zijn over.
Zie over hem ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, Utr. 1880, Register.
Zie over het Windesh. mannenklooster Bethlehem te Zwolle ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz.
15-16, 123.
roemsche vaert (Mhd. Rômvart), bedevaart naar Rome; bij uitbr. een tocht die in waarde
daarmede gelijkstaat. Het Mhd. ‘Rômvart’ beteekent ook pelgrimstocht in het algemeen.
om dat - genck, omdat zij er zoo wereldsch uitzag.
Soe - onder vinden, Zij wilden haar eerst op de proef stellen, en ondervinden.
‘gestant’, toestand, gesteldheid.
Ms. 8849-'59, fol. 150r: Luytgarda ouincks. Waarschijnlijk wordt dezelfde bedoeld, die A.
MATTHAEUS, Vita virginis nobilissimae Elisabethae van Heenvliet et quarundam aliarum in
coenobio de Diepenveen (achter zijn Anonymi Chronicon ducum Brabantiae, Lugd. Bat. 1707),
p. 229, heet: Lutgart. Anynges. Ob. 1443.
Zie over het Windesh. mannenklooster Mariënborn of Mariëndaal bij Arnhem ACQUOY, Kl. te
Wind., dl. III, blz. 22-24.
ynnich (term dev.), vroom, devoot.
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+

1)

salomee sticken een wijltijdes bestadet Omme hoer ‖ menynge ende horen syn
+
2)
2c
te ondervynden . Doe sij daer ene corte tijt gewont hadde, soe ondervonden sie
3)
dat sie hoer stanthactelike ende seer eersamlijc ende oetmodelike hadde. Ende
doe die duvels segen dat sie hem ontgaen was· soe vervolgeden sie hoer seer
swaerlijck, sienlijc ende onsienlijck. Mer sie bleef starck inden heren die hoer hulper
was· die sie leerde ende reygeerde Want hij hadde sie wtvercaren ende geropen
in sinen wijngart troulike te arbeyden om zalicheit velre zielen. Daer omme wast
4)
5)
hoer seer nutte dat hoer die duvel temtierde · op dat sie hoer bedriechnisse mocht
6)
leren kennen myt ondervynden Ende namaels horen geesteliken kinderen te hulpe
+
7)
mochte comen myt raede ende myt dade. Als hoer ‖ die duvel dus banghe riet ,
+
8)
2d
soe volgede sie dat inspreken des hilligen geestes · ende apenbaerde altemale
a)
des viandes bedriechnisse here florens ende den anderen vaders. Ende sie dede
daer in na horen raede ende guet duncken. Ende wt desen starcken strijde soe
ondervonden sie dat hoer bekieringe recht ende inder waerheit was Ende dat daer
noch wat guedes ende grotes van warden solde. Ende alte hants nemen sie sij toe
meyster gerijts huys in onder hoer geselschap. Ende als sie daer ontfangen was,
soe genck sie seer vuerichlike voert in den doechden ende was hem allen een
exempel Ende sie mynden sie seer omme hore goddiensticheit willen. Swijgen,
9)
wijken ende duken ende den heren andachtich te

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
a)

9)

‘bestaden mit’, plaatsen bij, onder het toezicht van.
ondervynden, door onderzoek te weten komen. In den volg. zin is het meer bevinden.
stanthactelike, standvastig. Het woord wordt in ons hs. zonder ‘h’ geschreven, evenals
‘stanthactich’, 170b-c; alleen 171c heeft ‘stanthachtich’.
OPZOOMER, Kl. v. Diep., I, 4: termtierde.
Men zou verwacht hebben: op dat sie sijn (= des duvels, des viandes) bedriechnisse.
myt ondervynden, bij ervaring.
banghe (niet ‘langhe’, gelijk OPZOOMER voorstelt te lezen, Kl. v. Diep., I, 4, aant. 6) riet, beangst
maakte; verg. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb. op ‘r a d e n ’: enem bange r., Angst
machen. De uitdrukking komt in ons hs. meermalen voor.
‘inspreken des h.g.’ is een term der devoten.
Florens Radewijns (1350-1400), de bekende leerling en geestverwant van G. de Groote. Wie
zijn leven en streven wil leeren kennen, raadplege de monographie van Dr. J.H. GERRETSEN:
Florentius Radewijns, Nijm. 1891 (Acad. proefschr.).
‘Swijgen, wijken ende duken’ (toegeven) is een term der devoten ter aanduiding van grooten
ootmoed; verg. BUSCH, Chronicon Windesemense, Antv. 1621, p. 528 (ed. K. Grube, Halle,
1886, p. 161): tacere, cedere et inclinari. Verwante begrippen zijn: wijken ende duken ende
onbekent wesen van allen menschen, 38d; swijgen ende duyken ende oetmodelike heen
gaen, 119c; wijken ende duyken ende die mynneste wesen, Colacien van Claus van Euskerken
o

(hs. n . 686 der Provinc. Bibl. van Friesland), fol. 21 v; duken ende wijken ende latent aver
hem gaen, ald. fol. 22 v.
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+

1)

wesen, dat was allene ‖ hoer hoechste begeerte. Gerne plach sie te werken ,
+
2)
3a
omme dattet een oetmodich werck is ende om dat sie hoer daer wal tot onsen
lieven heren conde geven.
- Daer was ene goddienstige suster, die van meyster gerijt bekiert was Ende sie
bekierde ock vele menschen tot onsen lieven heren. Dese hadde die wtwendige
3)
dinge myt den luden te verwaren . Ende alst dan soe gevyel dat sie wat myt
heerschap of myt anderen groten luden te done hadde, soe nam sie suster salomee
sticken myt hoer. Dat was suster salomee seer swaer, ende sie en begeerde nu
alsulker eren niet. Doe siet eens liet, doe liet siet geheelijck, soe dat hoer dit meer
4)
ene pijne was dan genoechte Want sie en sochte niet dan onser god ende
+
begeerde hem allene te leven. Doe belyde siet ‖ onsen weerdigen vader here Iohan
+
a)
3b
brinckerinck dat hoer dyt also pijnlic weer. Doe verboet hiet der suster dat sie
sij niet meer mede en solde nemen· doe bleef sie in vreden. Op een tijt was sie inder
5)
nacht opgestaen om te beden. Ende als sie hoer bedede · soe sach een suster dat
hoer een licht omme scheen, ende sie hoerde ene stemme, die segede: ‘Dit is sie,
daer al dat hemelsche hof van verblijt.’ O hoe puer was hoer menynge tot gode, dat
hij dat den menschen apenbaerde!
- Gene lange iaren en hadde sie daer gewont, sie en waert moder gecaren, al
was sij ionck van iaren Mer hoer stichtige vurige wanderinge maeckte hoer daer
bequame toe. Doe sie vernam dat sie gecaren was, soe genck sie al heymelijc lange
6)
wijle van groten druck baven opt hemelte

1)

2)
3)
4)
a)

5)

6)

werken, spinnen (verg. 4c: hent totten spinrocken toe, waaraan zij dus blijkbaar zat te werken).
Zie SCHILLER u LÜBBEN, Mnd. Wörterb., Bd. V, S. 684: w e r k e n , arbeiten, thätig sein. bes.
von der weiblichen Arbeit.
Lees: ‘daer by’ of ‘daer mede’?
verwaren, bewaken, verzorgen; bij uitbr. zorg dragen voor.
onser (= onseren), onzen; verg. Mnl. Wdb. op ‘o n s e ’.
Johan Brinckerinck (1359-1419), wiens inwendig leven met juistheid in ons hs. geteekend
wordt, heeft aan het hoofd gestaan èn van Meester-Geertshuis te Deventer en daarna van
het door hem ten jare 1401 gestichte vrouwenklooster te Diepenveen.
‘hem beden’ (Mnd.sik beden; verg. GRIMM, Deutsche Gramm., Th. IV, Göttingen, 1837, S. 33
folg.): 91a, 91b. Ten onrechte heeft dus OPZOOMER, Kl. v. Diep., I, 5: als sie hoer bede (in het
hs. op het einde van een reg.) de, d.i. dede.
hemelte (Lat. testitudo, testudo), zolder van een kerkgebouw. Later wordt gezegd (75b), dat
Elisabeth van Heenvliet, om veilig te zijn, vluchtte naar ‘dat hemelte van der kerken’, zich
bevindende ‘onder dat leydack’, 76d. Hieruit volgt, dat de verklaring het kleine koor, de
bidplaats, waar men uit het klooster komen kon, zonder dat het publiek er toegang toe had
(OPZOOMER, Kl. v. Diep., I, 5, aant. 4) onjuist is. In DU CANGE, Glossarium ad scriptores mediae
et infimae latinitatis, staat opgeteekend t e s t i t u d o , bet. dak (‘toiture’), met de voorbeelden:
‘Reperit Testitudinem presbiterii et parietes ejus minantes ruinam’, en ‘Cum Sancti Basilica
prius, antiquo more Testitudine supra fuisset camerata, ad tutelam ignis et compositionem
operis’; doch aldaar komt ook voor ‘testudine amota’. Bij t e s t u d o zelf wordt de bet. dak
niet uitdrukkelijk opgegeven, maar verg. t e s t u d i n a l i s = testudinatus, Gall. voùté.
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sytten ‖ sonder eten ende sonder drincken, ende die susteren sochten sie vele.
+
a)
3c
Ten lesten quam een suster - ende hiet barte ter clocken - op dat hemelte ende
1)
segede tegen hoer selven: ‘Slichtes , salomee, het is u schult dat gy ons dus lastich
sijt.’ Doe meende salomee dat sie hoer gesien hadde, mer sie en sach hoer niet.
2)
So apenbaerde sie hoer ende sprack hoer al weenlike toe ende genck myt hoer
of. Ende sie bleef wal xviij iaer meystersche, daer sij mennigen druck van hadde:
also grote genoechte hadde sie ene gemeene suster te wesen Op dat sie hoer myt
enen onbecummerden herten tot onsen lieven heren mochte geven ende hem
3)
steedelike mochte anhangen. Sie sochte mennige list om af te comen , mer hoer
+
en mochte gene genade geschien. Die susteren hadden sie lief ende hadden ‖ sie
in groter weerdicheit ende en wolden sie niet over geven. Sie clagede eens eenre +3d
suster horen druck hijr van dattet hoer soe swaer weer, soe dat die suster groet
medelijden myt hoer hadde.
4)

- Al was sie geordyneert sorghe te dragen der zielen ende der lichame ende der
5)
6)
tijtliker dingen· sie en gaf hoer nochtans der dinghe niet alte male Mer sie leende
hem hoer alst noet was. Want als sie enyge ledige tijt hadde dat sie hoer tot onsen
7)
lieven heren geven mochte, soe weren hoer die dinge soe deger wt den herten,
8)
als of sie daer geen doen mede gehat en hadde Also puerlike ende myt so geheelen
herten was sie dan ingekiert tot onsen lieven heren ende onse lieve here weder tot
9)
hoer Dat sie vaeke niet en wiste wat by hoer was .
+

- Op een tijt solde een ‖ devoet bruder sijn ierste mysse doen in onser liever vrouwen
+
kercke. Soe gaf onse weerdige vader here Iohan brinckerynck iiij of v van den
4a
oldesten susteren orlof die mysse te horen· daer salomee ene van was. Doe sie
in der kercken quam, doe genck sie

a)
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Over Barte ter Clocken (gest. 1434), die langen tijd in Meester-Geertshuis te Deventer gewoond
heeft, wordt gehandeld hs. G, bl. 59-63.
Slichtes (ook 45a), Zeker, In ieder geval. Prof. GALLÉE - Tijdspiegel, jaarg. 1887, blz. 498 wil hier lezen: segede tegen hoer selven slichtes (eenvoudig, zonder omwegen): Salomee,
het is u schult. Maar zie ms. 8849-'59, fol. 151v: et querula voce ita sibijpsi locuta est. Vtique
Salome culpabilis es.
weenlike, in eene treurige stemming, onder tranen.
om af te comen, nl. van hore officiën (15c).
drage.
der dinghe, d.i. de 3de naamv. enk. van een vrouw. ‘die dinc’ of ‘die dinghe’.
sie - alte male, zij ging er niet geheel in op; ‘hem geven’ staat tegenover ‘hem lenen’ in den
volg. reg. Verg. 117d, waar dezelfde tegenstelling gevonden wordt.
deger, geheel, volkomen.
‘daer geen doen mede hebben’, er niets mede te doen hebben, er niets mede te maken
hebben.
wat by hoer was, wat er in hare nabijheid voorviel; verg. 4b: wat by hoer geschiede.
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1)

geringe liggen in een heymelijck stedeken· daer sie hoer vrylijc ende onbecummert
tot onsen lieven heren mochte geven. Ende die stede daer sie op quam, daer en
plegen gene vrouwen te staen, ende dat en wiste sie niet. Ende het en was niet
veer van den altaer daer die priester sijn ierste mysse dede. Daer lach sie allene
onder die mans. Sie was in groter devociën myt onsen lieven heren ende meende
2)
daer allene te wesen. Den tranen gaf sie overvloedelijc horen vriën ganc ende was
+
3)
4)
myt also overvlodiger ‖ graciën bestort , dat sie van buten wat geruchts maeckte
Also dat die mans omme segen ende vrageden wat dat weer. Doe was daer een +4b
5)
6)
man, die segede: ‘het is een dolle begijne , laet sie betien!’ Ende sie was myt
7)
onsen lieven heren also verenyget, dat sie niet en wiste wat by hoer geschiede ,
8)
eer dat ment hoer namaels segede Hoe dat sij manck den mans gelegen hadde
ende wat sie van hoer gesecht hadden.
a)
- Sie plach hijr vaeke ten diepenveen te comen, doe sie noch toe deventer wonde.
Op een tijt was sie hijr een wijltijds; doe gevyelt op ene margenstont dat die susteren
b)
c)
die mettene lesen van der wijsheit . Ende het was suster elsebe hasenbroecks
+
hoer tijt in die kocken te wesen. Ende suster elsebe hadde wat sunderlinges ‖ in
+
dat bedehuys te doen. Ende als sie daer quam, so lesen die susteren also
4c
vuerichlijc; sunderlinge so las onse weerdige moder also rechte vuerichlijc, dat
suster elsebe een luttel bleef staen ende sach op onse moder salome. Soe sach
sie dat hoer vurige stralen wten monde gengen hent tot den spinrocken toe, gelijc

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

a)
b)

c)

geringe, terstond.
In margine.
myt graciën bestort (term dev.), door Gods gunst overstort, in hooge zinsverrukking.
‘gerucht’, leven, rumoer.
begijne, begijn, leekezuster, lid eener vrije, niet geordende geestelijke vereeniging. Ook de
devote zusters te Deventer en elders, die zonder zich evenwel bij de eigenlijke begijnen aan
te sluiten, toch hare leefwijze volgden, werden meermalen met dien naam genoemd. Waarsch.
wordt hier ter plaatse S. St. voor zoo iemand aangezien en beschouwd als ‘een dolle begijne’.
Zie over dit onderwerp MOLL, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming, dl. II, st.
11, Arnh. 1867, blz. 148-159, 177.
betien, begaan.
wat by hoer geschiede; verg. 3d: wat bij hoer was.
manck, onder, tusschen. ‘Het woord komt vooral, doch niet uitsluitend, in de oostelijke
tongvallen voor’, Mnl. Wdb. op ‘MANC, 3de art.’ In ons hs. wordt het alleen op deze plaats
gevonden.
Het nu volgende wordt ook medegedeeld 113d-114a.
Bedoeld worden H. SUSO's Des ewighen wijsheits ghetiden, die ‘door de devote vrouwen van
Deventer, Diepenveen enz. vlijtig gebruikt werden en wel terwijl zij aan haar dagelijkschen
arbeid waren’ (MOLL, Geert Groote's Dietsche vertalingen, Amst. 1880, blz. 29). In Bijlage
XIII van a.w. vindt men ze afgedrukt.
Zie over haar 107a-117d.
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der sonnen, van mennygerhande varwen, elker reyse als hoer een woert wt den
1)
monde genck. Daer toende hoer onse lieve here, hoe andachtelijc dat hoer herte
tot gode was.
2)

+

- Int iaer ons heren m cccc ende viij doe waert sie soe seer beweget omme verloest
+
3)
1408
te warden van hore officiën. Doe krech sij ene oersaeke ende bad oerlof toe
+
campen te trecken. Ende doe sie daer die tijt geweest hadde die hoer geoerloft was
+
4)
4d
Soe waert ‖ hoer ontbaden ene werf ende anderweerf weder te huys te comen,
ende sie en quam niet. Doe hadde sij hoer stede verboert na gewoenten des huyses·
daert hoer om te done was, op dat sie verloest mochte warden. Ende haepte ten
5)
diepen veen te comen ende meende daer vry te wesen van alsulker last . Doe
ontboet hoer onse weerdige vader here Iohan brinckerynck dat sie ten diepenveen
6)
a)
solde comen; doe quam sie lichte achte daghe voer sante Agnieten . Doe waert
7)
sie gecleedet op sante Agnieten avent, ende dat begeerde sie om der enicheit des
volkes. Ende die xij ierste susteren die des iaers daer te voeren gecleedet weren
b)
op sante Agnieten dach Die deden des anderen daghes na hoer professie , als op
8)
+
sante Agnieten dach. Doe men hoer dat novicyus suptijl brachte, daer men hoer
+
c)
5a
me- ‖ de cleeden solde, soe waert sie al wat bestoten ende en haddes niet
d)
geerne gehad, want sie wolde ene conversynne wesen. Sie weerde hoer als sie
best conde, mer die susteren maeckten hoer vroet dattet alsulken suptijl niet en
was, want het gene mouwen en hadde. Doe liet sie hoer genoegen ende meende
dat de conversynnen also gaen solden, want daer en weren doe noch gene
conversynnen. Doe waert sie novycius ende dede eersamlijc ende goddienstelijc
dat hoer toe behoerde int koer ende alre wegen. Sie hadde horen psalter geleert,
doe sie noch

1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)
7)
b)
8)
c)

d)

andachtelijc, godsdienstig gestemd; verg. 1a.
Int iaer ons here. 134d.
Bijgeschreven.
‘ontbieden’, aanzeggen, laten weten, mededeeēn.
last, hier vrouw., 5b mann. Zie over de verschillende geslachten van het woord VAN HELTEN,
Middeln. Spraakk., Gron. 1887, blz. 351 volg.
lichte, ongeveer.
21 Januari; ‘sante Agn avent’ is de dag, daaraan voorafgaande.
gecleedet, ingekleed, als nieuweling (novitius, novitia) opgenomen in het klooster.
Op de inkleeding (investitio) volgde het proefjaar (annus probationis); hierna werd afgelegd
de gelofte (professio).
dat novicyus suptijl, het voornaamste kleedingstuk der novitii (-tiae): een koorhemd van wit
linnen en zonder mouwen.
Voor de inkleeding der novitiae in de Windesh. vrouwenconventen verwijs ik naar de
Constitutiones, pars III, cap. 1 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 282-285; verg. blz.
384-387).
Zie over de conversbroeders (conversynne = converszuster) te Windesheim en in de daarmede
verbonden kloosters ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 111-115.
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1)

ionck was; dat quam hoer nu seer like . Int iaer ons heren m cccc ende viij op sante
a)
2)
+
remygius dach worden daer vij iongen gecleèt; die worden hoer bevalen, ende
+
+
1408
was daer meystersche van. Die iongen hadden sie seer lief ‖ ende hielden sie
voer ene grote hillige, als sie ock was, want al hoer leven was hillich ende stichtich. +5b
Int iaer ons heren m cccc ende ix waert sie supprioerynne. Daer na, doe men
+
b)
+
schref m cccc ende xij , doe waert sie pryoerynne gecaren omtrynt sante Iohannes
+
c)
1409
misse , dat hoer seer swaer was, ende maecktet den vaders alte suer, eer siet
+
1412
consentieren wolde. Mer ten lesten moste siet toelaten, al hoe node dat siet dede.
3)
Sie was hijr gevlaen om van alsulken last verloest te warden, mer men en can
gode niet ontvlien. Sie reygeerde hoer kinder, die hoer god toevoegede, seer
eersamlijck ende goddienstelijc myt enen oetmodigen vurigen herten Ende was
4)
hem seer stichtich in al horen seeden, want sie sochte ende meende onsen lieven
+
5)
heren inder waerheit. Ende die susteren hadden sie lief ‖ ende ontsegen sie myt
+
groter reverenciën.
5c
6)
- Hoer leringe was seer vurich als ene barnende vlamme, soe dat hem die
7)
susteren seer te lijden hadden , alst soe gevyel dat sie niet wesen en mochte int
capittel of anders, daer die susteren vergadert weren Dat ons plach te duncken dat
8)
wy daer groten schaden by hadden. Hoer leringe was toe herdende totten doechden
ende ons selven wt te gaen ende ons tot sterven te geven Ende pijnen ons te
veroetmodigen onder malcanderen ende die mynneste te wesen Ende pijnen ons
9)
die doechden te stelen ende enen anderen in doechden baven te gaen Ende
mynnen die doegeden in enen anderen ende veroetmodigen ons dat wy noch soe
+
niet en sijn ende dencken dattet onser versumelheit schult is Ende ummer vlijtich
+
te wesen ‖ altoes waer dat wy conden ende mochten onse herte
5d

1)
a)
2)
b)
c)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

like, te pas.
1 October.
worde.
Dit jaartal wordt ook opgegeven ms. 8849-'59, fol. 152 v; maar volgens 160d is S. St. in 1414
priorin geworden.
Bedoeld wordt òf 24 Juni (Johannis Bapt. nativ.) òf 27 December (Joh. apost. et evangelista).
gevlaen (= gevloen), van ‘vlien’.
o

‘soeken ende menen’ is een term der devoten. Zie Mnl. Wdb. op ‘m e n e n , 1ste art., n . 1’.
ontsegen (= ontsagen), van ‘ontsien’, ontzag hebben voor.
leringe, onderwijs; in den volg. zin concreet: inhoud van het onderwijs, geloof.
‘hem te liden hebben’, iets niet kunnen verdragen, ergens leed van hebben.
‘toeherden’, opwekken, aansporen.
‘hem selven utegaen’ (zichzelven verloochenen), ‘hem geven tot sterven’ (nl. tot het afsterven
van zichz.) en ‘die doechden stelen’ (het werk van anderen in stilte voor hen doen, zonder
dat zij er iets van merken) zijn termen der devoten. Een sterk voorbeeld van ‘die doechden
stelen’ vindt men 174a-b.
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1)

by onsen lieven heren te hebben ende an hem te cleven Ende hem te belyen onse
2)
cranckheit ende onse ontblijven Ende bidden hem hertelike omme hulpe den
3)
conynckliken wech der doechden te wanderen, nyet af te neygen ter rechterhant
noch ter luchterhant. Dat is: dat wy in voerspoet ende in wederspoet altoes biden
doechden sullen blijven Ende dat wy onsen lieven heren hertelike solden mynnen
ende hem myt vuriger begeerten anhangen Ende die dinge die wy schuldich weren
te doen ende te holden dat wy dat myt vueriger vlijticheit solden doen Want den
a)
4)
blijden gever mynnet god . Sunderlinge was sie ene toeherdester totter mynnen
+
godes, want sie was overvloedelike vol van sijnre mynnen. Ende sie hadde sun- ‖
+
5)
6a
derlinge liefte totten genen die sie merckte ende gevoelde dat sie onsen lieven
6)
heren lief hadden ende hem puerlike sochten. Ende sie plach ons te leren dat wy
ons pijnen solden te comen by den genen, daer wy ons soe niet toe gheneyget en
voelden· ende hem mynlijck ende bedienstich te wesen, dat weer onsen lieven
heren soe rechte angename Ende wy solden daer sunderlinge gracie mede vercrijgen
ende alten groten vrede mede vercrijgen. Niet allene dit, mer in allen dingen daer
7)
8)
wy onser synlicheit ende onser naturen in contrarie voelden Dat myt mynnen
omme te helsen, al ist der naturen wat swaer, het gevet nochtans alten sueten
9)
10)
naesmack Hij wordt verlichtet in der graciën godes ende gaet voert van doechden
11)
in doechden .
+
- Sie was den susteren seer ‖ trouwe in vermanynge, beyde in den capittel ende
ock daer buten, alst die saeken eyscheden. Ende als sie gene saeken en hadde, +6b
12)
soe vant sie yo wat ❘ want sie bekende die hongerige begeerte der susteren
13)
Want wt herteliker lieften segede siet hem, ende des gelijkes nemen siet ock. Sie
maeckte vaeke van een dinck een gebreck, dat meer te prijsen was inden susteren
dant een gebreck was Omdat sie ondertijden niet en wiste waer siet nemen solde
hem broet te geven, daer hem in den geeste na hongerde. Ende als sie

1)
2)
3)
a)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

‘cleven aen onsen lieven Here’ (term dev.), aan o.L.H. verkleefd zijn.
ontblijven (de onbep. wijs als zelfst. naamw. gebruikt), tekortkomingen.
‘afneigen’, afwijken.
2 Cor. IX:7b.
ene toeherdester, iem. die een ander opwekt tot.
liefte, liefde.
lief hadde.
synlicheit, lust.
contraie.
naesmack, nasmaak; hier (met ‘suet’ verbonden) een aangenaam gevoel na het verrichten
eener goede daad. Verg. VERDAM, Die Spiegel der Sonden, dl. II, Leid. 1901, Woordenlijst
op ‘s m a c ’ en ‘s m a k e ’.
Ms. 8849-'59, fol. 153 v: huiusmodi homo.
‘voertg. van doechden in doechden’ is een term der devoten, evenals ‘voertg. in d.’, 1c.
yo, altijd, steeds (Westmnl. ie, Hd. je).
nement siet. Verg. eer siet overtrat, 32c; verboedent siet, 92c; vercreecht siet, 141d.
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die susteren vermaende of corrygeerde, soe weren sie meer begaen, om dat sie
1)
anxt hadden dat mater op hem tonpasse was· dan van der correxciën ofte
+
veroetmodegynge die sie gecregen hadden Ende gengen tot hoer ende beden
+
oetmodelike vergif- ‖ nisse ende dat sie hem geerne beteren wolden: dat sie
6c
2)
ummer vry tot hem wesen solde. Sie oefende die susteren myt oetmodigen
3)
clederen, suptijlen ende weelen , geschoert ende gelappet Ende sie plach hem wal
4)
enen schorteldoeck opt hovet te setten ende der gelijck. Ende die knopen die van
5)
den oelden slaeprocken gesneden weren, dat weren sommyger curyoesen susteren
pater nosteren. Ende onderwijlen worden sie van hoer geoefent myt oetmoedigen
6)
7)
werken· als broet te bidden int reventer myt eenre schottelen of dier suster voete
8)
te cussen an der tafelen Of te venyen · ofte ene roede opten rugge te dragen of
dier gelijke dinge, die alte vele weren te noemen. Ende wie dat sie aldus oefende,
+
dat weren die alre lieveste kinder gehieten van den genen, dien ‖ duchte dat sie
+
9)
6d
soe vry niet tot hem en was.
10)a)
- Dat celencium
waert daer gemynt ende die oetmodige werke te stelen die
ene den anderen bedienstich te wesen Soe dat sies onder tijden niet en wisten wiet
gedaen hadde. Of alster yet oetmodiges te doen was, die dan daer niet mede en
was, den dochte dat hem groet onrecht geschiede. Sie mynden oetmodighe werke·
11)
ende die snoetste cleeder ende die verwoerpenste rietschap in den arbeyde· ende
12)
die nederste stede.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
a)

11)
12)

tonpasse, ontevreden, verstoord.
vry tot (zie volg. kol.); ms. 8849-'59, fol. 153 v: petentesque ne quoquo modo minus libera
esset ad arguendum et exercitandum.
‘weel’ (= wiel), sluier; Lat. velum; Fr. voile.
schorteldoeck, schort, boezelaar.
‘curyoes’ (= curioos), vreemd, zonderling.
‘broot bidden’, bedelen.
reventer (ook ‘reefter’), eetzaal; Lat. refectorium.
venyen (ook ‘cniegebede vallen’), op de knieën vallen. Zie DU CANGE, Gloss. op ‘v e n i a r e ’
en ‘v e n i a e ’ (v e n i a e = inclinationes, vel genuflexiones religiosorum, quae Graecis
μετάνοιαι, quod ut plurimum in poenitentiam injungi solerent).
vry tot (zie vor. kol.); ms. 8849-'59, fol. 154r: aut magis dilecte pre ceteris ab his quibus
videbatur quod ad se tam libera non existeret ad ammonendum.
celencium (= silentium), het zwijgen.
Enkele bepalingen over het zwijgen in de Windesh. kloosters in het algemeen vindt men bij
ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 168; uitvoerige voorschriften daaromtrent in de Windesh.
vrouwenconventen in het bijzonder staan opgeteekend in de ‘Constitutiones’, pars III, cap.
13, pars IV, cap. 6, en vooral in het hoofdstuk: ‘S t a t u t a m o n i a l i u m d e s i l e n c i o
e a r u n d e m (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 299-300, 312-313, 319-322; verg. blz.
401-404).
die rietschap, de gereedschappen, de werktuigen.
‘neder’, laag.
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1)

2)

Dit is: te wanderen den conyncliken wech sonder alle suekelicheit van bynnen
ende van buten.
+
- Hoer en weren niet allene gehoersam die menschen, mer ock die onredelike
+
dieren, als die katte. Want hoer waert eens gesecht dat ‖ die katte die rotten
7a
plege op te eten ende dat sie daer sieck van waert. Doe verboet sïet der katten
dat sieder niet meer eten en solde, mer dat sie sij hoer solde brengen. Die katte
was hoer gehoersam ende en atter niet meer Mer sie brachte sie int reventer ende
legede sie op maters steede daer sie te sytten plach. Ende niet allene en worden
daer rotten gebracht, mer ock mollen.
3)
- Op een ander tijt doe quam ene katte int capittelhuys , doe men capittel hielt,
4)
5)
6)
ende was luytruchtich myt meven . Doe segede mater eersamlijc · ‘hoe laet die
vuyle katte, yaghet sie wt!’ Doe quam die katte ende genck langes op die matte
+
voer mater liggen, recht of sie hoer schuldich gaf. Doe hiet sie mater wt gaen ❘ doe
stont ‖ sie op ende genck wt ende was gehoersam, waer van dat hem die susteren +7b
seer verwonderden. Doe segede mater totten susteren: ‘siet, dese katte gevet u
een exempel der oetmodiger gehoersamheit,’ ende dergelijken woerde.
- Wonderlike grote mynne hadde sie onsen lieven heren vele zielen te wynnen Ende
a)
onse weerdige pater van wyndesem Iohan vos van hoesden en was daer ene wijle
niet seer toe geneyget vele personen hijr an te nemen. Ende sie waert op een tijt
soe seer ontsteken van bynnen, doe sie by hem was myt suster Elsbe hasenbroecks,
b)
die doe procratersche

1)
2)

3)

4)
5)
6)
a)
b)

wanderen - wech; verg. 5d.
suekelicheit (ook ‘eigensuekelicheit’), het zoeken van zichz.; sonder alle s., zonder eenig
zoeken van zichz., dus met algeheele zelfverloochening. Ms. 8849-'59, fol. 154r: abnegantes
seipsas et mortificantes foris et intus.
capittelhuys, kapittelkamer (de gewone plaats voor alle kloostervergaderingen); ‘cap. houden’,
vergaderen. Bovendien kwamen de Windesh. kloosterlingen, eenmaal per week, op den
Vrijdag-morgen, in de kapittelkamer bijeen tot het doen van zelfbeschuldigingen of onderlinge
aanklachten en tot het mitsdien ontvangen van terechtwijzing of straf; ook dit werd genoemd:
‘capittel houden’ (verg. ons iemand kapittelen). Midden in het vertrek lag eene mat gespreid
voor ‘die hem schuldich gaf’. Meer breedvoerig wordt dit onderwerp behandeld door ACQUOY,
Kl. te Wind., dl. I, blz. 168-175.
mewen, miaauwen.
eersamlijc, op een kalmen, bedaarden, fatsoenlijken toon; zonder zich boos te maken.
‘laten’, zich aanstellen
Zie over Johan Vos van Heusden ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 229-240.
Zie over de ‘procuratrix’ of ‘procuratersche’ in de Windesh. vrouwenkloosters de Constitutiones,
pars II, cap. 3 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 270-271; verg. blz. 367-369).
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was, ende segede hem hijr van. Soe en wolde hij daer niet an ende segede dat men
+
niet meer in nemen en solde dan men voeden conde· want het was hijr doe noch
seer arm. Doe ‖ waert sie noch vuriger ende segede: onse lieve here solde ons +7c
wal helpen. Doe hadde sie noch een deel stucke goldes in der kisten; dat wolde
sie hem geven ende segede wt vuricheit hoers herten: ‘Wy en behovens niet,’ mer
hij en woldes niet nemen. Niet lange daer na op een ander tijt onder ander woerden
1)
segede hij, als hem selven berispende: ‘Wat neme wy voer , recht ofte onse lieve
here aldus vele menschen conde voeden ende niet meer?’ Ende hij waert hijr in
van bynnen ontsteken, soe dat hiet doe consentierde dat wy doe voert an wal meer
2)
3)
personen in mosten nemen . Aldus synne wy gecamen baven dat getal van vijftigen.
+
- Sie hadde onse vaders ende recktoers in groter weerdicheit ende was hem
+
4)
7d
geheel ende ‖ gaf hoer daer oetmodelike onder myt alre gelatenheit. Sie plach
5)
hem hoer guetduncken wal te seggen ende liet hem dan daer mede bewerden ,
hoe dat sie daer in deden Mer sie volgeden hoer gemeenlijc, want sie sochte ende
meende onsen lieven heren in allen dingen· ende dat voelden die vaders ock
grondelike van hoer. Sie hielt hoer soe cleyn ende neder onder hem, dat sie op hoer
6)
7)
begrijp niet en stont Mer sij bevalt onsen lieve heren ende badt hem dat hiet also
8)
doer die vaders wolde schicken ende voegen alst hem behagelijcxt weer ende als
hiet hebben wolde. Niet lichtelike en dede sie wat buten paters consent, sie en
vragedet hem of lietet hem vragen Ock in cleynen dingen, die sie wal oerloven
+
mochte of doen: dat dede hoer grote oetmodicheit Want dat was hoer vredelijc ‖
+
9)
8a
ende het maeckte geheelheit tusschen hem beyden. Dat hadde sie van der
godliker graciën dat sie die godlike wijsheit aldus reygeerde Niet allene in deser
saeken ofte in desen dele, mer in allen dingen na dien dat sie becande dattet wesen
a)
solde. Onse weerdige pater here ioest , een pryor inden briel, die was hijr een
wijltijds

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
a)

‘voernemen’, zich voorstellen, bij zichz. iets vaststellen; ms. 8849-'59, fol. 154 v: Quid est
quod attempto? De leesteekens en de verklaring, door OPZOOMER gegeven, Kl. v. Diep., I,
13 (Wat neme wy voer recht, Wat matigen wij ons aan, nl. te beoordeelen) zijn onjuist.
mosten, mochten.
nenen.
‘enen geheel sijn’, zich geheel naar iem. schikken, zich aan iem. onderwerpen. Zie, wat deze
plaats betreft, Mnl. Wdb. op ‘g e h e e l , no. 3’.
‘enen laten bewerden’, iem. laten geworden, iem. laten begaan.
‘op sijn begrijp (niet en) staen’, (niet) op zijn stuk staan.
onsen lieue heren: 94c, 101a, 129c, 161a. Misschien naar analogie van de apocope der ‘n’
bij eenige tegenw. deelw., VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 407-411.
schicke.
geheelheit, innigheid, eenheid.
Heer Joost of Jodocus is eerst rector geweest te Diepenveen, later prior geworden in het
Windesh. mannenklooster Rugge bij Brielle.
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recktoer, eer hij daer pryor waert Ende was een cloeck wijs verstandel man. Die
1)
2)
plach van hoer te seggen datmen alsulken wijsen verlichten vrouwen persoen
niet en solde vinden tusschen hijr ende romen Ende die also vervullet was myt
alsulker vlammen der mynnen godes ende begeerten zalicheit der zielen. Ende
want hij dit in hoer bekende, soe hadde hij sie in also groter weerdicheit, dat hij sie
+
also seer ontsach Alst die saeken eyscheden ‖ dat hij hoer toe solde spreken, dat
+
3)
8b
al sine natuer bestoten waert van rechter reverenciën Om die overvloedige
gracie die god in hoer gestort hadde.
- Op een tijt was sie merckelike wat becommert myt wtwendigen dingen, als sie
niet vaeke en plach. Doe sprack hoer onse lieve here Ihesus apelike toe myt eenre
sueter stemmen seer mynlijc Ende segede hoer dat sie wal te vreden solde wesen:
4)
hij solde sie wal besorgen . Doe bleef sie te vreden ende was seer wal gemodet.
5)
- Onse lieven here plach vaeke medesprake myt hoer te hebben· beyde
inwendelijc ende wtwendich Mer ny en hadde hij hoer voer der tijt soe rechte suetelike
+
toe gespraken als hij op dat pas dede. Sie hadde alle wege een groet betrouwen
+
op hem, mer doe waert sie noch meer gestercket ‖ ende gevestiget in hem te
8c
6)
betrouwen. Sie was altoes vurich vele personen an te nemen om dat gewyn der
zielen, mer doe waert sie noch vuriger. Ende al dat hoer onse lieve here toe sande,
7)
sie weren arm of rijke: daer sie onsen lieven heren in voelde te wesen , die nam
sie in Mer sie placht hem wal al doer suer laten te warden ende segede hem seer
8)
swaer dinge voer te doen , die nader naturen niet genoechlijc en weren. Ende die
daer toe bereyt weren ende niet of en lieten te cloppen ende te bidden, die cregen
9)
hoer begeerte. Hijr in proefde sie sij iersten, oft hem ock ernst weer. Ende als si
10)
11)
daer gecamen weren, so infermeerde men sie tot alre oetmodicheit ende cleynheit
12)
+
Ende te staen ende te dringen na den oetmodichsten ende snoetsten werken
+
Ende hem tot swij- ‖ gen te geven
8d

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

segge.
‘verlicht’, vroom, met goddelijk licht bestraald.
‘bestoten’, beroeren, schokken; verg. 15b.
besorgen, zorg dragen voor, verzorgen.
medesprake (Lat. colloquium), samenspraak, gesprek; hier gemeenschapsoefening door het
gebed.
dat (einde reg.) dat.
daer - wesen, d.i. waarvan zij begreep dat zij handelden uit het rechte beginsel, dat zij vroom
gestemd waren.
segede - doen, zij zeide vooruit dat zij ... zouden moeten doen.
Bijgeschreven.
Dit ‘daer’ wordt opgehelderd door het Latijn; ms. 8849-'59, fol. 155 v, heeft: introducens eas
ad scolam - er kan ook gelezen worden ‘stolam’ - spiritualem.
‘infermeren’ (= informeren, 23d), onderrichten.
‘staen ende dringen na’; verg. ms. 8849-'59, fol. 155 v: ad humilitatem et humilia iugiter
anhelare insistere quoque vilioribus et abiectioribus operibus.
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ende tot allen gueden goddienstigen werken Die noet weren tot een guet fondament
1)
te leggen eens geesteliken tymmers .
- Als die personen aldus hijr wiessen, soe wies ock dat tijtlike guet ende ock mede
dat geestelike guet. Dat saet wies opten salre, dat broet in den aven, die spijse in
den kelre· ende die susteren wiessen in meerre vuricheit. Ende sie plach ons te
seggen: ‘also lange als wy guede kinder weren ende geven ons tot oetmodiger
gehoersamheit ende onderlinger mynnen,’ Soe betroude sie onsen lieven heren toe
2)
dat hij ons niet en solde laten . Sie plach den armen ende ock den armen
3)
vergaderingen myldelike mede te deylen van dien dat ons god verleende. Ende
+
sie plach den vergaderingen te raden dat sie vlijtich solden we- ‖ sen onsen lieven
heren vele zielen te wynnen sij wolde sijn borge warden, het solde hem daer wal +9a
mede gaen. Dat betroude sie onsen lieven heren toe· also grote mynne hadde
sie tot zalicheit der zielen. Ende het genck hem daer ock wal mede, soe dat sie hoer
te seggen plegen dat onse lieve here hoer belofte vervullet hadde· ende dat hij sie
4)
wal gequijtet ende gevryt hadde Daer sie onsen lieven heren seer dancber van
was.
- Op een tijt wasset grote duertijt, ende wy hadden onse saet vercoft, also dat wy
5)
6)
niet vele beholden en hadden dan tot onser meyers huyse hijr ende daer ij of drie
7)
8)
mudde, dattet over al niet vele en droech . Ende dat selve gaf onse eerweerdige
+
mater al heymelijc den armen vergaderyngen ende den armen· dat- ‖ tet onse pater
niet en wiste. Ende als hij daer omme sende, soe wast al en wech. Ende doe dat +9b
die devoete vader hoerde ende vernam, die genoemt was here henrick van
a)
harderwijck - ende was een brueder van windesem - Die nam dit swaerlijc van
mater ende segede dat sie soe vele by hoer selven niet en mocht en wech geven·
9)
ende hadde hem daer merckelijc in te lijden . Doe segede sie: onse lieve here soldet
versien dat wy geen gebreck hebben en solden, alst ock geschiede. Want onse
10)
lieve here oeckte dat saet dat wy noch beholden hadden, beyde weyte ende rogge,
des niet vele en was Dat wy geen

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
a)
9)
10)

‘een guet fondament leggen eens geesteliken tymmers’ is een term der devoten.
laten, verlaten, in den steek laten.
‘vergaderinge’, frater-, zusterhuis, klooster, enz. Teuthonista (uitg. VERDAM): v. van geistliken
huysen of personen, conventus.
‘quiten ende vriën’, d.i. quite ende vri maken, doen wat iem. gezegd heeft, iem. in staat stellen
om zijn woord gestand te doen.
hadde.
‘meier’, rentmeester, opzichter.
over al, in het geheel.
‘dragen’, bedragen.
Daar ingekleed in 1414 (ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 268).
‘hem te liden hebben’, ontstemd zijn, iets niet kunnen velen.
‘oken’ (oeckte = oockte), vermeerderen.
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1)

gebreck en hadden, hent dattet nye an quam. Ende daer en baven
+
vermennichvoldichde onse lieve here dat saet also opten lande Dat wy soven ‖
+
hondert mudde saets meer cregen dan des iaers daer te voren. Doe segede
9c
2)
onse pater dat onse lieve here mater overvloedelike gequijtet hadde· ende liet
3)
sie voert an betien .
- Op een ander tijt wast ock ene merckelike duer tijt, ende sie deylde den armen
vergaderingen ende den armen mede dat selve dat wy hadden. Doe versacht onse
lieve here ock dat wy des iaers daer na so vele sades van een stucke landes cregen,
4)
dat men na weerden dat lant daer wal omme ghecoft solde hebben.
- Sie was seer betrouwende in onsen lieven heren· ende hadde een milde herte
+
ende apene hande totten armen ende behoeftigen Want sie plach alle iaer van elker
vrucht die ons god verleende, een schepel ‖ om gods willen te geven Ende een +9d
a)
thonys verken te mesten ende gaf dat den armen klercken toe deventer.
5)
- Sonderlinge vlijtich was sie in horen hantwercke te doen ende ook te spreken
myt den susteren, alst noet was ende redelike saeken eyscheden Als in saecken,
6)
die der zielen angengen, te vorderen in voertgange· of te troesten ende te leren
die in drucke of in becaringe weren.
b)
- Niet geerne en genck sie totten spreckvinsteren ende seer selden, als siet of
wesen mocht. Mer alst redelike saeken eyscheden of als sie wiste dattet noet was
om zalicheit der zielen Of dat yemant bedrucket was in den geeste of in becaringen
7)
+
ende in bangycheiden weren Om alsulke saeken soe verwan hoer die mynne, dat
+
sie daer plach te ‖ gaen. Den was sie dan soe troestelijc ende leerlijck ende
10a
8)
toesprekelick, dat sie des lange te bet voeren · sie weren man of vrouwe Ende
gengen seer wal

1)
2)
3)
4)
a)
5)
6)
b)

7)
8)

nye, nieuwe
gequijtet; zie de aant. bij ‘gequijtet ende gevryt’, 9a.
betien (ook 4b), begaan.
na weerden, wat de waarde betreft; ms. 8849-'59, fol. 156v: ita ut ager quidam tantum seminis
produceret. quantum ager ipse valebat in precio.
Zie over het mesten en slachten van Sint-Antoniusvarkens ten behoeve der armen MOLL,
Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. iv, Utr. 1869, blz. 246 volg.
‘hantwerck’, vrouwelijke handwerken.
vorderen, bevorderen, van nut zijn.
Korte mededeelingen over de ‘spreekvensters’ en het ‘gaan naar de spreekvensters’ staan
opgeteekend in het hoofdst. D e l o c u t o r i o in de Constitutiones, pars III, cap. 15 (Arch. v.
Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 301-302). Van de spreekvensters wordt daar gezegd: Sint autem
fenestre locutorii ferro cancellate, clause et velate; verg.het hierop volgende hoofdst.:
Q u a l i t e r c l a u s u r e f e n e s t r e e t r o t e f i e r i d e b e n t (Arch., blz. 302-303).
Zie verder over dit onderwerp: H o e m e n t e r s p r e e c v e i n s t e r e n g a e n s a l
(in de Werken van Jan van Ruusbroec, uitg. J. David, dl. IV, Gent, 1861, blz. 85-87).
dattet noet was - weren; zie, wat deze constructie aangaat, STOETT, Beknopte Middeln.
Spraakk., Syntaxis, 's Gravenh. 1889, § 442.
dat - voeren, dat zij daar lang genot van hadden, daar lang de zegenrijke gevolgen van
ondervonden.
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getroestet van hoer Ende weren blijde dat sie hoer geweerdiget hadde hem toe te
1)
spreken· ende dan dochte hem dat hem die reyse wal verset was, die sie daer om
gedaen hadden.
- Seer vlijtelike hielt sie hoer choer nachtes ende dages ende dede horen dienst
seer eersamlijc ende goddienstelijc in allent dat hoer toe behoerde, also lange als
siet vermochte Iae vaeke baven hoer naturlike crachten, dattet ons te verwonderen
2)
plach. Mer dat wrachte in hoer die indrift der godliker mynnen dier sie vol was Want
+
die vander mynnen gods gereygeert woert, die vercrijget cracht ende ‖ wijsheit
+
baven naturen, als in hoer te merken was. Sie was inden godliken dienste als
10b
3)
een seraphijn, ontsteken mytten brande der godliker mynnen Dat wy hoer
ansichte segen ontsteken als ene vurige vlamme Want sie en condes vaeke niet
wal verbergen, wy en wordens gewaer. Sie was in der waerheit ene vurige vlamme;
want waer dat sie was, hoer gemynde brudegom was hoer altoes tegenwordich in
horen herten Welken sie lief hadde ende mynde baven al dat is ende ummer warden
mach Als onse lieve here op een tijt vertoende eenre suster, die wat op hoer
4)
gepassineert was . Dese suster sach een alten genoechliken schonen velt, dat
+
wonderlike schone vercyrt was myt mennigerhande blomen Ende mydden in dat ‖
+
velt was een groet gloyende vuer ende daer genc ene grote vlamme wt hent
10c
totten hemel toe Ende baven in der vlammen daer was een alten schonen ansichte
in. Doe waert der suster gevraget, of sie dat ansichte niet en kende· doe segede
sie: ‘neen.’ Doe waert hoer gesecht dat sie noch bet solde toe sien; doe sach sie
5)
noch bet toe. Doe waert hoer echter gevraget, of siet noch niet en kende· doe
antwaerde sie ende segede: ‘Ist onse mater niet, soe en weet ic niet wie dattet is.’
Doe waert hoer weder geantwaerdet: ‘sie ist, ende aldus staet sie sovenwerf des
dages voer dat ansichte godes In alsulker vlammen der godliker mynne omme
+
zalicheit der zielen Daer omme soe hoet u op alsulken persoen passiën te hebben.’
+
6)
10d
‖ Ende sie waert verloest voert meer enyge passiën op hoer te hebben.
- Hoe weeckelic of hoe sieck dat sie was, sie plach hoer mettene des nachtes te
lesen, so lange als sie hoer getijde holden mochte Ende voert die ander getijden,
elck na hore ordynanciën. Onder myssen was sie selden sonder overvloedige tranen
7)
8)
ende myt groter ende overvlodiger graciën der vuricheit overstort .

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

verset, vergoed, beloond.
indrift, gloed, aandrift.
‘brant der godliker mynnen’, ‘vlamme der godl. m.’ (volg. kol.) en ‘brant der m.’ (11d) zijn
termen der devoten.
die - was, die tegen haar ingenomen was. De uitdrukking komt ook voor 12d (verg. 13a: die
gepassineerden, en 10c: op alsulken persoen passiën te hebben).
echter, andermaal.
Bijgeschreven.
ouerulodi (einde reg.).
‘myt graciën overstort’ is een term der devoten.
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- Wonderlike oetmodich ende cleyn was sie in hoer selven, niet van naturen mer
1)
van graciën. Die cleyne in vallen der gedachten die weren hoer also swaer, als oft
sware sunden geweest hadden. Ende die plach sie soe te clagen ende te belyen
2)
onder die susteren, als oft sware sunden geweest hadden. Ende baven al in der
+
bijcht plach sie hoer gebreke soe oetmodelike te be- ‖ lyen voer onsen pater myt
+
3)
11a
soe overvlodigen tranen, dattet voer dat bijchtvenster plach te laten , als oft daer
4)
myt water begaten hadde geweest Also swaer was hoer dat myddel tusschen
5)
onsen lieven heren ende hoer. Dat dede dat grote bekennen ende dat overvlodige
licht der godliker graciën, dat in hoer gestort was Soe dat sie in hoer niet lijden en
mochte soe wat niet puerlike god en was ofte omme god.
- Op een tijt quam een suster tot hoer inden choer ende hadde sie geerne gehad,
daer sie sat ende was becummert myt horen gemynden. Doe segede sie hoer toe·
‘ic moetet ummer iersten crijgen, eer icket u geven sal.’
+
- Soe wanneer dat hoer wat beyegende, dat hoer swaer was van bynnen of van
+
buten, soe hadde sie voer ene manier dat sie haesteli- ‖ ke daermede liep tot
11b
onsen lieven heren myt enen groten betrouwen ende bad hem omme hulpe Op
dat hoer herte ende gemoede den dingen niet onder geworpen en worden Want sie
en conde niet lijden dat enich myddel tusschen god ende hoer was. Ende onse lieve
here quam hoer dan vluchtes daer in te hulpe.
+
- Int iaer ons heren m cccc ende xvj op die hochtijt van pinxteren of des hilligen
+
a)
1416
sacramentes dach , als die susteren comunyseerden Soe apenbaerde onse
6)
lieve here eenre novyciën die grote bernende begeerte, die mater hade tot onsen
lieven heren in den hilligen sacramente. Hijr weren op die tijt een deel novicyen, die
7)
bynnen dat slot ny gecomunyseert en hadden. Doe vrageden sie der suppriorynnen,
+
b)
geheyten suster lijsabeth van delft , hoe dat sie ‖ hem hebben solden. Doe hiete
sie hem doen dat sij nauwe toe solden sien, hoe dat die susteren deden: dat sie +11c
ock

1)
2)
3)
4)
5)
a)

6)
7)
b)

‘inval’, opwelling.
swaren. In plaats van ‘als oft - hadden’, uit den vorigen zin bij vergissing gekopieerd, heeft
hier in den oorspr. tekst waarsch. iets anders gestaan.
laten, er uitzien.
myddel (ook in de volg. kol. en 69b), eene zaak die belemmerend tusschen beide komt,
scheidsmuur.
dat grote bekennen (term dev.), het diepe inzicht.
Paus Urbanus IV heeft in 1264 bepaald, dat overal in de Kerk op Donderdag na Trinitatis de
Sacramentsdag (dies sacramenti corporis Domini) zou gevierd worden. Trinitatis is de Zondag
na Pinksteren.
hade: 1b, 77c.
slot, klooster.
Zie over haar 130b-133c.
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a)

soe solden doen. So was daer een novicy, geheyten suster anna schulten , die
1)
seer bederflike toe sach, als men dat teyken gaf mytter schelle dat die susteren
2)
solden gaen totter comunyseringe . Soe sach sie dat mater wt horen stoel genck
ende hadde ene barnende waskerse in hoer hant, ende die brande als ene fackele.
Daerwt te merken is, myt hoe groter barnender begeerten ende vuriger mynnen dat
3)
sie totten hilligen sacramente genc . Op die ander tijt daer na, als men weder totten
4)
hilligen sacramente solde gaen, soe merckte si daer echter op Want sie meende
+
dattet ene manier geweest hadde dat mater also solde doen, ‖ mer doe en sach
sies niet. Doe dachte sie dat hoer op die hochtijt also boerde te doen. Op een tijt +11d
b)
c)
soe was sie by der costerschen , geheyten swene ter poerten · Dier vragede
sie, of mater in die hochtijt myt sulker kersen ten hilligen sacramente plege te gaen,
ende anders niet. Doe segede sie: sij en wiste van geenre kersen. Doe sie dat
5)
hoerde, soe waert sie bevaren ende sweech· ende dachte dat ene apenbaringe
6)
weer van gode hore hillicheit ende die brant hore mynnen.
d)
- Ende ock soe segede onse weerdige pater van hoer, als si comunyseerde· dat
hij dat sacrament quijt waert wt sijnre hant, dat hij niet en wiste waer dattet bleef
7)
+
8)
Dat hij seer begaen waert ende anxt hadde dattet hem ontvallen weer . Ende als
+
sie hadde dat sie begeerde, ‖ stont sie op ende genck myt horen gemynden
12a
heren ende brudegom in vreden. Hijr wt is te merken, hoe grote begerte onse
lieve here hadde te rusten in hore zielen. Ende wtermate grote begeerte hadde sie
9)
onsen lieven heren te ontfangen in den hilligen sacramente. Ende als sij dat
e)
ontfangen solde, soe en conde sij na metten niet geslapen, eer sie dat ontfangen
hadde

a)
1)
2)
3)
4)
b)
c)
5)
6)
d)
7)
8)
9)
e)

Zij is gestorven 20 April 1467 (MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’ - in zijne Vita .. Elis.
van Heenvliet -, p. 230).
bederflike (van ‘bederve’, nut), eig. zooals noodig is; hier streng. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd.
Handwörterb.: b e d e r v e l i k , tüchtig, gut, probus.
conunyseringe.
In margine.
echter, andermaal.
Over de ‘sacrista’ of ‘costersche’ wordt gehandeld in de Constitutiones, pars II, cap. 8 (Arch.
v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 277-280; verg. blz. 377-379).
Zie over haar 136a-137a.
bevaren, ontsteld, van streek.
De 2de naamv. ‘hore hillicheit’ is in het volg. ‘die brant’ verwaarloosd. Ms. 8849-'59, fol. 158
v: cogitans quod dominus visione tali feruorem amoris matris Salome manifestasset.
Volgens ms. 8849-'59, fol. 158r: pater Iodocus.
‘begaen sijn’, verlegen, ontsteld zijn.
dattet - weer, d.i. dat de hostie hem ontvallen, op den grond gevallen was.
Bijgeschreven.
Bekend is, dat de canonieke, d.i. de canonisch voorgeschreven uren voor de dagelijksche
godsdienstoefennigen, heetten: matutina (metten), prima (prime, prijmtijt), tertia (tercie), sexta
(sexte), nona (noene, none), vespera (vesper) en completorium (complete).
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Mit also hongeriger begeerten verlangede hoer dat sie der tijt nauwe verbeyden en
conde· Op een tijt griep sie suster swenen ter poerten in den arm, die doe costersche
was, myt overvlodigen tranen ende en conde die woerde nauwe wt brengen wt
+
driftiger begeerten, die sij op die tijt hadde Dat hillige sacramente te ontfangen: also
+
was sij ont- ‖ steken in sijnre mynnen. Als sie dat hillige sacramente ontfangen
12b
solde, so ontfenck siet myt also vuriger mynnen ende begeerten Ende myt soe
overvlodigen tranen ende myt soe groter devociën. Ende sie plach hem te bidden
dat hij hoer leste spijse wolde sijn Dat sie ock vercreech in horen lesten, als sie te
bidden ende te begeren plach.
1)
- Mit dit gebedeken plach sie onsen lieven heren te neygen , als sie int choer
quam in der tegenwordicheit des hilligen sacramentes: ‘O hertelike lief, ic neyghe
dy· van al mijnre herten begeer ic dy. Die hillige drievoldicheit beware my! Die hillige
geest ontsteke my ende maeke my vurich ende verlichte my ende verenyghe my
mitti! O hertelike lief, des bidde ic dy.’
+

2)

- Soven of viij ‖ iaer voer dat sie of quam , plach sie vaeke al doer sieck te wesen,
so dat si alte seer begeerde verloest te warden van hore officiën Ende bad onsen +12c
3)a)
vaders den visyteres daer omme myt overvlodigen tranen. Wattan al plach siet
alle weghe te begeren, mer sunderlinge begeerde siet seer hertelijc op dat pas Ende
segede dat sie daer niet nutte toe en weer ende dat dit huys onder hoer vergenge
ende verslapte. Sie dede hoer beste daer toe dat ene iaer voer ende dat ander na,
mer die susteren en wolden sie niet over geven. Doe sij sach dattet niet wesen en
mochte, soe leet sie hoer oetmodelike, al hoe swaer dattet hoer was Want sie was
+
also verenyget mytten willen godes, dat sie anders niet en wolde dan god ‖ wolde.
+
4)
12d
Want sie bad hem alle weghe dat sijn liefste wille ende walbehagen altoes moste
geschien, want dat was hoer hogeste begeerte.
- Seer grote gracie hadde sie suetelike te dragen die cranckheit der susteren,
5)
beyde in den geeste ende in der naturen . Die geene die sie wiste dat op hoer
gepassineert weren, den was sie meer dan den anderen. Ende sunderlinge was sie
barmhertich over die gene die heymelike gebreken hadden, datmen van buten soe
niet sien en conde. Ende alst gevyel dat

1)
2)
3)
a)
4)
5)

‘neigen’ (met den 3den naamv. van den pers.), voor iem. buigen, nijgen; ‘onsen lieven Heren
neigen’, voor o.L.H. zich verootmoedigen.
of quam, elleptisch voor ‘of quam van hore officiën’, 15c.
visyteres, kloostervisitatoren.
Zie over de kloostervisitatie in de Windesh. vrouwenconventen de Constitutiones, pars I, cap.
1 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 252-258; verg. blz. 348-352).
moste, mocht.
‘die nature’, het (natuurlijke, zinnelijke) lichaam.
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die van sommygen die dat niet begrijpen en conden, veroetmodiget worden Den
1)
plach sie dan soe mynlike te hulpe te comen ende ondervenget also suetelijc. Ende
+
ondertijden soe en plach sie daer niet vele op te antwaerden ❘ dan: sie sal hoer
+
beteren, ‖ of des gelijcks Dat die susteren onder tijden daer van wat op hoer
13a
2)
cregen , dat sie den krancken also te hulpe quam. Ende dat dede sie daer omme,
3)
dat sie die gepassineerden niet stercken en wolde. Mer in anderen tijden heymelijc
allene plach sie sij te vermanen· ende ock bywijlen int apenbaer, alst noet was.
4)
Sunderlinge was sie besorget voer die gene die soe geen vervolch en hadden van
5)
horen vrenden , ende quam hem trouwelick te hulpe in hore weeckelickheit of
crancheit, heymelick ende apenbaer, ende gaf hem des hem noet was. Wat wille
wy meer seggen? ten is niet wt te spreken die gracie die god in hoer gestort hadde.
+
Sie was ons ene guedertierne trouwe moder, sorchvoldich voer enen yegeliken:
+
des hem noet was ‖ nader zielen of nader naturen, daer en spaerde sie
13b
geenrehande dinck an noch ock hoer selven nacht noch dach. Dese gracie hadde
sie al, doe sie noch to meyster gerijtes huys moder was. Want daer was ene suster,
die ene verborgene sieckte hadde, daer hoer seer banghe mede waert Ende men
en condes hoer niet ansien noch van buten an hoer merken. Sie hadde grote
crancheit des herten, soe dat sie eten moste, ende sie en mochte niet vele doen
6)
Soe datter niet één suster en was, die dat begrijpen conde, sonder onse mater.
7)
Sie brachten hoer water totten meyster, ende hij en conde daer niet in sien. Onse
+
lieve here voechdet alsoe myt hoer als hij vaeke myt sinen wtvercarnen pleget, die
hij te hants te huys wil halen. Die mo- ‖ ten iersten vercijrt wesen myt lijden ende +13c
myt veroetmodinge ende der gelijck Also dat sie hem wat gelijck mogen wesen,
8)
als si by hem comen. Ende als die meyster int water niet sien en conde, soe cregen
sie daer noch meer op. Mer sie hadde hoer daer soe oetmodelike ende lijdsaemlijc
in ende hoer toevlucht was allene tot onsen lieven heren ende onser weerdiger
mater. Ende onse gemynde mater hadde soe groet medelijden myt dese suster
ende en conde niet wal geloven dat die meyster int water niet en

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

‘ondervangen’, te gemoet komen, maar met het doel om iets te verhinderen, om de werking
van iets te onderscheppen.
wat - cregen, wat op haar te zeggen hadden, wat tegen haar hadden; verg. 14a: die also vele
kreech als sie.
stercken, stijven, verharden.
Na ‘die gene’ is doorgehaald de regel: ende guedertieren den genen.
die - vrenden, die niets aan hare verwanten of familie hadden, die van hare familie niets
konden gedaan krijgen. Met de door OPZOOMER gegeven verklaring, Kl. v. Diep., I, 22, aant.
2 (vervolch, reeks, rij) is ‘horen’ vóór ‘vrenden’ in strijd.
sonder, met uitzondering van, behalve.
water, urine.
niet, niets.
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condc sien Ende nam dat water ende genck daer al heymelike mede totten meyster
ende wolde selven horen wat hij daer van segede. Hij besaecht, mer hij en sach
+
daer gene sieckte in. Ende mater segede dat dier suster alte banghe waert. Ende
+
hij se- ‖ gede dat hiet wal gelovede dat hoer banghe waert, mer hij en conde
13d
hoer niet gehelpen. Doe sette hoer mater te vreden ende troestede dat sieke
goddienstige susterken in onsen lieven heren Ende dede hoer dat alre beste dat
1)
sie conde. Sie plach dat eten al heymelijc wt der coeken te crijgen ende gafvet
hoer. Ende ock was sie hoer in allen anderen dingen guedertieren, al dat sie dorste
ende vermochte.
2)
- Onse lieve here, die sijne wtvercarnen niet en verlaetet in der trijbulaciën , die
3)
hoer toevlucht tot hem hebben , die heeft sie dicwijl suetelike getroestet. Want sie
plach onsen lieven heren vaeke by hoer sien gaen also beblodet ende geslagen,
als of hij rechtevoert gegeyselt hadde geweest, welck hoer lijden seer verlichte.
+
Ende onse weerdige vader here Iohan brinc- ‖ kerinck hadde hoer doen hieten:
wanneer dat sie onsen lieven heren also by hoer seghe gaen, soe solde sie hem +14a
4)
seggen dat hij hen genge: sie en mostes also niet sien . Ende si was gehoersam
ende dede als hoer geheyten was· mer hij en genck niet eer heen dan als hij wolde.
Ende in den tijden, als men den susteren hoer gebreke plach te seggen, so waert
sie vaeke also glorioes gemaket van den anderen susteren, dat sie baven alle die
5)
anderen geenck Soe datter niemant van hem allen en was, die also vele kreech
6)
7)
als sie . Soe waert sie dan soe suetelike getagen in onsen lieven heren , dat sie
8)
9)
hore lede niet mechtich en was , so datmen sie daer heen dragen moste. Sie
+
hadde hoer daer soe stille ende goddienstich in overmyds horen gemynden
+
brudegom, ‖ die hoer hulper was. Doe die hoege gloriose brudegom sine bruyt
14b
aldus glorioeslijc hadde laten vercijren, soe haelde hij sie myt groter weerdicheit
10)
te huys Op dat sie hem stedelike in der ewicheit gebruken solde ende in sijnre
genoech-

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

crijge.
‘tribulacie’ (term dev.), verdrukking.
hebbe.
sie - sien, zij mocht, zij kon - des niet, eig. niets van hem, d.i. hem in het geheel niet - zóó
zien.
De zin is: zij hebben meermalen, juist door haar te beschuldigen en alzoo haar lijden te
verzwaren (zie 13b-c: Die moten iersten vercijrt wesen, enz.), haar ‘glorioes gemaket’, beroemd
gemaakt, verheerlijkt, d.w.z. eene plaats haar verzekerd onder de gezaligden verre boven
die van alle anderen. Ms. 8849-'59, fol. 159 v: In diebus vero correptionum nulla sororum ab
omnibus ita aspere et dure corripiebatur .. ut ista soror.
die - sie (verg. 13a), die zoozeer aangevallen, beschuldigd werd als zij.
getagen in onsen lieven heren (term dev.), getroost door o.L.H.
Ms. 8849-'59, fol. 159v: ut vires corporeas in omnibus membris amitteret. Zie, wat deze plaats
o

9)
10)

aangaat, Mnl. Wdb. op ‘m a c h t i c h , 1ste art., n . 1’.
daer heen dragen, wegdragen.
gebruken, genieten, smaken.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

26
liker tegenwordicheit hoer inder ewicheit verblijden myt groter eren ende
overvloediger vrouden Voer dat corte lijden dat sij om sinen willen geleden hadde
a)
myt groter verduldicheit. Ende sie starf an dat roede water ; want dat genck hoer
of, doe die brudegom mytter zielen heen was. Ende sie liet hem te testamente die
groete goddienstige lijdsamheit. Doe waert sie seer beclaget, ende hoer doechden,
die god in hoer gestort hadde, worden doe te rechte becant ende voert geset.
+
- Dat onse eerweerdige mater also wonderliken verlichten ver- ‖ standelen
vrouwen persoen was, daer segede onse weerdige vader here Iohan brinckerinck +14c
van, doe sie noch suppriorynne was. Want op een tijt waert hijr ene bequame
b)
ionge ionfer gebracht, die seer werlijc was, ende was horen olders ontgaen , om
dat sie hoer bekieren wolde Ende onsen lieven heren dienen. Ende als sie gebracht
waert in der tegenwordicheit onses paters here iohan brinckerincks in der priester
choer voert hoege altaer Ende sie myt hem sprack ende hoer menynge ende
begeerte hem geapenbaert hadde Soe waert hij alte male ontsteken in groter vuricheit
1)
- want hij was een alten groten mynre tot zalicheit der zielen - Ende ontfenck sie
2)
3)
+
4)
seer vrentelijc in een suster . Ende rechtevoert segede hij mede wt vuricheit sijns
+
‖ herten: ‘Suster salome sal u moder wesen,’ - die doe suppriorynne was -;
14d
‘spreket hoer toe ende weest hoer apenhertich. Ic en kenne geen alsulken
verlichten persoen in alsulken vurigen voertganck als sie is. Gevet u tot hoer ende
doet na horen raede, het sal u daer wal mede gaen. Sie is eene inwendige verlichte
c)
schouster in onsen lieven

a)

b)

1)
2)
3)
4)
c)

De ziekte der ongenoemde zuster is geweest waterzucht, zooals blijkt uit ms. 8849-'59, fol.
160r: Compertum est quod intus fuisset hydropica. quia ut talibus moris est defuncto corpore
rubea aqua (dat roede water) qua languerat intus effluere cepit.
In de ME. was het niet ongewoon, dat kinderen, vooral meisjes, die de wereld wilden vaarwel
zeggen, met dat doel stil de ouderlijke woning verlieten. Voorbeelden daarvan in ons hs.,
behalve hier ter plaatse: 106a, 130d, 153c. In het ‘Afschrift Moll’, waarover later in de ‘Inleiding’
gesproken zal worden, vind ik bij ‘doe sie horen olders al heymelike ontoech’, 106a, het
volgende in marg. aangeteekend: ‘Dat het wegloopen van kinderen van hunne ouders om in
een klooster te gaan, geen zonde was, bewees men uit het voorbeeld van den 12-jarigen
Jezus in den tempel Zie LUDOLPH. SAX., Vita Christi, cap XV, en de Dietsche vertaling in 't
Hoofdst.: h o e h i t o t i h e r u s a l e m o n d e r d i e l e r e r s b l e e f .’
mynre, minnaar, een die bemint of liefheeft.
‘vrentelijc’ (uit ‘vrendelijc’) is te vergelijken met de 17de-eeuwsche woordvormen: datelijk,
dootelijk, entelijk, nootelijk, enz. Naast ‘vrentelijc’ komt ook voor ‘vrentlijc’.
in een suster, tot, als eene zuster; verg. 61b: gecleedet in ene bruyt.
Aldus geschreven: uuricheit.
Zie over de ‘schouwers’ of visionarissen in de Windesh. congregatie ACQUOY, Kl. te Wind.,
dl. I, blz. 264-267. Een beroemd schouwer te Windesheim is geweest Hendrik Mande (gest.
1431), eene bekende ‘schouster’ te Diepenveen, behalve S. St., o.a. Elsebe Hasenbroecks
(zie 116d-117a).
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heren·’ dese en deser gelijke woerde segede hij van hoer. Ende sie dede als hij
hoer leerde· ende het genck hoer daer wal mede Ende sie waert hoer die lieveste
1)
mensche, daer sie apenhertich tegen was baven allen menschen.
2)
- Sie conde hoer der wtwendiger dinghe soe rechte wal ledich holden , want sie
+
wiste die wal bewaert en besorghet te wesen. Suster elsebe hasenbroecks was
+
procratersche ende hadde procratersche geweest van ‖ dier tijt dattet cloester
15a
a)
3)
iersten geslaten waert . Ende sie weren te samen één herte ende één ziele in
onsen lieven heren ende seer oetmodich onder malcanderen Want suster elsebe
4)
en dede niet sonder maters raet ende weten. Ende wanneer dat sie enyghe saeken
hadde, daer sie sunderlingen raet of hulpe in behoefde Soe bat sie onsen lieven
heren dat hiet mater in geven wolde als hiet hebben wolde. Ende wat hoer dan
mater riet of segede, dat nam sie, als oft hoer onse lieve here selven gesecht hadde.
Ende onder wijlen, als sie tot hoer quam om cleyne dinge, dat hoer van groter
oetmodicheit quam Soe segede hoer onse weerdige mater dat sie daer in doen
+
solde als sie meende dattet best weer. So genck sie rechtevoert ‖ heen ende was
+
5)
15b
gehoersam ende dede also. Seer neder weren sie tegen malcanderen ende
6)
7)
geheelhertich in sonderlinger mynnen Want sie worden beyde gereygert van den
hilligen geest, als hore beyder leven wal wt wijsede.
- Op een tijt soe badt een suster onser mater om een dinck dat hoer noet was,
ende sie oerlofdet hoer. Doe genc die suster ock tot suster elseben ende bad hoer
om dat selve ende en segede niet dat sie oerlof hadde van mater. Ende suster elsbe
8)
segede hoer dat sies niet geerne en dede · want oerlofde ment hoer, daer solder
wal meer wesen, diet ock geerne solden hebben. Ende als die suster hoerde dat
sie daer niet geerne an geweest en hadde, soe segede sie dattet hoer mater geoerloft
9)
+
hadde. Als sie dat hoerde, soe waert sie alte male bestoeten in hoer selven Ende
+
‖ noemde die suster by horen namen ende segede dat sie hoer ny in al horen
15c
10)
leven also vertoerent hadde, daer sie also in gemoyt was. Ende

1)
2)
a)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

tegegen.
Sie - holden, Zij kon zich ... met de uitwendige dingen niet inlaten (het tegenovergestelde van
het Ndl. zich met iets onledig houden).
De insluiting (clausura) van het Diepenv. klooster heeft plaats gehad 21 Januari 1408 (45b,
101b).
dattet - waert, dat het tot een ‘besloten klooster’ werd, d.i.tot zulk een, dat zich geheel van
de buitenwereld afscheidde.
niet, niets.
neder, ootmoedig.
geheelhertich, innig, met zijn geheele hart aan iem. hangende.
gereygert, geregeerd, bestuurd.
en (einde reg.) de·
‘bestoten’, beroeren, schokken; verg. 8b.
gemoyt, gekweld.
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dat was die saeke, want sie daer also vele tegen gesecht hadde, doet mater geoerloft
1)
hadde. Ende sie gafvet der suster sonder vertreck .
- Ommetrint x of xj iaer eer onse weerdige mater of quam van hore officiën, soe
2)
verhengedet onse lieve here dat sie wat geruert waert van der poppelsiën , mer
niet alte voel. Ende cort daer na quam sie by onsen weerdigen pater van windesem.
3)
Doe veroetmoedichde sie hoer als sie plach, mer nochtans doe vele mer , om dat
4)
sie daer wat saeken toe hadde. Ende onder ander woerden segede sie dat sies
+
nu soe wal niet sturen en conde in den synnen ende nu niet nutte daer ‖ toe en
+
5)
15d
weer. Iae wat sie bad van hore officiën verloest te warden, en wolde hij hoer
niet verhoren Mer hij quam hoer daer in te hulpe dat hij hoer segede: Soe wat sie
a)
dede, dat sij dat doen solde by raede der suppriorynnen ende der procraterschen.
Als die hillige oetmodige mater doe voert an dede· want al dat sie dede, dat dede
sie by hore beyder raet, al hoe cleyn dattet ock was. Ende doe siet soe rechte nauwe
6)
7)
maeckte , soe wast den susteren soe moylick in dattet hem voer quam hoe rechte
cleyn dat sie hoer daer in hadde. Doe segede hij dattet sine menynge niet geweest
en hadde dat sie also solde doen.
8)
- Ommetrint een iaer eer sie of quam , kierde sie hoer soe rechte seer van den
+
wtwendigen dingen Dat, als men hoer daer na vragede, soe en ‖ conde men van
+
9)
16a
hoer daer geene antwoerde op crijgen. Ende sie liet recht of sie hoer daer niet
op en verstont van groter oetmodicheit. Mer als men hoer segede van dingen, die
der zielen angengen of wat guedes wtter hilliger schrift of van yemants voertganck
10)
in doechden Soe waert sie, als of sie alte male veryoechde · ende waert altemale
ontsteken van bynnen Dat siet wal ontwaer worden, die myt hoer spreken ende an
hoer versochten.
b)
+
- Int iaer ons heren m cccc ende xlvj doe vercreech sie hoer begeerte, daer sie
vaeke ende lange na gearbeyt hadde Als dat sie verloest waert van hore officiën, +1447
c)
dat onsen weerdigen pater van windesem seer

1)
2)
3)
4)
5)
a)
6)
7)
8)
9)
10)
b)
c)

sonder vertreck, zonder uitstel, dadelijk, onverwijld.
‘pop(p)elsie’, beroerte, apoplexie. Zie KIL. op ‘g h e r a e c k t h e y d , p o p e l c i j e ’.
vele mer, veel meer.
wat saeken, eenige reden.
wol (einde reg.).
Margaretha van Ahuis (ms. 8849-'59, fol. 160 v).
‘nauwe maken’, nauw nemen.
in dattet, daarin dat het.
of quam, nl. van hore officiën.
hoe.
veryoechde, verjongde, jonger werd.
Dit jaartal, ook ms. 8849-'59, fol. 160 v voorkomende, is blijkbaar onjuist; lees volgens 160d
(verg. 18b-c): m cccc ende xlvij.
Wilhelmus Vos (ms. 8849-'59, fol. 161 r).
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+

swaer was te doen dat hij sie of sette. Ende segede: ‘Ic sal doen ‖ dat ic alte noede
dede; ic wolde dat sie xx iaer ionger weer, soe en wiste ic hoers gelijck niet. Ende +16b
wiste ic u een te haelen over hondert mylen, die hoers gelijck weer, die wolde ic
geerne halen.’ Aldus so absolveerde hij sie van hore officiën, welc hem seer swaer
1)
was te doen ende ons noch veel sware was te lijden Mer hoer oeltheit ende
a)
cranckheit eyschedet. Op des hilligen cruces verheffinge worde wy beroeft van
also trouwene moder ❘ dat ons niet over en genck sonder vele tranen· ende
2)
inwendigen versuchten ons herten Mer dat ophielt ons een luttel, want wi segen
dat sies niet langer en vermochte Het hadde ons anders onverdrachlick geweest
+
alsulken mater over te geven. Sie hadde altoes oetmodich ende goddienstich ‖ ende
+
seer vurich geweest in hore officiën. Mer doe sie of was, doe began sie hoer te
16c
oefenen inden doechden, alsof sie ene nye begynnende mensche hadde geweest
Die onsen lieven heren geerne myt herten ende myt begeerte genoech hadde
3)
4)
geweest ende in allen dingen te willen na al hoeren vermogen. Ende was ons
allen een exempel der doechden ende genck ons voer in alre sympelheit sonder
5)
alle bericht , in groter vuricheit. Want daer hoer herte overvloedelike vol van was·
dat voertbrachten dicwijle hoer zalige lippen myt vuriger wtsprake, seggende: ‘Och
6)
och, mochte icket noch begynnen!’ Dese grote begeerte te begynnen hielt sie byna
7) +
hent tot horen dode toe Dat sie dyt segede ende begeerde , om dat hoer dochte
dat ‖ hoer leven noch niet en was alst wesen solde ende als sie geerne geweest +16d
hadde. Ende gelijck als sij ons plach te leren, so dede sie nu ock selven Als dat
sie hoer gaf tot sympelre gehorsamheit sonder alle bericht Ende - cortelike gesecht
- tot allen doechden, ende sunderlinge totter mynnen gods ende hoers evenen
menschen.
8)
b)
- Die eerwerdige pryorynne die in hoer stede geset waert, Lijzabet van tyel ,
beval hoer dat officyum van rechter erweerdiger reverenciën· dat sij op die susteren
9)
solde sien opt spinhuys , als sie daer niet en weer.

1)
a)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
b)
9)

sware, zwaarder, moeielijker.
14 September.
ophielt, staande hield, troostte. OPZOOMER, Kl. v. Diep., I, 27, leest ten onrechte: aphielt.
‘enen genoech sijn’, ‘enen g. sijn mit’, (termen der dev.), iem. voldoen, iem. met iets voldoen.
te willen; vul aan: hadde geweest.
sonder alle bericht (ook volg. kol.), zonder eenige de minste aanmerking, terechtwijzing.
begynne.
begeer (einde reg.).
eerwerdiger.
D.i. Elisabeth Tayen van Tiel; zie over haar 159d-161b.
spinhuys, spinkamer; Lat. domus nentium (ms. 8849-'59, fol. 31 v; Ned. arch v. kerkgesch.,
N.S., dl. I, 's-Gravenh. 1902, blz. 333).

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

30
Sie was oetmodelike gehorsam, al wast hoer pijnlick. Ende als si dan merckte dat
die susteren langer calden dan hem geoerloft was· - dat wal geschiede overmyds
+
verghetelheit - Die vermaende sie seer mynlijc, ende die gemeene susteren nement
‖ ock doegentlijck. Mer alle weghe soe sijn onder die gueden ock mede krancken. +17a
Also weren hoere hijr doe ene ofte twie, die dat tot horen gueden niet lijden en
conden Ende segeden: sie hadde sie lange genoech vervolget; of sie noch langer
van hoer vervolget solden warden? Doe sie dat vernam, doe genck die oetmodighe
ziele totter pryorynnen en bad hoer wt herteliker begeerten dat sie hoer die officie
weder of wolde nemen Ende dat sie hoer wolde laten sitten by den ionxten susteren.
Ende als dan onse mater vernam dattet hoer niet vredelijc en was, soe nam siet
hoer weder of Ende oerlofde hoer te sitten by den iongesten susteren· ende sie was
+
doe seer blijde van hore vercregenre graciën. Ende sie was hem doe allen een
+
groet exem- ‖ pel der oetmodicheit ende der verdrachlicheit. Doe waert sie van
17b
hem groetliken gepresen, die te voeren op hoer gepassyneert weren· ende worden
1)
2)
doe groetlike in hoer gestichtet . Sie was trouwe in horen hantwercke ende gaf
hoer sunderlinge tot der doeget des hilligen swijgens. Sie en wolde niemant toe
spreken of callinge myt hem hebben, sie en vragede hem iersten of sie oerlof hadden.
Ende hadden sie dan oerlof, soe sprack sie hem suetelike toe na dien dattet hem
nutte ende noet was.
3)

- Ommetrint een iaer daer na dat sie of gecomen was, waert sie seer weeckelick ·
soe dat sie vaeke al doer sieck was Ende moste doe vaste by hoer bedde blijven,
+
4)
als hoer oeltheit ende crancheit eyschede. Sie was seer lijdsam ende genoechsem
+
5)
17c
ende seer oet- ‖ modich ende mynlick hoers by wesens . Soe wie hoer verwaerde,
die mynden sie sunderlinge, ende sie gaf hoer onder den als onder horen oversten.
6)
a)
Onse eerweerdige mater, genoemt armgert henrickes van vollenhoe Die plach
hoer te verwaren ende bedienstich te wesen, eer sie pryoerynne waert. Ende sie
hadden malcanderen seer lief ende in groter weerdicheit. Ende als onse eerweerdige
oelde mater totten hilligen sacramente plach te gaen Soe maeckte sie vaeke geluyt
7)
myt hymen ende myt overvlodigen tranen Overmyds groter

1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)
7)

‘in enen gestichtet werden’ (term dev.), door iemands gedrag - ms. 8849-'59, fol. 161 v:
videntes tantam humilitatem - opgebouwd worden.
In margine.
weeckelick, zwak, sukkelend.
genoechsem, tevreden.
‘hoers biwesens’, in haren omgang.
Het is twijfelachtig, wat hier in den tekst staat: ‘eerweerdige’ of ‘eerwerdige’.
Deze is Elis. Tayen van Tiel in 1449 opgevolgd als priorin (160d; verg. 18b-c).
hymen (= hemmen), kuchen.
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1)

druustiger begeerten tot onsen lieven heren. Doe segede sie hoer op een tijt, of
+
sie onsen lieven heren niet dancber wesen en conde, sie en moste alsoe laten. Sie
schamde hoer soe seer, sie moste hoer ummer ‖ beteren. Siet, dese oetmodige +17d
2)
ziele nam dat soe oetmodelick, recht oft hoer van horen oversten verbaden
weer. Ende sie bad onsen lieven heren dat hij hoer helpen wolde dat sie hoer daer
van beterde. Ende onse lieve here halp hoer, dat mens daer na soe niet meer en
3)
vernam. Och an allen tsijden waer men dese hillige ziele ruerde , soe wt gaf sie
den roecke der volcomenre doechden· dat geen wonder en was Want hoer ziele
was gevestiget in gode ende in den rechten doegeden overmyds stediger oefenynge.
Daer omme, als men hoer ruerde, soe en conde dat niet verborgen blijven, daer sie
van bynnen vol van was.
4)
- xv weke voer horen verscheyden krech sie hoer hillich amt op sante martijns
a)
+
dach · myt groter devociën ende begeerten. Want sie begeerde ende haepte nu
ontbonden te warden vanden ‖ licham ende horen gemynden brudegom vereniget +18a
ende toe gevoeget te warden In omhelsinge der herteliker mynnen, sonder allen
hinder, ewelick sonder eynde· dit was al hoer hape ende begeerte. Niet lange hijr
na het en waert beter, soe dat dat zalige eynde vertagen waert. Doe waert sie al
wat bestoten in hoer selven ende begeerde der pryoerynnen ende der susteren
gebet Want sie hadde anxt dat sie hondert iaer oelt solde warden· hoer gebrack
noch xv iaer. Nochtans en wolde sie anders niet dan als onse lieve here wolde also was sie verenyget myt horen brudegom - Mer hoer ynnerste begeerte was by
hem te wesen. Hoe sieck ofte weeckelick dat sie was· als men hoer vragede hoet
+
myt hoer weer ende hoe dattet hoer genge So segede sie suetelike· ‘alsoe ‖ wal;
+
het is guet wat onse lieve here doet.’
18b
- Seer vlijtich was sie hoer te becummeren ende te verenygen myt onsen lieven
5)
heren , der wijlen dat sie soe wekelick was ende by horen bedde sat. Ende is vaeke
gevonden dat sie sat myt gevoelden handen ende myt beslaten ogen ende was van
6)
groter vuericheit al roet in hoer ansichte Also dat sie an te sien was als een
seraphijn· ende sie en wiste van ons niet, die by hoer stonden Also dat sie niet en
scheen te wesen

1)
2)
3)
4)
a)

5)
6)

‘druustich’, onstuimig, hevig.
rech.
ruerde, aanraakte.
‘dat heilich amt’, het laatste oliesel; ms. 8849-'59, fol. 162r: ecclesiastica sacramenta.
In de ME. werden gevierd op 11 November St. Maartenssterfdag (obitus s. Martini; sant
Martijnus dach inden winter, 82a) en op 4 Juli St. Maartens translatie (translatio s. Martini,
Martijns verheffinghe, sante Martijnus in den sommer). Hier wordt bedoeld St. Maartens
translatie (ms. 8849-'59, fol. 162r).
In margine.
ansich (einde reg.).
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1)

daer sie sat· mer dat sie by horen gemynden was. Het was lichte achte daghe voer
2)
horen verscheyden dat ic sie ock also vant sytten myt soe vurigen ansichte Want
3)
hoer aldus te becummeren myt onsen lieven heren was hoer wal dat genoechlicste
dat sie hadde in deser tijt.
+
+
- Int iaer ons heren m cccc ende xlix waert hoer hoer suster ‖ genamen xiij weken
+
a)
18c
voer hore doet tot eenre pryoerynnen, die genoemt was armgert henrickes · die
+
1449
sie seer lief hadde Ende hadde hoer lange gedient in hore weeckelicheit ende
in hore sieckten. Ene corte tijt daer na soe quam pater van windesem, die op die
4)
tijt onse rectoer ock was, tot hoer int sieckhuys . Doesprack hij hoer toe ende segede:
‘Mater, hoe is u dat te wyllen dat wi van uwer discijpela (sic!) ene mater gemaket
hebben?’ Doe antwaerde sie goddienstelike weder ende segede: ‘dit is my wal te
willen.’ Al hadde sie sij geerne geholden, na der naturen te spreken· nochtans en
toende sie anders niet dan dat sie si geerne wolde derven. Ene corte tijt daerna
+
droech sie hoer cruce goddienstelijc ende oetmodelick te kerken. Doe ‖ genck sij
+
b)
18d
voert dagelix totten dienste der hilliger myssen Ende op clam dat choer dat
5)
hoege was van xxvij graden · om daer mysse te horen, dat seer te verwonderen
was Mer die vurige vlijticheit gaf hoer cracht ❘ baven die cracht hore naturen. Ende
c)
dat duerde hent op sante victoers dach , want op den dach was sie noch toe kerken.
6)
Ende dat was hoer leste kerckganck; doe was sie noch soe levendich : Achter der
7)
8)
tijt waert sie weder soe rechte weeckelick ende begaf hoer doe voert alte male
Soe dat sie doe voert niet meer gaen en mochte· ende bleef doe also sitten by hoer
bedde op enen setel Want sie en mochte niet liggen, ende al sittende starf sie. Sie
+
en quam lange tijt niet wt horen clederen dan als sie enen schonen slaeprock an
+
dede Anders so ‖ bleef sie daer in
19a

1)
2)
3)
a)
4)
b)

5)
c)
6)
7)
8)

lichte, ongeveer.
ic, nl. de schrijfster.
hoe.
Verg. 160d.
sieckhuys, ziekenkamer.
‘In deze Kerke (nl. te Diepenveen) waren twee Kooren, waervan het eene den naem droeg
van het groote Koor, waer op de Zusteren of Bagynen haere gestoelten hadden, en het andere
van Conversinnen Koor, om dat daer op de banken voor de Conversinnen en ongeklede
Zusters waren geplaetst’ (DUMBAR, Het kerkelyk en wereltlyk Deventer, dl. II, Dev. 1788 zeldzaam -, blz. 3, aant. f).
‘graet’, trap, trede.
28 Juli.
levendich, krachtig, vlug.
Achter der tijt, Na dien tijd, Daarna.
‘hem begeven’, zichz afsterven, zich verloochenen, zijne zondige natuur dooden; vandaar
van de wereld afstand doen, in een klooster gaan. Hier wordt het werkwoord gebruikt van de
lichaamskracht, die afneemt.
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1)

nachtes ende dages. Alte begeerlick verwachtede sie die toecomst hoers gemynden
brudegoms· om ontbonden te warden van den licham Ende also dan myt hem
verenyget te warden, dat sie doe haepte naby te wesen, alst ock was. Des vrydages
2)
a)
op sante Lucas avent liet sie, of hoer al die memorie ontgaen was. Onse mater
ende sommyge ander susteren quemen daer toe ende segen hoet daer gelegen
was ende spreken hoer toe Mer sie en hadde niet vele verstandes, alst scheen.
b)
Daer was een suster, mede geheyten ‘salomee’ van den wiel #x0358; die bad mater
3)
dat sie doch onser god crijgen mochte. Doe segede mater dat sie wachten wolde
4)
+
hente margen, soe soldet lichte beter myt hoer warden Sie en dorstes nu niet wal
doen, om dat hoer dochte dat ‖ hoer die memorie ontgaen weer. Suster salome +19b
en liet niet of, alst onse lieve here hebben wolde, ende segede: ‘Ist dat sie hem
5)
hebben sal, soe ist laete genoech; ic wil sie mytter hulpen godes weder in der
memoriën brengen.’ Doe segede mater: conde sie dat doen, soe wolde sie onsen
lieven heren laten comen. Doe sprack hoer suster salomee hertelike toe ende
segede: ‘Mater, bereyt u haestelike, u ghemynde brudegom comet tot u.’ Doe sie
dat hoerde, doe waert sie recht of sie wt den slape ontwecket weer Ende waert so
levendich ende wiesch horen mont ende bereyde hoer seer begeerlick horen lieven
6)
brudegom te ontfangen Ende liet also starck , dat sommyge niet vermoet en hadden
+
dattet soe haestelic myt hoer gedaen solde hebben geweest. Tusschen drien ende
+
c)
19c
vier uren voer der vesper ‖ doe quam onse pater mytten hilligen sacramente
7)
Ende sie bijchtede seer oetmodelike dat selve dat sie hadde . Doe sie gebijchtet
hadde, doe nam hij dat hillige sacramente ende liet hoer dat sien ❘ ende vragede
hoer of siet gelovede dattet die beholder der werlt weer. Doe antwaerde sie myt
8)
luder stemmen: ‘Ia ic, volcomelick,’ ende het genck hoer soe hertelike of. Doe gaf
hijen hoer, ende sie ontfenck hem seer begeerlike myt groter dancberheit Ende hij
was hoer leste spijse, soe als sie hem altoes plach te bidden. Ende sie

1)
2)
a)
b)

3)
4)
5)
6)
c)
7)
8)

toecomst, komst.
Met rooden inkt onderstreept.
Sante Lucas avent = de dag vóór St. Lucas (18 October).
Door MATTHAEUS worden in de ‘Lijst van Diepenv. zusters’, voorkomende in zijne Vita .. Elis.
v. Heenvliet, opgegeven: Salome van den Wiel senior. Ob. 1462, en Salome van der Wiel
Woringana. Ob. 1490. Priorissa. Vrij zeker wordt hier aan de eerste gedacht; zie over haar
163c-172b.
onser god crijgen, onzen L.H. krijgen, de hostie ontvangen bij de communie; dus hetzelfde
wat elders genoemd wordt ‘comunyseren’.
hente, tot.
hebbe.
liet also starck, zag er nog zóó sterk uit; verg. 20b.
Ms. 8849-'59, fol. 1631: pater ludolphus confessor.
dat - hadde, al wat zij op haar geweten had.
Verg. onze tegenw. uitdr.: Ja ik, van ganscher harte.
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bleef in gueden vrede myt horen gemynden brudegom. Ende alte hant hijr na began
1)
sie toe te reyden tot enen zaligen eynde. Na compeleete was mater by hoer myt
+
een deel susteren. Ende mater vragede hoer hoe sie te vreden weer; doe ‖ segede
sie: ‘also wal.’ Doe versetten sie sij wat, om dat sie wat sachter sitten solde. Doe +19d
genck mater op hoer ruste mytten susteren· behalven die voersegede salomee
a)
ende suster beerte van holten Om vlijtelike waer te nemen dat zalighe eynde omme
den susteren dat te cundigen alst queme Om daer by te wesen totter glorioser
wtvaert alsulker hilliger ziele· die ons also trouwen moder hadde geweest Ende ock
om te doen dat ons toe behoerde van der oerden wegen. Dese twie bleven by hoer
in ynnigen gebede, ende tot twien tijden sprack hoer suster salomee toe ende segede
hoer wat guedes Als dat sie nu dat bitter lijden ons lieven heren in horen herten
+
hebben solde, daer sie hoer altoes in geoefent hadde. Ende segede: ‘verstae gy
dit wal ende sijdy wal ‖ te vrede, so gevet my een teyken·’ doe gaf sie hoer een +20a
2)
mynlick bewijs myt een suet geluyt der stemmen ende bewijsinge des hovedes.
Soe segede sie echter: ‘Lieve gemynde mater, loepet nu in dat suete mynlike herte
3)
ons heren ihesu cristi , dat so mennichvoldelick u toevlucht is geweest.’ Dese
mynlike woerde segede sie hoer ende begeerde echter een teyken, of siet verstonde
ende of sie ock wal te vreden weer. Doe gaf sie hoer dat selve teyken dat sie hoer
te voeren gegeven hadde, ende dat ock seer mynlick. Daer lach een suster ende
4)
sliep int sieckhuys niet veer van daer mater lach. Ende ommetrynt een vierdel van
eenre uren eer die hillige ziele ontbonden waert, so waert sie ontwakende ende
+
5)
sach een groet licht. Ende sie voer geringe op, also als sie ‖ lach, in hoer slaep
+
rock Ende genck haestelike tot mater ende hadde anxt dat sie storve· ende
20b
vragede den susteren of mater storve. Doe segeden die susteren dat sie noch
liet, als sie des avendes gelaten hadde· ende wesen hoer weder te bedde te gaen.
Ende doe sie onder wegen was ende wolde weder te bedde gaen· waert hoer in
6)
gespraken : ‘Gaet niet, mater stervet.’ Mer hoet was, sie genck te bedde omme der
susteren willen. Mer eer sie sliep, quam dat zalige eynde ende die susteren

1)
a)

2)
3)
4)
5)
6)

toe te reyden tot, haastig te gaan tot.
MATTHAEUS, Vita .. Elis. v. Heenvliet, p. 230, noemt in de door hem aldaar opgenomen ‘Lijst
van Diepenv. zusters’ wel zekere ‘Aleit van Holten. Ob. post Agnetis. 1465’, maar geen ‘Beerte
van Holten’.
Lees: beweginge? Ms. 8849-'59, fol. 163v: motione capitis.
Daar de naam ‘Christus’ met zijne buigingsuitgangen nooit voluit, maar altijd verkort voorkomt,
is daarvoor door mij de meest gewone Mnl. schrijfwijze ‘cristus’, enz. aangenomen.
Ontbreekt.
geringe, terstond.
waert hoer in gespraken (ook 60b-c), werd het haar ingegeven; ms. 8849-'59, fol. 163v-164r:
audiuit quasi vocem ab intra dicentem.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

35
a)

worden gewecket ❘ ende sie quemen alle totter glorioser bruloft Daer die gemynde
1)
bruyt horen gemynden brudegom verenyget ende toegevoeget solde warden om
+
hem te schouwen in ewicheit der ewicheit. Ende sie began te halen die doet snucken·
+
2)
20c
ende dat genck ‖ also saetelike toe, als of sie gelegen hadde in enen seer sueten
3)
slape. Ende als die susteren wat gebeden hadden , mer niet lange· soe nam die
brudegom sine gemynde bruyt des nachtes toe xij uren Ende brachte sie opten
wech totter hoeger stat van iherusalem, daer sie hem in ewicheit sal beschouwen
van ansichte tot ansichte.
- Onse lieve here hadde hoer sunderlinge grote gracie gegeven· ende die
gebrukede sie alle tot sinen love en tot sijnre eren Dat een alten groten gracie was,
ende ock niet vele menschen gegeven.
- Dese gracie verwarf sie eenre suster na hore doet. Het was ene van onsen
+
susteren, die alte seer gemoyt ende gequellet waert van den slaep Dat al doer lange
geduert hadde onder metten ende onder den ‖ anderen getijden· dat sie die niet +20d
4)
betalen en conde als hoer toe behoerde, om des slapes willen. Ende hijr omme
soe leet sie vele van den menschen, dat hoer ock seer swaer was. Mer baven maten
wast hoer swaer dat sie hoer daer niet van beteren en conde, want het en was in
hore macht niet. Doe genck sie tot mater, doe sie soe cranck waert, ende clagede
hoer hoer noet ❘ dat hoer ock doch wal kundich was Ende begeerde seer hertelick
dat sie onsen lieven heren voer hoer bidden wolde. Doe antworde sie weder ende
5)
segede: ‘Ist dat ic macht by onsen lieven heren crijge, soe sulle gyt ontwaer warden.’
Ende sie genck getroestet van hoer in gueder hapen. Niet lange na hore doet crech
+
sie soe grote gracie van gode· overmyds dat gebet ende verdiensten onser ‖
+
weerdiger mater salomee sticken· dat sie alte male verloest waert van der
21a
6)
temtaciën des slapes.
7)

- Op een tijt na hore doet was een suster merkelick bedrucket· dat sie alte lijdelick
in hoer selven was. Soe genck sij tot maters graf ende

a)

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Als een der Windesheimers op sterven lag, waren alle kloosterlingen verplicht terstond naar
de ziekenkamer te komen om voor de(n) stervende de gebeden te lezen - zie iets verder:
Ende als die susteren wat gebeden hadden - en bij den doodsstrijd tegenwoordig te zijn.
warde.
OPZOOMER wil hier lezen ‘suetelike’ (Kl. v. Diep., I, 33, aant. 5), maar trekt later (a.w., II,
Voorrede, vii) deze verandering weder in en wenscht dan ‘saetelike’ te behouden in de bet.
van langzaam, zacht. Juister is de bet. kalm.
hadde.
betalen, zich kwijten van eene verplichting, aan een plicht voldoen.
‘ontwaer werden’, gewaar worden, bemerken.
‘temtacie’, verzoeking, is een term der devoten; verg. 2c: temtierde.
lijdelick, te veel aan aandoeningen en indrukken toegevende, niet sterk en krachtig.
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clagede hoer myt enen bedruckten herten hoer noet Ende begeerde hulpe van hoer
by onsen lieven heren. Ende alte hant, eer sie van daer genck, waert sie gewaer
der barmherticheit godes· ende waert alte male daer van verloest.
- Des gelijkes geschiede ock een ander suster, die ock ynwendelike seer bedrucket
was. Dese suster dede als die ander suster voer gedaen hadde· ende genck tot
+
maters graf. Ende hoer geschiede ock gracie ende sie waert verloest, eer sie van
+
daer genck. Dit ende deser gelijck ge- ‖ schieden bywijlen tot horen grave.
21b
a)
Niet lange na hore doet soe was een suster, die sie sach, daer sie niet wal
en sliep noch niet wal en waeckte In also groter claerheit ende segede dat sie in
alte groter vrouden weer ende seer wal te vreden Ende dat onse lieve here een
1)
2)
alten nauwen ondersueker der oversten weer.

a)

S. St. is gestorven den 17den October 1449 (‘des nachtes toe xij uren’, 20c), hetgeen ook
o

1)
2)

o

bevestigd wordt door ms. 8849-'59, fol. 149r: Anno domini m cccc xlix in profesto sancti
luce euangeliste obijt .... deuotissima deo et virgo grandeua Salome sticken.
‘nauwe’, nauwkeurig.
ondersueker (= ondersoeker), onderzoeker, hij die iets onderzoekt, iets naspoort; beoordeelaar.
Ende - weer; ms. 8849-'59, fol. 164v: Addidit quoque dominum Iesum districtissimum
perscrutatorem esse verborum et operum precipue illorum quos in apice regiminis et preesse
alijs constituisset;.
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II.
Van der eerweerdiger vrouwen van runen
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ste

(OPZOOMER, Het klooster van Diepenveen, 1

stuk, 's Gravenh. 1886, blz. 35-50;
r

r

verg. ms. 8849-'59 der Bibliothèque royale te Brussel, fol. 185 -192 : Vita et
conuersacio venerabilis domne zwedere de Runen fundatricis domus domni florencij
ex parte).
a)

Van der eerweerdiger vrouwen van runen .
DIe eerweerdige vrouwe van runen, onse gemynde suster swieder, was eens
eersamen mans dochter Die genoemt was vrederick van rechteren, ende was ene
+
van den besten van den lande. Ende doe sij tot horen iaren gecomen was, soe
+
1)
21c
waert sie toe gevoeget in echtschap ‖ enen seer eersamen man, een ridder in
b)
2)
der drente , ende was here van runen ende een seer staetelick man. Inden iersten
doe sij horen heren toe gevoeget was· soe plach sie vaeke mede wt te rijden iagen
3)
4)
dat wilt, als dat heerschap pleget. Ende daer was hoer seer wal mede beholpen
ende hadde daer grote genoechte in - want sie noch ionck was - Ende plach vaeke
der armer luyde saet te verderven myt horen honden. Ende hijr van plach hoer bijcht
5)
vader ofte cappelaen hoer te beryspen ende maecktet hoer swaer Also dat sie
6)
daer mede tot kennyssen quam also dat siet niet meer en dede Ende ock voert in
7)
8)
9)
anderen dingen, dat sie bekende daer sij quelke an dede , allentelen of liet. Ende
daer na

a)

1)
b)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Literatuur: Ms. 8849-'59, fol. 185r-192r (zie boven). Populair-wetenschappelijk en
hoofdzakelijk uit ons hs. geput is de bijdrage Zwedera van Rechteren, Vrouwe van
Ruinen, door Dr. J.S. VAN VEEN (in den Nieuwen Drentschen Volksalmanak, jaarg.
1901, blz. 151-159).
rdder.
LINDEBORN, Historia sive notitia episcopatus Daventriensis, Col. Agr. 1670, p. 162: Frederico
de Rechteren et Margaretha de Culenburg parentibus prognata ac Joanni Runano apud
Tencteros Toparchae nupta.
staetelick, aanzienlijk, deftig.
dat heerschap, de groote heeren.
‘beholpen sijn’ (onpers. werkw., gevormd van het deelw. van ‘behelpen’), voordeel trekken;
daer - beholpen, zij stelde er heel veel belang in. Het Mnl. Wdb. geeft op de bet. belang
hebben bij, waaruit deze bet. zich geleidelijk ontwikkelt.
‘enen iet swaer maken’ (term dev.), iem. het verkeerde van iets doen gevoelen.
‘kennisse’, berouw; eig. het tot zelfkennis en inkeer komen.
quelke (= qualike), verkeerd.
andede.
allentelen, langzamerhand.
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+

waert sie seer getagen totten armen, den gueder- ‖ tieren te wesen Soe dat men
+
1)
2)
21d
dat broet dat ter tafelen gebracht waert ende ontgonnen waert, den armen
plach te geven. Ende op dat die armen dan wal wat crijgen solden· soe plach sie te
3)
4)
ontgynnen ende op te snijden al dat sie af langen conde Of sie dedet ontgynnen
van den genen die by hoer seten.
- Sie hadde een enich kint, ende dat was een soenken; daer dede onse lieve heer
5)
sinen lievesten willen mede ende haeldet tot hem. Doe waert die here ende die
hem toe hoerden alte seer bedrucket· om dat sie haepten dattet sijn erfgenaem
solde hebben geweest Ende sijn heerlicheit na hem besitten. Doe verblijde hoer die
goddienstige vrouwe alte seer in horen herten· om dat sie dachte dat het hoer niet
+
hinderen en solde onsen lieven heren te dienen· weert dat hoer here ‖ voer hoer
+
6)
22a
storve Mer sie toende hoer van buten seer drovich te wesen. Ende een wijltijdes
7)
8)
daer na starf hoer heer; ende doe hi een luttel tijdes doet geweest hadde Doe
a)
voegedet onse lieve here myt hoer als myt sante Elyzabeth van ongeryen · also
9)
dat sie byna al bloet van hore boerch verdreven waert myt hore sovene. Ende sie
en hadden niet meer myt hem dan sie om ende an hadden. Want op een tijt, doe
10)
sie self sovende ter kerken geweest hadde Soe quam hoer te gemoete ene seer
rijke vrouwe, die vossynna geheyten was Die rijke van guede was mer van geenre
11)
comsten , die niet veer van hore boerch en wonde. Dese rijke vrouwe hadde enen
+
sone, die die edele vrouwe van runen geerne in echtschap gehat hadde. Mer want
+
‖ sie van geenre geboerten en was, soe schaemde sie hoer ende ontsach hoer
22b
12)
13)
dat der edelre vrouwen te vergen ende voer te leggen Want sie was een

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
a)

9)
10)

11)
12)
13)

datter.
ontgynnen, aansnijden; KIL. incidere.
‘opsniden’, afsnijden.
‘aflangen’, krijgen; KIL. attingere atque proferre.
daer - mede (term dev.), d.i. onze L.H. haalde het tot zich, nam het weg; het is dus in bet. =
het volg. ‘haeldet tot hem’.
bute.
Bijgeschreven.
Ontbreekt; zie 23b en elders: een luttel tijdes.
Elisabeth van Hongarije (geb. 1207), gemalin van landgraaf Lodewijk IV van Thüringen, is
na den dood van haren echtgenoot in 1227 door diens broeder met hare kinderen van den
Wartburg verdreven. Zij stierf te Marburg 19 November 1231 en werd in 1235 gecanoniseerd.
al bloet, van alles ontbloot, beroofd.
self sovende (ook 22d), zoodat zij zelve de zevende was, met zes anderen, dus met hun
zevenen (= myt hore sovene). Eene zelfde constructie wordt gevonden in het Grieksch. Verg.
Tijdschr. voor Nederl. Taal- en Letterkunde, jaarg. 1882, blz. 192 volg.
‘comste’, afkomst.
vergen, vragen, verzoeken.
‘voerleggen’ (= voreleggen), voorstellen.
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1)

schoen eersam persoen van lijve ende van zeden ende groet van geboerten. Ende
2)
als dit wijf der eerweerdiger vrouwen van runen die myt horen gesynde te huys
wolde gaen, te gemoete quam Doe waert dat wijf, des iongelinx moder, myt anxte
ende myt schemten bevangen ❘ dat sie by na van hoer selven quam. Want sie wiste
dat hoer sone mytten sijnen opt huys was, want dat hadde hij also gemaket myt des
heren vrende Ende ock soe becande sie dat sie hoer seer ongelijck was. Doe dit
3)
+
die weerdige vrouwe van runen sach dat dat wijf also liet Doe nam sie sij in den
+
4)
22c
arm ende sprack hoer ‖ vrentelike toe ende segede: ‘Wanne , lieve vrendynne,
5)
wat ist? wat begeerdy? hoe late gy aldus beanxtet?’ doe quam dat wijf te hant
weder tot hoer selven. Ende doe storte sij wt dat in hore herten was ende dat sie
begeerde Ende legede hoer voer dat sie horen sone solde nemen in echtschap:
soe solde sie hoer borch beholden en in hore heerlicheit blijven. Hijr toe antwaerde
a)
die hillige oetmodige vrouwe van runen recht als een ander natalya ende segede:
‘Hoe solde ic daer an comen, want ic niet vele en hebbe ende hij soe rijke is?’ Ende
6)
aldus versloech siet , dat sie mynlike scheyden. Ende aldus genck die vrouwe van
+
runen myt horen gesynde te huys wert. Ende doe sie voer die borch quam, soe en
mochte sie daer niet op ‖ Want vossynnen sone was daer mytten sinen op ende +22d
ontweldichde hoer also die borch. Ende doe toech sie al heymelike van daer self
sovende toe campen. Ende doe dat die luyde vernemen, doe togen sie hoer na
7)
ende wolden sie vangen· mer sie en vorderden niet, alst onse lieve here wolde
Want die hij bewaert die is bewaert, ende den en mach niemant deren. Doe sie toe
campen quemen, doe coften sie eene runts tonge ende gengen in die kerke ende
8)
9)
eten daer Lichte daer omme, op dat sie niet becant en wolden wesen. Doe toech
10)
sie tot horen vrenden, die sie eerlike ontfengen. Ende die

1)
2)
3)
4)
5)
a)

6)
7)
8)
9)
10)

eersam, voornaam; eersam van zeden, in manieren de levenswijze der groote wereld volgende.
gesynde, gevolg, stoet van dienaren.
‘laten’, zich aanstellen.
Wanne, Wat nu, Hoe nu.
hoe - beanxtet, hoe ziet gij er zoo beangst, zoo bevreesd uit.
Natalia (gest. te Nicomedië 4 Maart 303, CHEVALIER, Répertoire des sources historiques du
moyen áge) is de echtgenoote geweest van den martelaar Adrianus. De martelaarsakten,
die alles mededeelen wat er van Nat. bekend is, ook hare ‘rechte antwoerde’, zijn te vinden
in de Legenda aurea van JACOBUS DE of A VORAGINE bij SURIUS, Vitae Sanctorum, en in de
Acta Sanctorvm der BOLLANDISTEN, steeds op 8 September (St. Nat. translatio en St. Adrian.
martyr).
versloech siet, wees zij het aanbod van de hand.
‘vorderen’, tot stand brengen, slagen.
Lichte, misschien.
Lees: om dat?
eerlike, met eerbewijzen.
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1)

a)

b)

bisschap van utricht , onser gemynder suster gerieten van naehuys oem Die halp
2)
+
hoer· dat sie hoer lijftucht des iaers kreech, die hoer die here van runen gemaket
+
hadde. Doe die ‖ bisschop ende hoer vrende segen dat sie soe eersamen
23a
staeteliken persoen was· doe wolden sie hoer enen man weder geven. Doe waert
die goddienstige vrouwe alte seer bedrucket ende segede: ‘Ic hebbe van anbegynne
3)
op geset , doe ic mynen heren niet lange gehat en hadde· weert dat hij eer storve
dan ic Dat ic dan in den staet niet weder gaen en wolde.’ Doe waert die goddienstige
4)
bisschap beweghet van herten· - want het was een goddienstich man ende een
5)
liefhebber alre gueder menschen - Ende sprack tot hoer ende segede: ‘Het en is
allen vrouwen niet gegeven dat u gegeven is· weest te vreden.’ Ende doe mosten
6)
hem ock hoer vrende te vreden setten , al deden siet node. Alte hants hijrna toech
7)+
sie van horen vrenden te deventer myt ene van ho- ‖ ren dienstionferen, die
+
8)
23b
reckelixt ende goddienstelixt was. Ende doe sie toe deventer gecomen was,
doe cofte sie een groet schone huys daer wonde sie in myt hore ionfer. Ende die
9)
ionfer was wat al weeckelic ; dier plach die oetmodige vrouwe te dienen ende
bedienstich te wesen ende hadde sie seer lief.
- Ende doe sie daer een luttel tijdes te samen gewont hadden· soe dede sie hoer
10)
c)
d)
an onse vaders Here florens ende here iohan van den gronde , pater van meyster
gerijts huys. Ende onse weerdige vader here iohan brinckerinck en was doe noch
geen priester. Mer hij plach nochtans dicke totter vrouwen van runen te gaen, gelijck
+
den anderen vaders, ende segede hoer wat guedes Want sie hadde hoer ‖ geheel
onder die vaders gegeven ende levede na horen rade. Ende als sij aldus tot hoer +23c
quemen, soe merckten sie hoer dienst ionfer, die sie myt hoer hadde· dattet geen

1)
a)
b)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
c)
d)

bisschap: zóó ook op ééne plaats in de volgende kolom.
Floris van Wevelinkhoven, die van 1379 tot 1393 bisschop van Utrecht geweest is.
Zie over haar 146a-d. Volgens 33c heet zij - wat misschien ook juister is - ‘griete van ahuys’;
verg. MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’ (in zijne Vita .. Elis. v. Heenvliet), p. 228: Grete
van den Ahues. Ob. die Remigii. 1458. Suppriorissa.
lijftucht, weduwgift, lijftocht voor eene vrouw, hetgeen toegezegd wordt aan of gevestigd op
eene vrouw voor het geval dat zij weduwe wordt.
‘opsetten’, besluiten, zich voornemen.
Zie de vorige kolom.
liefhebber, minnaar, vriend.
‘hem te vreden setten’, zich tevreden stellen, ergens genoegen mede nemen.
te, naar.
‘reckelijc’, deugdzaam, braaf.
weeckelic, zwak, sukkelend.
‘hem doen aen’, zich voegen bij.
Florens Radewijns.
Gest. in zijne 1392. THOMAS A KEMPIS heeft eene korte Vita d. Ioannis Gronde geschreven in
zijne Opera omnia (ed. H. Sommalius, Lvgd. 1623, p. 973-975).
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mensche en was na hore manieren. Al wast een guet mensche Sie was nochtans
meer geneyget te leven na horen eygenen willen dan na raede der vaders. Doe
1)
deden sie sij van hoer· ende sie genck int convent ende was een degelick mensche.
2)
Ende die goddienstige vrouwe hadde hoer seer te lijden dat sie van hoer quam.
Hoer geschiede als sante Elyzabeth· die hadde ock ene ionfer, die sie sunderlinge
a)
lief hadde· die hoer meyster conraet nam ende gaf hoer een ander. Also deden
+
onse vaders ock mit deser hilliger vrouwen. ‖ Want sie nemen hoer die ionfer ende
+
geven hoer weder ene oelde stichtige suster wt meyster gerijts huys· die een
23d
3)
wijltijdes moder hadde geweest - Ende hiet suster eefse hodden -· ende ock
4)
noch twie ander susteren myt hoer Op dat sie sij solden leren ende informeren na
raede ende wille der vaders. Ende ene corte tijt hijr na dede onse lieve here sinen
5)
b)
willen myt here iohan van den gronde Dat hoer ende der susteren vader was, den
sie seer lief hadden. Doe quam onse vader here iohan brinckerinck op een tijt tot
hoer - doe en hadde hij noch niet lange priester geweest -. Doe vragede hem die
goddienstige vrouwe ende segede: ‘Here, wien vermoedy dat ons te deyle vallen
+
sal tot enen pater?’ Doe segede hij: ‘ic wolde dat my beyde myne bene of weren.’
+
‖ Doe waert die goddienstige vrouwe seer verblijt ende segede: ‘Dy, god, love
24a
6)
wy; dy, here, benedye wi;’ dat segede sie wt volheit hoers herten van groter
c)
7)
8)
dancberheit . Want hij was een ionferlick engels man ende seer

1)
2)
a)

3)
4)
5)
b)
6)
c)

7)
8)

degelick, voortreffelijk, deugdzaam.
‘hem te liden hebben’, ontstemd zijn.
‘Meyster conraet’, d.i. de bekende Dominicaan Koenraad van Marburg (vermoord 30 Juli
1233), eerste inquisiteur in Duitschland en biechtvader van Elis. van Hongarije. ‘Magister
quoque conradus sepe sibi [scil. Elisabethae] molesta et contraria imponebat et quos amplius
diligere videbatur ab eius consortio separabat adeo ut duas fideles ancillas et predilectas
quae a iuventute sua secum fuerant enutrite ab ea removerit: multis effusis lachrymis hinc et
inde’. Dit citaat is ontleend aan De Sancta Elizabeth, cap. G (in de Legenda aurea); de
Hoogleeraar ALPH. RIJKEN te Huissen bij Arnhem heeft het met vriendelijke welwillendheid
voor mij afgeschreven uit een ouden druk (Impressa Lugduni per Johannem de vingle: expensis
vero Jacobi huguetan. MCCCCCVII. die X octobris), berustende in de kloosterbibliotheek aldaar.
Niet ‘Eeffe’, zooals OPZOOMER hier en elders heeft; een enkele maal komt in het hs. de vorm
‘eefce’ voor, o.a. 35a.
informeren (8c: infermeren), onderrichten.
‘sinen w. doen mit’ is een term der devoten; verg. 21d.
Gelijk reeds gezegd is, in 1392.
Bijgeschreven.
Meer uitvoerig wordt dit medegedeeld ms. 8849-'59, fol. 29v (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S.,
dl. I, blz. 328). ‘Dy - benedye wi’ is de Latijnsche vertaling van ‘Te Deum laudamus: te Dominum
confitemur’ (het begin van het ‘Te Deum’).
ionferlick (= joncferlijc, hetz. als ‘joncfrouwelijc’), maagdelijk; ms. 8849-'59, fol. 187r: virgineus.
engels (zie over het gebruik van dit woord nog in de 17de eeuw Mnl. Wdb. op ‘e n g e l s c ’),
engelachtig; Lat. angelicus.
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vurich alle menschen te trecken tot zalicheit der zielen, waer hi conde en mochte
1)
Alsoe groete ende breede mynne hadde hij .
2)
- Ende doe sie een wijltijdes aldus te samen gewont hadden in dat grote huys
Doe waert sie van bynnen gedreven dat sie dat huys den vaders geven wolde. Mer
die schepene ende die borgers van deventer weren den geesteliken luden also hart
ende ongunstich Ende en woldens niet toe laten dat sie enyge besittinge hebben
+
solden. Ende dese goddienstige vrouwe hadde twie suster soens· die hoer
+
3)
24b
erfgenamen wesen ‖ solden na hore doet· ende sie hadden die moye seer lief.
Dese twie liet sie tot hoer comen ende segede hem beyden hoer begeerte hijrvan.
a)
Die ene hiete wijnelt van arnhem , die ander swieder van rechteren. Ende doe
4)
gengen sie myt hoer voer die schepen· ende als sie daer quemen, soe vielen sie
5)
6)
hem al hart. Doe spreken sie trouwelike voer hoer ende segeden· sie gundent
hoer dat sie daer mede dede wat hoer beliefde: Waer omme dat siet hoer dan niet
gunnen en solden? Ende sie segeden soe vele, dat siet toe mosten laten· ende die
eerweerdige vrouwe vercreech horen willen. Ende die schepen maeckten besegelde
7)
brieve van dat huys· ende sie gafvet den vaders tot vier priesters ende ix clerken.
+
Ende sie voer in een cleynre huys niet veer van daer mytten ‖ susteren die sie myt
+
8)
24c
hoer hadde. Sie was soe vol mynnen ende soe begerich tot allen gueden· dat
hoer leet was dat hoer yet ontgenck, dat guet gedaen was. Sie droech een wijltijdes
witte hantschoen· doe segede hoer ene van onsen vaders, dat sie daer een vege
vuer om hebben solde. Doe segede sie dat siet daer omme dede dat sie die boeke
niet vuel maken en solde Also grote weerdicheit hadde sie totter hilliger schrift· ende
also geerne las sie die. Mer doe sie hoerde dattet niet guet en was dat sie die
hantschoen droech, soe en droech sij sie niet meer. Seer grote barmherticheit hadde
sie over die armen· ende gaf soe myldelike om gods willen tot allen tijden.
+
- Doe sie vernamen hadde van onsen weerdigen vader here Io- ‖ han
+

24d

4)
5)

Verg. 32b: die vol ende breet was inder godliker mynnen.
te (einde reg.) te.
hadde.
Zie over hem en over het aandeel, dat hij gehad heeft in de stichting van het Windesh
mannenklooster Mariënborn of Mariëndaal bij Arnhem, BUSCH, Chron. Wind., p. 157 (ed.
Grube, p. 342).
sie, nl. de schepenen.
hem, nl. de Vrouwe. ‘De mannelijke vorm hem komt nu en dan ook voor het vrouwelijk enkelv.

6)
7)
8)

voor’, Mnl. Wdb. op ‘hi, 1ste art. n . 1’. Zie 32c: so schrief hij hem [nl. aan de Vrouwe van
Vreden] hoer dienstknecht te wesen ende hoer camerlinck.
sie, de neven; het straks volg. ‘siet’ zijn de schepenen, het dan volg. ‘sie’ wederom de neven.
tot, nl. tot een verblijf voor.
dat, d.i. dattet.

1)
2)
3)
a)

o
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a)

1)

dat die vrouwe van vreden een cleyn vonxken ontfangen hadde hoer te beteren·
ende onsen lieven heren te dienen Soe waert sij so blijde· ende sie dede al hoer
2)
beste daer toe dat sie si geerne by hoer gehad hadde mytter wonne . Ende sie
3)
4)
lovede hoer dat sie hoer genoech maken wolde tot horen lijve , op dat sie comen
5)
wolde. Ende doe onse lieve here der weerdiger vrouwen van vredens herte soe
6)
starcklike ruerde myt sijnre graciën· dat sie gehelick al horen staet achter liet ende
quam totter eerweerdiger vrouwen van runen. Ende sie dede hoer ene schone
camer tymmeren an hoer huys Ende gaf hoer soe vele des iaers, dat sie genoech
b)
hadde van te leven. Ende woenden suetelike ende mynlike te samen· ende hadden
+
malcanderen seer hertelike lief. Want sie hadden één herte in gode· ende grote
+
7)
25a
begeer- ‖ te te wanderen enen sekeren wech totter hoger stat van iherusalem
Totten hoegen mechtigen conynck Ihesum cristum, die in hem storte seer grote
8)
9)
10)
gracie Ende groete sueticheit tot allen dingen, die hem vorderlick mochten wesen
tot zalicheit hore zielen, al hoe hart dat sie ock weren. Want dat waerachtige licht
was in hem op gegaen ende hadde sie van bynnen verlichtet Ende het wt-brack
van buten ende apenbaerde hem in al horen werken Want sij weren gront
11)
12)
oetmodich ende gelaten in allen dingen als cleyne kinderkens. Als sie aldus te
samen wonden ende ock suster eefse ende die ander twie susteren Soe waert die
eerweerdige vrouwe van runen myt soe groter begeerten van bynnen ontsteken·
+
dat sie soe gerne in ene vergaderinge geweest ‖ hadde Ende sie segedet onsen
+
weerdigen vader here iohan
25b

a)
1)

2)
3)
4)
5)
6)
b)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

Zie over haar 31c-45c.
‘een vonxken ontvaen, ontvangen’ (ook ‘een inslach crigen’) is een term der devoten ter
aanduiding van zich beginnen te verbeteren, beginnen godsdienstig te leven. Zie MOLL, Joh.
Brugman, dl. I, blz. 53.
mytter wonne (ook 25c), metterwoon.
‘loven’, beloven.
tot horen lijve, voor haar leven, levenslang.
Ende doe - runen. Of deze zin loopt niet af, òf wij hebben hier te doen met eene slordige
constructie.
dat sie - achter liet; verg. 1b: soe liet hij ... achter sijn ruterschap.
Ende woenden - cleyne kinderkens (volg. kol.). Met ongeveer dezelfde woorden komt dit
gedeelte voor 33d-34a.
‘wanderen enen sekeren (veiligen) wech’, enz. is een term der devoten.
‘gracie instorten’ is een term der devoten; verg. ‘mit graciën bestert, overstort’.
vorderlick, nuttig.
mochte.
Verg. voor het begrip ‘gront oetmodich’ (term der devoten; zie ook 34a) ACQUOY, Kl. te Wind.,
dl. I, blz. 181, aant. 6, en dl. II (Utr. 1876), blz. 285, aant. 1. In het Latijn luidt de uitdrukking:
‘multum humilis’ (BUSCH, Chron. Wind., p. 344; ed. Grube, p. 58) of ‘humilis valde’ (BUSCH,
l.l., p. 374; ed. Grube, p. 75).
gelaten (term dev.), zelfverloochenend, onderworpen aan Gods wil, eenswillend met God.
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1)

brinckerinck. Ende hij toevede sie , omdat hi wille hadde noch een cloester te maken.
2)
Ende want dat wat vertoech , soe plach sie te seggen: Weert dat sie storve, sie
3)
haepte dat onse lieve here den gueden willen ontfangen solde, als of siene mytten
werken vollenbracht hadde. Ende niet langhe daer na soe began hij dat cloester
a)
van diepenveen toe tymmeren myt horen guede Want onse weerdige vader here
4)
iohan brinckerinck ende sie· sijn fonderes deses cloesters. Ende doet onse weerdige
vader here iohan hijr also veer gebracht hadde datmen hijr wonen mochte Doe liet
+
hij die vrouwe van runen ende die vrouwe van vreden myt suster eefsen ende myt
+
sommich an- ‖ der susteren ten diepenveen comen mytter wonne, diet daer
25c
5)
vurchlike begonnen. Ende arbeyden seer trouwelike in der tymmeringe van
buten in den licham Ende van bynnen arbeyden sie vlijtelick om die doechden te
6)
vercrijgen· ende die voetstappen cristi na te volgen In oetmodicheit ende in
armoeden ende in anderen doechden. Sie hadden hijr groten swaren arbeyt van
buten ende armlike te eten ende te drincken Mer van groter vuricheit ende bernender
mynnen soe omhelsden sie dat myt groter begeerten. Ende het duchte hem al licht
te wesen om der mynnen willen ons heren Ihesu cristi. Ende een yegelick pijnde
7)
+
hem naden swaersten arbeyde ende na den snoedesten rietschap ende nader
+
snoedester spijsen ende der oetmodichster cledinge ende der ‖ legester stede,
25d
also vele als sie mochten. Ende suster eefse hodden waert hem gesat tot eenre
meysterschen, want sie was een seer trouwe mensche· ende conde hoer seer wal
8)
9)
behelpen mytten wtwendigen dingen. Ende was seer nernstich die menschen te
trecken tot onsen lieven heren Also datmen van hoer segede datmen op die tijt
alsulken vrouwen persoen hijr ommetrynt niet en wiste. Sie was seer mylde totten
armen· ende soe wat dat hoer gegeven waert, dat gaf sie al den susteren int gemene.
Ende dat was hoer alre genoechlixt ende vredelicxt.
10)
- Sie was seer oetmodich ende cleyn in hoer selven· ende hadde

1)
2)
3)
a)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

‘enen toeven’, iem. terughouden, iem. ergens van afhouden.
‘vertien’, vertragen.
lie (einde reg.): 36b, 108d, 191a. Verg. Mnl. Wdb. op ‘lie, 2de art.’
In 1401, op den 3den Juni (volgens 112c; verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 197, aant.
2). De Vrouwe van Runen heeft haar jaarlijksch inkomen van driehonderd gulden geschonken
voor den bouw van Diepenveen (DUMBAR, Analecta, tom. I, Dav. 1719, p. 16).
‘fondere’ (= fondeerre), stichter; 73b: fondiere.
‘vurch’- like: 1c, 45c, 51b; verg. 54c.
‘die voetstappen Christi navolgen’ (ook ‘Christum navolgen’) is een term der devoten.
rietschap, gereedschappen in het algemeen.
ende - behelpen, en zij wist zich heel goed te redden; verg. 39a.
nernstich, naarstig, ijverig.
Ontbreekt; verg. in de volg. kol.: also grote mynne ende eerweerdicheit hadden sie.
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1)

2)

3)

grote eerweerdicheit tot allen gueden menschen, ock wan sie weren Ende plach
4)
+
sie groetelike voert te setten · ende hoer selven te veroetmodigen. Ende die susteren
die onder hoer ‖ weren, die sunderlinge ynnich ende devoet weren Die plach sie +26a
5)
te verschonen, dat sie in hore ynnicheit bleven, als die anderen anders wat
deden. Ende alst geviel datter twie myssen weren' soe hoerden die devote susteren
6)
twie myssen, als die anderen meer ene en hoerden. Ende daer en was nyemant,
die daer woerde van maeckte· also grote mynne ende eerweerdicheit hadden sie
totter devociën ende totten dienste godes. Ende onse weerdige vader here iohan
brinckerink hadde sie in groter weerdicheit ende mynde horen geest, want sie vol
guedes was. Ende hij plach hoer en die ander susteren te oefenen, als hij
7)
goddienstelike wal conde. Want op een tijt hiet hij hoer doen dat sij int water solde
+
slaen· van daer hent tot nyenhoves huys. Ende sie dedet oetmo- ‖ delike ende
+
meende dat sie die vissche in die corve yaghen solde. Ende op een ander tijt
26b
8)
hadde sie toe campen geweest, ende daer was hoer een doese gedaen · daer
9)
in was mennygerhande gebacken cruyt Dat siet onsen weerdigen vader here iohan
brengen solde· ende dat siet hem selven in die hant solde doen ende niemant
anders. Ende doe sie te huys gecomen was· soe vertoeghet wal drie of vier daghe
dat sie hem niet allene crijgen en conde. Doe begeerde sie hem ende hij quam tot
hoer ende sie dede hoer baetschap van den cruyde, als hoer bevalen was. Doe
10)
hiete hij hoer doen dat siet in hoer pottay solde doen. Ende dyt hadde sie alte
+
noede gedaen· mer sie mostet doen. Ende hij gaf hoer oerlof dat siet wal dey- ‖ len
+
11)
26c
moste tot vier reysen . Ende sie segede dattet alte quelke smakede int pottay,
dat wal te geloeven is. Mer die oetmodige gehoersamheit gaet baven alle costelike
12)
cruyden ende duerbaer gesteente Ende die edele doegede der ghehoersamheit
13)
14)
was hem genamer ende stont hem groeter voer dan alle dat guet der eerden
Want hij mynde

1)
2)

eerweerdicheit, eerbetoon.
Zie over het gebruik van ‘ock’ in toegevende of concessieve zinnen Mnl. Wdb. op ‘o o c , 1ste

3)
4)
5)
6)
7)

art, n . 3’.
wan, van waar.
‘voertsetten’, op den voorgrond plaatsen.
‘ynnich’, ‘ynnicheit’ (termen der dev.), vroom, devoot; vroomheid, devotie.
Minder gewone vorm voor ‘maer, mer’.
‘enen iet heeten doen’ komt in ons hs. gedurig voor; verg. Mnl. Wdb. op ‘h e e t e n , 1ste art.,

o

o

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

n . 3’.
‘doen’, gelijk nog tegenwoordig in de oostelijke provinciën van ons land: geven. Zie GALLÉE,
Woordenlijst van de Taal, welke in de Saksische streken van Nederland gesproken wordt,
Utr. 1881, op ‘d ô n ’.
gebacken cruyt, gedroogde oostersche vruchten, confituren.
pottay, eig. groente (Kil. olus coctum); bij uitbr. groentesoep, brij (Fr. potage).
dat - reysen, dat zij het wel over vier keeren verdeelen mocht.
duerbaer (= dierbaer), kostbaar; duerb. gesteente, edelgesteente.
‘gename’, aangenaam.
‘voerstaen’ (= vorestaen), voorkomen, toeschijnen.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

48
meer die doechden· als oetmodicheit, gehoersamheit ende mynne onder
malcanderen· dan enych eerts guet. Want waer dese drie punten sijn, daer is een
waerachtich fondament eens geesteliken levens Ende waer dat een waerachtich
1)
wt gaen ons selves is, daer is een seker vrede der zielen. Ende dese drie punten
+
of doechden weren dat fondament der weerdiger ‖ vrouwen van runen Want sie
+
2)
26d
was seer oetmodich ende by den oetmodichsten ende ongeachsten susterkens
was sie alre lievest. Ende als men hoer wat reverenciën bewees ende wat vordels
3)
4)
dede , want sie wekelick was· dat was hoer alte moyelick Soe dat siet onsen vader
a)
here iohan plach te clagen· soe segede hij hoer weder: ‘Sie willen ene vrouwe van
5)
6)
u maken · siet daer toe dat sie u niet en brengen in der vrouwen hemelrijck.’
- Sie droech soe geerne oetmodige ende snoede cleder· ende hoer hoeftdoeken
7)
weren soe grof, als oft schorteldoeken geweest hadden. Sie plach die schottelen
8)
9)
te wasschen ende plach mytter vrouwen van vreden draf te dragen. Ende op een
10)
11)
tijt was sie toe windesem; doe halp sie hem mes in den coelhof dragen .
+

- Op een tijt hiete hoer suster eefse doen, die doe meystersche was, dat sie toe
+
12)
27a
deventer solde gaen ende halen visch. Ende sie meende al waers ende spoede
13)
hoer gerynge hen, om dat sie anxt hadde dat hoer suster eefse beraden solde.
Ende doe sie een groet stucke van den cloester gecomen was, doe dede sie suster
14)
eefse weder roepen ende segede: ‘Waer is u mande, daer die wissche in sullen·’
15)
doe en hadde sie niet. Doe sprack sie hoer soe nernstelike toe ende segede· ‘hoe
loepet dit wijf heen, of sie niet wijs en weer!’ Doe segede die hillige oetmodige
vrouwe·

1)
2)
3)

4)
a)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

‘een utegaen van hem selven’ (term dev.), zelfverloochening.
‘ongeacht’, onaanzienlijk, niet in tel zijnde.
als - dede, als men aan haar wat meer gaf dan aan de anderen; in verband met het vervolg
en met de bet. van ‘vordel’ (= voredeel, eig. deel vooruit), misschien juister: als men wat meer
voor haar deed dan voor de anderen.
dat - moyelick, dat was haar zeer onaangenaam, bezwaarlijk.
Johan Brinckerinck.
Sie - maken, d.i. zooals wij zouden zeggen: Zij willen eene dame van u maken.
in - hemelrijck, in den hemel der dames, waarmede hier wel de hel zal bedoeld zijn.
‘schorteldoec’, boezelaar.
Na ‘wasschen’ zijn doorgehaald de woorden: ende plach die schottelen te wasschen.
draf, draf, beestenvoeder, afval.
mes, mest.
coelhof (= coolhof), moestuin.
sie meende al waers (verg. 29b), zij meende dat het ernst was, zij nam het ernstig op; ‘alwaers
menen’ en ‘alwaers wanen’ komen beide zóó in het Mnl. voor.
‘hem beraden’, zich bedenken.
wissche, d.i. vissche.
nernstelike, ernstig, streng.
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1)

‘aldus haven gy my alle weghe.’ Ende sie hadde hoer alte hertelike te lijden dat
+
sie dat oetmodige werck niet doen en moste Ende ock om dat sie daer geerne soe
+
oetmodelike weder gecamen had- ‖ de, daer sie soe staetlick plach te wesen.
27b
Sie hadde soe grote mynne penetencie te doen ❘ ende dat men sie soe niet en
liet vasten ende waken ende anderen arbeyt doen als die ander susteren Daer
hadde sie hoer seer in te lijden; ende dat waert gelaten om hoere weeckelicheit
willen.
a)

- Op een tijt was hijr hoer neve sweeder van rechteren tot hoer gecamen, die sie
seer lief hadde ende hij hoer weder, ende was een degelick guet man. Ende doe
sie hem toe sprack, doe was suster eefse hodden by hoer. Doe clagede die
oetmodige vurige vrouwe horen neven over suster eefsen Als dat sie hoer niet
2)
veroetmodigen en moste als die ander susteren, als die schottelen te wasschen·
+
ende swarte of grave hoefdoeken te dragen of der geliken. Doe segede die guede
man ❘ ‘suster ‖ eefse, dat gy myn moye die schottelen niet en laet wasschen, des +27c
3)
dancke ic u, want sie oelt ende wekelic is Mer het is u schult dat sie hoer niet
veroetmodigen en moet in swarten ende graven hoeftdoeken te dragen of dier
gelijck.’ Als sie des winters hoer hande plach te warmen, soe plach sie die susteren
tot dancberheit te verwecken ende segede: ‘Laet ons onsen lieven heren dancber
wesen dat hij ons desen winter verleent heeft dat wy penetencie mogen doen.’ Op
4)
b)
een tijt waert hoer ene rulle gesant myt gueden punten · Ende onder den was één
punte, daer sie alte vurich mede was, ende dat punte was dit: ‘Armoede sonder
gebrec is als een brief, die onbesegelt is, den men enen groten heren senden sal.’
+
Ende dit punte plach sie den ‖ susteren wt vuricheit te seggen: also seer mynde sie
+
5)
27d
die hillige armoede. Sie plach dat guet godes nauwe te raede te holden · ende
plach te seggen dat onse weerdige vader here iohan op een tijt segede Dat eens
6)
een brueder vege vuer leet om iij erwyten, die hij verroekeloest hadde.

1)
a)
2)
3)
4)
b)

5)
6)

‘havenen’ (hier nog in zijne oorspronkelijke bet.), behandelen. De verklaring van OPZOOMER,
Kl. v. Diep., I, 43, aant. 5 (haven, reinig) is onjuist.
Zie 24b.
moste, mocht.
het is u schult (ook 3c), het is niet goed van u.
rulle, rol; Lat. rotula (ms. 8849-'59, fol. 189r).
Bekend is het, dat sommige devoten datgene wat zij noemden ‘goede punten’, ‘devota
exercitia’, op strookjes papier (verg. 41c: lepperkens van pappijr) of perkament als ‘rollekens’
(rullekens, 28b, 28 c) of ‘briefkens’ (parvae scedulae) in hunnen zak droegen en mitsdien op
hoogen prijs stelden.
‘iet nauwe te r. houden’, met iets nauwgezet omgaan, iets conscientieus behandelen.
verroekeloest, veronachtzaamd, met minachting behandeld, niet gewaardeerd.
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1)

2)

- Op een tijt quam tot hoer ene gebuertige vrouwe om hoer te vijsitieren Ende sie
vragede der vrouwen van runen, of sie altoes wat pleghe te doen. Doe antwaerde
3)
3)
3)
sie weder· ‘en dede ic niet noch en lese ic niet ende en dachte ic niet guedes·
die duvel mochte my nemen ende voeren my ter hellen.’
4)
- Op een tijt lachgede een suster al seer , die by hoer was; doe viel die vrouwe
5)
+
van runen op hoer knien ende segede myt gevoelden handen: ‘Lieve here, behoedet
+
6)
28a
ons yo voer ‖ sunde ende voer dat ydele lachgen!’ Die eerweerdige vrouwe van
runen hadde die vrouwe van vreden hertelike lief ende sie hoer weder. Ende suster
eefse, die doe meystersche was, verboet hem dat sie malcanderen niet toe spreken
7)
8)
en mosten · om dat sie hem daer in sterven solden. Op een tijt was suster eefse
toe deventer; doe gaf hem suster elsbe haesenbroecks oerlof dat sie malcanderen
9)
toe spreken mosten. Doe hadden sie alte grote vroude te samen· ende lieten , als
of sie twie blijde kinderkens geweest hadden. Ende die vrou van runen segede totter
vrouwen van vreden· ‘hoe gaedet dy mit dinen potkens?’ Ende die vrouwe van
10)
+
vreden segede : ‘also wal.’ Het was op die tijt seer coelt weder ende het was der
+
vrouwen van vreden hoer officie ‖ dat sie der susteren bedde potten plach te
28b
11)
wasschen ende te verwaren . Doe spreken sie voert te samen wat guedes· ende
maeckten doe malcanderen noch vuriger in onsen lieven heren· ende dat en was
geen wonder. Want als twie grote vueren te samen comen, dat wort één groet
geweldich vuer Want sie branden van daegen toe daegen meer ende meer in der
mynnen hoers brudegoms Ihesu cristi, die een besitter was hoers herten ende hoers
12)
gemoedes Ende alle dinge oerlof gevende , die hem daer an hinderlick mochten
wesen.
- Soe grote mynne hadde sie totter hilliger schrift, dat sie cleyne rullekens in horen
+
budel droch· die sommich soe cort weren als een vinger. Die hiete sie hoer schilde
te wesen ‖ Mer die boeken hiete sij die schatte van diepen veen. Ende wanneer +28c
die susteren tot hoer quemen ende beden hoer

1)
2)
3)
3)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

‘gebuertich’ (= geboortich) van (aanzienlijke) geboorte. Onjuist is de verklaring van OPZOOMER,
Kl. v. Diep., I, 44, aant. 4 (gebuertige, in de buurt wonende).
vysitieren, bezoeken (hetzelfde dus als ‘vanden’). Het woord komt ook voor in de bet. van
kloostervisitatie houden.
niet, niets.
niet, niets.
niet, niets.
Lees: alte seer, zeer erg?
gevoelden, gevouwen.
yo, toch.
mosten, mochten.
‘hem sterven’ (term dev.), aan zichz. afsterven, de zinnelijke natuur dooden.
‘laten’, zich aanstellen.
sege (einde reg.).
verwaren, zorg dragen voor.
oerlof gevende, vaarwel zeggende.
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dat sie hem omme gods willen enen schilt wolde lienen Soe segede sie ❘ ‘ia suster,
1)
geerne·’ ende dede hem dan ene van horen rullekens. Dit was ene van horen
schilden· ‘soe wat onse oversten seggen, dat is al guet ende waerachtich· ende wie
daer tegen seggen, dat is quaet ende valsch.’ Ende sie plach hoer weke te holden
2)
a)
te reventer te lesen ❘ ende sie verwaerde die boeken.
- Onsen weerdigen vader here iohan brinckerinck hadde sie in groter weerdicheit.
Ende soe wat hij hoer doen of laten hiet, dat nam sie, als oft hoer god selven gebaden
+
hadde. Sie plach den susteren te vermanen dat sie troulike voer hem solden bidden
+
Dat hem onse lieve here die last ‖ wolde helpen dragen· ende dat hij hem
28d
starckheit der naturen wolde geven, op dat hem die last te lichter worde.
- Twie iaer voer hore doet hadde sie onse vader hieten vaeren tot eenre stat om
3)
een saeke, die sie daer te doene hadde, ende onder wegen waert hoer quelke .
Doe waert hoer toe gesecht, of sie weder kieren wolde· onse vader solde daer wal
4)
in te vreden wesen . Doe segede sie weder: ‘vaert voert, sijn gebot en waert my ny
swaer noch ten sal my nummer swaer wesen.’
- Op een tijt veroetmodichde hoer een suster ende belyde hoer dat sie van den
daege op dat lijden ons heren niet gedacht en hadde. Doe antwoerde sie hoer weder
wt volheit hoers herten ende segede: ‘Ic wolde liever alre martelaers pijne lijden dan
+
ic dat niet over en dachte.’ Op een tijt ‖ quam sie totter selver suster ende segede
+
5)
29a
hoer: sie hadde een punte, dat hoer alte seer prekelde . Ende dat punte was dit
❘ dat onse lieve here hem den menschen altoes boet ende dat hore soe luttel sijn,
die hem ontfangen. Hijr in machmen merken dat sie was ene vlijtige waernemster
hoers herten ende der graciën godes Op dat onse lieve here hoer altoes bereyt
ende bequame vonde sine gracie in hoer te storten.
- Sie leerde eens een suster· wat werke dat sie dede, altoes solde sie int begin
des werkes in horen herten hebben dat siet ter eren godes wolde doen ende tot
sinen love: daer solde sie sunderlinge gracie mede vercrijgen. Ende want sie wekelick
+
was ende swaren arbeyt niet en vermochte· soe plach sie hoer soe oetmodelike te
beclagen dat sie der susteren ‖ vleysch ende bloet ete Also cleyn ende oetmodich +29b
was sie in hoer selven. Sie conde hoer soe wal veroetmodigen· als hoer yemant
vragede hoe dat sie

1)
2)
a)
3)
4)
5)

dede, gaf.
reventer (ook ‘reefter’), eet-, spijszaal; Lat. refectorium.
Verg. de Constitutiones, pars III, cap. 19 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 305-307; verg.
blz. 407-409).
‘mi wort quelke’ (= qualike), ik word onpasselijk, ongesteld.
solde - wesen, zou daar wel genoegen mede nemen.
‘prekelen’, steken, prikkelen; hier ongeveer bekommeren (verg. ons het piqueert mij). Ms.
8849-'59, fol. 190r: Est aliquid quo valde doleo et mente affligor.
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1)

mytter cost heen conde comen, want sie soe wekelick was Soe berichte sie sij
eersamlick ende segede: ‘Lieve vrent, ic hebbe vaeke mytten honden gegeten, doe
2)
ic noch inder werlt was.’ Soe meenden sie al waers, alst oc was· mer sie meendet
3)
van den cleynen dertenen schoet huntkens, die dat heerschop pleghet te hebben
Of die winthonde, die ock guede dinghe plegen te eten· die sie in hore heerlicheit
plach te hebben. Sie hadde dat fondament der waerachtiger oetmodicheit in horen
+
herten seer vaste gelecht Daer om soe wies in hoer die vollencomenheit alre
doechden. ‖ Ende soe gelaten was sij, dat sie niet anders en wolde dan sie solde. +29c
Als men hoer vragede hoe dat sie sommyge dinghe hebben wolde· om datmen
horen willen daer geerne van geweten hadde Soe en conde men anders niet van
hoer vercrijgen· dan: ‘ic wil als ick sal.’ Want sie hadde horen willen geheel over
4)
gegeven gode ende horen oversten. Ende want sie horen willen over gegeven
5)
hadde, soe en wolde sies niet weder nemen , want hij en hoerde hoer niet toe.
6)
- Op een tijt waert hoer gevraget in eenre sieckten, of sie enych mandelen melck
7)
mochte · sie segede: ‘ia.’ Doe waert hoer gevraget, of men hoer wat maken solde;
+
doe segede sie ❘ ‘alle vleys begeert die dinge die den vleysche toe behoeren ende
genoechlick sijn ‖ Mer ons hoert toe dat wy den brant des lustes bedwingen doer +29d
die mynne die wy tot Ihesum hebben.’ Ende op een ander tijt, doe sie mandelen
mellick at, doe bad sie onsen lieven heren ende segede: ‘lieve here, bewaert ons
8)
yo voer sunde!’ Doe sie aldus sieck lach, soe quam ene suster tot hoer om hoer
9)
toe te spreken· doe haspelde sie. Doe segede hoer die suster· ‘wat sal dat, daer
gy aldus sieck sijt, dat gy wat doet?’ Doe antwaerde sie hoer weder: ‘al bin ic sieck
van licham, die arme doen daer omme nochtans wal wat.’ Ende also vuerichlijck
als sie begonnen hadde onsen lieven heren te dienen ende hem allene te leven
Noch vele vuerichlijcker hevet siet geëyndet. In hore lester sieckten lach sie vaeke
+
myt beslaten oghen ende rustede· mer sie waeckte van bynnen ende gaf hoer tot
+
10)
30a
‖ onsen lieven heren. Ende als daer yemant quam, soe remsede sie hoer ,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

‘berichten’ (= berechten), terechtwijzen.
doe - was, toen ik nog een wereldsch leven leidde (op mijn kasteel).
‘derten’, dartel.
‘enen sinen w. overgeven’ is een term der devoten.
soe - weder nemen, zoo wilde zij niets daarvan (van dien wil) terugnemen; zij wenschte m.a.w.
geen eigen wil meer te hebben.
‘mandelenmelck’, amandelmelk. Verg. Teuth: m a n d e l m e l c (spysc van melck off
mandelmelck gekoickt, lactatum).
mochte, hield van.
yo, toch.
‘haspelen’, garen winden.
Er staat duidelijk ‘remsede’, maar dit geeft geen zin. Ms. 8849-'59, fol. 190v, heeft: Si vero
strepitum cuiuspiam intrantis audisset voce aliqua facta vigilare se prodidit ut videlicet
satisfaceret introeunti si forte quid peteret. Waarschijnlijk moet dus gelezen worden òf ‘veinsede
sie hoer’ òf ‘reinsede sie hoer’ (verg. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: r e i n s e n ,
sich räuspern, screare). [N.B. ‘Em’ als verschrijving van ‘ein’ komt in ons hs. meer voor, o.a.
36a (remsberge i.p.v. reinsberge, Rijnsburg)].
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1)

2)

of sie yet wolden, dat totten ghemenen orber droege . Ende sie segede eenre
suster toe: ‘al slape ic van buten, ic wake nochtans van bynnen.’
3)
- Op een tijt hadde sie onsen lieven heren ontfangen ; doe bad sie suster eefsen
dat sie hoer van den daghe niet toe en spreke dan die dinge die noetdruftich weren
4)
Sie wolde hoer die ontfanckenisse ende die verenynge des hilligen sacramentes
5)
in swijgen te nutte maken. Onse lieve here begavede sie op een tijt, dat sie lach
als of die geest wt horen licham hadde geweest Mer sie lach myt enen blijden
ansichte ende myt enen lachgenden gelate, dat die gene die daer by weren,
+
schreyende worden van groter ynnicheit ende sueticheit hoers herten. Ende also ‖
+
lach sie ene lange tijt. Daer na sloech sie hoer oghen weder op ende sach dat
30b
a)
suster salomee schreyde, die namaels onse mater waert. Doe sprac sie hoer
6)
mynlike toe ende segede· ‘wanne , moederken, schreystu?’ Doe sprack hoer suster
eefse toe ende segede· ‘suster, hoe ist? heeft die here hijr geweest?’ Doe segede
sie: ‘ia hij·’ ende sie bleef alle den dach liggende myte nen sueten mynliken ansichte.
7)
Des selven avendes ommetrint vj uren doe begavede sie onse lieve here echter .
Ende sie lach ene wijle myt beslaten oghen ende myt schoenre varwen ende myt
blijden gelate. Doe sloech sie hoer oghen weder op ende sach salomee an ende
+
segede tot hoer: ‘Hoe meenstu, hoe lange wil onse lieve here dit spil myt my
+
spoellen?’ Sie antwaerde hoer weder ende segede· ‘aldus ‖ danich spyl pleget
30c
hij myt sinen vrenden te spollen.’ Doe sloech sie hoer oghen weder neder· daer
8)
na sloech sie weder op hoer oghen ende sach dat cruce an, dat tegen hoer stont,
ende segede: ‘Is dit dat spyl dat hij myt synen vrenden spoelt ❘ wat is dan sine
rechtverdicheit?’ Sie sloech hoer oghen weder neder ende sweech en luttel. Daerna
segede sie: ‘die here comet myt salven, die here comet myt zalicheit, die here comet
myt gloriën; Ihesus en comet niet sonder zalicheit noch cristus sonder salve noch
die

1)
2)
3)
4)
5)

a)
6)
7)
8)

of, voor het geval dat, ingeval.
dat - droege, dat ten algemeenen nutte strekte.
ontfan (einde reg.); hadde - ontfangen, had zij communie gedaan.
die ontfanckenisse, het ontvangen, het tot zich nemen, het gebruiken (nl. van de hostie).
‘begaven’, met Gods geest, met Gods tegenwoordigheid vervullen, in geestvervoering brengen.
Vandaar nog heden in het Geldersche: begavenis (begàves) voor toeval; zie GALLÉE,
Woordenlijs: b e g a v e s , b e g a v u n g , vallende ziekte, ook beroerte.
Salomee Sticken.
wanne, hoe nu, wat nu.
echter, andermaal.
tegen, tegenover.
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gods sone sonder glorie.’ Hoer waert gevraget, of sie dat lijden ons lieven heren
1)
2)
ock in horen herten hadde· sie antwaerde· ‘ya, anders nyettes niet.’ Des sondages
a)
+
voer dat sie starf, was moder beerte van meyster gerijts huys by hoer onder ‖
+
3)
30d
myssen ende sie las hoer wat vanden lijden ons lieven heren. Ende doe sie
quam an dat punte, dat onse lieve here sijn moder sante Iohannes beval, doe bad
4)
hoer die goddienstige vrouwe dat sie daer een weynich toeven solde Op dat sie
5)
dat wat ederkauwen mocht. Ende te hants daer na sprack hoer moder beerte toe·
doe begeerde sie van hoer dat sie hoer noch niet toespreken en solde Op dat sie
hoer wat oeffenen mochte in der passiën ons lieven heren. Daer na bad hoer moder
6)
beerte dat sie hoer wat geven moste, daer hoer herte mede gesterket mochte
warden. Doe antwaerde sie hoer ende segede: ‘ic hebbe soe suete spijse te eten
❘’ - dat was spijse der zielen ende niet des lichams -. Alte hant hijr na gaf hoer onse
+
weerdige vader here iohan dat hillige sacrament, ‖ doe hij die gemene susteren
+
7)
31a
berichtet hadde. Ende doe die mysse wt was, quam hij tot hoer ende segede
8)
9)
datmen hoer wat geven solde, daer hoer herte mede gelavet ende gesterket
worde· doe segede sie wt enen vullen herten: ‘Och here, ick hebbe also suete spijse
te eten,’ dat ock in der waerheit also was Want hoer brudegom onse lieve heer
Ihesus cristus was hoer spijse in ziele ende in licham. O wonderlike ende
10)
11)
onsprekelike overvloedige vette wersschap · daer die brudegom mytter bruyt
12)
vereniget is! Doe gaf hoer onse vader oerlof dat sie noch een weynich beyden
moste, eer sie wat in nam.
- Op den selven dach des avents ommetrint vijf uren quemen die susteren
13)
14)
gemeenlick tot hoer ende vandeden sie. Ende sie stonden

1)
2)
a)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Achter ‘nyet’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
anders nyettes (zelfst. naamw.) niet, totaal niets anders. OPZOOMER, Kl. v. Diep., I, 48, aant.
4: anders zou het niet baten, geen nut doen; deze verklaring is verkeerd
D.i. Beerte Swijnkes, over wie tal van bijzonderheden in hs. G (zie boven, blz. 3, aant. b).
onder myssen, onder kerktijd.
toeven, ophouden.
ederkauwen, overdenken, overpeinzen.
Verg. ons hartsterking.
‘enen berichten’ (= berechten), in iemands zielsbehoeften voorzien, zijne geestelijke behoeften
vervullen; vooral aan stervenden de sacramenten toedienen, hetwelk ten onzent bedienen,
in Vlaanderen nog berechten genoemd wordt. Hier bet. ‘berichten’ de communie toedienen.
Bijgeschreven.
‘laven’, laven, verkwikken.
‘onsprekelijc’, onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk.
wersschap, gastmaal, bruiloft.
beyden, wachten.
gemeenlick, gezamenlijk, te zamen.
‘vanden’, bezoeken.
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+

1)

om hoer bedde op hoer knien ende begeerden van ‖ hoer dat sie hem een
+
2)
31b
testament besetten solde, daer sie hore by gedachten. Doe sette sie hem dese
3)
punten Als oetmodicheit, gehoersamheit, mynne· verduldicheit , reynicheit ende
a)
4)
armoede . Ende sie verhief hoer stemme ende segede: ‘yo caritas, carytas!’ Die
5)
susteren begeerden dat sie hem noch meer guedes seggen wolde. Doe verhaelde
sie die voergenoemde punten eensdeels weder ende segede: ‘Dese punten moety
selven van onsen lieven heren bidden· want sij en warden niemant gegeven, hij en
kier hem van alre herten tot gode Want niemant en mach sie crijgen, god en moet
sie hem geven.’ Doe sie alte hant daer na starf, segede sie: ‘dat sien ontgaet my
so seer.’ Doe waert hoer toe gesecht: ‘gy siet doch onsen lieven heren van bynnen.’
6)
+
Doe segede sie: ‘dat is waer.’ Doe sweech si een luttel ende ‖ daer na segede sie:
+
‘ic en can niet verscheyden.’ Doe segede onse weerdighe vader here Iohan
31c
brinckerinck, die daer by stont ende verwachte dat zalighe eynde: ‘Vrouwe, en
lates u niet verdrieten· gy hebt doch van den begynne uwer bekieringe gebeden
ende begeert van onsen lieven heren dat die doet u leste pijne moste wesen Ende
dit is luttel genoch.’ Doe sweech sie voert. Ende ommetrint xj uren gaf sie gode
horen zaligen geest myt enen mynliken sueten ansichte Op sante peters avent dat
b)
+
hij pawes waert Int iaer ons heren m cccc ende vij.
+

1407

1)
2)
3)
a)
4)

5)
6)
b)

hoe.
een testament besetten, een testament maken; hier een woord of spreuk ‘als nalatenschap
vermaken’ (OPZOOMER, Kl. v. Diep., I, 49, aant. 6).
verduldicheit (term dev.), geduld.
Zie over de sterfbedden der devoten en hunne z.g. ‘testamenten’ (het ‘testari’ der stervenden)
ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 302-303.
Men kan hier lezen ‘segede yo: caritas, carytas’, zeide altijd (maar): liefde, liefde, of ‘segede:
yo caritas, carytas’, zeide: altijd liefde, liefde. Aan het laatste geef ik de voorkeur, vooral in
verband met het Latijn: ms. 8849-'59, fol. 191 v, heeft: clamauit Yo caritas caritas. Bij
OPZOOMER vinden wij ‘segede yo: caritas, carytas’, zeide almaar: liefde, liefde (Kl. v. Diep.,
II, Voorrede, vii), door hem verbeterd uit ‘segede: yo, caritas, carytas’, zeide: ja, liefde, liefde
(a.w., I, 49).
‘verhalen’, herhalen.
Bijgeschreven.
Bij ‘sante peters avent dat hij pawes waert’ hebben wij te denken niet aan 17 Januari, maar
aan 21 Februari. Zie H. GROTEFEND, Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit,
Bd. I, Hannover, 1891, S. 153: P e t e r s d a g a l s h e p a w e s w a r t , a l s h e
g e h o g h e t w a r t , a l s h e u p d e n s t o l q u a m 1437 (Hoyer Urkb.), 22. Febr.,
Cathedra Petri; verg. S. 154: P e t e r s t a g a l s e r g e s e t s t w a r t a u f d e n s t u e l
z u R o m 1351 (Helwig), ist gleichfalls der 22. Febr., da die im frühesten Mittelalter zwar
schon bestanden habende Scheidung zwischen der Stuhlfeier zu Antiochia (22. Febr.) und
Rom. (18. Jan.) erst im 15. Jahrh., und zwar nur ganz vereinzelt in deutschen Diöcesen ...
vorkommt.
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III.
Van der eerweerdiger vrouwen van vreden, onser gemynder suster.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

59
de

(OPZOOMER, Het klooster van Diepenveen, 2 stuk, 's Gravenh. 1887, blz. 1-21;
verg. ms. 8849-'59 der Bibliothèque royale te Brussel, fol. 226 v-231 r: [De sorore
Iutta de ahuys]).
Van der eerweerdiger vrouwen van vreden, onser
a)
gemynder suster .
+

IN den namen ons heren Ihesu cristi tot sinen ewigen love ende gloriën Dat hij
gewracht ende gedaen ‖ heeft mytter zaliger edelre Ioncfrouwen ende abdissen +31d
1)
van vreden ende onser gemynder suster Iutte van ahuys. Sie was edel van
gebuerten ende seer ionck, doe sie van horen olders gebracht waert in die abdye
b)
2)
van vreden · want sie was van v iaren. Het werden allegader edele ioncferen, ende
3)
mochten wal in die echte gaen, alst hem beliefde Ende het was te male ene eerlike
rijke abdye. Sie wies op, beyde in eersamheit ende in rijpheit, ende die ionferen
hadden sie seer lief ende in groter weerdicheit. Ende doe sie wat oelder was
4)
geworden, doe waert sie kelnersche . Ende doe sie dat een wijltijdes gedaen hadde,
doe waert sie pryoerynne. Ende een tijt daer na starf die abdisse· doe koeren hoer
+
5)
die ionferen tot eenre abdissen. Doe moste sie daer nochtans omme ‖ pleyten ·
+
c)
32a
ende sie pleyter wal vj iaer omme, eer siet vercreech. Ende doe siet vercregen
6)
hadde ende sie die heerlicheit ontfangen solde Soe quam sie myt een groet getreck
van volke ende van heerschap

a)

1)

b)
2)
3)
4)
5)
c)
6)

Literatuur: Ms. 8849-'59, fol. 226 v-231 r: [De sorore Iutta de ahuys]. Mededeelingen
over deze zuster, maar aan ons hs. ontleend, vindt men bij MOLL, Joh. Brugman, dl. I,
blz. 22-26.
OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, I, aant. I, stelt voor (m.i. ten onrechte) hier eene komma te plaatsen
en het volgende ‘ende’ weg te laten, zoodat de tekst bij hem wordt: mytter zaliger edelre
joncfrouwen ende abdissen van Vrede (lees: Vreden), onser gemynder suster Jutte van
Ahuys.
Naam van een stadje, gelegen even over de grenzen, twee uur gaans ongeveer van Groenlo.
Ms. 8849-'59, fol. 226 v: in vreden oppido terre monsteriensis.
allegader, allen te zamen. Verg. ons allegaar, allemaal.
‘eerlijc’, aanzienlijk, voornaam.
kelnersche (ook ‘kelnarinne’ en ‘kelrewaerster’), kelder meesteres, opzichteres over de
spijskamer, bestuurster eener klooster huishouding.
pleyten, twisten, geschil voeren.
Volgens 38d: 7 jaar.
getreck, stoet, gevolg.
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1)

als daer toe behoert· na allen staete ende pompen der werlt Mit vele wagenen
2)
ende peerden. Ende doe verhengedet onse lieve here dat die waghenman doet
bleef onder dat rat van den waghen daer sie op sat, dat hoer seer swaer was. Ende
het bleef hoer altoes inden herte, in wat ghenoechten ende heerlicheiden dat sie
3)
was· dat een mensche om horen willen sijn lijf verloren hadde. Ende also behielt
4)
sie altoes den godliken anxt in hoer.
5)
- Ende ock verhengede onse lieve here een sieckte ofte cranckheit op hoer·
+
welck hoer een oersaeke was tot enen volcomenen leven ende tot gro- ‖ ter vuricheit.
+
Om deser crancheit ofte sieckten willen· soe toech sie op een tijt tot meyster
32b
a)
evert van almelo , dat een groet meyster was, om raet an hem te versueken
Daer onse lieve heer ock sine barmherticheit mede gedaen hadde ende tot hem
b)
bekiert. Ende hij plach vaeke by onse vaders te wesen Als here florens ende onse
vader here iohan brinckerinck. Ende als sie tot hem quam ende myt hem sprack
van hore sieckten, soe segede hij tot hoer: ‘Vrouwe, gy soeket gesontheit uwes
lichams; gy behoefden bet te sueken gesontheit uwer zielen.’
6)
7)
- Hijr na waert sie van bynnen geruert van den instorten des hilligen geestes .
+
Ende doe dit onse weerdige vader here iohan brinckerinck vernam ❘ die vol ende
+
8)
32c
breet was in der god- ‖ liker mynnen Alle menschen te trecken tot onsen lieven
heren· dat sie van bynnen een weynich gheruert was tot zalicheit hore zielen Soe
was hij vlijtich ende begerich sie te brengen tot enen beteren state van leven onsen
9)
lieven heren te dienen. Ende sie vertoeget wal twie iaer, eer sie overtrat . Ende
onse weerdige vader sande hoer vaeke brieve, daer hij sie mede begeerde te trecken
Ende daer hij hem alte seer in te veroetmodigen plach Want hoe dat hij den

1)
2)
3)
4)
5)
a)

b)
6)
7)
8)
9)

‘pompe’, pronk, staatsie. Zie KIL. op ‘p o m p e ’ en op ‘p o m p e r i j e ’; verg. LÜBBEN e.
WALTHER, Mnd. Handwörterb.: p o m p e r i e , p o m p è r i n g e ; Pomp, Pracht.
waghenman, wagenmenner, voerman.
lijf, leven.
‘godlijc’, godsdienstig; ‘godlike anxt’ (term dev.), godsdienstige, vrome vrees.
Bijgeschreven.
Evert van Almelo, een beroemd pastoor en geneesheer, die door G. de Groote bekeerd is.
Zie over hem MOLL, Joh. Brugman, dl. I, bl. 23 volg. Ms. 8849-'59, fol. 226 v, noemt hem een
‘medicus corporum et animarum’.
Florens Radewijns.
‘van bynnen ger. werden’ (zie ook een paar regels verder) is een term der devoten. Verg. 1a:
soe dat sijn herte van bynnen beruert waert tot beterynge sijns levens.
‘instorten des h. geestes’ (ook ‘inspreken des h. geestes’, 2d) is een term der devoten.
vol - mynnen (ms. 8849-'59, fol. 227 r: vir caritatis latissime). Verg. 24a: Alsoe groete ende
breede mynne hadde hij.
eer siet ouertrat. Verg. nement siet, 6b; verboedent siet, 92c; vercreecht siet, 141d.
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1)

lichte naere was ende hogher by onsen lieven heren, hoe hij hem hijr in der tijt
meer veroetmodichde onder gode ende onder allen menschen. Want onder ander
2)
3)
4)
woerde soe schrief hij hem hoer dienstknecht te wesen ende hoer camerlinck .
+
Ende als hij ene antwaerde weder van hoer ‖ begeerde· soe begeerde hi dat siet
+
5)
32d
wolde schrijven myt hoers selves hant· hij conde wal quade schrift lesen. Dat
6)
dede hij daer omme, dat hoer niemant hinderen en solde ofte ontraden van hore
bekieringe. Ende bynnen den twien iaren dat siet inden synne hadde hoer te
bekieren, soe leerde sie spynnen, op dat sie wat doen conde als sie hijr queme.
Ende dat was horen ionferen alte swaer dat sie span ❘ hem dochte dat sie hem daer
alte grote schande mede dede. Ende doe onse weerdige vader des seker was dat
7)
sie comen wolde· doe verwachtede hij hore toecomst myt groter begeerten ende
a)
myt vrouden sijns herten. Ende ock die eerweerdige vrouwe van runen die hoer
8)
9)
ock getagen hadde· ende gelavet hadde hoer guet te maken , als sie ock dede·
die was ock alte blijde.
+
10)
- Op een ‖ tijt, niet lange eer sie myt allen aver trat, doe was sie toe deventer·
+
11)
33a
om hoer dinge te vercallen myt onsen weerdigen vader. Doe hadde sie twie
12)
hondekens by hoer, als dat heerschap pleget, die sie alte lief hadde ende hoer
13)
swaer weren over te geven. Ende doe onse vader onder ander woerde vernam dat
hoer soe swaer solde wesen die hontkens te verlaten Soe hiet hij hoer doen, als
14)
sie weder toe vreden queme, dat sie dan beyde die honde solde drencken Als sie
ock dede, al hoe swaer dattet hoer was. Ende als sie dan weder te huys gecomen
was, hiete sie een eersam persoen, die by hoer was, dat sie hoer enen sack solde
+
halen. Ende van ynwendiger perssen hoers herten was sie ontdaen in hoer ansichte
+
15)
33b
So dat sie hoer daer alte seer ‖ in te sterven hadde ,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
a)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

hoe - was, hoe dichter hij bij het licht was.
o

hem (ook 24b), haar. Zie Mnl. Wdb. op ‘h i , 1ste art. n . 1’.
dienstknecht, bediende, dienaar. Ms. 8849-'59, fol. 227 r: famulum carpentarium.
camerlinck, kamerdienaar, kamerheer.
quade schrift, onduidelijk, slecht schrift.
‘ontraden’ staat hier met eene bepaling met ‘van’.
toecomst, komst (nl. in het Diepenv. klooster).
Zie over haar 21b-31c.
getagen (= getogen, van ‘tien’), getrokken, nl. tot enen volcomenen leven.
ende - maken, en (haar) beloofd had hare goederen te vermaken. Verg. 24d: Ende gaf hoer
soe vele des iaers, dat sie genoech hadde van te leven.
myt allen (gewoonlijk in het hs. in één woord geschreven), geheel en al, volkomen.
vercallen, bespreken.
‘hondeken’ (verkleinw.), hondje.
dat, d.i. dattet.
drencken, verdrinken, in het water werpen.
De zin is: zoodat zij door dit offer te brengen eigen genot, eigen wil had te dooden; sterven
(term dev.), afsterven.
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mer sie en hadde daer niet vele woerde van. Ende doe die sack quam, nam sie
beyde die hontkens ende stack sie daer in ende drenckte sie myt hoers selves
hande· als hoer doen was geheyten. Dit was een guet beghin der volcomenre
gehoersamheit, die sie noch na maels volcomelike solde vervullen.
- Doe dese edele vrouwe enen gehelen over ganck wolde doen ende te strijde
wolde gaen tegen den duvel ende tegen hoer eygene vleysch om ene zalige victorie
1)
te crijgen Doe liet sie ene grote werschap bereyden· ende liet daer noeden al dat
2)
3)
4)
heerschap ende rijken Ende ock alle die armen die ommetrynt hoere abdyen
+
ende heerlicheit wonden· ende sie diende hem allen. Ende doe dat werschap gedaen
+
5)
33c
‖ was, gesunde sie sij alle ende scheyde myt droegen oghen van hem; nochtans
6)
schreyden sie allegaeder seer, die daer weren. Ende sie genck hen te waghen
a)
wert. Ende doe sie quam by der doeren, daer vant sie hoer nichte staen schreyen
achter der doeren. Doe legede sie hoer hant op hoer hoevet ende segede· ‘du biste
my nu dat alre swaerste.’ Het was hoers brueders dochter, ende was een ionck
7)
ionferken · ende hadde myt hoer gewont van dat sie ·ij· iaer oelt was. Ende sie is
ock namaels geworden onse gemynde suster ende suppriorynne Ende was geheyten
b)
suster griete van ahuys · ende was ock abdisse gecaren, eer sie hijr quam Ende
was in groten staet ende heerlicheit.
+
- Doe die eerweerdige vrouwe van ‖ vreden opten wech was toe deventer te
+
8)
33d
varen Doe bad sie onsen lieven heren dat hij hoer geven wolde dat sie versmaet
9)
10)
ende ongeachtet moste wesen. Ende onse lieve here verhoerde sie· ende vervulde
hoer begeerte· ende gaft hoer naemaels overvloedelike.
- Ende doe sie toe deventer quam, waert sie seer blijdelike ende mynlike ontfangen
van onsen eerweerdigen vader here iohan brinckerinck

1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)
7)
b)
8)
9)
10)

werschap, gastmaal, maaltijd.
dat heerschap, de aanzienlijken, de groote heeren.
o

ock, ook, daarenboven, bovendien. Zie Mnl. Wdb. op ‘o o c , 1ste art., n . 1’.
ommetrynt, om, rondom.
‘gesunden’ (= gesonden), heilwenschen, een afscheidsgroet brengen, vaarwel zeggen. Ms.
8849-'59, fol. 227 r: valedixit.
OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 4: ginck.
Griete van Ahuis; haar naam wordt iets verder in dezelfde kolom genoemd. Zie over haar
146a-d; daar en ook 22d heet zij ‘G(e)riete van Na(e)huys’.
ionferken, juffertje, meisje.
MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’ (in zijne Vita .. Elis. v. Heenvliet), p. 228: Griete van
den Ahues. Ob. die Remigii. 1458. Suppriorissa.
varen, gaan; hier rijden.
versmaet ende ongeachtet (term dev.): 58d, 119b; ongeachtet, onaanzienlijk, niet in tel zijnde.
moste, mocht.
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a)

Ende van der eerweerdiger vrouwen van runen· ende sie wonden te samen in een
1)
schone huys· ende in éénre cost . Ende sie weren te samen verenyget in der mynnen
ons heren Ihesu cristi ende hadden malcanderen seer lief Ende hadden één herte
in onsen lieven heren Ende grote begeerte te samen te wanderen enen sekeren
+
wech· tot dier hoeger ende glorioser stat ‖ van iherusalem· totten hoegen gloriosen
+
2)
34a
conynck Ihesum cristum Den sie te samen wtvercaren hadden tot enen ewygen
3)
brudegom Die hem instorte soe grote gracie ende mynne tot alle gueden dingen·
4)
ock hoe swaer dat sie ock weren. Want dat waerachtige licht was dat fondament
hoers herten· ende dat wt lichtede in al horen werken Want sie weren beyde gront
5)
oetmodich als cleyne kinderkens. O hoe wonderlick was in hem die verwandelinge
der rechterhant godes Dat alsulke personen, die in alsulken state geweest hadden·
ende in weelden op gevoedet weren· ende tot horen daghen gecomen Hem lieten
6)
reygeren als kinder, als of sie ny verstant gehat en hadden reyment te dragen .
+
- Sie weren als vlijtige byen, ‖ die des hoers gedenken· ende vergaderen in den
+
b)
34b
sommer, daer sie des winters van leven . Ende den schat den sie doe
vergaederden· daer sullen sie nu ewelike wal van varen Ende voeren nu enen
hoegen heerliken staet myt horen conynck ende brudegom Ihesum cristum· myt
7)
welken sie nu sullen verblijden in der ewicheit.
- Als sie dan aldus goddienstelike te samen wonden myt sommigen susteren van
c)
8)
meyster gerijdes huys Soe geschiedet bywijlen dat die vrouwe van runen gevysitert
9)
waert van horen vrenden Die heerlick ende staettelick weren nader werlt. Ende
10)
onse lieve here verhengede eenrehande

a)
1)
2)
3)
4)

ende sie wonden - kinderkens (34a). Zie 24d-25a, waaraan blijkbaar dit gedeelte ontleend
is.
in éénre cost, d.i. zij hadden te zamen ééne huishouding.
tet.
Die hem instorte, die in beider gemoed instortte.
ock hoe, hoe ook (deze constructie komt in het Mnl. meermalen voor; verg. in ons hs.: ock
wan sie weren, 25d; ock wat die rogge gulde, 52d). Het volgende ‘ock’ is natuurlijk overtollig,
o

5)
6)
b)

7)
c)
8)
9)
10)

maar behoeft daarom nog niet geschrapt te worden. Zie Mnl. Wdb. op ‘o o c , 1ste art., n .
3’.
‘gront oetmodich’ (ook 25a) is een term der devoten. Zie ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 181,
aant. 6; dl. II, blz. 285.
reyment te dragen, bewind te voeren.
Verg, wat deze beeldspraak betreft, Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. IV, 's-Gravenh. 1893, blz.
131 (in Collaciën van Johannes Brugman, naar een Gentsch handschrift medegedeeld door
D.J.M. WÜSTENHOFF).
verblijden, zich verblijden.
Zie 25a.
gevysitert (hetz. als ‘gevandet’), bezocht.
heerlick, aanzienlijk, voornaam.
eenrehande (Lat. quidam), zeker, een soort van.
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1)

+

gebreck op die vrouwe van vreden· soe dat sie wat wonderlick liet van ansichte.
Als sie dan by hoer que- ‖ men ende sie hoer ansegen, soe worden sie verveert +34c
ende gengen van hoer, om dat sie anxt hadden dattet hoer wat quades was Ende
2)
hoer manieren soe wat lieten , alsoe dat sie daer niet geerne by en weren; ende
a)
dit geschiede hoer al vaeke . Nu moghe wy merken, hoe dat hoer natuer hijr in
gedrucket ende beschemt waert. Want doe sie in hore heerlicheit was, doe waert
3)
4)
sij vaeke gevysiteert ende versocht van groten luden Ende waert in groter
5)
weerdicheit gehat ende hoer waert seer nauwe gedient · mer nu waert sie versmaet.
Ende al hadde sie dit begeert van onsen lieven heren· het is nochtans wal te geloven
dat hoer natuer hijr vaeke enen swaren strijt van gehat heeft.
+
- Sie ‖ hadde vaeke seer groten strijt ende becaringe· ende die plach sie onser
+
b)
34d
weerdiger mater salomee myt groter oetmodicheit· ende myt schreyenden oghen
c)
te belyen - Ende doe wonde mater noch toe meyster gerijts huys - Want sie hadden
d)
malcanderen seer lief in onsen lieven heren; ock weren sie wt énen lande · ende
e)
en plegen niet veer van een te wonen Soe dat sie mater horen druck ende hoer
inwendige bangycheit dicke te kennen plach te geven· want sie plach sie alre best
6)
te troesten ende te vrede te setten na den herten godes . Dit verhengede onse lieve
here op hoer om hoer hoegeste zalicheit ❘ wantet hoer natuer alre meest contrary
7)f)
was· ende ongenoechgelick· ende ongewonlick Want onse

1)
2)
a)

3)
4)
5)
b)
c)
d)

e)
6)
7)
f)

‘laten’, er uitzien.
soe wat lieten, zoo iets bijzonders hadden, zoo vreemd waren.
De ziekte schijnt een soort van huiduitslag geweest te zijn, blijkens ms.8849-'59, fol. 227 v:
sed dominus visitauit domnam de vredis quadam molesta egritudine. ut ex turpitudine faciei
a multis existimaretur esse leprosa et homines fugerent ab ea.
De woorden ‘waert sij’ staan in margine.
versocht (hetz. als ‘gevysiteert’ hier, ‘gevandet’ elders), verl. deelw. van ‘versoeken’, bezoeken.
nauwe, nauwgezet, stipt; hoer - gedient, zij werd op hare wenken bediend.
Salomee Sticken, over wie gehandeld is 1a-21b.
S. St. is ingekleed te Diepenveen 20 Januari 1409. Zie 4d, en verg. in verband daarmede
BUSCH, Chron. Wind., p. 190 (ed. Grube, p. 361 seq.).
Oorspronkelijk heeft het dekanaat Groenlo gestaan onder den bisschop van Munster en het
aartsdiakenschap Vreden. Doch na de oprichting van het bisdom Deventer in 1559 is het
eerst door Paulus IV en naderhand ook door Pius IV aan het bisdom Munster onttrokken en
onderworpen aan den bisschop van Deventer (VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en
gestichten van Deventer, Leid. 1725, dl. II, blz. 560).
J. van Ahuis kwam uit Vreden en S. Sticken uit Groenlo (1a).
na den he ten godes, naar den geest Gods, in Gods geest.
o

ongewonlick. Zie Mnl. Wdb. op ‘o n g e w o n l i j c ’ en op ‘o n g e w o o n l i j c , n . 2’.
Wie der devoten deed ‘wat der nat. contrary’ (ook 6a) was, en ‘ongenoechgelick
(onaangenaam) ende ongewonlick’ (ongewoon, vreemd); wie hiertoe kwam, dat hij of zij ‘de
natuur in haat’ had (113b, 132b), was opgeklommen tot het hoogste standpunt van vroomheid.
Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 291-294.
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+

lieve here is ‖ een groet medycus ende een wijs meyster Ende weet alre best, hoe
+
dat hij die sieckten der zielen genesen sal. Want myt deser medycijnen quam
35a
sie tot enen volcomenen leven· als men hijr na noch wal horen sal.
- Doe onse lieve heer doer onsen weerdigen vader here iohan brinckerinck gewracht
hadde· dat hij hijr op deser steden ten diepenveen wat hadde laten tymmeren Also
vele datter wat susteren mochten wonen Soe liet hij die vrouwe van runen ende die
1)
edele vrouwe van vreden· ende suster eefce hodden· ende noch sommych ander
a)
susteren daer comen mytter wonne . Ende suster eefse waert namaels meystersche
2)
+
van den susteren. Ende doe wast hijr seer nauwe ende arm, daer sie naden geeste
+
seer wal mede te ‖ vreden weren· op dat sie onsen lieven heren een weynich
35b
mochten gelijken in sijnre armoeden.
- Dese twie devoete hillige vrouwen weren beyde al op hoer daghe gecomen dat
3)
sie al oelt weren· ende weren groter dynge gewonne nader naturen Soe dat sie
4)
die gemene borden soe wal niet en vermochten te dragen, als of sie ionck ende
starck geweest hadden. Soe verhengede onse weerdige vader here iohan
brinckerinck· dat sie wat langer sliepen ende bet eten dan die ander susteren Ende
5)
ock so waert hem wat meer bediensticheit bewesen alst wal behoerlick was, om
6)
dat sie oelde eersame personen weren.
+
- Ende wanttet noch niet al vollenbracht en was· also dat die edele vrouwe van
vreden noch tot mer- ‖ re volcomenheit solde comen Ende onse lieve here Ihesus +35c
sine bruyt noch wat hoeger by hem wolde hebben Soe verhengede hij op hoer
7)
dat sommyge susteren fantesyen ende werck cregen van hore sieckten ende
crancheit· ende van sommygen dienst, den sie hoer liet bewijsen. Ende onse
eerweerdige mater salomee die wonde doe noch tot meyster gerijts huys· ende
b)
8)
plach hijr vaeke te comen. Soe plegen hoer die susteren hoer in val te seggen.
Ende als dit onse mater

1)
a)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
b)
8)

De gewone spelling is ‘eefse’ (zie den volg. zin); een enkele maal komt de schrijfwijze ‘eefce’
voor.
Uitvoerig wordt over de stichting van het Diepenv. klooster in 1401 en over zijne eerste
bewoonsters gehandeld 112c-113a.
nauwe, bekrompen, schriel.
OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 6, aant. 2: Ze waren, wat haar zinnelijke, lichamelijke natuur betreft,
aan een voornaam en gemakkelijk leven gewend; ms. 8849-'59, fol. 227 v: assuete delicijs.
‘borde’, last, moeielijkheid.
behoerlick (= behoorlick, behoorlijc), betamelijk, passend, gepast; ‘datgene, waartoe men
volgens de bindende voorschriften verplicht is’, OPZOOMER, II, 6, aant 4.
‘eersam’ (hetz. ongeveer als ‘eerbaer’), voornaam.
werck, moeite.
Te Diepenveen.
‘inval’ (hetz. wat even te voren ‘fantesyen’ is genoemd), invallende gedachte, bepaaldelijk
eene zoodanige die men weren moet; opwelling van wrevel.
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1)

hoerde· soe waert sie myt barmherticheit beweget an beyden tsijden Soe dat sie
onsen weerdigen vader vragede of siet hoer wal seggen moste. Doe en wolde hij
+
hoer daer geen oerlof toe geven· om dat hij sie niet gerne be- ‖ druckt en hadde.
Mer maters mynne ende begeerte was alsoe groet tot volcomenheit ende totten +35d
2)
rechten doechden· dat sie niet rusten en conde, sij en haddet hoer gesecht .
3)
Doe voegedet onse lieve here op een tijt dattet hoer soe wal te passe quam Doe
verwan hoer die mynne, dat sie hoer te kennen gaf wat sie gehoert hadde. Ende wt
alsulker mynnen als siet hoer segede, soe nam siet seer suetelick myt enen edelen
herten Ende sie hadde hoer soe oetmodelike· ende belyde soe apenhertelick onser
mater hoer heymelike ende inwendige dinghe Ende mater was hoer seer trouwe
4)
ende behulpelick daer in, hoe siet bijchten solde. Ende achter dier tijt was alle
5)
6)
+
crancheit ende gemack der naturen orlof gegeven Ende ver- ‖ smaetheit ende
+
vercleynynge was hoer nu grote blijschap ende sueticheit in dat ynnerste hore
36a
zielen.
- Ene corte tijt daer na quam mater hijr weder ten diepenveen myt yutte van
7)
remsberge , die sie ock seer lief hadde Ende daer sie sunderlinge vrenschap mede
plach te hebben, doe sie noch in hore heerlicheit was. Doe mater ende yutte van
remsberge die edele vrouwe van vreden aldus visiteerden Ende sie onder hem drien
8)
op ene stede allene weren· soe waert die vrouwe van vreden soe hertelike
9)
lachgende, als of sie achter rugge over vallen wolde Om dat sie dachte der
voerledenre dinge, ende segede: ‘Siet, ic heb my selven ene doer gemaket, daer
+
ic doer gaen mach.’ Ende sie was soe rechte blijde, also dat ‖ sie hem van herten
+
10)
36b
myt hoer verblijden, doe sie die blijschap segen. Ende dit was die saeke hore
11)
blijschap, dat sie der naturen gehelike orlof gegeven hadde· ende alle dinck, daer
12)
sie an henck. Ende dat was also inder waerheit, als men noch wal horen sal in
horen werken, die hijr na volgen Want sie

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

an beyden tsijden, aan beide kanten, in tweeërlei opzicht (dus zoowel wat aangaat de zusters
die ‘fantesyen ende werck cregen van hore sieckten ende crancheit· ende van sommygen
dienst, den sie boer liet bewijsen’, als wat betreft de Vrouwe van Vreden, die hiervan de
oorzaak was). Verg. OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 7, aant. 4.
sij - gesecht, voordat zij het haar gezegd had.
dattet - quam. Verg. 5a: dat quam hoer nu seer like.
achter dier tijt, na dien tijd, daarna.
crancheit, weekelijkheid, zwakheid.
gemack, genoegen, (zinnelijk) genot. Het Latijn (ms. 8849-'59, fol. 227v-228r) heeft hier: mox
omnis debilitas corporis et molestissima sensualitas discessit ab ca.
Hier (ook in den volg. zin) zal wel gelezen moeten worden: reinsberge, Rijnsburg.
hertelike, hartelijk, met hart en ziel, innig.
achter rugge, achterwaarts, achterover; achter rugge over vallen, achterover vallen.
saeke, oorzaak, aanleiding.
‘der naturen orlof geven’ (term dev.), aan de natuur haar afscheid geven, de (zinnelijke) natuur
verloochenen.
In margine.
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1)

genck voert tot enen volcomenen leven. Sie plach des margens blijven liggen in
2)
horen sweete hent omtrynt viij uren op hoer bedde. Mer onse lieve here gaf hoer
gracie, dat sie doe mytten susteren op stont· ende dede voert an als ene gemene
3)
4)
5)
suster . Onse lieve here dede alte grote ende wonderlike dinge myt hoer Ende
+
gaf hoer soe grote gracie na den groten staet ende ‖ weelde der naturen van allen
+
dingen, die alsulken staet ende heerlicheit der abdyschap toe behoert, die sie
36c
gewonne was Ende ock want sie tot oeltheit der iaren gecomen was ende hoer
6)
7)
nochtans alsoe groet gewelt dede . Ende was also onsuekelick in horen eten, als
8)
oft een ionck mensch hadde geweest. Ende sie plach dat alre onbequaemste wtter
9)
schottelen te nemen, eer een ander toe sach Datter niemant by te sytten en conde
10)
comen, die so behende was, dat hij hoer daer in voer conde comen Also dat die
susteren vermyden by hoer te sytten over tafelen. Want sie en condens myt gelijken
11)
+
12)
mode niet wal verdragen Ende sommyge en mochtens niet lijden van sericheit
+
13)
36d
‖ des herten , als sie gedachten wat sie geweest hadde. Mer hijr was een kint
van vij of viij iaren; dat plach sie te leren. Ende daer pijnde sij hoer by te comen over
14)
tafelen ende dat kint by hoer. Dat kint plach dat beste wtter schottelen te nemen
na manieren der kinder, die gerne nemen dat sie best mogen. Dat kint plach te
15)
seggen· ‘vrouwe, ic mach die butkens wal.’ Soe segede die oetmodige vrouwe:
‘lieve kint, etet gy die butkens, ic mach dat vleysch wal.’ Also vlijtich was sie hore
naturen gewelt te doen in allen dingen. Mitten selven kinde hadde sie mennyge
16)
gracie· sie plach hem den psalter te leren. Soe toech dat kint dan die woerde al
gemelick al

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ligge.
hent, tot.
ende - suster; ms. 8849-'59, fol. 228r: et applicuit se ad omnia communia.
lie (einde reg.): 25b, 108d, 191a. Verg. Mnl. Wdb. op ‘lie, 2de art.’
Verbeterd volgens 44d: seer grote ende wonderlike dinge. Hs.: wonderlik.
‘hem gewelt doen’, tegennatuurlijk handelen.
onsuekelick (= onsoekelick, -lijc), niet veeleischend, niet kieskeurig.
dat alre onbequaemste, hetgeen het minst, het onaangenaamst smaakt.
eer - toe sach, voordat een ander het zag, het merkte (ms. 8849-'59, fol. 228r: priusquam
assidens soror aduerteret).
behende, bij de hand.
myt gelijken mode (hetz. als ‘lijckmodelijc’, 146b), met een kalm gemoed.
en mochtens niet lijden, konden het niet velen.
sericheit des herten, droefheid des harten. ons hartzeer. Verg 43d, waar ‘hertseer’ gevonden
wordt.
schotte (einde reg.).
butkens (= botkens), meerv. verkleinw. van ‘butte’ (= botte), bot, been; Lat. os.
o

toech (van ‘tien’, trekken), bracht met moeite uit. Zie Mnl. Wdb. op ‘g e m e l i j c , n . 2’, waar
het woord ‘toech’ met radbraakte? verklaard wordt. Ms. 8849-'59, fol. 228r: male legebat ad
irritandum eam.
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+

1)

willens . Soe segede die oetmodi- ‖ ge ende sachtmodige vrou: ‘hoe leset gy nu
+
aldus?’ Doe vragede hoer dat kint sommyge woerde, hoe dat sie toe duytsche
37a
weren. Doe segede sie· ‘lieve kint, dat en weet ic niet.’ Doe segede dat kint weder:
‘hebdy ene abdisse geweest, ende en wete gy dat niet?’ recht oft seggen wolde·
‘wat abdysse hebdy dan gewest!’
2)
3)
- Dit kint plach die roer te hebben, soe dattet des nachtes vaeke op die camer
most gaen. Soe en wast tot niemant also vry als tot der vrouwen van vreden; die
4)
stont dan op ende genck myt hem. Als dan dat kint daer lange bleef, soe wachtede
5)
die oetmodige vrouwe seer sachtmodelick ende verduldelick .
a)
+
- Sie plach dat altaer te decken ende te bereyden , alsmen mysse solde doen.
Ende ‖ onse eerweerdige vader heer Iohan brinckerinck hadde hoer heyten doen: +37b
wat daer aver bleef van den wijn in die pullen, dat solde sie wt drincken. Op een
6)
tijt waert hoer voer hoer gebreck gesecht voer elsebe hasenbroecks, die doe
7)
meystersche was, dat sie soe vele scharbiers ter tafelen druncke. Doe segede
8)
hoer suster elsbe dat sie dat wal laten moste te drincken. Doe waert die edele
oetmodige vrouwe bedrucket ende segede al weemodelick Dat sie den wijn liever
laten wolde dan dat scharbier: sie voer daer soe wal van.
+

- Sie plach soe vlijtelike te arbeyden, datmen hoer overste cleet wal plach te
9)
b)
wringen . Sie plach suster griete ‖ kerstkens te helpen op die

1)
2)
3)
4)
5)
a)

6)
7)
8)

9)
b)

+

37c

al gemelick (knorrig, slecht gehumeurd) al willens, eig. hetzij kwaadschiks hetzij gewillig, dus
of het wilde of niet; Lat. nolens volens.
roer, buikloop, diarrhée.
camer (verg. camerganc), bestekamer, geheim gemak.
OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 9: ginck.
verduldelick, geduldig.
Gedurende het lezen van den miscanon waren de gordijnen, die aan beide zijden van het
altaar hingen, toegeschoven (‘dat altaer decken’); onder ‘dat altaer bereyden’ heeft men te
verstaan het in orde, in gereedheid brengen van het altaar en van het hierbij behoorende
gereedschap. Zie over de voorwerpen, die het altaargereedschap uitmaakten, MOLL,
Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv, dl. II, st. iii, Utr. 1869, blz. 159-164.
‘enen voer gebreck gesecht werden voer’ (een term der devoten, herhaaldelijk in ons hs.
voorkomende), bij iem. van overtreding, van zonde beschuldigd worden.
Zie LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: s c h e r - b ê r , Art Dünnbier, en verg. Teuth.:
s c h a r (scher, dun). Lat. tisana.
‘wal’ (einde reg.) behoeft niet veranderd te worden in ‘wat’, gelijk wij zouden kunnen meenen;
zie b.v. 118d (ende hij lietet hem soe lange, dat sie wal by gecomen weren, ... zoolang, totdat
zij er flink van bovenop gekomen waren) en 119a: Ende doe sie wal worwers (voorwaarts?)
gecomen weren.
wringen, uitwringen. Door het ‘vlijtelike arbeyden’ was het ‘overste cleet’ (opperkleed; ms.
8849-'59, fol. 228v: interiores vestes) nat geworden van het zweet.
Gest. na Paschen van het jaar 1458 (MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’ - in zijne Vita
.. Elis. v. Heenvliet -, p. 230).
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1)

tichlery die werkluden te dienen Want suster griete begeerde hoer voer yemant
2)
anders . Ende als sie daer gaen solde, soe vragede sie wie dat myt hoer solde
gaen: of sie die vrouwe van vreden myt hoer nemen solde· soe kreech sie sij myt
hoer.
3)
- Op een tijt was een bruder al merckelike wat vurich, die by den werckluden
plach te wesen. Doe segeden die wercklude tot hem: ‘brueder iacob, gy sijt alte
4)
vurich.’ Doe segede hij: ‘soe gelijck ic der wrouwen van vreden wal.’ Doe sie die
vrou van vreden hoerden noemen, doe kregen sie grote begeerte hoer te sien. Doe
+
gevyelt eens op een tijt dat die werckluyde gegeten hadden. Doe segen sie doer
+
5)
37d
een ‖ gat van eenre muren dat sie sat ende las dat kuut wtten grade, dat sie
verworpen hadden, ende dat sie die at. Doe worden sie soe seer beschemt; ende
6)
verwonderende verwonderden sie hem Dat die edele vrouwe hoere luyde believynge
7)
at, ende worden daer seer in gestichtet ende etent voert an selven. Dit is een
8)
wonderlick werck godes· dat die edele vrouwe, die wilneer soe derten ende soe
9)
10)
11)
weeckelick was ende soe verweent in horen eten Dat sie cume den necke van
den herinck mochte eten, dat sie doe at dat die wercklude verworpen hadden. Dat
12)
was die verwandelinge der rechterhant gods . Mer niet allene hijr in, mer ock in al
+
horen leven heeft god grote dinge myt hoer gewracht. Sie plach der werckluden ‖
schottelen te wasschen op horen knien. Ende als men hoer dan segede, of men +38a
13)
daer wat onder leggen wolde Soe segede sie dattet hoer so best puntede ende
14)
lichter an queme Ende lichte of daer ock yet

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

op die tichlery; ms. 8849-'59, fol. 228 v: iuxta furnum lapidum.
voer yemant anders, boven een ander, wie(n) ook; vóór ieder ander.
‘luden’ staat in margine.
wrouwen, d.i. vrouwen.
‘lesen’, verzamelen, oprapen.
believynge (zie Tijdspiegel, jaarg. 1887, blz. 499), dat wat (over-)blijft, rest. In denz. zin komt
in het Mnl. het woord ‘relief’ voor (Lat. reliquiae; Fr. relief), b.v. VERDAM, Die Spiegel der
Sonden, dl. II, kol. 26: Dese onseide Lazarum die reli eren (overblijfselen, kliekjes; ongewoon
meerv. van ‘relief’) te gheven van sijnre tafelen.
‘in iet, in enen gestichtet werden’ is een term der devoten.
derten, dartel, wuft, lichtzinnig.
weeckelick, eig. delicaat (verg. ons eene delicate constitutie = eene constitutie die weinig
velen kan, die tegen dit en dat niet kan); bij uitbr. verwend. Zie ook 42d.
verweent, weelderig. Zie VERDAM, Die Spiegel der Sonden, dl. I (Leid. 1900), blz. 149: Mencsel
verweent ende vremde verwe is nyemand schuldich te begherne.
cume, ternauwernood; Hd. kaum.
‘Die verwandelinge der rechterhant gods’ (ms. 8849-'59, fol. 227 v: mutacio dextre excelsi)
is eene uitdrukking, inzonderheid aan het spraakgebruik der devoten eigen. Op een paar
plaatsen komt zij nog in ons hs. voor, o.a. 34a, 142c, meermalen daarentegen in de Colacien
o

13)
14)

van Claus van Euskerken (hs. n . 686 der Provinc. Bibl. van Friesland).
‘punten’, passen, schikken.
lichte of, het was nog de vraag of, het was onzeker of.
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1)

2)

was, datmen daer onder leggen mochte· Want die hillige armoede was daer seer
groet, welck sie hertelike mynde. Sie plach dat schottelwater op horen schulderen
3)
te dragen daert wesen solde Ende soe storte siet onder tijden inden boesem, dat
4)
sie over al nat waert.
- Sie was soe rechte oetmodich ende cleyn in hoer selven, dat sie niet lijden en
mochte datmen sie ‘vrouwe’ heyt. Ende als hoer die susteren ‘vrouwe’ heyten, soe
5)
+
segede sie: ‘ya vrouwe, ya vrouwe’ Ende segede datmen sie hieten solde· ‘yutte
+
a)
38b
hermens’ of ‘yutte poetkens’ . ‖ Ende als sie merckte dat dat niet helpen en
6)
mochte· nam siet voer, als men sie ‘vrouwe’ heyte· dat sie liet , of sies niet en hoerde
Mer als men sie ‘suster yutte’ noemde, soe antwaerde sie guetlick Ende aldus
7)
maeckte sij hoer quijt den namen deser weerdicheit. Want in horen gront hadde
8)
sie gelecht dat fondement der oetmodicheit Ende dat bewees al hoer leven ende
9)
wanderinge. Want sie en was niet toenachtich in woerden noch in gelate· want sie
en plach niet te seggen van horen state noch van edelheit hore geboerten. Mer na
dattet fondament was, soe was ock dat werck des tymmers Want by den
10)
+
oetmodicsten ende die ongeachtet schenen te wesen Als by ‖ den susteren int
+
11)
38c
koehuys ende in der koecken, daer pijnde sie hoer vaste by te comen. Ende
12)
die ynnyge meghede van den lande plegen des hilligen daghes tot hoer te comen;
den plach sie dan wat guedes te seggen Ende plach hem hoer ‘pater noster’ te leren
ende hoer ‘ave maria’.
13)

- Wanneer dat die grote gebuertige

1)
2)
3)
4)
5)

a)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

luyde totter vrouwen van

Het is twijfelachtig, of ‘datmen’ in één woord geschreven staat dan wel in twee woorden.
Niet ‘daeronder’ (in één woord), zooals OPZOOMER heeft, Kl. v. Diep., II, 10.
daert wesen solde, nl. naar Diepenveen; ms. 8849-'59, fol. 228 v: a furno usque in diepenven.
over al, over het geheel, over haar geheele lichaam.
ya (= ia), voorzeker, ongetwijfeld; ms. 8849-'59, fol. 228 v: ia domna. ia domna. - In Oostmnl.
geschriften is soms ‘io’ in bet. gelijk aan ‘ia’, voorzeker; toch heb ik gemeend ‘yo caritas,
caritas!’ (zie 31b) te moeten verklaren: altijd liefde, liefde.
‘yutte hermens’, d.i. Yutte, dochter van Hermen (van Ahuis); ‘yutte poetkens’ is eene toespeling
op hetgeen medegedeeld wordt 39d (verg. 28a). Ms. 8849-'59, fol. 228 v: Iutta hermanni. siue
iutta ollicularum. siue iutta humpekens (hompjes? deze doen denken aan het weggeworpene
van de haring, waarvan sprake is 37d).
‘laten’, zich aanstellen; dat sie liet, dat zij deed.
gront, binnenste, gemoed.
‘fondement (een paar regels verder: fondament) der oetmodicheit’ is een term der devoten.
toenachtich (= toonachtich), vertoon makende.
oetmodicsten; verg. de aant. bij ‘stanthactelike’, 2c.
koehuys, koestal.
‘ynnich’ (term dev.), vroom, devoot.
‘gebuertich’ (= geboortich), van (aanzienlijke) geboorte.
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1)

runen quemen· soe lietmen die vrou van vreden myt hoer gaen voer een hoersuster .
Dat was horen oetmodigen herten alte swaer, ende hoer dochte datmen hoer daer
2)
alte groet onrecht in dede. Want gelijck als sie wilneer bedrucket waert, als si omme
+
3)
a)
hore crancheit, die god op hoer verhenget hadde· versmaet ende gheschut waert
+
Also begeerde sie nu weder ‖ omme te wijken ende te duken ende onbekent te
38d
4)
5)
wesen van allen menschen Allene onsen lieven heren an te hangen . Want
overmyds die gracie godes, die in hoer was, so was hoer swaer alle tijtlike eer.
6)
- Grote mynne hadde sie tot oetmodigen werken · sunderlinge tot weven. Sie
plach te seggen dat sie ny soe grote begeerte en hadde gehat totter abdyschap· b)
daer sie nochtans wal vij iaer omme pleytede - Als sie nu hadde, om dat sie geerne
gewracht hadde. Ende sie plach te seggen dattet hoer alte seer roude· dat sie niet
7)
c)
een wijf gewonnen en hadde, diet hoer geleert hadde in horen kelre , eer sie ten
+
diepen vene quam. Sie leerde spynnen, doe sie noch te vreden wonde, tegen hore
ionferen wille· doe sie ‖ hoer dachte te bekieren Ende die ionferen segeden dat +39a
d)
sie hem daer grote schande mede dede, dat sie span .
- Sie was seer gerne totten oetmodigen gemenen werke. Op een tijt hadde sie oerlof
die cleder helpen te wasschen; ende doe sie daer quam

1)

2)
3)
a)
4)
5)
6)
b)
7)
c)
d)

Zie, wat deze plaats aangaat, Mnl. Wdb. op ‘h o o r s u s t e r ’ (eene kloosterzuster, die de
menschen hoort of te woord staat). Het Latijn (ms. 8849-'59, fol. 228 v) heeft hier: Cum autem
venirent consanguinei domne swedere de runen ad visitandum eam. oportuit ut cum ea exiret
ad salutandum amicos.
Wanneer eene zuster naar een naburig klooster was opgeroepen om aldaar in de spreekzaal
(spreechuys, hs. G, passim; spreekkaemer, DUMBAR, Het kerkelyk en wereltlyk Deventer, dl.
II, blz. 3; Lat. locutorium) een onderhoud te hebben met iemand, die zulks verlangde, werd
zij, nadat het onderhoud haar was toegestaan, begeleid, hetzij door de priorin, hetzij door
een of twee andere inwonende zusters: de laatsten, gekozen uit de vroomste nonnen, heetten
hoorzusters. Zie de Constitutiones, pars III, cap. 15: D e l o c u t o r i o (Arch. v. Ned.
kerkgesch., dl. V, blz. 301-302), en verg. A.W. STELLWAGEN, Roomsche woorden, Gron. 1902,
blz. 160, op ‘l u i s t e r z u s t e r ’.
Bijgeschreven.
gheschut, verl. deelw. van ‘schuwen’, mijden.
Zie 34b-c.
‘wijken - menschen’ is een term der devoten. Zie de aant. bij ‘Swijgen, wijken ende duken’,
2d.
‘onsen l.H. a(e)nhangen’ (evenals ‘den heren andachtich wesen’, 2d) is een term der devoten.
werken, nl. vrouwelijke handwerken, zooals weven, spinnen, borduren, enz. Zie de aant. bij
‘werken’, 3a.
Volgens 32a: 6 jaar; ms. 8849-'59, fol. 228 v: vij pene annis.
‘winnen’, huren; ms. 8849-'59, fol. 228 v: conduxisse pro precio.
J. van Ahuis is vroeger, toen zij nog te Vreden woonde, ‘kelnersche’ geweest, 31d.
Zie 32d.
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1)

daer men dat doen solde, doe en hadden hoer die susteren niet gerne gehadt Want
2)
sie hoer myt sulken werken niet wal behelpen en conde· ende hadden liever beter
a)
hulpe gehat. Doe genck sie al drovych hen ende clagedet suster eefcen , die op
die tijt meystersche was. Die genck doe myt hoer daer men die cleder wiesch, ende
3)
sie volgede hoer al schemelike na, als of sie alte mysdadich hadde geweest . Ende
suster eefce segede den susteren· sie en wolde hoer suster niet verdreven hebben,
+
sie solde mede was- ‖ schen. Hijr na op een ander tijt wiesch men ock; ende doe
was daer dese edele vrouwe ock mede, ende het was seer coelt. Ende sie hadde +39b
seer coelde hande van naturen. Doe quam daer ene suster wt den koehuys ende
goet hoer warm water op die hande. Doe waert die vrouwe soe rechte blijde en
namt, recht oft hoer vanden hemel gecomen hadde.
4)
5)
- Sie had vele oetmodiger oefficiën: sie plach die doeken helpen te wasschen·
6)
die den susteren somtijt geoerloft sint te besigen. Ende als sie dan wat kreech dat
vuylst was, soe was sie soe rechte blijde Ende wiesschet soe vlijtelick, recht oft hoer
7)
8)
selven toe hadde gehoert. Sie plach dat vercken moes te wynnen ende te scharven
9)
+
10)
Ende ock den mes inden hof helpen te dragen myt ‖ der boer ; ende dan bant sie
enen snoer daer an ende henget anden hals Ende smeet den mes mytten handen +39c
in den hof· ende sie plach ock die hoenre wtten hof te yaegen.
- Op een tijt waert hoer bevalen dat sie die ossen in den bomgart solde waren· op
dat sie die bome niet en questen. Doe waert sie alte blijde ende genck staen an
enen boem ende en dorste niet gaen sytten. Sie meende: hadde sie neder geseten,
11)
12)
dat die ossen dan vluchtes an die bomen solden hebben gelopen Also wijs was
sie op alsulke dinghe. Sie plach die sieken des margens toe vj uren te wecken. Sie
13)
plach soe teder ende weeck te wesen, doe sie noch te vreden in hore heerlicheit
was·

1)
2)
a)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

hadde.
‘hem behelpen’, zich redden. De verklaring, door OPZOOMER gegeven, Kl. v. Diep., II, 12,
aant. 1 (behelpen, helpen) is onjuist.
Eefse Hodden.
als of - geweest, alsof zij zich van groote schuld bewust was.
In margine.
doeken; ms. 8849-'59, fol. 229 r: pepla emunctoria.
Achter ‘geoer’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
o

vercken moes, varkensvoer. Zie Mnl. Wdb. op ‘m o e s , n . 1’.
scharven, aan stukjes snijden.
mes, mest.
boer, baar, berrie. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: m e s -b o r e , -b o r g e , Bahre
zum Mistaustragen.
vluchtes, dadelijk.
wijs, met overleg te werk gaande (OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 13, aant. 2).
vreden, d.i. de naam der stad.
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+

dat sie hoers selves water niet ruken en mochte Hoer ionferen ‖ mosten comen
ende nement geringe van hoer, op dat sies niet ruyken en solde. Ende nu was
sie vlijtich der susteren potte wt te dragen ende schone te maken.

+

39d

- Op een tijt wasset seer coelt, ende sie hadde hoer potte gewasschen. Ende sie
1)
2)
hadde in die ene hant een schaert , daer sie ene lampe in gemaket hadde van
3)
verdrapen ongel Ende in die ander hant hadde sie die vinger vol potten. Doe quam
sie by een doer; die viel hoer opt lijf· doe lachte sie soe hertelike, doe sie daer lach·
mer sie was drovych dat die potte te braken weren Daer hoer die ringe van an den
vingeren bleven hangen. Daer na waert hoer gevraget van der meysterschen· wat
4)
sie gedacht hadde, doe sie onder der doeren lach. Doe antwaerde si · ‘ic dachte
+
5)
a)
6)b)
op dat punte dat onse vader ‖ here Iohan segede in der collaciën van yedion ,
+
doe hij mytten kinderen van israhel te strijde toech· dat sie doe elck lempkens
40a
7)
hadden inder hant. Ende doe die viande quemen, sloegen sie hoer lempkens
8)
ontwie · ende doe vloen die viande van anxte, doe sij dat vuer segen springen wt
9)
c)
den lampen.’ Dit was die glose hijr op :

1)
2)
3)
4)
5)
a)
6)

b)

7)
8)
9)
c)

schaert, scherf, potscherf.
lampe, lamp, ook kaars, fakkel; hier licht(je). Verg. in het Ndl. nachtlampje en nachtlichtje.
ongel (ook 40b), vet, kaarsvet; verdrapen (= verdropen) ongel, afgedropen kaarsvet.
Bijgeschreven.
ic. - dat, ik dacht aan dat punt, waar; ms. 8849-'59, fol. 229r: Cogitabam de puncto illo quod.
Johan Brinckerinck.
yedion, Gideon. Dat hier bedoeld zou zijn eene toespraak met het opschrift ‘collacie van (over)
yedion’, zooals door mij werd opgemerkt in het Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 346,
aant. 4, durf ik thans niet meer volhouden.
Het hier aangehaalde voorbeeld met de verklaring daarvan is eene toespeling op Gideon's
strijd tegen de Midianieten in Richt. VII: 16-22 en ontleend aan eene niet tot ons gekomen
collatie van Johan Brinckerinck: het komt althans nergens voor, noch in KIST en MOLL, Kerkhist.
arch., dl. IV, Amst. 1866, blz. 97-167 (Acht collatiën van Johannes Brinckerinck, eene bijdrage
tot de kennis van den kanselarbeid der Broeders van het Gemeene Leven, uit handschriften
der vijftiende en zestiende eeuw medegedeeld door W. MOLL), noch in het fragment ‘van
swighen’, aldaar genoemd blz. 110 en als Brinckerinck's negende collatie gepubliceerd door
Dr. W. DE VREESE te Gent.
‘lempken’ (= lampken, lampkijn), lampje, lichtje. Richt. VII, 16, 20: lampades (Vulg.), fakkels
(Statenvertaling).
‘ontwie (= ontwee) slaen’, stuk slaan.
glose, verklaring, commentaar.
Ms. 8849-'59, fol. 229r: Quod pater ita (dit woord staat tweemaal) moralizauerat.
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‘Also wanneer die natuer van bynnen of van buten bedrucket wort· soe breket dat
1)
vuer der mynnen godes alle onlijdsamheit ofte murmeracie Ende verwandelt dat
in oetmodicheit ende sachtmodicheit ende in lijdsamheit. Want soe vlien alle die
viande, als sie sien vliegen wten herten die voncken der godliker mynnen Want sie
+
2)
en moghen daer niet in duren noch vorderen , want het is vurich. Ende seer blijde
+
3)
40b
ende mynlic ‖ doen sie penetencie om die mynne des gens, die voer hem
geleden heeft.’ Aldes gelikes wast mit deser edelre vrouwen, want sie hadde een
a)
lempken inder hant van vergadert ongel, als voersz. is ; dat brack ontwie· ende dat
vuer spranck daer wt, ende die doer lach hoer opt lijf Daer sie hoer sachtmodelike
in hadde· ende ock mynlike ende blijdelike in bewees. Want alle dinge, hoe sie ock
b)
4)
quemen, nam sie van der hant godes ende dede hoer bate daer in Ende toech
sie tot horen gewyn ende voertganck, beyde van bynnen ende van buten.
5)
- Op een tijt lach sie opten voet vanden putte ende schuerde der susteren bedde
+
potten in den coelden wynter. Doe quam onse eerweerdige vader here Iohan
brinckerinck ende ‖ sach sie daer liggende. Doe bleef hij daer achter een wijlken +40c
staen van groten verwonderen ende ansach hoer bedrijf. Ende hi dachte op die
6)
wonderlike werke godes, die hij mytter edelre vrouwen van vreden gedaen hadde
ende waer sie to gecomen was. Als hi dus stont ende dachte, so waert sie wat
7)
ontwaer , soe dat sie een luttel omme sach. Ende doe si hem sach ende hij dat
merckte, doe scholt hij sie ende segede· ‘ho licht dit wijf hijr aldus?’ Ende doe sie
hem hoerde, doe stont sie schemelike op ende genck oetmodelike wtten weghe·
recht of sie wat mysdaen hadde.
8)
- Sie plach holt te sprocken, daer sie den susteren water mede wermde, dies te
+
done hadden. Sie was soe rechte mylde ende bedienstich den ‖ susteren dat water
warm te maken, wien sie wiste dies behoefden Ende plach vake totten susteren +40d
9)
te seggen : ‘suster, behoefdy my yet?’ also mynlike plach sie hoer te bieden. Op
een tijt waerdet hoer voer hoer

1)
2)
3)
a)
b)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

onlijdsamheit (term dev.), ongeduldigheid, ontevredenheid in tegenspoed.
duren noch vorderen, blijven noch groeien.
sie, nl. de zusters.
Zie 39d, waar sprake is van ‘verdrapen ongel’.
Verg. 39b: ende namt, recht oft hoer vanden hemel gecomen hadde.
sie ... dede hoer bate daer in (term dev.), zij deed daarmede haar voordeel.
opten - putte; ms. 8849-'59, fol. 229 v: ante merginem putei.
hij, nl. God.
ontwaer, oplettend, opmerkzaam; ‘ontwaer werden’ (ook 16a, 20d), gewaar worden, bemerken;
soe - ontwaer, hoorde zij wat leven.
Lees: der susteren water (verg. 40b: der susteren bedde potten) of, zooals er staat in den
volg. zin: den susteren dat water.
sege (einde reg.) gen.
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1)

gebreke gesecht dat sie hoer aldus boet. Doe verboet ment hoer. Ende doe siet
hem niet en dorste bieden, wantet hoer verbaden was myt woerden· so gaf sie hem
2)
een teyken myt wijsen, daer sie hem genoech mede was Also vol mynnen was
sie, dat sie niet op holden en conde dat werck der mynnen te bewijsen.
- Sie was soe coelt van naturen, dat sie hoer waeker wermen moste dan die
3)
4)
gemene susteren· ende daer was sie schemel ende vermijdende in. Ende als sie
dan quam daer hem die susteren warmden· ende sij dan merckte datmen hoer
5)
+
wijken wolde Soe liet sie, of sie om geens warmens ‖ willen gecomen en was· mer
of sie wat anders voer hadde. Ende domen dat vernam, doe waerdet hoer eens +41a
voer onsen weerdigen vader gesecht voer gebreck. Doe hiet hij hoer doen dat
6)
sie ene suster solde heyten opstaen · ende dat sie seggen solde: ‘hijr is myn
7)
vrouwe.’ Dat dede hij daer omme, wantet hoer swaer was ende sie hoer daer in
a)
te lijden solde hebben . Op een tijt hadde sie hoer wante verlaren· doe nam sie ene
8)
oelde grawe lappe; daer maeckte sie vijf gateren in, daer sie die vinger doer steken
9)
mochte· dat toech sie also an die hant. Doe waert hoer doen heyten dat siet bijchten
solde ende penytencie daer voer doen, want siet sonder oerlof gedaen hadde.
+

- Sie plach die kersen te verwaren· op een tijt soe quam een hont totter kisten ende
+
at die kersen. Doe waert sie ‖ daer omme gescholden dat sie soe quellic toe
41b
ghesien hadde. Doe dachte sie: hoe bin ic an dese kersen gecomen? Doe bijchte
10)
siet onsen weerdigen vader· doe segede hij: dat was recht . Daer waert sie soe
11)
seer in verblijt, om dat hij niet mit hoer toe en sloech Soe dat siet den susteren
van blijschappen voert segede Want hij quam hore hongeriger begeerten te hulpe·
ende dat wast,

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

a)
8)
9)
10)
11)

‘waerdet - gesecht’ is een term der devoten. Verg. 37b.
daer - was, waarmede zij haar (nl. de zusters) tevreden stelde.
schemel, schaamachtig.
vermijdende, schroomvallig. De opmerking van OPZOOMER - Kl. v. Diep., II, 15, aant. 1 - bij
‘schemel ende vermijdende’ (De zin is, dat zij er zoo min mogelijk en met den grootsten
ootmoed gebruik van maakte; ze ontzag het te gebruiken en spaarde het) is mij niet duidelijk.
wijken, ontwijken.
opstaen, nl. van het vuur.
hijr - vrouwe; ms 8849-'59, fol. 229 v: surge et da locum. quia domna mea adest. OPZOOMER,
Kl. v. Diep., II, 15, aant. 2: Zich zelve daarmee als de meerdere erkennend, voor wie de
andere moest opstaan.
Zie 38a-b.
gateren, gaten.
toech, verl. tijd van ‘tien’, trekken.
dat was recht, nl. dat zij het gebiecht had.
om dat - toe en sloech, omdat hij met haar niet afrekende, haar niet bestrafte. LÜBBEN e.
WALTHER, Mnd. Handwörterb.: t o s l à n , durchprügeln.
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daer hoer na dorste. O hillige vrouwe, vol van doechden ende een vat der
1)
oetmodicheit Daer die menschelike cranckheit voer vliet ende verveert voer is,
daer van verblijt gy u!
2)

- Als die susteren des hilligen dages een guet punte schreven · so plach dese
+
oetmodige vrouwe achter hem te sitten Ende bat hem schemelike, of sie wal mede
+
3)
4)
5)
41c
int yncket moste stippen; ‖ ende soe hadde sie wat lepperkens van pappijr
vergadert· lichte dat een ander verworpen hadde. Ende dat beschreef sie dan vol
a)
6)
myt gueden punten · die tot gehoersamheit drogen ende tot sterven ende wtgaen
hoers selves Ende wat hoer tot oetmodicheit ende tot vernederinge helpen mochte.
Dit ende deser gelijck wat sie hoerde inder collaciën of wat sij las inden boeken· of
wat sie hoerde seggen· dat hoer tot aldusdanigen doechden dienen mochte Om te
7)
sterven al datter naturen genoechlic was Dat pijnde sie te vergaderen op aldus
danige briefkens.
- Op een tijt bat sie een suster dat sij hoer enen brief schrijven wolde, den sie wt
+
senden solde. Doe veroetmodichde hoer die suster ende segede dat siet selven
+
alre ‖ best solde maken. Doe veroetmodichde sie hoer weder ende segede dat
41d
sie alte plomp van synne weer. Doe begonde die suster den brief te schrijven
8)
ende nam enen anderen syn of gedichte voer dan sie gerne gehat hadde. Doe
9)
segede hoer die oetmodige vrouwe · ‘of gy aldus schreven, want also sullen siet
best verstaen!’ Ende doe segede sie hoer also schonen syn alsmen bedencken
mochte. Siet, ho wal sie hoer veroetmodigen conde, die also groten wijsen staetliken
10)
vrouwe plach te wesen! Nu toent sie hoer in allen dingen, als of sie niet

1)
2)
3)
4)
5)

menschelike cranckheit, menschelijke zwakheid; OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 15, aant. 5: Wij
zouden zeggen: de zwakke mensch.
een guet punte schreven, nl. uit de collatie, die zij (dien dag) hadden aangehoord.
yncket, inkt.
moste, mocht.
‘lepperkijn’ (ook ‘lappekijn’ en ‘lepken’, 55d), stukje, snipper. ‘De r in dezen vorm is niet best
o

a)

6)
7)
8)
9)
10)

te verklaren’, Mnl. Wdb. op ‘l a p p e , n . 1’. Misschien staat ‘lepperkijn’ voor ‘leppelkijn’,
evenals b.v. doekerkijn’ voor ‘doekelkijn’. Verg. sackelkijn, bergelkijn, visscelkijn e.a.
Gelijk reeds vroeger gezegd en ook algemeen bekend is, waren bij de devoten hier te lande
de ‘goede punten’ of ‘devota exercitia’ zeer geliefd. Zie over dit onderwerp MOLL, Kerkgesch.
v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. iv, blz. 217, maar vooral ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz.
301-302.
‘dragen tot’, strekken tot, ten doel hebben.
sterven, afsterven; ‘sterven wat der naturen genoechlijc is’ (ook: sterven der naturen) is een
term der devoten.
gedichte, inhoud; eig. alles wat te boek gesteld, op schrift gebracht wordt.
In margine.
niet, niets.
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1)

2)

en wiste ende hoer op gene dinge en verstonde . Sie dede, alster geschreven
staet: ‘Soe wie wijs wil wesen, die warde dwaes· ende mynne om cristum onbekent
a)
te wesen.’ Ende dit conde sie seer wal in alre manieren.
+
- Op een tijt solde men twie rocke snijden; ‖ den enen solde sie hebben ende
den anderen een ander suster. Doe voegedet onse lieve here, als hij altoes vaste +42a
3)
myt hoer plach te doen Dat sie sonder voersienicheit der suster die sie maeckte·
4)
den alre onbequaemsten rock kreech, die anden stucke was Want daer weren
5)
6)
7)
strijpen inden wande , soe dat die rock alte oetmodelike liet Soe dat die suster
hoer alte seer plach te schamen, die den anderen kreech, als sie sij sach.
- Op een tijt, doe suster elsebe hasenbroecks meystersche was· spreken sie van
8)b)
die vercken int aker te senden, ende daer was die vrouwe van vreden by. Ende
als sie dit hoerde, soe waert sie ontsteken, dat sie die vercken daer drijven mochte
+
ende waren Ende segede dat sie soe guede weyde in hoer lant hadden. ‖ Doe
+
vragede men hoer, wat sie eten wolde, als sie die vercken hoede. Doe segede
42b
sie dat sie genoech crijgen solde: sie hadde genoech an scherbier ende broet.
c)
Dit hoerde een ander suster - ende hiete suster stijne roevers , die namaels ene
begynster was van enen nyen cloester - Dat dese vrouwe aldus vurich was· ende
doe boet sie hoer dat sie mit hoer wolde. Doe sij dat hoerde dattet hoer ernst

1)
2)
a)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
b)

c)

o

op, ten opzichte van, met betrekking tot, aangaande. Zie Mnl. Wdb. op ‘o p , n . 12’.
‘hem op iet verstaen’: 16a, 182d.
‘Soe - dwaes’ is eene toespeling op 1 Cor. III: 18; ‘mynne - wesen’, d.i. zij er op uit om ter
wille van Christus niet in tel, niet in aanzien, dus ongeacht te zijn bij de menschen, doet
denken aan het bekende ‘ama nesciri’ van THOMAS A KEMPIS (De imitatione Christi, lib. I, cap.
2).
sonder - suster, zonder dat de zuster, ... er op gelet had.
‘onbequame’, onbevallig, leelijk.
‘strijpe’, streep, vlek; ms. 8849-'59, fol. 230 r: quia habuit lineas quasdam alterius coloris
intextas. Verg. in hetz. ms., fol. 39 v (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 348): Dat is
een quade stripe in een goet laken.
‘want’ (= gewant), stof, waarvan kleederen gemaakt worden.
‘laten’, er uitzien.
int aker (zie Tijdspiegel, jaarg. 1887, blz. 499), in het eikenbosch. OPZOOMER'S verklaring, Kl.
v. Diep., II, 16, aant. 7 (int aker, in het land), is onjuist.
Ook in de nabijheid van het kloostergebouw te Windesheim, tusschen het z.g. ‘bouwmanshuis’
en de keuken, bevond zich een klein eikenbosch. Zie BUSCH, Chron. Wind., p. 129 (ed. Grube,
p. 326).
Zie over haar 156d-157b. Ms. 8849-'59, fol. 33 r (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz.
335): Hec postea in oppido Sancti Trudonis patrie Leodiensis nouum monasterium in honore
o

o

Sancte Lucie inchoans et diu laudabiliter regens, sancto injbi quieuit anno Domini m . cccc .
o

xlvj .
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1)

was, waert sie alte blijde, want sie hoer wal behelpen conde . Ende suster stijne
solde hem beyden wat te eten crijgen, ende die vrou van vreden wolde die vercken
hoeden Ende aldus meende siet te geschien. Doe die meystersche hoer vurige
+
begeerte sach ende dat siet meende· doe sande sie sij tot onsen ‖ vader here iohan
+
2)
42c
dat siet myt hem vercallen solde, of hem dit goet duchte. Dit dede sie daer
omme, dat hij hoeren solde die grote oetmodicheit Ende den groten brant der
3)
mynnen , die sie hadde tot dat cruce der penytenciën.
- Op een tijt weren hijr vremde lude, die hijr eten solden. Ende doe sie gegeten
hadden, doe vrageden sie na der vrouwen van vreden Ende een devoet susterken,
die by den gasten plach te wesen, segede hem dat sie by hoer hadden geseten
4)
ander tafelen. Doe sie dat hoerden, worden sie bevaren ende vrageden hoer, of
sie so hoege geseten hadden. Doe segede sie: ‘neen;’ want die vrouwe en plach
niet hoege te sitten.
+
5)
- Op een tijt quam hijr ene vrouwe van mun- ‖ ster, die van groten luden was
na der werlt. Ende doe sie die vrou van vreden soe oetmodelike sach gaen, riep +42d
6)
7)
sie myt luder stemme ende segede: ‘wopen , is dyt ommer die vrou van vreden?’
Ende sloech hoer hande te samen van groten verwonderen ende en condes niet
begrijpen, want sie also groet plach te wesen.
- Ende ock segen sie op een tijt sommyge luyde· die myt hoer vaeke geselschap
ende vermakinge hadden gehat Dat sie op die tichlery genck ende diende daer den
8)
werck luyden· dat sie van groten verwonderen na segeden Dat die weeckelike
vrouwe genc ende diende den werckluyden, welcker men wilneer niet en wiste wat
9)
+
sollaes men hoer doen solde Om hore weeckelicheit willen. Ende sie en ‖ conden
+
10)
43a
hem niet verwonderen der groter dinghe, die onse lieve here doer hoer wrachte
Om wes mynne

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

want - conde, omdat zij [nl. St. Rovers] zich wel wist te redden.
vercallen, bespreken.
‘brant der mynnen’ is een term der devoten.
bevaren, ontsteld.
In margine.
wopen (= wapen), uitroep van smart, maar ook van andere aandoeningen: hier van
verwondering, van verbazing: o! Zie LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: w a p e n ,
w a p e n e , intrj. ein Hülfe-, Weh- und Weckruf, en verg. Jacob van Maerlant's Strophische
gedichten, nieuwe uitgave - bewerkt door Dr. JOH. FRANCK te Bonn en Dr. J. VERDAM te Leiden
-, Gron. 1898, blz. 8 r: Wapene God, die dat verheeste (hier is ‘Wapene’ evenmin een uitroep
van smart).
ommer (= emmer), zeker, ongetwijfeld; Hd. jedenfalls. Zie 52a: Op dat die duvel ommer in
hoer geen nest en maeckte.
na segeden, haar nagaven.
sollaes, troost, genoegen.
Bij ‘hem verwonderen’ en verwante begrippen schijnt ‘genoech’ te worden weggelaten; verg.
o

Mnl. Wdb. op ‘g e n o e c h , II, n . I’, en op ‘n i e t , lste art., IV’. De opmerking van OPZOOMER
(Kl. v. Diep., II, 18, aant. 3) kan dus vervallen.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

79
hoer alle dinge licht weren te doen ende te lijden. Ende dat sie hem des
verwonderden, dat en was geen wonder· want sie segen allene die dinghe van buten
an Ende sie en hadden niet gesmaket noch gevoelt ende en becanden niet, wat die
mynne godes werken can in den genen, daer sie is.
- Op een tijt genck die vrou van vreden myt eenre suster op die tichlery· ende
onder weghen lesen sie hoer getijde tesamen. Doe waert die vrouwe soe
1)
overvloedelike vervult ende overstort mytter graciën des hilligen geestes Dat siet
van buten niet verbergen en conde Ende berste wt in herteliken lachgen, soe dat
+
2)
sie lesen noch gaen en conde. Ende die suster ‖ die by hoer was, vragede hoer,
+
waer omme dat sij soe lachte. Doe en conde siet hoer van volheit des herten
43b
3)
4)
niet lichtelike seggen. Ten lesten segede sie dat sie daer omme gelachget
hadde· want sie wal eer gehoert hadde dat een heydens man op een tijt die kerstenen
sach gaen ten hilligen sacramente Ende sach dat een yegelick van hem vij
gewapender mans ontfenck ‘Ende ic dachte dat ic die gysteren ock ontfangen
a)
5)
hadde.’ Hijr van waert sie van bynnen soe overvlodelike begavet , overmyds
groetheit des bekennens ende dancberheit ende mynnen Dat siet van buten niet
verbergen en conde.
+
- Doe die vrouwe van runen sieck was geworden, die sie wter maten lief hadde·
+
- want sie weren één herte ende één ziele in gode - ‖ Als
43c

1)
2)
3)
4)
a)

5)

‘overstort werden mitter graciën des h. geestes’ is een term der devoten.
vrage (einde reg.).
Hier heeft eerst ‘ni’ gestaan; dit is doorgehaald en ‘niet’ werd er met kleine letters boven
geschreven.
lichtelike, gemakkelijk.
Het door de Vrouwe van Vreden gehoorde doet m.i. denken aan een van de talrijke exempelen,
waarin door en voor de devoten bepaalde godsdienstige waarheden op aanschouwelijke
wijze werden voorgesteld; eene methode, algemeen beoefend in de ME. Zie over dit onderwerp
de hoogst belangrijke monographie van Dr. C.G.N. DE VOOYS: Middelnederlandsche legenden
en exempelen, 's-Gravenh. 1900 (Acad proefschr.). Hier ter plaatse zal wel gezinspeeld
worden op een allegorisch exempel, waarin, zoo het bewaard is gebleven, alsdan sprake
moet zijn van de kracht van het ‘hillige sacrament’, welke kracht voorgesteld wordt door ‘vij
gewapender mans’, d.w.z. zeven deugden, die beschermen in den strijd tegen de zonde.
Verg. Eph. VI: 10-17, waar met ‘het borstwapen der geregtigheid’, ‘'t schild des geloofs’, enz.
eveneens verschillende deugden allegorisch worden weêrgegeven.
Het Latijn (ms. 8849-'59, fol. 230r-230 v) heeft het volgende: incidit michi quod aliquando
audieram. quod gentiles adhuc westphali vidissent dauentrie in castello caroli supra montem
cristianos communicare. et videbatur eis quod singuli armatum virum insumeret (lege:
insumerent). et cogitabam quod et heri eundem virum armatum dominum Iesum fortissimum
propugnatorem suscepissem. et tanta flamma gratitudinis et exultacionis incendebar interius
ut eciam foris occultare non possem.
‘begaven’, met Gods geest, met Gods tegenwoordigheid vervullen, in geestvervoering brengen.
Verg. nog tegenwoordig in het Geldersche b e g â v e s , b e g â v u n g met de bet. vallende
ziekte, beroerte, toeval (Den jongen boer van 't Hoenderveld is 't 'en oogenblik as of ie
begoaves kriegt, CREMER, Overbetuwsche novellen, B e l l a R o e l ).
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1)

sie sij dan te vanden plach, soe viel sie van weerdicheit op hoer knien Ende segede
soe oetmodelike ende mynlike: ‘Lieve suster, hoe ist myt u?’ ende van groter
2)
oetmodicheit en dorste sie hoer niet na comen . Ende die hillige vrouwe van runen
hadde sie gerne by hoer gehat, want sie hadde sie seer lief - Mer hoer oetmodicheit
3)
4)
en gehengedes niet - Die nochtans na comste ende weerdicheit ende staete der
werlt veer baven hoer geweest hadde.
5)

- Op een tijt was sie quelke te passe · ende doe waert hoer wat te eten gebracht
Mer het waert vergheten dat sie geen drincken en creech. Ende als si doe sat ende
6)
at, soe en conde sies niet wal in ghebrengen . Doe segede sie: ‘och here god, die
+
wat te drincken hadde!’ Ende dat segede sie so schemelick ‖ ende oetmodelic, ende
+
verbeydedet lijdsamlick. Ende daer was een suster, die ock al sieck was; die
43d
hadde wijn by hoer, mer sie en dorstes hoer niet geven Om dattet hoer niet en
was hieten doen· ende dat quam der suster van rechter gehorsemheit. Mer sie stont
7)
geringe op en segedet der meysterschen· soe dat si doe sonder beyden wat kreech.
8)
Ende die suster hadde groet hertseer , om dat sie genoech hadde· ende dat die
hillige vrouwe gebreck hadde. Want onse lieve here verhenget onder tijden alsulke
9)
punten of dier gelijck te geschien Om dat also die edele margriete , die doecht der
lijdsamheit, apenbaren sal Die daer verborgen is inden oetmodigen nederen herten.
Ende want onse lieve here Ihesus een fondament is alsulker herten, dat bewysen
al hoer werke· ende wanderinge.
+

- Doe sie lach ende solde sterven, inder selver nacht doe sie des mergens starf
+
Doe lach sij ende sanck soe mynlike by hoer selven. Doe vragede hoer een
44a
suster, wat sie sanck; doe segede sie hoer dat sie te vreden weer; ende die
suster en condes niet verstaen wat si sanck. Onse eerweerdige vader hadde hoer
doen heyten: als sie nyet beden en conde, soe solde sie singen. Ende dat eynde
10)
hoers levens overdroech myt hore bekieringe· want sie was hem gehorsam tot
énen woerde toe Ende dede al dat sie wiste dat hem te willen was. Een luttel daer
na sprack si den

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

vanden, bezoeken.
na comen, naderen.
‘gehengen’ (met den 2den naamv.), gedoogen, toestaan, veroorloven.
comste, afkomst.
‘quelke (= qualike) te passe sijn’, zeer onwel, onpasselijk zijn (OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 19,
aant. 2). Ms. 8849-'59, fol. 230v: Infirmata est et ipsa.
in ghebrengen, naar binnen brengen, naar binnen krijgen.
sonder beyden, onverwijld, dadelijk.
hertseer (ook 70c), harteleed, zielsverdriet. Verg. 36c-d: sericheit des herten.
margriete (uit Gr. μαργαρίτης), parel.
‘overdragen myt’, overeenstemmen met, zich aansluiten bij.
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1)

2)

hillige cruce toe , dat by hoer lach, ende segede: ‘O lieve here, hoe duuster warde
a)
+
gy!’ Doe nam suster gertruyt ter poerten ene kerse ende hielt sie voer dat cruce.
‖ Doe wees hoer die hillige vrouwe een dinck, daer sie die kerse op setten solde. +44b
Doe vragede sie suster gertruyt, wat die clocke geslagen hadde· doe segede si
dattet by vier uren weer. Doe segede sie: ‘my duncket dattet den eynde genaket.’
Doe segede suster gertruyt, of sie die susteren wecken wolde; doe antwaerde sie:
‘neen.’ Mer soe vroe als die clocke sloech, haelde si die susteren. Ende doe die
susteren in quemen, lach sie ende sach hem soe blijdelike te gemoete· recht als
3)
hoer lieve medegesellen Daer sie so menlike mede gestreden ende gearbeyt
4)
hadde in deser pelgrymadsen· om ene zalige victorie te vercrijgen Ende een guet
+
eynde, daer sie nu toe gecomen was. Doe ver- ‖ toeget wat dat die hillige ziele wat
+
5)
6)
44c
marringe maeckte, eer dat sie wt voer ende riede was wt den licham te
scheyden Dat hoer onderdanich ende gehoersem geweest hadde· als horen trouwen
7)
8)
dienre ende vrent Die myt hoer eens was geworden in al hore begeerten Ende
also als men leest ende die hillige schrift tughet: ‘Hoe dat onse ziele onsen lieven
9)
heren onderdaniger is· also gevet onse lieve here der naturen ende den licham
gracie der zielen onderdanich ende gehoersam te wesen.’ Doe lesen die susteren
by hoer onser sueter vrouwen metten, ende sie las mit hem als sie best conde. Mer
10)
11)+
12)
sunderlinge las sie den ‘tedeum’ soe hertelike ende andachtelike myt ‖ hem
+
13)
44d
Als of sie onsen lieven heren begeerde te dancken ende te laven van al sinen
waldaden, die hij hoer bewesen hadde, als sie wal mochte Want hij hadde seer
grote ende wonderlike dinge myt hoer gedaen. Ende sie haepte nu myt groter
begeerten hem te beschouwen van aensichte tot ansichte in ewicheit der ewicheit.
Ende doe siet wat langhe vertoech, soe bleef daer by hoer ene devoete suster, die
vol goedes was· ende die sie seer lief hadde Ende plach gerne by hoer te

1)
2)
a)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

Lees: hilligen?
tot: 105a, 108c, 113c.
Zie over haar 137a-138b.
menlike (= manlike), mannelijk, dapper.
In margine.
marringe (= merringe), getalm, vertraging.
riede (= reede, reed), gereed, bereid.
dienre, dienaar.
‘eens myt’, één met.
‘onderdanich’, onderdanig, onderworpen, gehoorzaam. ‘Ook met het bijdenkbeeld van dienen,
dat ook ten grondslag ligt, daar waar o n d e r d a n i c h verbonden is met den dat. van God’,
Mnl. Wdb. i.v.
Ms. 8849-'59, fol. 230v: Teldeum.
hertelike, innig, godsdienstig.
andachtelike, met vrome, godsdienstige aandacht.
begegeerde.
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wesen om hore doechden willen Want dat ene goet mynnet dat ander. Ende die
a)
+
suster hiet suster truyde schutten . Doe quam daer ock een ander suster by hoer,
+
ende dier leerde sie wat guedes ende segede hoer ‖ een guet punte· ende
45a
begeerde dat siet ock eenre ander suster seggen wolde. Doe begeerde die suster
dat siet hoer selven seggen wolde. Doe segede sie dat sij hoer des schamde der
suster te seggen. Doe sach die hillige oetmodige vrouwe suster truyde schutten an
1)
❘ ende rechte voert brack hoer dat sune of gesichte. Doe segede suster truyde:
2)
‘hoe lelike siedy my an! slichtes , gy stervet vaste.’ Doe sloech sie hoer hoevet ende
3)
4)
hoer oghen weder neder ende segede: ‘Sie ic u lelike an? dat is myn schult,’ recht
of sie wat mysdaen hadde. Ende doe quemen die susteren ende lesen die letanyen·
b)+
ende sij las myt hem als sie best conde. Ende omtrint prijm tijt gaf sie gode horen
+
5)
45b
hemelschen vader horen geest · wes eengeba- ‖ ren soens bruyt sie was Die
hij wtvercaren ende vercijrt hadde myt waerachtigen doechden· daer hij hoer mede
voer was gegaen. O hillige ziele, dat gy gemynt en geoefent hebt in uwen leven·
6)
dat behielt gy ende bewijsdent in uwen zaligen eynde! Dat was: die natuer te doeden
in gehoersamheit ende oetmodicheit ende schemelheit. Sie mocht wal seggen myt
c)
onsen lieven heren· horen gemynden brudegom: ‘Het is nu al vollenbracht , daer
gy my omme in deser ellende hebt gesant. Ende dat ic niet gedaen en hebbe, en
heb ic niet geweten.’
d)+
- Item, int iaer ons heren m cccc ende viij op sante agnieten dach waert dit
+
+
1408
cloester geslaten Ende die susteren ontfengen doe ierst dat hillige habijt sante
+
7)
45c
Au- ‖ gustijny, ons hilligen vaders. Ende des anderen dages daer na, als op
e)
sante vincencius dach , waert die edele vrou van vreden

a)
1)
2)
3)
4)
b)

5)
6)
c)
d)
7)
e)

Zie over haar 133c-136a.
sune (Oostmnl. vorm, ook voorkomende in het Mnd.), gezichtsvermogen.
slichtes (ook 3c), zeker, in ieder geval.
‘nederslaen’, naar beneden richten, in de laagte houden.
dat - schult, dat is niet goed van mij.
De priem werd in de Windesh. vrouwenkloosters te vijf uren of half zes gezongen,
Constitutiones, pars II, cap. 8 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 279; verg. blz. 416: Toe
vijf uren luyt men ter prime des werckliken daghes; des heilighen daghes na gelegentheit der
metten een wenich voer of na vijfve).
De woorden ‘horen geest’ zijn bijgeschreven.
‘die natuer doeden’ (= doden) is een term der devoten. Verg. uitdr. als: der nat. sterven, die
nat. in haete hebben, der nat. geen guet en laten geschien, enz., alle in ons hs. voorkomende.
Toespeling op Joh. XIX 30, in het midden; verg. hoofdst. XVII: 4.
21 Januari.
ande (einde reg.) deren.
22 Januari.
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a)

b)

gecleedet ende geprofessijt . Ende des anderen daghes daer na waert sie gehaelt
1)c)
van horen gemynden brudegom wt desen kerker ende ellende In die hoege stat
2)
van iherusalem Daer sie ewelike myt hem sal verblijden · daer sie myt groter
3)
begeerten na gestaen hadde Ende vurchlike omme gearbeyt heeft ene corte tijt
hoers levens.

a)

b)
1)
c)

2)
3)

BUSCH, Chron. Wind., p. 191 (ed. Grube, p. 362): Die sequenti - nl. daags na St. Agnes, l.l.
p. 190; ed. Grube, p. 361 - domina de Vreden fuit investita et propter suam infirmitatem eodem
die professa.
Ms. 8849-'59, fol. 230v-231r: in die emerenciane. St. Emerentianna valt op 23 Januari.
ellende (Mnd. elende, ellende), een ander land, het voor ons vreemde land; van het verblijf
op aarde gezegd, beteekent het woord land der vreemdelingschap.
Het was geheel in den geest der devoten om het menschelijke lichaam een ‘kerker’ (88d:
kercker des vleysches) en het aardsche leven een ‘ellende’ te noemen. Verg. de Werken van
Jan van Ruusbroec, dl. IV, blz. 129: ende de nature die vri was, es worden een kerkere ende
een ghevankenisse, ende ene ellende, ende een awech (weg die van het pad voert, verkeerde
weg) ende een verdolen hen allen diere in gheboren werden. Zie verder ACQUOY, Kl. te Wind.,
dl. II, blz. 303.
verblijden, zich verblijden.
‘vurch’- like: 1c, 25c, 51b; verg. 54c.
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IV.
Van suster kathrina van naeldewick.
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de

(OPZOOMER, Het klooster van Diepenveen, 2

stuk, 's Gravenh. 1887, blz. 22-57).
a)

Van suster kathrina van naeldewick .
b)

1)

+

IN den iaer ons heren m cccc ende xciiij wonde een eerbaer ridder in hollant,
+
c)
2)+
1494
geheyten here henrick van naeldewick Ende was maerschalck des hertigen
+
d)
45d
van hollant . Ende hij hijlickte an here ‖ hugen dochter van henevliet in seelant,
3)
die ock een vernoemt mechtich ridder was Ende der ionferen name was kathrina.
4)
Ende doe here henrick sine bruyt te huys gehaelt hadde· begeerde sijn moder,
e)
geheiten sophie , van hem Dat hi hoer die ierste vrucht geven wolde, die hem god
5)
van sijnre bruyt geven solde· dat sie die mochte bewaren tot xij iaren toe Welck
hoer niet gheweygert en waert. Want des anderen iaers was die vrouwe van
6)
naeldewick by der verhengenisse godes opt slot toe creyen-

a)

b)
1)
c)
2)
d)
3)
4)

e)
5)
6)

Literatuur: Korte mededeelingen over Katharina van Naaldwijk geeft Prof. MOLL in zijn
opstel Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (in den Kalender voor de
Protestanten in Nederland, 3de jaarg., Amst. 1858), blz. 81 volg., en meer uitvoerige,
aan ons hs. ontleend, in zijn Joh. Brugman, dl. I, blz. 17-22.
Dit jaartal kan niet goed zijn; lees: m ccc ende xciiij.
eerbaer, voornaam.
Zie over Hendrik van Naaldwijk en Hugo van Heenvliet en beider geslachten: VAN LEEUWEN,
Bat. illustr., blz. 981 volg., 1020-1023.
maerschalck, krijgsoverste, bevelhebber.
Hertog Albrecht van Beieren; van 1389 tot 1404 is hij graaf van Holland geweest.
vernoemt, beroemd.
te huys, nl. naar Naaldwijk, ‘een zeer oudt en sterk Slot, gelegen in eene lustige landtsdouwe,
niet verre van 's Gravezande’, S. VAN LEEUWEN, Batavia illustrata, In 's Gravenhage, 1685,
blz. 156.
Dochter van Dirk van Teilingen; zij is gehuwd geweest met Ridder Willem van Naaldwijk,
vader van Heer Hendrik van Naaldwijk.
bruyt, verloofde, maar ook jonggehuwde vrouw.
by - godes, met Gods toestemming, met Gods wil. Ook komen voor ‘overmyds der
verhengenisse godes’, 65a, en ‘overmits der gehengenisse Gods’. Verg. het Lat. Deo volente,
en ons bij de gratie Gods.
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a)

1)

steen · by here henrickes moder Ende daer gebaerde sie hoer ierste kint Ende
here henrick dede dat kint ock nomen kathrina. Doe was sijn moder blijde, want sie
+
niet allene hoers sons kint by hoer en hadde· mer ock ‖ die moder Ende here henrick
+
liet hoer dat kint te bewaren na horen willen. Ende sie mynde dat kint alte seer
46a
2)
ende dedet waren ende op voeden, als oft hoer enyge kint hadde geweest.
Ende kathrina dat kint hadde sie soe lief, als of sie hoer moder hadde geweest.
3)
4)
Ende als dat kint quam tot bequamer oeltheit , sande siet toe scholen toe remsberge
b)
in dat cloester. Ende sie begeerde van der abdyssen ende van den anderen
susteren dat sie hoer niet seggen en solden· dat die vrouwe van naeldewick hoer
5)
moder weer, ende dat bewaerden sij te male wal. Want na een deel tijdes soe voer
die vrouwe van naeldewick tot den cloester tot hore dochter Ende sie begeerde
+
datmens hoer niet seggen en solde dat sie hoer moder weer. Ende die ab- ‖ dysse
+
6)
46b
riep kathrinen voer hem allen ende segede: ‘Siet nu al omme ende segget my,
wie dat u best bevalt ende behaghet van al desen vrouwen.’ Ende kathrina sach
vlijtelike omme ende segede· ‘die schone vrouwe behaget my alre best,’ ende doe
wees sie op hoer moder. Doe segede die abdisse· ‘soe gaet tot hoer ende nemet
7)
sie in den arm ende cusset sie vrentelic , want sie is u moder.’ Ende kathrina segede·
8)
c)
‘dat en doer ic niet doen, want Ionfer sophia is myn moder.’
9)

- Dese guede vrouwe sophia hielt kathrinen seer ter doecht ende tot

a)

1)
2)
3)
4)
b)

5)
6)
7)
8)

c)

9)

F. HALMA, Tooneel der Vereenigde Nederlanden, Leeuwaarden, 1725, dl. II, blz. 29:
Kraeijestein, een Slot, of Adelyk Huis; 't heeft onder de Heerlykheit van Kraeijestein, anders
Vroonlandt, gelegen; is verdronken met het meeste landt (verg. 53b), daar naderhandt eenige
grienten van weêr opgekomen zijn. - WAGENAAR, Vaderlandsche historie, dl. III, Amst. 1750,
blz. 124: 't Huis Kraaijestein, te Slydrecht, boven Dordrecht gelegen.
‘gebaren’ (Hd. gebären), baren, voortbrengen.
waren, verzorgen.
oeltheit (= outheit), leeftijd.
Lees: reinsberge, Rijnsburg.
Waarschijnlijk Sophia van Drongelen van Crayestein, die van 1394 tot haren dood in 1408
abdis van Rijnsburg is geweest (G.D.J. SCHOTEL, De abdij van Rijnsburg, 's Hertogenb. 1851,
blz. 197).
ende - sij, en daarvoor zorgden zij.
al omme, in het rond; ‘al omme sien’, om zich henen zien.
Zie de aant. bij ‘vrentelijc’, 14c.
doer (= dar), 1ste pers. tegenw. tijd van ‘dorren’, durven, den moed hebben. Verg. VAN HELTEN,
Middeln. Spraakk., blz. 289-300, en STOETT, Beknopte Middeln. Spraakk., Etymologie,
's-Gravenh. 1890, § 232-244.
Het is moeielijk uit te maken, aan wie hier gedacht moet worden: onder de Rijnsburgsche
nonnen uit de tweede helft der 14de en de eerste helft der 15de eeuw, door SCHOTEL, a.w.,
blz. 245 volg. opgegeven, zijn er velen, die den naam ‘Sophia’ hebben gedragen.
kathrnen.
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eersamer hoefscher schemelheit. Ende sunderlinge leerde sie hoer: wat daer op
1)
+
rese inden huys Het weer van vader of moder of tusschen dat gesynde· dat sie
+
altoes ten besten solde spreken, ‖ welke leer sie wal onthielt. Ende als sie was
46c
bi hoer xij iaren, waert sie tot hoers vader huys gehaelt. Ende sie wies op ende
waert een alten schonen ionfer Vroelick, vredsam, wijs ende vrentelick in toe spreken
2)
Ende sij en vergat hore moder sophiën leer niet. Want sie was hovysch , schemel
3)
4)
ende eersam ende ene guedertieren myddelster , soe waer dat sie ieet vernam
van twist Soe dat sie seer gemynnet was niet allene van horen olders ende den
5)
gesynde Mer ock van den geburen hoers doerpes Ende sunderlinge van den armen,
den sie sunderlinge guedertieren ende barmhertich was. Ende sie hieten sie
+
gemeenlike ‘moder’ om hore barmherticheit willen. Ende sie was ock seer gemynt
+
onder horen vrenden ende ‖ ock int hof van hollant, daer sie ock vaeke was in
46d
a)
den dienste der vrouwen van hollant . Ende als men meende dat sie daer een
wijltijdes mit allen solde hebben gebleven, soe toech sie heymelike toe cloester.
6)
Ende doe sie was van xvij iaren· doe worden hoer olders seer an gegaen van
sommygen mechtigen rijken luden ❘ om kathrinen in echtschap te hebben Daer hoer
7)
8)
olders noch niet willich toe en weren. Mer sie weren hem soe lestich , dattet
9)
katharina vernam Ende sie sorgede alte seer dat sij sie al heymelike solden
10)
ontvoeren, mer god versachet . Want die grote mechtige lude en conden soe seer
+
niet na hoer staen Die overste conynck cristus, een brudegom der ionferen, en
+
begeerde sie veel meer· ende vercoes sie tot eenre ewiger bruyt ‖ ende
47a
11)
12)
ondergenck hem den wech Ende doerwonde hoer herte myt eenre scharper
angelen, al en wiste sies selven niet wiet hoer dede. Sie was een alten schonen
13)
suverliken ionfer· ende seer lieftal , waer dat sie quam

1)
2)
3)
4)
5)
a)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

wat - op rese, wat er voorviel, welke geschillen of onaangenaamheden er ontstonden.
hovysch (hs.: houyschs), beschaafd, welopgevoed, fijn van manieren.
myddelster, middelaarster, bemiddelaarster.
soe - vernam, waar zij ook maar iets vernam.
‘gebuur’, medeburger, ingezetene, inwoner.
Gravin Margaretha van Kleef, tweede gemalin van Albrecht van Beieren (WACENAAR, Vaderl.
hist., dl. III, blz. 353).
‘enen a(e)ngaen’, iem. aanspreken, maar met het doel om iets te verkrijgen; eig. tot iem.
naderen, iem. aanklampen.
sie, nl. degenen die om de hand van Katharina dongen.
sie - lestich (= lastich), zij maakten het hun zóó lastig, zóó moeielijk.
‘sorgen’, bezorgd zijn, vreezen.
‘versien’, verhinderen, maatregelen nemen. KIL. cavere, praecavere.
‘enen den wech ondergaen’, iem. den pas afsnijden.
‘doer- (= dore-)wonden’, door en door verwonden. Het wordt ook van de min gezegd en
beteekent dan met eene minneschicht treffen. Verg. 67d: Die schoen sullen ock doerhouwen
wesen myt den yserken der mynnen.
lieftal, geliefd, bemind, gezien.
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1)

Ende die werlt hadde hoer noch wal gelustet, en haddet hoer brudegom hoer niet
2)
benamen. Want hij sande soe groten anxt des dodes ende der hellen in hoer herte
3)
4)
Dat hoer dochte dat sie vervaren solde, als sie allene quam . Ende hoe die
genoechte der werlt groter was, hoe hoer die anxt der doet ende der hellen meer
5)
quelleden Soe dat hoer die idelheit ende vergenckelike genoechte der werlt began
te myshagen ende bitter te warden. Ende sie began te dencken dat sie een ander
+
leven moste an nemen, ‖ solde sie der ewigher pijnen ontgaen Mer hoe sie daer
+
toe comen solde, en wiste sie niet. Want hoer olders hadden sie seer lief, als
47b
6)
hoer wal becant was· daer omme ontsach sie sij te vertoernen ende te bedroeven
7)
8)
Ende sie voelde hoer soe geneyget tot horen olders · dat hoer genoechliker solde
9)
10)
hebben geweest broet myt hem te bidden , oft god op hem hadde verhenget, dan
a)
van hem te scheyden. Ende ock ontsach sie horen oem here iohan van henevliet ,
weert dat siet dede buten sinen raet Ende om dat sie sorgede dat hoer olders verdriet
11)
van hem mochten crijgen Ende ock van den genen die na hoer stonden . Ende sie
+
en wiste ock niet, wien siet ierst te kennen solde geven Die hoer niet allene en
+
12)
47c
hinderde , mer die hoer ock mede ‖ behulpelic mochte

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
a)

11)
12)

brudegom, nl. Christus.
‘doet’ (= doot) is hier mann., een paar regels verder vrouwelijk. Zie over het dubbel geslacht
van dit woord VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 335, en Mnl. Wdb. op ‘d o o t , 1ste art.’
vervaren, te gronde gaan, ten verderve gaan.
als - quam, d.i. zonder met Christus haren bruidegom vereenigd te zijn. OPZOOMER, Kl. v.
Diep., II, 24, aant. 4, geeft van ‘dat - quam’ eene andere verklaring: dat zij vreesde te zullen
sterven, als zij alleen kwam te zijn, in eenzaamheid was.
quellede (met een streepje boven de laatste drie letters). Er schijnt gelezen te moeten worden
òf ‘quellenden’ òf meer waarschijnlijk ‘quelleden’.
‘ontsien’, bevreesd zijn.
Achter ‘ol-’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
dat, d.i. dattet.
‘broet bidden’, bedelen.
oft, indien het.
Deze was de broeder van Katharina van Heenvliet, die (zie 45c-d) met Hendrik van Naaldwijk
is gehuwd geweest. VAN LEEUWEN, Bat. illustr., blz. 981, teekent aangaande hem op: Ian,
Heer van Heenvliet, en van Capelle, troude anno 1392. Heilwig van Borsselen, Rasen dochter,
hij stierf anno 1427. - Hij had twee kinderen: Frank (Vrank, VAN LEEUWEN, t.a.p.), gestorven
in 1420, en Elisabeth, de bekende zuster te Diepenveen, wier leven beschreven wordt 70a-90b.
die na hoer stonden, nl. de minnaars. OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 24, aant. 5: die haar na
bestonden; deze verklaring acht ik niet juist om de bet., die ‘staen na’ in het Mnl. heeft.
Het hs. heeft ‘hinder’. De opvatting van Prof. GALLÉE in den Tijdspiegel, jaarg. 1887, blz. 499
(en hinder = zonder hinder) wordt m.i. gedrukt door het bezwaar, dat het voorz. ‘aen’ (zonder)
met zijne verwante vormen aan ons manuscript vreemd is. Aan het werkw. ‘hinderen’ hebben
wij hier te denken, maar dan moet ‘hinder’ (einde reg.) ook verbeterd worden in ‘hinderde’.
Verg. OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 25, aant. 1.
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wesen. Ende bynnen deser tijt so gevyelt dat sie solde trecken tot here Iohan van
1)
henevliet horen oem Om daer wat suverlickx te sticken , dat sie seer wal conde.
2)
3)
Mer sie vergreep hoer doe ummer in den werke meer dan sie plach Want sie was
so seer becummert myt horen saeken· dat sie hoer tot dien werke niet geven en
conde. Ende dat merckte hoer oem, ende ock dat sie soe vroelick niet en was als
sie plach. Daer omme sprack hij sie an ende genck op een tijt myt hoer van den
geselschap, daer sie mede gengen om hem wat te vermaken. Ende hij ondersochte
4)+
vlijtelike wat hoer deerde Want hij merckte dat sie seer swaer van herten was.
+
5)
6)
47d
Ende sie sloech wt ‖ ende segedet hem in trouwen wat hoer deerde Ende ock
hoer opset; ende hoe sie daer toe comen mochte sonder verdriet of last hore olders,
en wiste sie niet Want sij en haddet noch niemant geapenbaert dan hem. Ende als
dit hoer oem hoerde, waert hij seer verblijt ❘ want hij was seer verveert ende hadde
anxt voer wat quaders. Ende hij antwoerde hoer met eenre troesteliker stemme
7)
ende segede: ‘Lieve nichte, weest wal te vreden; ist dat gy dit myt alre herten
begeert ❘ ick wil u daer toe helpen wes ick mach Sonder last uwer olders. Ende ic
a)
wil u myn vrouwe heylwich mede geven· om u te brengen tot eenre bequamer
+
steden Onsen lieven heren te dienen na uwer begeerten Mer wachtet, hent icket u
+
8)
48a
‖ ontbiede.’ Doe was sij blijde, omme dat sij horen oem hadde gewonnen. Mer
hoe sie hoer olders daer toe brengen solde myt vreden dat toe consentieren, en
wiste si niet Ende heymelike van hem te scheyden, sorgede sij dat hem
9)
onverdrachlick wesen solde· hijr omme was sie noch becummert. Ende here Iohan
van henevliet was besorget, hoe dat hij sijnre nichten ene bequame stede mochte
b)
verwerven. Hijr omme sprack hij mytten procratoer wt den briel , fridocus genoemt
Die hijr voermaels hadde geweest here hugen van henevliet sijns vaders cap-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
a)
8)
9)
b)

sticken, borduren.
‘hem vergripen’, fouten begaan, zich vergissen, knoeien.
Dit woord wordt meermalen in den zin van vrouwelijke handwerken gebruikt.
swaer van herten, bezwaard, bekommerd van gemoed. Verg. 48b: was hij daer seer swaer
in.
sie sloech wt, zij stortte haar hart uit, eenigermate ons zij pakte uit.
in trouwen, in vertrouwen. OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 25, aant. 4: hem de volle waarheid
zeggend.
myt (alre) herten, van (ganscher) harte, vurig.
Heilwich, dochter van Raas van Borsselen. Zie 70a en de aant. bij ‘here iohan van henevliet’,
47b.
‘ontbieden’, aanzeggen, laten weten, mededeelen.
onverdrachlick (ook 16b), ondraaglijk, te zwaar om te verdragen of te verduren.
Namelijk in het Windesh. mannenklooster ‘Domus B. Elisabeth, Viduae’ (Rugge) bij Brielle in
Zuid-Holland, in het bisdom Utrecht. Zie over dit klooster, ten jare 1404 door Hugo van
Heenvliet gesticht, ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 40-42.
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1)

pelaen . Ende doe hij dit hoerde, waert hij seer blijde· ende dachte vlijtelike omme
+
waer dat hij sie alre best brengen mochte Mer doe ter tijt en wiste men in hollant
+
2)
48b
van ‖ diepenven niet te seggen. Mer als god wolde, soe voervyel den procratoer
3)
ene saeke toe windesem toe reysen. Ende als hij quam int sticht van utricht, soe
4)
vernam hij die nymare van diepenven ❘ ende die hillicheit van here iohan
5)
a)
brinckerinck. Ende als hij toe windesem quam, sprack hij hijr van mytten pryor .
Ende die pryor riet hem dat hij tot here Iohan brinckerinck trecken solde· ende hem
om een stede bidden voer kathrinen. Ende als here iohan horen staet ende geslechte
6)
hoerde, was hij daer seer swaer in ende en wolde geen consent daer toe geven
b)
ende sprack: ‘Diepenven heb ic begonnen in armoeden ende swaren arbeyde ende
7)+
oetmodicheit, ende dat en solde hoer niet gelijken Ende wat sunderlinges ‖ myt
+
8)
48c
hoer te begynnen en solde voer den crancken niet dienen.’ Ende als die
procratoer genen troest van hem ontfenck, kierde hij weder te windesem Ende
segede den prioer dat hij genen troest van here iohan en conde gecrijgen. Die pryoer
c)
van wyndesem, geheyten here iohan vos , toech ten diepenven mytten pryoer van
9)
10)
arnhem ende myt den procrater Ende onderwijsden here iohan brinckerinck
onsen vader in deser saeken, mer hij bleef te male hart daer tegen. Doe sprack die
pryoer van windesem ende segede· ‘Nu, here iohan, gy sult sie ontfangen; ic wilt
hebben ende ic hiet u doen dat gy u consent daer toe sult geven Want ic kenne
+
hoer olders ende hoer geslechte· sie is van ‖ soe gueden stam, dat gy wal sonder
sorghe hijr in moghet wesen.’ Ende als onse vader here iohan dit hoerde, gaf hij +48d
sijn consent. Die

1)
2)
3)
4)
5)
a)
6)
b)
7)
8)

c)

9)
10)

cappelaen, kapelaan, een geestelijke die aan eene kapel is verbonden.
niet, niets.
soe - saeke, zoo kwam er voor den procurator eene reden, zoo vond hij eene aanleiding.
Verg. 4c: Doe kreech sij ene oersaeke.
nymare, gerucht, de roep die van iets uitgaat.
mytte.
In de volg. kol. wordt zijn naam genoemd.
was - in, was hij daarover zeer bezwaard, bekommerd.
Verg. 35a. LINDEBORN, Hist. episcopatus Daventr., p. 164, deelt mede, dat Johan Brinckerinck
den bouw van het klooster te Diepenveen met slechts vier of vijf gulden begonnen heeft.
gelijken, bevallen, aanstaan. Verg. ons iets lijkt mij, iets lijkt mij niet.
Ende - begynnen, voor haar bijzondere schikkingen van leefwijze enz. te maken, in
overeenstemming met haar stand in de maatschappij (OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 26, aant.
4).
Johan Vos van Heusden is van 1391-1395 prior geweest van het klooster te Windesheim,
daarna tot zijnen dood in 1424 prior superior van de Windesh. congregatie. Zie over hem
ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 229-240.
procrater: 52c, 54d, 117c (bis).
‘enen onderwisen’, iem. tot andere gedachten trachten te brengen.
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1)

procratoer toech doe weder toe huys ende segedet here iohan van henevliet dat
hi ten diepenven ene stede hadde gecregen.
- Ende ionfer kathrina apenbaerde horen olders hoer opsat. Ende als die olders
2)
dat hoerden, worden sie seer bestoten van herten - sunderlinge die moder, want
sie sij sunderlinge lief hadde - Mer sie en dorstent hoer niet verbieden, want sie
3)
beyde guede lude weren ende gode ontfruchten . Mer die vader als een wijs man
segede tot sijnre dochter ende sprack: ‘Dochter, is dit u wille onsen lieven heren te
+
dienen, soe kieset hijr een cloester Daer wy ende u vrende u dage- ‖ lix mogen
+
4)
49a
visitieren Ende dat sal ons ende u genoechliker wesen dan dus veer in vremden
5)
lande te trecken, daer gy onbecant sijt. Of slaet u hijr neder ende blijvet hijr myt
ons ende dient onsen lieven heren by ons.’ Mer dit en segede hij niet, dat hij dit
6)
aldus meende· mer om sijn dochter te prueven .
- Ende kathrijna antwaerde ende segede· ‘here vader, ick weet wal dat gy voel wijser
sijt dan gy nu spreket. Want het is my onmogelick hijr by u onsen lieven heren te
dienen: ic en kenne my daer niet starck genoech toe. Ende ock, als ic hem dienen
7)
wil, soe wil ic hem te rechte dienen· ende hoe ic dan vere van mynen vrenden byn,
hoe my beter is.’ Welke antwaerde den vader also wal beviel, dat sie vaeke daer
+
8)
na waert ‖ voert gesecht int hof van hollant.
+

49b

- Die vrouwe van naeldewic mynde soe seer hoer dochter, dat sie wal vj reyse
9)
beswoegede , eer sij sie over conde geven Mer sie en dorstes hoer nochtans niet
10)
ontraden, want sie was ene devoete vrouwe, die gode ontsach . Ende sie hieldent
soe heymelick, dattet niemant opten slate en wiste dan hoer vader ende moder Op
11)
datter geen geruchte op en stonde

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)

percratoer.
bestoten, gekweld, verontrust, aangedaan.
‘ontfruchten’ (= ontvruchten), bang zijn voor, vreezen; hier ontzag hebben voor. Verg. ons
godsvrucht.
visitieren (hetz. als ‘vanden’), bezoeken.
‘hem nederslaen’ (Hd. sich niederlassen), zich vestigen, zich nederzetten. Verg. 171b: dat
sie hoer dan daele sloege. Als term der devoten beteekent ‘hem nederslaen’ zich
verootmoedigen, b.v. 1b.
prueven (= proeven), op de proef stellen.
vere (comparatiefvorm), verder verwijderd.
‘voertseggen’, rondvertellen.
beswoegen, flauw vallen. Zie de aant. van Prof. GALLÉE over dit werkw. in den Tijdspiegel,
jaarg. 1887, blz. 499 volg. Het woord is in het Mnl. Wdb. niet opgenomen, maar komt in ons
hs. meermalen voor. Eenmaal (171c-d) wordt gevonden de constructie: soe beswoegede sie
hore dochter so stijf omme den hals.
die gode ontsach, die ontzag, die eerbied had voor God.
‘opstaen’, ontstaan. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: u p s t â n , entstehen, erwachsen.
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1)

onder den gesynde· en also gehindert worde van horen vrenden ende van den
2)
genen die na hoer stonden .
- Hijr na niet lange soe sande here iohan van henevliet enen boden tot here henrick
+
van naeldewick ende tot sijnre suster Ende begeerde dat sie hem sijn nichte senden
+
3)
49c
wolden· om bedevaert te trecken myt ‖ sijnre huysvrouwen.
- Als dan here henrick van naeldewick ende sijn vrouwe verstaen hadden here
4)
iohans bede ende sinen willen becanden Soe riepen sie kathrinen tot hem. Ende
die vader sprack tot hoer ende segede· ‘kathrina, beradet u wal in deser saeken.
Ende ist u te willen, soe trecket tot uwen oem ende vaert myt uwer moyen ende
besiet dat cloester wal Ende die personen ende die gewoenten des cloesters mercket
5)
6)
nernstelick an. Ende ist dat u daer genoeget te blijven ende moechdyt herden ,
soe ist ons lief Mer en behagedet u daer niet, so comet vrylike weder: gy sijt ons
+
willecome. Mer blijfdy daer een iaer of een half ende comet ons dan weder· soe en
+
dorfdy my voer uwen ‖ vader niet anspreken.’ Dit seggende soe kierde hij hem
49d
omme, dat sies niet merken en solde, want hij en conde sine tranen niet
7)
ontholden . Dit sprack dese guede ridder, op dat sie hoer wal beraden solde, wat
sie verkiesen wolde. Mer kathrina antwaerde horen vader ende sprack: ‘Here vader,
ic hape byder hulpe gods dattes geen noet doen en sal.’ Ende die moder hielt hoer
8)
soe quellike , dat kathrinen herte seer bestoten waert. Mer sie pijnde hoer haestelike
te comen tot horen oem Ende die vrouwe van henevliet voer myt kathrinen ende
a)
een deel van horen gesynde· ende mytten procratoer voersz. ten diepenven. Ende
+
9)
als sie een stucke weghes gevaren hadden· quam hem onversiens te gemoete
+
here henrick van ‖ naeldewick, kathrinen vader, met vele heerschapps ende
50a
ridders. Ende als hij sie sach ende becende wie dat sie weren ende sijn dochter
sach ende dachte waer dat sie heen

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
a)
9)

vrende.
die - stonden; zie 47b.
Behalve ‘bedevaert trecken’ (ook 86d) komen nog voor de uitdrukkingen: bedevaert doen
(87a), bedev. doen ende vollenbrengen (50a), bedev. gaen, bedev. reisen, bedev. riden,
bedev. tien en bedev. varen (50a). Zie Mnl. Wdb. op ‘b e d e v a e r t ’.
‘bekennen’, leeren kennen.
dat, d.i. dattet.
herden (= harden), uithouden; moechdyt - herden, meent gij het (daar) te kunnen uithouden.
Verg. ons het is geen harden.
ontholden (= onthouden), inhouden, terughouden.
hielt - quellike, was er zóó naar van, ging er zóózeer onder gebukt.
Fridocus (48a).
onversiens, onvoorziens, onverwachts, onverhoeds.
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1)

wolde Soe ontsette hij in sijn ansichte als een dode· ende des gelikes dede kathrina
ock, doe sie horen vader sach. Ende dat heerschap dat myt hem reet mercktent
2)
ende riepen : ‘Here henrick, wat deert u, wat is u geschiet?’ Ende hij vermande
3)
hem ende sprack: ‘waer heen, gy heerschap, waer heen?’ Die vrouwe van henevliet
antwaerde: ‘wy vaeren bedevaert.’ ‘Soe vaert voert,’ sprac hij, ‘om u bedevaert te
doen ende te vollenbrengen.’ Ende kathrina en sprack horen vader noch den anderen
+
niet voel toe· also bestarf hoer dat ‖ herte. Ende sie reysden voert ende quemen
+
a)
50b
ten diepenveen bynnen die octave van sante Augustinus . Ende die pryoer van
windesem quam te hantes ten diepenveen myt een deel monicken. Ende den prioer
4)
van windesem ende here iohan brinckerinck onsen vader behageden kathrinen te
male wal, doe sie sij segen Want sij was een alten schonen suverliken ionfer ende
seer costelike gecleedet ende vercijrt. Want sie hadde an enen costeliken blawen
5)
bonten tabbert myt apenen mouwen wtgevoedert totter eerden toe - Ende die
6)
mouwen weren al vol dubbelder haken ende vol guldenre loveren behangen - Ende
+
7)
8)
enen costelen halsbant ende durbaer cijrheit hoers hoefdes ende hoers ‖ lijves.
Ende hadde alten sueten mynliken ansichte, soe dat sie seer ghenoechlick was +50c
9)
an te sien . Mer dat alre meest in hoer toe prijsen was ende gode meest van toe
dancken is, diet hoer gaf Ende dat onsen vaderen ende allen gueden menschen
alre best in hoer behagede, was dit Dat sie bereyt was al dit om godes willen over
10)
te geven Ende vader ende moder ende alle ydelheit der werlt te verlaten · ende
een arm oetmodich leven an te nemen. Ende die vrouwe van henevliet ende sie
11)
selven ock: begerden seer dat sie te hant ontfangen mochte warden in der oerden
12)
Omme perikels willen,

1)
2)
3)
a)

4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

‘ontsetten’, door schrik of ontsteltenis verbijsterd zijn, ontstellen.
Zie, wat deze constructie aangaat, STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Syntaxis, § 440.
De dubb. punt staat ook in het hs.
St. Augustinus (Aug. ‘hochtijt’, 61a) wordt gevierd op 28 Augustus; de octaaf (de achtste dag
der viering van een kerkelijk feest, de sluitingsdag daarvan) van St. Augustinus valt derhalve
op 4 September.
‘kathrinen’ is 2de naamv.
wtgevoedert (verg. Hd. ausfuttern), van voering voorzien, van binnen bekleed, gevoerd Het
woord is nergens elders gevonden. Men vertale: met gevoerde (met bont b.v.) open mouwen,
die tot aan den grond reikten.
‘loof’ (meerv. lover, maar dat weder de bet. aangenomen heeft van een enkelv.), boomblad,
blad; hier een van metaal gemaakt versiersel in den vorm van een blad.
‘costel’ (ook 67c), van groote waarde, kostbaar. Verg. in denz. volzin: enen costeliken blawen
bonten tabbert.
durbaer (= dierbaer, diere), duur, kostbaar.
soe dat - an te sien, zoodat zij een aangenamen indruk maakte op wie haar zag.
verlaten, vaarwel zeggen.
De dubb. punt staat ook in het hs.
‘perikel’, gevaar.
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1)

+

dat hoer olders op comen mochte ende ock den cloester, alst apenbaer worde den
vrenden dat sie toe cloes- ‖ ter weer. Ende dat sij begeerden, dat vercregen sie. +50d
Want sie conde wal latijn lesen ende sie hadde ene guede stemme te singen.
2)
a)
Ende des derden dages na sante Augustijnus ons hilligen vaders octave waert
sie ghecleedet, doe sie was in hoer xviij iaer. Hoer haer waert hoer af gesneden
3)
4)
ende sie legede al hoer cijrheit of ende waert toe gemaket als ene suster. Behalven
den bonten tabbert hadde sie opten witten rock. Ende die vaders ende die ander
5)
b)
priesters songen alte hoechlike mysse van den hilligen geest. Ende onse vader
6)
here iohan brinckerinck was doe ewangelier Ende hij schreyde soe seer, dat hij
7)
+
dat ewangelien niet wal wt en conde gebrengen. Ende alst quam int leste van der
+
myssen an: ‘yte, myssa est’, dat hem ‖ toe hadde gehoert toe singen, genck hij
51a
wtter kercken ende en dorstes niet bestaen te singen· om dat hij anxt hadde dat
c)
d)
hiet niet wt en solde connen gebrengen. Ende here otte , der suster schoelmeyster ,
e)
8)
was canter ende began die mysse vanden hilligen geest soe hoechlick - ende

1)
2)
a)
3)
4)
5)
b)
6)
7)
c)

d)
e)

8)

‘opcomen’, overkomen, treffen.
Met rooden inkt onderstreept.
7 September. Zie de aant. bij ‘sante Augustinus’, 50b.
‘toegemaket’, gekleed.
Behalven (ook 75d), Alleen.
hoechlike (= hogelike), op eene plechtige wijze.
Zie over de viering der mis in ons land gedurende de ME. en tot recht verstand van hetgeen
hier volgt MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. iii, blz. 274-309.
ewangelier, degene die bij den openbaren kerkdienst de z.g. evangelieles van den dag
voorleest.
Lees: òf ewangelie (evangelieles) òf evangelium. De lezing van den tekst ‘dat ewangelien’
begrijp ik niet goed.
Zijn volledige naam is Otto Pooten (ms. 8849-'59, fol. 234v: Adiuit - nl. Elsebe Hasenbroecks
- eciam angelos cantantes cum domnus otto poeten sepeliretur. hic fuerat deuotus sacerdos
socius et commensalis rectorum in diepenven. qui eciam sorores grammaticam docuerat post
acceptam regulam;). In ons hs. heet hij altijd ‘here otte’.
Zie over de bloeiende kloosterschool te Diepenveen, behalve 86c, 89d, 149d: MOLL, Kerkgesch.
v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. ii, blz. 246, 278, en ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 191.
Naast ‘here otte’ als cantor wordt te Diepenveen als cantrix genoemd o.a. Geertruid Monickes
(127b). Zie over de ‘cantrix’ of ‘cantersche’ in de Windesh. vrouwenkloosters de Constitutiones,
pars II, cap. 9 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 280-281; verg. blz. 379-380).
hoechlick (= hogelike), hoog, hooglijk. Verg. in het Fransch: de haute voix, in het Latijn: alta
voce.
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a)

sunderlinge die sequencie · ‘veny, santus spirytus!’ - Dat hem die vaders niet wal
1)
volgen en conden, hij en moste die versse van der sequenciën alte samen mede
singen.
2)
b)
- Doe waert hoer voer den altaer den tabbert wt getagen · ende sie waert
3)
gecleedet mytten habijt der hilliger relyen Welck men niet wal sien en conde omme
velheit des volckes, dat daer tegenwordich was. Ende ock en wasser niet voel, die
+
dat myt droegen oghen an conden gesien Ende ‖ sunderlinge die gene die myt hoer
gecomen weren Want sie en wisten niet, doe sie wt toegen, dat hoer opset was +51b
4)
5)
6)
daer toe blijven. Mer sie hielt hoer hart ende nam vurchlick ene nye ridderschap
c)
an ❘ ende dat yuck ons heren vromelick op te boeren Ende horen gemynden
brudegom na te volgen na horen vermogen myt sijnre hulpen Ende sijn hulpe ende
7)
gracie en is hoer niet gebraken int eynde.
8)

- Ende als sie op solde gaen int slot , soe lach hoer tabbert gespreydet voer die
trappe daer sij op solde gaen ❘ doe vermijde sie daer op te treden. Doe segede onse
vader here iohan brinckerinck· ‘tredet daer op.’ Ende te hant trat sie myt beyden
+
voeten daer op ende genck voert devoetelike int slot. Ende als sie ontfangen was
‖ van der pryoerynnen ende van den gemenen susteren ende gesat was in hoer +51c
stede· las sie rechtevoert soe vromelick ende luyde, datmen hoer stemme hoerde
over al dat koer.

a)

1)
2)
b)
3)
4)
5)
6)
c)
7)
8)

Sequentiën (van het Lat. sequentiae, vervolgen) ‘waren gezangen, die als tekst gemaakt
werden bij de jubilatie der eindlettergreep “ja” van halleluja bij 't graduaalresponsorium’
(STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 205, op ‘s e q u e n z a ’), tusschen de epistel- en
evangelielessen. In de ME., vooral sedert Notker den Stamelaar (gest. 912), waren zij zeer
talrijk, maar bij de hervorming van het Missaal door Paus Pius V (1566-1572) werden zij voor
het ‘Missale Romanum’ beperkt tot vijf, waaronder het bekende en roerend schoone ‘Veni
Sancte Spiritus’.
Deze sequentie werd vervaardigd òf door Robbert I, koning van Frankrijk (997-1031), zoon
en opvolger van Hugo Capet, òf meer waarschijnlijk door Paus Innocentius III (1198-1216).
Zie WETZER und WELTE, Kirchenlexicon, 2te Aufl. (bearbeitet von J. HERGENRÖTHER u. FR.
KAULEN), op ‘s e q u e n z e n ’ en op ‘V e n i S a n c t e S p i r i t u s ’, waar tevens de rijke,
zoowel oudere als nieuwere, literatuur is opgegeven.
Lees: sij en mosten?
Achter ‘tab’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
Constitutiones, pars III, cap. 1 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 285; verg. blz. 387): Ibique
[scil. ad gradum altaris] vestibus secularibus exuta, habitu sancte religionis induitur.
habijt - relyen (= religiën), geestelijk kleed (nl. het subtiel zonder mouwen, ‘dat novicyus suptijl’,
4d). De uitdr. staat hier tegenover ‘tabbert’ (= tabbaert), wereldsch gewaad.
sie - hart, zij hield zich goed, flink.
‘vurch’- lick: 1c, 25c, 45c; verg. 54c.
ridderschap, krijgsdienst.
Verg. Eph. VI: 10-17.
en - gebraken (= gebroken), heeft haar niet ontbroken.
slot, klooster, meer bepaald besloten klooster.
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- Ende die vrouwe van henevliet toech doe weder te huys myt al horen gesynde
myt groter blijschap mytten procratoer Ende cundichde horen olders hoet myt
kathrinen gevaren was· ende hoe guetlick sie ontfangen weer van den vaders ende
van den susteren ten diepenveen.
1)
- Doe waert die guede berve ridder alte blijde ende segede: ‘Nu wil ic den cloester
2)
3)
op een cort senden soe voel geldes, dat sie dat erflick mogen beleggen ende
holden: Hondert hollantscher gulden·’ - een hollants gulden was een weynich myn
4)
+
dan een rins gulden -. Ende hij began soe diepe in sinen ‖ schat te tasten, dat hem
+
sommyge van sinen vrenden segeden· ‘Here henrick, bedencket u wal, gy hebt
51d
noch meer kinder.’ Ende hij antwaerde· ‘dat ic gesecht hebbe, dat sal ic doen.’
Ende hij sande dat gelt bynnen iaers ten diepenveen by den procratoer voersz.
- Ende suster kathrina was vlijtich toe merken wat sie doen ende laten solde Ende
nacht ende dach te choer toe gaen· ende der gemeenre ordenanciën te volgen
5)
6)
sonder verkiesen . Hoer oelde leven ende sunden storte sie apelike wt ❘ niet allene
7)
voer onsen pater Mer ock voer onse eerweerdige mater, die hoer meystersche
was Ende hoer troulike halp ende leerde hoe siet bijchten solde ende hoe sie hoer
leven beteren solde Ende hoe sie hoer dagelix oefenen solde inden mynliken lijden
+
ons lieven heren Ende hoer synlicheit ende ander ge- ‖ breke wederstaen ende
+
merken solde. Ende sie was ock vlijtich te doen al dat sie vermochte. Ende sie
52a
a)
pijnde hoer te vergheten hoer volck ende hoers vader huys Ende neygede hoer
8)
oren omme te vernemen ende te merken wat hoer brudegom van hoer gedaen
wolde hebben Ende wat hij om horen willen geleden hadde· ende wat hoer om sinen
willen weder behoerde te lijden ende te doen. Ende als sie in hoer gewaer waert
enyge becaringe der hoverdyen of der

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
a)
8)

berve (uit ‘bederve’), braaf, deugdzaam; Hd. bieder.
op een cort, binnenkort, weldra.
‘erflick beleggen’, in onroerend goed beleggen (OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 31, aant. 2).
Bijgeschreven.
sonder verkiesen, zonder haar eigen wil (keuze) te laten gelden. Verg. Dr. G. VISSER, Hendrik
Mande. Bijdrage tot de kennis der Noord-Nederlandsche mystiek, 's Gravenh. 1899 (Acad.
proefschr.), Bijl. III, blz. 54: also dat sijn ewighe wille mijn volcomen wille was sonder enich
verkiesen.
apelike (= opelike, openlike), onomwonden, openhartig, zonder iets achter te houden of te
verzwijgen.
Zie aant. 3 bij ‘meystersche’, blz. 3, Opschrift.
Toespeling op Ps. XLIV (XLV): 11b.
Gewone uitdr. in den Bijbel; Vulg. inclinare aurem. Zie b.v. het hier bij ‘huys’ aangehaalde
psalmvers.
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1)

traecheit of enych ander anvechtinge Soe op richte sie hoer starcklic tegen hoer
2)
3)
selven ende anriep die hulpe godes myt groter oetmodicheit. Ende en waert sijder
soe niet quijt, so apenbaerde sij sie onser eerweerdiger mater Op dat die duvel
4) +
ommer in hoer geen nest en maeckte . Ende aldus genck sie dagelix voert, ‖ hent
+
5)
52b
hoer provel iaer wt was.
a)
- Des anderen iaers, doe suster kathrina professie doen solde, quam die vrou
van naeldewic ten diepenveen ende brachte myt hoer hoer ander enyge dochter
6)
7)
Ionfer griete van opstal , die men soe plach te hieten na een slot , dat sie solde
beseten hebben, hadde sie in dier werlt gebleven - Ende suster kathrina plach te
8)
b)
heyten Ionfer van honsel na hoer slot -. Ende ock soe quam myt hoer die vrouwe
c)
van henevliet ende hoer dochter elyzabet - ende was van xij iaren - Ende een ander
d)
ionfer, geheyten armgert van lyssen , van goeder ridderschap· die bruder henrick
9)
mauerick hadde bekiert Ende een stede ten diepenveen hadde verworven. Ende
+
here henrick van naeldewick was daer een goet hulpe toe dat sij wt horen vrenden
+
quam ‖ ende heymelike mede quam. Ende myt hem toech ock die voersz.
52c
procratoer myt voel ander gesyndes. Ende als sie weren toe wagene gegaen,
sprack die guede heer henrick van naeldewick tot ionfer grieten sijnre dochter ende
segede: ‘Mijn lieve dochter, beradet

1)
2)
3)
4)
5)
a)

6)
7)
8)
b)

c)
d)
9)

‘a(e)nvechtinge’, aanval (van den kant des vleesches, der wereld, der zonde of des duivels).
In dit verband - zie iets verder - wordt bedoeld een ‘aanval van den kant des duivels’.
Soe - hoer selven, eig. zoo richtte zij zich krachtig op, dus zoo gordde zij zich krachtig ten
strijde (aan) tegen zichzelve.
sijder, d.i. sij der becaringe, der anvechtinge.
‘sijn nest maken’ (spreekwoordelijke uitdr.), zijne tabernakelen opslaan, zich ergens vestigen.
provel iaer (= proeveljaer), proefjaar; Lat. annus probationis.
Was het proefjaar verstreken, dan had plaats het afleggen der gelofte (professio). Zie hierover,
wat de Windesh. congregatie in het algemeen betreft: ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 152-153;
wat de Windesh. vrouwenkloosters in het bijzonder betreft: de Constitutiones, pars III, cap.
3 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 287; verg. blz. 390-391).
Met rooden inkt onderstreept.
slot, kasteel, heerlijkheid.
Met rooden inkt onderstreept.
Het kasteel Honsel of Honselaarsdijk, gelegen ‘bij Naaldtwyk in 't Bailjuuwschap van Delflandt’
(HALMA, Toon. der Vereen. Nederl., dl. I, blz. 430), heeft oorspronkelijk toebehoord aan de
heeren van Naaldwijk en daarna aan de graven van Aremberg. In 1589 (WAGENAAR, Vaderl.
hist., dl. VIII, Amst. 1753, blz. 306 volg.) is het geschonken aan Prins Maurits.
Over haar wordt gehandeld 70a-90b.
Zie over Armgert van Lissen 172b-175b.
Met rooden inkt onderstreept. Ten onrechte heeft OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 32: Manerick.
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u wal, ende spreket so myt uwer suster kathrinen, dat gy myt hoer blijven; dat begeer
ic.’ Ende hij nam sie vrentelike by der hant ende gesonde sij, want hij hadde sie
a)
sunderlinge lief. Ende sij voeren heen op sante egydius dach · ende quemen ten
1)b)
diepenveen voer die octave onses weerdigen vaders sante Augustinus . Ende die
2)
3)
procrater vragede onsen weerdigen vader here iohan, hoe dat hem kathrina
+
4)
behagede ende hoe sie hoer richte . Ende hij antwaerde hem vroelike ende sege+
‖ de· ‘kathrina heftet also gemaket, dat ic wal bereyt weer hore hondert te
52d
5)
ontfangen· ock wat die rogge gulde.’
- Ende als die moder hoer dochter toe sprack, vant sie sij wal toe vreden· ende
mater myt al den susteren wal myt hoer te vreden. Ende als sie dit hoerde, soe en
wiste sie niet, wat sie den convente bynnen ende buten weder doen mochte Ende
6)
sie schenckte hem costelike ende liet hem ganse braden myt pater van windesems
7)
c)
oerlof, want dat hijr gene gewoente en is te braden . Ende sie was daer selven
8)
mede ende aver , op dattet ommer te rechte ende wal gemaket worde Want sie
was ene oetmodige ende barmhertige vrouwe.
- Ende suster kathrina dede professie des anderen dages na sante Augustinus
++
octave· in hoer xix iaer Int iaer ons heren m cccc ende xiij. ‖ Ende hoer suster
+
9)
1413
griete, die doe was van xiiij iaren Ende hoer nichte lijsabet van henevliet van xij
+
53a
iaren Ende armgert van lissen van xvij iaren Die worden doe soe beweget ende
ontsteken, dat sie hijr begeerden te blijven. Ende dat sie begeerden, dat geschieden
hem Want sij bleven

a)
1)
b)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
c)

8)
9)

1 September.
Met rooden inkt onderstreept.
Verg. 73a: ende quemen ten diepenveen op sante Augustijnus octave (4 September).
procrater: 48c, 54d, 117c (bis).
In margine.
‘hem richten’, zich gedragen, zich houden; ‘zich aanstellen’ (OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 32,
aant. 4).
ock - gulde, hoe hoog ook de prijs van de rogge mocht zijn. Verg. de aant. bij ‘ock hoe’, 34a.
Ende - costelike, en zij dischte rijkelijk voor hen op?
gewoen (einde reg.).
Ik vind aangeteekend, dat de prior der Windesh. kloostervereeniging Johan Vos van Heusden
kort vóór zijnen dood in 1424 den broeders verzocht heeft vier punten steeds te betrachten,
o.a. dat zij het vleesch gekookt, maar nooit aan het spit gebraden zouden eten (‘carnesque
bulitas aliterve decoctas sed nunquam veru assatas manducarent’, BUSCH, Chron. Wind., p.
132; ed. Grube, p. 328). Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 190 volg.
sie - aver, zij was zelve daarbij tegenwoordig (Teuth.: mede wesen, interesse) en liet het oog
daarover gaan Verg. Mnl. Wdb. op ‘a e n , 1ste art.’ (dl. I, kol. 73) en (later) op ‘o v e r ’.
Ontbreekt.
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1)

daer te gader myt den susteren daer buten · ende die olders kierden weder te huys.
Ende als here henrick van naeldewick hoerde dat sijn dochter griete daer gebleven
was· ende dat sijn dochter kathrina soe wal te vreden was Doe sprack hij: ‘nu wil ic
den cloester noch geven c nobelen,’ dat also geschiede· behalven dat hem noch
2)
na quam na hore moder doet.
- Hijr een luttel te schrijven van here henrick van naeldewic ende sijnre vrouwen
+
doechden Want god in hem alte seer te dancken ende te laven is dat sie dus
+
3)
53b
doegentli- ‖ ke deden by horen twien enygen dochteren Die si soe hoechlike
4)
ende rijkeliken ter werlt mochten ghebracht hebben Dat sij die soe guetlike over
geven onsen lieven heren te dienen in vremden lande sie nummer te sien of te
horen. Dit en quam hem niet van naturen, mer van der graciën godes.
a)

- In der tijt doe hollant verdranck, doe verdranck kreyensteyn mede . Doe dede die
b)
guede ridder here henrick alle die armen van kreyensteyn halen toe naeldewic
5)
Ende gaf hem daer enen alte langen wijden camp ende liet hem daer helpen
huyskens op slaen Den enen mynre ende den anderen merre, na dien dat sie kinder
6)
of biesten ofte ander besyttinge hadden Ende elck een haefken by sijn huysken,
7)+
8)
dat sie havenen mochten· ende hem daer wt generen . Ende hij gaf ‖ hem voert
+
hoer noetdrufte, hent dat kreyensteyn weder te lande waert. Ende sijn moder
53c
c)
sophia dede hij wonen toe honsel opt slot. Ende hij genc soe doegentlick

1)
2)
3)
4)
a)
b)

5)
6)
7)

8)
c)

daer buten, d.i. nog niet als kloosterzuster opgenomen. Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz.
149 volg.
na quam, nl. als erfenis.
Bijgeschreven.
Die - hebben, d.i. die zij in de wereld tot een zoo hoogen en rijken staat hadden kunnen
brengen (OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 33, aant. 3).
Bij gelegenheid van den St. Elisabethsvloed in 1421. Zie de aant. bij ‘creyensteen’, 45d.
Volgens HALMA, Toon. der Vereen. Nederl., dl. II, blz. 95, is Naaldwijk ‘een zeer oudt en sterk
Slot geweest, gelegen in eene lustige landtsdouwe, niet verre van 's Gravezande’. Verg. VAN
LEEUWEN. Bat. illustr., blz. 156.
camp, veld, afgeperkt of omheind stuk land. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: k a m p ,
ein eingezäuntes Feld (als Ackerland, Weide, Wiese, Hölzung etc. dienend).
haefken (= hofken), tuintje.
havenen, met zorg behandelen, bearbeiden; eig. opknappen, zuiveren, reinigen. Tegenwoordig
beteekent het woord juist het tegenovergestelde, nl. vernielen, toetakelen. - Beide
beteekenissen vloeien voort uit de oorspronkelijke bet. behandelen (in het alg.). In dezen
laatsten zin komt ‘havenen’ voor 27a: aldus haven gy my alle weghe.
ende - generen, en daardoor in hun levensonderhoud voorzien.
De moeder van Hendrik van Naaldwijk heette Sophia, dochter van Dirk van Teilingen; de
naam zijner echtgenoote was Katharina (gest. 1421), dochter van Heer Hugo van Heenvliet.
Zie 45d, en VAN LEEUWEN, Bat. illustr., blz. 981.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

102
ende soe vredelick omme myt sijnre huysfrouwen ende myt sinen gesynde, so dat
1)
sie hem alte lief hadden. Vaeke liet hij hem genoegen , als hij wt wolde reysen, myt
2)
speck of geroekert vleysch · ende botter ende keese Ende en wolde niet lijden dat
3)
sie hem wat sunderlinx bereyden solden. Ende als hij in die herbergen quam,
segede hij: ‘Weest ommer mynen knechten guedertieren, ende doet my, alst u te
4)
punten comt.’ Ende het waert vaeke gemerket van sinen knechten dat hij des
nachtes op stont, als hij meende dat sie sliepen Ende sloch dat bedde op hent ten
+
5)
voeten toe· ende genck liggen ‖ opt stroe· ende legedet des margens bequamelike
+
weder.
53d
- Als hem yemant te gemoete quam ende merkede hij dan dat hij die covele of wolde
6)
nemen , so was hij die ierste· al haddet ock een cleyne kint geweest.
- Ende als die lude segen dat sie ionfer kathrinen quijt weren Soe weren daer
7)
sommyge, die ionfer grieten wolden hebben . Ende om dat te bet doer te drijven,
soe hadden sie van den hertich van hollant verworven Dat sie die ionfer myt gewelde
8)
mochten nemen, weer sie daer niet willich toe . Dit nemen hoer guede olders seer
quellike Ende gonden hoer bet onsen lieven heren te dienen dan der werlt te volgen.
Ende sie was ene wijse ionfer ende was liever bynnen huys dan buten onder dat
+
geselschap. Ende hijr omme rieden sie hoer te meer by hoer suster toe ‖ blijven,
+
want sie was toe male weeckelic van naturen.
54a
- Ende onsen weerdigen vader here iohan waert te kennen gegeven dat here
henricks dochter van naeldewick Ende here iohans dochter van henevliet daer buten
9)
nyet seker en weren om der voerschrevenre saeken willen. Ende onse vader liet
sie beyde int slot.
- Ende die vrouwe van naeldewick quam weder ten diepenven voer sante Iohannes
a)
mysse Ende begeerde datmen hoer dochter griete

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
a)

‘hem laten genoegen’, tevreden zijn, zich tevreden stellen.
geroekert (= gerokert) vleysch, gerookt vleesch.
wat sunderlinx (ook 191c), wat bijzonders, wat extra's.
alst - comt, zooals het u het best uitkomt, past. Verg. 5a: dat quam hoer nu seer like.
bequamelike (bijw. van ‘bequame’, in den zin van passend, overeenstemmend), netjes,
ordelijk.
‘die cov. afnemen’ (= sinen caproen afsteken, afstriken), de muts afnemen. Zie Mnl. Wdb. op
‘c o v e l ’ (dl. III, kol. 2009).
wolden hebben, nl. tot echtgenoote.
weer - toe, als zij vanzelf daar niet toe bereid was.
seker, veilig, nl. voor de huwelijksaanzoeken.
Zie de aant. bij ‘sante Iohannes misse’, 5b. Blijkbaar moet hier aan 27 December gedacht
worden.
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1)

cleeden wolde, of sie ons behagede Op dat sie een eynde van der moynisse cregen,
soe veer als sie daer selven bereyt toe weer. Ende het genoegede onsen vader
ende den con ente wal, want sie hem wal behagede. Ende als men schreef m cccc
++
2)
ende xiiij ende sie in hoer xvjde iaer was, waert sie gecledet conversynne op sante
+
a)
1414
iohannes baptis- ‖ ten dach Des sie wal te vreden was· ende hoer vrou moder
+
3)
54b
wijslike toe liet. Ende en wolde geen ander gewonte maken dan sie voer
genamen hadden. Ende suster kathrina waert hore suster grieten meystersche.
Ende sie leerde sie seer vlijtelike, hoe sij hoer solde veroetmodigen voer die susteren
Ende doegentlike hebben, als men sie vermaende Ende dat sij schemel ende
4)
gebuychsem by den susteren solde wesen Ende dat sie hem bedienstich solde
wesen, waer dat sie mochte Ende dat sie hoer herte stedelike solde becummeren
myt devoter oefenynge des lijdens ons lieven heren· ende myt ander guede punten.
5)
Sie leerde hoer suster dat sie selven dede· op dat hoer herte niet ledich gewonden
+
6)
en worde Op dat hoer die duvel niet in en brachte dat sie namaels quel- ‖ ke weder
quijt solde warden· weert dat sie hoer daer nu niet vlijtelike tegen en satte Ende +54c
hoer tot inwendiger oefenynge en geve.
7)
- Ende sie gengen beyde vurichlike voert in gehoersamheit, oetmodicheit ende
8)
in onsuekelicheit hoers selven Ende in bewaringe der regulen ende ander insettinge
des huyses na horen vermoegen.
- Sie weren beyde reynlick ende puntelick van naturen; nochtans

1)
2)

a)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

of, voor het geval dat, ingeval.
conversynne (het vrouw. van ‘convers’), converszuster, d.i. eene zuster, belast met de
practische kloosterwerkzaamheden: den handenarbeid en het ambachtsbedrijf. Lat. conversa.
Pars IV (cap. 1-7) van de Constitutiones is in haar geheel aan de ‘conversae’ in de Windesh.
vrouwenkloosters gewijd (Arch. v. Ned. Kerkgesch., dl. V, blz. 309-313); verg., gelijk reeds
gezegd werd (zie de aant. bij ‘conversynne’, 5a), over de conversbroeders te Windesheim
en in de daarmede verbonden conventen ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 111-115.
24 Juni; niet 27 Juni, gelijk OPZOOMER opgeeft (Kl. v. Diep., II, 34, aant. 5).
sie, nl. Johan Brinckerinck en de kloosterlingen (verg. 54a: onsen vader ende den convente).
gebuychsem (= geboochsem, geboochsaem), handelbaar, geschikt tot iets; eig. buigzaam.
gewonden, d.i. gevonden.
quelke (= qualike), bezwaarlijk, moeielijk.
De eerste ‘i’ is bijgeschreven; verg. 1c, 25c, 45c, 51b.
onsuekelicheit (= onsoekelijcheit), het niet maken van pretensies, het niet kieskeurig zijn. De
hier voorkomende uitdr. ‘onsuekelicheit hoers selven’ is een term der devoten, beteekenende
het niet zoeken van zichzelf, zelfverloochening; het tegenovergestelde is ‘eigensuekelicheit
(= eigensoekelijcheit), het zoeken van zichzelf, zelfzucht.
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1)

2)

schuden sie alle cueryoesheit ende sunderlincheit. Soe nauwe waerden sie hoer
3)
cleder ende al dat hem gedaen was te besygen - Het weren voetdoeken ofte
a)
4)
5)
schoen of snuteldoeke - Dat , versleten sie also deger, dattet bet schenen te
6)
+
wesen geknupte netten dan doeker· soe dattet nergent toe en scheen te doegen
+
7)
54d
dan en ‖ wech te werpen. Ende suster kathrinen worden guettijt iiij
b)
sprecksusteren gegeven, dat sie
1)
2)

3)

a)

4)
5)
6)
7)

b)

schuden, verl. tijd van ‘schuwen’, mijden.
cueryoesheit (= curioosheit), het vervuld zijn met de zorgvuldigheden dezer wereld, zooals
het in bijbeltaal heet - zie b.v. Matth. XIII: 22, Marc. IV: 19 - veeleischendheid, kieskeurigheid,
het niet tevreden zijn met het eenvoudige.
‘voetdoec’ (Mhd. vuoztuoch), linnen sok; ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 114: slobkous. Zie
DIEFENBACH, Glossarium Latino-Germanicum med. et infim. aetatis, Francof. ad Moen. 1857
(ook diens Novum gloss., Frankf. am Main, 1867) op ‘p e d u l i s ’.
De schoenen, hier genoemd, waren vermoedelijk van linnen of eene dergelijke stof. Ik begrijp
niet, wat zij anders in dit verband doen; want ook in het vervolg wordt er alleen van ‘doeker’
gesproken.
In de Windesh. mannenkloosters evenwel werd schoeisel - calciamenta, sotularia - van zwart
leder gedragen (BUSCH, Chron. Wind., p. 279, 431 - cd. Grube, p. 20, 109 seq. -; verg. ACQUOY,
Kl. te Wind., dl I, blz. 104). Aangaande Florens Radewijns staat opgeteekend, dat hij, zoo
dikwijls hij naar het koor ging, gewoon was aan te trekken ‘parua et bassa calopodia, quae
erant antiquo corio subsuta’ (THOMAS A KEMPIS, Vita d. Florentii, cap. XII, § 2); verg. B. BAHRING,
Thomas van Kempen, prediker van de Navolging van Christus, en zijne tijdgenooten - uit het
Hd. door J.G. VERHOEFF -, Amst. 1866, blz. 102.
‘snuteldoec’, neusdoek, zakdoek. KIL.: s n u t d o e c k , s n u t t e l d o e c k , muccinium,
strophiolum.
Deze apodosis loopt niet af.
‘geknupt’ (= gecnopt, gecnocht, deelwoordelijk bijvoeg. naamw. van ‘cnopen’), geknoopt.
guettijt (= goettijt), ter juister tijd, dus ook vroeg genoeg (Mnl. Wdb., dl. II, kol. 2036 volg.);
‘op een goeden tijd’ (OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 35, aant. 7). KIL.: g o e d s -t i j d t s , oportune;
commode, tempore oportuno.
Waarschijnlijk hebben wij bij dezen te denken aan jongere zusters, die over wat haar het hart
bezwaarde (zie 63a-b) vrijmoedig konden ‘spreken’ met eene oudere zuster, ‘magistra’ of
‘meystersche’, d.i. leidsvrouw, raadgeefster, genoemd, aan wier leiding zij werden toevertrouwd
en van wie zij bij voorkomende gelegenheden allerlei aanwijzingen, niet zelden ook het
noodige onderricht, ontvingen.
Wat elders, in het reeds door mij aangehaalde en nog onuitgegeven hs. G (Levens van zusters
in Meester-Geertshuis te Deventer) over de spreekzusters gezegd wordt, is te merkwaardig
om het hier niet mede te deelen. Wij lezen aldaar, bl. 110: Sij [nl. Hermanna van Mekeren]
hadde seer veel spreeckzusteren ende want si seluen vol guets was soe plach si sie alsoe
merckelike totten doechden ende tot gueden zeden te hoelden ende sonderlinge plach si sie
te stueren totter passien ons lieuen heren; - en bl. 117: Sij [nl. Aleid ten Veene] plach oer
spreeckzusteren die oer beuolen weren alsoe merckelike in te setten ende totten doechden
te hoelden Dat her iohan hoef onse vader van oer plach te seggen soe wat ionger zousteren
dat alijt ten veene beuolen werden ende die hoer insettinge ende leere volgen willen dat
werden gemijenlike al mercklike menschen in den doechden Sij plach si onder tijden daer
toe te dwijngen in den begijnne als si ierst gecomen weren dat si des hiligen dages onder
tijden twie vren lanck wt gienen boecken en mosten lezen Mer si mosten liggen ende leeren
alsoe wat guets bi hem seluen dencken Want alsoe als si seluen deuoet ende ingekiert was
tot onsen lieuen heren ende was al meer geneijget tot inwendiger bedinge dan tot vele lezens
wt boecken Hierom daer si seluen meest voertganges in voelde daer plach si enen anderen
alre meest toe te herden.
Nog vestig ik de aandacht op het feit, dat ook in het klooster te Windesheim de ‘clerici tamen
et layci’ hadden wat zij noemden een ‘frater consiliarius’, scil. ‘unum ex devotis presbyteris
aut clericum seniorem.., ad quem in suis temptacionibus et virtutum exerciciis singuli libere
recurrunt’ (BUSCH, Chron. Wind., p. 356; ed. Grube, p. 64). Zie in verband daarmede vooral
de volgende plaats uit hetzelfde Chronicon (p. 287; ed. Grube, p. 24): Fratres vero novicii et
in ordine iuniores in tali communi labore seu eciam in pomerio recreacionis causa in omnium
fratrum spaciamento illis senioribus se iunxerunt, qui magis illuminati sibi videbantur, qui
graciam habebant conferendi et aliis sua devocionalia communicandi, a quibus suas
temptaciones earumque remedia et virtutum exercicia celestique patrie ardencia desideria
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1)

hoer meystersce solde wesen Ende dese vier worden sunderlinge stichtige
gehorseme devoete ynnyge susteren.
2)

- Ende als onse eerweerdige vader here iohan was gevaren van desen arbeydeliken
a)
3)
b)
leven ter ewiger rusten Ende die voersz. procrater wt den briel rectoer was
c)
geworden ten diepenven Soe quam al dat convent dat daer buten was, bynnen int
4)
slot, dan allene die susteren die die gaste solde verwaren Ende die int koehuys
5)
solde wesen. Ende myt hem quemen daer bynnen alle die amten der wtwendiger
6)
7)
werke behalven die beesten . Tot welken werke suster kathrina ende hoer suster
griete

1)
2)
a)
3)
b)
c)

4)
5)
6)
7)

vive vocis eorum incendio ad imitandum haurirent. Ita fiebat, ut in suis exerciciis interioribus
in dei cognicione et amore in uno tali recreacionis die plus proficerent, quam in octo diebus
aliis lectiones chori et refectorii communes audiendo.
Er staat eerder ‘meysterste’ dan - wat natuurlijk bedoeld is - ‘meystersce’.
‘arbeidelijc’, moeitevol, kommervol.
Johan Brinckerinck is 26 Maart 1419 gestorven (ms. 8849-'59, fol. 40v; Ned. arch. v.
kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 351).
procrater: 48c, 52c, 117c (bis).
Fridocus; zie 48a.
Bij het woord ‘rector’ hebben wij te denken aan den bestuurder van het klooster, ‘des Kloosters
Bestierder’; hij hield met ‘nog twee andere Priesters met hunne bedienden’ zijn verblijf in eene
van het convent afgezonderde woning. Dit een en ander is ontleend aan DUMBAR, Het kerkelyk
en wereltlyk Deventer, dl. II, blz. 4.
dan, behalve.
‘amt’ (= ambacht), dienaar, bediende, beambte. Zie Mnl. Wdb. op ‘a m b a c h t , 1ste art.’
alle - beesten, d.i. alleen die over de uitwendige aangelegenheden gesteld waren, met
uitzondering van degenen die voor de beesten hadden te zorgen.
kathrna.
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+

1)

nernstelike mede gengen Ende hulpen den ‖ susteren na al horen vermogen Als
+
2)
55a
backen, brouwen, keymen ende die cleder te wasschen ende der gelijck. Ende
sie bewesen hem stichtich ende sedelick in woerden ende werken, soe dat die
3)
susteren gerne by hem weren. Ende sie voechden hem meer totten onnoeselsten
4)
ende sympelsten susterkens· dan totten meesten . Ende al ander oetmodige
5)a)
oefenynge· als der suster voete te cussen inden reventer ende venye te bidden ,
deden sie soe oetmodelike ende devoetelic, dat sie die ander susteren daer mede
tot devociën verweckten. Ende wanneer dat mater enyge vermanynge dede int
6)
7)
capittel of onder den gemenen susteren ende sie wat nernstich was Soe weren
8)
+
sie geerne die ierste op die knien myt enen oetmodigen schemelen ansichte ende
+
b)
55b
myt gevoelden ‖ handen .
- Die regele ende statuten ende insettinge onser oversten nemen sie soe nauwe
waer nacht ende dach· dat sie daer den anderen een guet exempel in geven. Sie
weren vurich ende geven hem hertelick tot onsen lieven heren· soe dattet scheen
9)
dat sij nummer ledich en weren van goeder oefenynge . Ende sie en brachten hoer
10)
tijt niet onnuttelike toe, enter sie lesen of sij bededen of sie deden hoer hantwerck
Daer suster griete sunderlinge vlijtich in was van den marghen totten avende in
11)
c)
behoerliken tijden . Ende suster kathrina kreech allentelen meer sprecksusteren ,
dat hoer swaer was Want sie begeerde onsen lieven heren te dienen myt

1)
2)
3)

nernstelike, met graagte, met lust, met animo.
keymen, wol kammen.
onnoesel (= onnosel), eig. onschuldig; hier zooveel als onwetend, eenvondig, nederig. Verg.
o

4)
5)
a)

6)

7)
8)
b)
9)
10)
11)
c)

Mnl. Wdb. op ‘o n n o s e l , n . 5’.
‘meest’, voornaamst, aanzienlijkst.
venye te bidden, (in geknielde houding) vergiffenis te bidden; Lat. veniam petere, veniare.
Zie de aant. bij ‘venyen’, 6c.
Zie over deze en dergelijke ‘ziekelijke vernederingen en zelfvernederingen’ bij de
Windesheimers ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 289-291; verg. 6c-d, wat ons hs. aangaat. Voor het ‘venyen, venye bidden’ verwijs ik naar de plaatsen, geciteerd door ACQUOY, a.w.,
dl. III, Register, i.v.
‘dat capittel’, de vergadering der kloosterlingen op den Vrijdag-morgen tot het houden van
het ‘capittel der gebreke(n)’. Zie, behalve de aant. bij ‘capittelhuys’, 7a: de Constitutiones,
pars III, cap. 6 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 293-295; verg. blz. 392-396).
nernstich, gestreng.
kinen.
Zulks blijkt, althans wat Katharina van Naaldwijk betreft, uit hetgeen medegedeeld wordt 59c.
‘ledich sijn ere dinc’, zich met iets niet bezig houden. Wij zeggen nog in het tegenovergestelde
geval: zich met iets onledig houden.
In margine.
in behoerliken (= behoorliken) tijden, op geregelde, op gezette tijden.
Verg. 54d, waar melding wordt gemaakt van vier spreekzusters.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

107
+

1)

enen onbecummerden herten. Ende omme dat sie ontsach dat hoer ‖ hijr anders
+
2)
55c
wat na comen mochte Soe plach sie inden hof te gaen ende nam hoer wiel van
3)
den hovede ende venck daer vliegen ende pellen voegelen mede· op dat men
mienen solde dat sie niet wijs en weer. Ende sie plach hoer gebreke soe apelike te
4)
5)
6)
belyen, als die susteren vergadert weren · dat een cranck onwetende mensch
7)
wal al waers solde gemeent hebben, en hadde men sie niet gekant . Dit dede sie
8)
al, omme dat sie te myn solde geachtet wesen, mer tegen god en is gene wijsheit
+
te vinden. Want int iaer ons heren m cccc ende xx doe waert suster lijsabet van
+
a)
b)
9)
1420
delft , een alten devoeten suster, onse suppryorynne, tot iherusalem by utricht
+
pryorynne gecaren Ende suster kathrina waert weder in hoer stede suppriorynne ‖
+
gecaren, doe sie in hoer xxvijste iaer was, al wast hoers ondanckes. Ende sie
55d
10)
plach namaels te seggen· hadde sie geweten dat sie soe vele bewindes ten
diepen veen solde gehad hebben, sie en hadde hijr niet gecomen.
11)
c)
- Sie verwaerde ock dat perkament ende francijn ende die lyberye ,

1)
2)

‘onbecummert’ (= onbecommert) niet door iets belemmerd, onbezwaard, vrij.
‘nacomen’ (met eene zaak als onderw. en den 3den naamv. van den pers.), in een zekeren
naam staan, bepaaldelijk in een goeden naam; dat - mochte, dat iets anders van haar zou
worden verteld dan goed voor haar was, dat men met meer lof over haar zou spreken dan
o

3)
4)
5)
6)
7)

8)
a)
b)
9)
10)
11)
c)

zij nuttig vond? (Mnl. Wdb. op ‘n a c o m e n , n . 4’).
pellen voegelen, vlinders. Zie Mnl. Wdb. op ‘c a p e l l e n v o g e l ’.
vergadert weren, nl. tot het houden van het ‘capittel der gebreke(n)’. Zie de aant. bij ‘capittel’,
55a.
cranck, onbeduidend, niet veel in tel zijnde.
onwetende, onwetend, dom.
dat - gekant, d.i. men zou het wel als ernstig gemeend en waar hebben aangenomen, als
men haar niet gekend had in haren ootmoed en hare zelfverloochening (OPZOOMER, Kl. v.
Diep., II, 37, aant. 1).
te myn, te minder, des te minder.
Zie over haar 130b-133c.
Zie over het Windesh. vrouwenklooster Jeruzalem bij, later binnen Utrecht ACQUOY, Kl. te
Wind., dl. III, blz. 209-212.
vtrich.
‘bewint’, bemoeiïng, werk; eig. administratie, bestuur.
francijn, naam waarmede de Vlamingen het perkament noemden, dat hun uit Frankrijk werd
aangevoerd. Zie verder DU CANGE, Gloss. op ‘f r a n c e n u m ’, en KIL. op ‘f r a n c i j n ’.
Het klooster te Diepenveen moet vroeger eene belangrijke ‘liberie’ (boekerij) bezeten hebben,
blijkens de overblijfselen er van te Deventer. Zie [J.C. VAN SLEE], Catalogus der handschriften
berustende op de Athenaeum-Bibliotheek te Deventer, Dev. 1892, blz. 5-49, passim.
Dit vel was reeds naar de drukkerij, toen ik kennis maakte met de degelijke, van veel
bronnenstudie getuigende monographie van Dr. K.O. MEINSMA: Middeleeuwsche bibliotheken,
Zutphen, 1903 (Acad. proefschr., den 20sten October 1902 te Amsterdam verdedigd); aldaar
wordt blz. 160-161 gesproken over de liberie te Diepenveen.
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1)

daer sie den susteren vrendelic ende mynlike in diende. Mer tot hoers selves behoef
2)
3)
en hadde sij niet genamen één lepken soe groet als iij vinger, sie en haddet mater
getoent ende oerlof daer toe gebeden. Sie hadde hoer soe oetmodelike ende
reverencelick tegen mater ❘ ende hadde sie also lief als enich kint sijn natuerlike
moder. Ende mater ende suster kathrina suppryorynne ende suster Elsebe
+
hasenbroecks procratersche· weren één herte ende één ziele. Ende als daer ‖ wat
+
4)
56a
opstont onder den susteren, dat yemant wat hadde op sijn oversten· of die
5)
oversten op die susteren Dat ondervengen sij soe guetlick· sunderlinge suster
6)
kathrina; ende en liet niet of, al kreech si onder tijden daer wat om te lijden ende
ondanck van· sie en maeckte sie weder te vreden Want sie mochte quellike
7)
verdragen dat yemant te onvreden was. Ende daer en spaerde sie hoer selven
a)
niet in nacht noch dach. Doe sie die lyberye verwaerde , was sie den susteren seer
trouwe· ende diende enen yegeliken seer guetlick an des hem noet was. Niet allene
8)
die gemene boeke Mer ock soe wat hoer suster griete ende sie hadden tot hoers
+
selves behoef, daer weren sie soe mylde over Dat die susteren al vryer weren over
+
9)
56b
hoer boeke ‖ dan over yemant anders. Sie gengen so oetmodelike myt horen
habijt ende droegen soe swarte doeke· dat sie mater daer ondertijden om te berispen
plach. Ende suster grieten pels daer sie dagelix in genck, was dicke ende enghe,
10)
11)
van ons selves vellen , als wy touwen conden. Ende sie was een wijltijdes int
koehuys voer een hulpe, mer sie en vermochtes niet Want sie was van naturen te
male weeckelick. Mer hoer vurige wille ende begeerte was merre dan hoer crachten
b)
Dat sie wal bewijsde inden iaer ons heren, doemen schreef m cccc ende xxiiij. Doe
+
soldemen cleeden
+

1424

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
a)

8)
9)
10)
11)
b)

OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 37: vredelic.
één lepken, nl. perkament; lepken (verkleinw. van ‘lappe’, evenals ‘lappekijn’ en ‘lepperkijn’,
41c), stukje, snipper.
al.
opstont (verg. 49b), ontstond, nl. onaangenaamheid, twist.
‘ondervangen’, voorkomen, verhinderen; eig. door tusschen beide te komen opvangen,
onderscheppen (oorspr. van een voor iem. bestemden slag, stoot, steek, enz).
ende; vul aan: sie.
te onvreden (zie 125d: tonvreden, en verg. ‘tonpasse’, 6b), gramstorig, verstoord, ontstemd.
KIL.: t'o n v r e d e z i j n , indigne ferre, moleste ferre, offendi.
Zie over de ‘armaria’ of ‘boeckwaerster’ (ook ‘bewaerster der boeken, boekenbewaerster’) in
de Windesh. vrouwenkloosters de Constitutiones, pars II, cap. 11 (Arch. v. Ned. kerkgesch,
dl. V, blz. 281-282; verg. blz. 381).
die gemene boeke, de boeken die gemeenschappelijk eigendom waren.
Lees: yewent, iets?
van - vellen, d.i. van de vellen onzer eigen dieren.
touwen (ook ‘gerwen’), leer looien.
Verg. ms. 8849-'59, fol. 225r-226v (De virgine que coluerat xim virgines). Fol. 225r - ‘inhesit’,
fol. 226r, komt overeen met ‘Dat sie wal bewijsde’, 56b - ‘geprentet’, 59a; ‘Soror autem’, fol.
226r - slot, met ‘ons waert’, 65b - ‘callen’, 65d.
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a) +

ende ock professiën wal xij susteren op sante iacobs dach des apostels . Doe was
+
1)
56c
suster griete van naeldewick in die koec- ‖ ken onder homysse om den susteren
te helpen, want daer vele gasten weren. Ende al waert suster griete van den susteren
verschoent inden swaersten werken· nochtans en conde hoer vurige wille niet rusten,
sie en moste hem te hulpe comen, als sij sie in noeden sach. Soe gevyelt dat sij
2)
ene suster swaerlike sach boeren over enen groten pot. Ende doe quam sie hoer
te hulpe ende queste hoer soe seer van bynnen, dat sie op den dach voel blodes
3)
4)
brack. Ende voert an quelde sie ende verteerde , dat sie mydallen te bedde viel
5)
Ende suster kathrina merckte dat hoer suster griete meer tijde totten dode dan ten
+
leven. Doe waert hoer natuer soe seer bestoten, dat sij horen druck voer hoer suster
+
niet en conde ‖ verbergen, al hadde siet geerne gedaen Want sie hadde sie
56d
6)
uterlike lief. Ende als suster griete hoer suster kathrina bedrucket sach, segede
sie tot hoer om horen druck te versachten: ‘Siet, hoe tijrt hoer dese vleysch pot! wat
wildy hijr dus vaeke doen· gunnet my doch dat ic in vreden ruste, want ic en doech
doch nergent toe.’ Ende suster kathrina antwaerde ende segede· ‘lieve suster,
gunnet my doch dat ic u gebruke also langhe alst my god gunt. Als hiet anders
7)
voeghet, so wil ic my gerne lijden ende u die ruste gunnen.’ Ende suster griete
8)
krenckte vaste ende quam tot horen utersten. Ende een luttel voer hore doet quam
+
suster elsbe hasenbroecks tot hoer ende vande sie Ende dit was opter elf duysent
+
b)
9)
c)
57a
mege- ‖ den hochtijt ende onser kermyssen avent . Doe vragede sie suster
elsben, of die

a)
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
b)
9)
c)

25 Juli.
onder homysse, gedurende de hoogmis, d.i. ‘de plechtige gezongen Mis, die op zon- en
feestdagen aan 't hoogaltaar wordt opgedragen’ (STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 138,
op ‘h o o g m i s ’).
boeren (= boren), beuren, heffen. Ms. 8849-'59, fol. 225r: ut ... videret coquam pregrauari in
subleuacione olle pregrandis.
‘quellen ende verteren’, sukkelen en afnemen.
‘mydallen (hetz. als “mytallen” = mit, met allen) te bedde vallen’, voorgoed te bed gaan liggen,
geheel bedlegerig worden.
tijden tot (= tiden tot), gaan tot. Verg. 19c: began sie toe te reyden tot enen zaligen eynde.
uterlike, uitermate, zeer.
‘hem lijden’ (= hem liden), geduld hebben, geduldig zijn.
‘krenken’, verzwakken, zwakker worden.
21 October (SS. Ursula et sociae).
‘kermysse’, de jaarlijksche viering van het feest der kerkwijding; eig. de plechtige mis, gevierd
bij gelegenheid van dat feest.
D.i. de dag, voorafgaande aan het feest der kerkwijding. - Te Windesheim, maar ook in de
hiermede zoo nauw verwante kloosters op den St.-Agnietenberg bij Zwolle en te Diepenveen
werd het feest der kerk- en altaarwijding jaarlijks gevierd op den Zondag na St. Gallus (16
October). Zie THOMAS A KEMPIS, Chronicon canonicorvm regvlarivm Montis S. Agnetis (achter
het Chron. Wind. van BUSCH), p. 39 seq.
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1)

2)

susteren daer alriede vergadert weren · suster elsebe segede: ‘neen.’ Doe segede
sie: ‘wat bedudet dan dat hijr soe vele witter hoefden staen?’ Suster elsebe geloefdet
3)
vastelick, ende ock ist wal te vermoden dattet die elf duysent megeden weren.
Want sie plach sij iaerlix toe eren, ende sie hadde hijr ene gewonte gemaket dat wy
sie voer malcanderen eren solden Soe dat een yegelike suster lesen solde c pater
noster elcker suster, eer sie storve: soe hadde wy wal elf m Op dat ons sante urcula
4)a)
myt horen geselschap te hulpe queme in die ure onser doet ❘ ende dat hadde wy
vlijtelick gedaen.
+
- Ende suster kathrina begeerde van hore suster grieten· als sie by onsen lieven
heren queme ‖ ende sij sie enyge tijt myssede te sien inden ansichte godes Dat +57b
5)
sie dan geens biddens op en hielde, sie en sege sie weder in der graciën godes.
6)
Ende sij segede: sie woldet gerne doen, mer sie solde hoer iersten over helpen ·
sij hadde soe armen versumenden mensche geweest. Ende altehant, als sie myt
b)
suster elsebe sprack, als voersz. is , genck hoer die doet an Ende die tafele waert
c)
geslagen · ende die susteren quemen int sieckhuys. Ende altehant rustede sie
7)
suetelike in onsen lieven heren op der elf m megeden dach Doe sie was van xxv
iaren, ende hadde x iaer in der oerden geweest. Ende suster kathrina halp hoer
8)
9)
suster selven cleeden ende in die kiste liggen .

1)
2)
3)
4)
a)

5)
6)

b)
c)

7)
8)
9)

alriede (= alreede, alrede), alreeds, reeds.
vergadert weren, nl. om de litanieën (d.i. de gebeden) der stervenden te lezen.
Bijgeschreven.
sante urcula - geselschap, d.i. St. Ursula met de elf duizend maagden; Lat. SS. Ursula et
sociae.
Zie over dit onderwerp N.C. KIST, De Reenensche Kunera-legende, in betrekking tot die van
Sinte-Ursula en de elfduizend maagden. Met eene afbeelding (in KIST en MOLL, Kerkhist.
arch., dl. II, Amst. 1859, blz. 1-48), en A.G. STEIN, Die heilige Ursula und ihre Gesellschaft,
Köln, 1879. - Verg. K. STALLAERT, De legende van de H. Kunera van Rheenen (in de Dietsche
Warande, N.R., jaarg. 1891, blz. 28 volg.).
bidden.
mer - over helpen, d.i. maar zij, Katharina, moest (door gebeden) haar eerst helpen, opdat
zij (uit het vagevuur) mocht komen in den hemel. Verg. 65c: Ende sie segede dat sie soe
haestelijc niet over en solde gecomen hebben.
Zie de vorige kolom.
Was een der zusters haar einde nabij, dan werd de tafel (d.i. een plank met een hamer,
volgens MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. iii, blz, 221, aant. 1) geslagen, als
een teeken voor de kloosterlingen om zich onmiddellijk naar de ziekenkamer te begeven tot
het ‘lezen van de litanieën voor de stervenden’. Dit ‘tafel slaen’ (tabulam pulsare, percutere,
BUSCH, Chron. Wind., passim) werd om het geluid, dat zulks veroorzaakte, ook genoemd ‘die
raetel slaen’ (ratelen), 105c. Zie verder ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 302.
‘rusten in onsen lieven Heren’ is een term der devoten. Verg. MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz.
285.
cleeden (= cleden), kleeden, aankleeden (van overledenen gezegd).
Zie Mnl. Wdb. op ‘l i g g e n , aanm. 2’ (dl. IV, kol. 593) en V a n H e l t e n , Middeln. Spraakk.,
blz. 232.
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a)

Ende sie waert begraven in den trans by der capellen, daer men opt choer gaet.
+
1)
2)
3)
b)
- Item , ene ‖ vertoenynge eens brueders in enen cloester! Des manendages
nader elf m megeden dach ommetrint een ure na mydder nacht daer hij sat ende +57c
las sijn gebet in sijnre cellen Waert hij op genamen inder tegenwoerdicheit godes
inden geeste. Daer sach hij ene voelheit der engelen ende der hilligen· die onsen
lieven heren danckten ende loveden myt groter blijschap ende vrouden hoers herten.
Hijrna sach hij dat die moder der barmherticheit quam myt enen blijden ansichte
4)
ende brachte ene maghet, die cort gestorven was in enen cloester. Ende die maghet
was ene conversynne· ende sie was alte schone gecleedet myt witten clederen,
+
blenckende als die sonne Ende die cleeder weren al beset myt gulden roesen. Ende
+
sie hadde op hoer hoevet ‖ enen schonen crans, die gemaket was van roeden
57d
5)
ende witten roesen Ende in die witte roesen stont een schoen sophijr Ende in
6)
die roede roesen stont in elck een schoen carbonckel . Ende sie hadde in hoer hant
enen pallem, die also claer was als der sonnen schijn. Twie anderen gengen by
hoer, an elcker sijde een; daer genck sie tusschen. Die ene hadde pryorynne geweest
in enen cloester by utricht, die ander was ene nonne Die ock mit alte schonen witten
7)
blenckende clederen vercijrt weren, ende hadden swarte wielen op hoer hoefden,
die beset weren mytten verdiensten ons lieven heren. Dese gengen achter der
c)
mynliker moder ons lieven heren, ende sante Iohannes die leyde onse suete vrouwe.
+
Hijr na quam ene grote schare der megeden, die alle mytten selven ‖ clederen
+
gecledet
58a

a)

1)

2)
3)
b)

4)
5)
6)
7)
c)

De transen (afgesloten ruimten of zuilengangen om een koor, eene kerk of een klooster; Lat.
ambitus, transitus) dienden als gangen voor geestelijken en kloosterlingen tusschen hun
heiligdom en hunne woningen, alsmede tot begraafplaatsen. Zie ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I,
blz. 68, aant. 4.
Dit woord wordt in het Mnl. meermalen gebruikt ‘als een zeer gewoon begin van een nieuw
verhaal; 't is als stond er: nu volgt nog iets merkwaardigs’ (OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 39,
aant. 5).
vertoenynge (= vertoninge), openbaring, visioen.
De eerste ‘e’ is bijgeschreven.
Hendrik Mande (gest. 1431), de bekende visionaris te Windesheim. Enkele zijner visioenen
staan opgeteekend in het Chron. Wind. van BUSCH: de uitvoerige ‘Apokalipsis sive revelacio’
(ald., p. 457-466; ed. Grube, p. 125-132) is ten vorigen jare in een Dietschen tekst
medegedeeld door DE VOOYS in het Ned. arch. v. kerkgesch, N.S., dl. II, afl. 1, 's-Gravenh.
1902, blz. 78-97.
cort (= corte), kort te voren, pas.
sophijr (= saffier), saffier.
carbonckel (van het Lat. carbunculus), karbonkel, hoogroode robijn.
Zie VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 407-411.
D.i. Johannes de apostel (Joh. apost. et evangelista). Zie 58b.
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1)

2)

weren, van allen manieren van leven Ende hadden allen vurige palmen in hoer
3)
handen, die alte suverlike blenckten Ende hadden alle schone hoede of crancen
of hoer hoefden· die vercijrt weren na eens yegeliken verdiensten. Doe dese schare
quam myt groter blijschap, verwonderde hem dese brueder te male seer. Doe
4)
begonden die engelen te singen myt sueter stemmen, die baven genck alle die
genoechten der werlt: ‘Die megeden sullen geoffert warden den conynck· ende hoer
naesten sullen hem geoffert warden.’ Doe sach hij dat die mynlike here op stont
van sijnen throen ende nam die ziele in sinen arm ende segede: ‘Com, myn
+
wtvercaren bruyt, ic sal in dy setten mynen throen, want ick hebbe dine schoenheit
+
begeert.’ Doe nam die mynlike moder hoer mantel ende ‖ bedeckte alle die
58b
megeden ende horen mynliken sone myt éénre mynnen. Doe begonden alle die
5)
engelen ende sante Iohannes ewangelista myt allen hilligen te singen myt sueter
stemme: ‘Ihesu, chrone der megeden, den die moder gebaert heeft, die allene ionfer
a)
is· ontfanget genadelike dese begeerten!’ Ende daer na songen sie suetelick dit
respons: ‘Die ontellike scharen der ionferen hebben versmaet dat geslechte der
kinderen’ - Want sie liever mytten herten ende werken ende myt den habijt
toegevoeget wolden wesen den brudegom die in den hemel is - ‘Siet, sie hebben
6)
myt versmadenisse die bloyende werlt onder die voete getreden.’ Doe begonde
+
die mynlike moder te singen ende alle die megeden myt hoer. Doe dede die suete
+
‖ moder maria hoer mantel op. Doe stonden alle die megeden als een vurich
58c
gloyende golt, dat te hant wt den oven gecomen is Ende songen alte suetelick·
‘wy hebben ghegaen doer vuer ende water, ende du hebste ons wt geleyt in
b)
vercoelinge.’
- Hijr na quam die bruyt mytten anderen twien totten bruder daer hij stont in groten
7)
verwonderen, ende spreken hem toe ende segeden: ‘Brueder , wetestu wie dese
8)
bruyt is ende wie wy sijn?’ hij segede: ‘yae·’ want hij sie op die tijt alle wal becande .
Doe sprack die bruyt

1)
2)
3)
4)
5)
a)

van - leven, van allerlei levenswijzen, dus uit alle rangen en standen.
hadde.
hadde.
baven gaen (= bovengaen), te boven gaan, overtreffen.
Met rooden inkt onderstreept.
Vertaling van de kerkelijke hymne, op den feestdag eener maagd gezongen in de lauden van
het Roomsche breviergebed:

Jesu, corona virginum,
Quem mater illa concipit,
Quae sola virgo parturit,
Haec vota clemens accipe!
6)
b)
7)
8)

‘bloyent’ (= bloeient), jeugdig, als men in zijnen bloei is; die bloyende werlt, de zonnige,
schoone wereld.
Ps. LXV (LXVI): 12b.
Bruede.
‘bekennen’, kennen, herkennen. Ms. 8849-'59, fol. 226r: agnoscebat.
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totten bruder ende segede· ‘bruder, du salste weten dat die mynlike woerde ons
heren al waer sijn, die hij myt sinen sueten monde gespraken heeft Dat soe wie
+
vader of moder, suster of brueder, vrende ende maeghe· huyse of lant achter ‖ latet
+
om mynen willen, die sal hondertfolt weder ontfangen ende dat ewighe leven
58d
a)
besitten . O brueder, wy hebben luttel gearbeit ende grote ruste gevonden. Wat
hindert ons nu dat wy vander werlt versmaet ende ongeachtet hebben geweest
Ende mennyge versmaetheit van buten ende van bynnen hebben geleden· nu ist
1)
al over geleden als een droem, ende sullen voertmeer in der ewicheit verblijden.
2)
Nu sie wy dat die woerde des apostels waer sijn, daer hij secht Dat die tegenwordige
3)
4)b)
trijbulaciën deser tijt niet te reken en sijn tegen die toecomende glorie , die den
genen bereyt sijn die onsen lieven heren van herten mynnen· ende toe male in hem
5)
sterven. Want het is allen tongen onsprekelick dat wi nu gevoelen ende is
+
genoechlick baven al datmen geloven ‖ mach. Hijr omme wisten die geestelike
menschen, hoe gename dattet onsen lieven heren is Dat sij in sympelheit hoers +59a
herten van sijnre guetheit gevoelen Ende pijnen in oetmodicheit, gehoersamheit
ende goddiensticheit te leven: hem en solde geen arbeyt te swaer warden.’
- Hijr mede quam die brueder weder tot hem selven Mer die genoechte des
mynliken geselschappes bleef vaste in sinen herten geprentet.
- Suster kathrina was bedrucket van der berovynge hore liever suster Mer blijde
van der belofte die sie van hoer ontfangen hadde. Ende sie genck vurichlike voert
inder lieften godes ende hoers naesten Want sie was soe vurich in den dienste
6)
7)
8)
gods dages ende nachtes· myt lesen ende syngen of geesteliker andacht Dat
+
9)
sie hoer niet lichtelike een ‖ woert ofte note liet ontgaen, als siet kieren conde.
+
10)
59b
Mitten convente

a)
1)
2)
3)
4)
b)
5)
6)
7)

Verg. Matth. XIX: 29; ook Marc. X: 29, 30.
‘overliden’, voorbijgaan.
Lees: sien?
De onbep. wijs ‘reken’ (ook 70a) is verbeterd uit ‘reke’. Verg. STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk.,
Etymologie, § 191.
Dat - glorie, dat ... niet zijn te waardeeren tegen (zie de Statenvertaling), d.i. niet in vergelijking
komen met.
Verg. Rom. VIII: 18.
allen tongen onsprekelick, niet uit te spreken, niet te zeggen voor, d.i. door alle tongen.
in den dienste gods (hetz. als ‘in den gotliken dienste’, 127c), in den kerkdienst, in de
(openbare) godsdienstoefening.
lesen (gebruikt van het koorgebed en andere gebeden, ook van gewijde zangen en liederen),
bidden of reciteeren: met eene bepaalde cadans opzeggen, half zingende half zeggende
spreken. Het werkwoord ‘lesen’ wordt meermalen met ‘singen’ verbonden; zie Mnl. Wdb. op
o

8)
9)
10)

‘l e s e n , 2de art., n . 5’.
‘geestelike a(e)ndacht’ (in concreten zin), godsdienstige, vrome overpeinzingen.
note, muzieknoot.
‘dat convent’, de (gezamenlijke) kloosterlingen.
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1)

las sie of sanck sij alte geerne, mer myt enen allene was hoer alte swaer, soe dat
2)
si daer vaeke om berispet waert. Nochtans hadde sie ene suete eersame stemme·
3)
so dat sij geestelick ende werlick geerne hoerden, ende sie condet ock wal Want
sie plach altoes, als siet vermochte, des hochtijdes voer mater die getijde te syngen
4)
of te lesen, doe sij suppriorynne was. Ende sij stont soe eersamlick ende sedelick
5)
ende in gekiert myt nedergeslagen oghen als ene bruyt Als of sij altoes gestaen
hadde inder tegenwordicheit ons lieven heren hoers gemynden brudegoms Ende
selden genck sie daer wt sonder noet. Nummermeer en vant men sie ledich: sie las
6)
+
of bedede of dede hoer hantwerck Of leerde of troestede hoer ‖ susterkens, die
+
hoer bevalen weren, na dien dattet enen yegeliken noet was Want sie hadde
59c
sunderlinge gracie enen anderen te troesten ende te raden van bynnen ende
van buten in wat saeken dattet weren. Nochtans was sie seer nauwe in der bijcht,
dat die yo apelike geschiede. Ende sie was alte wonderlike medelijdende mytten
genen die in lijden ofte in bangycheit weren van bynnen of van buten Ende den te
hulpe te comen myt raede of myt dade en liet sie hoer niet verdrieten, al moste sie
daer nochtans by wijlen omme lijden. Want als sie niet geringe op hoer werck en
7)
quam, soe scholt sie mater. Soe viel sie geringe op hoer knien myt gevoelden
a)
+
b)
handen ende segede: ‘Lieve moder, het is myn schult, ic wil my gerne bete- ‖ ren.’
+
Selden plach sie mater anders te heyten dan ‘lieve moder’, wt rechter mynnen
59d
8)
ende onderdanicheit .

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
a)
b)

8)

myt enen, geheel en al. Zie Mnl. Wdb. op ‘m e t e e n ’, en verg. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd.
Handwörterb.: mit ên, gänzlich, völlig.
‘eersam’, rein, heilig. Onder ‘ene eersame stemme’ (verg. 114a: myt eenre eersamer vuriger
stemmen) hebben wij te verstaan zulk eene, waarin ligt, waaruit spreekt godsdienstig gevoel
of devotie.
werlick (= werlijc), als tegenstelling van ‘geestelick’, beteekent niet tot den geestelijken stand
behoorende.
eersamlick (= eersamlike), deugdzaam, als een toonbeeld van rechtschapenheid.
nedergeslagen, naar beneden gericht. Verg. 45a: Doe sloech sie hoer hoevet ende hoer
oghen weder neder.
Gedacht moet worden aan de werkzaamheden, 55a genoemd. Verg. in de volg. kolom: Want
als sie niet geringe op hoer werck en quam.
kinen.
Verg. 55a-b.
De woorden, hier gebruikt, zijn ontleend aan het wekelijksch kapittel houden. Bij die
gelegenheid werden zij als schuldbelijdenis uitgesproken door aangeklaagde kloosterlingen,
nadat dezen zich deemoedig hadden nedergeworpen op de mat (7a), die midden in de
kapittelkamer lag gespreid. Zie over een en ander de Constitutiones, pars III, cap 6 (Arch. v.
Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 293-295; verg. blz. 392-396) en ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz.
168-170.
onderdanicheit (als stemming van het gemoed), onderdanigheid, onderworpenheid,
gehoorzaamheid.
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a)

- Niet vele woerde en hadde sie int capittel ende inder visytaciën , daer siet of wesen
conde mit goeder concienciën. Op een tijt hadden die vaders vele gehoert van eenre
suster· mer suster kathrina en segede van dier suster niet. Doe vrageden hoer die
vaders, of sie van der suster niet en wiste. Suster kathrina antwaerde ende segede:
1)
‘Ic en can niet geloven, die suster en heeft groet gebreck in hoer hovet Want sie
2)
wort soe vaeke vermaent ende berispet, dattet hore natuer alte swaer ende lijdelick
3)
is Ende sie is soe schemel hoverdich van naturen· dat ick mene: weert in hore
+
macht, sie solde hoer ummer beteren.’ Des anderen iaers, ‖ doe die visyteers weder
+
b)
60a
quemen , doe vunden sie die suster al geck. Doe segeden die vaders dat suster
kathrina die suster allene myt claren ogen hadde angesien. Onse vaders hadden
4)
sie in groter weerdicheit, want sie was een reyne puer mynlick mensche Als onse
mater van hoer tuygede, die hoer heymelike dinge wal wiste.
5)

- Seer schemel ende vermijdelick was sie in enyger bedienstelicheit van den
susteren te nemen Minlick ende suete in toesprake Stichtich ende eersam voer die
c)
6)
7)
spreckvensteren · ende seer lieftal van bynnen ende buten van geesteliken ende
werliken. Ende die pryoer van windesem

a)
1)
2)

3)
b)
4)

5)
c)

6)
7)

Zie over de ‘visitacie’ (kloostervisitatie) in de Windesh. vrouwenconventen de Constitutiones,
pars I, cap. 1 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 252-258; verg. blz. 348-352).
OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 43, aant. 1: Zij kon niet anders aannemen, dan dat het niet in orde
was met de verstandelijke vermogens der zuster.
Zie de verklaring bij ‘lijdelick’, 21a; dattet hore natuer... lijdelick is, dat haar lichaam te veel
aan aandoeningen en indrukken toegeeft, zich niet genoeg daartegen verzet, niet sterk en
krachtig genoeg is.
schemel, zedig, bescheiden, schaamachtig. - Vermoedelijk zijn tusschen ‘schemel’ en
‘hoverdich’ een paar woorden uitgevallen, b.v. ‘ende soe luttel’ of ‘ende soe weynich’.
Constitutiones, l.l. (Arch., blz. 252; verg. blz. 348): Ob statum domorum nostrarum in sancta
religione conservandum visitationes per omnes domos de anno in annum faciende sunt.
De tekst heeft ‘puuer’. Lees òf ‘suver’ (verg. 67a: reyne suver wit, en zie de opmerking van
Prof. GALLÉE in den Tijdspiegel, jaarg. 1887, blz. 500) òf ‘puer’. Aan het laatste geef ik voor
mij de voorkeur.
bedienstelicheit, dienstvaardigheid, gedienstigheid, voorkomendheid. Verg. MOLL, Joh.
Brugman, dl. II, blz. 305: Die heerlike, statelike bedienstelicheit der heiligher enghelen.
Zie de aant. bij ‘spreckvinsteren’, 9d. In de aldaar aangehaalde plaats uit DAVID, Werken van
Jan van Ruusbroec, lezen wij op blz. 85 ter verklaring van ‘spreec veinsteren’ het volgende:
ad cancellos, ubi fit collocutio, zegt Surius. Heden heet men 't de tralie.
Gewoonlijk: van bynnen ende van buten (Lat. intus et foris). Om het terstond weder volgende
‘van’ is waarschijnlijk het voorzetsel hier weggelaten.
van, bij. - Men zegt in het Mnl. o.a. ‘lief(ge)tal van’; ook komt voor ‘leet van’ (Mnl. Wdb., dl.
IV, kol. 293-294).
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1)

+

plach tot hoer wal te senden schrupelose bedruckte brueders· ende segede hem
+
dat sie na horen raede solden doen Want hi ‖ kende sie also, dat sie hem niet
60b
en solde raden dant beste. Dat sie onse vader here iohan brinckerinck lief hadde,
a)
dat bewijsde hij wal na sijnre doet An eenre suster, die in soe groten lijden ende
b)
bangycheit was · dat sie dachte: blevet also myt hoer, sij solde verderven an ziele
ende an lijf. Ende hijr omme genck sie op een tijt na compelete om hulpe te sueken
2)
3)
an onsen weerdigen vader here iohan. Ende viel in hoer venye in onse choer voer
dat grote altaer· want sij sinen grave niet naerre comen en conde Ende bad hem
oetmodelike dat hij sie verloesen wolde van der temtaciën Want sie ghevoelde hoer
daer soe gewortelt in, dat sie hoer by hoer selven daer geen gewelt in en conde
4)
+
5)
doen . Als sie dus lach in hoer gebet, waert hoer in ghe- ‖ spraken myt eenre
levendiger stemmen van onsen weerdigen vader here iohan - nochtans en hoerde +60c
sie van buten gene stemme -: ‘Gaet tot suster kathrina van naeldewic ende belyet
hoer, hoe dat gy u hijr in gehad hebt ende hoet myt u gelegen is Ende gy sult van
deser temtaciën verloest warden.’ Ende die suster die aldus bedrucket quam, die
genck blijde ende vroelic van dan ende secker van der belofte die sie ontfangen
hadde. Ende des anderen dages genck sie tot suster kathrina des margens na
prijme Ende belyde hoer, hoe sie hoer daer in gehad hadde· ende dat sies tot
nochtoe nyemant geapenbaert en hadde Ende dat hoer in gespraken was van onsen
zaligen vader here iohan dat siet hoer toe kennen solde geven. Ende als sie dit
+
hoerde, ‖ schoelt sij sie ten iersten mynlike ende vermaende si dat sie hoer voert
+
6)
60d
an beteren solde· ende onderwees sie doegentlijc . Ende van der tijt en hadde
7)
8)
sie ny gebreck van dier temptaciën. Ende suster kathrina voelde

1)
a)
b)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

‘schrupeloos’, beangst, angstvallig. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: s c h r u p e l o i s ,
scrupelös, ängstlich.
Johan Brinckerinck is gestorven 26 Maart 1419.
Dit visioen wordt ook medegedeeld ms. 8849-'59, fol 41v (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl.
I, blz. 353).
viel in hoer venye (verg de aant. bij ‘venyen’, 6c), viel op hare knieën (om te bidden). LÜBBEN
e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: v e n i e , v e n j e , f. lat. venia: 1. venies (venie?) bidden,
Verzeihung. 2. (fussfälliges) Gebet: an sine v. vallen, treden.
o

choer (= coor), hier vrouwelijk. Zie Mnl. Wdb. op ‘c o o r , 2de art., n . 1’ (dl. III, kol. 1856: de
aangehaalde plaats uit DESPARS, Cronijcke ..... van Vlaenderen).
dat - doen; ms. 8849-'59, fol. 41v (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 353): quia iam
resistere amplius nisi adiuta non posset.
‘enen iet inspreken’, iem. iets ingeven, op eene bovenzinnelijke wijze iets spreken in iemands
gemoed. Zie de aant. bij ‘in gespraken’, 20b.
ende - doegentlijc, en lichtte haar goed in, (of ietwat sterker) en wees haar flink terecht. Ms.
8849-'59, fol. 41v (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 353): et bene instructa.
gebreck, last, hinder.
voelde, vouwde.
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hoer hande oetmodelic ende segede: ‘och, of onse hillige vader noch op my dencket!’
- Sie hadde onsen hilligen vader sante augustijnus alte lief ende las sine schrifte
soe rechte geerne ende hoerde sie oc soe geerne, dattet scheen dat hoer herte
a)
seer verblijt waert, als sie van hem hoerde. Ende sie schreef sine regele , doe sie
professie gedaen hadde· op dat si sie te bet in hoer herte mochte prenten. Sie plach
te seggen dat hij hoer gehele vader weer, want sie waert gebaren ommetrynt sijnre
1)b)+
2)
overvoeringe Ende sie plach hem van kinde ‖ op te eren, al en wiste siet selven
+
3)
c)
61a
niet Ende sie waert weder verbaren ommetrynt syne hochtijt , ontfangende die
4)
5)
hillige oerde. Dese yaer getijde plach sie alle iaer te begaen myt hilligen
6)
oefenyngen om vergiffenysse hore sunden, die sie in horen voerledenen leven
gedaen hadde. Ende om dit te vercrijgen ende een nye leven te begynnen· soe
plach sie al dat hemelsche heer ende ock alle die gemene susteren te hulpe te
ropen.
- Doe sie noch een ionck ionferken was, waert hoer een belde gegeven van sante
7)
8)
Augustinus Ende sie meende dattet sante Egydius hadde geweest, want daer
9)d)
hadde sie van horen seggen dat hi van conynckliken geslechte weer ende groet
by onsen lieven heren. Ende hijr

a)
1)
b)
2)
3)
c)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
d)

Deze ‘regele’ zijn door Dr. DE VREESE te Gent uitgegeven in Het Belfort van 1894 onder den
titel: Sint Augustijns Regule in Dietsche met een fragment der ‘Bediedenesse’.
overvoeringe, overbrenging van de reliquieën der heiligen, translatie.
St. Augustini translatio (de overbrenging zijner reliquieën naar Sardinië) wordt herdacht op
11 October.
o

van kinde op, van kindsbeen af. Zie Mnl. Wdb. op ‘o p , II - als bijw. -, n . 4’ (dl. V, kol. 1669),
waar ook geciteerd wordt de uitdrukking ‘van der wiegen op’.
weder verbaren (= wederverboren), wedergeboren.
28 Augustus.
Dese, nl. van Augustinus.
‘yaer getijde’ (= jaergetide), verjaardag van iemands dood en de kerkelijke viering van dien
dag, de mis op dien dag voor de ziel van de(n) overledene opgedragen; dat jaergetide begaen,
houden, het jaargetijde houden, vieren.
myt hilligen oefenyngen, met godsdienstige overpeinzingen, met ‘goede punten’ (Lat. devota
exercitia).
Met rooden inkt onderstreept.
Met rooden inkt onderstreept.
In margine.
In de Legenda aurea (zie blz. 41, aant. a) vangt het D e S a n c t o E g i d i o aan met de
woorden: Egidius Athenis ex regia stirpe progenitus. - Dit wordt bevestigd door hetgeen wij
lezen in het ‘Leven van St. Egidius’, volgens zes oude handschriften opgenomen in de Acta
Sanctorvm der BOLLANDISTEN, op 1 September: Sanctus Egidius, natione Graecus, praeclaris
parentibus originem duxit. Extitit enim Athenis oriundus, patre videlicet Theodoro nomine,
matre vero Pelagia: qui uterque regia stirpe progeniti ....
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+

omme plach sie hem te bidden na kintscher ende werliker wij- ‖ sen Dat hij hoer
wolde helpen vercrijgen enen edelen suverliken brudegom· dat sij wysse
a)
1)
vercregen heeft. Want op sante egydius avent liet sie hoers vader huys ende
b)
dat rijke der werlt Ende op sante Augustijnus octave quam sie ten diepenveen
2)
Ende des derden daghes daer na waert sie gecleedet in ene bruyt des alren
c)
edelsten ende schoensten brudegoms .

+

61b

- Sie hadde soe grote mynne totten hilligen in den ewighen leven· ende daer vercoes
sie soe vole vrende, dat sie quellike wt den choer conde comen naden getijden.
Ende als sij enyge tijt gecrijgen conde, soe visiteerde sie die hilligen Anmerkende
hoer hillige leven ende lijden ende hoer grote mynne tot onsen lieven heren. Ende
+
aldus verweckte sie hoer selven ende danckte onsen lieven heren van ‖ hore
+
weghen, diet hem gegeven hadde.
61c
- Sie was soe vurich, sunderlinge in groten hochtijden, dat sie vaeke al dat
hele convent mede vurich maeckte. Ende sie hadde alte grote mynne die hillige
d)
schrift te studeren, want sie verstont wal latijn ende was ene van here otten
dyscijpulen. Ende omme dat sie dus grote mynne hadde totter hilliger schrift, so
droech sie altoes twie of drie boeke myt hoer Om te studieren, nu in dat ene, nu in
3)
dat ander. Daer omme beden die susteren mater dat sie hoer een cleyne coerfken
wolde doen, daer sie hoer boeke in dragen mochte, ende mater dedet. Doe droch
+
sie hoer boeke mede toe choer, ten spinhuyse ende in hoer celle. Ende hoe vol
+
guedes hoer herte was, dat machmen merken ‖ an hoer hantboexken, daer sie
61d
nauwe soe vele ledich in en liet, daer men enen vinger op hadde mogen setten.
- Die getijde van der oerden hadde sie in soe groter weerdicheit ende las sie seer
devoetelic ende andachtelick, soe wal buten den choer als dar bynnen. Ende sie
condet alte quellike verdragen dat yemant onledich was inden choer of dat yemant
4)
sine getijde roekeloecelick las ofte inden arbeyde, als ment kieren conde. Dagelix
5)
plach si die oeficiën huyse

a)
1)
b)
2)
c)
d)
3)
4)
5)

Sante egydius avent = de dag vóór St. Egidius (1 September).
‘laten’, verlaten.
4 September.
Verg. 14c: ontfenck sie .. in een suster (tot, als eene zuster).
Zie 50d.
D.i. Otto Pooten. Zie de aant. bij ‘here otte’, 51a.
coerfken (= corfken, corfkijn, verkleinw. van ‘corf’), korfje, mandje.
roekeloecelick (tegenover ‘andachtelick’ in den vorigen zin), zorgeloos, onnadenkend; dus
zonder in de vereischte stemming te zijn.
oeficiën huyse (= officiënhuse), werkkamers, werkplaatsen. Zie DUMBAR, Het kerkelyk en
wereltlyk Deventer, dl. II, blz. 3-4, waar eene beschrijving gegeven wordt van het Diepenv.
klooster, zooals het geweest is na zijnen herbouw in 1409.
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omme te gaen myt horen gebede bynnen ende buten Onsen lieven heren biddende
dat hij die susteren sterken wolde hoer werck tot sijnre eren te doen Ende dat sie
+
hore alre werke ende arbeyt delachtich mochte warden. Ende des avendes plach
+
a)
62a
sie onsen lieven heren der suster ar- ‖ beyt op te offeren , als of siet selven mede
gedaen hadde.
- Sie waert wal tot drien cloesteren voer ene pryorynne begeert. Mer omme dat
sie onse oversten ende onse gemene convent node over hadden gegeven, soe
wederstonden siet al dat sie mochten Ende ontschuldichden hem daer mede dat
sie toe weeckelic weer ❘ ende ock dat sij geen xxx iaer oelt en weer ❘ ende dat weer
b)
tegen die statuten .
- Sie hadde soe grote begeerte ten ewigen leven te comen ende by onsen lieven
heren te wesen Dat sie dicke, als sie ergent allene was, dit respons heymelike plach
te singen: ‘Leyde wt, here, myne ziele vanden kercker om te belyen dinen hilligen
namen!’
1)
+
2)
- Ock plach sie onsen lieven heren te bidden dat hij sie ummer ‖ halen wolde
+
c)
62b
in der guldenre tijt - dat was onder onse weerdige mater salomee - Als hij ock
dede, al wast ons baven maten swaer.
- Ende al wast dat sie aldus seer gemynt was van geestelick ende werlick·
nochtans en ontbrack hoer niet die correxcie der vaderliker roeden Als hij secht:
d)
‘die ic mynne, die castye ick.’ Want hij visiteerde sie vaeke myt mennygerhande
swaere sieckten ende bangicheit des herten ende der naturen. Al en genget horen
persone onder tijden soe seer niet an alst enen anderen Nochtans wast hoer wal
3)
soe swaer, als oft horen persone hadde angegaen Want sie was sonder wtnemen
4)
elckermalc walgunnende· ende eens anders blijschap was die hoere· ende eens
anders droefheit was die hoer.
+
- Op een tijt quam een ‖ suster tot hoer om troest ende hulpe· ende om der selver
+
saeke die der suster deerde, was suster kathrina ock selven bedrucket. Doe
62c
sprack sie hoer troestelike toe ende segede· ‘suster, laet

a)

b)

1)
2)
c)
d)
3)

4)

Met betrekking tot de gewoonte der devoten om zichzelven en alles, wat zij hadden en deden
(hier is sprake van den arbeid van anderen - der suster arbeyt -), Gode tot eene offerande te
stellen, aan Hem toe te wijden, volledig aan Hem te onderwerpen, raadplege men ACQUOY,
Kl. te Wind., dl. I, blz. 179-181.
De Constitutiones, pars I, cap. 2 (zie Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 259; verg. blz. 353)
bevatten deze bepaling: Nulla eciam monialis in priorissam eligatur, nisi tricesimum annum
compleverit.
onsen lieuen lieuen heren.
halen, tot zich halen, wegnemen (uit het leven).
Salomee Sticken (1364-1449).
Hebr. XII: 6 (verg. Spreuk. III: 12; Openb. III: 19).
sonder wtnemen (= utenemen), zonder aanneming des persoons, dus zonder dat zij eene
uitzondering maakte. Verg. uit Col. III: 25 (bij TROMMIUS, Concordantie .. des Nieuwen
Testaments, Gron. 1672, blz. 611): ende daer en is geen uytneminge des persoons.
elckermalc, ieder, iedereen.
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ons nu onse baete doen ende vlijtelick onse schuren vullen· want het is nu in onsen
1)
bou . Die tijt der noetdruften sal te hant myt ons comen· ende dan sulle wi ons
verblijden dat wy nu een luttel geleden hebben.’ Mit desen woerden ende deser
gelijck satte sie die suster te vreden als sie best conde.
+
2)
- In den iaer ons heren m cccc ende xliij genck sie merkelike seer of , soe dat sij
+
3)
1443
vaeke sieck was Mer als die reyse over was, soe kierde sie te hants weder ten
+
convente· ende genck nacht ende dach te choer. Mer op ons hilligen vaders sante
+
4)
a)
62d
Augustijnus translaciën ‖ dach bynnen den selven iaer voersz. viel sie in soe
b)
swaren sieckte· dat sie mytallen te bedde lach. Ende op sante willibroerdus dach
5)
waert sie berichtet ende hoer hillige amt gedaen Want doe lach sie in soe groter
bangicheit, als of sie naden adem hadde gesnapt· ende dat duerde wal xxvij uren
lanck So dattet convent niet geheel van daer en mochte gaen nacht noch dach Ende
verwachten hoers eyndes myt vurigen gebede ende myt overvlodigen tranen. Ende
6)
sie arbeyde swaerlike in der naturen· nochtans hadde sie hoer volle verstant ende
7)
8)
was vol guede· ende en sprack niet één onlijdsam woert. Ende alsmen hoer wat
goedes segede, soe neygede sie daer mytten hoefde na. Ende als men hoer vragede,
+
waer sie nu mytten herten weer, soe noemde sie een woert of twie van den lijden
‖ ons lieven heren· of een vers wten psalter of yeet anders des gelijcks, soe dat +63a
9)
sij altoes becummert was myt wat guedes. Hijr na bequam sie wat weder
ommetrint drie weken lanck, soe dat wy groten hape hoers levens hadden; mer het
was te vergeves.
- Op een tijt quam ene van horen sprecksusteren tot hoer ende clagede hoer dat
10)
sie anxt hadde· weert dat sij storve, dat sie in lijden solde

1)

2)
3)
4)
a)
b)
5)

De uitdrukkingen ‘sine bate doen’ en ‘sine schuren vullen’ (verg. Spreuk. III: 10) komen,
evenals het woord ‘bou’, meermalen bij de devoten voor. Zie, wat het laatste betreft, de
Colacien van Claus van Euskerken, fol. 115r (Arch. v.h. Aartsbisdom Utrecht, dl. XXVII, Utr.
1901, blz. 415): daer hij vele bouwes vant.
genck sie .. of, nam zij .. af in krachten.
reyse, (elke afzonderlijke) ziekteaanval.
transolacien.
11 October.
7 November.
waert - gedaen (van zieken gezegd), het viaticum - de teerspijze - werd haar toegereikt, d.i.
zij biechtte en communiseerde, en zij ontving daarna het laatste oliesel, dus zij werd ten volle
bediend. Zie 81d, en verg. voor de bet. van ‘enen berichten’ het Mnl. Wdb. op ‘b e r e c h t e n ,
o

6)
7)
8)
9)
10)

n . 13’.
‘arbeiden’, lijden.
onlijdsam (= onlidesam), ongeduldig, niet gelaten.
almen.
‘becomen’ (van eene ziekte gezegd), bijkomen, er boven op komen, ophalen.
sie, nl. de spreekzuster.
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1)

comen. Doe sach sie sij wat nernstelike an ende segede· ‘suster, en wildy niet
lijden of meendy sonder lijden ten ewigen leven te comen, dat onmogelick is?
Meendy dat ic niet en lijde behalven dat ic geleden hebbe· gy siet wal myne sware
sieckte, daer ic in ligge Mer die en is my niet soe swaer als my is myne eygene
2)
+
cranckheit ende passiën. Ende in ‖ die te verwynnen strijde ic tegen my selven als
+
tegen enen gewapenden man Ende voege my voel meer myt mynliker
63b
toesprecklicheit totten genen die my contrary sijn dan tot enen anderen. Soe
moet gy ock doen, suldy ummer gode behagen ende vrede uwer concyenciën
crijgen.’ Die selve suster vragede hoer, myt wien sie hoer riede te spreken, als sij
des behovede. Suster kathrina antwoerde hoer ende segede· ‘wat wildy vele callen?
3)
4)
gy weten te hants wal guet ende quaet . Weest apen uwen bijchtvader; ende
5)
6)
gebreckt u yeet , so hebdy onse weerdige mater. Ende hebdy enyge sammelinge
myt yemant, soe en weest gy die ierste niet die daer claghet, mer wachtet hentmen
+
u vraghet ❘ ende antwaerdet dan alst is. Ende giftmen ‖ u schult, soe segget: “het
+
a)
63c
is mijn schult, ic wil my geerne beteren.” Ende sijdy onschuldich, so sal u die
b)
7)
waerheit wal vryen ende ontschuldigen · doe gy dit, soe en suldy niet voel behoven
te callen.’
- Sie hadde soe rechten mynnenden ingekierden herte tot onsen lieven heren·
dat hoer by na geen tijt toe cort en was hoer inwendelike te verenygen myt onsen
8)
lieven heren. Ende sie lyde selven dat sie dicke meer genoechten voelde in onsen
lieven heren in een cort tijdeken, als na vesper, als sie hoer tot onsen lieven heren
c)
kierde Dan sie ye in der werlt gehat hadde van allen speel of genoechte diemen
9)
daer hantierde

1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)
b)
7)
8)
c)
9)

nernstelike, ernstig, streng.
cranckheit, weekelijkheid, (zedelijke) zwakheid.
gy - quaet. OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 48, aant. 3: Ge weet, ook zonder er veel over te praten,
wel dadelijk, wat goed en wat kwaad is, en kunt dus uw plicht doen ook zonder praten.
apen (= open, met den 3den naamv. van den pers.), oprecht jegens, zijn gemoed geheel voor
iem. blootleggende.
gebreckt u yeet, blijft gij wat in gebreke, schiet gij in een of ander opzicht te kort.
sammelinge, verschil, oneenigheid; reden tot klagen, klacht. Verg. Lat. querela, klacht, en Fr.
querelle, twist. - De verklaring getalm, gezeur (OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 48, aant. 4) is onjuist.
Zelve heeft Katharina van Naaldwijk hiervan het voorbeeld gegeven (zie 59c-d).
Zie Joh. VIII: 32b (Vulg. et veritas liberabit vos; Statenvert. en de waarheid zal u vrijmaken).
‘ontsc(h)uldigen’, van schuld vrijspreken, rechtvaardigen.
‘lyen’ (= liën), erkennen.
Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 166 volg.
‘genoechte hant(i)eren’, vermaak najagen, zich aan vreugde wijden.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

122
1) +

Soe dat sie ondertijden sorgede dat sij hijr hoer hemelrijke solde hebben · om dattet
hoer soe genoechlick was onsen lieven heren te die- ‖ nen. Mer onse lieve here +63d
2)
toech sine hant een weynich na hem voer hore doet omme hoer trouwe te
proeven ende apenbaer te maken. Want suster elsbe hasenbroecks quam tot hoer
3)
a)
op sante Lucyen avent des margens ende segede tot hoer: ‘Suster kathrina, nu
suldy u vrendekens vergaderen, die gy toe eren plegen, ende bidden hem dat sie
4)
voer u bidden.’ Doe segede sie· ‘lieve suster elsbe, ic loepe vaste hijr ende daer ,
ende ic en can daer niet van maken van groter pijnen ende cranckheit.’ Siet, hoe
5)
sieck ende cranck sie was, sie bleef lijdsam ende en liet niet af te bidden. Doe
segede suster elsbe tot hoer· ‘suster kathrina, wat suldy den heren weder geven
voer al dat hij u gegeven heeft sonder u verdiensten Dat hij u wter werlt ende wten
+
sunden geropen heeft, dat gy by uwen ‖ vrenden niet gebleven en sijt: waer soldy
+
6)
64a
dan gevaren hebben?’ Doe waert sij als of sie weder levendich hadde geworden,
ende segede: ‘Och suster elsbe, daer en can ic onsen lieven heren nummer te vollen
van gedancken ❘ weer ic inder werlt gebleven, ic weer een ewich brant der hellen
7)
Mer nu hape ic op sine grondelose barmherticheit, dat hij my beholden sal.’
8)
- Sie was also genoechsam, seggelick ende oetmodich· ende also genoechlick
te dienen, of sie een kindeken geweest hadde. Nochtans lach sie in alte groter
b)
bangicheit der naturen anden roeden water . Ende een luttel voer vij uren waert
mater gehaelt - wantet seer genakede den eynde - Ende sij sprack hoer suetelike
9)
toe· dat sie nu solde rusten inden wonden ons lieven heren Ende horen hape ende
10)
+
troest betroulike solde setten inden ‖ verdiensten ons lieven heren. Sie sprack:
+
‘lieve moder, ic wilt
64b

1)
2)
3)
a)
4)
5)
6)
7)
8)
b)
9)

10)

De zin is: zij vreesde niet in den hemel te zullen komen, omdat het hier op aarde reeds voor
haar de hemel was.
‘die hant na hem tien’, zijne hand naar zich toe, d.i. van iemand aftrekken; dus iemand aan
zijn lot overlaten.
Met rooden inkt onderstreept.
Sante Lucyen avent = de dag vóór St. Lucia (13 December).
ic - daer, ik loop al voortdurend naar alle kanten bij hen rond (OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 49,
aant. 3).
lijdsam (= lidesam), geduldig, lijdzaam.
levendich, krachtig, vlug.
‘grondeloos’, onuitputtelijk.
seggelick (= seggelijc), gezeggelijk, volgzaam.
Waarschijnlijk is zij geweest eene hydropica, evenals de ongenoemde zuster, van wie verhaald
is 13b-14b. Verg. de aant. bij ‘roede water’, 14b.
‘rusten inden wonden ons lieven heren’ is een term der devoten. Dezen spraken ook van het
‘genieten der vijf wonden van Jezus’ (MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz. 53) en van het ‘ankeren
van het hart in Jezus' wonden’ (a.w., dl. II, blz. 185).
betrou(we)like, rustig, kalm, vol vertrouwen. - Het hs. heeft: betrou (einde reg.) like.
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1)

gerne doen.’ Ende te hant na dien datter ‘avemaria’ was gecleppet ende die
2)
susteren by hoer vergadert weren Hoer noch wal bewetende ende sprekende, gaf
sie den geest toe soven uren also suetelike, dat sie niet een lyt en vertoech.
3)
4)
Ommetrint ij of drie myserere voer hore doet waert sie onwetende ende lach in
5)
groter bangicheit lichte ene myserere lanck. Ende toe hant quam sie weder tot
hoer selven· ende neygede hoer hovet oetmodelick myt groter weerdicheit totter sijt
6)
daer mater sat Mit alten goddienstigen beweechliken ansichte· ende segede wat
+
myt groter mynlicheit, als of sij enen lieven vrent by hoer gehad hadde ende toe
gespraken; mer wy en condens niet verstaen. Doe beden die suste- ‖ ren suster +64c
a)
lijsbet van teel , die by hoer stont, dat sij hoer vragede wat sij verneme. Ende
suster lijsbet segede: ‘wat wil ic hoer vele vragen of seggen? al hoer wesen toent
b)
7)
dat sie enen anderen troester by hoer heeft merre dan wy alle.’ Mer die susteren
8)
en lieten niet of . Doe segede suster lijsbet: ‘suster kathrina, is die here hijr?’ Soe
vroe als sie dat gesecht hadde, toech sie hoer hovet een weynich achterwert ❘ ende
9)
gaf drie corte snucken myt alten begeerliken mynliken ansichte Recht of sie hoer
gehaestet hadde na enen, die hoer ontgaen wilde. Aldus gaf sie gode zalichlike
10)
c)
horen geest op sante Lucyen avent na compelete.

1)
2)
3)

4)
5)
6)
a)
b)
7)
8)
9)
10)
c)

‘cleppen’ (van een bepaalden kerkdienst gezegd), kleppen, luiden. KIL. pulsare, sonare.
‘hem beweten’, bij zijne kennis zijn, bewustheid hebben; Hoer - bewetende, bij haar volle
bewustheid zijnde.
Onder ‘myserere’ of ‘miserere’ (eig. de gebied. wijs van het Lat. misereri), als vrouwelijk zelfst.
naamw. gebruikt, hebben wij te verstaan den bekenden Psalm L, met deze woorden in den
aanhef: Miserere mei Deus (Statenvertaling, Ps. LI, 3: Zijt mij genadig, o God!). - De bet. van
‘ij of drie myserere’ (het woord hier op te vatten als de uitdr. eener tijdsbepaling, evenals een
amerijtje - uit ‘ave Maria’ -, een pater-noster) is: de tijd benoodigd voor het bidden van 2 of 3
misereres, dus korte tijd. Zie verder het Mnl. Wdb. op ‘m i s e r e r e ’.
onwetende (het tegenovergest. van het een paar regels te voren voorkomende ‘Hoer noch
wal bewetende’), geen kennis of bewustheid hebbende, buiten kennis, bewusteloos.
lichte, ongeveer.
‘beweechlijc’ (= bewegelijc), beweeglijk. Verg. de aant. bij ‘bewijsinge’, 20a.
D.i. Elisabeth Tayen van Tiel, over wie gehandeld wordt 159d-161b. Zij is gestorven in 1452.
Toespeling op Joh. XIV: 16, in het midden.
merre (= mere), grooter. Zie Mnl. Wdb. op ‘m e r e , 8ste art.’ (dl. IV, kol. 1438 volg.).
Hier: en lieten niet ‘of’; 63d (bij uitzondering): en liet niet ‘af’.
‘begeerlijc’ (term dev.; verg. MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz. 274, 275), begeerig.
Met rooden inkt onderstreept.
Zie de vorige bladz., aant. a.
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1)

+

Ende hadde lavelick in der oerden geleeft xxxj iaer ende sie was oelt by xlix iaer
+
Ende is myt vele tranen ‖ begraven in hore suster grieten graf in die noertsijde
64d
2)
des transes .
+
a)
- **Ende doe suster kathrijne van naeldewic doet was, soe waert sij gecleedet
+
b)
c)
65a
van suster nelle oems ende van suster seuken van doersten . Ende der wijlen
dat men sie cleede, soe quam daer een suster in Die overmyds der verhengenisse
3)
godes ende hoere cranckheit suster kathrinen glorie seer vermeeret hadde. Ende
4)
als suster seuken dese suster sach· soe waert sie van bynnen verstuert, soe dattet
suster nelle merckte· want sie hadden suster kathrinen beyde seer lief. Doe segede
suster nelle: ‘wanne, suster seuken, en weest niet verstuert ❘ want van u ende van
+
my en sal sie giene glorie heben ‖ Mer dese suster is ene van den geenen die suster
+
5)
65b
kathrijne hoer glorie vermeeret heeft. Ende een yegelijc sie toe dat hij eens
anders glorie niet en vermere ende die sijne vermynre Ende een mensche behovet
d)
wal toe te sien wat hij enen anderen doet.’ Dese suster levede langer dan viertich
yaer na suster kathrinen doet; ende doe sie starf, doe was sie in alte groter bangicheit
Ende hoer leste woert dat sie sprack ❘ was: ‘naeldewick ❘ naeldewick!’
+
- Ons waert toe kennen gegeven dat hoer suster kathrina hoer hadde ‖
+
geapenbaert eenre goddienstiger vrouwen in hollant, die bytijden wal tot hoer
65c
plach te comen· ende hoer seer lief hadde Ende ock enen obser-

1)
2)

a)
b)

c)

3)
4)
5)
d)

lavelick (= lovelick, lovelike), op eene loffelijke, lofwaardige wijze.
De 30 volgende regels, door mij tusschen sterretjes geplaatst, staan in het hs. op een later
ingevoegd stuk papier van kleineren omvang (bl. 65), bevattende drie kolommen van 24 en
eene van 18 regels. Blijkbaar zijn zij geschreven met dezelfde hand als de tekst, ofschoon
wat minder net. Een verwijzingsteeken duidt aan, dat zij hier behooren ingevuld te worden.
Zie over het kleeden der overledenen in de ME. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl.
II, st. IV, blz. 57.
Nelle Ooms is gestorven in 1444 (MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 228) of in 1445
(VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 176). Katharina
van Naaldwijk moet dus vóór dien tijd zijn overleden, vermoedelijk in 1443; verg. 45c-d
(geboortejaar: 1395). Volgens MATTHAEUS, ll., en VAN HEUSSEN en VAN RIJN, t.a.p., is evenwel
1445 haar sterfjaar.
Seuken (172d: souken, Sophieken) of ‘Fye’ van Dorsten is eene non te Diepenveen geweest,
gestorven in de 15de eeuw. Zie MATTHAEUS, l.l., p. 229, en VAN HEUSSEN en VAN RIJN, a.w.,
dl. II, blz. 180.
Verg. 45d: by der verhengenisse godes.
byn.
In margine.
OPZOOMER teekent hier aan (Kl. v. Diep., II, 50, aant. 5): Wat er met deze zuster is gebeurd,
is niet duidelijk.
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1)

2)a)

3)

vant ter golde , die beyde al eens segeden Als dat sie niet langer int vegevuer
en hadde geweest dan totter mydder nacht ❘ doe sie was gestorven des avents toe
b)
soven uren na compeleten Ende voert solde sie wesen int paradijs hent tot onser
c)
liever vrouwen lichtmyssen . Ende sie segede dat sie soe haestelijc niet over en
4) +
solde gecomen hebben , en hadde sie soe groet ‖ lijden ende verdriet niet gehat
+
voer hoere doet. Ende sie segede: ‘och ofte onse susteren wisten, wat groter
65d
5)
schaden sie hem selven doen myt horen onnutten ende ledigen callen!’
- Die observant, den sie hoer apenbaerde, die vragede hoer, waer omme dat sij
hoer ten diepenveen niet en apenbaerde. Doe segede sij weder· ‘daer holt ment al
6)
d)
voer fantesyen ende cranckheit des hovedes, dat daer geapenbaert wort.’ **
+

7)

SU ster kathrina waert dicke mit soe vuriger begerte der mynnen ontsteken tot
onsen lieven heren· sunderlinge in groten hoechtijden. Alst wal scheen int iaer
+
8)
ons heren m cccc ende xxv, doe al dat sticht van utricht was in terdick Om onsen
bisschop rodolphum van diep-

1)

2)
a)

3)
b)
c)
4)
5)
6)
d)
7)
8)

+

Vervolg van 64d

+

1425

observant, Observant (benaming voor een Franciscaan van de strengere orde). Men
onderscheidt de Observanten of ‘Fratres regularis observantiae’ en de meer gematigde
Conventualen of ‘Fratres conventuales’ (J.C.L. GIESELER, Lehrbuch der Kirchengeschichte,
Bd. II, 3te Abth., Bonn, 1829, S. 200; J.J. HERZOG, Abriss der gesammten Kirchengeschichte,
Th. II, Erlangen, 1879, S. 195).
ter golde, te Gouda.
Het Franciscaner klooster te Gouda, waarin eerst Conventualen hebben gewoond, is gesticht
in 1418. Ten jare 1439 ‘is 'er de strengere tucht of de hervorming ingevoert: en zijn ten dien
einde eenige Observanten van S. Omer en uyt Vrankrijk herwaart ontboden’ (VAN HEUSSEN
en VAN RIJN, Historie van 't Utrechtsche bisdom, dl. III, Leid. 1719, blz. 442). Deze mededeeling
stemt, wat de jaartallen betreft, niet overeen met R.C.H. RÖMER, Geschiedkundig overzigt
van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland, Leid.
1854, afd. I, blz. 215 volg.
al eens (= eens, versterkt met ‘al’), geheel gelijk of van volmaakt hetzelfde gevoelen zijnde;
‘in volle overeenstemming met elkander’ (OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 51, aant. 2).
Zie DE VOOYS, Middeln. legenden en exempelen, blz. 301.
2 Februari.
dat - hebben, nl. uit het vagevuur in den hemel. Verg. de aant. bij ‘mer - over helpen’, 57b.
‘ledich’, onbeduidend, ijdel, zinledig, beuzelachtig.
‘fantesye’ (= fantasie), droombeeld, hersenschim.
Zie ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 265, aant. 7.
Het hs. heeft hier eene ‘v’ (hoofdletter).
in terdick (geschreven in twee woorden, evenals ‘in terdict’, 141c), onder interdict. - Zie over
de invoering en den aard van deze kerkstraf MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II,
st. IV, blz. 178-184.
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a)

1)

holt ❘ also dat wi om derselver saeken willen seldenre comunyseerden dan wi
b)
plegen. Soe waert sie op een tijt, op sante Agnieten hochtijt , onser patroenschen,
also vurich· dat sie niet allene dat convent van bynnen mer ock die priesteren
verweckte totter mynnen godes Ende ock die susteren daer buten, want wy op die
2)
tijt niet en solden hebben gecomunyseert om der selver saeken willen. Doe waert
+
hoer herte soe ontsteken, dat sie ‖ lach ende en conde niet slapen voer metten.
+
Ende sie waert begavet myt vrendeliker ende mynliker begeerten eenre nyer
66a
3)
4)
ondertrouwinge · ende vernyenge der ierster trouwen Hoers gemynden
5)
6)
brudegoms Ihesu cristi Ende hoer quam te voeren al dat tot eenre geesteliker
7)
8)
bruloft behoert. Des margens genck suster kathrina suppriorynne tot onser mater
c)
salomee ende segede hoer begeerte van der comunyseringe· ende wat hoer inder
9)
nacht voer gecomen was. Ende onse mater waert soe blijde ende vurich hijr van
10)
Dat sie beyde by een bleven sitten ende vergheten hem selven· ende overtreckten
wat tot deser bruloft behoerde Soe dat die susteren vernemen dat sie myt
+
sunderlinger vuricheit ontsteken weren. Ende mater sande suster kathrinen tot
+
onsen pater, die suster ‖ kathrinen sunderlinge lief hadde ende in groter
66b
11)
weerdicheit om hore doechden willen Dat sij hem solde seggen hoer begeerte·
ende hem bidden dat al dat convent moste comunyseren op die hochtijt van sante
12)d)
Agnieten
Ende ock dat ionxte kint, geheiten

a)

1)
b)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
c)
9)
10)
11)
12)
d)

Zie over Rudolf van Diepholt (gest. 24 Maart 1455) en over het schisma te zijnen tijde in het
bisdom Utrecht: J.M. ASSINK CALKOEN, Scheuring in het bisdom van Utrecht (in de
Geschiedenis der Christelijke kerk in Nederland, in tafereelen, dl. I, Amst. 1864, blz. 352-375);
MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. 1, Arnh. 1866, blz. 176-216 (over het interdict
van September 1425 wordt gehandeld blz. 186); H.J.A. COPPENS, Algemeen overzicht der
kerkgeschiedenis van Noord-Nederland van de vroegste tijden tot het jaar 1581, 2de uitg.,
Utr. 1902, blz. 335-347.
‘comunyseren’ (= communiseren), communie houden, het H. Avondmaal vieren.
21 Januari.
geconunyseert (een der haaltjes van de ‘m’ ontbreekt).
ondertrouwinge, het geven van eene trouwbelofte.
vernyenge (= vernieuwinge), vernieuwing.
cristen.
Ende - te voeren, en haar kwam voor den geest.
De lettergreep ‘gens’ is bijgeschreven.
Achter ‘kathri’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
Salomee Sticken.
‘voercomen’ (= vorecomen), overkomen, gebeuren, bejegenen.
‘overtrecken’, overleggen, bespreken.
solden.
Met rooden inkt onderstreept.
Zie aant. b.
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a)

b)

lubbe ten toerne , so veer alst hem guet duchte. Ende onse pater here egbert ende
sine medepriesteren die worden mede vurich Ende consentierden gerne hoer
begeerte, op dat hem die susteren daer vurichlike toe bereyden. Ende doe sie dese
antwaerde onser weerdiger mater weder brachte· waert sie also vurich ende blijde.
c)
Doe dede mater ende suster kathrina al die susteren vergaderen int capittelhuys
+
Ende segeden hem daer wat sie voer hadden ‖ ende wat gracie dat pater doen
+
wolde in dien dattet hem allen beliefde ende hem daer toe bereyden wolden.
66c
Doe worden al die susteren ontsteken tot vuricheit ende tot vernyenge der ierster
1)
d)
trouwen Sunderlinge wantmen hijr op sante Agnieten dach plecht te cleedėn Ende
die hoechtijt bequame is totter vernyenge der onder trouwinge des mynliken
brudegoms Ende want sie hem ock merckten brude te wesen ons lieven heren om
e)
2)
die edelheit des iersten wesens , daer hi sie in geschapen hadde na sijns selves
3)
f)
belde ende gelikenisse Ende ock om inholdinge hore professiën . Ende sie
overdachten myt bedruckter herten die overtredinge der ierster trouwen Ende dat
4)+
5)
6)
sie de cleder der reynre doepen ‖ ende der professiën alte seer besmyttet hebben
+
ende onreyn gemaket ende ock mede teschoert. Ende wantet niet en beteemt
66d
7)
myt soe danigen onreynen geschoerden clederen te apenbaren ende te comen
8)
totter ondertrouwinge soe edelen ende mechtigen brudegoms Soe syn wi te rade
8)
geworden ende syn gecomen totten voeten ons mynliken heren, nedervallende
ende hem biddende myt groten betrouwen Dat hij ons wt wil doen den oelden
g)
menschen myt sinen werken Ende ock die onreyne geschoerde cleeder ende al
dat hem in ons myshaget

a)
b)
c)
1)
d)

e)
2)
3)
f)

4)
5)
6)
7)
8)
8)
g)

Zie 90b, waar eveneens op haar jeugdigen leeftijd gezinspeeld wordt.
D.i. Egbert ter Beek (1419-1483). Zijn leven wordt beschreven in tom. I der Analecta van
DUMBAR.
De kapittelkamer was de gewone plaats voor alle kloostervergaderingen.
De tekst heeft ‘Agineten’. Dit woord is met rooden inkt onderstreept.
Op St. Agnes van het jaar 1408 zijn de eerste twaalf zusters van het Diepenv. klooster door
Johan Vos van Heusden, prior te Windesheim, ingekleed (BUSCH, Chron. Wind., p. 190; ed.
Grube, p. 361). Zie 126b-145c.
De woorden ‘om die edelheit (adeldom, voortreffelijkheid) des iersten wesens’, enz bevatten
eene toespeling op het scheppingsverhaal in Gen. I.
Bijgeschreven.
inholdinge (= inhoudinge), inhoud.
Men kan de gelofte in haar geheel lezen in de Constitutiones, pars III, cap. 3 (Arch. v. Ned.
kerkgesch., dl. V, blz. 287; verg. en zie vooral blz. 390, waar met name St. Agnes genoemd
wordt).
Bijgeschreven.
‘doepe’ (= dope), doop.
propessien.
apenbaren (= openbaren), in het openbaar verschijnen, voor den dag komen.
Lees: sijn? - Verg. 7c: Aldus synne wy gecamen.
Lees: sijn? - Verg. 7c: Aldus synne wy gecamen.
Verg. Col. III: 9.
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Ende dat hij dat al verbarnen wil mytten vuer sijnre mynnen Ende dat hij
1)
+
geweerdichde te verdeligen ende alte male wt te doen ende te niete te maken in
+
die verdienste sijns levens ende sijnre ‖ passiën Al hoer grote mennichvoldige
67a
sunden ende gebreke ende alle versumenisse hoers levens, als of sie ny geweest
en hadde Want dat vuer sijnre godliker mynnen daer seer bequame toe is.
- Voert soe hebben sie horen brudegom gebeden dat hi sie cleden wolde myt den
clederen sijns lievesten walbehagenden willes. Ten iersten mael hebben sie gebeden
om een reyne suver wit heemde· daer die doecht der reynicheit by beteykent is.
2)
Ten anderden beden sie om enen roden onderrock: daer by verstaen wort die
3)
durbaer doecht der schemelheit Ende den rock salmen toe ryen mytten snoer der
4)
behoetheit . Sie hebben ock gebeden om enen tabbert van roetsijden laeken Dat
+
bedudet ‖ die grote sachtmodicheit ons lieven heren, die hij bewijsde in al den
+
onrechte ende lijden dat hem gedaen waert in al sinen leven ende in sijnre
67b
versmader passiën. Biden golde dat in den cleede gewracht sal wesen, salmen
verstaen sine godlike ende overvloedige mynne Ende by den belde des goldes al
5)
sijn geheele leven ende wanderinge ende zeden Op dat, also waeke als sie dat
6)
cleet ansien, verwecket mogen warden dat gewarige exempel na te volgen Mit
leven ende zeden na horen crancken vermogen myt sijnre hulpen ende gracie Ende
daer sullen sie op gegordet sijn myt enen gordel van fijnen golde. Dit gordel sal
+
wesen een vast mynlick betrouwen op onsen lieven heren ‖ Ende het sal vercijrt
sijn myt costelen steenen der woerden ons lieven heren ende sijnre gebade ende +67c
a)
raede. Ende die bellen die daer anhangen, sullen wesen van den woerden der
propheten van der toecomst ons heren. Hoe suverlick dat die tabbert is ende hoe
wal gemaket, - en hebben sie dat gordel niet, hij sal quellicke staen. Ende onder
7)
desen tabbert sal wesen een costel bont voeder Ende dat sal wesen een mynlick
betrouwen op onsen

1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)

7)

geweerdigen (= gewerdigen, hetz. als ‘gewerden’), iets de moeite waard of nie beneden zich
achten; zich verwaardigen, zoo genadig zijn om (iets te doen).
De dubb. punt staat ook in het hs.
toe ryen (= toeriën), toerijgen, samenbinden.
behoetheit, behoedzaamheid, bedachtzaamheid.
waeke, d.i. vaeke.
dat gewarige (waar, oprecht, echt) exempel: 68b.
In de ME. droegen de aanzienlijken bij feestelijke gelegenheden klinkende bellen en ander
goud- en zilverwerk, dat zich bij het gaan liet hooren. Zoo lezen wij van Johan van Beveren,
dat hij vóór zijne bekeering gewoon was ‘hem soe wtermaten costelike te vercijren, als hij te
hove toech· myt costeliken gesmyde Dat sijn geclanck genck baven dat geruchte der
spoelluyde’, 92b-c. Alles ontleend aan MOLL, Joh. Brugman, dl. II, blz. 204, aant. 2.
voeder (verg. 50b: wtgevoedert), voering.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

129
1)

lieven heren Ende dat wi sachtmodich ende lijdsam sullen wesen in allen lijden,
dat ons toe comt om die mynne ons lieven heren.
a)
- Voert soe sullen sie hebben schoen an horen voeten· dat leder der schoen sal
+
wesen enen gueden willen ende rechte menynge in al onsen werken Ende die sullen
+
wesen ‖ van roder varwen. Daer by machmen verstaen die martelie onser
67d
2)
susteren, als moetheit in den arbeyde· ende sterven ende wt gaen al des daer
3)
die natuer toe geneyget is. Die schoen sullen ock doerhouwen wesen myt den
4)
5)
6)
yserken der mynnen , op dat soe wat wy doen dat wy dat al tesamen doen wter
lieften godes Ende daer sal dat golt der mynnen godes ende onses evenen
7)
menschen onder gelecht wesen ende doer blencken. Ock sullen sie hebben enen
schonen crans op hoer hoevet· ende die sal wesen van fijnen golde ende vercijrt
8)
myt schonen hexcelen der doechden.
9)
- Dese brude sullen ock hebben enen coestelen halsbant der doechden,
+
sunderlinge der gehoersamheit. Dese halsbant sal vercijrt wesen myt edelen
+
10)
68a
steenen ende costelike peerlen der ver- ‖ diensten ende waldaden ons lieven
heren.
- Ock sullen sie hebben ene vercijringe hore schulderen, dat geheiten is enen
11)
seelt . Dese sal ock wesen van fijnen golde ende vercijrt myt precyosen margrieten
Als myt den werken der apostelen ende der propheten ende alre hilligen Wt gegroeft
12)
13)
ende om beset mytten suverliken blomen des textes ende der glosen des psalters
davyts des propheten· ende der

1)
a)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)

sulle.
Waarschijnlijk was het bovenste gedeelte der schoenen, zooals zij in de Windesh.
vrouwenkloosters gedragen werden, uit linnen of eene dergelijke stof vervaardigd. Zie de
aant. bij ‘schoen’, 54c.
moetheit, vermoeidheid, uitputting.
doerhouwen (= dorehouwen), doorhouwen. Verg. 47a: Ende doerwonde hoer herte myt eenre
scharper angelen.
‘iserkijn’, ijzertje; een klein voorwerp, van ijzer gemaakt. Hier spijkertje.
Het hs. heeft ‘m en’, met eene onduidelijk bijgeschreven ‘n’ onder de tweede lettergreep.
Er schijnt werkelijk ‘al tesamen’ (in twee woorden) te staan.
OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 54: ondergelecht (in één woord).
‘hexcel’ (= hecsel, hecsele), benaming van verschillende metalen voorwerpen, dienende als
versierselen der kleeding; hier benaming van voorwerpen, behoorende tot den vrouwelijken
tooi, zooals gesp, haak, speld, enz.
halsbant, halsketting, collier.
myt edelen steenen, met juweelen.
‘seelt’, band, bandelier? Zie 91b: myt selden ende vaetynge (halsketen) ende myt anderen
gesmyde. - Het woord ‘seelt’ is van elders niet bekend, doch kan een onorganische vorm zijn
van ‘seel’ (Hd. seil), band, koord.
om beset (= ommebeset), omzet, omringd, aan alle kanten omgeven.
‘die blomen’ (= die bloemen), de schoonste plaatsen uit een schrijver, eene bloemlezing.
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ewangeliën ende epistelen Op dat, hoe vaeke sie dese cijrheit anmerken ende
ansien· dat sie daer wt mogen weten, hoe dat sij sullen leven. An desen seelt pleget
enen stert te hangen, ende voeget die cijrheit te gader op die schulderen· ende
bedudet volherdinge in gueden werken totten eynde toe.
+
1)
- Ende die trouwelschat den die brudegom geven sal, ‖ dat sal wesen enen
+
2)
3)
68b
vingerlijn des geloven Ende der ewiger ongeëndeder trouwen. Ende hij sal
wesen van den alre costelixsten ende besten golde der godliker mynne Ende vercijrt
a)
myt costeliken steenen der doechden, als gelove, hape ende mynne .
- Die camer daer die brudegom cristus stadelike in rusten sal, dat sal sijn dat herte
der bruyt. Ende dese camer sal wesen behangen mit den selven roden sijden laken
daer sie mede gecleedet is Op dat, soe waer men die oghen henne kiert, datmen
4)
5)
altoes voer ogen hebbe dat gewarige exempel des levens ende lijdens ons lieven
6)
heren Ende hoer leven daer na te richten. Dese camer sal ock vermaelt sijn: dat
+
ene vierdel myt gedenckenisse der doet Dat ander deel myt ge- ‖ denckenisse des
+
ordels ende der pijnen der hellen Ende ock sal sie vercijrt wesen myt
68c
b)
gedenckenisse der ewiger zalicheit . Die doer van deser camer sal wesen
7)
voersienicheit ende gotlike wijsheit Ende en sal niet op gelaken warden dan mytten
sloetel der godliker mynnen. Ende in deser camer sullen sie horen heren ende
brudegom vast besluten Ende holden hem daer stadelike myt hilligen gedachten
ende myt vurigen begeerten Mit mynliken ommehelsen ende myt diepen versuchten
tot hem ende omme hem.
8)
- Die bade deser bruyt sal wesen hoer hillige engel. Ende die schaffener

1)
2)
3)
a)
4)
5)
6)
b)

7)
8)

trouwelschat, bruidsschat, huwelijksgeschenk.
vingerlijn, ring.
‘ongeëndet’, eindeloos, oneindig, eeuwig. KIL. infinitus.
Verg. 1 Cor. XIII: 13a.
voe.
dat gewarige exempel: 67b.
vermaelt, beschilderd.
Hier worden genoemd de z.g. ‘vier uitersten’ des menschen (de dood, het oordeel, de pijn
der hel en de blijdschap des eeuwigen levens). Zie met betrekking tot deze plaats DE VOOYS,
Middeln. legenden en exempelen, blz. 253, aant. 2; met betrekking tot de bepeinzing van ‘'s
menschen uitersten’ te Windesheim ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 199, 232, 285; met
betrekking tot het onderwerp in het algemeen Dr. C.M. VOS, De leer der vier uitersten, Amst.
1866 (Acad. proefschr.), passim, en vooral DE VOOYS, a.w., blz. 253-315.
op gelaken (= opgeloken), verl. deelw. van ‘opluken’, ontsluiten, openen.
schaffener, degene die bij feestelijkheden de leiding heeft. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd.
Handwörterb.: s c h a f f e r (s c h a f f e n e r ), der die Herbeischaffung, Ausrichtung und
Besorgung irgend einer Sache hat, procurator; bes. der zu Festlichkeiten einladet, aufwartet,
auch die Kasse führt, überh. die ganze Besorgung hat.
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1)

+

of meyster van deser bruloft sal sijn die over rijke ende mylde troester, die hillige
+
geest Die seer mylde is na dien ‖ dat een yegelick behovet Ende myt sijnre
68d
genaden alle gebreck vervullen can Ende alle letsel ende hinder en wech doen
can Ende na sijnre weerden enen yegeliken setten can. Die ander dienres des hoves
sullen wesen die engelsche geesten, ende leyden die bruyt totter ondertrouwinge
hoers mynliken heren ende brudegoms. Die spijse der bruloft sal wesen dat weerdige
hillige licham ons heren Ihesu cristi in den hilligen sacramente Ende die dranck sijn
durbaer bloet. Ende dese spijse ende dranck gaet baven alle spijse in weerdicheit,
2)
in smake ende in sueticheit Want al dat een mensche gelusten ofte begeren mach
Ende al dat herten ende ziele versaeden mach, dat sullen sie daer vinden.
+
- Die pijpers des haves sullen wesen die vier ewangelisten· ende die tromp- ‖
+
a)
69a
petters die vier leerres der hilliger kerken . Ende nadien dat sie pijpen, sullen die
brude dansen ende treden Dat is: naden leven ende wanderinge ons lieven heren
ende na sinen gebade ende rade, welck sie sunderlinge beschreven hebben. Die
hillige davit die psalter maker die sal daer suetelike opter harpen spoelen sommyge
3)
suverlike liedekens Als dit ende des gelikes· ‘hoer, dochter, ende sich ende verghet
b)
dijn volck ende dijns vader huys· ende die conynck sal dine schoenheit begeren.’
c)
Die bode des haves sal wesen die engel gabriël , op dat hij dese bruloft cundige
aver al dat hof des hemels Want hem die wech ende dienst wal kundich is.
4)
+
- Die margen gave die die brudegom sijnre gemynder bruyt sal geven, dat sal
wesen Armoede, oetmodicheit, ge- ‖ hoersamheit Verduldicheit Dat cruce op te +69b
5)
boeren ende hem nae te volgen. Hoer

1)
2)
a)

3)
b)
c)

4)

5)

De eerste ‘e’ is bijgeschreven.
‘iet gelusten’, lust hebben in iets, trek hebben in iets, iets verlangen of begeeren.
De namen dezer ‘leerres’ (leeraren) worden opgegeven door BUSCH, Chron. Wind., p. 267
(ed. Grube, p. 12): Basilius Augustinus Benedictus et Fransciscus. Verg. ACQUOY, Kl. te Wind.,
dl. II, blz. 335 volg.: Het christelijk leven, gelijk dit door het Evangelie en de Kerk oorspronkelijk
opgevat en door de oudvaders Basilius, Augustinus, Benedictus en Franciscus opnieuw op
den voorgrond geplaatst was, wilden zij [nl. de Windesheimers] herstellen.
Zie VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 257, en STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Etymologie,
§ 201.
Ps. XLIV (XLV): 11, 12a.
Een der zeven aartsengelen (verg. Openb. VIII: 2). Zijn naam komt op de volgende plaatsen
van O. en N. Testament voor: Dan. VIII: 16; IX: 21; Luc. I: 19, 26. - In VONDEL's Lucifer heet
Gabriël ‘Gods Geheimnistolck’.
margen gave (= morgengave), gift door den man aan de vrouw op den morgen na den
bruidsnacht doch meermalen reeds vóór het huwelijk bedongen en die als lijfrente of
weduwgoed vastgezet werd. Zie Mnl. Wdb. op ‘m o r g e n g a v e ’.
hem, nl. Christus.
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1)

erfnisse sal wesen dat ewige leven ende horen brudegom toegevoeget te warden
inder ewicheit hem te beschouwen van ansichte tot ansichte.
- Ende ist dat dese brude warden angespraken van anderen mynres Als van
onnutten ghedachten ende becaringe der boeser geesten· daer sie horen brudegom
in myshagen mochten ende een myddel tusschen hem maken Soe sullen sie spreken
mytter hilliger ionfer sante Agnieten: ‘Ganck van my, een toeneygen der sunde,
spijse des dodes· want ick bin altehant van enen anderen mynre ondertrouwet. Hij
heeft my een teyken gesat in myn ansichte· dat ic genen anderen mynre voer hem
en sal verkiesen.’
+
2)
3)
- Die bru- ‖ de sullen ock gebruken scharpe loeghe · brunyserken ende sommyge
+
wateren, daer sie hem in sullen wasschen Op dat in hem niet en apenbaer van
69c
bynnen noch van buten, daer sie horen mynliken brudegom in mochten myshagen.
Die ierste loghe of water ofte brunijserken daer hem die brude in wasschen sullen,
4)
5)
6)
sal wesen puer ende onghevensde bijcht ❘ bitter tranen ende berouwige herten
om die sunden Ende een vast opset die sunden niet meer te doen Ende waerachtige
7)
penytencie te doen. Ende want sie alle daghe niet by en connen brengen te bijchten·
soe sal daer wesen een oetmodich belyen voer die voete ons lieven heren Want so
8)+
lange als wy in den weghe deses gebreckeliken levens sijn, en is ons niet ‖ wal
+
9)
69d
mogelick onbestaven te blijven· van den stave der dagelixscher gebreken ende
sunden. Al ist dat sie hem ontholden van groten ende graven sunden Nochtans, als
der cleynre gebreken vele warden, soe bevlecken sij seer die ziele Ende so voel te
10)
meer, als sie myn geachtet warden. Hijr omme moeten hem die brude cristi hijr
voer hoeden· of die costele cleeder der doechden sullen hoer schoenheit

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

erfinsse.
loeghe (= loge), loog.
De beteekenis van ‘brunyserkijn’ staat niet vast. OPZOOMER, Kl. v. Diep., II, 57, aant. 2,
veronderstelt, dat het woord wil zeggen hier polijstijzer, in den volg. zin een vocht, waarin de
bruiden zich wasschen; Prof. GALLÉE - Tijdspiegel, jaarg. 1887, blz. 500 - geeft op beide
plaatsen aan de bet. sterkwater de voorkeur. - Het kan ook zijn, dat gedacht moet worden
aan een of ander glanzend, gepolijst ijzeren voorwerp (verg. 67d: yserken, spijkertjes), dat
dan vroeger denzelfden dienst zou hebben bewezen als tegenwoordig b.v. het puimsteen.
In margine.
‘onghevenst’ (= ongevenset), ongeveinsd, oprecht.
‘berouwich’, berouwvol, ootmoedig.
‘bibrengen’, tot stand brengen, ten uitvoer brengen. Wij gebruiken tegenwoordig nog de uitdr.:
als ik het kan bijbrengen, d.i. als ik het kan klaarspelen.
‘gebreckelijc’, onvolmaakt, onvolkomen. Verg. in de Statenvertaling Jac. I, 4b: opdat gij moogt
volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk (Vulg. in nullo deficientes; Gr. ἐν
μηδ∊νὶ λ∊ιπόμ∊νοι).
onbestaven (= onbestoven), niet bestoven, niet door stof verontreinigd. Het woord wordt hier
in figuurlijken zin genomen.
myn, des te minder.
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te hant verliesen· ende ock die brude selven. Hijr omme moeten sie stadelike dese
scharpe loeghe besigen Hent dat die mynlike brudegom Ihesus comet ende noedet
1)
sie tot sijnre vroeliker omhelsinge · seggende: ‘Comet, myn wtvercarene ende myne
a) +
duve, myn onbevlecte ende myne bruyt ! Ontfanget die crone die ic dy in ewicheit
+
2)
70a
hebbe ‖ bereyt. Nu comet ende rustet myt my, ewelic ende onverscheydelic
blijvende in mynen armen ende vrendeliken omhelsen. Siet, ic bin bereyt u te
ontfangen in mijnre rusten na uwen swaren arbeyde Die nochtans cleyn ende cort
3)
te reken is by dat grote loen dat u daer voer bereyt is.’

1)
a)
2)

3)

omhelsinge (= ommehelsinge), omhelzing, omarming.
‘Comet - bruyt’ is eene toespeling op Hoogl. V: 2 (Vulg.).
onverscheydelic (= onversceidelike), zóó dat iets of iemand niet van iets (of iemand) anders
te scheiden is, onafscheidelijk. - Verg. [J. VAN VLOTEN], Verzameling van Nederlandsche
prozastukken, van 1229-1476, Leid. en Amst. 1851, blz. 261 opdat hi mitten here, daer hem
onder die monike na began te dorsten, te lichteliker mochte verenicht werden, ende
onversceydelic an hem hanghen.
Zie de aant. bij ‘reken’, 58d.
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V.
Van suster lijsebet van henevliet.
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(A. MATTHAEUS, Vita virginis nobilissimae Elisabethae van Heenvliet et quarundam
aliarum in coenobio de Diepenveen, apud Transisalanos - te vinden achter zijn
a)
Anonymi Chronicon ducum Brabantiae, Lugd. Bat. 1707 -, p. 231-254 ).
Van suster lijsebet van henevliet.
HEre Iohan van henevliet, suster kathrinen van naeldewicks oem Ende een sone
here hugen van henevliet, een erbaer mechtich ridder Ende here iohan van henevliets
1)
b)
heerlicheit leget tusschen hollant ende seelant als een eylant . Ende hij hilickte an
2)
2)
+
here raes van borsselen dochter, ende sine heerlicheit licht in seelant. Onse ‖
lieve here verleende hem twie vruchten, als een sone ende daer na een dochter +70b
c)
3)
❘ ende sie deden sie nomen elyzabeth Na sante Elyzabeth der hilliger vrouwen,
d)
des conynges dochter van ongeryen Want here iohan van henevliet ende

a)
1)
b)

2)
2)
c)

3)
d)

Aan deze uitgave gaat o.a. vooraf (Vita, 227-230) eene naamlijst van nonnen, die te
Diepenveen gestorven zijn; door mij wordt zij altijd geciteerd als ‘Lijst van Diepenv. zusters’.
Hier: leget, twee regels verder: licht. Zie Mnl. Wdb. op ‘l i g g e n ’ (dl. IV, kol. 579).
Verg. MATTHAEUS, Vita, 226 (in de ‘Dedicatio’): Heenvliet pars non ignobilis ditionis Voknanae,
toparchae olim parens, ex genere et prosapia dominorum de Voorn, quorum Heenvliet erat
feudum, seu beneficium, ut dieebant (lege: dicebant) tum.
De woorden ‘raes’ en ‘borsselen’ zijn met rooden inkt onderstreept.
De woorden ‘raes’ en ‘borsselen’ zijn met rooden inkt onderstreept.
Deze bijzonderheden worden bevestigd door VAN LEEUWEN, Bat. illustr., blz. 981: Ian, Heer
van Heenvliet, en van Capelle, troude anno 1392. Heilwig van Borsselen, Rasen dochter, hij
stierf anno 1427. nalatende I. Vrank van Heenvliet, die 1420 Jongman stierf voor (lees: vóór)
zijn vader. 2. Elisabeth van Heenvliet, Nonne te Diepenveen, anno 1427.
Met rooden inkt onderstreept.
Elisabeth (1207-1231), dochter van Koning Andreas II van Hongarije en in 1221 gehuwd met
Lodewijk IV, landgraaf van Thüringen en prins van Hessen en Saksen. Ten jare 1235 is zij
door Paus Gregorius IX gecanoniseerd. Zie over haar CH.F. DE MONTALEMBERT, Histoire de
St. Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, Paris, 1867. - Verg. de aant. bij ‘sante
Elyzabeth van ongeryen’, 22a.
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a)

die vrouwe van naeldewick weren van alte gebuertiger ridderschap· ende van sante
Elyzabets geslechte. Ende als dit kint lijsken van henevliet gebaren was, soe wast
al steke blint Waer van die vrouwe van henevliet ende hoer ionferen ende die
anderen diet wisten hem alte seer bedroefden Ende en dorstens horen heren van
henevliet niet apenbaren. Ende sie en wisten genen raet noch troest dan sie anriepen
+
onsen lieven heren ende maria, die weerde ‖ moder der barmherticheit, die die
+
vrouwe van henevliet sunderlinge lief hadde· ende dagelix te eren plach.
70c
Sunderlinge des donredages tegen den avent soe plach sie hoer enen
sunderlingen dienst te doen· om des naesten vrydages willen, die daer anstaende
was Ter eren des swaren lijdens ende hertseers dat sie hadde van der bittere passiën
hoers lieven soens opten gueden vrydach. Ende sie en dorste hoer kint niet
1)
2)
geestelick laven buten horen heren - dat sie anders wal solde gedaen hebben -·
op dat sie hulpe van gode mocht vercregen hebben. Als sie dus weren in lijden ende
3)
niet en wisten wat sie doen solden, so voer quam hem die guedertierenheit ons
+
lieven heren ende sijnre liever ‖ moder. Want na drien daghen dat dat kint al steke
+
blint geweest hadde· begonden hem die ogen allensken op te gaen Ende
70d
volcomelike te sien, daer sij seer in worden verblijt ende gode ende sijn lieve
moder hertelike van danckten.
- Ende als dit kint was van vij of viij yaren, soe plach sie myt horen vader ende
moder ende brueder ende myt den anderen gesinde wt te gaen opt velt om hem te
4)
5)
vermaken. Ende soe plegen sie dicwijl hemel sloetel ende sante Iohannes cruyt
te paten Die here ierst begynnende· ende daer na die vrouwe· ende dan die kinder
ende daer na dat ander gesinde.

a)

1)
2)
3)
4)

5)

D.i. Katharina (gest. 1421), zuster van Johan van Heenvliet en in 1405 gehuwd met Hendrik
van Naaldwijk, ‘maerschalck des hertigen van hollant’, 45c. Zij was dus eene tante van
Elisabeth van Heenvliet, en de moeder van Katharina van Naaldwijk (45c-70a).
geestelick (= geestelike), geestelijk, uit een geestelijk oogpunt, wat het geestelijke betreft.
‘enen laven’ (= loven), iemand goedkeuren, hem voor een bepaald doel geschikt oordeelen;
enen geestelick laven (ook 89b), iem. aan God toewijden.
‘voercomen’ (= vorecomen), te gemoet, te hulp komen.
hemel sloetel (= hemelslotel), sleutelbloem; Lat. primula veris. Zie A.A. MUNTING, Waare
oeffening der planten, Amst. 1682, blz. 583, maar vooral R. DODONAEUS, Herbarivs oft
Cruydtboeck, T'Antwerpen, 1644, blz. 214-215. Een andere hemelsleutel (bij dezen) =
smeerwortel: ‘Smeer wortel oft Tweede Telephium anders Hemelsleutel gheheeten’, a.w.,
blz. 187, a, b (niet blz. 181, a, b, zooals de ‘Index’ opgeeft).
sante Iohannes cruyt, St.-Janskruid. Zie MUNTING, a.w., blz. 458, en DODONAEUS, a.w., blz.
41, 101, 472.
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1)

2)

Ende dat an ene lange rijge na ordynanciën · om te besien, wie dat langest van
+
hem allen leven solde· ende wie geluckest van hem wesen solde Des cruyt solde
+
3)
71a
best ‖ wassen ende lest verdorren. Ende dat deden sie van spele · mer die kinder
4)
onthieldent harde nauwe ende liepen dicke omme dit cruyt te besien, wes boemken
best wies. Ende sie vonden altoes dat sie alle begonden te wassen, mer hoers
a)
brueders boemken begonde altoes ierst te verdorren Daer na hoere moder, daer
na sommyge van den gesynde, ende ock hoers vaders boemken Mer lijsken merkede
dat hoer boemken altoes best wies ende langest groen bleef. Soe plach sie tot horen
5)
brueder te seggen: ‘ic sal u vrouwe warden , ende alle die heerlicheit sal op my
comen.’ Mer dit mochte hoer brueder quellike hoeren ende plach daer omme te
+
schreyen· mer nochtans waerdet waer. Want als hoer brueder ommetrynt XX iaer
+
b)
71b
oelt was, ‖ waert hij gesant ten hilligen lande omme daer ridder te warden . Doe
c)
starf hij onderweghen , daer die olders alten groten rou van hadden. Ende die guede
d)
goddienstige moder was die ierste daer na Ende die guedertierene ridder daer na ,
soe dat sie lijsken alle over levede Ende hoer myt rechte die heerlicheit toe hadde
gehoert ❘ en hadde siet niet om een beter ende onvergenckelic rijke over gegeven.
6)e)
Ende die guede vrouwe van henevliet hadde ene sware bede vaert gelavet wullen
7)
ende barvoets te gaen voer hoer dochter

1)
2)
3)
4)
a)
5)
b)

c)
d)
6)

rijge (= rige), regel. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handzvörterb.: r i g e , f. Reihe, Ordnung.
na ordynanciën, in eene bepaalde of behoorlijke orde, naar de rij af, zooals het behoort. Verg.
114b: by ordynanciën.
van spele, uit aardigheid.
harde nauwe, zeer nauwkeurig, heel nauwkeurig.
De broeder van Elisabeth van Heenvliet heette Frank (‘Vrank van Heenvliet’, bij VAN LEEUWEN,
Bat. illustr., blz. 981). Zie de aant. bij ‘elyzabeth’, 70b.
ic - warden, d.i. ic sal die vrouwe dijnre heerlicheit warden.
MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 34 volg.: Vele.. bedevaartgangers,
adellijken en burgers, lieten zich in de kerk van 's Heilands opstanding te Jeruzalem onder
eigenaardig ceremoniëel tot ‘ridders van den heiligen grave’ slaan, nadat zij den nacht te
voren wakende en biddende doorgebragt hadden bij ‘den witten marmersteen’, die te dien
tijde het vermeende graf des Heeren bedekte.
In 1420 (VAN LEEUWEN, Bat. illustr., blz. 981).
Johan van Heenvliet is gestorven in 1427 (VAN LEEUWEN, t.a.p.), zijne dochter Elisabeth in
1452 (82a-b).
‘ene bedevaert laven’ (= loven), eene bedevaart beloven, toezeggen; zich tegenover God
o

e)

7)

plechtig daartoe verbinden. Verg. Mnl. Wdb. op ‘l o v e n , 2de art., I, n . 5, b’ (dl. IV. kol. 850).
Waarschijnlijk naar Utrecht. Immers in de ME. gingen vele moeders, die bezorgd waren over
hare kinderen, dat zij zwak en tenger zouden blijven, naar de St.-Pieterskerk aldaar, ten einde
bij het graf van Bisschop Bernulf (gest. 19 Juli 1054?) om hunnen voorspoedigen wasdom
te bidden. Zie MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 41.
barvoets (= baervoets; 1b: blotes voets), barrevoets, met bloote voeten; wullen ende barvoets,
in een wollen kleed en barrevoets (de kleeding van boetelingen, pelgrims, enz.).
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lijsken Om dat sie een vollencomen mensche mocht warden· die also vele te vroe
+
ionck was, dat sie niet sien en conde Ende niet énen neghel an hande noch an
+
voete ‖ en hadde. Ende die moder vervulde hoer belofte also strengelick, dat
71c
hoer ionfer sach, die hoer volgede Dat dat bloet van horen voeten bleef staen
opten wech daer sie heen genck Mer sie en dorste hore vrouwen niet anspreken
a)
inden weghe· om dat sie op gesat hadde hoer bedevaert swijgende te doen. Mer
als sij in der kerken quam daer sij wesen solde· doe sprack die vrouwe van henevliet
tot onser sueter vrouwen ende segede: ‘Lieve moder godes, nu wete gy dat ic niet
meer en vermach.’ Ende sij hadde voldaen dat sie belavet hadde· ende sach dat
+
die barmherticheit godes ende sijnre liever moder an hore dochter niet en gebrac.
+
1)
71d
Want dat kint waert toe male bequame van ‖ licham ende scharp ende suptijl
van synne· ende abel van handen Mer sie bleef seer cleyn ende weekelick tot horen
xiij iaren toe· mer doe voert schoet sie op ende waert een heerlick bequame persoen.
2)
- Ende als sie was van X yaren, scheen in hoer te arden die ynnicheit ende
goddiensticheit hore moder Want sie began seer getrecket te warden van bynnen·
onsen lieven heren te dienen Ende sie plach onser liever vrouwen te bidden dat sie
hoer hijr toe wolde helpen. Ende sie genck tot enen devoeten priester te bijchte, die
hoer ten besten riet. Mer horen olders begonde te twijvelen dat dat kint wat
sunderlinges voer hadde Ende verboeden hoer dat sie niet meer tegen den devoeten
+
priester bijchten en solde Mer sie hieten hoer tegen enen ‖ anderen werliken priester
+
te bijchte gaen, dat sie alte noede gedaen hadde· mer sie moste daer in doen,
72a
als hoer olders wolden. Ende sie maeckten den werliken priester wt dat hij solde
vernemen wat dat kint in hadde Mer het was te vergeves, want dat kint merckte
horen vlijt wal. Ende onse lieve here reygeerde dat kint, soe dat die priester horen
3)
olders segede Dat hij des kindes gront niet en conde vernemen, want sie weer
4)
hem alte cloeck · ende hij en meendes niet bet te bestaen. Doe maeckten hoer
5)
olders ander Ionferkens wt, dat hoer nichten ende spoelgenoten weren, dat sie
vernemen solden wat dat sie in hadde Ende dat sie hem vensen solden dat

a)

1)
2)
3)
4)
5)

Ook hierdoor, evenals door het ‘wullen ende barvoets gaen’, gaf zij een blijk van groote
devotie. Zie over de wijze, waarop onze vaderen hunne bedevaarten deden, MOLL, Kerkgesch.
v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 44.
bequame, aangenaam voor het oog, dus liefelijk, bevallig, mooi.
arden (= aerden), eene zekere gesteldheid, manier of wijze hebben; dus zich openbaren,
zich vertoonen.
gront (term dev.), binnenste, gemoed; eig. het diepste van het gemoed, de grond van het
hart. Verg. 38b: Want in horen gront hadde sie gelecht dat fondement der oetmodicheit.
cloeck, slim, gevat, bij de hand. Zie in de volgende kolom: cloeckheit.
In margine.
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+

sie geerne toe cloester gaen wolden. Mer onse lieve here gaf den iongen ionferken
+
van ‖ henevliet soe grote cloeckheit, dat sie hem al ontquam. Ende sij bleef in
72b
1)
hore heymeliker begeerten· ende legede hoer an onsen lieven heren ende an
sijnre liever moder ende begeerde hoer hulpe. Ende sie was eens op den wech in
een cloester te gaen· mer onse lieve here versacht dat sie daer niet en quam Want
hoer olders en hadden sie daer niet gelaten, mer myt gewelde daer weder hen
genamen. Onse lieve here hadde hoer een ander stede versien hem te dienen· daer
sie bet beschermt solde wesen by hem te blijven Mer nochtans niet sonder groet
lijden, als men noch wal horen sal.
+

- Dus soe genaeckte die tijt dat here henricks dochter van naeldewick, suster
kathrina, ten diepenveen professie solde doen. Doe begeerde ‖ die vrouwe van +72c
2)
naeldewick van horen brueder here iohan van henevliet dat sijn vrouwe heylewich
ende sijn dochter lijsebet myt hoer ten diepen veen mosten trecken· tot hore nichten
kathrina, die doe professie solde doen Tot welken hij sijn vrouwe oerlof gaf mede
te trecken, mer geensyns sijn dochter. Want die vader hadde hoer seer lief, want
3)
sie sijn enyge dochter was Ende was te male een levendich, vroelic, byweselick
kint ❘ ende hij en mochte hore niet lange ontberen van sijnre tegenwoerdicheit. Mer
die vrouwe van naeldewic en liet niet of om sijn dochter te bidden. Want sie wiste
+
dat sie grote begeerte hadde tot hore nichten te trecken, die sie sunderlinge lief
hadde Mer sie en wiste noch- ‖ tans niet des kindes gront. Ende sie lovede horen +72d
4)
brueder sijn dochter hem weder te brengen, soedat hiet consentierde, al dede
a)
5)
b)
hiet noede. Ende sie toegen hen op sante Egydius dach . Ende die vrouwe van
c)
naeldewic nam myt hoer ionfer griete hoer dochter ende een ander ionfer, geheyten
d)
Armgert van lissen . Ende dat kint van henevliet waert onderwegen sieck totter doet
toe Soe dat die moder ende die moye ende al dat gesynde in groten lijden weren.
Ende sie wolden dat kint toe utricht gelaten hebben in hore harbergen

1)
2)
3)
4)
a)
5)
b)
c)

legede hoer an (zie ook 166c), voegde zich bij, vervoegde zich tot. Verg. 23b: soe dede sie
hoer an onse vaders.
In margine.
byweselick (= biweselijc), eig. hare tegenwoordigheid, haren omgang waard; bij uitbr. gezellig,
vriendelijk. Verg. 17c: mynlick hoers by wesens.
Blijkbaar (bij uitzondering) in één woord geschreven.
Deze reis wordt ook beschreven 52b-c.
Met rooden inkt onderstreept.
1 September.
D.i. Margaretha van Naaldwijk (Ionfer griete van opstal, 52b). Zie over haar tal van
bijzonderheden in de vorige ‘Levensbeschrijving’ (45c-70a), en verg. ms. 8849-'59, fol.
m

d)

225r-226v: De virgine que coluerat xi virgines.
Over deze zuster wordt gehandeld 172b-175b.
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1)

a)

by eenre geesteliker vrouwen , geheyten Aghata eernstes , hent sie weder quemen
+
Mer dat kint en wolde daer niet blijven sonder sijn moder. Ende sie meenden
+
heymelike des margens van daer te varen, ‖ doe dat kint noch sliep, als sie
73a
2)
meenden· Mer dat vernam dat kint· ende en liet niet of van onrusticheit , hent
3)
siet mede nemen. Doe waert sie weder onderweghen ter doet toe sieck, soe dat
4)
siet doe geerne toe amesvoert gelaten hadden, mer sie en wisten daer niemant,
den siet toe betrouwen dorsten. Du toegen sie voert myt groter pijnlicheit ende
5)
b)
quemen ten diepenveen op sante Augustijnus octave . Dese sieckte was hoer ene
grote oersaeke onsen lieven heren te dienen. Ende als sie ten diepenveen was,
soe waerdet beter myt hoer, mer sie vensede hoer seer weekelic te wesen, om dat
6)
sie sij niet myt hem weder omme en solden nemen. Ende doe sie vernam dat die
c)
+
pryor van windesem ten diepenveen gecomen was om suster kathrinen hoer nichte
+
d)
73b
toe professiën Soe genck ‖ dit kint van henevliet al heymelike mytter hulpe
godes ende eenre suster, die hoer daertoe halp dat sie hem allene kreech, ende
bat hem om ene stede ten diepenveen. Ende die eerweerdige vader antwoerde
hoer ende segede· ‘dat en is u niet toe weygeren, u olders hebben ons soe voel
7)
8)
geweest.’ Hoer olders weren godfruchtige lude ende hadden alle guede lude lief,
9)
10)
sonderlinge die reguleers Ende hoer older vader here hughe van henevliet was
e)
fondiere des reguliers cloester toe ruggen in den briel - Ende daer licht hij begraven
voer dat hoeghe altaer - Ende hoer vader ende

1)
a)
2)
3)
4)
5)
b)
6)
c)
d)
7)
8)
9)
10)
e)

geestelike vrouwe, geestelijk levende, dus vrome, devote vrouw.
Zie over Agatha Ernesti, behalve in ons hs. 158b-159a: BUSCH, Chron. Wind., p. 196 (ed.
Grube, p. 363).
onrusticheit, onrustigheid, onrust, gemis van kalmte en gemoedsvrede.
Lees: totter? - Zie de vorige kolom.
amesvoert (achter ‘ames’ - einde reg. - staat een afbrekingsteeken), Amersfoort.
Met rooden inkt onderstreept.
4 September; 52c heeft echter: voer die octave ... sante Augustinus.
In margine.
Johan Vos van Heusden.
Deze professie heeft plaats gehad in 1413, toen Elis. van Heenvliet 12 jaar oud was (52b,
53a); volgens 73c was zij bij die gelegenheid ‘in hoer xjte yaer’.
MATTHAEUS, Vita, 234: u olders hebben ons so voel gudertíeren geweest. - Het woord
‘gudertieren’ staat evenwel niet in den tekst.
‘godfruchtich’ (= godevruchtich), godvruchtig, godvreezend. KIL.: g o d v o r c h t i g h ,
g o d v r u c h t i g h , religiosus, pius, ϑεόϕοβος, timens Deum.
reguleers (= reguliers), reguliere kanunniken.
older vader (= oudervader, oudevader), grootvader.
Zie over het mannenklooster Rugge bij Brielle, in 1404 gesticht en in 1406 in het Kapittel van
Windesheim opgenomen, alsmede over wat het aan Heer Hugo van Heenvliet en zijne kinderen
heeft te danken gehad, ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 40-42. Verg. RÖMER, Kloosters en
abdijen van Holland en Zeeland, afd. I, blz. 342-346.
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1)

+

moder weren seer gunstich onser oerden . Ende om deser doecht ende ander
waldaden deser gueder luyde soe gaf hij hoer toe willich- ‖ liker die stede· al was +73c
a)
sie noch ionck, als in hoer xjte yaer , ende te male cleyn ende weekelick. Hoer
was seer lieve dat sie die stede vercregen hadde. Ende als hoer nichte professie
gedaen hadde ende sie weder te huys solden reysen, soe vensede sie hoer seer
2)
weekelick te wesen. Doe dat hoer vrou moder van henevliet ende hoer moy van
naeldewick dit segen, soe en dorsten sie geensyns bestaen te reysen mytten kinde
Om dattet hem soe was gegaen, doe sie wt reyseden· ende hem dochte beter wesen
dat sie dat kint ten diepenveen lieten blijven By ionfer griete van naeldewick sijn
+
nichte ende by ionfer armgert van lissen, die doch daer solden blijven, hent dattet
beter worde mytten kinde. Ende ‖ sie toegen weder te huys myt horen gesynde. +73d
Ende als die vrouwe van henevliet weder quam sonder dat kint, waert die vader
seer bestoeten ende viel hem seer swaerlick op sijn herte Ende verdroech seer
swaerlike dat ofwesen sijnre dochter. Ende hij sende tot elcker maent enen baden
ten diepenveen om te besien, hoet myt sijn dochter weer Om dat hij sie gerne te
huys hadde gehad. Mer dat kint vensede hem al sieck te wesen, ende in alsulker
3)
maeten lieten siet hijr blijven. Die vrou van henevliet hoer moder die hadde hoer
wal gegont dat sie onsen lieven heren had gedient, doe siet selven aldus vercoes·
4)
- want sie was selven ene goddienstige vrouwe - Mer hoer here riet hoer soe bange ,
+
dat sie dicke daer omme in groten lijden was. Ende als ‖ dan dit kint een wijltijdes
+
5)
74a
ten diepenveen geweest hadde mytten susteren daer buten · soe haddet gerne
sijn haer of gehad Mer onse weerdige vader here iohan brinckerinck en woldes niet

1)
a)

2)

onser oerden, d.i. aan de orde van St. Augustinus, waartoe de Windesh. congregatie behoorde
Constitutiones, pars III, cap. 1 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 284; verg. blz. 386): Puellas
intra clausuram donec annum duodecimum compleverint, et ad habitum religionis donec
annum quartumdecimum attingerint recipere non presumant. - Men heeft dus voor Elis. van
Heenvliet eene uitzondering gemaakt; òf men moet met 52b en 53a aannemen, dat zij bij
hare komst te Diepenveen werkelijk was ‘van xij iaren’. In ieder geval is zij ingekleed ‘in hoer
xiiij yaer’, 78a.
‘dat’ moet behouden blijven; nog tegenwoordig wordt toen dat dikwijls gebruikt. Het is het
middel om van het bijwoord ‘doe’ een voegewoord te maken (bij het voegw. ‘doe’ wordt eig.
o

3)
4)
5)

‘dat’ weggelaten). Zie Mnl. Wdb. op ‘doe, 1ste art.’, en op ‘dat, 2de art., n . 3, c’ (Bijwoorden
of bijwoordelijke uitdr. worden, met d a t verbonden, tot voegwoorden).
in alsulker maeten, in zoodanigen toestand, onder zulke omstandigheden; eig. op die manier.
MATTHAEUS, Vita, 235: lange. Zie de aant. bij ‘banghe riet’, 2d.
‘die susteren daer buten’, de zusters, tot wier opneming in het klooster (die ontfanginge; Lat.
receptio) nog niet was besloten. Verg. blz. 101, aant. 1.
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1)

lijden omme hoer olders willen. Doe sette sie hoer een tijt lanck te vreden· mer cort
daer na was sie mytten susteren in die kercke. Doe hadde sie soe groten strijt dat
haer of te snijden Dat sie een mes nam ende sneet hoer vlechten of onder hoer
2)
hoyke als sie best conde, dat daer niemant van en wiste. Mer des avends soe
3)
twijvelde eenre suster daer an ende te hant tastede sie daer na ende ondervandet
4)+
dattet also was. Doe vernemen dat te hant hoer olders ende worden seer trubeert
+
5)
74b
ende bedrucket Ende en wisten niet, hoe siet an setten ‖ solden om hoer kint
weder te crijgen. Die vrouwe van henevliet quam haestelike ten diepen veen ende
6)
haepte hoer dochter te besmeyken in dusdaniger manier Als dat sie myt hoer te
huys solde trecken, op dat hoer here vader hoer noch eens mochte sien ende toe
spreken· die so seer om hoer bedrucket weer. Ende sie lavede hoer dat sie sij dan
ten diepen veen weder brengen wolde. Ende die vrouwe was lange tijt allene by
7)
hore dochter int slot· ende genck hore dochter seer neernstelike an , nu myt
smeyken· nu myt dreygen Mer dat kint bleef starck ende onverwandelick in sinen
8)
guede opset Ende en wolde omme leven noch om sterven weder totten vader
+
trecken, den sie nochtans sunderlinge lief hadde. ‖ Ende als die vrouwe sach dattet
+
9)
74c
ommeniet was dat sie arbeyde, so scheyde sie van hoer mit groten rouwen.
10)
Mer hoer druck en was niet so seer om den gueden willen den sie in den kinde
sach - Want sie was ene godvruchtige vrouwe ende solde sie geerne onser god
gegunt hebben - Hadde hoer gedaen den groten onverdrachliken rouwen den si
sach an horen heren· Dat ock geen wonder en was, want het was ummers sijn
enyge dochter. Ende dese guede vrouwe beval hoer dochter enen eerliken

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

en woldes niet lijden, wilde - des niet, eig. niets daarvan, d.i. het in het geheel niet, het volstrekt
niet - toelaten, dulden.
hoyke, kleedingstuk dat tot op de voeten reikte en van voren over het hoofd heen in een
langen hoorn uitliep, dus kapmantel. KIL: h u y c k e , toga, pallium; LÜBBEN e. WALTHER, Mnd.
Handwörterb.: h o i k e (h e i k e , h u k e , h o k e ), Mantel (des Mannes wie der Frau, vom
einfachsten Schäfermantel bis zum kostbarsten Frauenmantel).
‘ondervinden’, bevinden.
trubeert: 76a; verg. 152c.
‘a(e)nsetten’, aanpakken, aanleggen.
‘enen besmeyken’ (= besmeken), iemand met zachte woorden, vleiend toespreken; hem
trachten over te halen.
‘a(e)ngaen’ (met den 3den naamv. van den persoon), iemand aanspreken, maar met het doel
om iets te verkrijgen. Verg. blz. 89, aant. 6.
Lees: gueden? Doch verg. b.v. 44a: Een luttel daer na sprack si den hillige cruce toe, en
STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Etymologie, § 123.
ommeniet, te vergeefs.
Deze zin loopt niet af; ook MATTHAEUS, Vita, 236, heeft dit gevoeld en de apodosis aldus
weêrgegeven: haddet hoer niet gedaen, enz.
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1)

rijken man, geheyten gerijt van rijsen, te besorgen wes hoer van noeden weer +
Want sij seer weekelick was - Ende dat hij hoer beschermer solde sijn, of hoer
enyghe last an queme, want hij niet veer ‖ van diepenveen en wonde: sie woldet +74d
2)
wal weder tegen hem verdienen . Welck hij ende sijn huysfrouwe trouwelike
a)
deden· want sie hadden daer ock wal iij dochteren int slot .
3)
- Ende hij vernam dat hem een banrudse hadde vermeten dat hij here Iohan
4)
van henevliets dochter wal weder van diepenveen crijgen wolde, het weer myt
5)
lieve of myt leede Of hij wolde sij heymelike daer heen stelen ende in echte nemen.
Hijr omme waernde gerijt van rijsen onsen pater ende gaf hem dit te kennen. Doe
6)
en dorste hij sie niet langer daer buten laten, mer hij liet sie daer bynnen by hoer
nichte kathrina van naeldewick. Ende hoer moder kierde weder te huys omme enen
anderen raet hijr in te vinden.
+
- Als hoer heer vader dese dinghe hoerde van sijnre dochter, waert hij soe ver‖ bolgen van groten druck sijns herten· ende wolde sonder toeven een deel volkes +75a
gesant hebben ten diepenveen om hoer daer myt gewelt heen te nemen Mer
7)
hoer moder ondervenget wijselick ende en hadde niet geerne gehad dattet cloester
in lijden gecomen hadde. Ende sie vant enen raet dat si toe windesem trecken
b)
wolde· tot alden vaderen, die doe daer vergadert weren om des capittels willen
Want sie ver-

1)

2)
a)

3)

4)
5)
6)

7)
b)

wes (eig. een 2de naamv., doch herhaaldelijk als 1ste naamv. voorkomende), wat. Zie VAN
HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 460, ƒ, en 463, c. - De tekst heeft ‘was’; MATTHAEUS, Vita,
236: wat.
sie - verdienen, zij wilde het hem wel weder vergelden.
Gerrit van Rijsen behoorde met zijne vrouw tot de ‘besten van deventer’, 117d. Daar heeft
hij gewoond, maar volgens LINDEBORN, Hist. episcopatus Daventr., p. 161, ook te Borgel,
eene buurtschap (DUMBAR, Het kerkelyk en wereltl. Deventer, dl. 1, blz. 19), gelegen ten N.
van Deventer, dus ‘niet veer van diepenveen’ (zie Kaart XI achter W.A. BACHIENE, Kerkelyke
geographie der Vereenigde Nederlanden, 4de stuk, Te Amsterdam, 1773). Over zijne drie
dochters, die nonnen in het Diepenv. klooster zijn geweest, wordt gehandeld 117d-126b:
Van suster dymme van rijsen ende van hoer twie susteren.
banrudse, edelman (inzonderheid benaming van een edelman in Brabant en Vlaanderen). Teuth.: b a e n r o t s e (banrits) of banerheer, baro; LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.:
b a n r o s (flandr.), Bannerherr. Zie verder het Mnl. Wdb. op ‘b a e n r o t s e ’.
Bijgeschreven.
heymelike daer heen stelen, schaken.
hij liet sie daer bynnen, d.i. hij gaf zijne toestemming tot de opneming in het klooster. Zie over
de ‘recepcio’ of ‘ontfanginge’ der novitiae in de Windesh. vrouwenconventen de Constitutiones,
pars III, cap. 1 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 282-285; verg. blz. 384-387).
‘ondervangen’ of ‘ondervaen’, voorkomen, verhinderen. Zie blz. 108, aant. 5.
Bedoeld wordt de jaarvergadering van het z.g. ‘generaal kapittel’ (Lat. capitulum generale);
zij werd gehouden in het klooster te Windesheim onder voorzitterschap van den prior superior,
en geopend op den tweeden, later op den derden Zondag na Paschen. Zie ACQUOY, Kl. te
Wind., dl. II, blz. 85-90.
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moede dat die vaders hoer alre best helpen solden· ende sie toech daer seer
1)
haestelic myt een deel gesyndes. Ende hoer heer gaf hoer mede enen notarius ,
die nernstelike solde merken op sijn vrouwe· of sie ock al hoer vlijt daer toe dede
+
dat sij hoer dochter weder creghe Want hij hadde al wat suspijciën op hoer om hore
goddiensticheit willen dat ‖ sie hoer beste hijr niet in en dede. Dese notarius bleef +75b
al bij sijnre vrouwen ende sach nernstelike op hoer, als hem was bevalen van
horen heren. Ende als sie dan toe windesem quam, vant sie die vaders daer
2)
3)
vergadert totten capittel. Daer gebeerde die vrouwe als ene lewynne· - want sie
conde spreken, alst hoer ten herten genck, als een man - Also datmen dat capittel
4)
op schorte · ende pater van windesem ende al die vaders toegen myt hoer ten
diepenveen om hoer te helpen an hoer dochter.
- Ende als dat kint vernam dat hoer moder weder gecomen was myt al den volcke
Soe genck sie haestelike hen ende nam der pryorynnen al heymelike den sloetel
+
5)
van den cloester Ende sie clam myt eenre suster al heymelic op dat he- ‖ melte
van der kerken. Ende sie nemen myt hem sant ende steene, op dat sie hem daer +75c
6)
mede hadden moghen weren, of daer yemant tot hem hadde willen comen Ende
sie toeghen die ledder na hem op, mer doe was sie toe lanck. Doe sneden sie die
ledder myt horen etemesse ontwie ende toegen sie doe voert op.
- Die prioer van windesem geboet der priorynnen dat slot op te sluten· doe wolde
7)
sie den sloetel halen, mer si en condes niet gevinden wat sie sochte. Ende sij was
genoech begaen ende en dachte niet datten dat kint hadde. Ende die moder ende
8)
hoer volck wolde daer in myt groter druusticheit , soe dat men dat slot op sloech.
+
Ende pater van windesem ende al die ander paters gengen mytter vrou- ‖ wen ende
+
myt horen gesynde om dat kint weder wt den cloester te halen. Behalven drie
75d
paters bleven daer buten ende en wolden gene oersaeke daer toe wesen dat
dat kint daer weder wt solde comen Dat was die pater van rugghe wt den briel Ende
9)
a)
van eymesteyn ende die pryoer van mariënboern . Dese drie stonden daer buten
ende segen op naden toern van der kerken. Ende daer segen sie een persoen in
myt witten gecledet ende sie meenden dattet

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
a)

notarius, schrijver, secretaris. Zie verschillende soorten van ‘notarii’ opgegeven bij DU CANGE,
Gloss. i.v.
vergar (einde reg.) dert.
‘geberen’ (= gebaren), zich aanstellen, te keer gaan.
‘opsc(h)orten’, schorsen (van eene vergadering); eig. opschorten, uitstellen.
Zie de aant. bij ‘hemelte’, 3b.
of, voor het geval dat, ingeval.
geuni (einde reg.) den.
druusticheit, onstuimigheid, hevigheid.
Bijgeschreven.
De hier genoemde Windesh. mannenkloosters zijn: Rugge bij Brielle, Eemstein bij Dordrecht
en Mariënborn of Mariëndaal bij Arnhem.
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1)

dat kint hadde geweest Mer dat kint noch die ander suster en quemen ny inden
toern. Daer omme ist te vermoden dattet des kindes enghel is geweest.
2)

+

3)

- Hoer moder ende dat ander gesynde trampeerden ende lieten seer verveerlike
+
daer bynnen Ende lie- ‖ pen hier ende sochten daer om rietschap dat kint van
76a
den hemelte te crijgen, mer sie en conden ghien gevynden. Doe worden sie noch
4)
a)
meer trubeert ❘ ende die vrouwe sprack onsen vader here iohan seer scharpelike
toe Ende ene van horen gesinde stont by hoer ende hadde sijn hant op sijn swert
ende nams waer, of hij hoer ock wat seggen wolde anders dan hem beliefde. Mer
onse hillige vader sprack hoer seer sachtmodelike toe ende segede· ‘vrouwe, wat
wildy dat ic doen sal? Wildy mynen hals, ic bin bereyt u den te geven; mer want dat
kint niet van hijr en wil, soe en wil ic daer niet toe doen.’ Doe dat die man hoerde,
toech hij sine hant van den sweerde. Ock segede onse vader dat hij liever hadde
+
dat diepenveen ter asschen toe verbrande dan dat hij daer toe helpen wolde dat
+
dat ‖ kint en wech queme Om dattet soe grote begeerte hadde onsen lieven
76b
heren te dienen. O waerachtige samaritaen ende hueder sijnre schapen, die
bereyt was sijn lijf ende al dat cloester dat hem te male suur was geworden te
5)
tymmeren, te waghen Eer hij een lemmeken van sijns heren cudde hadde gelevert
in der wolven hande!
6)
- Ende dit volck was lange arbeydende by dat wulfsel myt roepen ende onlede
7)
8)
ende ververlike beerende ende hadde daer alte geerne op geweest totten kinde.
9)
Ende een man van den meesten toe drijvers kreech ene ledder mede op te
clymmen. Ende als hij was opten iersten graet van der ledder geclommen· soe brack
+
10)
die graet Ende hij spranck van der ledder ende ontsach die wrake godes ‖ Ende
+
en vermat hem niet meer te moyen dat kint, want hij sach dat die hulpe godes
76c
myt hem was. Ende als ionfer lijsken sach dat sij begonden op te clymmen tot
hoer, soe riep sie tot hem ende segede: ‘Warde gy soe coene dat gy hijr

1)
2)
3)
4)
a)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ny (= nye, nie), in het geheel niet, volstrekt niet.
‘tramperen’, met de voeten stampen. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: t r a m p e n ,
sw. v. mit den Füssen stampfen. - Verg. Ndl. trampelen (DE JACER, Freq., I, 786).
‘verveerlike (= vervaerlike) laten’, er bevreesd, er beangst uitzien.
trubeert: 74a; verg. 152c.
Johan Brinckerinck.
MATTHAEUS, Vita, 238: eer dat hy.
onlede, drukte, gewoel, rumoer.
ververlike (= verveerlike, vervaerlike), verschrikkelijk, geducht.
‘beeren’ (= beren, baren), zich aanstellen, te keer gaan; verg. 75b: gebeerde.
een man van den meesten, een van de grootste, van de voornaamste.
‘ontsien’, vreezen, bang zijn voor.
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op clymmet, ic sal u soe smijten op u hovet mytten stenen, dat gy wal van hijr sult
1)
blijven. Ende en late gy niet of, ic sal mynen here vader dat oer van mynen hovet
senden.’ Ende mytdien sneet sij in hoer oer, soe dattet hoer alte seer waert blodende·
2)
3)
ende woldet of gesneden hebben, en haddet hoer die suster niet benamen , die
by hoer was. Ende als die moder dit vernam, soe riep sie· ‘lieve kint, comet tot my
+
of ende en doet u niet meer quades: ic wil u hijr laten ende niet meer ge- ‖ weldes
+
doen.’ Mer sie en geloefde den volcke niet ende en dorste niet of comen, eert
76d
hoer pater van windesem ende onse vader here iohan brinckerinck hieten doen.
Doe quam sie of myt der suster die by hoer was, van den hemelte, daer sie onder
4)
hem beyden allene hadden geweest· van des margens vroe· hent des avents
5)
ommetrint ix of x uren sonder eten of drincken . Ende den kinde hadde seer die
nese gheblodet van bangicheit des herten ende van groter hetten Want het was
6)
doe seer heyt ende swaer onder dat leydack te wesen. Ende dat kint was seer
vermoyt inder naturen, mer soe voel te starcker inden geeste· ende quam al
+
bebloedet of ende sprack totter moder ende segede: ‘Moder, en ist noch niet genoch,
soe sal ic nese ende mont of snijden ende sen- ‖ dent mynen here vader.’ Ende +77a
dit seggende sat sie dat mes op hoer nese. Als die moder dat blodige ansichte
7)
hoers kindes sach ende sine grote stanthachticheit Wiel sie ter erden ende segede·
‘lieve kint, laet af, ic wil u hijr laten·’ ende sie beswoegede al stijf. Ende lijsken van
8)
henevliet versprack sommyge van den paters, om dat sie merkede dat sie horen
olders in deser saeken gunstich weren· dat hem niet toe en behoerde als hoer
9)
dochte .
- Als die vrouwe van henevliet myt al den genen die myt hoer weren, hoer beste
gedaen hadde om hoer kint van daer te crijgen· soe was hoer arbeyt al toe vergeves,
10)
want Ihesus cristus hadde gestreden voer sine bruyt ende behielt die victorie.
+
Ende die vrouwe van henevliet toech weder tot horen heren myt al horen gesynde
+
mit ‖ groten drucke ende bangycheit Want hoer heer hadde hoer gedreyget:
77b
queme sie weder sonder sijn dochter, hij wolde sij doeden. Mer die notarius ende
ander guede

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

houe. MATTHAEUS, Vita, 238: hoefde.
ende.
‘enen iet benemen’, iemand iets beletten.
margen.
sonder eten of drincken; verg. 3c.
onder dat leydack, onder het leien dak. - Uit een en ander blijkt duidelijk, dat de door OPZOOMER
gegeven verklaring, Kl. v. Diep., I, 5, aant. 4 (hemelte, het kleine koor, de bidplaats, waar
men uit het klooster komen kon, zonder dat het publiek er toegang toe had) onjuist is.
Wiel, d.i. Viel.
‘verspreken’, berispen, beschuldigen.
dat - dochte, wat hun haars inziens niet betaamde.
Ihesu.
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1)

mans die hij hoer mede gegeven hadde· segede den heren starcklic dat sijn vrouwe
2)
3)
hoer beste gedan hadde om sijn kint weder toe brengen Mer dat kint en wolde
omme leven noch om sterven niet weder van diepenveen. Doe liet die here sine
4)
5)
6)
moet wat vallen op sijn vrouwe, mer hij was alte seer gestuert op sijn dochter
Soe dat hij hoer niet énen pennynck geven en wolde in langer tijt. Ende hijr omme
soe hadde sijn vrouwe een wijltijdes een hart leven by hem.
+
- Ende suster lijsabet hoer dochter bleef starck in horen gueden willen Ende
+
danckte onsen lieven heren dat ‖ hij hoer geholpen hadde in hore noet ❘ ende
77c
betroude hem toe dat hij hoer voert an wal helpen solde. Ende hadde onse lieve
7)
here dat kint niet vercaren ende gereygeert, het hadde onmogelick geweest dattet
stanthactich solde hebben gebleven Soe grote dinge als hoer solden hebben
8)
geboert nader werlt, als sie ock wal wiste. Want sie was cloeck ende verstendel
van naturen ende - na dat vleysch te spreken - solde sie hoer hijr al voel te sterven
9)
10)
hebben· als sie ock eens deels wal ondervonden hade eer die moder quam om
hoer te halen. Want si was seer levendich ende mochte quellike na kinder wijse
11)
langhe sitten, welck hijr doe al seer strenge was Want die officiën ende wtwendige
werke bynnen den slate niet en weren.
+
a)
- Suster El- ‖ sebe hasenbroecks hadde hoer verbaden dat sie geen duysch
+
12)
77d
spreken en solde sonder oerlof. Doe waert hoer eens quellike inder nacht, soe
13)
dat sie over most geven· ende sie en hadde geen becken oft ander rietschap, dat
14)
hoer noetdruftich was. Ende sie en moste geen duusch spreken, ende dat latijn
en conde sie niet wal. Doe riep dat kint ❘ ‘soror, spybus beckelus,’ ende maeckte
latijn als sie best conde, op dat sie niet ongehoersam en weer.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
a)
12)
13)
14)

Zie STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Syntaxis, § 443.
hoe.
De tekst heeft (ook 81c) ‘geda’, met een streepje boven de laatste letter.
moet, toorn, drift; eig. heftige gemoedsbeweging. Het woord is hier vrouwelijk; verg. LÜBBEN
e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: m ô t (m o i t , m o u t , m ù t ), m. (sellen f.).
‘sine(n) moet laten vallen op enen’, tegenover iemand zijnen toorn, zijne drift doen bedaren.
gestuert (= gestoort), verstoord, boos.
Bijgeschreven.
‘geboeren’ (= geboren), ten deel vallen, te beurt vallen, toekomen. Zie ook 79a: ende hoer
solde geboeren al die heerlicheit.
eens deels (blz. 3, Opschr.: eendeels), voor een deel, gedeeltelijk, eenigszins.
hade: 1b, 11b.
‘officie’, werkzaamheid.
Zie over haar 107a-117d.
inder (einde reg.) der.
ande (einde reg.).
Hier heeft eerst ‘conde’ gestaan, dat doorgehaald is, waarna ‘moste’ (mocht) er boven werd
geschreven.
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- Ende sie began guettijt hoer toevlucht te maken tot onser sueter vrouwen ende
hadde sie seer lief ende riep sie an in horen noeden Ende hoer en verdroet geen
arbeyt noch dienst hoer te doen ❘ ende hijr wies sie in van daegen toe daegen. Ende
+
wien sie in noeden wiste van bynnen of van buten, die plach sie te stueren tot onser
+
1)
78a
sueter ‖ vrouwen, want sie hadde dicke hoer hulpe vernamen .
- Ende als sie dan was in hoer xiiij yaer, soe worden hijr wal xviij susteren
a)
gecleedet des daghes na sante servacius dach . Doe waert suster lijsabet van
henevliet mede gecleedet, ende ock suster ermgert van lissen, die myt hoer ten
b)
diepenveen quam Ende suster lijsebet gijsberts , die suster lijsebet van henevliets
2)c)
nichte was Ende dat was int iaer ons heren m cccc ende xvj . Ende suster lijsebet
+
van henevliet genck vurichlike voert in dochden Als in oetmodiger gehoersemheit
ende in der mynnen godes ende hoers naesten. Want sie was sunderlinge trouwe +1416
3)
ende medelijdende op die armen ofte bedruckten· het weer bynnen den slate
of daer buten Ende sie quam hem te hulpe na horen vermoghen soe voel als sie
+
conde· het was overmyds hoer ‖ selven ofte een guet woert voer hem te spreken
+
4)
78b
by onsen oversten Want sie wal hadde besocht , hoe dat enen ellendigen
bedruckten herten te moede was Die sijn wille guet was, mer inden natuerliken
5)
d)
crachten ontbrack . Ende doe die officiën bynnen quemen , doe genck suster lijsken
mede tot allen oetmodigen swaren werken Ende arbeyde dicke meer dan sie wal
vermochte, so dat hoer by wijlen alte banghe waert in der naturen, want sie niet
starck en was.
6)
7)
- Ende als sie licht iiij of v iaer professie gedaen hadde, doe starf hoer enyge
e)
brueder Daer hoer olders ende sie alte seer in bedrucket weren. Doe began hoer
8)
9)
here vader weder te regineren om sijn dochter noch weder te crijgen · want hi en
conde hore niet vergheten. Mer hoer

1)
a)
b)
2)
c)
3)
4)
5)
d)
6)
7)
e)
8)
9)

‘vernemen’, ondervinden, ervaren.
Sante servacius dach (St. Servaas, Servaes bisscop) = 13 Mei.
Haar volledige naam is Lijsebeth (Elisabeth) Gijsberts van Haarlem; zie over haar 82b-85a.
De tekst heeft: m cccc (einde reg.) xvj.
Zie 79d, en verg. 159d-160a.
‘den’ staat tweemaal.
‘besoeken’, opmerken, ontdekken.
Die - ontbrack (te kort schoot). Verg. in het Latijn: ut desint vires, tamen est laudanda voluntas
(OVIDIUS).
Verg. 77c.
licht (= lichte), ongeveer.
perfessie.
Frank, gestorven in 1420. Zie blz. 139, aant. c.
regineren, op iets aandringen, over iets zeuren.
crijgen, nl. bij zich te huis.
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+

1)

guede ‖ moder stont hem menlike weder ende segede dat sie niet lijden en wolde
+
2)
78c
dat daer ene nonne omme horen heert solde gaen . Ende sie verwan horen
heren, nu myt guetlicheit, nu mit schelden, dat hij hem ten lesten toe vreden sette
3)
- Want hij sach doch dat hij niet wynnen en conde - Ende sie brachte hem daer
noch toe dat hij sijn dochter een groet guet maeckte myt besegelden brieven. Ende
sie plach iaerlix ene grote somme geldes ten diepen veen te senden by enen trouwen
baden· eer hoer here sijn dochter wat makede. Mer dat dede sie soe heymelike,
dattes niemant van horen gesynde en wiste Noch wy ock ten diepen veen en condens
+
niet volcomelike vernemen waer dattet heen quam Mer namaels worde ‖ wijs gewaer.
+
4)
78d
Ende sie sande hore dochter al heymelike enen troesteliken brief Als dat sie
gode wal mochte dancken dat hij sie wt der sundiger werlt geropen hadde Ende dat
hi sie hadde behuet van perikel, beyde der zielen ende des lijves Ende dattet hoer
5)
lief weer dat sie hijr ten diepen veen weer ende onsen lieven heren diende. Hijr in
toende die edele ridders vrouwe horen goddienstigen doegentliken gront Want sie
hoer meer verblijde dat hoer enyghe kint, dat eerfgename solde geweest hebben
van al hore heerlicheit ende groete guet Ende was geworden ene oetmodige bruyt
cristi ende een arm susterken Die hoer broet dagelix pijnde te wynnen myt horen
+
handen· gelijck den anderen armen cristi, daer sie hoer mede versellet hadde om
+
6)
79a
die liefte godes. ‖ Niet lange daer na dat hoer here gevredet was op sijn dochter,
soe starf dese guede vrouwe van henevliet Ende hoer volgede altehant hoer ionfer
7)
die camerier Ende die guede ridder besorgede sijn dochter myt gueden brieven.
a)
Ende na een tijt soe rustede hij ock in den heren Ende suster lijsebet bleef die leste
ende levede langest van hem allen. Ende aldus waerdet waer dat sie plach te seggen
in hore kintsheit Dat sie langest solde leven ende hoer solde geboeren al die
b)
8)
heerlicheit . Mer sine heerlicheit quam op sijnre

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
a)
b)
8)

stont hem menlike (= manlike) weder, weêrstond hem mannelijk, verdedigde zich flink
tegenover hem. MATTHAEUS, Vita, 240 seq.: stont hem merclike weder.
De zin is: zij wilde geene non in huis of over huis hebben.
niet, niets.
‘troestelike (= troostelike) brief’, troostbrief; Lat. litterae consolatoriae.
Deze zin loopt niet af; het is niet onwaarschijnlijk, dat na ‘groete guet’ eenige woorden zijn
uitgevallen. De verandering van ‘meer’ in ‘maer’ (MATTHAFUS, Vita, 241)is m.i. geene
verbetering.
‘op enen gevredet sijn’, met iemand verzoend zijn.
camerier (= cameriere), eene aan den dienst van eene vorstelijke of aanzienlijke dame
verbonden vrouw.
Johan van Heenvliet is gestorven in 1427. Zie blz. 139, aant. d.
Zie 70d-71a.
‘comen op’, komen naar, tot; dus komen in het bezit van. Zie 71a: ende alle die heerlicheit
o

sal op my comen, en verg. Mnl. Wdb. op ‘o p , I - als voorz. -, n . 10’ (dl. V, kol. 1650-'51).
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a)

1)

suster kinder , soe dat die armen ende ondersaeten van here Iohan van henevliets
2)
heerlicheit seer benauwet ende veronrechtverdiget worden Van suster lijsebets
+
neven, die in die heerlicheit gecomen weren. Ende sommyge van den schemelen
+
3)
79b
luden ‖ quemen ten diepenveen tot suster lijzabet ende beclageden hem alte
4)
seer dat sie horen guedertiernen heren verlaren hadden· ende hoer berve vrouwe
Ende dat sie nu weren in alten swaren lijden· dat hem geen noet en hadde geweest,
5)
hadde sie in hore heerlicheit gebleven Ende weer daer vrouwe van geworden , als
hoer myt rechte toebehoert hadde· ende sie beclagedent alte seer dat sie te cloester
6)
weer gegaen Ende sie beden hoer alte barmelick dat sij hem noch te hulpe wolde
comen, want sie weer ommer hoer rechte vrouwe. Ende suster lijsebet waert alte
seer beweghet myt medelijden op die arme bedruckte menschen Ende sie schreef
7)
enen brief myt oerlof hore oversten an hoer neven Sie bescheldende ende hem
8)
+
dreygende dat sie hem bete- ‖ ren solden ende wesen den armen guedertieren.
+
- Suster lijsebet van henevliet bewijsede hoer ock seer oetmodelick ende
79c
9)b)
doegentlijck Doe suster griete greven weder quam van bomel , daer sie langhe
priorynne hadde geweest. Ende begherde dat suster griete baven hoer inder oerden
mochte comen ende hijr omme arbeyde sie seer Ende bat daer onsen oversten
omme ende ock den pryoer van windesem, mer hem dochte anders guet.
- Dese suster griete greven was van den besten van wesele van rijken

a)

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
b)

Johan van Heenvliet heeft twee zusters gehad: Katharina, gehuwd met Heer Hendrik van
Naaldwijk, en Elisabeth. VAN LEEUWEN, Bat. illustr., blz. 981: Elisabeth van Heenvliet, hadde
te man Adriaan, Heer van Cruningen in Zeelant, aan welken sy de Heerlijkheid van Heenvliet
ten huwelijk bragt. - Verg. MATTHAEUS, Vita, 241, de aant.
‘ondersaet’ (= ondersate), onderdaan, onderhoorige.
‘veronrechtverdigen’, onrechtmatig behandelen.
‘die schemele (= schamele) lude’, de armen. LÜBBEN c. WALTHER, Mnd. Handwörterb. op
‘s c h a m e l , 2te Art.’: Unterthanen bezeichnen sich oft der Obrigkeit gegenüber als schamel
(wi armen schamelen undersaten); daher 2. = arm.
MATTHAEUS, Vita, 242: beruchte.
geworde.
sie - barmelick (= barmelike), zij baden haar zóó, dat zij haar medelijden opwekten.
‘enen besc(h)elden’, tegen iemand uitvaren, hem berispen.
‘dreigen’, waarschuwen.
bomel, Zalt-Bommel.
Bij VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Historie van 't Utrechtsche bisdom, dl. III, blz 4, lezen wij, dat
te Zalt-Bommel een nonnenklooster heeft gestaan, naar St. Maria Magdalena genoemd, en
dat in 1450 (dit jaartal kan niet goed zijn) ‘M a r g a r e t a d e G r e v i a ’ priorin is geweest
‘van dit konvent’. Verg. ACQUOY, Jan van Venray (Johannes Ceporinus) en de wording en
vestiging der Hervormde gemeente te Zalt-Bommel, 's Hertogenb. 1873, blz. 44.
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1)

eerliken luden ende sie was toe wesel nonne geworden van der derder oerden .
Mer omme dat sie onsen lieven heren geerne wat naerre geweest hadde, soe quam
a
+
sie ten diepen veen ) ende bat onsen pater om ene stede, ende hij was hoer
guedertie- ‖ ren. Sie was een erbaer oelt persoen ende genck so vurichlike voert +79d
in doechden, dat sie te hant meystersche daer buten waert. Doe sie ten diepen
veen quam, doe schreef men x. Ende doe men xvj schreef, doe waert sie choer
+
suster gecleedet myt suster lijsebet van henevliet. Ende sie was die derde nonne
die doe ghecleedet worden· ende dat geschiede des daghes na sante servacius +1410 1416
b
2)
dach ). Mer sie en conde hoer niet gelijden dat sie nonne ghecleedet was Ende
c
arbeyde daer na dat sie des anderen yaers conversynne ) waert. Ende niet langhe
daer na waert sie toe bomel gesant int slot omme daer pryorynne te wesen. Ende
daer waert sie weder omme nonne gecleedet Mer nochtans niet verbonden te wesen
3)
+
totter reguliers getijde , die men daer noch ‖ niet en hielt. Ende sie genck hem allen
+
voer myt gueden exempel In oetmodicheit, verduldicheit ende in anderen,
80a
doechden, dat sie die susteren alte lief hadden Ende sie hielt hoer huys in alten
gueden vrede ende stilheit. Ende als sie daer wal XXV yaer priorynne geweest hadde,
soe waert sie toe male sieck· ende was doch oelt ende cranck ende en conde der
4)
gemeenten niet wal langer volgen. Soe begerde sie vanden susteren dat sie hoer
5)
oerlof wolden geven , want sie hem doch niet langer nutte en weer Noch dat
6)
reygement niet langer en conde gedragen om hore cranckheit willen. Ende dat
7)
nemen hoer susteren druckelic , want sij hadden sie sunderlinge lief ende hadden
sie geerne geholden al

1)
a
b
2)
c

3)
4)
5)

6)
7)

van der derder oerden, d.i. van de Franciscanen van de derde orde (Lat. tertius ordo de
poenitentia).
De kloosterlingen te Diepenveen behoorden als leden der Windesh congregatie tot de orde
van St. Augustinus.
Zie 78a.
‘hem geliden’ (hetz. als ‘hem liden’), het uithouden.
Wie eene te zwakke gezondheid had of een te weinig geletterden geest, wie m.a.w. zich
minder geschikt gevoelde voor de dagelijksche kerkdiensten en den letterkundigen arbeid
der koorzusters, mocht conversin worden en had als zoodanig de practische
kloosterwerkzaamheden - den handenarbeid en het ambachtsbedrijf - te verrichten. Verg.
ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 112.
Zie, behalve de aant. bij ‘conversynne’, 54a: over de converszusters in de Windesh.
vrouwenkloosters de Constitutiones, pars IV (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 309-313);
over hare ‘professio’ l.l., cap. 2 (Arch., blz. 310).
Verg. 80b: die reguliersche ghetijde.
‘die gemeente’, de kloosterlingen.
‘enen oerlof (= orlof) geven’, iemand zijn afscheid of congé geven, dus hem ontslaan uit of
(gelijk hier ter plaatse) ontheffen van zijne bediening of betrekking. Verg. in de volg. kolom:
geapsolveert.
gedargen.
druckelic (= druckelike), zóó dat men zijne droefheid laat blijken; dat - druckelic, daarover
waren hare (mede-)zusters bedroefd, dat vonden zij jammer.
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+

hoer leven. ‖ Mer sie en liet niet of, eer sie vercregen hadde dat sie begeerde Ende
+
sie waert geapsolveert ende quam weder ten diepenveen.
80b
- Soe bat suster lijsebet van henevliet onsen pater ende den prioer van
wyndesem dat sie baven hoer moste staen in den choer Ende voert in allen
a)
ordynanciën der oerden· want sie doch ierst nonne voer hoer gecleedet was Ende
b)
ock namaels nonne ende prioerynne professyt was. Ende suster griete weerde
hoer vromelick ende segede· al was sie nonne gecleet, sie was doch conversynne
1)
2)
professyt Ende sie en hadde dat habijt der nonnen niet ontfangen om die
3)
+
reguliersche ghetijde te holden· mer omme dat sie horen susteren gelijck moste
+
we- ‖ sen in den habijte. Ende dese strijt bevyel seer wal onsen vaderen. Ende
80c
suster griete bleef die nederste van den nonnen die myt hoer professie gedaen
hadden, als sie begeerde Ende sie en wolde ock genen stoel hebben in den groeten
4)
choer, mer sie lach oetmodelike voer der banck op der conversynne choer by den
c)
ongecleeden .
- Sie en hadde hoer ierste oetmodicheit, gehoersamheit, onderdanicheit ende
ander doechden niet vergheten, al hadde sie wal XXV iaer priorynne geweest. Mer
sie bewijsede hoer also stichtelic, sachtmodich ende vreedsam Dat men ny en
+
vernam bynnen den soven yaren dat sie weder ten diepen veen quam Dat sie yet
+
5)
80d
berichte of wat totten dingen segede ‖ Mer sie genck eenvoldelike ende
schemelike heen ende gaf hoer tot onsen lieven heren.
- Sie was oelt ende cranck ende genck beven; nochtans was sie seer geringe op
d)
des nachtes ter metten ende ter prijmetijt . Ende haestelike quam sie op hoer
stedeken inden choer om hoer gebet te spreken Ende hoer te verenygen mit onsen
6)
7)
lieven heren , die sie cort wolde halen tot sijnre ewigher ruste. Want na soven
yaren dat sie van bomel quam,

a)
b)
1)
2)

3)
4)
c)
5)
d)

6)
7)

Namelijk te Wezel: zie 79c.
Zie 79d.
sie - professyt. De zin is: de meer nederige werkkring van conversin, dien zij vervulde, was
immers hare eigenlijke bediening, haar wezenlijke betrekking.
dat habijt der nonnen, d.i. wat in de Constitutiones, pars III, cap. 1 (Arch. v. Ned. kerkgesch.,
dl. V, blz. 284; verg. blz. 386) genoemd wordt ‘habitus religionis’, het ‘habijt der heiligher
religien’.
die reguliersche ghetijde; Lat. horae regulares. Verg. 79d.
Lees: conversynnen?
Zie de aant. bij ‘choer’, 18d.
‘iet berichten’ (= berechten), op iets aanmerkingen maken.
Zie over den tijd, waarop in de Windesh. vrouwenkloosters de metten werden gelezen of
gezongen, de Constitutiones, pars II, cap. 8 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 279; verg.
blz. 378). - Met betrekking tot de priem komen hier in aanmerking de woorden, reeds geciteerd
in de aant. bij ‘prijm tijt’, 45a: Toe vijf uren luyt men ter prime des werckliken daghes; des
heilighen daghes na ghelegentheit der metten een wenich voer of na vijfve (Arch., blz. 416).
‘hem verenigen m.o.l.H.’ is een term der devoten. Verg. MOLL, Joh. Brugman, dl. II, blz. 325:
ende verenigen hem mit Gode.
cort (= corte), binnenkort, weldra.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

155
1)

waert sie swaerlike sieck Ende voer van deser ellendiger werlt tot horen lieven
brudegom, den sie lange yaren hadde gedient Want sie was al over hoer lxx iaren·
+
ende hadde wal xxxiiij yaer inder oerden geweest behalven die tijt die sie daer buten
+
a)
81a
wonde Ende hadde ‖ ock in die derde oerde geweest . Sie starf int yaer ons
+
heren m cccc ende 1.
- Ende onse lieve here vijsitierde suster lijsebet een deel yaren voer hore doet +1450
myt siecheit, soe dat sie dicke toe bedde lach ende ock in hoer hillige ampt Soe
dat sie den convente niet volgen en mochte, want sie was stadelike inden sieckhuys
2)
In welker tijt sie nochtans vlijtich was hoer hantwerck te doen, als sie yeet
3)
vermochte. Sie plach dat hillige doemte te vercijren ende die ornamenten der hilliger
4)
kercken te besticken ende te neyen, sittende in den bedde. Ende sie heeft die
schone crone gemaket, die onse suete vrouwe des hochtijdes opt hovet heeft. Ende
+
5)
dat dat belde so verguldet is ende dat sie die schone vermaelde ‖ casse heeft, dat
+
6)
b)
81b
hevet sie alte male besaeket . Ende dat wy van sante annen holden, dat heeft
sie gedaen. Want sie hadde onse suete vrouwe alte sunderlinge lief· ende was hoer
seer devoet Ende wat sie hoer ter eren doen conde, dat en was hoer geen verdriet.
Ende sie plach onse suete vrouwe te bidden dat sie hoer ummer niet en liete sterven
c)
sonder op horen dach Ende sie betroudet hoer ock toe, als sie plach te seggen.
Ende onse suete vrouwe en weygerde hore ynniger dienreschen niet dat sie van
+
d)
hoer begeerde. Want int iaer ons heren m cccc ende lij was hijr ene sware sterfte ,
+
in welker sterften suster lijsebet van henevliet byna mytten
1452

1)
a)
2)
3)
4)
5)
6)
b)

c)

d)

Ontbreekt bij MATTHAEUS.
Zie 79c.
hantwerck, vrouwelijke handwerken.
dat hillige doemte (= heilichdoemte; Mnd. hillichdomete), de heilige voorwerpen; Lat. res
sacrae.
besticken, van borduursel voorzien.
casse (niet ‘cussen’, zooals MATTHAEUS, Vita, 244, heeft), kast; reliquiekast, reliquieênschrijn.
KIL.: k a s s e , h e y l i g h d o m k a s s e , ferculum, feretrum siue pheretrum.
‘besaken’ (van ‘sake’), beredderen. Verg. 97b.
De moeder van Maria; de vader heette Joachim. Hunne namen komen o.a. in de apocriefe
Evangeliën voor; zie De apokryfe Evangeliën (naar de nieuwste uitgaven van C. TISCHENDORF
vertaald door L. van Cleeff en C.P. Hofstede de Groot), Amsterdam, 1867, passim.
De Heer M. LINDENBORN, predikant te Babyloniënbroek, schrijft in de Stemmen voor Waarheid
en Vrede, jaarg. 1901, blz. 1234, het volgende (in een belangrijk artikel D e
M a r i a -v e r e e r i n g ): Maria kreeg [nl. in de ME.] ook haar eigen dag. Gelijk de Zondag
aan Christus was gewijd, wijdde men aan Maria den Zaterdag, want evenals de Zaterdag de
poort is naar den Zondag, is Maria de poort naar 't hemelrijk. - Zie vooral H. ALT, Der christliche
Cultus nach seinen verschiedenen Entwickelungsformen und seinen einzelnen Theilen
historisch dargestellt, Berl. 1843, S. 522.
Ongeveer twintig zusters zijn in 1452 te Diepenveen aan de pestziekte bezweken. Zie 138a-b,
en vooral 145c-163c: D i e s u v e r l i k e n d r o e m .... v a n d e r g r o t e r b r u l o f t ,
die ten diepenveen wesen solde.
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1)

a)

b)

iersten bevyel op sante willibroerdus ‖ avent . Ende op sante martijnus avent
+
2)
81c
quam tot hoer een meyster , of hij hoer yeet helpen conde - Want sie hadde een
3)
swel inden hals ende hij hadde wal vaeker tot hoer geweest ende sijn beste gedan
-· mer hij merckte dat geen hape tot horen leven en was. Soe riet hij dat men sie
mytten sacramente der hilliger kerken besorgen solde. Doe legede sie hoer hande
devotelike te gader ende neygede hoer hovet reverencelic totten meyster, hem
danckende dat hij sijn beste gedaen hadde - Want sie niet wal spreken en conde
4)
omme des seers willen - Ende kierde hoer rechtevoert omme toter want, daer onser
+
liever vrouwen belde henck Ende beval hoer alte male myt groter ynnicheit onser
‖ sueter vrouwen. Ende doe waert hoer sonder toeven hoer hillige ampt gedaen. +81d
Ende des anderen daghes als op sante martijns dach quam onse weerdige pater
5)c)
here Ludolphus van campen int sieckhuys omme die sieken te berichten. Mer
6)
suster elijsabet van henevliet en mochte dat hillige sacrament niet in laten gaen
om des halses willen, soe dat siet niet myt den anderen en ontfenck. Ende onse
pater liet hoer dat hillige sacramente sien, welck sie anbede myt groter oetmodicheit
ende reverenciën Ende hij troestede sie daer mede, als dat hine hoer geerne geven
7)
wolde alst beter weer Want hij was sunderlinge guedertieren den sieken· ende
+
nacht ende dach bereyt wie sijnre behoefde sonder wtnemen der personen Als eene
+
trouwe ‖ vader ende een guet hierde niemant schuwende omme verveerlicheit
82a
8)
der sieckten , alst noet was. Ende des myddages ommetrint één ure, als die
9)d)
susteren te collaciën

1)
a)
b)
2)
3)
4)
5)
c)
6)
7)
8)
9)
d)

‘bevallen’, bedlegerig worden.
Sante willibroerdus avent = de dag vóór St. Willebrord (7 November).
Sante martijnus avent = de dag vóór St. Maarten, nl. vóór ‘sant Martijnus dach inden winter’
(11 November; zie 82a-b). Verg. de aant. bij ‘sante martijns dach’, 17d.
meyster (= meester), geneeskundige in het algemeen; hier heelmeester, chirurg.
De tekst heeft (evenals 77b) ‘geda’, met een streepje boven de laatste letter.
‘seer’, (ook 136d), zweer, verzwering; Eng. sore. KIL. ulcus, scabies.
Met rooden inkt onderstreept.
D.i. pater Ludolphus confessor, bedoeld 19c en met name genoemd o.a. ms. 8849-'59, fol.
163r.
ende.
Bijgeschreven.
omme - sieckten, om het verschrikkelijke, het geduchte of gevreesde karakter der ziekte.
collaciën, eene collatie, d.i. eene vrije (niet aan de eischen der homiletiek beantwoordende)
godsdienstige toespraak, houden of aanhooren.
Voor de beteekenis van ‘collatie’ verwijs ik naar DUMBAR, Analecta, tom. 1, p. 185: Non faciebat
[scil. Iohannes Hatten] declamationes aut diuisiones more predicatorum, ne scilicet exhortatio
eius atque monitio c o l l a t i o n i s amisso nomine s e r m o n i s nomen acciperet. - Zie verder
o

het Mnl. Wdb. op ‘c o l l a c i e , n . 2’; ook MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz. 12, aant., 184, aant.
1, en Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. II, blz. 167, 397, st. III, blz. 345 volg.
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weren om dat woert godes te horen Doe sprack suster lijsebet van henevliet totter
a)
1)
sieckwaerster ende segede: ‘ic beswoege alte male.’ Doe vraghede hoer die
2)
sieckwaerster , of men die susteren solde laten halen· sie antwaerde: ‘ya.’ Ende
als die susteren weren gecomen, soe bewiste sie hoer noch· ende lach myt alten
vrendeliken ansichte Ende gaf horen zaligen geest also suetelick, dat men niet en
merckte dat sie één lit vertoech of hoer ansichte versatte. Ende onse suete vrouwe
3)
b)
+
vervullede hoer begerte , want sie starf op enen saterdach Int iaer ons heren m
+
c)
+
82b
cccc ende lij, op sant Martijnus dach ‖ inden winter Als sie xlix iaer oelt was,
+
d)
1452
ende hadde xxxvj yaer inder oerden geweest . Ende suster armgert van lissen,
die myt hoer ten diepenveen quam, die cleede hoer hillige licham myt alte groter
droefheit Want sie malcanderen sunderlinge mynden. Ende sie is begraven in hore
twyer nichten graf, als suster kathrina van naeldewick ende hore suster grieten In
e)
die noertsijde des transes by der capellen doer .
- Item, myt suster armgert van lissen ende suster lijsebet van henevliet waert noch
4)
een ander gecleet, dat hore twyer nichte was· ende hiete suster lijsebet gijsberts
f)
van haerlem Ende was ene van den besten van haerlem Ende ene van den oldesten
+
susteren, eer dat cloester waert ‖ geslaten. Ende sie was van gueder ridderschap
+
ende hoer vader was borgermeyster to harlem in hollant ende die overste van
82c
der stat. Ende lijsebet sijn dochter, dat ene dertene ionfer was, genck op dat
g)
beginen hof to haerlem ende waert daer ene begine Meer dienende hore synliker

a)

1)
2)
3)
b)
c)
d)

e)
4)
f)
g)

Zie over de ‘infirmaria’ of ‘siekenwaerster’ (ook ‘sieckwaerster’) in de Windesh.
vrouwenkloosters de Constitutiones, pars II, cap. 6 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz.
273-275; verg. blz. 372-374).
vraghe (einde reg.).
De woorden ‘ende segede - sieckwaerster’ ontbreken bij MATTHAEUS.
verullede.
Zie 81b.
11 November. Sante Martijnus in den sommer (translatio s. Martini, Martijns verheffinghe)
werd gevierd op 4 Juli.
De opgave ‘Elis. van Heenvliet is non geworden in 1427’ (VAN LEEUWEN, Bat. illustr., blz. 981;
MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 228; VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en
gestichten van Deventer, dl. II, blz. 177) blijkt dus onjuist te zijn; hare inkleeding heeft plaats
gehad 14 Mei 1416 (zie 78a).
Zie 64d.
MATTHAEUS, Vita, 245: Gerrits.
Zie 78a.
Het begijnenhof te Haarlem is in het laatst der 13de eeuw door Arnoud van Sassenheim
gesticht, den grondlegger tevens der vermaarde abdij Leeuwenhorst of Ter Lee in de nabijheid
van Noordwijk. Zie RÖMER, Kloosters en abdijen van Holland en Zeeland, afd. I, blz. 243 volg.
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1)

genoechten dan onsen lieven heren Want sie was te male verweent ende curyoes
2)
in allent dat sie gebruckte.
- Ende als hoer vader doet was, quam hoer moder tot hoer mytter wonne. Ende
3)
sie dienden gode in groter leedicheit nader naturen, als hem luste. Mer sie hadde
a)
enen bruder in onser oerden toe arnhem int reguliers cloester , dat een strenge
+
vurich man was Ende was daer lange tijt pryoer int cloester. Dese pryoer ‖ arbeyde
+
lange tijt om sijn suster te bekieren ende te trecken tot enen anderen staet van
82d
leven Daer sie onsen lieven heren nare mochte comen. Ende sie consentierde
hem daer in, want sie hadde den brueder sunderlinge lief. Ende sie quam myt sinen
raede ende hulpe tot onsen weerdigen vader here iohan brinckerinck myt hore
moder om een stede te bidden Ende hij was hem guedertieren ende oerlofde hem
4)
hijr toe blijven. Ende suster lijsebet was wal van xxxiij iaren, ende het was int
b)
anderde iaer dat diepen veen ierst begonnen was . Ende het was doe hijr te male
strenge ende swaer van arbeyde· des die moder ende hoer dochter ongewonne
5)
+
weren. Ende der wrouwen began seer banghe te warden ende hoer en genoegede
+
hijr niet te ‖ blijven, wantet hoer hijr alte swaer ende scharp was.
83a
6)

- Op een tijt stont sie ende sach, hoe bederflike dat die susteren ende bruders
7)
8)
arbeiden in eerde te dragen ende stubben wt te raden ende dier gelijck. Ende sie
kierde hoer ter eenre sijden ende ter ander ende sach dat sie alle in swaren arbeyde
weren ende segede tot hoer selven: ‘Al een cruce, al een cruce!’ Ende onse vader
here iohan en was niet veer van hoer ende hoerde dit ende segede tot hoer: ‘Vrouwe,
wat ist dat gi segget? ist al een cruce, dat gy siet ❘’ ende sie segede: ‘Ia here, ic en
sach deses cruces ny gelijck, dat hijr is.’ Ende hij segede: ‘vrouwe, en wiste gy niet
dattet hijr een cruce was? En segedy niet dattet cruce baven der poerten stont, doe
+
gy hijr quemen? Ende en sochte gy dat ‖ cruce niet, wat wolde gy dan hijr doen?’
+
Ende sij en conde hoer niet gelijden ende kierde weder toe huyswert.
83b
- Ende sij hadde noch enen anderen sone behalven den prioer· die

1)
2)
3)
a)
4)
b)
5)
6)
7)
8)

curyoes (= curioos), kieskeurig, veeleischend; Hd. wählerisch.
Zie Mnl. Wdb. op ‘a l , 1ste art., I’ (dl. I, kol. 311).
‘le(e)dicheit’, ijdelheid.
Namelijk in het Windesh. mannenklooster Mariënborn of Mariëndaal.
nit.
Het klooster te Diepenveen is in 1401 gesticht (112c).
wrouwen, d.i. vrouwen.
bederflike (van ‘bederve’, nut), eig. zooals noodig is; hier goed, flink. Hd. tüchtig.
‘stubbe’, boomstam. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb: s t u b b e , sw. m. Baumstumpf;
GALLÉE, Woordenlijst: s t o b b e , v., boomtronk.
‘uteraden’ (= uteroden), uitroeien.
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1)

corts toe mariënboern int cloester gegaen was om daer te blijven Den die brueders
lief hadden· ende sine wanderinge behagede hem wal. Mer als hij hoerde dat sijn
2)
moder weder te huys wolde, soe en wolde hij hoer niet begeven Ende wolde weder
omme te huys trecken, daer die brueders seer in bedrucket weren Want sie hem
alte geerne geholden hadden, mer hij en wolde daer niet blijven· ende toech mit
sijnre moder weder omme Ende onder weghen verdranck hij. Ende die moder viel
+
in alten swaren sieckte, soe dat sie ‖ wal iij yaer toe bedde lach. Ende hoer sone
+
die pryoer en hadde gene cleyne sorghe ende verdriet van hoer Om hoer te
83c
besorgen die hoer dienden nacht ende dach· ende al dat sie behoefde. Al hadde
sie noch guedes genoech· hij moste nochtans hoer besorger wesen. Dese guede
3)
vrouwe meende dat cruce te vlien, ende het volgede hoer soe voel te meer na.
- Ende hoer sone die prioer was alten vurigen oetmodigen man Ende en schude
giene swaer oetmodige werke myt den brueders te doen. Want hij stont eens in dat
sacreet ende halp dat den bruederen schone maken. Ende hij hadde den bruderen
+
verbaden dat hem niemant wijsen en solde, of hem iemant sochte· op dat hij soe
niet gehindert en worde dat ‖ oetmodige werck toe vollen brengen mytten bruders. +83d
Ende bynnen der selver tijt quam daer al die raet van deventer om ene sunderlinge
saeke ende begeerden den prioer te spreken. Ende als hem die brueders den prioer
4)
soe geringe niet en haelden, soe gengen sie selven omme ende seghen na hem.
Ende als sie quemen by dat sacreet, soe segen sie hem. Ende sie spreken hem an
5)
ende segeden· ‘here prioer, wat soecket gy daer?’ Hie riep blijdelike weder tot hem
ende segede· ‘dat hemelrijck, dat hemelrijck!’ Ende sie worden seer in hem gestichtet.
- Ende sijn suster lijsebet en wolde geenssyns weder kieren van diepen veen.
Mer sie verwandelde myt groter vuricheit hoer voergaende ledighe leven· in een
+
oetmodich arbeydelic leven Ende sie mynde seer die gewari- ‖ ge doechden ende
hadde soe grote begeerte onsen lieven heren na te volgen in oetmodicheit ende +84a
verworpenheit Dat sie hoer natuer in haete scheen te hebben Want sie en liet
6)
7)
hore natuer geen guet geschien nacht noch dach : soe hart was sie hoer selven.
Hoer beste cost was

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

corts, kort geleden, onlangs.
‘enen begeven’, iemand in den steek laten, hem aan zijn lot overlaten.
dat cruce (in overdrachtelijken zin gebruikt; verg. 83a), het kruis, het lijden; de moeiten en
wederwaardigheden des levens.
‘ommegaen’, rondgaan, de rond(t)e doen.
Zie VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 438.
guetgeschien (in één woord).
‘die nature in hate hebben’ (ook 113b, 132b) en ‘der nat. geen goet en laten gescien’ zijn
termen der devoten ter aanduiding van de (zinnelijke) natuur haten, die natuur niet tot haar
recht laten komen; dus het eigen ik dooden. Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 291-294.
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1)

a)

moes bry , bonen ende melck· ende dat graveste dat sie inder schotelen vant,
daer was sie soe geringe mede heen Dattet den anderen susteren die by hoer seten,
dicke pijnlick was. Ende als hoer een ander daer in voer quam, soe dochte hoer dat
hoer groet onrecht was geschiet.
- Nummer en dranck si wijn - ende dat hadde sie vercregen myt oerlof ons paters
+
-, als of si daer niet wal van en voer Mer sie dedet van apstinenciën. Sie hadde
+
grote be- ‖ geerte int slot te wesen; mer soe lange alst onsen weerdigen vader
84b
here iohan brinckerinck niet guet en dochte, so leet sie hoer oetmodelic Ende
b)
2)
was vestiaria daer buten ende diende stichtelike ende vredsaemlijc priesteren·
bruederen ende susteren, na dat sie hadde ende vermochte. Ende inden iaer ons
+
heren m cccc ende xv soe waert sie conversynne gecleet, als sie was by hoer 1
+
c)
1415
iaren . Ende doe gaf sie hoer soe veel te vurichliker te oefenen in den leven ende
lijden onses lieven heren Als sie doe onbecummerder was van alre onlede ende
3)
officiën. Ende sunderlinge was sie sorchvoldich tot hore doet toe voer hoer oerde
ende statuten.
+
- Sie en bleef niet lange na hoer pruevel yaer sonder officie Want sie verwaerde
+
4)
5)
84c
den ‖ moeshof ende den bomgaert mytten avet ende die barnynge daer hem
die susteren by warmden, daer sie den susteren soe mynlike in diende. Ende dicke
6)
angreep sij dat barnende holt ende die heyte calen myt bloten handen ende schicte
dat vuer te rechte Soe dat die susteren verschricket worden ende sorchden dat sie
d)
hoer brande. Soe lachgede sie goddienstelic ende segede dat sies niet en gevoelde
Want die hande weren hoer soe dorre, hart ende crom van langen ende swaren
arbeyde, daer sie hoer niet in gespaert en hadde. Sie was seer vlijtich·

1)

a)

b)

2)
c)
3)
4)
5)
6)
d)

moes bry (= moesbri), brij, pap van gekookte moeskruiden of groenten. - Of moet gelezen
worden: moes (de eene of andere meelspijs), bry? Verg. in het Mnl. Wdb. (dl. IV, kol. 1807)
de opmerking: Meermalen komt m o e s in dezen zin voor als ‘spijs van de armen’.
Zie over de ‘grove spijzen’, die de Windesheimers gewoon waren te gebruiken, ACQUOY, Kl.
te Wind., dl. II, blz. 287-288. Zoo wordt ook van G. de Groote medegedeeld, dat hij was ‘sober
van eten ende grave spyse nemende’, Colacien v. Claus v. Euskerken, fol. 122r (Arch. v.h.
Aartsbisdom Utrecht, dl. XXVII, blz. 423; verg. dl. XXVIII, blz. 33, aant. 4).
Zie over de ‘vestiaria’ of ‘cleder(ver)waerster’ (opzichteres over de kleeding) in de Windesh.
vrouwenkloosters de Constitutiones, pars II, cap. 7 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz.
275-277; verg. blz. 375-377).
Zie de aant. bij ‘susteren daer buten’, 74a. Verg. in dezen zelfden volzin het tegenovergestelde:
int slot.
Verg. 82d en 85a.
Bijgeschreven.
avet (= ovet), ooft.
barnynge (= berninge), brandstof.
‘cale’ (= cole), kool, kool vuur; in het meerv. steenkool.
Zie over de eigenaardige opvattingen der devoten aangaande het lachen ACQUOY, Kl. te
Wind., dl. II, blz. 296, aant. 10. Verg. 27d-28a: ‘Lieve here, behoedet ons yo voer sunde ende
voer dat ydele lachgen!’
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1)

radich ende trouwe te bewaren dat gemene guet van hore officiën Ende nochtans
den susteren genoch wesende na horen vermogen.
+
- Als sie hulpe behovede tot hore officiën, soe arbeyde sie selven soe vurichlike
+
2)
84d
Ende genck soe wackerlike voert myt enen crummen rugge ende hoefde van
olderdoem Dat niemant diet vermochte, trachlike en dorste voert gaen, sunderlinge
die iongen. Nochtans hulpen hoer die susteren geerne omme hore goddiensticheit
willen ende onsuekelicheit hoers selves.
- Sie was genoechsam ende dancber wes men hoer gaf ende en clagede niet
lichtelic, als hoer wat ontbrack Ende dede hoer groet gewelt, alst wal scheen doe
3)
sie doet was· want doe vantmen onder hoer culte een groet bluck Daer sie myt
eenre seerre sijde op plach te rusten.
+
- Sie was ock seer lijdsam in hore lester sieckten· ende sie starf myt groter vuricheit
+
4)
a)
5)
85a
op ‖ sante lebuijnus dach na none· ende is begraven in den vrijthof . Sie starf
+
int iaer ons heren m cccc ende xli, als sie was ommetrint lxxiiij yaer oelt Ende xiiij
+
iaer was sie daer buten· ende xv yaer in der oerden.
1441
+
- Int iaer ons heren m cccc ende ix quam ock een erbaer Ionfer van staveren,
+
geheyten stijne toelners, ten diepenveen, als sie was by hoer xx iaren. Sie was
1409
6)
van gueden erbaren olders nader werlt ende seer costel was hoer getuuch nader
vriescher manieren Als silveren gordelen, groete silveren knoepen· haeken ende
7)
spannen - ende al van silver -, die sie mede brachte. Ende sie was een alten
8)
werliken ionfer ende te male cloeck ende verstandel van synne. Ende sie en
+
mysbructe niet die natuerlike gaven die hoer van gode ‖ gegeven weren, na dien
dat sie toe cloester gegaen was. Ende daer omme verdiende sie by der graciën +85b
godes te comen tot enen hilligen leven Op dat also naden woerden ons lieven

1)
2)
3)
4)
a)
5)
6)
7)

8)

radich, met overleg werkende; dus huishoudelijk, spaarzaam.
crumen.
culte (= culcte; Mnd. kolte), matras, kussen, peluw. MATTHAEUS, Vita, 248, in margine: Culcitra,
pulvinar.
Met rooden inkt onderstreept.
25 Juni of 12 November (St. Lebuïni translatio; zie MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv.,
dl. II, st. III, blz. 252).
vrijthof, omheinde of afgesloten ruimte, tuin (vooral om eene kerk, doch niet uitsluitend).
getuuch, kleeding, tooi; eig. alles wat tot de uitrusting behoort.
‘spanne’ (hetz. als ‘spange’), eene soort van gesp. Zie DUMBAR, Het kerkelyk en wereltl.
Deventer, dl. I, blz. 441. - Verg. het meervoud ‘spangen’ in Hoogl. 1: 10, 11; de nieuwe [d.i.
de z.g. Leidsche] vertaling van het O.T. heeft hier ‘hangers’, met de toelichting: hangers, in
de ooren of aan den hoofdtooi bevestigd.
‘werlijc’, wereldsch, wereldschgezind. Onder ‘werlike menschen’ (zie MOLL, Joh. Brugman,
dl. II, blz. 277; verg. dl. I, blz. 52, 59 volg.) heeft men te verstaan personen die, ofschoon niet
aan losbandigheid zich overgevende, steeds met de wereld medegaan in genietingen, in
weelde, opschik, enz. - De verklaring ‘werlick, aanzienlijk; eig. wereldlijk’, voorkomende blz.
3, aant. 5, is derhalve niet juist.
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heren hoer ponde mochten warden geoeket, daer hij secht: ‘Die wat heeft den
a)
salmen geven, ende hij sal overvloyen.’
- Sie sette hoer crachten soe vromelike te werke sonder sparen ende suekelicheit
1)
2)
hoers selven · soe dat sie die ierste ende die leste was in allen swaren ende
oetmodigen werken. Ende soe wat niemant geerne en dede, daer waert sie tot
geropen Ende sie angrepet blijdelick ende tastede al naden snoedesten. Sie was
seer barmhertich ende medelijdende op die gene die sie in becaringe ende in lijden
+
wiste. Ende sie hadde alten ynnigen, vurigen ‖ ende devoeten herte tot onsen lieven
+
heren Ende sijn hillige leven ende lijden plach sie dagelix te overdencken ende
85c
hoer daer in te oefenen tot al horen swaren arbeide Soe dat sie selden wtter
3)
myssen genck, hoer tranen en bleven daer staende. Ende sie was vaeke dat hoer
giene mysse en mochte geboeren om des arbeydes willen. Ende al hadde sie hoer
daer groetelick in te lijden dat sie hoer soe vele myt den wtwendigen dingen
becummeren moste Nochtans soe leet sie hoer daer oetmodelic in. Ende sie was
een wijltijdes meystersche daer buten, ende die susteren hadden sie alte lief Ende
+
4)
5)
sie was den susteren seer troestelic, sunderlinge den nyen crancken of becaerden
+
menschen. ‖ Mennyge nacht was si dat sie niet en sliep; so genck sie tot
85d
sommygen, die sie wiste dat in bangycheit weren Ende troeste sie, myt horen
6)
mynliken woerden sie toe herdende tot volherdicheit ende volstandicheit Daer sie
7)
sommyge mede wan, dient al kempelike stont .
- Hoer selven was sie alte wtermate hart ende strenge, nochtans was sie enen
anderen guedertieren. Sie dede hoer selven soe groet gewelt ❘ dat sie heymeliken
8)
van onsen vader vercreech dat sie op ene blote plancke

a)

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Luc. XIX: 26a, volgens de Vulgaat; de Statenvertaling heeft alleen: .... dat een iegelijk die
heeft zal gegeven worden. - Het citaat is ontleend aan de gelijkenis der tien ponden (vs.
11-27); verg. bij Matth. (hoofdst. XXV: 14-30) die der talenten.
‘suekelicheit (= soekelijcheit) hoers selven’ is een term der devoten, overeenkomende met
‘eigensoekelijcheit’ en beteekenende het zoeken van zichzelf, zelfzucht, het bedoelen van
eigen eer of voordeel. - Het tegenovergestelde is ‘onsuekelicheit hoers selven’, 54c; zie de
aant. aldaar. Verg. 84d: onsuekelicheit hoers selves.
ende (einde reg.) ende.
Door mij ingevoegd; zie 86b.
den nyen crancken (de tekst heeft: crancke), dengenen, die pas onlangs ziek waren geworden.
MATTHAEUS, Vita, 249: bejaerde.
volherdicheit (hetz. als ‘volstandicheit’), volharding, geduld. Verg. in Rom. II, 7: volharding,
en in Luc. VIII, 15: volstandigheid, op beide plaatsen in het Gr. ὑπομονή, in de Vulg. patientia.
kempelike (= kampelike), hachelijk, gevaarlijk; dient al kempelike stont (KIL.: k a m p e r l i c k
s t a e n , in summo discrimine siue periculo et necessitate esse), met wie het (in dit opzicht)
heel hopeloos gesteld was. Verg. Ferguut (uitg. VERDAM, Gron. 1881), reg. 4335, '36: Dat es
mi van herten leet, dat u so campelike steet.
op ene blote plancke, op niets (anders) dan eene plank.
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sliep. Des margens als sie opstont, soe sette sie die plancke achter hoer bedde
Ende des avents legede sij sie weder tusschen hoer lakene op hoer bedde.
+
- Sie en conde hoer niet langer gelijden meystersche te wesen, wantet hoer alten
+
1)
86a
‖ groten oftreck was hoers inwendigen toekiers tot onsen lieven heren hoers
gemynden brudegoms, den sie mynde van al horen herten. Soe begeerde sie van
onsen weerdigen pater verloest te warden van hore officiën. Soe is hij hoer
guedertieren geweest ende heeft hoer begeerte vervult Want hij cande wal hoer
ynnyge devoete herte tot gode. Ende die susteren die by na myt hoer omme gegaen
hadden van begynne dat sie ten diepen veen quam Ende langer dan xl yaer na hoer
leefden, die plegen te seggen dat sie vele devoeter ende vuriger susteren gecant
+
hadden Mer suster stijnen gelijck en hadden sie ny gesien Want sie brande als een
+
2)
3)
86b
seraphijn inder mynnen godes . Ende na des arsaten woerde ‖ soe hadde sie
4)
den doet gecregen van inwendigen arbeyt ende lieften, die sie hadden tot onsen
lieven heren. Nae soven yaren dat sie daer buten geweest hadde, waert sie nonne
gecleedet myt suster lijsebet van henevliet Doe sie was van xxvij yaren· ende doe
gaf sie hoer soe voel te vurichliker tot onsen lieven heren· als sie doe merre
5)
6)
oersaeken hadde hem te laven ende te dancken. Ende den godliken dienst dede
sie so devoetelic, dat sie nummer wt den choer en genck· die tranen en bleven daer
7)
8)
overvloedelike staende Die hoer onthasselt weren, als sie neygeden .
+
- Op een tijt segede hoer een suster dat sie myt énen punte seer van bynnen
becummert weer. Doe ‖ antwaerde sij ende segede· ‘och suster, moechdy u daer +86c
mede becummeren ende die tijt daer mede toe brengen? Ic weet enen mensche
- ic hape dat hij noch levet -· die die clocke niet en mach tellen· om hem soe lange
te verscheyden van onsen lieven heren.’ Ende die suster meende dat siet selven
was. Hoer waert eens gevraget, hoe dat sie myt horen oefenyngen dede· ende myt
al horen vrenden in den ewigen leven, die sie dagelix plach te eren Om dat sie nu
moste te scholen gaen ende hoer geven totter leringe· doe segede sie: ‘Ic heb op
gesat: al dat ic doe ende dat ic leer, dat wil ic al ter eren godes doen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

oftreck (= aftreck), beletsel, hinderpaal; eig. het zich onttrekken (aan iets).
‘branden in der minnen Gods’ is een term der devoten.
‘arsate’ (Ohd. arzat; Mhd. arzât, arzet; Mnd. arste; Hd. arzt), arts, wondheeler, geneesheer.
Het zuivere Mnl. woord is ‘meester’ (in dit hs. ‘meyster’).
De 3de pers. hadden is enkelv., evenals ‘neygeden’, eenige regels verder in deze zelfde
kolom. Verg. VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., § 217. - MATTHAEUS, Vita, 250: hadde.
hem (einde reg.) hem.
‘die godlike dienst’, de kerkdienst, de (openbare) godsdienstoefening. Verg. 59a: in den
dienste gods.
‘onthasselen’, ontvloeien, ontloopen? Het werkw. wordt nergens elders aangetroffen;
bovendien, noch ‘hasselen’ noch ‘asselen’ bestaat of is althans te vinden. Alleen komt er voor
een Mhd. hossen in de bet. hard loopen. - MATTHAEUS, Vita, 250: onthosselt.
als sie neygeden, nl. onsen lieven Heren. Zie 12b, en verg. KIL.: n e y g h e n , submittere
genu, flectere poplitem. - MATTHAEUS, Vita, 250: neygede.
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1)

+

2)

Ende mynen cases ende temper (sic!) plege ic mynen hilligen ende vrenden inden
hemel te senden ‖ voer gebet ende lof, want ickes niet anders gemaken en can.’ +86d
Dat leren waert hoer al suer, want sie oelt was, mer sie gaf hoer daer toe al dat
3)
sie mochte. Ende hoer geselynne , geheyten lubbe swaves, een ionck susterken,
plach hoer behulpelic te wesen in den leren, die te male abel was van synne ende
4)
5)
a)
van begrijp . Ende sie waert te hant ondermeystersch in der scholen .
- Dese suster lubbe was van zwolle van gueden erbaren olders ende een enige
dochter. Hoer vader was schepen toe zwolle. Ende als sine goddienstige huysvrouwe
enen sone gebaert hadde, soe bleef sie daer na lange onvruchtbaer Daer hoer man
ende sie seer in bedrucket weren. Ende hij waert te raede bedevaert te trecken tot
b)
+
sante Iacob omme vruchtbaerheit te ‖ vercrijgen sijnre huysvrouwen. Ende als hij
+
sine bedevaert hadde gedaen, cort daer na gaf hem god een alten suverliken
87a
dochter Ende daer na vijf soens, daer hore ene van is geworden een devoet
c)
regulier toe northoerne . Ende dese dochter deden sie noemen lubbe, ende het
6)
was alten lieftalgen kint; ende die olders hielden sie tot alre eersamheit Ende lieten
d)
7)
sie latijn leren onder meyster iohan cele van zaliger gedenckenisse · onder die
8)
hoede eens reckeliken clerckes , geheyten

1)
2)
3)
4)
5)
a)

b)

c)

6)
d)

7)
8)

cases ende temper, d.i. casus ende tempora, declinatiën en conjugatiën. MATTHAEUS, Vita,
250: cases ende trimpen.
De woorden ‘ende vrenden’ ontbreken bij MATTHAEUS.
geselyne (= gesellinne), vriendin.
begrijp (= begrip), oordeel, begrip, bevatting.
Zie 89d: onder meystersche; doch verg. 95d, 121d, 161a: meystersch, 102a: procratersch.
In de 15de eeuw was er te Diepenveen eene bloeiende kloosterschool, waarin door Otto
Pooten onderwijs werd gegeven in de grammatica (ms. 8849-'59, fol. 234v); naast hem stond
eene ‘ondermeystersch(e)’, hier en 89d, of ‘schoelmeystersche’, 129b. Zie verder ACQUOY,
Kl. te Wind., dl. II, blz. 191.
Bedoeld zal wel zijn eene bedevaart naar St. Jacob van Compostella in Gallicië (MOLL,
Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 37 volg.). - ‘Vrouwen, die moederweelde
wenschten te smaken’, gingen in den regel ter bedevaart naar Einsiedeln in Zwitserland; zoo
deed o.a. Elsebe Hasenbroecks, 107c.
D.i. het Windesh. mannenklooster Frendeswege of Frenswegen bij Nordhorn in het graafschap
Bentheim, bisdom Munster. Zie over dit convent ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 28-30.
Populair-wetenschappelijk is C.N. WYBRANDS, Het klooster van Frenswegen (in Eigen Haard,
jaarg. 1902, blz. 138-143, 149-154, 164-168, 180-183).
lieftal (einde reg.) gen.
Johan Cele (gest 1417), rector van de parochieschool der St. Michielskerk te Zwolle. Wie zijn
leven en streven wil leeren kennen, leze de belangrijke ‘Dissertation’ van Dr. M. SCHOENGEN:
Die Schule von Zwolle von ihren Anfängen bis zu dem Auftreten des Humanismus, Freiburg
(Schweiz), 1898.
van zaliger gedenckenisse (het hs. heeft wegens verkeerde plaatsing van de stip:
gedenckeinsse) = Lat. piae memoriae.
‘clerc’ (in tegenstelling met ‘meyster’), iemand die nog geen meester is in eene wetenschap;
o

hetz. dus als ‘bacheleer’ (Mlat. baccalarius), candidaat. Zie Mnl. Wdb. op ‘c l e r c , n . 2’ (dl.
III, kol. 1533).
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gerlacus Wonnende myt horen olders, die die kinder verwaerde ende leerde· ende
waert namaels een devoet cartuser. Ende als lubbe was van xiij yaren, soe begeerde
+
sie onsen lieven heren te dienen. Ende hoer olders en dorsten hoer ‖ daer niet in
+
weder staen· want sie hem onse lieve here guedertierlike hadde gegeven, doe
87b
sies hem beden Ende sie geven sie gode wilchlike weder, doe hij sie hebben
wolde ende hij hoer den syn gaf hem te dienen. Dat nochtans seer contrary was
sommych van horen vrenden· om dat sie ene enyghe dochter was Ende alten
byweseliken ionferken· seer gemynt van horen olders ende vrenden. Ende dat sie
hoer olders waerachtelike lief hadden, dat bewijsden sie in dien dat sie sij gode bet
gonden dan der werlt Ende brachten sie ten diepen veen, doe sie was van xiij yaren
+
Ende men schrief m cccc ende xiij. Ende onse weerdige vader was hem guedertieren,
+
+
1413
al was sie noch cleyn, want sie hem wal bevyel. Ende ‖ hoer olders deden hoer
+
als hoere liever dochter ende hebben den cloester mennige doechde gedaen.
87c
1)
Ende onse pater en liet lubben niet lange daer buten, mer sie quam cort daer
bynnen. Ende want sie wal wat latijns conde· ende te male suptijl van synne was
2)
Soe halp sie den anderen te bet, die oelt weren ende hartlerich , daer sie mede
a)
leerde. Ende sij was ene van here otten dijscypulen ende ene van onsen
geleerdesten susteren Ende sie stont suster stijne toelners ende den anderen die
myt hoer weren, troulike by inder leringe. Ende suster stijne pijndet hoer ock
3)
nuttelike te gebruken totten lave godes Ende sij en spaerde hoer niet, nacht noch
+
dach· ende was ock seer trouwe inden gemenen arbeyt. ‖ Ende baven al soe brack
+
4)
5)
87d
hoer natuer seer van der inwendiger drift die sie hadde tot gode Want sie en
conde myt vreden opten bedde niet blijven van groter lieften, die sie hadde tot onsen
6)
lieven heren , onder metten of onder prijmen Hoe late dat sie ock te bedde gegaen
was om des arbeydes willen. Want die koen gengen daer bynnen bywijlen te weyden·
ende soe plach sie sij helpen melken des avendes laete Ende soe en moste sie niet
op staen ter metten sonder oerlof. Ende als dan dat leste teyken luyde, so nam sie
mater waer ende gaf hoer een teyken myt gevoelden handen, als sie voer hoer
bedde heen genck Ende begeerde dat sie op moste staen. Ende mater gaf hoer
+
oerlof, want sie doch niet geslapen en conde. Ende in dat ‖ selve yaer dat sie
professie gedaen hadde, began sie overvloedelike bloet te spyen· dat men anxt +88a
hadde dat sie daerin

1)
2)
a)
3)
4)
5)
6)

cort (= corte), binnenkort, weldra.
hartlerich, moeite hebbende met het leeren, hardleersch.
Zie de aant. bij ‘here otte’, 51a, en die bij ‘scholen’, 86d.
MATTHAEUS, Vita, 251: mit tekke.
Verg. in de volg. kolom: breken inder naturen.
Ontbreekt.
Ontbreekt.
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1)

2)

versmoren solde Ende sie began seer te breken inder naturen . Ende onse weerdige
a)
pater dede enen alten wijsen meyster comen van zwolle· geheyten meyster peter
Die namaels mytten legaet ende cardynael van romen toech totten pawes, ende
waert sijn meyster. Doe hij suster stijnen hadde gesien ende hoer den pols hadde
getastet ❘ segede hij tot hoer: ‘suster, het sal guet warden.’ Mer hij ontgaf hoer dat
3)
b)
lijf , dat siet niet en hoerde· ende hij segede tot onsen pater: ‘Och here iohan , oft
+
ic hadde dat sie heeft ❘ ende het my gecomen weer, alst hoer gecomen is Want sie
heeft also starcken natuer, dattet by na tegen ‖ naturen is dat sie heeft ende hoer +88b
geschiet is.’ Ende sie bequam een weynich tijdes, mer sie viel te hant weder in.
Ende sie was te male lijdsam in hore sieckten ende men en hoerde gene clagynge
van hoer. Ende want onse vader sach dat sie meer tijde totter doet dan totten leven,
soe gaf hij hoer alle sonnendage dat hillige sacrament, hent sie starf. Ende sie
segede tot eenre suster: ‘ist dat ic nu sterve, soe heb ickt my selven gedaen.’ Die
c)
suster segede: ‘hoe mene gy dat?’ Sie antwoerde· ‘doe suster gertruyt van rijsen
sterven solde, bad ic hoer Als sie by onsen lieven heren queme, dat sij hem dan
wolde grueten van mijnre weghen Ende dancken hem dat hij my soe barmhertelike
+
wtter werlt hadde getagen Ende heeft ‖ my gebracht in dese guede stede ende
onder dit mynlike geselschap, daer ic penetencie mach doen voer mene sunden. +88c
Ende ist hem behagelijc, ic wil geerne noch vijftich yaer leven ende doen
penytencie Mer genoechdet hem anders, dat hij my by hem wil hebben, soe wil ic
geerne tot hem comen· want ic soe wal te vreden bin. Ende ist dat ic nu sterve, soe
vermoede ic dat suster gertruyt mine baetschap troulike heeft verwaert, als ic van
4)
hoer begeerde. Daer omme soe ist, yo mijn schult ist dat ic nu sterve.’ Dit segede
sie, al vrendelike lachgende. Ende suster gertruyt van rijsen was des yaers daer
d)
+
voer gestorven · ende suster stijne krencte seer. Op een tijt doe sie vele blodes
+
gebraken hadde, segede ‖ sie tot
88d

1)
2)
a)
3)

b)
c)
4)
d)

versmoren, stikken, verstikken.
breken, afnemen, minder worden, zwakker worden
Zie over hem ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 137, aant. 2, waar tevens enkele opmerkingen
gemaakt worden over de genees- en heelkunde hier te lande in de vijftiende eeuw.
‘enen dat lijf ontgeven’, aan iemands leven wanhopen, de meening uitspreken dat iemand
het leven zal moeten verliezen; eig. iem de mogelijkheid of waarschijnlijkheid om te blijven
leven ontzeggen.
Johan Brinckerinck.
Zie over haar 117d - 126b, passim.
MATTHAEUS, Vita, 252: Daeromme so ist so myn schult, dat ic nu sterve.
In 1416. - Stijne Tolners is gestorven in 1417 (MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p.
227; VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 176).
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1)

hoer selven, al luttel lachgende: ‘Ey quade dierne, holdet dit voer u : romenye,
2)
malmesye, yepecras · ende ander leckernye, die gy hebt gebruket in der werlt.’ Sie
at watmen hoer gaf, sonder clagen, in der swàre sieckten. Ende onse here verloesde
haestelick hoer edele ziele van den kercker des vleysches· des derden dages voer
a)
3)
4)
sante lucyen dach , des margens ommetrynt viij uren Als si was van xxviij iaren·
vij yaer was sie daer buten ende ander half yaer inder oerden. Ende van wat
b)
verdiensten sie was, is vertoent enen geesteliken persoen in enen cloester Ende
c)
is geschreven op een ander stat, daer sie myt namen wort genoemt . Ende sie is
+
begraven in die noertsijde des transes tusschen der capellen doer ‖ ende der kerck
doer. Ende vij yaer na hore doet groef men hoer graf op omme een ander suster +89a
5)
daer in te begraven. Doe quam daer soe genoechliken roecke wt, dat hem
6)
dochte als of sie in ene abteyke hadden gestaen· Also dat al den trans der mede
vervullet waert. Ende die susteren worden wt den choer gehaelt om den sueten
roecke te ruken. Ende daer quam ene suster van veers in den trans· dier al quellike
was· ende als sie den genoechliken roecke roeck, doe waerdet beter myt hoer.
d)
Ende die dit van hoer geschreven heeft roeket ock . Ende die susteren die dat graf
+
groeven, als suster armgert van lissen ende die anderen die daer to hulpen, weren
seer vlijtich omme wat van ‖ horen hilligen gebeente te sueken· mer sie en conden +89b
niet één butken gevynden Daer sie hem alte seer van verwonderden.
+
- Des yaers daer na, doe men schrief xviij, op sante Iohannes ende
+

1418

1)
2)

a)
3)
4)
b)
c)

5)
6)
d)

holdet dit voer (einde reg.) dat voer v.
‘romenye’, ‘malmesye’ en ‘yepecras’ zijn benamingen van soorten zoeten wijn; zie Mnl. Wdb.
op ‘m a l v e s e y e ’ en op ‘h y p o c r a s ’. Verg. MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz. 234: Daer
lagen die vaten mitten wijn ende mitter romennyen ende mitter malvesyen, en WÜSTENHOFF,
Collaciën van Johannes Brugman (in Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. IV), blz. 130: Ende wat sal
nv dit saerte edel sielken drincken: malmesie, romenye, luterdranck of edelen sueten rijnschen
wijn?
Sante lucyen dach = 13 December.
In margine.
Bijgeschreven.
Hendrik Mande, de bekende visionaris te Windesheim. Verg. blz. 111, aant. b.
Zie E y n o p e n b a r i n g h e d a t g h e s c h i e d e o p o n s e r l i e v e r v r o u w e n
d a c h d a t s i t e h e m e l v o e r , fol. 9v (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. II, blz. 85,
in De Dietse tekst van Hendrik Mande's Apocalipsis, medegedeeld door Dr. C.G.N. DE VOOYS).
Verg. BUSCH, Chron. Wind., p. 463 (ed. Grube, p. 130), in de aldaar in Latijnschen tekst
bewaard gebleven A p o k a l i p s i s s i v e r e v e l a c i o f r a t r i H e n r i c o M a n d e
ostensa super statu patrum devotorum ac canonicorum
regularium defunctorum.
‘roec’ (= rooc), reuk, geur.
abteyke (= apoteke), apotheek, winkel.
Opmerking van wie ten jare 1534 het hs. heeft afgeschreven (zie 192a).
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a)

b)

pauwelus dach , worden iij susteren nonne gecleedet Als suster kathrine van rijsen
1)
ende suster lubbe swaves ende suster griete van Algeerden . Ende suster lubbe
was van xvj yaren ende suster griete van xv yaren, ende sie was van den besten
van wesel. Ende hoer moder, dat ene devoete oetmodige vrouwe was, hadde sie
2)
geestelic gelavet . Ende sie quam ten diepenveen, doe men xv schrief, ende sie
+
was van xij yaren. Ende dese twie, als suster lubbe en suster griete, en weren die
+
3)
+
1415
vromsten niet in swaren werken te doen, ‖ want sie en weren beyde niet starck
+
Mer sij deden nochtans geerne oetmodige werke, als die schottelen te wasschen
89c
ende totten slachten te helpen ende dier gelijck. Ende sie volgeden der gemeenten
strengelick in vasten in waken, hent sie tot horen yaren quemen.
- Ende suster griete was een sachtmodich, oetmodich ende lijdsam persoen.
Ende sie waert een alten gueden schrijfster, daer sie seer trouwe in was Ende sie
verbeterde seer dat choer myt horen schriften· behalven dat sie omme gelt schreef.
Ende seer devoetelick plach sie hoer getijde te betalen in den choer ende daer
c)
buten. Sie starf des dages na der elf m megheden dach , dat doe was op onser
4)
+
5)
kermissen avent , onder homyssen Als sie was van ‖ xxxvij yaren , ende hadde in
+
6)
89d
der oerden geweest xxij iaer ende ommetrynt iij yaer ongecleet . Ende sie is
+
begraven in den vrijthof, doe men schrief m cccc ende xl.
+
- Suster lubbe swaves voerschreven was lange onder meystersche in der
1440
scholen. Ende sie plach des hilligen dages ende ock des werkel dages, alst onder
slapen was, die susteren alte troulike te leren, sunderlinge die yongen choersusteren·
7)
hent tot hore doet toe. Ende sie plach ostiën broet to backen ende boeke te binden
8)
ende die te corrieren . Ende den sieken

a)
b)
1)
2)
3)
c)

4)
5)
6)
7)
8)

26 Juni.
Zie over haar 125a-126b.
Met rooden inkt onderstreept.
Verg. 70c.
‘vrome’, ijverig, krachtig, flink.
Elf m megheden dach (St. Ursula et sociae; ‘elf duysent megeden hochtijt’, 56d-57a) = 21
October. Zie GROTEFEND, Zeitrechnung, I, 49; R e i n s b .-D ü r i n g s f ., Calendr. Belge, II,
223.
Zie de aant. bij ‘onser kermyssen avent’, 57a.
MATTHAEUS, Vita, 254: als si was van XXXVIII. jaren.
ongecleet, niet ingekleed.
ostiën broet (= ostiënbroot), hostiebrood, misbrood. MATTHAEUS, Vita, 254: ostren broot.
corrieren (= correren), corrigeeren, verbeteren. Er staat duidelijk ‘corrieren’, en niet ‘vercieren’,
gelijk MATTHAEUS, Vita, 254, heeft. Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 233, aant. 4.
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1)a)

plach sie trouwelick te helpen lesen , nacht ende dach, diet van hoer begeerden.
Ende sie was te male cleyn ende oetmodich in hoer selven· als of sie nummer van
+
devociën en wiste Nochtans lach sie in den choer dic- ‖ wijl soe diepe neder
+
gestrecket ende in een gecrapen, als of sie onsen lieven heren inden schoet
90a
b)
wolde crupen .
c)
- Op een tijt sach suster kathrine van naeldewick , als ofter een vuer brande in
2)
enen stoel. Ende sie nam nauwe waer wie dat wt den stole quam; doe vernam sij
dattet suster lubbe was.
- Seer vlijtelike dede sie hoer hantwerck in behoerliken tijden. Mer die tijt des
3)
gebedes of des sprekens en brachte sie niet onnuttelike toe Want enter sie leerde
enen anderen wat guedes· of sie bedede of sie studierde. Want sie hadde seer vele
hilligen, die sie dagelix te eren plach· sunderlinge onse suete vrouwe. Ende alle
d)
saterdage plach sie tot hore eren celencium te holden· Nochtans sprack sie wal
+
4)
een woert of ij, als sies niet ofwesen en ‖ conde .
+
5)
90b
- Hoer volgede een hore nichte, die lubbe ten toerne hiet, die noch seer ionck
e)
was Die sie dicke plach te leren dat sie hoer guettijt solde wennen hoer toekier te
maken tot onsen lieven heren Ende dat sie horen eygenen willen solde leren breken
onder horen oversten ende hoer daer

1)
a)

b)

c)
2)
3)
d)
4)

5)
e)

lesen, voorlezen.
Zie Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 373: Dese [nl. die siekenwaerster] mach, als sijs
behoeft, een suster hebben, die hoer helpt dienen in der sieken dienst. Dese sal altoes by
hoer hebben een boeck van devoeter materie, daer men vut lesen mach voer die sieken,
ende voir hoer selver, welck sie selver of een ander doen sal. - Verg. blz. 274 (in de
Constitutiones, pars II, cap. 6).
ACQUOY, sprekende over het mysticisme der Windesheimers (Kl. te Wind., dl. II, blz. 305-306),
geeft, behalve ‘onzen lieven Heer in den schoot willen kruipen’, nog de volgende verwante
uitdrukkingen (termen der devoten) op, alle in dit hs. voorkomende: ingekeerd zijn tot onzen
lieven Heer, 3d, 95c; vereenigd zijn met onzen lieven Heer, 4b; rusten in de wonden van
onzen lieven Heer, 64a; overstort zijn met het heete dierbare bloed van onzen lieven Heer
Jezus Christus, 112a; verslonden zijn in onzen lieven Heer, 113c, 187c; ontrukt zijn (lees:
worden) in onzen lieven Heer, 116d; het hoofd leggen op de borst van onzen lieven Heer,
143b.
Zie over haar 45c-70a.
MATTHAEUS, Vita, 254: sale.
enter (hetz. als ‘anter’) ... of, hetzij ... of, òf ... òf. Zie o.a. 55b; ook het Mnl. Wdb. op ‘e n t e r ,
1ste art.’ en op ‘a n t e r ’.
Zie de aant. bij ‘op horen dach’, 81b.
als - conde, als zij het niet kon ontgaan, als zij er niet buiten kon. Verg. 9d: Niet geerne en
genck sie totten spreckvinsteren ende seer selden, als siet of wesen mocht. - Zie over ‘af
wesen’ (met den 2den naamv., maar, in eene latere periode, ook met den 4den naamv.) het
Mnl. Wdb. op ‘af’ (dl. I, kol. 205).
Verbeterd uit ‘hoer’, blijkbaar uit de pen gevloeid ten gevolge van het ‘Hoer’, waarmede de
volzin aanvangt. Zie ook in deze zelfde kolom: Ende sie is begraven in hore moder graf.
Verg. 66b, waar zij heet ‘dat ionxte kint’.
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1)

oetmodelike onder bugen Of sie solde hijr alten armen leven hebben ende onlieftal
2)
a)
warden. Dese guede suster lubbe swaves bevyel op kers avent , ende sie starf
b)
3)
des daghes na alre kinder dach des avents om ix uren Hoer wal bewetende ende
die letanyen mede lesende Ende die hilligen devoetelike an roepende, die sij plach
c)
te eren, hent dat sie den geest gaf . Ende sie is begraven in hore moder graf, die
in dat selve yaer gestorven was.

1)
2)
a)
b)
3)
c)

onlieftal (hetz. als ‘onliefgetal’), niet bemind of gezien, gehaat. Het tegenovergestelde is ‘lieftal’
of ‘liefgetal’.
‘bevallen’, bedlegerig worden. Verg. 174d: soe viel sie mydallen te bedde.
24 December.
Alre kinder dach = 28 December.
Zie de aant. bij ‘Hoer noch wal bewetende’, 64b.
Als met Lubbe Snavels (MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 228; VAN HEUSSEN en
VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 177) bedoeld wordt Lubbe Swaves,
o

is deze gestorven in 1450. - Ook in hs. n . 23 van den Catalogus der handschriften van de
Athenaeum-Bibliotheek te Deventer (zie boven, blz. 107, aant. c), bevattende o.a. het
‘Necrologium der Diepenv. nonnen, conversinnen, enz., van 1401-1472’, wordt nergens
o

opgegeven de naam ‘Lubbe Swaves’, maar wel: Lubbe Snavels obiit a . 1450.
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VI.
Van suster truyde van beveren.
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+

a)

Van suster truyde van beveren .
+

90c

1)

DEse eerweerdige suster truyde was eens seer eersamen mans enyghe dochter,
die seer rijke was· ende was genoemt gerijt van beverde Dat een staetlick man was
nader werlt ende van gueder ridderschap Ende was wt den stichte van utricht. Ionfer
truyde was ene eersame doegentlike ionfer ende was seer gemynnet van den
2)
menschen Om hoer oetmodiger gesellicheit willen. Ende sie plach den geesteliken
luyden sunderlinge guedertieren ende gunstich te wesen. Ende als die brueders
3)
+
van der biddender oerden daer quemen om hoer termijn te halen Soe plach sij
+
4)
90d
hoer op te schorten ende genck goddienstelike ‖ myt hem van huysen tot huysen·
soe cregen die bruders voel meer dan of sie allene gecomen hadden.
- Ende als sie tot horen yaren gecomen was, soe waert sie van horen olders in
5)
echtschap gegeven enen eersamen man, geheiten Iohan van beveren Dat een
groet staetlic man was nader werlt ende seer rijke ende van gueder ridderschap
Een seer abel heerlick man van staturen ende vol werldes. Hij was wt den stichte
van munster, ende hij nam myt hoer groet guet.
- Als sie dus te samen gevoeget weren, soe bestade hij sie int ierste myt enen
groten ioncker op eenre boerch· ende hij reet by enen groten heren. Die ioncker
ende sijn vrouwe hadden sie seer lief ende in groter

a)

1)
2)
3)

4)
5)

Een paar mededeelingen over Truide van Beveren en over haren echtgenoot vindt
men bij DUMBAR, Analecta, tom. I, p. 17 seq., en bij JUNGIUS, ‘Codex diplomatvm’ (achter
zijne Historia antiqvissima comitatvs Benthemiensis, Hanov. 1773), p. 272. - Op deze
laatste plaats wordt gezegd, dat Johan van Beveren, ‘een rijk en aanzienlijk man in
Bentheim’ (ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 29), het klooster Frendeswege heeft
begiftigd.
eerueerdige.
gesellicheit, vriendelijkheid, welwillendheid.
‘Termijnen, termijn gaan, termijn halen zijn uitdrukkingen, eigen aan het spraakgebruik der
bedelmonniken [hier: die brueders van der biddender oerden], tot aanduiding van hun uitgaan
en omwandelen binnen zekere termini of palen, om te bedelen en de verpligtingen van hun
gesticht waar te nemen. Die termini waren gesteld òf door hunne oversten, òf door de
burgerlijke en kerkelijke magten, òf door deze gezamenlijk. Zij, die binnen hunne eigen palen
kwamen termijnen, heetten terminarii, termijngangers van deze of gene plaats’ (MOLL, Joh.
Brugman, dl. I, blz. 102, aant.). Verg. DU CANGE, Gloss. op ‘t e r m i n a r i i ’.
‘hem opsc(h)orten’, zijne kleederen opschorten of opbinden.
geheite.
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+

weerdicheit. Ende ionfer truyde die was van bynnen merckelic ‖ tot onsen lieven
+
1)
91a
heren gekiert ende tot goddiensticheit ende plach hoer geerne te beden .
- Als dan dat heerschap ende die hovelinge hof hielden· ende sie vroelic weren
2)
myt dansen ende myt anderen vermaecklicheit Soe genc ionfer truyde in die koeken
ende liet die meghede gaen totter vermaeckelicheit Ende sie kierde hoer van der
homodicheit totter hillige oetmodicheit ende nederheit ende wiesch die schottelen
voer die meghede in die coeken Ende liet die gecken te samen verblijden in hore
geckheit, dat seer cort was. Ende sie was blijde in hore oetmodicheit, daer sie hoer
ewelike van verblijden solde. Doe vragede des ionckeren wijf, waer hoer suster van
+
beveren weer; doe waert hoer geantwaerdet dat sie mocht staen ende wasschen
+
die ‖ schottelen. Wat wonder was dat, dat wal te verwonderen is· dat also
91b
staeteliken ionfer was in den dienste der megeden· ende in alsulken oetmodigen
werke!
a)
- Als sie daer een wijltijds gewont hadde, soe voeren sie te samen toe
3)
schutterpe . Daer wonden sie seer staetelic ende in groter erbaerheit. Hij was seer
4)
5)
6)
wtwendich ende genck te male costelic myt selden ende vaetynge ende myt
7)
anderen gesmyde Ende sie was goddienstich ende plach hoer geerne te beden.
Als hij hoer dan toe sprack ende sie niet gerne vele gespraken en hadde· soe nam
hi hoer dat pater noster wtter hant ende smetet over dat huys Mer sie bleef al in
hore goddiensticheit.
+
- Als sij ‖ staetelike toe kerken plach te gaen na hore heerlicheit, al slepende myt
hore bonter hoyken ende tabberden Soe plach sij onsen lieven heren sijn cruce +91c
helpen dragen in horen herten. Dat was een teyken dat die cijrheit van buten,
8)
daer dat licham mede om behangen was · dat dat edele stedeken des herten daer
onbecummert van bleef Welck seer groet was ende ene sunderlinge gracie godes·
ende velen menschen niet gegeven en wort. Ende sie hadde sunderlinge gracie
totter doecht der oetmodicheit Want sie plach hoer ionferen ende megeden te
+
schicken totten bequaemsten werke ende sie pijnde hoer by dat oetmodicste te
+
comen. Dit was alte grote gracie van sulker vrouwen, ‖ die in alsulken
91d

1)
2)
a)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Zie de aant. bij ‘hoer bedede’, 3b. - In hs. G is het wederk. ‘hem beden’ zeer gewoon.
Voor den buigingsvorm van het bijvoeg. naamw. verg. VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., § 276,
opm. 1.
Terugslag op de woorden ‘soe - boerch·’, 90d
schutterpe, Schüttorf (een dorp bij Bentheim).
Het bijvoeg. naamw. ‘wtwendich’ (wereldsch) staat hier tegenover ‘goddienstich’, dat volgt.
Teuth.: utewendich (uyt-, werntlich), mundanus, secularis enz
Zie de aant. bij ‘seelt’, 68a.
vaetynge (= vattinge; Mnd. vatinge, vatink; Mhd. vazzunge), halsketen. Ook komt in het Mnl.
voor ‘vaddinc’; zie DE VOOYS, Middeln. Marialegenden, dl. II, blz. 32: Ende een gulden vaddinc
gheciert mit costeliken ghesteenten.
gesmyde, versierselen, kostbaarheden (vooral van goud, zilver en diamanten); eig. alles wat
in metaal bewerkt is.
Waarschijnlijk is na ‘was·’ (einde reg.) een regel uitgevallen.
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1)

state was Sie en hadde nummermeer hant an werck dorven slaen· ende dat hadde
hoer man ock voel liever gehad, mer hij mostet lijden.
- Sie kregen twie kinderkens te samen, ende dat weren beyde twie soenkens· dat
ene starf seer ionck ende dat ander levede wat langer, dat hoer erfgename solde
geweest hebben na hore doet. Mer onse lieve here haddet anders myt hem beyden
voersien ❘ ende haelde dat ander soenken ock tot hem Het solde sijn olders lichte
gehindert hebben· onsen lieven heren te dienen.
- Niet lange hijr na soe ruerde onse lieve here iohan van beverens herte mytten
2)
vuer des hilligen geestes Also dat hij een inslach creech ende hem neder sloech·
+
ende wolde voert an onsen lieven heren dienen ende penytencie doen ‖ voer sine
+
sunden. Hij plach des nachtes op te staen ende genck in sinen hof ende plach
92a
hem daer soe lange te geyselen Dat hi soe coelt te bedde quam, dat hij niet één
lyt en hadde an al sinen lijve, dat hem warm was. Ende hij droech een haren heemt
a)
❘ ende hij hadde een dinck om sijn lijf , dat vijf knopen hadde ter eren der hilliger vijf
b)
wonden ons lieven heren · ende dat was in sijn vleysch gewassen.
- Hem waert int ierste also banghe hem of te trecken van den geselschap ende van
sinen gewonliken leven. Ende alster hof of spil wesen solde, soe plegen die
iongelinge voer sijn huys te comen ende wolden hem mede hebben. Soe sette hiet
+
op in sinen herten dat hiet omme gods willen wolde laten· Dan riet hem dat ‖ vleysch
+
soe bange ende hadde daer geerne geweest. Soe was die geest daer tegen
92b
ende en haddet niet geerne gedaen. Soe genck hij ter doeren wert ❘ dan drief
hem die geest weder achterwert. Die geest street tegen dat vleysch ende dat vleysch
tegen den geest Ende also streden sie te samen, dat den vleysche also bange
3)
waert, dat hem die nese ontspranck . Mer die geest bleef baven. Ende het en was
geen wonder dat hem banghe waert ❘ want dat vleysch hadde lange die overhant
gehad in groter heerlicheit Want hij plach hem soe wtermaten costelike te vercijren,
als hij te hove toech· myt costeliken gesmyde Dat sijn

1)
2)

a)
b)

3)

dorven, behoeven.
‘een inslach (de plotselinge inwerking van Gods geest op het zondige gemoed) crigen’ is een
term der devoten ter aanduiding van zich beginnen te verbeteren, beginnen godsdienstig te
leven. Verg. het verwante ‘een vonxken ontvaen, ontvangen’ (o.a. 24d), en zie MOLL, Joh.
Brugman, dl. I, blz. 53.
Zie DUMBAR, Analecta, tom. I, p. 18.
Algemeen verbreid was in de ME. de vereering der vijf wonden van Jezus, inzonderheid bij
de devoten. Zie, wat het eerste betreft, MAERLANT'S Strophische gedichten (nieuwe uitg.,
Gron. 1898), blz. 113-119: V a n o n s H e r e n w o n d e n , en, wat het tweede aangaat,
MOLL, Joh. Brugman, dl. II, blz. 77, 166-170, 404.
dat - ontspranck, dat hem de neus opensprong, dus dat hem het bloed uit den neus kwam.
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+

1)a)

geclanck genck baven dat geruchte der spoel- ‖ luyde. Die hovelinge mynden
+
hem seer, want hij was mylde van herten ende hij haddet wal. Mer onse lieve
92c
2)
here die sterckte sinen geest soe seer in hem, dat hiet al over quam om sijnre
3)
lieften willen Want die mynne godes doede in hem die pompen deser werlt ❘ ende
al dat hem genoechlic plach te wesen, dat waert hem doe bitter.
- Hij dede hem an onse vaders om hulpe ende raet tot enen gueden leven te
4)
5)
comen· ende apende sijn herte alte male tegen hem . Ende als onse vaders
vernamen hadden onder ander dinghe, die hij hem apenbaerde Als dat hij hem
6)
b)
plach te geyselen ende dat hij een haer plach te dragen ende dat dinck myt den
7)+
vijf knopen Soe verboeden siet hem ❘ doe ‖ liet hijt rechtevoert, als of hij onder hem
+
gestaen hadde. Daer in te merken is dat hij onsen lieven heren puerlike sochte
92d
ende meende· want hiet vluchtes laten conde, doet hem onse vaders rieden Dat
8)
selden pleget te geschien in alsulken begrijp . Mer dat was een guet beghin van
9)
gelatenheit , eer hij dat yuc der hilliger gehoersamheit angenamen hadde. Hijr in
mocht men merken wat hij namaels doen solde, als hij hem volcomelick onder die
doecht der hilliger gehoersamheit geven solde.
- Ock soe nam hij raet mytten vaders, wat hij myt sijnre cijrheit ende gesmijde
doen solde. Doe rieden sie hem dat hiet vercoepen solde, ende dat dochte hem
+
ock guet. Mer hij nam ierst een sweert ende houdet ontwie· ende segede· ‘hijr ‖ en
+
sal men niet meer mede sundigen.’ O hoe wonderlic sijn die werke godes· dit
93a
was een werck des hilligen geestes, die hem also sterckelic ontsteken ende
verlichtet hadde Dat hij claerlike becande dat die glorie ende cijrheit deser werlt myt
10)
al hore genoechten niet en is dan als die blome des hoys · ende niet lange duren
en mach

1)
a)
2)
3)
4)
5)
6)
b)
7)
8)
9)
10)

geclanck, geluid, geklank.
Zie de aant. bij ‘bellen’, 67c.
dat - over quam, dat hij het alles te boven kwam, er zich geheel over henen zette.
Verg. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: p o m p e r i e , p o m p ê r i n g e , Pomp, Pracht.
sij (einde reg.).
‘sijn herte tegen enen apenen’ (= openen), zijn hart voor iemand uitstorten.
haer (= hare), haren hemd, haren kleed; Fr. haire. Verg. 92a: haren heemt.
Hierbij verwijs ik naar hetgeen voorkomt in de T a r t u f f e van MOLIÈRE (acte III, scène 2):
Laurent, serrez ma haire avec ma discipline.
verboedent siet. Verg. nement siet, 6b; vercreecht siet, 141d.
in alsulken begrijp (= begrip), onder zoodanige omstandigheden.
gelatenheit, onderworpenheid aan God, eenswillendheid met God; ook berusting, lijdzaamheid
(in rampen).
‘hoy’ (= hooi), hooi, gedroogd gras; ook het gras, dat te veld staat en geschikt is om gemaaid
te worden. De woorden ‘blome des hoys’ beteekenen bloem des velds en herinneren aan
Jac. I: 10 en 1 Petr. I: 24, waar de Vulg. ‘flos foeni’ heeft.
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1)

2)

3)

Dat hijr ene corte tijt den menschen bedriechlick ende smeykende toe lachget ❘
mer na deser tijt alte seer beswaren sal.
4)
- Op een tijt hadde hij twie nye trippen · doe voelde hij dat sine natuer daer wat
5)
mede beholpen was . Doe nam hij slijck ende besmeerde sie al swart Want hij en
6) +
wolde niet dat dat edele stedeken sijns herten , dat ene wonynge des hilligen
+
geestes solde warden Mit sul- ‖ ken dingen becummert solde wesen Want dat
93b
of dier gelike dynge mochte den hilligen geest sijn werck ende indryft benamen
hebben. Want hij hadde bestaen te vernemen, wat vredes ende sekerheit die hillige
7)
8)
geest gevet den genen die sinen raet ende inspreken wolgen Ende hij stont hem
9)
selven menlike weder in allen dingen mytter hulpe ende gracie des hilligen geestes,
daer hij gode mede vertuernen mochte. Want die hillige geest is een trouwe hulper
den genen die sinen raet willen volgen Sine leer ende raet is tot waerachtiger
10)
oetmodicheit ende nederheit ons selven Ende wtgaen ons eygenen willens Mynne,
11)
vrede ende eendrachticheit .
+

12)

- Hij waert van dagen toe dagen meer ‖ ende meer getagen onsen lieven heren
te dienen. Ende als hij sach dat sijn wijf al slepende te huys quam myt hore bonter +93c
13)
hoyke ende tabberden · dat was hem nu soe swaer te sien Dat hij segede: ‘hoe
lange sal dit slepen ende dit proncken duren?’ Siet, die hem te voeren niet genoech
wesen en conde na staetlicheit der werlt, die was hem nu alte werlick! Mer sie
14)
dedet puerlick omme sinen willen na der vrouwen gewoente.
- In der selver stat was ene grote schouster, geheyten stijne die kerckhovesch.
Die sat myt enen man in der echt, ende leveden te samen in

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

De tweede ‘e’ is bijgeschreven.
smeykende (= smekende), vleiend.
Achter ‘lach’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
‘trippe’, muil of pantoffel met houten zool. Zie VERDAM, Die Sp. der Sonden, dl. II, kol. 170,
reg. 2, en de aant. aldaar.
dat - was, dat zijn lichaam daar zeer mede gebaat was. Zie Mnl. Wdb. op ‘b e h e l p e n ’ (dl.
I, kol. 732), en verg. de aant. bij ‘daer - beholpen’, 21c.
Verg. 91c: dat edele stedeken des herten.
inspreken (de onbep. wijs van het werkw. als zelfst. naamw. gebruikt), inspraak, ingeving.
KIL.: i n s p r a e c k e d e s h e y l i g h e n g h e e s t s , inspiratio diuina, instinctus diuinus.
wolgen, d.i. volgen.
‘hem selven menlike (= manlike) wederstaen’, krachtig tegen zichzelf strijd voeren.
‘utegaen ons eigenen will.’ (verg. ons selven wt te gaen, 5c; ons selfs uutgaen, MOLL, Joh.
Brugman, dl. I, blz. 278) is een term der devoten.
eendrachticheit, eendracht, eensgezindheid.
Achter ‘da’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
Zie 91c.
De ‘t’ is bijgeschreven.
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reynicheit, soe dat sij ionfer starf. Dese ionfer dede recht myt horen brudegom als
+
a)
93d
sante cecilia myt horen brudegom valryanus Want ‖ des iersten nachtes legede
sie hem voer hoer opset ende segede hem die heymelicheit hoers herten Ende hij
waert te hant als een sachtmodich lam ende was hoer in allen dingen te willen. Dit
was een wonderlick werck godes, dat seer te verwonderen is Want dese man was
als oft een lewe geweest hadde ende een schone heerlick man vol werldes.
- Sie vercoften beyde hoer guet ende geven dat ghelt den armen. Op een tijt
vragede hij hoer na dat gelt; doe antwarde sie ende segede· ‘dat achtet als een
1)
dreck.’ Sie weren beyde al wat nader werlt ende van gueden luden. Dese ionfer
+
stijne hadde sunderlinge gracie van onsen lieven heren inwendelike ontfangen, soe
dattet wtwendelike apenbaer- ‖ de. Sie plach dat hillige sacramente ter weke of +94a
2)
vaeker te ontfangen. Als sij dan inder kerken was, soe plach si op getagen te
warden, dat sie scheen als of sie doet geweest hadde Soe dat die luyde meer na
hoer liepen te sien dan na dat hillige sacramente op des priesters hant Wantet een
wonderlic dinck scheen te wesen· also dat die gene die die kerke hadde te reygeren
guet duchte dat sie in hoer huys solde blijven Ende hoer daer mysse solde laten
doen ende dat hillige sacramente aldaer ontfangen, als sie doe voert an dede. Want
wonderlike dinge dede onse lieve here myt hoer.
+
b)
- Doe hoer man wtter tijt was, doe hadde sie ende hoer suster gebbe ten tye soe
+
grote begeerte· te leven ende ‖ te sterven onder gehorsam94b

a)

1)
2)

b)

Valerianus en Caecilia zijn onder Keizer Alexander Severus te Rome den marteldood
gestorven: de eerste 14 April 229, de tweede 22 November 230. - Volgens anderen zouden
zij gemarteld zijn tijdens de regeering van Marcus Aurelius (161-180).
In de Legenda aurea wordt, D e S a n c t a C e c i l i a , cap. B, medegedeeld, hoe Caecilia
haren bruidegom Valerianus overhaalde hare maagdelijkheid ongerept te laten. Vreezende
deze te zullen verliezen, riep zij op den dag van haar huwelijk te midden der feestvreugde
uit: ‘Fiat, domine, cor meum et corpus meum immaculatum ut non confundar!’ - Hierop volgt
dan: Et biduanis et triduanis jejuniis orans commendabat domino quod timebat. Venit autem
nox, in qua suscepit una cum sponso suo cubiculi secreta silentia. Et ita eum alloquitur: ‘O
dulcissime atque amantissime juvenis, est mysterium quod tibi confitear,’ cet. (verg. segede
hem die heymelicheit hoers herten).
In het ‘Afschrift Moll’ staat hier ter plaatse in margine aangeteekend, dat dergelijke voorbeelden
voorkomen bij JOH. NIDER, De visionibus ac revelationibus (recens. H. von der Hardt, Helmst.
1692).
Verg. 106b: Alle tijtlike dinge achte sie als dreck tegen die ewighe dinge.
op getagen (= opgetogen, van ‘optien’), eig. opgetrokken, naar boven getrokken; dus met
den geest verkeerende in hoogere sfeeren, in een staat van zinsverrukking zijnde (zoodat
men visioenen krijgt). - Als het visioen wordt medegedeeld, dat Elsebe Hasenbroecks heeft
gehad, dan lezen wij dat zij stond ‘in den choer myt enen op gehevenen (in eene verhoogde
stemming verkeerende, opgewonden, geëxalteerd) gemoede in onsen lieven heren’, 116d.
Eene conversin, gestorven in 1416 (MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 229; VAN
HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 180).
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heit by gueden menschen. Ende als sie te samen opten wech weren ten diepenveen
te reysen, soe starf ionfer stijne die kerckhaefsche Daer hoer gemynde suster gebbe,
1)
die myt hoer op die reyse was, alte seer in bedrucket was. Mer sie bleef vaste by
horen opsat ende quam ten diepenveen· ende waert hijr ene devoete conversynne.
- Dese ionfer stijne, daer wy voer van geschreven hebben· plach die duvel vele
lijdens an te doen. Op een tijt vuerde hij sie op in der lucht ende sette sie op enen
toeren, mer overmyds den willen godes brachte hij sie weder neder.
+
- Op een tijt bekierde sie een alten werliken dienstionfer, die ghenoemt was fye
+
a)
2)
94c
van reden . Doe segede die du- ‖ vel tot stijnen: ‘Gy menen dat gy fyen hebbet;
3)
4)
mer als sie weder toe zanten comt, soe sal sie doen als si pleget ❘’ dat also
geschiede. Want doe sie weder to zanten quam, doe leyde sie den rey anden dans·
mer dat dede sie van gevenstheit, op dat mens niet merken en solde. Mer sie bleef
vast in horen opsat ende quam te meyster gerijts huys toe deventer Ende waert ene
5)
6)
vurige vlamme ende wan onsen lieve heren vele zielen in hore tijt. Sie waert
7)
meystersche gecaren toe wesele, daer sie vele verwolgynge leet van den quaden
b)
om hore doechden willen .
+
- Ionfer stijne voersz. was ·onser gemynder suster gebben ten tye natuerlike
+
suster Die hore suster heymelike ‖ dinge wal wiste ende te seggen plach hoe
94d
sie die duvel plach te becaren, als sie in bedinge was· ende ock op anderen
c)
tijden. Toe northoerne is noch een water vat, dat hoer toe gehoert heeft Dat hij te
samen gedrucket hadde, dat men sine clauwen daer noch in sien mach· welc sie
8)
holden tot enen lijckteyken .
9)
- Dese ionfer stijne was onser gemynder suster truden van beveren al hoer herte·
daer plach sie toe te gaen ende hoer dinge daer mede toe

1)
a)

c)
8)

bedrucke.
Zie over Fye (Sophie) van Reden, behalve 155c-156b: Ms. 8849-'59, fol. 32v (Ned. arch. v.
kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 334 volg.), maar vooral hs. G, bl. 48-51: Van suster fye van reeden.
- Zij is in 1429 gestorven (DUMBAR, Het kerkelyk en wereltl. Deventer, dl. I, blz. 555).
In margine.
zanten, Xanten.
Bijgeschreven.
‘vurige vlamme’ is een term der devoten.
Zie de aant. bij ‘onsen lieve heren’, 7d.
verwolgynge, d.i. vervolgynge.
Volgens 156a-b is Sophie van Reden van ketterij en ontucht beschuldigd, waarvoor men haar
naar Keulen ter verantwoording heeft geroepen.
Zie de aant. bij ‘northoerne’, 87a.
lijckteyken, kenteeken, (zichtbaar) bewijs; Lat. corpus delicti. Zie Mnl. Wdb. op

9)

‘l i j c t e ( e ) k i j n ’, n . 2’ (dl. IV, kol. 628 volg.).
suste.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
b)

o
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vercallen ende hoer raet te vragen. Ende als ionfer stijne verstaen hadde dattet
Iohan van beveren soe swaer was dat die vrou van beveren hoer soe wtwendelike
1)
+
hielt Soe genck sie al heymelike heen ende nam hoer alre beste cleeder ende hoer
+
bonte hoyke Ende sloet sij in ‖ hoer kiste, dat sie die niet crijgen en conde. Dat
95a
2)
dede sie wt groter mynnen ende vryheit , die sie tot hoer hadde Ende alre meest
omme die mynne godes ende zalicheit hore zielen. Ende die guede vrouwe leedet
3)
goddienstelic , ende iohan van beveren waert verblijt. Ende hij waert alle daghe
vuriger ende meer ontsteken onsen lieven heren noch naere te comen ende in een
cloester te gaen Ende versochtet an sijnre vrouwen ende dedet ock doer ander
luyde an hoer versoeken, of siet hem gunnen wolde in een cloester te gaen. Doe
4)
segede sie: hij moste wal gaen waer dat hi wolde· ya in der woestijnen, mer sie
5)
6)
wolde mede Want sie hadden wttermaten lief ende en condes niet wal verlaten .
+
Doe hij sach datter noch niet ‖ van warden en wolde, toech hij myt hoer to zwolle.
+
7)
95b
Ende als sij daer een wijltijds te samen geweest hadden· so worden sies eens
dat hij ene wijle toe windesem wesen solde Ende sij was by den susteren in eenre
vergaderinge. Doe waert sie soe rechte vurich ende ingekiert, doe sie myt hem
omme genck· ende die oetmodicheit ende goddiensticheit sach ende vernam Dat
sij ontsteken waert soe mede te doen wt groter vuricheit.
8)
- Op een tijt genck sie over dat marcket ende sach daer een susterken staen,
9)
die warmoes vercofte. Doe sprack die vrouwe van beveren der suster toe. Doe
10)
+
vragede hoer die suster, honeer dat sie hoer veroetmodigen wolde ende vercoepen
ock warmoes. Doe die ‖ hillige oetmodige vrouwe hoerde dat die veroetmodinge +95c
ende dat sterven der naturen soe verdienstelick was Soe genck die hillige ziele
niet lange daer na ock ter marcket staen ende vercofte moes. Dit was een alten
groten gave van onsen lieven heren· dat alsulken vrouwe daer genck staen voer
11)
alre malck

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

hoer - hielt, zich zoo wereldsch gedroeg.
vryheit, edelaardigheid, adeldom van karakter.
leedet (van ‘liden’) goddienstelic, schikte er zich in, liet het toe krachtens haar vroom,
godsdienstig gemoed.
moste, mocht.
hadden, d.i. hadde hem.
o

Zie STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Syntaxis, § 15, n . 4.
‘des eens werden’, over iets tot eenstemmigheid geraken; wij zeggen met den 4den naamv.
o

8)
9)
10)
11)

het eens worden. Zie Mnl. Wdb. op ‘e e n s , II, n . 2’ (dl. II, kol. 547 volg.).
Hier en op ééne plaats in de volg. kolom is het woord onzijdig genomen. In het Mnd. is ‘market’
gewoonlijk onzijdig, zelden mannelijk.
warmoes (uit ‘warm moes’), gekookte moeskruiden of groenten. Zie KIL. op ‘w a e r m m o e s ,
w a e r m m o e s k r u y d ’.
honeer (= hoeneer), wanneer.
alre malck (= alremalc), eig. ieder van allen, dus ieder, iedereen. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd.
Handwörterb.: a l l e r m a l l i k , -m a l k (= allermanlik), jedermänniglich, jeder.
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a)

ende vercofte moes. O here, wonderlic sijn dine werke ende seer onbegrijpelic!
1)
- Sie was ock merckelic in gekiert tot onsen lieven heren . Want op een tijt genck
sie over dat marcket mytter meysterschen van dat susterhuys. Doe geschiede daer
wat sunderlinges, soe dat daer groet geruchte waert, dat die meystersche omme
+
sach ende sach daer nae. Ende als sie te huys ge- ‖ comen weren, soe segede die
+
meystersch daer van. Doe die devoete vrouwe dit hoerde, vragede sie waert
95d
geschiet weer; doe segede sie dattet op der marckt geschiet weer; doe en wiste
sie daer niet van. Doe schamde hoer die meystersche, want die vrouwe noch soe
2)
yonck was ende nochtans soe ingekiert in onsen lieven heren, datsi daer niet van
en wiste Ende sie een oelde begijne was ende noch soe inghekiert niet en was. Dit
b)
3)
c)
was recht als sante bernardus by dat water reet ende daer niet van en wiste .
- Men lest van onser sueter vrouwen dat sie hoer broet wan myt

a)
1)
2)
b)
3)
c)

De woorden ‘wonderlic sijn dine werke’ zijn ontleend aan Ps. CXXXVIII (CXXXIX): 14, in het
midden.
Verg. MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz. 53.
Lees: tot? Zie de vorige kolom.
Bernard van Clairvaux (gest. in 1153).
by, langs.
De Legende aurea, het boek, waardoor de devoten zich zoo dikwijls hebben laten voorlichten
omtrent de lotgevallen der heiligen (verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st.
11, blz. 337), geeft ook hier weder de noodige opheldering. Wij vinden daar, D e S a n c t o
B e r n a r d o , cap. F, in de uitgave, boven - blz. 43, aant. a - genoemd, het volgende: Quodam
tempore dum [scil. Bernardus] fratres carthusienses visitasset et ipsi ab eo in omnibus plurimum
edificati fuissent unum fuit quod praedicti loci priorem aliquantulum movit: scilicet quod sella
cui equitando insidebat minus neglecta erat et parum proferens paupertatem. Quod cum
dictus prior uni ex fratribus et ille viro dei retulisset non minus ipse miratus qualis esset sella
quaerebat. Nam a clara valle [i.e. Clairvaux] usque cartusias [i.e. Chartreuse] venerat: et
tamen qualis esset sella penitus ignorabat. Juxta lacum Lausanensem [i.e. het meer van
Lausanne] totius diei itinere pergens penitus eum non vidit aut se videre non vidit. Cum enim
sero facto de eodem lacu socii loquerentur interrogavit eos ubinam lacus ille esset. Quod illi
audientes plurimum admirati sunt. - Een dergelijk voorbeeld van ‘ingekeertheit’ staat
opgeteekend l.l., cap. D, waar wij lezen (volledigheidshalve en tevens tot nadere toelichting
van het ‘ende daer niet van en wiste’ uit ons hs. laat ik de passage in haar geheel nog volgen):
Ingressus igitur ordinem servus dei bernardus ita totus in spiritu absorptus est et deo totaliter
occupatus ut iam nullis sensibus corporis uteretur. Iam quippe annum in cella novitiorum
exegerat: et adhuc an domus haberet testitudinem [i.e. Mnl. hemelte; zie boven, blz. 8, aant.
6] ignorabat. Multo tempore ecclesiam intrans et exiens: in capite ubi tres erant unam tantum
putabat esse fenestram.
Van de Legenda aurea bestaan meer dan honderd uitgaven; in de z.g. ‘editio tertia’ (recens.
Th. Graesse, Vratisl. 1890) vindt men de medegedeelde citaten p. 533 en p. 530. Verg.
ACQUOY, Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving, 's-Gravenh.
1894, blz. 20.
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a)

horen handen, als myt spynnen . Dese oetmodige vrouwe wolde hoer broet ock
+
myt spynnen wynnen, als sie ock dede. Op een tijt hadde sie ‖ eenre vrouwen wat
+
garens gesponnen, ende dat brachte sie hoer weder te huys myt hoers selves
96a
1)
handen. Doe gaf hoer die vrouwe enen weggen myt botteren baven hoer loen.
Doe dit dese oetmodige vrouwe ontfangen hadde, soe waert sie blijde Ende toendet
iohan van beveren horen man, die op die tijt daer was, wat hoer gegeven was Ende
hij verblijde hem myt hoer om der gegevenre almyssen. Op die selve tijt soe quam
daer tot hem die pryoer van northoerne mytten genen die myt hem weren. Doe sie
daer ten eten seten, soe nam iohan van beveren die gegevene aelmysse ende
+
toende sie den pryoer Ende segede hem dat dat truyde sijn vrouwe myt spynnen
+
verdient hadde. Als sie dit hoerden, ‖ wat mochten sie anders doen dan
96b
verwonderen? Doe eten sie alte samen myt blijschappen van der oetmodiger
2)
gyften. Die gene die wilneer nader naturen seer leckerlijc gelevet hadden· ende
overvloedich weren in tijtliken guede Die weren nu blijde van der oetmodiger ghiften.
Mer wat dede dat· dit wrachte die grote mynne die sie hadden totter doecht der
waerachtiger oetmodicheit ende der hilliger armoede Dat hem beyden een vast
fondament was onsen lieven heren na te volgen, als sie ock deden na horen
vermoegen.
- Iohan van beveren had lange tijt to windesem geweest; doe waert hij al wat
+
siekelic. Doe quam hij ene corte tijt weder by truyden. Ende als hij daer een luttel
+
3)
96c
tijdes geweest hadde, ‖ doe quam die becare , die een benijder is alles guedes,
soe dat sine vuricheit wat verslappet waert ❘ ende hadde doe geerne by hoer
gebleven. Doe waert die guede vrouwe soe vurich ende en woldes niet gehengen.
Als hij dit sach ende

a)

Zie o.a. HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, Niederländische geistliche Lieder des XV. Jahrhunderts
(pars X zijner Horae Belgicae), Hanov. 1854, S. 60-61, en [J. VAN VLOTEN], Verzameling van
Nederlandsche prozastukken, Leid. e. Amst. 1851, blz. 116 en 117. Zeer belangrijk is ook,
o

1)
2)
3)

wat wij lezen in hs. n . 221 van de Bibl. van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
fol. 194: Sunte Jheronimus scrivet tot tween heiligen magheden dat maria dese reghel plach
te houden so dat si van der morghenstont totter tercie tijt toe in bedinghen was ende vander
tercie tijt totter noenen toe was si in arbeit van weven van spinnen of van naeyen ..... - Nog
verwijs ik naar de Meditationes vitae Christi van BONAVENTURA, waar in cap. XV van Maria
gezegd wordt, dat zij ‘acu et colu pretio laborabat’.
Verg. ten slotte DE VOOYS, Middeln. legenden en exempelen, blz. 158-159: E x e m p e l
van Jhesus in egypten.
‘wegge’, tarwebrood; KIL. panis triticeus. Nog tegenwoordig is het woord in gebruik in de
oostelijke provinciën van ons land; zie GALLÉE, Woordenlijst, i.v.
leckerlijc (= leckerlike), eig. lekker, zóó dat iemands lust in lekker eten er door bevredigd
wordt; bij uitbr. weelderig.
die becare (= becoorre, van ‘becoren’, beproeven, verzoeken, in verzoeking brengen), de
verzoeker, de duivel.
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merckte die grote vuricheit der oetmodiger vrouwen, soe waert hij weder ontsteken.
Ende sij gengen te samen sitten op enen waghen· ende doe sie by windesem
quemen, doe sat hij daer of ende bleef daer Ende sie quam ten diepenveen, ende
1)
sie worden beyde twie vurige calompnen . Hij was daer een exempel alre menschen,
2)
beyde geestelic ende werlick. Hij was vurich ende seer stichtich · ende als sine
+
vrende of yemant anders die vrendelic myt hem weren, tot hem quemen om hem
+
toe te spre- ‖ ken Soe plach hij hem te seggen dat sie hem van genen werliken
96d
dingen en solden seggen Want die mynne godes ende die gracie des hilligen
3)
4)
geestes hadde die mynne der werlt te gronde in hem gelesschet ende wt gedaen·
soe dat hij daer nu niet van horen en mochte Daer hij soe vol van plach te wesen,
ende en mochte nu niet horen anders dan van gode. Dit was ene grote gracie van
onsen lieven heren· dat voel geesteliker menschen niet gegeven en wort Die alle
weghe wat hebben myt genoechten te edercauwen enter myt woerden ofte myt
gedachten Welck enen geesteliken menschen een alten groten hinder is tot enen
5)
+
gehelen toekier tot onsen lieven heren. Doe hij die werlt liet, doe liet hij sie
+
geheeliclijc ende genck seer voert in ‖ vuricheit, ende sunderlinge in die edele
97a
6)
7)
doecht der oetmodicheit. Hij was der brueder schroër , ende dat alre onheblicste
a)
ende snoedest plach hij te lappen ende te neyen . Hij was soe rechte cleyn ende
neder in hem selven· dat hij was onder die brueders hoe men wolde. Hij was
geworden, als onse lieve here secht int hillige ewangelio: ‘Ten sij dat gy warden als
b)
cleyne kinder, gy en sult niet gaen int rijke der hemele.’ Die brueders mynden hem
seer ende hadden hem in groter reverenciën om sijnre hillicheit willen.
- Hij was soe weekelic inder naturen, dat hij die strengycheit der oerden niet wal
holden en conde in vasten ende in waken als die ander brueders. Daer plach hij
+
hem alte seer in te veroetmodigen tegen wien dat hem toe sprack. ‖ Mer dese
+
weeckelicheit hadde hij hem selven seer
97b

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
a)
b)

‘calompne’ (= colompne, colomme), kolom, zuil. De uitdrukking ‘vurige colomme’, vuurkolom,
kolom vuurs (ontleend aan Exod. XIII: 21, 22; verg. hoofdst. XL: 34-38) is een mystieke term
ter aanduiding van zeer innige devoten. Zie MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz. 52.
‘vurich ende stichtich’ is een term der devoten. Verg. in het ‘Opschrift’ (boven, blz. 3): van
den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van diepen veen.
te gronde, volkomen, geheel en al; eig. tot aan de diepte, den grond toe.
‘lessc(h)en’ (van vuur, gloed, brand, enz. gezegd), blusschen, dooven, uitdooven.
Achter ‘toe’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
schroër (= schroder), kleermaker.
‘onhebbelijc’, in een slechten staat of toestand verkeerende, slecht onderhouden.
Zie DUMBAR, Analecta, tom. I, p. 18: et venit in Wyndesem, ibique habitauit et obiit, solens
repeciare antiquas tunicas Fratrum,
Matth. XVIII: 3.
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1)

2)

besaeket mytter ierster hardicheit ende strengicheit, daer hij sijn vleysch mede
3)a)
4)
onder dede . Dit was hem baven maten swaer dat hij dat hillige geselschap in
5)
6)
allen dingen niet volgen en conde na sijnre begeerten Ende in der belyenge
7)
8)
worden gestichtet geestelic ende werlick . Hij starf volherdende in enen vurigen
geeste ende is gevaren tot onsen lieven heren, die hem wtvercaren hadde om hem
te laven ende te dancken in ewicheit.
- Suster truyde sijn wijf quam hijr mytten iersten, doe hijr noch niet vele susteren
en wonden: sie mochte die vierde wesen Want drie susteren weren voer hoer
b)
+
gecomen· als suster griete daegens · ende suster geese boevynck, suster tru- ‖ de
van roekel. Daer na quam suster truyde van beveren, int yaer ons heren m cccc +97c
c)
+
ende j . Sie genck voert in wonderliker vuricheit, sie brande inder mynnen godes
+
Inder oefenynge die si hadde in den leven ende lijden ons lieven heren Ihesu
1401
cristi Ende sie omme helsede dat cruce der penytenciën myt alre vuricheit in
allen dingen, die der naturen contrary weren. Hijr was wtermaten voel te doen ende
9)
groten swaren arbeyt. Ende sie scheen alle die pompen der werlt van buten gelaten
te hebben Mer sie weren ummer noch vele meer van hoer van bynnen gelaten.
Ende myt groter begeerten soe sloech sie hoer

1)

2)
3)
a)
4)
5)
6)
7)

8)
b)
c)
9)

De tekst heeft: besaeke. - Het werkw. besaeken (= besaken, van ‘sake’) moet hier beteekenen
volgens het zinsverband bezorgen, veroorzaken; verg. het Mhd. besachen, dat de beteekenis
heeft van verzorgen (eig. zich met iemand of iets bezig houden). De woorden ‘hadde hij hem
selven besaeket’ willen dus zeggen had hij zichzelf veroorzaakt, had hij aan zichzelven te
wijten. - Nog eenmaal komt ‘besaeket’ in dit hs. voor, nl. 81b, waar wij lezen: dat hevet sie
alte male besaeket, eig. bezorgd of verzorgd, dus beredderd.
hardicheit, hardheid, wreedheid.
‘onderdoen’, aan zich onderwerpen, tot gehoorzaamheid brengen (b.v. het lichaam, door
zelfkastijding of ascese).
Zie 92a en c.
dat hillige (= heilige) geselschap, d.i. de kloosterlingen.
Ende, maar.
belyenge (= beliinge), biecht; eig. belijdenis, bekentenis in het algemeen.
De zin is: het deed hem veel verdriet, dat hij met de kloosterlingen (te Windesheim) niet kon
mededoen in alles wat den dagelijkschen kerkdienst betrof, maar hij trachtte het weder goed
te maken bij de biecht, met hare stichting en opbouwing, met haren zegen voor iedereen
(geestelic ende werlick)?
starf, nl. te Windesheim. Zie de vorige blz., aant. a.
Zie over Griete Daegens (gest. in 1452), de bekende Diepenv. zuster, herhaaldelijk uitgezonden
ter kloosterreformatie, 127d-130b.
Verg. 112d-113a, waar de namen der eerste bewoonsters van Diepenveen worden opgegeven,
maar in eene andere volgorde.
van buten, d.i. naar het uitwendige (in kleeding, opschik, enz.); het volgende ‘van bynnen’
beteekent naar het inwendige, dus in haar binnenste, in haar hart, in haar gemoed. Lat. foris
et intus.
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a)

+

hande an die ploech Omme die mynne ons heren Ihesu cristi, den sie wtvercaren
hadde tot enen ‖ ewigen brudegom Voer iohan van beveren horen man, den sie +97d
1)
wtermaten lief plach te hebben Ende hoer gemynde brudegom cristus, die sie
b)
hertelike mynde ende lief hadde· die was hoer hulper ende leydes man den
conyncliken wech te wanderen. Hore beyder bekieringe was seer te verwonderen
ende ene sunderlinge gracie van gode Want sie begonnent vurichlijc ende sie
eyndent beyde noch vurichliker.
2)
- Doe sie hijr iersten gecomen was, doe en was hijr noch niet vele getymmers .
3)
4)c)
Ende het was hijr busschic ende knoestich : dat moste men myt swaren arbeyde
5)
wt der eerden raden Mit bylen ende ander instermenten, als daer toe behoert. Soe
+
6)
plach dese oetmodige ziele daer toe te helpen: ende een ander suster, ‖ ende hiet
+
d)
98a
suster gese boevynck ende verwaerde ock dat koehuys Ende was ock den nyen
7)
bekierden menschen seer guedertieren ende barmhertich. Ende als sie aldus te
samen inden arbeide weren· ende suster truyde stont ende arbeyde vurichlike al
8)
dat sij mochte Ende houde die bussche ende stubben myt eenre bijlen wter eerden·
soe plach suster geese alte mynlike te seggen: ‘Suster, of wy ons nu wat rusten·’
soe segede suster truyde van beveren, die vurige ziele, weder tot hoer: ‘Lieve suster,
laet ons nu trouwelic arbeyden in der coelten, het is nu soe goet te arbeyden· na
den eten soe willen wy ons dan wat rusten!’ Doe liet hoer suster geese genoegen
+
ende waert alte seer gestichtet in der vuriger vrouwen. Ende naden eten, ‖ doe sie
ene lange tijt te samen gearbeyt hadden· doe segede sie echter dat sie hem een +98b
luttel rusten wolden. Doe segede sie weder: ‘laet ons noch wat arbeyden die wijle
dat wijt vermogen; wy sullen ons te nacht wal rusten.’ Siet, die vurige mynne en liet
hoer niet rusten, al wast dat sie manne

a)
1)
b)
2)
3)
4)
c)

5)
6)
d)
7)
8)

Verg. Luc. IX: 62, in het midden.
wternaten.
Verg. in Gez. 69, vs. 5, den regel: Één vriend, één leidsman gaat ons voor (van Jezus gezegd).
‘getimmer’, alles wat getimmerd of gebouwd is; doe - getymmers, toen was hier nog niet veel
gebouwd, toen stonden hier nog weinig gebouwen.
busschic (= bosschic), boschachtig; Lat. silvester.
De ‘n’ is bijgeschreven. Het woord ‘knoestich’ (van ‘knoest’, knoest, kwast, uitwas aan een
boom) beteekent knoestig, kwastig.
Zie de beschrijving van het terrein, waar het Diepenv. klooster gebouwd werd, bij LINDEBORN,
Hist. episcopatus Daventr., p. 164, en meer uitvoerig in ms. 8849-'59, fol. 30r (Ned. arch. v.
kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 330).
raden (= roden), met wortel en al uittrekken, uitroeien.
De dubb. punt staat ook in het hs.
De drie zusters, die te Diepenveen voor den koestal te zorgen hadden en van wie G. Boevink(s)
of Bovink(s) [zie de aant. bij ‘boevynck’, 112d] eene geweest is, worden opgegeven 100a.
guodertieren.
Dit woord is verklaard blz. 158, aant. 7.
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werck dede. Die ny niet vele ghedaen en hadde, die stont doe ende arbeyde by
1)
2)
horen halse . Dit dede die mynne godes die in hoer was. Want waer dat vuer des
hilligen geestes is, daer en is gene ruste· het brant bynnen in der herten Ende het
werket altoes stichtige dinge van buten.
- Sie plach die cleeder een wijltijdes te verwaren; doe was sie den susteren daer
+
soe rechte bedienstich in Sunderlinge die alden dach in swa- ‖ ren arbeyde geweest
hadden Die nam sie so nauwe waer ende plach hem droege heemde ende doeke +98c
te brengen, als sie wt den arbeyde moede ende nat quemen. Sie was ock een
wijltijdes int werck huys; daer plach sie te spoelen ende den susteren daer seer
3)
4)
5)
mynlick te dienen. Ende overlanck lieten sie hoer een grof webbe werken van
6)
hannep ende van graven spijde . Dat dede sie myt soe groter genoechten ende
goddiensticheit· soe dat sie by nae niet lievers gedaen en hadde dan werken·
nochtans dat dat grave doeck swaer te werken is Mer dat en was hoer niet swaer
+
omme die grote mynne, die sie tot dat oetmodige werck hadde. Ende als sie sat
+
ende wrachte, soe sat sie soe goddien- ‖ stelic ende dedet myt soe groter
98d
genoechten· dat men die vroude hoers herten wt horen ansichte mocht merken.
- Op een tijt was hijr een eersam persoen, die suster truyden wal gekent hadde;
die sach sie sytten werken. Doe vragede hij al verwonderende, of men hijr alsulke
luyde liet weven.
- Op een tijt, als des donredages na paschen, was sie soe ontsteken van bynnen
7)
in horen herten van der mynnen, die Magdalena hadde tot onsen lieven heren.
a)
Ende suster lijsabet van tiel , die ock te werken plach, die merkede dat suster truyde
wat sunderlinges van bynnen in horen herten hadde. Doe vragede sie hoer, waer
omme dat sie lachgede· sie segede: om dat sie dachte dat maria den groten man
+
b)
8)
haelen ende dragen wolde Ende dat ‖ sij also verslonden was in sijnre mynnen ,
+

99a

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
a)
b)

8)

by horen halse, alsof haar leven er van afhing, zoo hard zij kon.
Bijgeschreven.
overlanck, na een poos, na een (vrij) langen tijd. Zie Mnl. Wdb. op ‘l a n c , 2de art.’ (dl. IV,
kol. 103).
webbe, weefsel.
werken (van vrouwelijke handwerken gebruikt), weven.
Ik versta het woord ‘spijde’ niet. Moet misschien ‘sijde’ gelezen worden?
Magdalena, d.i. Maria Magdalena of Maria van Magdala (een vlek in de nabijheid van het
Galileesche meer).
Namelijk Elisabeth Tayen van Tiel; zij is Salomee Sticken als priorin opgevolgd en in 1452
gestorven. Zie over haar 159d-161a.
De Schriftpericope, die gedurende de ME. op Donderdag na Paschen in de kerken gelezen
werd (zie GROTEFEND, Zeitrechnung, Bd. I, S. 53, en verg. het Missale Romanum op ‘f e r i a
q u i n t a p o s t P a s c h a ’), was Joh. XX: 11-18 (de verschijning van Jezus aan Maria
Magdalena). Blijkbaar heeft Truide van Beveren, nog onder den indruk van het gehoorde,
hierover na kerktijd, toen zij zat te weven, nagedacht. De woorden ‘den groten man, d.i.
Christus, haelen ende dragen’ (wegnemen, wegdragen in de Statenvert.) zijn een terugslag
op hetgeen t.a.p. voorkomt in vs. 13 en vs. 15.
‘verslonden sijn in der minnen Christi’ is een term der devoten. Verg. verslonden sijn in onsen
lieven heren, 113c, 187c.
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dat sie dat niet en merckte dat sij des niet en vermochte. Hijr was sie alte vurich in.
- Die hillige armoede was hijr mytten iersten seer groet· die sie seer mynde Als
1)
armelick te eten· niet voel des nachtes over te hebben ; ende in allen dingen, die
hem noetdruftich weren, was armoede in. Ende als sie des avendes toe bedde
gengen· soe nam een yegelic mede dat sie hadden om over te decken Die
sytkussene hadden, die nemen sie mede· ende die sie niet en hadden, die nemen
2)a)
hoer matten mede. Ende suster truyde van beveren, die vol mynnen was, hadde
3)
enen witten onderrock, die wat bequamer was dan hoer ander cleeder. Den plach
+
sie al heymelick te nemen ende legeden des avents ‖ op suster lijsebet van tiels
+
bedde, dat sies niet en wiste Mer des margens brachte sij hoer den rock weder
99b
ende en woldes geensyns weder nemen· mer sie en liet niet of. Dit brengen ende
weder brengen duerde ene guede wijle· hijr in was te merken hoer grote mynne
4)
Want hadde sie meer gemocht , sie hadde meer gedaen· nochtans hadde sie myn
over dan suster lijsebet.
- Sie was den susteren soe bedienstich· waer sie wat tebrakens an horen
5)
cleederen sach, dat plach sie hem te lappen . Soe gevyelt vaeke dat sie daer omme
gescholden waert dat sie daer te voel garens over verneyde. Op een tijt, doe sie na
+
eenre suster opt reventer sach, om dat sie geerne geweten hadde of sie yeet hadde
dat ‖ men behovede toe lappen Doe waert sie berispet dat sie hoer oghen quelke +99c
gewaert hadde· ende hoer waert gevraget, waerna dat sie gesien hadde; doe
segede siet oetmodelick.
- Sie was soe rechte cleyn in hoer selven: als sie hoer in cleynen

1)
2)

‘over hebben’ (ook in de volg. kolom), gedekt zijn; eig. dek over (zich) hebben.
‘matte’, stroozak, bulster of stroomatras; eig. mat. Zie DU CANGE, Gloss. op ‘m a t t a ’, en
o

a)

3)
4)
5)

verg. Mnl. Wdb. op ‘m a t t e , 1ste art., n . 2’.
Zie de Constitutiones, pars III, cap. 17: et [sorores] singule culcitras singulas habeant (Arch.
v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 303; verg. blz. 406: Ende die susteren sullen slaepen op culten
of bedden, mis (?) sie beter gerecht hebben).
Over de slaapplaatsen en het beddegoed in de Windesh. mannenkloosters lezen wij bij
ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 105, het volgende: Wat eindelijk de slaapplaatsen betreft,
veeren bedden en linnen lakens waren streng verboden, tenzij de prior ze aan een zieke
toestond. Men had echter matrassen, met wol, en kussens, met veeren gevuld, alsmede eene
wollen deken en ééne of meer andere naar ieders behoefte.
‘bequame’, bevallig, mooi.
‘mogen’, vermogen, kunnen, in staat zijn.
‘lappen’, herstellen, opknappen; Lat. repeciare (zie DUMBAR, Analecta, tom. I, p. 18).
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dingen ontgaen hadde of versumel geweest Dat plach sie oetmodelike te belyen
a)
ende woech dat soe swaer, als oft grote gebreke geweest hadden . Sie hadde soe
groten vrede in der veroetmodinge· ende plach suster griete dagens hoer gebreke
te belyen· ya ock dat alre quadeste dat sie in der werlt gedaen hadde Ende begeerde
van hoer dat siet hoer voer onsen pater seggen wolde. Ende suster griete en wolde
+
den hongerigen dat broet niet wt den mon- ‖ de nemen ende vervulde hoer begeerte.
+
Soe waert die hillige ziele soe blijde ende vurich in der veroetmodinge· recht of
99d
1)
sij al vernyet was in horen geeste . Dit was een recht tymmer op dat vaste
fondament der oetmodicheit, dat in hoer gefondiert was. Want die dinge die een
mensche van naturen vliet ende van bedrucket wort, als sie hem beyegenen· daer
2)
was sie al baven gecomen Want sie omhelsede alsulke dinge myt groter begerten
hoers herten.
3)
- Sie wanderde rechte gange , beyde van bynnen ende van buten: daer omme
heeft sie verdient dese gracie te vercrijgen. Och, hoe veer is dese wech van my
+
ende van vele geesteliker menschen, die nochtans guet ende groet schijnen te
+
wesen! By den oetmodicsten ende ‖ nedersten susteren was sij alre lievest Als
100a
die susteren int koehuys, als suster geese boevynck, suster truyde van roekel,
b)
dat een alten goddienstigen vredsamen suster was· ende suster griete kerstkens ,
4)
dat ene koesuster was. Dit weren al hoer wtvercarene susteren· hijr was sie blijde
5)
mede, als sie hoer goddienstelike vermaeken wolde.
- Als die ionge megeden des hilligen daghes hijr van den lande quemen· ende
6)
die susteren inden spynhuys neder geslagen legen in horen gebede Soe en dorsten
sie niemant anspreken· dan sie merckten waer dat suster trude lach. Daer gengen
sie dan toe ende toegen sie een luttel

a)
1)
2)
3)
b)

4)
5)
6)

Sie - hadden. Verg. 10d.
‘verniët (= vernieuwet) werden in den geeste’, een ander, een beter mensch worden. Verg.
(in de Statenvert.) Rom. XII: 2, Eph. IV: 23, Tit. III: 5, en elders.
daer - gecomen, daar was zij geheel overheen.
Sie wanderde rechte gange, Zij bewandelde rechte wegen, ‘den conyncliken wech’, 97d.
Verg. 5d en 6d.
Truide van Rokel (gest. in 1424) en Griete Kerst(e)kens (gest. in 1458) zijn conversinnen te
Diepenveen geweest. Zie MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 229, 230, en VAN
HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl, II, blz. 180, 181.
koesuster, eene zuster die de koeien heeft te verzorgen
Achter ‘god’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
neder geslagen, in eene deemoedige houding nederliggende, geknield. Zie Arch. v. Ned.
kerkgesch., dl. V, blz. 390: Ende als sie daer, nedergheslaeghen (vertaling van het Lat.
prostrata, blz. 287, in de Constitutiones, pars III, cap. 3), oetmoedelick ontfermherticheit bid.
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1)

+

an ❘ soe sach sie op ende sprack hem dan soe vrentelike toe· ende segede hem
wat guedes So dat sommyge van hem gue- ‖ de menschen worden ende gengen +100b
te cloester.
2)
- Sie hadde hoer tijt alden dach doer also geordyneert myt oefenyngen van den
leven ende lijden ons lieven heren Dat die duvel geen tijt en conde crijgen sie te
3)
becaren· dan des nachtes plach hij sie dicwijl te ververen in den slaepe. Met het
4)
was omme niet: sie en conden an hoer niet gewynnen · want sie was vol guedes,
daer en mochte geen quaet in Want sie was een hillich tempel hoers brudegoms,
daer en conde niet in dan dat hem toe hoerde. Wanneer die susteren niet en wisten
wat tijde dattet was vanden dage, als sie gene clocke en hoerden Soe vrageden
+
siet suster truyden· soe segede siet hem soe puntelick, als of sie die clocke gehoert
+
hadde Dat ‖ wiste sie byder tijt hore oefenynge. Ende onder tijden plach hoer
100c
suster griete dagens te vragen, die doe dat werck huys verwaerde· wat sij dachte.
Soe plach siet hoer oetmodelike te seggen· bywijlen wast van den aventmael ende
ondertijden van der passiën ons lieven heren ende dier gelijck. Dit was ene grote
gave van onsen lieven heren, welck vele geesteliker menschen ontbreket Want als
sie geerne wat guedes dencken solden· soe en weten sie niet, waer dat siet halen
sullen.
- Ende sommyge menschen heben schone ende goddienstige oefenyngen, die
5)
6)
merckelijc ende guet synt Ende dat gaet daer mede heen, ende hem duncket
+
dattet genoech is. Mer dat is ene waerachtige oefenynge· dat hem een ‖ mensche
+
dat pijnt te bewijsen mytten werken, alst behoerlic is· dat hi oefent van bynnen
100d
Als in oetmodicheit, in gehorsamheit, sachtmodicheit, lijdsamheit, in puurheit
sijns herten· ende in der mynnen godes ende sijns evenen menschen Ende dat
exempel ons lieven heren na te volgen na onsen vermoegen. Als dese hillighe
oetmodige ziele dede· want sie was ene mynnester der oetmodicheit, der nederheit,
der armoeden Ende een verwynster hoers eygenen willen· ende hielt hoer ledich
van allen dingen, die hoer niet bevalen en weren Ende gaf hoer totten genen, daer
sie alle dinge om gelaten hadde hem te mynnen ende an te hangen· ende hem
allene te leven.
+
- Op een tijt veroetmodichde sie hoer voer onsen weerdigen vader ende bat hem
+
dat sie dat ‖ werck huys verwaren moste, oft hem guet duchte· suster griete
101a
dagens weer voel bequamer hoer tot onsen lieven

1)
2)
3)
4)
5)
6)

‘enen a(e)ntien’, iemand tot zich trekken, hem ter zijde nemen.
‘ordineren’, in orde brengen, tot stand brengen, bewerkstelligen; dus (in eene bepaalde of
behoorlijke orde) indeelen.
ververen (= vervaren), vrees, angst, schrik aanjagen.
sie - gewynnen, zij, nl. die becaringen, die becoringen, konden op haar geen vat krijgen.
‘mer(c)kelijc’, opmerkenswaardig, merkwaardig, belangrijk; eig. wat wel opge merkt mag
worden, d.i. wat waard is dat men het opmerkt.
Bijgeschreven.
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heren te geven dan sie. Suster griete dagens verwaerde doe dat werck huys, als
a)
voersz. is Ende onse lieve here begavede sie vaeke myt groter ynnicheit ende
1)
devoeciën· hijr omme meende sie dattet hoers dinges bet wesen solde dan suster
grieten. Doe onse weerdige vader here iohan brinckerinck dese grote vuricheit
2)
3)
hoerde, soe segede hij dit of des gelijkes: ‘Suster truyde , dit mochte lichte guet
b)
wesen, mer gy en connen niet schrijven.’ Doe liet sie hoer genoegen ende gaf hoer
4)
voert tot onsen lieve heren , als sie plach.
+
- Sie was soe cleyn ende oetmodich in hoer selven· dat hoer dochte dat sie niet
+
guedes en ‖ dede noch en hadde. Sie was cleynre ende nedere onder den
101b
susteren dan die alre armste ende verworpenste mensche Ende men en hoerde
noch en merckte in woerden noch in gelaet noch in genen dingen dat sie wat wt
5)
gaf van horen voerledenen leven of staete

a)
1)
2)
3)
b)

4)
5)

Zie 100c.
dattet - solde, dat het eerder iets van hare gading zou zijn.
tuyde.
lichte, allicht, wellicht, misschien.
Uit hetgeen voorafgaat, maar vooral uit het antwoord, hier gegeven, leid ik af, dat Truide van
Beveren had willen worden, wat men in de ME. noemde eene ‘schersuster’.
Door particulieren werd meermalen, maar altijd tegen betaling van geld (zie 95d-96a), aan
de Windesh. kloosterzusters garen of doek aangeboden, ter bewerking. Zulks geschiedde in
de daarvoor bestemde ‘werckhuysen’; een der zalen hiervan heette het ‘scherhuys’. De non,
die met het oppertoezicht over dit laatste was belast en tevens had te ‘besorgen in den
werckhuysen wes den susteren noet is van reysscap in hoeren werken’, heette ‘schersuster’
(verg. KIL.: s c h e e r e n d e w e b b e , ordiri, exordiri, praeparare telam). In den Dietschen
tekst der Constitutiones wordt aan de ‘schersuster’ een afzonderlijk hoofdstuk gewijd (Arch.
v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 382-384), bevattende o.a. deze bepalingen: Als die lude garn
brengen to werken, sal sie nernstelick teykenen wyent to hoert, ende woe dat siet willen
ghewracht hebben .... Die schersuster sal al jaer, als men doech (sic!) rekent, rekenscap
doen voir den oversten ende voir die procuratersche van allen, dat die susteren ghewracht
hebben ende ghewonnen in den werckhuysen, des somers ende wynters, wat sy ontfangen
en overghegeven heft ende uutghegeven voir reyscap ende wat men hoer schuldich is.
Wanneer dus Johan Brinckerinck tot zuster Truide zegt: ‘mer gy en connen niet schrijven’,
bedoelt hij m.i. dit: mer gy en connen niet ‘teykenen’, d.i. maar gij kunt niet opschrijven, niet
noteeren, geene (juiste) aanteekeningen houden van ontvangsten en uitgaven; derhalve blijkt
gij ongeschikt te zijn voor de betrekking, waarvoor gij denkt in aanmerking te komen.
Het schrijven in de gewone bet. van het woord verstond Truide van Beveren wel, maar het
was voor haar ‘een seer pijnlick dinck’ (101d); toch heeft zij ook nog koorboeken geschreven
(102a-b), iets, wat in den regel groote zorg en bedrevenheid vereischte.
Zie de aant. bij ‘onsen lieve heren’, 7d.
‘utegeven’, te kennen geven, laten blijken, verraden.
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Want sie hadde een geheel afkier gedaen van allen werliken dingen· ende een
1)
2)
geheel toekier tot onsen lieven heren ende tot ewighen dingen .
+
- Int iaer ons heren m cccc ende viij doe waert dit cloester ierst geslaten op sante
+
3)
a)
1408
Agnieten dach Ende nemen doe iersten die hillige oerde an myt alte groter
b)
devociën Ende hore was xij, daer suster truyde ene van was . Dat gotlike lof in den
+
dienste godes was hoer soe wonderlike smaekelic ende soe genoechlick Dat ‖ hoer
+
des niet te voel en mochte wesen dach noch nacht, overmyds groter mynnen,
101c
4)
die sie hadde tot onsen lieven heren. Sie en hadde gene guede choer stemme ,
5)
6)
7)
8)
als dat sie niet over een en droech mytten anderen susteren . Soe en moste sie
9)
10)c)
des daghes niet buten mondes lesen , mer des

1)
2)
3)
a)
b)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Lees: totten? Doch verg. hs. G, bl. 29: Ende pijnden hem mit enen geheelen herten tot onsen
lieuen heren ende tot ewigen ende godliken dijngen te kieren.
Ontbreekt.
Agineten.
21 Januari.
Uitvoerig worden de lotgevallen dezer ‘xij’ verhaald 126b-145c, met het opschrift: H i j r
begynnen die xij susteren,die ierst die hillige oerde an nemen
v a n s a n t e A u g u s t i j n u s i n d i e p e n v e e n . - Over Truide van Beveren alleen
deze woorden: Suster truyde van beveren was die xij (zie 145c).
Sie - choer stemme (= coorstemme), Zij had geene goede koorstem, geene goede stem voor
het koor in de kerk; dus zij zong niet zuiver, zij zong valsch.
als dat (= alse dat, voor ‘also dat’), zoodat.
‘overeendragen’, overeenstemmen, overeenkomen.
De zin is: zoodat (door haar niet zuiver of valsch zingen) de harmonie in het koor verbroken
werd.
‘moeten’, mogen, de vrijheid hebben.
buten mondes (verg. buten lants, buten wegs, enz.; zie Mnl. Wdb. op ‘b u t e n , 3de art., I,
o

10)
c)

n . 1’, en STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Syntaxis, § 30), duidelijk, uitdrukkelijk, nadrukkelijk
Het tegenovergestelde is ‘binden kinne’, in het Ndl. binnensmonds.
Zie de aant. bij ‘lesen’, 59a.
Men onderscheidt in het Roomsche koorgebed v o c a l i t e r l e g e r e (buten mondes lesen)
en m e n t a l i t e r l e g e r e . Het eerste wil zeggen de woorden duidelijk uitspreken, ofschoon
niet vereischt wordt dat men zichzelf hooren kan; het tweede is gewoon lezen zonder eenige
lippenbeweging.
Wanneer nu hier gezegd wordt: Soe en moste sie des daghes niet buten mondes lesen, enz.,
dan kan zulks beteekenen: Truide van Beveren mocht alleen des nachts (zie de volg. blz.,
aant. a) ‘buten mondes lesen’, bij de daggetijden niet; om hare stem, derhalve tot bewaring
van de harmonie in het koor, was zij overdag daarvan gedispenseerd, d.i. ontheven, of werd
haar alsdan het zwijgen opgelegd (verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. III,
blz. 323 volg.). Maar het kan evengoed beteekenen: Truide van Beveren, als v e r a
m o n i a l i s verplicht zijnde tot het ‘buten mondes lesen’ van al de getijden, heeft dat ook
gedaan èn overdag èn des nachts: des nachts ‘soe vurichlicke .., dat men sie wt al den
susteren hoerde’; overdag evenwel zacht, zeer zacht, als het ware binnensmonds, zóó dat
althans de eenstemmigheid in het koor er niet door gestoord werd. Aan deze laatste opvatting,
die volkomen past in het verband, zou ik voor mij de voorkeur willen geven.
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a)

nachtes wast hoer geoerloft. Dan plach sie soe vurichlike te lesen, dat men sie wt
1)
2)
al den susteren hoerde. Ende die susteren leden hem daer guetlick in om hore
3)
goddiensticheit willen. Ende sie hadde hoer hijr ock soe goddienstelic ende
oetmodelic in als al hoer manieren weren· ende als al hoer leven was in allen dingen.
4)
+
- Het was hijr doe noch soe arm, dat sie geen guet gerack van pappijr en conden
+
gecrijgen. Ende ock want ‖ sie gene guede stemme en hadde den choer te
101d
helpen, soe en waert hoer niet gegeven als den anderen. Soe nam die oetmodige
5)
ziele leyen , daer sie hoer dinghe op schref, dat sie inden choer lesen solde Ende
6)
dat was een seer pijnlick dinck , omme dat siet vaeke vernyen moste· wantet vaeke
7)
anders ende anders was datmen lesen solde. Mer sie hadde hoer daer soe
doegentlijc in ende bewees hoer soe oetmodelic Dat men ny gewaer en waert van
enyger onlijdsamheit ofte claginge· mer leet hoer oetmodelick, recht oft also wesen
solde Want sie was ene mynnester der armoeden ende der oetmodicheit.
b)
- Ny en begeerde sie hijr enich vordel van dat sie hijr groet guet gebracht hadde·
+
mer sie hadde liever myn dan meer Want sie was in ‖ horen herten als die alre
+
armste. Ende onse lieve here, die sine armen niet en verlaet, die quam hoer te
102a
hulpe int eynde. Want een wijltijdes daer na soe waert die ierste priorynne of
8)
c)
gesat , die geheyten was suster hille sonderlants , dat ene oetmodige ende
goddienstige suster was Ende sie waert toe amsterdam weder priorynne gecaren
omme hore doechden willen Ende onse eerweerdige mater salome sticken waert
9)
d)
hijr weder pryorynne gecaren Ende suster elsebe hasenbroeck waert
10)
procratersch . Die vragede doe onsen vader iohan, of sie den susteren wal

a)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
b)
8)
c)
9)
d)
10)

Dit ‘des nachtes’ heeft betrekking op de ‘matutinae’ en de ‘laudes’ (laudes matutinae, de
lauden, het tweede der kerkelijke getijden; zij worden na de metten gelezen).
wt al den susteren, boven alle zusters uit.
guetlick (= goetlick, goedelike), gaarne.
Bijgeschreven.
gerack, hetgeen noodig is, wat men noodig heeft; dus benoodigdheden.
‘leye’, schrijflei.
een seer pijnlick dinck, een zeer moeielijk iets.
anders ende anders, geheel anders.
Zie 90d.
‘enen ofsetten’ (= afsetten), iemand doen aftreden (uit eene betrekking, uit een ambt).
Zie over haar 126b-127a. Volgens 126c is zij (van 1408-1412) ‘rectrix’ te Diepenveen geweest,
maar niet ‘ierste priorynne’, gelijk hier gezegd wordt.
De ‘r’ is bijgeschreven.
In 1412, ‘omtrynt sante Iohannes misse’, 5b.
Voor deze spelling van het woord verg. de aant. bij ‘ondermeystersch’, 86d.
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genoech pappijrs geven mochte. Doe segede hij: ‘ya;’ doe gaf sij suster truyden
+
ende al den susteren soe voel als sies behoefden. Doe was suster truyde blijde
+
a)
102b
ende schreef ‖ doe hoer choer boeken ende wes sie behovede. Ende sie was
soe vlijtich op dat schrijven, dat siet suster lijsebet van tiel wal geclaget heeft Dat
1)
2)
sie daer wat mede verlaren had van horen inwendigen toekier ende oefenyngen,
welck sie daer na so niet weder en conde gecrijgen. Want solde sij wat hebben, soe
moste siet nauwe soeken, om dat sie niet voel tijdes en hadde Want sie moste hoer
broet myt horen handen wynnen, laete ende vroe.
- Sie was ock soe rechte vlijtich die dinghe te verstaen, diemen in den choer las.
Daer omme soe plach sie een boeck mit hoer te dragen· ende als sie dan by yemant
quam diet verstont, dan vragede siet. Onderwijlen soe segeden siet hoer: soe was
+
sij alte dancber· ende onderwijlen soe weygerden siet ‖ hoer: soe leet sie hoer
+
oetmodelijc.
102c
b)
- Doe dit cloester iersten geslaten waert ❘ doe quam die putte mede bynnen ,
3)
daer men wt te brouwen plach. Doe moste men daer bynnen putten dat men daer
4)
buten brouwen solde. Ende hijr plach suster truyde toe te helpen, ya ock in den
5)
coelden winter ❘ dattet soe seer vroes, dat hoer die hande an den putswengel
bevroeren.
- Op een tijt soe stont sie ende puttede; doe quam hoer een vers in, dat sie des
c)
nachtes in der noctornen gelesen hadde· dat was: ‘“Gy

a)

1)
2)
b)

3)
4)
5)
c)

Aan het schrijven der koorboeken werd door de Windesheimers de grootste zorg besteed.
Het was hun ‘als geestelijken, die een groot deel van den dag in kerkelijke diensten sleten,
een punt van godsdienst, een plicht van vroomheid, het koor van prachtige boeken te voorzien’,
ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 231. Zie vooral THOMAS A KEMPIS, Vita Gerardi Magni, cap.
XIII, § 2, in fine.
verlaren (= verloren), ingeboet; eig. verloren.
In margine.
Bij de insluiting der kloosters, wat met zeker kerkelijk ceremonieel plaats greep, werd als het
ware een cirkel daaromheen getrokken (verg. doe quam die putte mede bynnen) om aan te
duiden, wat tot hun eigenlijk terrein behoorde. De kloosterlingen mochten, tenzij in bepaalde
gevallen, dien cirkel niet overschrijden: zij moesten b.v. hunne dagelijksche en andere
wandelingen tot de afgesloten ruimte beperken. Het doel der insluiting was, om het zedenbederf
binnen de kloostermuren, door afsnijding van den omgang met de buitenwereld, tegen te
gaan.
Zie over dit onderwerp, wat de Windesh. conventen aangaat, ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II,
passim (vooral blz. 273-278).
Bijgeschreven.
ni. Het eerstvolgende ‘in’ staat zonder stip.
putswengel, zwengel, putslinger, putarm.
Onder ‘noctornen’ (= nocturnen; Lat. nocturni) verstaat men het hoofdbestanddeel der metten.
De metten bevatten één of meer nocturnen; iedere nocturn bestaat uit drie of meer psalmen
en antiphonen, lessen en responsoriën. Deze lessen (Lat. lectiones) zijn ontleend, gedeeltelijk
aan het Oude en Nieuwe Testament, gedeeltelijk aan het leven van de(n) heilige, die herdacht
wordt, gedeeltelijk aan de homiliën der kerkvaders. Verg. GROTEFEND, Zeitrechnung, Bd. I,
S. 134, op ‘n o c t u r n i ’.
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sult die wateren in blijschappen putten wt den fonteynen des gesontmakers Ende
a)
gy sult seggen inden dagen: “belyet den heren ende anroepet sinen namen.”’ Daer
+
was sie soe vurich mede, dat sie byna alle den ‖ arbeyt vergat ende puttede soe
+
1)
102d
vurichlike, dat sie nauwe en wiste wat sij dede.
- Op een tijt vragede hoer suster elsebe hasenbroecks, die procratricx was· hoe
2)
voel dattet des yaers beliep, dat sie van hoer boerden . Doe segede sie oetmodelijc:
b)
‘lieve suster, vergevedet my, dat weet onse vader best.’ Siet, dese hillige oetmodige
3)
ziele en sloech des geen roeke noch en becummerde hoer daer niet mede· dat
sie eens omme gods willen overgegeven hadde. Mer sie wolde arm wesen mytten
armen cristi ende sie hadde eer myn dan meer Want dat ommehelsede sie myt alre
4)
begeerten hoers herten· op dat sie den naeckten cristum naecket volgen mochte .
+
- Sie was soe vlijtich op hoer werck als die alre armsten, ‖ op dat sie hoer broet
mochte wynnen gelijck hem. Want soe wie den rechten geest godes heeft gelijck +103a
als sie hadden· die sijn vlijtich hoer herte van bynnen te bewaren Ende vlijtich
ende trouwe in horen arbeyde van buten totten love godes· ende stichticheit hoers
evenen menschen.
- Op een tijt was sie soe cranck, dat sie niet wal wat doen en mochte· doe genck
c)
sie oetmodelike tot onser weerdiger mater salomee ende segede: ‘Lieve mater,
nu bin ic so cranck, dat ic niet langer wat doen en mach; wolde gy my nu omme
5)
6)
7)
gods willen voeden?’ Want sie en liet hoer niet duncken dat sij hijr wat gebracht
hadde, van groter oetmodicheit. Sie was soe wonderlike oetmodich ende gehoersam,
+
8)
dat sie niet en solde genamen hebben een cleyn bre- ‖ deken , ya een oelde
+
schoelappe, sonder oerlof.
103b
- Sie conde hoer baete ende hoer geestelike wynnynge soe rechte wal doen
in allen dingen overmyds die gracie godes, die hoer halp Ende sie was vlijtich te
vergaderen die ewighe schatte ende rijckheiden voer die grote besyttinge, die sie
overgegeven hadde in deser werlt.
- Tot twien tijden quam hore moder ziele tot hoer· eens doe sie noch

a)
1)
2)
b)
3)
4)
c)
5)
6)
7)
8)

Jes. XII: 3, 4a (Vulg.).
nauwe, ternauwernood, nauwelijks.
‘boeren’ (= boren), beuren, heffen (vooral van het innen van gelden, renten, tollen, enz.
gezegd).
Johan Brinekerinck.
‘roeke slaen’ (met den 2den naamv.), acht slaan op.
Verg. hs. G, bl. 25: Een naeket brudegom (nl. Christus) die wil ene naecte bruijt hebben.
Salomee Sticken.
‘hem laten dunken’, zich laten voorstaan.
wat, nl. groet guet (90d).
De ‘t’ is bijgeschreven.
‘bret’ (het verkleinw. is ‘bredekijn, bredeken’), bord, tafel, plank.
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a)

niet beslaten en was . Doe quam sie des avents ende genck by hoer sytten op die
1)
bedde scheyde ende hadde geerne hulpe van hoer gehad. Ende sij sach dat sie
hore moder wal gelijckte, mer sie was soe seer verveert, dat sie niet spreken en
+
2)
dorste Om dat sie anxt hadde dattet ene bedriechnisse des duvels hadde geweest.
Ende die ziele ‖ bleef by hoer ene lange tijt ende suster trude lach in groten anxte· +103c
3)
ten lesten waert sie hore quijt Ende sie quam tot twien goddienstigen susteren,
daer sie ene wijltijdes gewont hadde. Den segede sie dat sij tot hore dochter ten
diepenveen geweest hadde omme hulpe, mer sie en wolde niet spreken. Ende dit
ontboden sie suster truyden, om dat sie hoer te hulpe comen solde myt horen gebede
ende gueden werken. Ende noch soe quam sie eens tot hoer, doe sie hijr bynnen
4)
was int slot . Doe quam sie tusschen vij ende viij uren des avendes ende bleef daer
by hoer bedde staen, hent dat suster truyde op stont ende genck toe metten. Mer
+
sie en dorste hoer niet to spreken: alsoe was sie verveert ‖ Ende sie lach in alten
+
groten anxte, want sie vermoede echter dattet wat quades weer als te voeren.
103d
Aldus scheyde sie echter van hoer, dat sie hoer niet toe en sprack Ende sie
b)
apenbaerde hoer toe northoerne ende segede dat sij by hoer dochter ten
5)
diepenveen geweest hadde, mer dat sie hoer niet toe spreken en wolde. Doe quam
hijr ene van northoerne, die hoer dit segede van hore moder Als dat sie noch in
pijnen weer ende hulpe van hoer begeerde. Ende sie was hore moder ziele seer
6)
trouwe in al dat sie vermochte Ende sie creech hulpe van hoer, als hoer onse lieve
here te weten dede.
+

- Dese hillige oetmodige suster truyde van beveren die hadde onsen lieven heren
+
soe hertelike lief ende hij hoer ‖ weder, dat hij grote genoechte hadde myt hoer
104a
te wesen Want sine genoechte is te wesen mytten kinderen der menschen
Sunderlinge die soe cleyn ende oetmodich in hem selven sijn als dese hillige ziele
c)
was. Alst wal scheen ende onse lieve here apenbaer maeckte by ons paters ydocus
tijden. Want als dese hillige ziele comunyseerde ende hij dat eerweerdige hillige
sacrament op

a)

1)
2)
3)
4)
b)
5)
6)
c)

D.i. toen Diepenveen nog niet ingesloten, nog niet tot een ‘besloten klooster’ was gemaakt;
dus vóór 21 Januari 1408. - Men sprak in de ME. van ‘besloten kloosters’, maar ook van
‘besloten kloosterlingen’.
bedde scheyde (= beddeschede), beddeplank.
bedriechnisse (= bedriegenesse), bedrog, list, misleiding.
sie, de dochter; het volg. ‘sie’ is de moeder, ‘hore moder ziele’.
De zin is: toen zij eene besloten non was.
Zie de aant. bij ‘northoerne’, 87a.
sie, de dochter.
sie, de moeder, ‘hore moder ziele’.
Zie de aant. bij ‘here ioest’, 8a. Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 70, aant. 4 en blz. 71,
aant. 3; dl. III, blz. 42.
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1)

2)

3)

boerde om hoer te geven Soe waert hij des quijt, eer hijt selven wiste , soedat
4)
hij seer begaen waert ende myt groten anxte bevaren . Ende sie genck daer
goddienstelike mede heen myt groter mynnen ende dancberheit. Ende hij bleef in
+
groter becummernisse, hoe dat wesen mochte ende wie die suster weer. Ende doe
+
5)
104b
die comu- ‖ nyseringe gedaen was, doe vragede hij daer na, of hij yeet vernemen
conde wie dat geweest hadde; mer daer en wiste niemant van. Doe liet hij hem
6)
genoegen; mer hij sette op in sinen herten dat hij sijn merck daer op geven wolde,
als men echter comunyseren solde Of hijt dan vernemen conde· als hij dede. Ende
7)
8)
als die susteren na ordynanciën quemen , soe ondervant hiet dattet suster truyde
van beveren was. Ende dit geschiede hem al vaeke mytter hilliger oetmodiger zielen
❘ ende dit en is niet te verwonderen Want sie was een bequame oetmodich mynnende
vat ende ene genoechlike wonynge des groten heren hoers sueten brudegoms Om
+
wes mynnen willen hoer alle dinge licht weren te doen ende te laten, ‖ dat sie
+
becande dat hem behachlick was.
104c
- Doe sie horen vurigen loep volbracht hadde· ende horen bou ten eynde
gecomen was· ende hoer schuren vervullet weren Doe wolde die grote conync sine
gemynde bruyt te huys halen. Soe gevyelt op een tijt dat die susteren comunyseren
solden ende sie hem daer toe mit bijchten bereyden. Doe suster truyde voer dat
bijcht vinster quam ende sie neder begonste toe knielen, soe brack sie hoer bien.
Doe waert hoer wtermaten bange, alst geen wonder en was, soe dat sie wat
geruchtes maeckte. Mer hoe bange dat hoer waert, sie dede nochtans hoer bijcht
9)
voert. Doe waert sie gedragen int sieckhuys , ende men haelde den meyster
+
haestelijck. Ende doe hij gecomen was, so ‖ betaste hij dat bien. Ende hij merckte
+
dat sie hoer schamde ende dat sij niet geerne gehat en hadde dat hij yeet
104d

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Gedacht moet hier worden aan de akte der elevatie, d.i. het omhoog heffen van de hostie en
daarna van den kelk. Zie STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 40, en blz. 122 op
‘e l e v a t i e ’; verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. III, blz. 289.
De zin is: Truide van Beveren was zóó begeerig de hostie te ontvangen, dat zij haar uit de
hand van den priester wegnam en nuttigde (sie genck daer goddienstelike mede heen),
voordat deze het bemerkte. Hetzelfde wordt verhaald van Elsebe Hasenbroecks, 115a; verg.
bij deze laatste plaats ms. 8849-'59, fol. 234r: hostia ipsa subito sine extensione manus
dilabatur in os eius.
‘soedat’ staat (ook blijkbaar op ééne plaats 72d) in één woord geschreven.
‘bevaren’, aangrijpen, aantasten.
yeet (= iet), op de eene of andere wijze, soms, wellicht.
‘sijn merc(k) op iet geven’, zijne opmerkzaamheid, zijne aandacht aan iets wijden; op iets
letten.
quemen, nl. om te communiceeren.
‘ondervinden’, door onderzoek te weten komen.
sieck: (einde reg.) huys.
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1)

2)

hoeghe getastet hadde ; doe liet hijt guet wesen. Ende dat bien was soe geswollen,
3)
dat hijt niet lichtelike en hadde cunnen gevynden . Doe wees hij daer raet toe· ende
men dede hoer, als hij gesecht hadde. Mer deser hilliger zielen waert soe wtermaten
banghe, dattet yamer was an te sien ❘ soe datmen den meyster liet weder comen.
4)
Ende als hiet doe te rechte betaste, soe ondervant hi dat hoer dat bien een weynich
5)
bovent knie mytallen ontwie was Ende daer was een groet deel marges wt gelopen,
6)
soe datmen hoer doe niet gehelpen en conde. Nochtans soe schenden sie hoer
+
dat bien ende neyden sie an dat cussen daer sie ‖ op lach, om dat sie stille solde
+
liggen ende hoer niet verruren. Doe sie dat hoerde, doe segede sie tot eenre
105a
suster, die by hoer was: ‘suster salomee, nu comet dat eynde· nu wil dat eynde
comen.’ Want sie hadde een ander gebreck, daer sie niet wal stylle omme en conde
a)
wesen, dat sie hoer niet en verruerde. Die oelde salomee van den wiel plach sie
doe te waren· ende stont hoer ock trouwelike by in dat ander gebreck dat sij hadde
Ende sie was hoer seer bedienstich om hore hillicheit willen.
- Ende doe dat hillige eynde quam, segede sie dat dat eynde queme. Doe lach sie
voert an in énen beden tot onsen lieven heren· als of sie inder tegenwordicheit godes
+
ende al sijnre engelen ende al sijnre hilligen geweest hadde. Ende sunderlinge
+
7)
105b
sprack sie hem toe myt ‖ eenre vuriger stemmen ende myt herteliker begeerten
8)
9)
ende segede: ‘Benedyet den heren, alle werke des heren; lavet ende over hoeget
10)
hem in ewicheit! Benedyet den heren, gy engelen des heren · benedit, gy hemele,
den heren! Benediet den heren, priesteren des heren; benediet den heren

1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)
7)
8)
9)

10)

Lees: hoegher? Doch zie Mnl. Wdb. op ‘iet, 1ste art., B’ (dl. III, kol. 801).
Ontbreekt.
geuynde.
te rechte (hetz. als ‘te degen’), naar behooren, goed, flink. Verg. Teuth.: d e g e (t e -) (to
deeghe, to recht, recte, debite).
kine.
‘schenen’, verbinden. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: s c h e n e n , schienen, durch
Eisen - oder Holzschienen verbinden u. befestigen.
Zie 163c-172b: V a n s u s t e r s a l o m e e v a n d e n w i e l d i e o e l d e .
tot: 44a, 108c, 113c.
‘benediën’, loven; Lat. benedicere, confiteri (verg. Te Deum laudamus: te Dominum confitemur,
in dit hs. - 24a - vertaald als volgt: Dy, god, love wy; di, here, benedye wi).
‘overhogen’, verhoogen, verheerlijken; Lat. superexaltare (Dan. III, ‘Lofzang’, passim), exaltare
(Ps. CXVII: 28) Deze laatste plaats luidt in de Vulgaat: Deus meus es tu, et confitebor tibi:
Deus meus es tu, et exaltabo te; in de Statenvertaling (Ps. CXVIII: 28): Gij zijt mijn God,
daarom zal ik u loven; o mijn God, ik zal u verhoogen.
here.
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1)

heren, dienres des heren ! Benediet den heren, geesten ende zielen der
a)
rechtvierdiger; benediet den heren, gy hilligen ende oetmodigen van herten!’ Ende
2)
3)
dit lof was in horen monde also lange als sie volcomelike spreken conde. Ende
naden eten waert hoer hoer hillige ampt gedaen. Ende doe hoer dat hillige ampt
gedaen was, doe wolde onse weerdige pater weder gaen. Doe sie dat merckte, doe
+
gaf sij hem een teyken dat hij blijven solde· want sie wal voelde dattet te hant mit ‖
hoer gedaen solde wesen Mer hij en vermoede dat niet soe geringe te geschien +105c
ende genck heen. Ende recht als hij in die kerke gecamen was ende die susteren
4)
b)
opt choer, so sloech men die raetel Ende die grote conynck nam mit hem die
gloriose schone bruyt myt groter snelheit in die hoege stat van iherusalem Daer sie
5)
nu myt hem ende myt sijnre liever moder mariën ende myt al dat hemelsch heer
6)
c)
yubiliert mit groter blijschap in ewicheit .
- Ende bynnen der selver weken dat sie heen genamen was van horen gemynden
brudegom Doe vernam onse weerdige pater soe vele van hoer, dat hij segede· hij
dorste wal seggen dat sij al inden ewigen leven weer.
+
- Dese zalige suster hadde een gebreck inder naturen, daer hoer ‖ seer bange
mede waert, daer hoer god mede begavet hadde, als hij sinen gemynden pleget. +105d
d)
Dit gebreck ofte cranckheit en conde onse weerdige pater here henrick niet
begrijpen, want hies niet en cende. Daer hoer alte bange mede plach te warden·
want hij hadde anxt dattet sulkes wat

1)
a)

2)
3)
4)
b)
5)
6)
c)

d)

Ontbreekt.
In de Vulgaat volgt op Dan. III, vs. 23, een gedeelte, dat, met vs. 24 beginnende en tot vs.
90 doorloopende, in den Hebreeuwschen tekst niet wordt gevonden. In dit gedeelte komt van
vs. 52 tot en met vs. 90 een lofzang voor, dien Daniël's vrienden Sadrach, Mesach en
Abednego in den brandenden oven zouden gezongen hebben. De woorden nu, door Truide
van Beveren volgens ons hs. op haar sterfbed uitgesproken, zijn aan dezen lofzang ontleend
en komen overeen met de volgende verzen in het Latijn: 57, 58a, 59a, 84a, 85a, 86a en 87a.
lof (in concreten zin), lofzang.
volcomelike, duidelijk.
De ‘l’ is bijgeschreven.
Zie de aant. bij ‘die tafele waert geslagen’, 57b.
dat hemelsch heer, de engelen. In dezen zin komt ‘het hemelsche heir’ in de Statenvertaling
voor I Kon. XXII: 19 en 2 Kron. XVIII: 18.
‘yubilieren (= jubileren), jubelen, juichen; vooral juichen in God, God verheerlijken.
Truide van Beveren is gestorven in 1428 (zie deze zelfde kolom; ook MATTHAEUS, ‘Lijst van
Diepenv. zusters’, p. 227, en VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van
Deventer, dl. II, blz. 176).
D.i. Hendrik van Harderwijk, ook genoemd 107a. Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 137,
aant. 2. - Voor hij te Diepenveen kwam, is hij broeder te Windesheim geweest (9b); hij stierf
in 1447 (VAN HEUSSEN en VAN RIJN, a.w., dl. I, blz. 314).
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1)

was, dat sie daer in sundigen solde of mochte. Ten lesten ondersegedet hem onse
weerdige mater salomee sticken, so dat hiet vallen liet, ende sie bleef te vreden.
Mer doe hij stont byden grave doe hij dat hillige licham begroef, soe begavede hem
onse lieve here myt dat selve gebreck of crancheit Vele swaerliker dan siet plach
te hebben· ende hem plach daer utermaten banghe mede te warden. Int iaer ons
+
a)
heren m cccc ende xxviij drie da- ‖ ghe voer sante felycitas ende perpetua doe
+
+
106a
waert dat hillige licham begraven in die vasten Ende hij behielt dat gebreck hent
+
b)
1428
op onser liever vrouwen dach nativytas in den herfst.
- Doe hadde onse lieve here hem hier ene ander vurige ionge bruyt bereyt - ende
hiete Alijt van valkendael -, die hij hebben wolde Ende was van utricht gebaren.
Dese suster alijt was een enich kint ende was van xix yaren, doe sie horen olders
2)c)
al heymelike ontoech om onsen lieven heren toe dienen. Daer hoer vader ende
moder hertelike in gedrucket ende turbiert weren ende al hoer vrende Ende men
3)
vermoede dat hoer moder den doet van hoer sette · want sie starf cort daer na dat
+
sie van hoer toech. Sie hadden sie wtermaten lief, wantet hoer enige ‖ kint was. Sie
+
4)
106b
hadden groet guet ende meenden sie groetelick wt te brengen na state der werlt
5)
Mer dat trat dese vurige bruyt cristi al over mytter hulpe hoers ghemynden
6)
brudegoms, die sie sterckte Alle tijtlike dinge achte sie als dreck tegen die ewighe
dinge. Sie ommegreep dat cruce der penytenciën myt puere herten ende rechter
menynge. Sie stont hore natuer menlike tegen· ende gaf hoer tot oetmodiger
sympelheit Als of sie geen verstant gehad en hadde, al was sie seer wijs ende
7)
verstandel van synne. Soe behendelike plach sie hoer te sueken nader zielen mer
niet naden

1)
a)

b)
2)
c)
3)
4)
5)
6)
7)

‘onderseggen’, aanzeggen, mededeelen; Mnd. underseggen.
Felicitas en Perpetua waren jeugdige Christinnen te Carthago, die in of omstreeks 207 onder
Keizer Septimius Severus den marteldood zijn gestorven. Zie over hen de Geschiedenis der
Christelijke kerk, in tafereelen, dl. I, Amst. 1852, blz. 169-181. Haar dag valt op 7 Maart.
8 September. Zie MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. III, blz. 240.
‘ontien’ (= onttien), intrans. werkw. met den 3den naamv. van den persoon, zich van iemand
verwijderen, iemand ontloopen.
Zie de aant. bij ‘horen olders ontgaen’, 14c.
‘den (die) doot van enen setten’, sterven ten gevolge van iemand, d.i. ten gevolge van het
verdriet, door hem aangedaan.
‘enen grotelike utebrengen’, iemand een voornaam huwelijk laten doen. Verg. het volg. bruyt
cristi.
‘iet overtreden’, iets met voeten treden, het in den wind slaan.
Verg. 93d: dat achtet als een dreck.
‘hem sueken’ (= soeken), zichzelf zoeken, eigen eer of voordeel zoeken. Verg.
eigensoekelijcheit, zelfzucht, en in I Cor. XIII, 5, de woorden: zij [nl. de liefde] zoekt zichzelve
niet.
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+

licham Dat, als sie mytten susteren te werke was, soe nam sie die alre snodeste
rietschap die sie merckte dat niemant ‖ geerne en hadde. Ende ock soe angreep +106c
sie dat swaerste ende segede tot die by hoer weren: ‘Dit can ic soe wal doen,’
soe dat die sympele goddienstige susterkens niet en merckten noch en dachten op
alsulke cloeckheit Ende deden sympelic als men hem segede· ende sie dede soe
dat swaerste.
- Sie hadde alte grote mynne ende devoecie tot allen dingen, die der hilliger
oerden an gengen Ende die vervulde sie nacht ende dach myt alre vlijticheit hent
totten eynde hoers levens. Sie hadde enen corten vurigen loep· hoer begin was
guet ende vurich Mer sie wies alle daghe in merre vuricheit hent in een zalich eynde.
+
1)
- Doe sie was van xxvij yaren, began sie bloet te breken ende teer- ❘ de voert
een cort wijlken. Ende men moste hoer byna gebieden in hore lester sieckten te +106d
nemen dat hoer noet was ende hoer cranckheit eyschede Ende sie hielt hoer
also starck, dat sie by na niet en lach. Ende dat hillige eynde quam op onser liever
a)
vrouwen avent nativytas Ende dat hillige sacrament ende dat hillige ampt kreech
sie toe vesper tijt. Ende doe dat volbracht was ende onse pater weder gecomen
was in die kerke ende die susteren int choer, so sloech men die raetel Ende sie
voer haestelike myt horen brudegom heen in sijn ewighe rijke Daer sie ewelike myt
2)
hem verblijden sal in onsprekeliker gloriën.
+
- Ende als dit hillige licham begraven waert op onser liever vrouwen gebuerten
+
b)
107a
dach nader homyssen Van ‖ den selven recktoer daer voer van geschreven is,
c)
genoemt here henrick van harderwijck Die waert doe verloest van dat gebreck dat
d)
god op hem verhengede, doe hij suster truyde van beveren begroef.

1)
a)
2)
b)

c)
d)

‘teren’, in krachten afnemen, achteruitgaan.
onser - nativytas = de dag vóór Maria-geboorte (8 September).
‘onsprekelijc’, onuitsprekelijk, onmetelijk, onbeschrijfelijk.
Werden te Windesheim de dooden spoedig begraven, dikwijls daags na het overlijden
(voorbeelden hiervan vindt men bij ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 244, aant. 4), het schijnt,
dat te Diepenveen dezelfde gewoonte gevolgd werd.
Zie 105d.
Ik wensch ter aanvulling hier nog te vermelden, dat onder het afdrukken van dit vel mij is
toegezonden een belangrijk artikel van Prof. Dr. FR. JOSTES te Munster: Johann von Beveren.
Ein westfälischer Ritter vor 500 Jahren, opgenomen in Aus Westfalens Vergangenheit. Beiträge
zur politischen, Kultur- und Kunstgeschichte Westfalens, Münster, 1893, S. 32-37. De
kennismaking met dit artikel wordt, in verband met het in ons hs. medegedeelde, ten zeerste
aanbevolen.
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VII.
Van suster elsebe hasenbroecks.
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v

(Verg. ms. 8849-'59 der Bibliothèque royale te Brussel, fol. 232 -234 : [De sorore
Elizabetha Hasenbroecks]).
a)

Van suster elsebe hasenbroecks .
HEt was een eerbaer man toe oldenzel, genoemt werner van delden Ende hadde
een eerbaer wijf, genoemt gertruyt van denen. Dese weren seer rijke ende ock seer
werlick. Ende sie hadden een deel kinder toe samen, van welken elsebe die ionxte
1)
was ende seer schone ende bequame . Ende was van xij yaren ende noch
2)
+
onbesorget ❘ ende die moder hadde sie liever dan hoer ander kinder. Die va- ‖ der
+
was een oelt man van c ende xiij yaren. Hijr omme was die moder besorget ❘
107b
3)
weert dat sie voer den vader storve, dat dan elsebe soe wal niet besorget en
4)
solde warden. Ende sie was seer vlijtich enen persoen te sueken, die bequame
was hore dochter inder echtschap toe te voegen. Doe was daer een eersam bequame
iongelinck, genoemt Roloef hasenbroeck; desen waert sie ondertrouwet. Ende sie
5)
6)
leveden te samen seer liefelijc ende sie volgeden hore natuyren in allent dat hem
7)
genoechlick was Nochtans in alre eersamheit myt gueder geselschap der
ridderschap ende der groeter luyden. Ende des en was hem geen verdriet dach
8)
noch nacht in brassen ende in spoelen , wat sie bedencken conden.
+
9)
- Sie was iij iaer of daer ommetrynt dat ‖ sie geene kinder en
+

107c

a)
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Literatuur: Ms. 8849-'59, fol. 232r-234v (zie boven). Eenige aan ons hs. ontleende
levensbijzonderheden vindt men bij MOLL, Joh. Brugman, dl. II, blz. 83-85, 90-92.
bequame, liefelijk, bevallig, mooi.
onbesorget, onverzorgd, niet de noodige zorg of bescherming genietende.
In dezen volzin beteekent het eerste ‘besorget’ in angstige onzekerheid, in vrees verkeerende,
het tweede verzorgd. Verklaart men op beide plaatsen het woord met bezorgd, dan blijft ook
in het Ndl. de woordspeling bewaard.
bequame (van ‘becomen’, in den zin van passen), passende voor, geschikt voor.
o

‘liefelijc (= lieflike) leven’, kalm, rustig, tevreden leven. Zie Mnl. Wdb. op ‘lieflike, n . 2’.
Zie de aant. bij ‘allent’, 82c.
in alre eersamheit, in alle eer en deugd.
‘brassen ende spoelen’ (= Oostmnl. vorm), eig. slempen en spelen; dus, zooals wij
tegenwoordig nog zeggen, eten en drinken en vroolijk zijn.
ommentrynt.
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1)

kreech, ende dat was hoer al swaer. Ende hijr omme versochte sij onse lieve
2)a)
vrouwe ten eensedel , op dat sie hoer vruchtbaerheit verwerven solde, als sie
dede. Ende doe sie quam voer onser sueter vrouwen belde, doe waert sie myt also
3)
4)
groter graciën begavet , dat sie medallen van hoer selven quam . Ende des gelijkes
begavede sie onse lieve here vaeke op anderen tijden, als sie hoer herte een weynich
tot hem kierde Recht of hij seggen wolde: ‘smaeket ende gevoelt, hoe vele ende
veer bavengaende genoechliker dat ic bin dan enyghe tijtlike genoechte. Hijr omme
5)
laet af van dijnre onbecander geckheit, daer gy u toe gevet ende soe seer mede
+
becummert sijt.’ Mer die godlike genoechte ende walluste en mochte dat vleyschelike
+
herte ‖ noch niet trecken totten zaligen leven, daer hij sie toe vercaren hadde
107d
6)
Mer sie moste daer toe comen overmyds eenre scharper roeden , als sie ock
dede. Want onse suete mynlike here ihesus, die een groet wijs medecus is baven
b)
alle meysteren · die gaf hem vlijtelijck tot deser zieker zielen om sie toe genesen
Ende hij berovede sie van der oersaeken die hoer hinderlick weren an onsen lieven
heren toe dienen Want hij haelde alre iersten horen man myt enen haestigen doet,
welck hoer seer swaer was.
- Doe hadde sie noch enen brueder, genoemt here iohan van delden, dat een
eerbaer wijs man was· ende was pastoer toe oldenzel Ende hij was noch een yonck
+
man tusschen xxx ende xl yaren. Dese guede man waert vervullet mytten ❘ godliken
+
7)
108a
anxte, also dat hij een inslach kreech sijn leven toe beteren . Ende hij toech toe
c)
monichuysen ende toende daer sine begheerte ende dat opset sijns herten ende
begeerde hoer geselschap. Ende sie vielen hem seer suetelick ende consentierden
hem ene stede. Ende als hij dit vercregen hadde, soe toech hij weder te huys· om
sijn dinghe te schicken Ende onder des soe toende

1)
2)
a)

3)
4)
5)
6)
b)
7)
c)

‘versoeken’, bezoeken.
eensedel, Einsiedeln.
In de ME. maakten onvruchtbare vrouwen meermalen eene bedevaart naar Einsiedeln in
Zwitserland, in hoop op moedervreugde. Zie MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. IV,
blz. 41, 44. - Verg. de aant. bij ‘sante Iacob’, 86d.
‘m. graciën begavet (ook: bestort, overstort) werden’ is een term der devoten.
‘van hem selven comen’ (term dev.), in geestvervoering, in ecstase komen, tot zinsverrukking
geraken. Ms. 8849-'59, fol. 232r: ut tota a sensibus alienaretur.
‘onbecant’ (= onbekent), onverstandig, verblind; bij uitbr. ruw, woest.
overmyds - roeden, d.i. langs den weg der beproeving.
Verg. 34d-35a.
Zie de aant. bij ‘een inslach creech’, 91d.
Waar zich thans, een half uur buiten Arnhem (niet verre van den Velperweg), het landgoed
Klarenbeek bevindt, heeft indertijd gelegen het Karthuizer klooster Munnikhuizen, ‘in een
klein dal, door heuvelen omgeven en in de nabijheid eener snel vlietende beek’ (ACQUOY, Kl.
te Wind., dl. I, blz. 28). Het klooster is in 1342 door Hertog Reinoud II van Gelder gesticht en
werd in 1580 gesloopt.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

205
hij sijnre suster elseben sijn opset ende vuricheit. Als sie dit hoerde, soe waert sie
seer drovych ende sprack als ene, die den geest godes noch niet en hadde, ende
segede: ‘Doe gy dat, soe en wil ic u nummer voer mynen brueder holden·’ doe
segede hij al suetelike weder: ‘Suster, ic wil altoes u brueder blijven·’ ende sie
1)
schreyden seer hertelijc te samen.
+

- Ende want elsbe noch ‖ soe yonck ende schone was, soe was hij al wat besorget
+
2)
a)
108b
dat hij sie also solde laten . Hijr omme soe toech hij toe deventer tot here florens ,
seggende hem sijn opset ende die becummeringe die hij hadde van sijnre suster.
3)
Ende here florens hiet hem sijn opset toe vollenbrengen ende segede: onse lieve
here mochte sijnre suster ock gracie geven. Dese guede man dede na here florens
4)
raet ende toech heen ende beval sijn suster onsen lieven heren . Hij quam toe
5)
monychuysen ende nam die hillige oerde devoetelic an myt groter devociën ende
mynnen Ende genck voert in allen doegeden· ende niet lange na sijnre professiën
soe waert hij daer procratoer. Ende cort daer na waert hij prioer gecaren in een
+
6)
ander cloester by wesel, dat genoemt is ‘ter graven’ . ‖ Daer reygeerde hij dat
cloester also goddienstelick ende suetelick, dat hij gemynnet waert van hem allen +108c
ende van allen gueden menschen.
7)
- Niet lange daer na dat here iohan van delden toe cloester genck, soe begonde
die gracie godes Elseben herten te ruren, also dat sie dachte hoer leven te beteren·
ende penytencie te doen voer hoer sunden, des hoer seer wal noet was. Ende sie
b)
verwarf ten iersten een haren heemde om hoer vleysch onder te doen . Sie vaste,
sij bede, sij gaf den armen, ende voert deser gelijck pijnde sie te doen ende soe
wat sij becande guet gedaen te wesen. Ende bynnen dat ierste yaer dat hoer brueder
toe cloester gegaen was, soe toech sij tot hem myt horen vrenden Ende sie sprack
8)
hem allene toe ende gaf hem horen syn toe cennen Ende segede hem

1)
2)

a)
3)
4)

hertelijc (= hertelike), hevig; ms. 8849-'59, fol. 232r: dolorose.
laten, achterlaten, nl. in de wereld. De zin is: hij koesterde de vrees, dat hij, door zijne zuster
zóó achter te laten, haar zou blootstellen aan allerlei verleiding, ‘eo quod pulcra esset et
iuuenis’ (ms. 8849-'59, fol. 232v).
Florens Radewijns.
vollenbren (einde reg.).
‘enen onsen lieven Here(n) bevelen’, iemand en zijne belangen aan onzen L.H. opdragen.
o

5)
6)
7)
b)
8)

Verg. Mnl. Wdb. op ‘b e v e l e n , n . 2’ (dl. I, kol. 1182).
die hillige oerde, nl. der Karthuizers.
Ms. 8849-'59, fol. 232v: ut primum ibi procurator ac post prior effectus sit super fossam prope
wesaliam.
Zie over de vervoeging van het werkwoord ‘beginnen’ VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz.
222.
Verg. 97b.
tot: 44a, 105a, 113c.
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+

1)

onder ander ‖ woerde dat sij onsen lieven heren dienen wolde onder gueden
+
menschen. Ende als hij dit hoerde, waert hi seer verblijt ende vragede hoer, oft
108d
2)
hoer ock eernst weer. Doe antwoerde sij: ‘ya, dat mene ic also ende begeert.’
Doe sprack hij wt enen vollen herten ende segede· ‘suster, doe gy dat, soe en
mogedy nummermeer bet doen.’ Ende hij segede hoer van deventer dat daer vele
gueder menschen wonden· ende sunderlinge prijsde hij hoer die susteren van
meyster gerijdes huys· ende segede hoer daer vele guedes van Welck sij myt groter
begeerten ende genoechten hoerde· ende het bleef ock in horen herten. Sie
3)
gesunde horen bruder ende toech weder te huys. Ende die brueder vertelde sijnen
+
pryor sijnre suster wille· ende die pryor waert geruert van den hilligen ‖ geest ende
+
4)
109a
toech toe deventer totten vaders ende verwaerdet also, als sij daer queme,
5)
datmen hoer anwijsinge solde doen .
- Hoer brueder hadde hoer een boeck mede gedaen, om dat sie daer in lesen solde.
6)
Ende als sij dat boeck op dede, soe gemoete hoer terstont dit punte: ‘Ene weduwe,
7)
die in weelden levet, die is doet.’ Ende dit genck hoer ten herten, want van dier tijt
8)
9)
soe schude sie alle werschap ende geselschap. Ende tot dat celijcyum dat sie
10)
droech · soe droech sij ock ervten in hoer schoen om hoer penytencie te vermeren.
- Ende voert soe schicte sie al heymelike hoer dinge als sie best mochte; want
+
haddent hoer vrende vernamen, sie en haddent hoer niet gegont. Ende doe hadde
+
11)
12)
109b
sie noch drie levendige kinderkens, die ‖ noch al ionck weren Want dat ene
was van vij yaren· dat ander van vj yaren·

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

lie (einde reg.): 25b, 36b, 191a. Verg. Mnl. Wdb. op ‘l i e , 2de art.’
dat - also, eig. dat meen ik zóó, dus dat is mij zóó (volkomen) ernst.
Zie blz. 62, aant. 5.
‘verwaren’, bewerken; eig. bewaken, verzorgen, zorg dragen voor.
datmen - doen, dat men haar eene plaats zou aanwijzen.
soe gemoete hoer, zoo kwam zij toevallig tegen, zoo sloeg zij bij toeval op.
Ms. 8849-'59, fol. 232v: Vidua que in delicijs viuit viuens mortua est.
tot, bij, behalve, buiten. Ms. 8849-'59, fol. 232v: ultra cilicium.
celijcyum (= Lat. cilicium; de gewone Mnl. vorm is ‘cilicie’), een uit Cilicisch geitenhaar
vervaardigd hemd of kleed, maar ook een gordel of koord, daarvan gemaakt. In verband met
108c hebben wij hier te denken aan de eerste beteekenis; verg. de aant. bij ‘haren cleet’, 1b,
en STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 113, op ‘c i l i c i u m ’. - De tweede bet. wordt
verondersteld 92a en c, waar naast ‘een haren heemt’ en ‘een haer’ voorkomt ‘dat dinck myt
den vijf knopen’, door Johan van Beveren gedragen en niets anders zijnde dan een cilicium
in den vorm van een haren gordel of koord; zie DUMBAR, Analecta, tom. I, p. 18: postea cinxit
se fune composita (sic!) de crinibus ad penalitatem carnis sue.
dat sie droech; vul aan: naest hoer bloete lijf (verg. 1b), of iets dergelijks. Ms. 8849-'59, fol.
232v: quod portauit ad nuda corporis.
‘levendich’, levend, in leven; Hd. lebendig.
o

al, heel. Verg. Mnl. Wdb. op ‘n o c h , 1ste art., n . 2’ (dl. IV, kol. 2459, onderaan).
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ende dat derde van v iaren Ende die twie weren megdekens ende dat derde een
1)
soenken. Ende hijr van waert sie al wat getoevet , dat sie hoer opset soe gerynge
niet en vervulde als sie geerne gedaen hadde.
2)
- Sie hadde mennige manier van gedachten, hoe siet an setten wolde· mer hoe
siet over legede, ten wolde hoer niet ten herten gaen Anders dan onder
3)
gehoersamheit te staen myt ander guede menschen Want daer was hoer herte op
gefondiert ❘ ende wat hoer anders in quam, dat en was niet na horen gevoelen. Ende
4)
hoer waert van bynnen in gespraken als myt eenre levendiger stemmen· dat die
+
raet hoer brueders die alre beste ‖ weer ende dat sie den solde volgen Want hoer
brueder hadde hoer geraden toe deventer te trecken ende segede hoer dat hiet +109c
5)
a)
an die vaders also verwaren wolde· dat sij mit der vrouwen van runen wal solde
6)
comen. Ende dat was hoer wal toe willen, ende verliet hoer daer op .
- Ende onse lieve here, die niet en weygert sijn hulpe den genen die hem puerlike
sueken Ende niet en verlaet die gene die hij vercaren heeft hem te gebruken in tijt
7)
ende in ewicheit . Want altehant soe quam toe oldenzel ene grote sterfte van der
b)
8)
pestelencie Also dat sie ene oersaeke creech van daer te vlien, ende scheyde
van horen vrenden sonder hinder.
++
- Sie quam toe deventer, doe men schrief m ccc ende xcvij ende sie was van
+
xxvj iaren Ende sie hadde myt hoer hoer ‖ drie kinderkens ende hoer maeghet.
1397
+
Ende sie huyrde daer een huys, daer sie in wonden· ende bynnen achte dagen
109d
soe storven beyde hoer dochterkens Daer hoer onse lieve here groetelike in halp,
dat sie te eer vervulde dat sie in horen

1)
2)
3)
4)
5)
a)
6)
7)
b)

8)

‘enen toeven’, iemand terughouden, hem ergens van afhouden.
‘iet a(e)nsetten’, iets aanleggen.
ten wolde - menschen; ms. 8849-'59, fol. 232v: nil illi consultius visum est quam cum bonis
hominibus sub obediencia deo seruire.
‘levendich’, krachtig. Verg. 60b-c, waar echter het Latijn (zie boven, blz. 116, aant. b) heeft:
audiuit vocem ab intra quasi viuentis hominis sibi dicentem.
‘iet a(e)n enen verwaren’, iets met iemand in orde brengen, regelen. Ms. 8849-'59, fol. 232v,
gebruikt hier het werkwoord ‘disponere’.
Zie over haar 21b-31c.
‘hem op iet verlaten’, zich op iets verlaten (wat ook wij nog zeggen), op iets vertrouwen.
Blijkbaar is de apodosis uitgevallen. In het Lat. ontbreekt de geheele volzin.
In de tweede helft der 14de eeuw kwam de pestziekte in de oostelijke provinciën van ons
land herhaaldelijk voor. Zie, behalve G.H.M. DELPRAT, Verhandeling over de Broederschap
van G. Groote en over den invloed der fraterhuizen, 2de druk, Arnh. 1856, blz. 41 volg.:
DUMBAR, Analecta, tom. I, p. 1-113 (Scriptum R u d o l p h i D i e r d e M u d e n ), passim;
ook Anal., tom. II (Dav. 1721), p. 367, waar wij lezen: 1398. regeerde de pest binnen Deventer,
Campen, ende Swolle, soo dat 'er dagelijcks wel dertig menschen storven.
‘ene oersaeke (= orsake) crigen’, eene aanleiding vinden.
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1)

herten begrepen hadde. Ende doe sie daer ene corte tijt gewont hadde, soe hoerde
sie soe vele guedes seggen van den susteren van meyster gerijts huys· dat hoer
2)
3)
mynne ende begeerte tot hem noch meerre waert Ende sie hadde geerne conschap
myt hem gehad· op dat sie daer onderwijlen mochte gaen ende wat guedes van
den hilligen vurigen susteren horen. Hijr omme genck sie tot eenre eersamer
vrouwen, daer sie by wonde ende hoer seer vrendelic was Ende begeerde van hoer
+
dat sie hoer wolde helpen dat sie conschap mochte crijgen myt ‖ den hilligen
susteren. Die vrouwe antwaerde weder ende segede· ‘daer wil ic u wal an helpen, +110a
4)
5)
sie plegen my mijn doeck te werken.’ Cort hijr na soe raemden sij een tijt ende
6)
gengen daer te samen. Ende doe sie op die weer quemen, soe was daer onse
7)
weerdige vader here iohan brinckerinck overmyds der ordynancie godes Om
8)
9)
onlede willen van tymmeren dat daer te done was· also dat hij hem beyden te
gemoete quam ende hem toe sprack. Ende als hij elseben toe sprack, soe waert
10)
sij bevaren van bynnen ende van buten· also dat sij hoer anders niet en voelde
dan of sie in der tegenwoerdicheit godes gestaen hadde. Ende hoer duchte recht
of sie god selven wt sinen monde hoerde spreken· ende van inwendiger graciěn
+
a)
en merckte sie niet van der gedaenten sijns lichams . ‖ Ende onse weerdige
+

110b

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

hoer (einde reg.).
De eerste ‘e’ is bijgeschreven.
conschap (= contscap), kennis, bekendheid.
werken, weven. Verg. de aant. bij ‘werken’, 3a, en zie blz. 190, aant. b.
‘ramen’, vaststellen, bepalen. Verg. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb. op ‘r a m e n ’:
stede und tît ramen, festsetzen, anberaumen.
weer (Ofri. were), huis, akker; eig. bezitting. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb. geeft
bij ‘w e r e ’ onder 4. op: Besitz in concr. S., bes. Haus und Hof. - In enkele plaatsnamen,
zooals ‘De Weere’ onder Abbekerk en Lambertschaag (prov. Noord-Holland), is het woord
bewaard gebleven, terwijl het in het Geldersche nog gebruikt wordt voor bezitting (GALLÉE,
Woordenlijst, op ‘w e e r e ’).
Verg. G.J. BOEKENOOGEN, De Zaansche volkstaal. Bijdrage tot de kennis van den woordenschat
in Noord-Holland, Leid. 1897, op ‘w e e r , 2de art.’
‘die ordinancie Gods’, de verordening van God. Zie Rom. XIII: 2, waar de Vulg. heeft: Dei
o

8)
9)
10)
a)

ordinationi, en de Statenvert.: de ordinantie Gods. Verg. Mnl. Wdb. op ‘o r d i n a n c i e , n .
2’ (dl. V, kol. 1952-'53).
onlede, bezigheid, werkzaamheid.
Om - tymmeren, uit hoofde van timmerwerk.
bevaren, ontsteld, van streek.
Dat Johan Brinckerinck een diepen indruk wist te maken op ieder, die met hem in aanraking
kwam, is niet te verwonderen.
Men denke aan zijne w e l s p r e k e n d h e i d : hij ‘konde praeten als Bruggeman’ (DUMBAR,
Het kerkelyk en wereltl. Deventer, dl. II, blz. 3), een getuigenis, in lateren tijd meermalen
bevestigd, ook in populair-wetenschappelijke geschriften, zooals H.N. VAN TIL, Tafereelen
uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen, 3de druk, Leyden, [z.j.], blz. 36. - Men
lette op de l o f s p r a a k a a n g a a n d e h e m in de Colacien van Claus van Euskerken,
fol. 156r (Arch. v.h. Aartsbisdom Utrecht, dl. XXVIII, blz. 36): Want hij was een hulper ende
een raetgever tot allen gueden ende geestliken dingen, ende hij was een hoeft ende toevlucht
alre geestliker menschen. - Men herinnere zich vooral de p e r s o o n s b e s c h r i j v i n g ,
die van Brinckerinck in ons Diepenv. handschrift (24a) gegeven wordt: Want hij was een
ionferlick engels man ende seer vurich alle menschen te trecken tot zalicheit der zielen, waer
hi conde ende mochte Alsoe groete ende breede mynne hadde hij (‘Erat namque ipse domnus
Iohannes virgineus et angelicus homo abundantissime feruens omnes homines attrahere ad
salutem’, ms. 8849-'59, fol. 187r).
Verg. verder MOLL, Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (in den Kalender
voor de Protestanten in Nederland, jaarg 1858), blz 81 volg.
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vader gaf hoer doe oerlof totten susteren te gaen, alst hoer beliefde. Welck oerlof
sie blijdelijc ontfenck, ende scheyde doe wal getroestet van hem ende doe voert
makede sie hoer wanderinge vaeke mytten susteren.
- Niet lange hijr na soe gaf sie hoer altemale onder onsen vader na sinen willen
te doen ende te laten. Ende sie liet hoer bier ende al dat sie behovede van den
susteren halen, ende dat schrief sie, om dat siet betalen wolde, als sie hoer rente
1)
boerde . Ende op een tijt als sie hoer rente geboert hadde· soe quam sie in die
2)
weer omme myt onsen weerdigen vader here iohan brinckerinck te rekenen. Ende
+
het waert hem te weten gedaen dat sie myt hem rekenen wolde. Doe ontboet hij ‖
hoer wt enen vollen goddienstigen herten, als sine manieren weren· dattet geen +110c
noet en weer mit hem te rekenen, want al dat hoer weer sijn. Als sie dit hoerde,
soe ontfenck siet myt alsulken geeste alst hoer ontbaden waert. Ende al
3)
yubelierende genck sie weder te huys· ende hoer geest waert altemale barnende
4)
om die grote vryheit , die hij hoer daer in bewees. Als sie dus vroelick weder toe
5)
huys gecomen was· soe legede sie dese antwaerde vaeke over in horen herten
dat alle dat hore sijne weer. Ende wt deser vuricheit soe liet sie hem brengen iiij
6)
kisten, daer alle hoer beste cleynoden in weren, om dat hij dat sijne segede te
+
wesen. Daer waert die hillige vader noch vuriger wt ende hij wees den geenen ene
+
‖ stede, die sie brachte, daer men sie setten solde. Daer was ene goddienstige
110d
suster by, die dat officium hadde dat sie die armen plach te besorgen myt
heemden ende ander lijnen gewaede. Dese suster genck tot

1)
2)
3)
4)
5)
6)

boeren (= boren), beuren, heffen (vooral van het innen van gelden, renten, tollen, enz. gezegd).
in die weer, in het huis, nl. in Meester-Geertshuis.
‘yubelieren’ (= jubileren, van Lat. jubilare), jubelen, juichen; vooral juichen in God, God
verheerlijken.
Zie blz. 180 aant. 2.
Ms. 8849-'59, fol. 232v: hec crebro mente reuoluit (i.e. revolvit).
‘cleinoot’, een voorwerp van waarde (van goud, zilver, enz.), eene kostbaarheid; verg. in de
volg. kolom: lijnen doeck ende vlas ende garen. - Zie over de afleiding en de oorspronkelijke
bet. van het woord het Mnl. Wdb. i.v. (dl. III, kol. 1516 volg.).
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here iohan horen vader ende bat hem, of daer yeet in weer dat hoer dienen mochte·
dat hij hoer dat toe schicken wolde. Ende dat was den hilligen vader seer genoechlick
te hoeren, ende lavede hoer dat sij daer by solde wesen, als men die kisten op
1)
dede . Ene corte tijt hijr na soe genck hij myt elsebe hasenbroecks ende mytter
meysterschen ende myt der voerseyder suster ende op dede die kisten ende besach
2)
wat daer in was. Ende in een van den kisten was lijnen doeck ende vlas ende
3)
+
garen. Ende hijr was der suster seer lieve toe , die die armen hadde te besorgen;
+
want sie kreech al dat doeck ‖ ende dat garen, waer of sie seer dancber was
111a
Ende sie viel dicke myt ghevoelden handen op hoer knien, van groter dancberheit.
4)
- Hijr wt is te merken die puer menynge die elsebe hadde tot onsen lieven heren·
5)
daer sie hoer selven ende alle dinck soe grondelike om over gaf. Dit was een guet
vast fondament, daer sie voert starcklijc op tymmeren solde· dat costelike werck
der doechden Als hoer leven ende wanderinge doe voert an wal bewijsede Als in
groter oetmodicheit, gelatenheit ende mynnen· ende in groter begeerten te wanderen
a)
den conyncliken wech der gehoersamheit In herteliker mynnen tot onsen lieven
6)
+
heren ende tot allen doechden. Want die hillige geest was hoer meyster, die sie
+
7)
111b
haestelike leerde, wes leringe gaet baven ‖ alle menschelike leringe Want sie
8)
waert te hant ene reygeerster van anderen menschen, die hem bekieren wolden.
- Het was ene gewoente tot meyster gerijtes huys· dat soe wat personen dat daer
9)
10)
quemen om hem te bekieren Wes wanderinge ende leven sie niet en becanden
11)
Die lieten sie ierst myt gueden goddienstigen luyden wonnen · omme te
ondervynden of sie ock nutte weren tot enen geesteliken leven. Ende alsulke
personen brachte men tot hoer om dier saeken willen. Dese menschen leerde ende
12)
infermierde sie meer myt

1)
2)
3)

‘opdoen’, openen, openmaken.
lijnen doeck (= linijndoec), linnen; eig. doek of stof van linnen.
‘mi is lieve tot’, ik heb lust, ik heb schik, ik heb genoegen in iets. Zie Mnl. Wdb. op ‘l i e v e ,
o

4)
5)
a)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

3de art., A, n . 1’ (dl. IV, kol. 575).
menynge, gezindheid, gezindheid des harten.
grondelike (term dev.), geheel en al, door en door; eig. tot den grond toe. KIL.: g r o n d e l i c k ,
funditus, penitus. - Zie MOLL, Joh. Brugman, dl. II, blz. 339.
Zie 111c, en verg. 5d, 6d.
hilli (einde reg.).
haestelike, in korten tijd, haastelijk (dit laatste woord op verschillende plaatsen in de
Statenvert.).
Ms. 8849-'59, fol. 233r: rectrix.
Zie VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 462-463, en STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk.,
Syntaxis, § 176.
‘bekennen’, kennen, weten.
wonnen, nl. elders in de stad.
infermier (einde reg.) die. - Verg. 8c: infermeerde.
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horen stichtiger wanderinge ende gueden leven· dan myt velen woerden. Ende als
+
sie dan ene corte wijle myt hoer geweest hadden, soe weren sie bequame ontfangen
te warden in ‖ wat vergaderinge dat men wolde Want sie worden daer geleert te +111c
a)
wanderen den conyncliken wech der gehoersamheit in alre oetmodicheit.
- Here iohan brinckerinck hoer geestelike vader liet eens in hoer weer wat
tymmeren om hoer beesten daer in te setten. Doe genck sie tot hem daer men
1)
tymmerde· ende bat hem dat hiet ummer groet genoech liete maken. Doe berichte
2)
hij sie wt goddienstiger vryheit al strackelijc ende segede hoer dat sij solde gaen
ende spinnen horen rocken. Doe genck sie schemelike hen ende was gehoersam
❘ ende voert meer en dorste sie hem niet berichten. O hoe wonderlike dinge werket
+
3)
die mynne godes daer sie is· want het was hoer wal eer al ongesien dat ‖ sie aldus
+
4)
5)
111d
wesen solde . Mer dit was een werck des hilligen geestes .
- Sie was inwendelike ghekiert totten leven ende lijden ons lieven heren· daer
was hoer herte staedelike mede becummert Omme hem na te volgen van bynnen
ende van buten na horen vermoegen myt groter mynnen ende herteliker dancberheit
sijnre mynnen ende waldaden Daer sie sunderlinge gracie mede verdiende ende
vercreech van onsen lieven heren.
6)
- Op een tijt was sie toe kerken ende onder myssen voer die ellevacie waert sie
b)
denckende op hoer soenken, dat een kint was van v of vj iaren , dat doe allene te
7)
huys was Ende sie hadde anxt dattet gebreck mochte hebben · het was hoer swaer
+
wt der kerken te gaen. Mer hoe noede dat siet gedaen hadde, sie en dorstes niet
+
8)
112a
laten Ende genck hen ende de- ‖ de hem sijn gerack ende genck doe weder ter
kerken. Ende recht als sie

a)
1)
2)
3)
4)

5)

6)
b)
7)
8)

Zie 111a, en verg. 5d, 6d.
‘berichten’ (= berechten), terechtwijzen, aanmerkingen maken op. In den volg. zin beteekent
het werkw. inlichten, onderrichten.
Ms. 8849-'59, fol. 233r: ex pia libertate.
ongesien, nog niet voorgekomen, waarvan geen voorbeeld of antecedent bestaat; eig.
ongezien, niet gezien.
want - solde. De zin is: want het zou vroeger (toen zij nog in de wereld verkeerde) nooit
voorgekomen zijn, dat zij zóó, d.i. dadelijk gehoorzaam zijnde na eene terechtwijzing, zich
gedroeg. Ms. 8849-'59, fol. 233r: Hoc ante conuersionem nullo pacto sustinuisset.
‘Mer - geestes’ is een terugslag op 111a-b, en beteekent hetzelfde, wat elders genoemd wordt
‘Dat was die verwandelinge der rechterhant gods’, 37d en verwante plaatsen. Ms. 8849-'59,
fol. 233r, waar over den H. Geest nergens gesproken wordt, heeft hier dan ook: sed hec erat
mutacio dextre excelsi.
ellevacie (= elevacie), elevatie, d.i. het omhoog heffen, de opheffing van hostie en kelk. Zie
de aant. bij ‘dat .. sacrament op boerde’, 104a.
Verg. 109b.
Ms. 8849-'59, fol. 233r: verensque ne in periculum aliquod incideret.
‘enen (sijn) gerac doen’, iemand zijne gerechtigheid geven of doen; dus hem ten dienste
staan, hem de noodige hulp bewijzen.
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1)

daer weder quam, soe was onser god gheboert . Doe sloech sie hoer devoetelike
2)
neder by den altaer daermen die mysse dede· ende kierde hoer devoetelike tot
onsen lieven heren. Soe gevoelde sie hoer alte male overstort te wesen mytten
3)
heyten durbaren bloede ons lieven heren Ihesu cristi Ende sie sach daer die engelen
4)
opten altaer wesende myt groter reverenciën by dat weerdige licham cristi Ende
5)
sie segen seer sorchvoldelick in den kelic , daer in was dat preciose durbaer bloet
cristi. Hijr van waert sie myt soe groter graciën van bynnen bestort, soe dat sie
geheel van hoer selven quam. Och, wat vermach dat inwendige toekier tot onsen
6)
lieven heren !
+
a)
- Dese iij hillige ende vurige per- ‖ sonen· als die vrouwe van vreden · die vrouwe
+
b)
112b
van runen ende elsebe hasenbroecks gengen seer vurichlike voert in doegeden
7)
ende in hilligen leven. Ende hoe sie den lichte nare quemen, hoe sie noch liever
nare geweest hadden. Ende sie hadden alle drie grote begeerte te leven ende te
sterven by gueden menschen onder gehoersamheit Ende sie plegen vaeke die
begeerte hoers herten horen vader here iohan brinckerinck hijrvan te seggen. Hijr
van waert die hillige vader van bynnen ontsteken· anmerckende die vurighe
8)
9)
begeerten deser hilliger personen· ende opsette noch een ander cloester te
10)
stichten Op dat hij onsen lieven heren vele zielen mocht gewinnen ende daer in
vergaderen soe wal die wedewen als die ionferen. Ende al te hant soe ‖

1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)
b)
7)
8)
9)
10)

soe - gheboert (= geboort, van ‘boren’, beuren, heffen), d.i. de elevatie was geschied.
Doe sloech - neder, nl. in het gebed. Verg. de aant. bij ‘neder geslagen’, 100a.
Ende sie sach, d.i. en zij kreeg als ‘schouster’ een visioen en zag.
dat weerdige licham cristi, d.i. de hostie, dus Christus zelf onder de gedaante van brood en
wijn.
kelic (= kelc), miskelk; eig. kelk, drinkbeker in het algemeen.
‘dat - heren’ is een term der devoten; verg. een paar regels te voren: ende kierde hoer
devoetelike tot onsen lieven heren. - Zie MOLL, Joh. Brugman, dl. II, blz. 85.
Zie over haar 31c-45c.
Zie over haar 21b-31c.
Lees: siet?
‘opsetten’, het plan vormen, een plan beramen, zich iets voornemen. KIL.: o p s e t t e n ,
v e u r n e m e n , proponere, statuere in animo, decernere vel destinare animo.
ander, tweede.
De zin is: Johan Brinckerinck vormde het plan om in de nabijheid van Meester-Geertshuis te
Deventer, waarin b.v. geene weduwen mochten worden opgenomen (zie LINDEBORN, Hist.
episcopatus Daventr, p. 162; VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van
Deventer, dl. I, blz. 313), een ander, een tweede huis, en wel een k l o o s t e r , te stichten.
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+

1)

a)

b)

versach hij ene stede hijr ten diepenveen · ende die pijnde hij hem te vercrijgen
+
2)
112c
myt gelde ende myt oerlof, als daer toe behoerde Dat men bet vinden mach in
c)
ons vaders here iohan brinckeryncks leven .
+
- Int yaer ons heren m cccc ende j soe began hiet hijr des vrydagen na des hilligen
+
d)
1401
sacramentes dach· die doe was op sante mercellijn ende petrus dach , myt groter
vuricheit. Ende doe dit elsebe vernam, soe waert sie seer blijde· ende brachte hem
3)
4)
een groet deel ongeteldes geldes· om dat cloester mede toe tymmeren Ende ock
soe plach sij hoer dienstmaghet daer te senden om te helpen arbeyden. Ende doe
5)
+
sie dat gelt onsen vader dede, segede hij tot hoer: ‘Elsebe, meendyt ock·’ dit
vragede hij hoer wt ‖ groten verwonderen. Doe segede sie· ‘ya ic, here· ick meent +112d
6)
7)
ummer.’ Doe segede hij: ‘ic wil daer onbehaelt van wesen.’ Dit seyde hij daer
omme, want hij anxt hadde dat siet daer omme dede dat sie daer gerne gewont
8)
9)
hadde Want diepenvene en was noch en solde hem nu noch nummeer veyle
wesen. Ende dat quam hem wt goddienstiger rechtverdicheit Mer hoer menynge
was puerlike onse lieve here.
- Ende als dan ten diepenveen wat armer hutkens op geslagen weren

1)
a)

b)
2)
c)
d)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

‘versien’, in het oog krijgen, in het oog houden.
De ‘stede’, waarvan hier sprake is, heette ‘De Plegt’ of ‘De Plecht’ (nog heden de naam van
eene boerderij te Diepenveen tegenover Oud-Rande), gelegen ongeveer een uur gaans ten
N. van Deventer. Zie DUMBAR, Het kerkelyk en wereltl. Deventer, dl. II, blz. 1, aant. a: Want
dus vinde ik geschreven in een oud geschrift, onder de papyren van Meester Geerts Klooster
gevonden. I t e m d a t C l o e s t e r t h o D e p e n v e e n i s g e s t i c h t u p e e n
erve ende landt dat het de plecht ❘ ende hefft wal hondertende
(zóó staat er letterlijk) v i e r t i c h j a e r m e i s t e r G h e r d e s h u e s t h o g h e h o e r t
tho Deventer ❘ende is een leen des Pravest van Deventer enz.
Voor de literatuur over het klooster te Diepenveen zie men de ‘Inleiding’.
te.
Zie over dit ‘Leven’, ook genoemd 114b, het Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 318.
Sante mercellijn ende petrus dach (SS. Marcellinus et Petrus) = 2 Juni. - Zie verder in de
‘Inleiding’ over het stichtingsjaar van het Diepenv. klooster, en over den datum, waarop de
bouw is begonnen.
‘ongetelt’ (= ongetellet), ongeteld; Lat. non computatus, innumeratus.
ende - tymmeren; ms. 8849-'59, fol. 233r-v: et obtulit illi summam magnam innumerate pecunie
ad usum edificandi.
meendyt ock, eig. meent gij het ook? dus is het u ook (volkomen) ernst? Verg. 108d: dat
mene ic also.
onbehaelt, eig. niet achterhaald, niet in rechte betrokken; bij uitbr. vrij. LÜBBEN e. WALTHER,
Mnd. Handwörterb.: u n b e h a l e t , unverbunden, unverstrickt.
ic - wesen, ik wil daar niet door gebonden, ik wil daar vrij in zijn.
Lees: ‘nummer’ of ‘nummermeer’?
veyle, (voor geld) te koop.
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1)

2)

a)

van tune , geleemt myt cleye , soe datmen daer in wonen mochte Soe sande hij
3)
daer drie susteren van meyster gerijts huys Als suster hille sonderlants, die namaels
4)
5)
b)
+
daer die ierste recktricx waert Die ander hiete suster griete dagens· ende die
+
6)
113a
derde gese boevynck . ❘ Ende niet lange daerna soe quam die vrouwe van vreden
ende die vrou van runen myt suster eefse hodden Ende niet lange daer na soe
quam elsebe hasenbroecks ende truyde van beveren ende suster truyde van roekel
c)
ende suster griete kerstkens . Ende doe elsebe hasenbroeck daer comen solde,
7)
doe nam onse weerdige vader hoer soenken na hem ende settet ter scholen· op
datter een guet man van warden solde Soe dat sie daer toe male van ontcummert
8)
waert .
- Doe quam sie hijr ten diepenveen myt also groter begeerten ende devociën 9)
want sie in horen leven lange na dit leven gestaen hadde - Ende sie angreep myt
groter begeerten dat zalige cruce der penytenciën ende sochte puerlike onsen lieven
+
10)
heren in allen dingen. Ende sie ‖ hadde hoer natuer in haete ende stont sie weder
+
in allen dingen, die hoer genoechlic weren naden vleysche Want sie hadde al
113b

1)
2)
a)

3)
4)
5)
b)
6)

tune (Mnd. tùn), teen, vlechtwerk.
‘lemen’, met leem of klei bestrijken, leemen.
‘De eerste gebouwen waren van teenen en leem gemaakt’ (VAN HEUSSEN en VAN RIJN,
Oudheden en gestichten van Deventer, dl. I, blz. 315). Zie ook ms. 8849-'59, fol. 31r (Ned.
arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 331) en LINDEBORN, Hist. episcopatus Daventr., p. 164.
namael.
ierster.
recktricx (= rectrix, 114b, en elders), degene die onder eene priorin belast is met het toezicht
op de kloosterzusters; eig. bestuurster. Verg. 133a, 157d.
Zie 114b, 126c. Ten onrechte wordt Hille Sonderlants 102a ‘die ierste priorynne’ van
Diepenveen genoemd.
Tegen den regel - verg. de opmerking van Prof. GALLÉE in den Tijdspiegel, jaarg. 1887, blz.
495 - luidt de naam van deze zuster gewoonlijk ‘boevynck’ (ook 97b, 98a, 100a), en niet
‘boevyncks’ (zóó alleen 128b) als patronymicum in den 2den naamval. Zie eveneens bij
o

c)
7)
8)
9)

10)

uitzondering ‘elsebe hasenbroeck’, 102a, 113a (in het midden). - Hs. n . 23 van den Catalogus
der hss. van de Athenaeum-Bibliotheek te Deventer, in het ‘Necrologium der Diepenv. nonnen,
conversinnen, enz., van 1401-1472’: Gese Bouynges.
Verg. 97b-c, waar reeds de namen der eerste zusters van Diepenveen zijn opgegeven, maar
in eene andere volgorde.
‘enen na hem nemen’, voor iemand zorg dragen; eig. iemand tot zich nemen.
‘van iet ontcummert (= ontcommert) werden’, van iets ontheven, bevrijd worden.
Er staat: leuē. Door het streepje boven de tweede ‘e’ bevindt zich een vlekje rooden inkt,
zoodat het den schijn heeft, alsof dit streepje is uitgeschrapt en er gelezen moet worden ‘leue’
(d.i. leve), gelijk ook het ‘Afschrift Acquoy’ heeft.
Zie blz. 159, aant. 7.
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1)

om al gegeven ende genck vurichlike voert in allen doechden Also dat sie hijr niet
2)
lange gewont en hadde, sie en waert meystersche .
- Sie was een eersam persoen ende vrome ende starck van licham ende seer
goddienstich. Daer toe was sie den susteren guedertieren ende hoer selven hart
ende strenge. Ende want hijr mytten iersten seer vele swaers werkes was te doen,
3)
als van tymmeren ende dier gelijck: so was sie altoes die ierste in den arbeyde
Want sie plach te raden ende te graven ende in den tymmer droech sie den stien
+
4)
int hogeste van der kerken ende der huysen. Soe was sie van bynnen in horen
+
5)
6)
113c
herten ‖ myt gode becummert ende also verslonden in onsen lieven heren in
7)
den swaren arbeyt, dat sie waeke niet en wiste wat sie dede Mer sie volgede der
suster, daer sie mede droech. Ende als sie van moetheiden wat rusten, soe was
8)
sie ende alle die susteren vlijtich dat corte tijdeken nuttelike toe te brengen
Sommyge oefenden hem inder passiën ons lieven heren, sommych ander geven
hem tot gebede ende richten hoer herte suetelijc op tot onsen lieven heren. Ende
9)
als dit tijtken over was, so waert een teyken gegeven: soe arbeyden sie weder an
10)
myt nyer vuricheit. Aldus goddienstelijc was hoer reygement mytten susteren in
allen dingen.
a)
+
- Onse gemynde mater salomee was doe noch toe meyster gerijts huys ‖
+
b)
c)
113d
meystersche · mer sie plach hijr vaeke te comen . Ende suster elsebe ende sie
weren één herte ende één ziele in onsen lieven heren

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
a)
b)

c)

‘al om al geven’ (ook 166b), alles er aan wagen, alles op het spel zetten, van alles afstand
doen. Verg. al jeghen al setten (in Rein. I - uitg. W.J.A. Jonckbloet, Gron. 1856 -, reg. 738),
het uiterste wagen, alle krachten inspannen, zijn uiterste best doen; Fr. mettre le tout pour le
tout.
Ms. 8849 - '59, fol. 233v: tantumque profecit ut rectrix eligeretur.
De dubb. punt staat ook in het hs.
Lees: den?
‘m. Gode becummert (= becommert) sijn’ is een term der devoten, beteekenende met God
vervuld zijn, zich met Hem bezig houden.
‘verslonden sijn in onsen lieven H.’ (ook 187c) is eveneens een term der devoten. Verg.
98d-99a: Ende dat sij also verslonden was in sijnre mynnen; ook 176b: Dat sie vaeke
verslonden weren in dat lijden cristi.
waeke, d.i. vaeke.
tot (hier blijkbaar eene verschrijving door de ‘t’, die volgt): 44a, 105a, 108c.
an (= aen), voort.
reygement (= regiment), omgang; eig. bestuur, bewind.
D.i. Salomee Sticken.
Zoowel volgens 3c als volgens DUMBAR, Het kerkelyk en wereltl. Deventer, dl. I, blz. 555, kol.
1, is S. Sticken 18 jaren lang (van 1389 tot 1407) ‘meystersche’, d.i. matersche, moeder,
geweest in Meester-Geertshuis te Deventer.
Zie 4b, 35c.
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Ende sie liepen te samen die rechte weghe totter hoeger stat van iherusalem, myt
groter vuricheit Sonder opholden, als hore beyder leven wal wt wijst.
a)
- Op een tijt soe gevyelt dat mater salome hijr gecomen was· ende sie sat int
spynhuys ende las hoer getijde mytten susteren· ende sie lesen die getijde van der
b)
ewiger wijsheit myt alte groter vuricheit. Doe quam elsebe hasenbroecks daer in
1)
om ene sunderlinge saeke, die sij daer te doen hadde. Ende als si merkede dat
2)
die susteren soe vurichlike lesen, so bleef sie van genoechten een luttel staende
+
ende hoerde toe. Ende suster salomee genck ‖ hem allen baven myt eenre
+
3)
114a
eersamer vuriger stemmen. Ende suster elsebe sach myt horen wtwendigen
4)
oghen · dat wt salomen monde ene schone radye genck, seer claer ende van
mennygerhande varwe Gelijck als die radyen der sonnen, als sie ierst op gaet in
den claren sommer. Hijr wt waert die hillige weduwe alte vurich ende seer gestichtet
Ende becande hijr wt dat barnende vurige herte der devoeter suster salomee· die
ene volcomene mynnester cristi was.
5)
- Dese weerdige suster salomee sticken waert hijr na in corten yaren die ierste
c)
gecaren pryorynne ten diepenveen Ende sie was ene vruchtbaer moder gode vele
d)
e)
zielen te wynnen · als men in horen leven vinden mach .
+
+
- Int yaer ons heren m cccc ‖ ende viij doe waert dat cloester ten diepen veen
+
f)
114b
geslaten myt xij susteren, die doe ghecleedet worden Welker namen by
+
6)
1408
ordynanciën genoemt ende geschreven staen in dat leven ons hilligen vaders
7)
here iohan brinckerinck Van welken suster hille sonderlant die ierste rectrix was
g)
Suster griete dagens die ierste suppriorynne· Suster gertruyt monickes cantrix·
h)
suster elsebe hasenbroecks procratrix . Dese weren alle vlijtich te bewaren dat hem
bevalen was. Ende suster elsebe was vlijtich te besorgen die wtwendige dinge myt
alre

a)
b)
1)
2)
3)
4)
5)
c)
d)
e)
f)
6)
7)
g)
h)

Verg. 4b-c.
Zie de aant. bij ‘die mettene lesen van der wijsheit’, 4b.
Bijgeschreven.
staende, nl. op den drempel (volgens ms. 8849-'59, fol. 233v: substitit in limine).
Zie de aant. bij ‘eersame’, 59b.
Zie voor het tegenovergestelde 116d: Ende doe sach sie inden geeste, d.i. inwendelike, dus
als ‘schouster’. Verg. blz. 212, aant. 3.
conten.
Volgens 5b in 1412, ‘omtrynt sante Iohannes misse’.
Verg. 8c.
Het leven van S. Sticken is beschreven 1a-21b.
De insluiting van het klooster te Diepenveen heeft plaats gehad 21 Januari 1408. Zie 45b,
101b.
‘by ordinanciën’ is hetz. als ‘na ordynanciën, 70d. Zie de aant. aldaar.
Bijgeschreven.
Zie over Hille Sonderlants 126b-127a, over Griete Daegens 127d-130b, over Geertruid
Monickes 127a-127d.
Zie blz. 15, aant. b.
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oetmodicheit ende gehoersamheit. Mer ummer was sij vele meer besorget voer die
+
geestelike ende inwendige dinge Want sie was een levendich exempel alre
doechden. Sie ‖ was seer cleyn ende oetmodich in hoer selven ende gehoersam +114c
1)
sonder onderscheyt Also dat hoer oversten hem wal bedencken mochten wat
2)
sie hoer segeden of doen hieten .
- Grote mynne ende devocie hadde sie totter oerden ende tot al dat daer toe
3)
4)
behoert ❘ ende ny en waert sie daer van beswaert , ock hoe dat hoer in der naturen
was. Sie was van xxxvj iaren doe sie die hillige oerde an nam, ende sie was onsen
lieven heren soe rechte dancber dat hij sie tot alsulken staete geropen hadde Daer
sie onbequame ende onnutte toe was na horen duncken. Ende sie plach onsen
5)
lieven heren seer begeerlike te bidden dat hij dat grote werck in hoer werken wolde,
+
daer sie voel toe cleyn toe was Ende die guedertierne here, die ‖ niemant en
+
6)
114d
verlaetet , die in hem hapen ende hem sueken in allen dinge· die heeft hoer
vaderlike geholpen. Want daert ons allen verwonderde, soe plach sie nacht ende
dach toe choer te gaen, doe sie al baven hoer lxxxvj iaren was· ende doef ende
a)
7)
blint geworden was. Ock genck sie stadelike te reventer · ten capittel , ende daer
te blijven totten eynde toe. Ende sie was

1)

sonder onderscheyt, òf zonder tusschenruimte of tusschenpoos, onafgebroken, òf zonder
verschil of uitzondering, steeds op dezelfde wijze (MAERLANT's Stroph. Ged., nieuwe uitg.,
o

2)
3)
4)
5)
6)
a)

7)

Gloss.); hier zal de bet wel zijn onvoorwaardelijk. Zie Mnl. Wdb. op ‘ondersceit, n . 1’ (dl. V,
kol. 398 volg.). - Ms. 8849-'59, fol. 233v: In obediencia vero tota erat indiscreta.
Het Latijn (ms. 8849-'59, fol. 233v) maakt de bedoeling dezer woorden duidelijk door de
toevoeging: quia simpliciter ad litteram iussa implebat.
behoet.
‘beswaren’, eig. zwaarder maken, verzwaren; bij uitbr. kwellen, plagen, bedroeven. Het verl.
deelw. beswaert beteekent bedroefd, terneergeslagen.
begeerlike, met aandrang, innig, vurig.
Verbeterd uit ‘verlaete’, volgens 13d: Onse lieve here, die sijne wtvercarnen niet en verlaetet
in der trijbulaciën.
In de eetzaal (reventer), waar men tweemaal per dag, des morgens en des avonds, zich
vereenigde, werd gedurende den maaltijd de onderlinge stichting niet vergeten: aan een der
kloosterlingen was opgedragen om na de benedictie ‘per totam refectionem’, ‘alle die maeltijt
doer’, iets voor te lezen, een geschiedkundig verhaal, een sermoen of eene homilie. - ‘Gelijk
het in een godsdienstig gesticht behoort, trachtte men den geest zooveel mogelijk in eene
vrome stemming te houden, hem te vervullen met reine gedachten, hem zelfs bij het gebruik
van lichamelijke spijzen te voeden met de spijze, die nooit vergaat. Dit geschiedde in de
reventer’ (ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 154).
Zie over het ‘refectorium’ of ‘reventer’ in de Windesh. vrouwenkloosters de Constitutiones,
pars III, cap. 19 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 305-306; verg. blz. 407-409).
ten capittel, d.i. naar de kloostervergadering op den Vrijdag-morgen in de kapittelkamer. Zie
de aant. bij ‘capittelhuys’, 7a.
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hoer selven also strenge ende hart, dat sij niet lijden en wolde dat hoer yemant
leyden moste, al was sie cranck ende weekelick Ende segede dattet sunde weer
dat hem yemant liete leyden, als hij vermochte te gaen.
+
Ende hoe grote begeerte onse lieve here in hoer ‖ hadde te rusten· dat onder
+
a)
1)
115a
vant onse weerdige pater ydocus . Want als dese hillige ziele totten hilligen
2)
sacramente genck: ende sie voer dat vinster quam om onsen lieven heren te
3)
ontfangen Soe waert hij dat hillige sacrament quijt wtter hant, dat hij al begaen
4)
waert, ende en wiste niet hoet daer omme was . Mer sie genck daer devoetelike
mede heen Soe dat hiet van groten verwonderen ondersochte, ende gaf sijn vlijt
daer toe te vernemen wie dat sie was. Ende hij ondervant dattet dese hillige weduwe
b)
was· ende hij merkede dit ock van sommych ander , welck hij in groter weerdicheit
hadde.
+
- Dese hillige ziele hadde ock grote mynne die hillige schrift te lesen ende dat
+
woert godes te horen. Want ‖ daer waert hoer ziele mede gesterket ende
115b
gevoedet, gelijck als hoer licham gesterket waert van wtwendiger spijsen Want
die hillige schrift is een staf, daer wy mede wanderen sullen den langen wech onser
pelgrymmadsen. Ende doe hoer onse lieve here berovet hadde van den gesichte
hore oghen, soe dat sie die hillige schrift niet lesen en conde Doe plach sie sommyge
5)
susteren te bidden , die hoer die spijse der zielen geven· dat is: die hillige schrift
lesen Want sie en mochte sie niet ontberen ende het was hoer ene genoechlike
vermakinge.
c)+
- Het gevyel op een tijt dat sommyge susteren al laete ten doermter quemen.
+
Ende die sie voer suster elseben celle que- ‖ men, hoerden sie
115c

a)

4)

Ms. 8849-'59, fol. 234r: domnus Iodocus successor domni iohannis [scil. Brinckerinck, gest.
26 Maart 1419]. - Zie de aantt. bij ‘here ioest’, 8a, en bij ‘ydocus’, 104a.
totte.
De dubb. punt staat ook in het hs.
om - ontfangen, om (uit de hand des priesters) de hostie te ontvangen. Verg. 19a: onser god
crijgen.
hoet daer omme was, hoe het daarmede gelegen, gesteld was. Verg. Mnl. Wdb. op ‘o m m e ,

b)
5)

2de art., I, n . 5’ (dl. V, kol. 90 volg.).
B.v. van Truide van Beveren; zie 104a-b.
Het werkw. bidden wordt meermalen geconstrueerd met een bijzin met ‘dat’, welk ‘dat’, gelijk

1)
2)
3)

o

o

c)

hier, ook kan worden weggelaten. Zie Mnl. Wdb. op ‘b i d d e n , n . 1, d’.
Zie over het ‘dormitorium’ of ‘dormpter’ (slaapzaal) in de Windesh. vrouwenkloosters de
Constitutiones, pars III, cap. 17 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 303-304; verg. blz.
405-406). - ‘Die susteren sullen ten dormpter gaen des wercliken daghes voer neghen uren,
alsoe dat sie dan voir oer bedde sijn. Des heilighen daghes to acht uren sullen sie opghaen’
(Arch., blz. 406).
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1)

daer ene suverlike clenlike stemme seer suetelike in singende Ende dat en
vermoede wy hoer niet te wesen, mer hoer hillich engel. Ende doe dit geschiet was,
soe waert hoer daer van gesecht. Doe antwaerde sie van oetmodicheit ende segede:
2)
‘o crancke herne!’ Ende dat hadde sie voer ene gewonte, als hoer wat gesecht
waert dat hoer an genck ende wat lavelijc scheen Dat sie dan wat van horen
gebreken plach voert te brengen wt enen oetmodigen gront.
- Onse lieve here heeft seer grote dinge myt deser hilliger zielen gedaen ❘ ende
+
heeft sie vaeke gevysitiert myt sijnre graciën· beyde inwendich ende wt wendich
+
Dat alte lanck weer elck by sunder te ver- ‖ tellen.
115d
- Doe sie tot horen older gecomen was· ende xxxiij iaer procratrix geweest
3)
hadde· doe visytierde sie onse lieve here ende nam hoer dat wtwendige gesichte .
In welken sie blijde ende wal te vreden was Want sie plach te seggen dat hoer leet
weer dat sie hoer gesichte weder hadde· ende sie dan hoer officie weder solde
hebben.
4)a)
- Niet lange hijr na dat hoer dit geschiet was· soe quam een meyster toe
5)
deventer, die seer vermaert was hoe wal dat hij alsulke oghen meysteren conde·
dat sie weder siende worden. Ende doe dit onse gemynde mater vernam, soe was
sie ende al die susteren vlijtich om suster elseben te helpen dat sie hoer gesichte
+
weder mocht crijgen Want mater hadde sie baven alle menschen lief. Ende doe
hoer ‖ mater van desen meyster segede, soe hadde siet alte noede gehad Ende +116a
hadde onsen lieven heren daer liever mede laten betien· dan enyge menschelike
hulpe gesocht. Mer van groter mynnen woldet mater ummer hebben· doe was sij
6)
daer gehoersam ende geseggelic in. Ende sie leet daer seer grote pijne an ende
7)
creech also vele gesichtes weder, dat sie wechsturinge hadde . Ende die meyster
stack hoer dat een oghe wt, daer sie best mede plach te sien ❘ ende daer hadde sie
alte grote pijne an So dat sie plach te seggen dat sie niemant raden en wolde te
doen dat sij gedaen hadde Mer dese hillige ziele hadde hoer seer sachtmodelic
ende verduldelic in deser groter pijnen.

1)
2)
3)
4)
a)
5)
6)
7)

‘clenlijc’ (= cleinlijc), fijn, zacht; eig. schoon, zuiver, rein. LüBBEN e. WALTHER, Mnd.
Handwörterb.: k l ê n l i k , zart, fein, dünn, gracilis
herne (Oostmnl. vorm), hersenen.
gesichte, gezichtsvermogen. Verg. 45a: ende rechte voert brack hoer dat sune (Oostmnl.
vorm) of gesichte.
meyster (= meester), geneeskundige in het algemeen; hier oculist.
Enkele opmerkingen over de genees- en heelkunde hier te lande in de 15de eeuw vindt men
bij ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 137, aant. 2.
meysteren (= meesteren), genees- of heelkundig behandelen.
geseggelic (= geseggelijc, hetz. als ‘seggelick’, 64a), gezeggelijk, volgzaam.
Ms. 8849-'59, fol. 234v, heldert deze woorden op: tantum luminis acquisiuit ut posset ambulare
vias domus sine offensione.
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+

- Als sie sieck was, soe en conde men sie niet ‖ lichtelijc int sieck huys gebrengen·
+
mer als siet wt gehoersamheit moste doen, soe genck sie daer wal een cort
116b
1)
wijlken. Mer also geringe als sie mochte, pijnde sie hoer weder byt convent te
comen.
2)
- Men secht dat gene meerre ghenoechte en is in alle der werlt ❘ dan genoechte
3)
te hebben in penytenciën te doen . Dese genoechte mach men wal seggen dat sie
4)
hadde· want sie haete hoer selven . Ende hoe si den lichte naerre quam, hoe sie
bet becande den rechten wech der penitenciën in der waerheit te wanderen. Onse
5)
weerdige mater salomee plach te seggen· solde suster elsebe enich veghe vuer
hebben of enige pijne lijden na deser tijt Dat solde wesen om dat sie hoer selven
+
a)
soe rechte strenge was. ‖ Op een tijt eert daer beslaten waert , soe was dese hillige
ziele allene opter weer, ende die ander susteren wesen altesamen buten te werke +116c
Ende suster elsebe die pijnde hoer bynnen der weer te arbeyden al dat sie
mochte. Ende onder ander arbeyt den sie dede, soe droech sie ock holt. Ende doe
6)
hoer dat suer waert , doe dachte sie dat sie onsen lieven heren sijn cruce wolde
helpen dragen Ende sie over dachte in horen herten, hoe swaer dattet onsen lieven
7)
heren waert te dragen· ende wt hoe groter mynnen dat hiet dede Voer hoer sunden
8)
+
ende alre menschen sunden. Dit ende deser gelijck oefende sie in horen arbeyt ❘
ende droech vurichlike dat cruce ‖ myt horen gemynden brudegom Ihesum. Ende +116d
doe sie dat werck gedaen hadde· doe viel sij neder op hoer knien voer een altaer
9)
Ende offerde onsen lieven heren horen arbeyt op myt groter dancberheit. Ende
10)
sie waert te male ontrucket in onsen lieven heren , also dat sie te male van hoer
selven quam; ende dat duerde ene guede wijle.

1)
2)
3)

4)
5)
a)
6)
7)
8)

9)
10)

byt convent, bij de kloosterlingen.
De tweede ‘e’ is bijgeschreven.
‘gene - doen’ is een spreekwoord der devoten. Zie ms. 8849-'59, fol. 234v: Vulgare apud
religiosos deuotos prouerbium est. quod in terris gaudium mullum maius sit. quam delectari
in operibus penitencialibus.
‘hem selven haten’ is een term der devoten. Zie MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz. 252: Soe wie
hem selven aldus salichlike hatet.
suste.
Dus vóór 21 Januari 1408.
‘iet werdet mi suur’, iets valt mij zwaar.
waet.
‘iet oefenen’, eig. zich met iets bezig houden; bij uitbr. en vooral zijne godsdienstige aandacht
wijden aan iets, iets (het goddelijke, het heilige) overpeinzen. Verg. de Werken van Jan van
Ruusbroec, dl. V, blz. 239. - Ms. 8849-'59, fol. 234v: ruminabat in corde.
Zie de aant. bij ‘der suster arbeyt op te offeren’, 61d-62a.
‘ontruckt (eig. weggerukt) werden in onsen L. II.’ is een term der devoten, beteekenende in
een toestand van zinsverbijstering, van zinsverrukking geraken. KIL.: o n t r u c k e n , in
ecstasim labi.
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- Op een tijt stont die vurige vlamme in den choer myt enen op gehevenen gemoede
1)
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 genck een schone gulden bant Ende die ‖
+
2)
117a
bant was seer claer in wonderliker manieren. Ende in dat suete mynlike herte
sach sie een apene wonde· mer daer en genck geen bloet wt. 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
a)
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
3)
4)
dat liet recht als eens menschen herte Mer het was brieder 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.
117b
- Suster elsebe plach ons vaeke toe vertellen: ‘Doe die hillige ende devoete
b)
c)
priester here otte gestorven was op sante lamberts avent na compelete Ende als
hij gecleedet was als daer toe behoerde dat men hem in die kiste leggen mochte·
soe waerdet al laete in den avent. Ende doe hem twie priesters al singende in die
kerke brachten· soe hoerde sie soe suete ende mennichvoldige stemmen singen
Als of daer vele personen gesongen hadden. Ende dese stemmen luyden also
hemels, also dat wi vermoeden dattet die hillige engelen weren· die gecomen weren
tot des hilligen vaders wtvaert.’
+

- Het gevyel op een tijt doe suster elsebe pro- ‖ cratersche was, dat sie alte seer
+
begaen was omme gelt ❘ ende genck tot mater om hoer noet te clagen. Doe die
117c
goddienstige mater salome dit hoerde, segede sie hoer ❘ dat sie toe choer solde
5)
gaen ende spreken horen procrater toe. Suster elsebe dede also ende sprack
onsen lieven heren horen procrater toe. Ende der

1)
2)
a)
3)
4)
b)
c)
5)

‘opgeheven’, in eene verhoogde stemming verkeerende, opgewonden, geëxalteerd. Verg.
de aant. bij ‘op getagen’, 94a. - Ms. 8849-'59, fol. 234v: eleuato corde ad dominum.
‘claer’, blinkend, glinsterend, schitterend.
Jer. XXXI: 3b (Vulg.).
‘laten’, er uitzien.
Lees: breeder? Verg. breet (bis) in dezen zelfden volzin, en 24a: breede mynne.
Zie de aant. bij ‘here otte’, 51a.
Sante lamberts avent = de dag vóór St. Lambertus (17 September).
procrater: 48c, 52c, 54d, nog eenmaal in deze zelfde kolom 117c (volg. zin).
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wijle dat sie hoer totten gebede gaf, soe waert een suster totten spreckvenster
1)
gehaelt. Der worden gesant x swaer gulden , ende die brachte sie mater. Doe hiet
hoer mater doen dat sie opt choer solde gaen ende brengent suster elseben. Ende
2)
als suster elsbe dat gelt sach, soe waert sie seer verblijt, ende myt groter
+
dancberheit lavede sie horen getrouwen procratoer Die hoer te hulpe gecomen ‖
+
3)
117d
hadde in hore noet ❘ ende deser gelijck is hoer wal waeker geschiet.
- Dese hillige ziele was seer gemynt, beyde van geesteliken ende werliken
menschen, also als die waerachtige doechden eyscheden, die sie over hoer hadde.
4)
Want sie sochte ende myende onsen lieven heren in allen dingen Ende sie liende
5)
6)
hoer den wtwendigen dyngen ❘ mer sie gaf hoer geheel onsen lieven heren ende
den inwendigen dingen.
- Een luttel van velen, vergadert van den leven der hilliger devoeter weduwen
a)
elsebe hasenbroecks .

1)
2)
3)
4)

5)
6)

a)

Ms. 8849-'59, fol. 234r: decem aureos renenses (verg. 51c: een hollants gulden was een
weynich myn dan een rins gulden).
De spelling ‘elsbe’ komt in dit ‘Leven’ nog voor 108a.
waeker, d.i. vaeker.
Verg. F.H.G. VAN ITERSON, Stemmen uit den voortijd, enz., Leid. 1857, blz. 90: ende onsen
lieven Heren in allen dingen te sueken ende te menen. - Zie verder de aant. bij ‘sochte ende
meende’, 5b.
den wtwendigen dyngen, d.i. alles wat behoorde tot den werkkring van de procuratersche.
Hier, evenals 3d, staat ‘hem lenen’ (met den 3den naamv.), zich leenen tot, zich ter beschikking
stellen voor iets, tegenover ‘hem geven’, zich overgeven of wijden aan, opgaan in iets. Ms.
8849-'59, fol. 234r, heeft ‘Accommodabat se’ en ‘semet totam impendebat’.
Elsebe Hasenbroecks is gestorven in 1458, òf op St. Franciscus (MATTHAEUS, ‘Lijst van
Diepenv. zusters’, p. 228; VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer,
o

dl. II, blz. 178) òf ‘in crastino Francisci’ (bs. n . 23 van den Catalogus der hss. van de
Athenaeum-Bibl. te Deventer, in het ‘Necrologium der Diepenv. nonnen, conversinnen, enz.,
van 1401-1472’).
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VIII.
Van suster dymme van rijsen ende van hoer twie susteren.
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Van suster dymme van rijsen ende van hoer twie
susteren.
EEn eerbaer man, geheyten geryt van rijsen, ende sijn huysfrou, genoemt Alijt,
+
weren beyde van den besten van deventer Ende het weren beyde alte suverlike ‖
+
ende bequame personen ende seer werlick ende staetlijc nader werlt. Ende sie
118a
1)
2)
cregen vaste kinder te samen. Op een tijt doe si swaer was, doe voelde sij
3)
4)
hoer also dat sij onsen lieven heren lavede·, weert dat hij sie myt lieve ontbunde ·
5)
dattet kint geestelijc warden solde. Ende onse lieve here verhoerde sie, ende sie
brachte twie kinder ter werlt Mer dat ene en levede niet lange ende voer ten ewigen
6)
leven· ende dat ander dat genoemt was dymme, dat behielt sie. Dit kint waert temelic
7)
a)
op gevoet; ende alst wat groet geworden was· soe waert sie telten int cloester
gesant Daer edele ionferen wonnen, om dat sie daer erbaer seden solde leren.
8)
Ende doe sie daer een tijtlanck gewont hadde, waert sie weder toe huys gehaelt
+
Want sie wies ‖ op ende genck voert in groter eerbaerheit. Ende doe was sie ene
+
corte
118b

1)
2)
3)

vaste (bijw.), in groot getal. Verg. in het Mnd.: vaste vele, vaste grôt, vaste dicke; ook VERDAM,
Die Sp. d. Sonden, dl. I, reg. 9125 (blz. 116, kol. 1): vaste (stevig) eten ende drincken.
swaer, zwanger.
myt lieve, in gezondheid, gezond en wel; dus voorspoedig. Zie Mnl. Wdb. op ‘l i e f , 2de art.,
o

4)
5)
6)
7)
a)

8)

n . 1’ (dl. IV, kol. 536).
‘ontbinden’, verlossen (in toepassing op eene kraamvrouw); Hd. entbinden.
Verg. 70c, 89b, waar gevonden wordt ‘geestelic(k) laven’ (= loven).
temelic (= temelike, tamelike), zooals betaamt, zooals behoort. Dit - op gevoet, Dit kind werd
overeenkomstig haren stand opgevoed, dus het ontving eene gesoigneerde opvoeding.
telten, d.i. te elten, naar Elten.
Bedoeld wordt de abdij, in de 10de eeuw door Graaf Wichman, ‘een edelman van vorstelijk
geslacht en nederlandsche afkomst, uit dankbaarheid voor groote tijdelijke weldaden, die
hem te beurt vielen’ (MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. I, blz. 325), te Hoog-Elten
gesticht.
Literatuur: VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Historie ofte beschrjving van 't Utrechtsche bisdom,
dl. III, blz. 334-356; N.C. KIST, Het Necrologium en het Tynsboek van het adelijk Jufferen-stift
te Elten (in KIST en ROYAARDS, Nieuw arch., dl. II, Leid. 1854, blz. 1-216, met de ‘Nalezing’
daarop, ald. blz. 474-478). Populairwetenschappelijk is het artikel Elten. Herinnering aan vrije
zomerdagen van G.A.N. SCHELTEMA (in BOON's Geillustreerd Magazijn, dl. V, Amst. 1901,
Juli-afl., blz. 65-80), waarin afbeeldingen en tal van bijzonderheden over de abdij.
Dit staat in het hs. in één woord geschreven.
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tijt myt horen olders, daer na waert sie ten diepenveen gebracht. Ende niet lange
en hadde si daer geweest ❘ dat cloester en waert geslaten Ende nemen doe ierst
1)
a)
b)
die hillige oerde van sante Augustijnus an . Doe was sie ene van den tweleven
die op die tijt gecleet worden. Sie genck voert in doechden ende waert ene vurige
suster ende was seer hertelijc tot onsen lieven heren gekiert ende in sijnre mynnen
ontsteken myt soe groter devociën. Ende dat verbaerch sie myt also groter cracht,
dat hoer dicwijl die nese ontspranck· om dat mens van buten niet merken en solde
2)
+
Also dat hoer natuer die stedige vlijticheit der inwendicheit niet wal ‖ en conde
+
verdragen· want sie en nam gene wtwendige vermakinge. Dit was hoer meeste
118c
3)
wtwendige vermakinge dat si genck ende vijsytierde die hilligen ende die altaren
ofte dier gelijck. Hijr omme myt guetduncken der oversten, om hoer strengicheit te
c)
verlichten, soe waert sie suppryorynne gemaket Welck hoer wtermaten swaer was ·
4)
want sie mynde ende begeerde meer onder te wesen dan baven Ende en begeerde
5)
geen reygement te hebben. Hoer wanderinge ende by wesen was seer mynlick
ende goddienstich, also dat sie gemynt was van allen susteren· ende van hem allen
die hoer kanden.
+
- Van deser hilliger ende goddienstiger dochter worden die olders bekiert, dat sie
+
6)
7)
118d
ten herten quemen . Ende sloegen hem ‖ neder ende beterden hoer werlike
8)
leven ende hoer hoemodicheit Ende geven hem alte male te leven na den raede
onser hilliger vaderen Ende reygeerden hoer huys ende hoer gesynde in voel
manyeren als een geestelick huys. Ende hoer vader was den geesteliken luyden
9)
een groet onderstant , waer

1)
a)
b)
2)
3)
c)

4)

In margine.
21 Januari 1408.
Zie de aant. bij ‘seste suster’, 133c.
inwendicheit (term dev.), gemoed, binnenste.
hilligen (= heiligen), heiligenbeelden, maar ook reliquieën (overblijfselen der heiligen;
voorwerpen die aan hen hebben behoord of tot hen in betrekking hebben gestaan).
In bepaalde gevallen, o.a. bij ziekte en bij afwezigheid, moest de suppriorin de priorin
vervangen. - Zie over de ‘suppriorissa’ of ‘suppriorynne’ in de Windesh. vrouwenkloosters de
Constitutiones, pars II, cap. 2 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 269-270; verg. blz. 366-367).
onder, op eene ondergeschikte plaats, in een lagen rang. Zie Mnl. Wdb. op ‘o n d e r , 1ste
o

5)
6)
7)
8)
9)

art., II, n . 3’ (dl. V, kol. 314).
by wesen (= biwesen), omgang. Verg. 17c: mynlick hoers by wesens.
‘ten herten comen’, tot inkeer komen.
Zie blz. 4, aant. 5.
Verbeterd uit ‘der’, blijkbaar eene verschrijving door de ‘r’, die volgt.
onderstant, eig. hulp, steun; bij uitbr. iemand die helpt, die steunt. Verg. de woorden: behoet
(= behoeder), beleit (= beleider), bereit (= bereider), helpe (= helpere), enz.
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a)

dat hi mochte Sunderlinge den susteren toe buuskens huys ; want daer hadde hij
van gehoert dat sij soe arm weren, dat sie hem van armoden mosten scheyden.
Ende als hij dit hoerde, waert hij seer beweget myt medelijden· ende liende hem
een groet huys, daer hij al die susteren in nam Ende hij gaf hem een runt, dat sij
1)
slachten. Ende dat huys stont hem soe wal ter neringe · ende hij lietet hem soe
+
2)
lange, dat sie wal by gecomen weren . Ende die scholte van deventer wonde daer
+
3)
119a
‖ by; die conde hem daer soe quellike in lijden dat sie daer wonden Mer gerijt
b)
van rijsen beschermde sij , soe dat hij hem te vreden moste setten. Ende doe sie
4)
5)
wal worwers gecomen weren , doe voeren sie weder in hoer huys· aldus hielt hij
sie by een, dat sie hem niet en scheyden.
- Hij hadde noch drie dochteren myt hem, van welken hij die twie ock ten
diepenveen brachte· dat ock alte bequame personen weren. Suster dymme hadde
enen corten vurigen loep· ende verdiende vele in corter tijt, daer sie nu ewelike van
verblijden sal. Sunderlinge hadde sie die gracie dat sij hoer baete soe wal conde
doen ❘ weert hoer mede of tegen was.
+
- Doe sie was van xxij iaren, doe brack sie bloet ende begonde toe teren. Ende
als sie oelt was xxiij yaer, doe ‖ voer sij tot horen hemelschen brudegom Int iaer +119b
+
c)
ons heren m cccc ende xiij op ons hilligen vaders Augustijnus dach .
+
d)
1413
- Een luttel voer hore sieckten daer sij an starf, genck sie tot mater salomee
Ende begeerde van hoer dat sij onsen lieven heren bidden moste dat sie versmaet
ende ongeachtet mochte wesen Mer nochtans also· geve hij hoer wat te lijden· dat
hij hoer ock ummer lijdsamheit mede geven wolde.
- Niet lange hijr na soe gevyelt dat twie van onsen oldesten susteren· die hoer in
groter weerdicheit plegen te hebben doe sij suppryorynne was Hoer gebreke hoer
beyde segeden myt also scharpen woerden voer een

a)

Zie over het naar zekeren Reinier Buiskens genoemde Buiskenshuis of Buiskensklooster in
de Pape(n)straat te Deventer LINDEBORN, Hist. episcopatus Daventr., p. 160-162, en meer
uitvoerig VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. I, blz. 309-312.
- Verg. Gids voor Deventer en Omstreken door M.E. HOUCK, 3de druk, Dev. 1901, blz. 49-50.

1)

Verg. Mnl. Wdb. op ‘n e r i n g e , n . 5’ (dl. IV, kol. 2341): T e r n e r i n g e s t a a n gezegd
van huizen, waarin de eene of andere affaire of zaak, bepaaldelijk eene winkelzaak, gedreven
wordt, die voor poortersnering zijn ingericht.
dat - weren, totdat zij er flink van boven op gekomen waren.
‘hem lijden’ (= hem liden), zich schikken.
Volgens de in de vorige aant. opgegeven plaatsen uit LINDEBORN en VAN HEUSSEN en VAN
RIJN woonde Gerrit van Rijsen toen te Borgel, eene buurtschap niet ver van Deventer. Verg.
blz. 145, aant. a.
worwers, d.i. vorwers (hetz. als ‘vorewaerts’), voorwaarts, vooruit, verder.
Zie blz. 68, aant. 8.
28 Augustus.
Salomee Sticken.

2)
3)
b)

4)
5)
c)
d)

o
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1) +

deel susteren. Ende summych van den anderen susteren sloegen mede toe · ende
+
dat duyrde ‖ ene guede wijle dat sie anders niet en deden dan sij hoer gebreke
119c
2)
hoer segeden· in aldusdanyger manier Als dat daer gien ongemynder suster en
3)
4)
weer dan sie ende sie en hadde noch niet vele gecregen in vijsitaciën , mer sie
solde voert an genoech crijgen. Ende daer sij dese veroetmodinge van scheen te
crijgen, dat weren hoer doechden ende niet hoer gebreke. Sie was apenhertich daer
siet wesen solde· als onsen weerdigen vader here iohan brinckerinck ende onse
gemynde mater salomee. Desen vragede sie dat hoer noet was· ende gaf hoer
5)
anders voert tot swijgen ende duyken ende oetmodelike heen te gaen Ende en
+
hadde myt niemant sunderlinge callinge of vrentschap. Mer het gevyel wal datter
+
6)
119d
sommy- ‖ ge tot hoer gesant worden, den sie wat guedes seggen ende leren
7)
8)
solde. Hijr omme segeden sie dat sie homodich, guetdunckel ende eygenwijs
weer Ende en vragede giens raets, mer liete die susteren tot hoer comen. Dit ende
deser gelijck segeden sie hoer seer scharpelijc. Mer wat ende hoe voel datmen
9)
10)
hoer segede· men en conde giene swaerheit noch onmynlicheit an hoer gemerken.
Daer na vragede hoer een suster, of sie daer ock in bedrucket waert· sij segede
a)
goddienstelike : ‘neen,’ mer sie waert daer meer in verblijt.
11)
12)
- Sie voelde daer altoes vrede in dat men sie oefende ofte wederstont ❘ ende
13)
14)
dat sij totten dingen niet en segede. Mer als sie yemant hardelike hoerde spreken
tot enen anderen, dien plach sij wal heymelijc

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
a)
11)

Verg. 41b: om dat hij niet mit hoer toe en sloech.
‘ongemint’, gehaat; eig. onbemind, niet bemind.
gecregen, nl. terechtwijzing, straf. Zie 14a: die also vele kreech als sie (die zoozeer
aangevallen, beschuldigd werd als zij). - Verg. onze tegenwoordige uitdr. er van langs krijgen,
er op krijgen.
‘vijsitacie’ (= visitacie), kloostervisitatie.
Zie de aant. bij ‘Swijgen, wijken ende duken’, 2d.
sommy (einde reg. en kolom) get.
segede.
guetdunckel (= goetdunkel), waanwijs, arrogant.
swaerheit, verkeerdheid. Verg. den term der devoten ‘enen iet swaer maken’ (zie 21c), iemand
het verkeerde van iets doen gevoelen.
Terugslag op het ‘ongemynder suster’ uit de vorige kolom.
Bij de devoten komt niet alleen voor ‘goddienstelike seggen’ (verg. 18c: Doe antwaerde sie
goddienstelike weder), maar ook zelfs ‘goddienstelike lachen’ (zie 84c).
‘enen oefenen’, iemand oefenen in geestelijke dingen, dus hem onderwijzen door ‘goede
o

12)
13)
14)

punten’; Lat. aliquem exercere Verg. Mnl. Wdb. op ‘o e f e n e n , I, n . 8’ (dl. V, kol. 15).
‘enen wederstaen’, met iemand disputeeren; eig. iemand weerstaan met woorden, dus hem
tegenspreken.
niet, niets.
hardelike (het tegenovergest. van ‘eersamlijc’, 7a) op een harden, scherpen, onvriendelijken
toon.
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+

te vermanen ende segede: ‘Lieve suster, laet ‖ ons ummer den vrede bewaren
+
ende malcanderen guedertieren wesen!’
120a
- Op een tijt myenden die susteren die by hoer weren, dat dat eynde comen
wolde· Ende haelden die susteren, recht als die metten wt was. Doe vertoeget noch
wat, soe dat mater die susteren toe bedde liet gaen, mer sie bleef myt een deel
1)
susteren by hoer. Ende ommetrynt een uer lanck bleef sij onsprekende ende lach
in soe groter pijnen, dattet scheen dat hoer die lede beveden van groter pijnen.
Ende doet wat beter geworden was, doe vrageden sie hoer wat sie gedacht hadde
in der groter pijnen. Doe segede sij dat sij gedacht hadde· sij woldet geerne lijden
also lange alst god op hoer verhengede. Op een ander tijt segede sie, doet hoer
+
ock gevraget waert, ‖ dat sie die pijne geerne lijden wolde totten ionxten daghe toe,
+
weert gode behagelic. Sie segede eenre suster allene toe· solde een mensche
120b
also diepe op onsen lieven heren dencken in aldus daniger sieckten· hij solde
2)
wt hem selven comen .
- Een suster bat hoer dat sie hoer een guet punte seggen wolde, daer sij hore by
gedachte, want het scheen doch dat sie niet lange leven en solde. Doe segede sie:
‘gevet u tot gehoersamheit, soe mogedy blijdelike sterven.’ Int leste van hore sieckten
3)
gengen die susteren gemeenlic tot hoer ❘ ende begeerden dat sie hem een guet
a)
punte toe testamente seggen wolde. Doe veroetmodichde sie hoer ende haddes
4) +
geerne verdrach gehad · mer omme dat sie niet of en lieten, soe segede sij: ‘“Ge‖ hoersamheit is een cort wech totten ewigen leven.’ Ende ic hebbe wal gelesen +120c
❘ ‘soe wien dat duncket gehoersamheit swaer te sijn Die en smaeckte ny gewarige
5)b)
gehoersamheit.”’

1)
2)
3)
a)

4)
5)
b)

onsprekende, tijdelijk het spraakvermogen missende.
‘ute hem selven comen’, van zijn stuk raken, zijne bezinning verliezen.
gemeenlic (= gemeenlike), gezamenlijk, te zamen.
Aan de z.g. ‘testamenten’, de laatste woorden der stervenden, bij wijze van ‘uitersten wil’ door
hen gesproken, hechtte men de grootste waarde: zij werden door de achterblijvenden
onthouden, telkens met liefde bepeinsd en zooveel mogelijk in beoefening gebracht. Zij
bestonden, nu eens uit breedvoerige vermaningen, zooals het ‘Testamentum Prioris Johannis
Heusden’ (MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz. 319-320), dan weder slechts uit enkele woorden
(31b), in den regel uit spreuken, aan anderen ontleend (hier ter plaatse, ook 125c); niet zelden
bevatten zij een getuigenis van de(n) stervenden aangaande eigen leven (125d) - Zie over
dit onderwerp MOLL, a.w., dl. I, blz. 318-319; ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 302-303.
ende - gehad, en was daar gaarne van vrijgesteld geweest. KIL.: v e r d r a g h , tolerantia,
abstinentia, relaxatio; cessatio, dilatio.
Hetgeen volgt (zie blz. 230) wordt verondersteld te staan na openlating van een regel.
Verg. in Johan Brinckerinck's collatie V a n d e r g h e h o e r s a m h e i t : ‘Ghehoersamheit
is een wech sonder middel (onmiddellijk, dadelijk) te coemen totten ewighen leven’, en
‘Ghehoersamheit is een alte lichten wech ten ewighen leven mede te comen’. Zie KIST en
MOLL, Kerkhist. arch., dl. IV, blz. 128, 129.
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- Alijt van rijsen, deser kinder moder, dat een alten goddienstigen vrouwe was Ende
a)
plach myt onsen susteren, eer dat cloester geslaten waert, te capittel te gaen myt
b)
hore dochter, die sie noch bi hoer hadde Ende ock iij van horen megeden· onder
onsen weerdigen vader here iohan brinckerinck Ende sie genck soe sympelijc, als
1)
oft een geestelic mensche geweest hadde. Dese guede vrouwe waert op een tijt
soe cranck, dat men hoer vermoede toe sterven Also datmen suster gertruyt, die
+
die ‖ myddelste van den drien susteren was, totter moder liet trecken· want sie doe
+
c)
120d
noch niet beslaten en was . Doe bleef sij een wijltijdes by hore moder, want sie
toe male cranck was. Ende die dochter die mytter moder wonde, die genoemt was
Alijt, die was hore suster gertruyt seer vrentelijck Ende was hoer seer vele myt
2)
3)
leckere cost ende myt costeliken dranck, also dat suster gertruden natuer al wat
4)
getagen waert Ende dachte: weert dat onse lieve here sijnen willen myt hore moder
dede Dat sij dan myt horen vader ende brueder ende hore suster blijven wolde·
+
ende soe te samen daer onsen lieven heren dienen. Sie was by hore moder seer
stichtelijc ende goddienstelic, hent dattet ‖ beter myt hoer waert. Doe haeste sie +121a
d)
hoer weder mytter duven totter arcken · ende wanderde doe seer goddienstelijc,
stichtelic ende mynlic mytten susteren als te voeren. Het was te male een eersam
persoen, seer stichtich ende zedich· soe dat onse vader here iohan van hoer ende
van den anderen kinderen segede dattet gebaren hilligen weren Want onse lieve
here hadde hoer vele natuerliker graciën gegeven ende ock vele geesteliker graciën·
e)
5)
want sie conde hoer baete doen in allen dingen . Dat in val dat sij hadde, doe sij
by hore moder was - dat niet en geschiede sonder die verhengenisse godes -· daer
is vele guedes van gecomen. Dit in val omme kierde

a)

b)
1)
c)

2)
3)
4)
d)
e)
5)

Zie de aant. bij ‘om des capittels willen’, 75a. - Den 20sten Mei 1402 is het klooster te
Diepenveen door Bisschop Frederik van Blankenheim onder het ‘generaal kapittel van
Windesheim’ geplaatst. Zie DUMBAR, Het kerkelyk en wereltl. Deventer, dl. II, blz. 2-3.
In de volg. kolom wordt haar naam (Alijt) opgegeven.
geestelic (= geestelijc) mensche, non, zuster.
Zoodra een klooster zich ten gevolge van de insluiting had afgescheiden van de buitenwereld,
mochten de inwonenden de voor dagelijksche wandelingen aangegeven grens buiten het
gebouw niet meer overschrijden. Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 273-278.
leckere cost, lekker eten.
gertrude.
getagen (= getogen), getrokken, nl. tot het wereldsche.
Toespeling op Gen. VIII: 9-11 (in het verhaal van den zondvloed).
Zie 119a, waar ongeveer hetzelfde gezegd is aangaande hare zuster Dymme. Verg. 125b.
Zie blz. 65, aant. 8.
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1)

2)

+

sie vaeke in horen herten ende bijchtedet myt groten leet wesen Want het was
+
3)
121b
hoer also leet dat sie hoer her- ‖ te soe van onsen lieven heren gekiert hadde.
- Doe sie was van xix yaren, doe nam sie die hillige oerde an op sante pilippus
a)
ende iacobes dach Ende vijf weke daer na soe brack sie bloet. Ende dit waert hore
moder te weten gedaen· doe genck die moder totten meyster om hulpe ende raet.
Mer die meyster segede: daer en weer gien raet toe, het weer hoer die doet. Doe
quam die goddienstige moder tot hore dochter gertruyt ende segede hoer dattet
4)
hoer die doet weer ende men hoer niet en conde gehelpen . Doe sie dit hoerde,
soe waert sie alte seer bestoten, soe dat sie daer merckelic in bedrucket waert, alst
+
gien wonder en was Want het was een ionc, schone ende vromme persoen ❘ ende
+
dat leven solde hoer noch ierst hebben be- ‖ staen te lusten Ende ock want sie
121c
noch soe onlange die hillige oerde an genamen hadde ende dier niet langer
gebruket en hadde. Mer onse lieve here verwandelde dit also dat sie noch soe
hertelike den doet begeerde wt groter begeerten by onsen lieven heren te wesen.
Ende sij hadde van eenre suster begeert, die by hoer was· dat sij hoer seggen solde,
5)
als sij vermoede den doet by te wesen. Als dan der suster duchte dat dat zalige
eynde bestont te comen· soe gaf siet hoer te kennen, als sij begeert hadde. Ende
als die hillige ziele dit hoerde, soe waert sij seer verblijt ende segede: ‘Lieve here,
6)
weest willecome· lieve here, weest willecome!’ Doe begaf sie hoer rechtevoert,
7)
+
also dat die susteren quemen. Ommetrint vijf weke hadde sie die ‖ hillige oerde
gehad, doe sie sieck begonde te warden, als voersz. is. Ende ene corte tijt daer +121d
8)
b)
na, doe sij begonste toe crencken, dede sie professie int capittel huys . Ende
vj of vij weke voer hore doet lach sij in alsulker cranckheit, dat sie den doet voer
horen oghen sach· ende hoer niet en vermoede lange te leven. Sie hadde ducke
ende vaeke gebijchtet, ende daer toe plach sij dagelix hoer leven over te dencken.
Ende

1)

2)
3)
a)
4)
5)
6)
7)
8)
b)

‘ommekieren’ (= ommekeren), omkeeren, omdraaien; gevolgd door ‘in horen herten’, omkeeren,
heen en weer wentelen in haar binnenste, dus overleggen, overwegen, bepeinzen. Verg. Lat.
animo suo, in animo, secum volvere, revolvere.
‘leetwesen’, berouw.
‘het is mi leet’, het berouwt mij.
Sante pilippus ende iacobes dach (SS. Philippus et Jacobus) = 1 Mei.
gehelpen, helpen, hulp bieden.
by, nabij.
Zie de aant. bij ‘begaf hoer’, 18d.
De spelling ‘weke’ (enkelv.) moet behouden blijven. Verg. ommetrynt xij iaer (126d), ommetrint
twie yaer (128b), enz.
In dezen volzin: begonste, in den vorigen: begonde. - Zie over de vervoeging van het
werkwoord ‘beginnen’ VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 222.
De professie der novitiae (novices, nog niet geprofeste nonnen) had plaats in de kapittelkamer.
Zie, wat de Windesh. vrouwenkloosters aangaat, de Constitutiones, pars III, cap. 3 (Arch. v.
Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 287; verg. blz. 390-391).
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als sie ieet vant, hoe cleyne dattet was, dat hoer duchte dat guet gebijchtet weer
1)
a)
Soe liet sie hoer meystersch halen, genoemt elsebe hasenbroecks · ende belyde
2)
hoer dat Op dat, of sie in dier nacht gestorven hadde· dat siet dan voer hoer hadde
mogen bijchten. Ende dan schrief siet hoer in hoer tafel, op dat siet onsen vader
3)
+
here iohan bijchten mochte, als hij tot hoer ‖ queme. Ende aldus lach sie ende
ontbeyde den doet myt groter begeerten ende hadde geerne ontbonden geweest +122a
b)
van dit sterflike licham Want sie hadde anxt dat hoer die pijne brengen mochte
tot onlijdsamheit ❘ want sie lach in over groter pijnen. Ende doe die doet quam ende
men die susteren tot hoer dede comen· soe genck hoer meystersche tot hoer ende
vragede hoer, of sie yeet te bijchten hadde· sij segede: ‘neen.’ Doe vragede sij hoer,
of sie ock wal te vreden weer; sie antwoerde twie reyse: ‘ic bin wal te vreden.’ Daer
na, doet scheen dattet te hant myt hoer gedaen solde wesen ❘ ende die tafel geslagen
4)
c)
was · Ende sij lach ende hadde die kerse in die hant ❘ ende also wy myenden· soe
+
hadde sie hoer natuerlike sprake al verlaren Ende lach ‖ ende haelde die doet
+
5)
122b
snucken. Doe dochte eenre suster dat sie ummer wat bynnen mondes segede·
soe legede sie hoer oer an horen mont ❘ ende merckte dat sie geerne wat gesecht
hadde· mer dat siet niet voert brengen en conde. Altehant daer na verstont sie dattet
6)
dit was dat sij segede· ‘Lieve here, het is my also leet dat ic myn herte ye van u
7)
8)
gekiert hebbe·’ ende dit segede sij daer na wal waeker . Hijr na speech sie waeke
9)
10)
alluttel wtten monde, alsof sie yemant verspyen wolde. Hijr na segede sie een
11)
weynich luyder· ‘dat is valsch.’ Ende doe duchte den susteren dat sie verveert
waert; doe vragede hoer een suster ende segede· ‘suster gertruyt, sijt gy verveert?’
+
12)
Sie antwaerde al vreeselike ende segede: ‘ya ick.’ ‖ Die suster segede: ‘in wat
+
manieren·’ doe antwaerde sij recht
122c

1)
a)
2)
3)
b)
4)
c)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Ook elders in het hs. komt deze spelling voor; verg. blz. 164, aant. 5.
Zie over haar 107a-117d.
of, voor het geval dat, ingeval.
In margine.
Verg. Philipp. I: 23; 2 Tim. IV: 6.
Zie blz. 110, aant. c.
Verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 55 volg.
bynnen mondes, binnensmonds. De gewone Mnl. uitdr. is ‘binden kinne’, het tegenovergest.
van ‘buten, uten monde’. Verg. 101c: buten mondes.
ye, ooit, te eeniger tijd. [Oostmnl. io, yo; Mhd. ie; Mnd. io (ie, i, jo, je, ju, gi); Hd. je].
segede (einde reg.) de.
waeker, waeke (in den volg. zin), d.i. vaeker, vaeke.
alluttel (= allettel), een weinig.
verspyen (= verspiën), door spuwen verjagen of verdrijven.
verveert (= vervaert), bevreesd, angstig, ‘vervaard’ (b.v. in Gez. 268, vs. 1: Wees niet vervaard,
gij kleine stoet!).
o

Zie Mnl. Wdb. op ‘ja, n . 1’.
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1)

2)

als een die den mont al bestorven was, ende segede· ‘éne sunde werpet hij my
voer.’ Die suster vragede hoer, wat sunde dattet weer ❘ sij segede: ‘ic en moeter niet
3)
seggen int apenbaer.’ Doe segede sij: ‘ende gy hebdet doch al gebijchtet ❘’ sij
antwaerde: ‘Ic hebbet al gebijchtet, ende ic en hebbes niet dan gedacht. Ende die
duvel secht daer tegen, ende hij wil daer ene grote sunde van maken. Ende god
secht daer tegen·’ mer waer op dat sij dat segede· ‘god secht daer tegen’, des en
wete wy niet. Sie segede noch eens· ‘die duvel secht: ic en hebbes niet gebijchtet;
4)
+
nu is hem also lieve.’ Mer sie wiste wal dat siet gebijchtet hadde. Doe ‖ segede
+
mater ❘ ‘ist dat, dat ic u hiete bijchten?’ sij segede: ‘ya.’
122d
- Dat punte dat hoer mater hiet bijchten, was dit: Voer tijdes, doe sie by hore
a)
moder geweest hadde in hore sieckten ende sij weder toe huys quam Soe belyde
sie eenre suster dat sie becaringe hadde· storve hoer moder dat sij dan horen vader
niet laten en wolde Mer sij wolde dan myt horen vader weder varen. Ende die suster
b)
dier sij dat segede, die merckte wal dat sij onsen vader niet en myende hijr van te
kennen te geven Ende sij liet sie hijr nochtans mede heen gaen ende en segedes
5)
niemant, die sie daer in hadde mogen sturen . Mer daer was een ander suster by,
6)
+
die dit ock hoerde· die waert begaen dat hijr niet toe gedaen en waert ❘ ende sege‖ det mater. Ende mater sprack hoer hijr van toe ende hietet hoer bijchten. Ende +123a
het scheen dat suster gertruyt dat niet en hadde gedacht toe bijchten, en hadde
hoer mater niet vermaent of hieten doen.
- Doe segeden hoer die susteren voert dat sij in onsen lieven heren betrouwen
solde ende vastelijc in hem geloeven. Sij segede: ‘ya ic.’ Doe scheent dat sij die
c)
7)
8)
9)
duvel hardelike an porrede of verveerde · recht

1)
2)
3)
4)
a)
b)
5)
6)
c)

7)
8)
9)

Zie over den z.g. ‘accusativus absolutus’ in het Mnl. STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Syntaxis,
§ 67.
hij, nl. de duivel.
ic - seggen, ik mag er niets van zeggen, ik moet er niet van spreken.
o

nu - lieve, nu heeft hij zoo'n schik, genoegen. Verg. Mnl. Wdb. op ‘l i e v e , 3de art., A, n . 1’
(dl. IV, kol. 575).
Zie 120c-d.
Johan Brinckerinck.
sturen, besturen, leiden; raden.
De ‘r’ is bijgeschreven.
De Windesheimers geloofden, evenals al hunne tijdgenooten, aan booze geesten, die de
menschen vervolgden, ‘seer swaerlijck, sienlijc ende onsienlijck’ (2c), maar ook aan het
bestaan en de macht des Duivels, die de wereld ‘an porrede of verveerde’, haar afhield van
het goede en trachtte te brengen tot het kwade, die zelfs tot de sterkste daden in staat bleek
te zijn (94b en 94d). Zie ACQUOY, Kl. te Wind, dl. II, blz. 264-265.
hardelike, op eene harde wijze, hevig.
‘a(e)nporren’, aanporren, aanzetten; Lat. instigare.
‘ververen’ (= vervaren), vrees, angst, schrik aanjagen.
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1)

of hijt hoer of dringen wolde dattet soe niet en weer. Doe toech sij dat ansichte te
gader ende riep also gruwelijc ende luyde ene lange tijt: ‘Ia ic, ya ic,’ also ducke,
dat wy daer gien getal van en weten· recht of siet wt creet Soe dat wy myenen dat
2)
+
sij gesondes lijves niet en solde also luyde hebben geroepen, ‖ ofte het solde hoer
+
3)
123b
suer geworden hebben. Ende die gallem van hore stemmen was also gruwelike
luude Dat die susteren die an beyden tsijden van den sieckhuys stonden ende lesen
a)
den psalter die ene des anders vers niet wal verstaen en conden Ende sie worden
also seer verveert ende begaen· datter by na nyemant myt droegen oghen en bleef.
4)
- Hijr na waert sie wat gesatiger ende segede mennyger hande dinge· daer wi
5)
dese van gedencken. Sie segede dat die ongelovygen ende die onsen lieven heren
niet dancbaer en sijn, die sullen also grote pijne hebben Ia soe groet, dattet niet wt
6)
te spreken en is. Ende die woerde ontbleven hoer in den monde· als of siet soe
+
groet niet voert ‖ gebrengen en conde, als sie geerne gedaen hadde.
+
- Als men hoer wat guedes voer segede, soe segede sie bywijlen· ‘die duvel
123c
secht daer tegen.’ Ende mater troeste sij mytter gehoersamheit; doe segede sie:
‘die duvel secht: ic en hebbe niet gehoersam geweest.’ Als hoer die susteren wat
guedes voer segeden, dat segede sij hem nae Mer bywijlen scheent dat sij also
vele te done hadde· dat sij daer niet op achten en conde, wat men hoer segede.
Ende bywijlen scheent dat sij den duvel wat segede wt hoer selven. Want als hoer
7)
niemant toe en sprack, soe segede sij· ‘duvel, du legeste.’ Sie segede oc · ‘ic suchte
+
doch daer omme.’ Ende sij segede ock: ‘ende my was quellike·’ als of hoer ‖ die
+
8)
123d
duvel anstreet dat sie hoer bywijlen in hore sieckten crancker

1)
2)
3)
a)

4)
5)

6)
7)
8)

‘enen iet ofdringen’ (= afdringen), iemand iets afpersen.
Zie Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterk., 2de jaarg., blz. 191 volg., over deze uitdr., en over
verwante als: baers beens, bloter huut, vuls buucs, enz. - Verg. in ons hs.: blotes voets, 2b.
gallem (= galm), galm, geluid.
Wij hebben hieronder te verstaan de in het Dietsch vertaalde ‘psalmi poenitentiales’, de z.g.
‘seven psalmen’ (hs. G, bl. 63: souen salme) van Gerrit de Groote, die aan de sterfbedden
der Windesheimers dikwijls gelezen werden. Zie MOLL, Geert Groote's Dietsche vertalingen,
blz. 7-9, en de Bijlagen II, VIII en IX (blz. 53-54, 67-68 en 68-69).
‘gesatich’, kalm, bedaard. Verg. 132a: satich, 20c: saetelike.
Denkt men bij ‘die ongelovygen’ aan wie niet gelooven aan de waarheden van het Christendom,
dan worden bedoeld de Heidenen; maar denkt men bij hen aan wie niet gelooven aan de
waarheden der Kerk, dan worden bedoeld de ketters.
‘ontbliven’, wegblijven, achterwege blijven.
Bijgeschreven.
‘a(e)nstriden’ [hetz. als ‘a(e)nvechten’; verg. a(e)nvechtinge], met strijd aanvallen, bestrijden.
Het tegenovergest. is het in deze zelfde kolom voorkomende ‘of strijden’.
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getoent hadde dan sie was. Sie segede ock· ‘die duvel secht: ic calle al te vele· dat
secht hij dat sunde is.’ Sie segede ock· ‘ic en wiste niet dattet soe grote sunde was·’
mer waer op sij dat segede, en wete wi niet. Sie segede: ‘ic sal in der ionferen choer
a)
1)
comen·’ of ‘ic sal der ionferen crone hebben.’ Sie riep: ‘wyt my, helpet my, helpet
my·’ ende segede: ‘het is doch groet hillichdoem.’ Doe dreyde sijt hovet een luttel
2)
omme ende segede· ‘yaet , yaet,’ ende dat dede sie wal dicker. Ende dat ‘yaet’
3)
segede sij, recht of sie den duvel seggen wolde· ‘gy en condes my niet of strijden.’
+
b)
4)
Sie segede ock van der waskersen dattet hillichdom weer ❘ ende sie bat ‖ dat men
+
sie hoer vaster holden solde, want sie hadde anxt dat sie hoer ontfallen solde·
124a
omme dat hoer die hande soe seer worden bevende. Sie segede echter ❘ ‘lieve
c)
here, het is my also leet, het is my also leet dat ic myn herte ye van u kierde.’ Doe
dreyde sijt hovet noch eens omme ende segede· ‘yaet, yaet.’ Sie segede echter:
5)
‘mijnre zielen vader is alsoe groet, dattet geen mensche wt spreken noch gedencken
en can.’ Sie segeden hoer dat die susteren troulijck voer hoer beden; doe segede
sie· ‘het sijn goede susteren, sij hebben my trouwe bewesen Ende ic salt in ewicheit
gedencken.’ Doe segeden sij hoer dat sij onsen lieven heren in ewicheit solde laven·
+
ende dat hij in ewicheit gelavet moste wesen. Ende dat segede sij also nae. ‖ Hijr
+
na waert sie echter soe luyde ropende myt
124b

a)

De zin dezer beeldspraak is: ik z a l in den hemel komen. Toen Geertruid van Rijsen op haar
o

sterfbed sprak van ‘der ionferen crone’ (verg. Mnl. Wdb. op ‘c r o n e , 1ste art., n . 1’ - dl. III,
kol. 2129 -), heeft haar wellicht voor den geest gestaan het geestelijk lied, medegedeeld in
het Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. II, 's-Gravenh. 1887, blz. 104-106; daarin komt het volgende
couplet voor:

Daer sal ick v gheuen
Der maechden dierbaer croon
Die gheheeten is Aureola (heiligenkrans)
Al bouen maten schoon
Die sullen si draghen alleen
Die nu den viant wederstaen
Ende bliuen maghet reen.
1)

wyt (?). Misschien wordt bedoeld ‘vyt’, d.i. uyt, van ‘uyten’ (= uten, dat met den 4den naamv.
van den pers. waarschijnlijk beteekenen kan losmaken, iemands banden slaken). De bet.
beschuldig (van ‘witen’) past niet in het verband.

2)

yaet (= jaet, d.i. ja et), eig. ja het, dus ja, het is zoo Verg. Mnl. Wdb. op ‘ja, n . 1’ en op ‘et’.
‘ofstrijden’ (= afstrijden, afstriden, het tegenovergest. van het zooeven genoemde ‘anstriden’),
door strijd ontnemen. De zin is: uwe macht reikt niet zóó ver, dat gij mij het gaan ten hemel
zoudt kunnen ontnemen, beletten.
Zie de aant. bij ‘kerse’, 122a.
hillichdom (= heilichdoem), heilig voorwerp, een voorwerp van godsdienstige vereering.
Zie 122b; verg. 121a-b.
mey (einde reg.) sche.

3)

b)
4)
c)
5)

o
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soe gruweliker stemmen: ‘Ewelijc ende ummermeer, ewelic ende ummermeer.’ Een
1)
suster telde dat xij werf an énen gange· behalven dat sij ongetelt liet. Ende het
2)
scheen dat sie echter soe hardelijc an ghewochten waert als te voeren, doe sie
soe mennich werve· ‘yaet’ riep Mer waer sie dat ‘ewelijc ende ummermeer’ op riep,
des en wete wy niet. Mer sommyge susteren vermoeden dat siet soe myende· dat
onse lieve here in ewicheit gelavet most wesen. Opt leste scheent dat hoer die duvel
een luttel liet rusten. Doe segede sij: ‘my is also quellike, my is also bange in der
+
naturen.’ Doe segede sij: ‘die duvel secht dattet sunde is dat ic dat seg- ‖ ge.’ Ende
+
sij segede: ‘god secht daer tegen·’ ende dyt segede sie wal vaeker, dat die
124c
susteren niet en wisten waer op dat siet segede Mer het scheen dat siet den
duvel antwaerde. Doe segede mater tot hoer· ‘dat moet ummer wesen dat u quelke
is· ende dat wildy doch geerne lijden·’ sij segede: ‘yae, also geerne.’ Een suster
vragede hoer ende segede· ‘siet gy my ock wal·’ sie antwaerde: ‘och, tis guet, laet
3)
u genoegen ; my is also bange, ic heb alsoe voel te doen.’ Doe segede sie: ‘ic
4)
hebbe mynen god also lief, dat hij my beholden wil·’ die susteren segeden: ‘dat wil
hij soe geerne doen Want hij heeft soe voel om uwen willen geleden.’ Doe sweech
+
sij en weynich. Hijr na riep sie ducke: ‘dat is ummer waer, dat ‖ is ummer waer, dat
+
5)
124d
weet ic wal voer waer.’ Daer na dreyde sy dat hovet noch een luttel omme ende
6)
vertoech dat ansichte Ende riep noch énen roep also eyselijc, dat die susteren alte
seer verveert worden. Ten lesten waert hoer dat ansichte als een die alte male
7)
8)
bedrucket waert ❘ ende dat vel waert hoer int ansichte gestrubbet als ganse vel
9)
Ende sie segede: ‘o wie, o wie, sal ic ummer verdoemt wesen?’ Doe segede mater
tot hoer ❘ ‘suster, gy en sult niet verdoemt wesen; dat hape ic.’ Doe segede sie: ‘och,
10)
mocht ic beholden blijven ❘’ doe segede sie noch al druckelijc · ‘Iae here!’ Ende hijr
na segede sie· ‘lieve here, ic hebbe u also lief, ic hebbe u also lief, om dat gy my
11)
beholden wilt.’ Ende als sij dit gesecht hadde, soe waert hoer ansichte yo lanck

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

In het hs. schijnt te staan: onge telt (in twee woorden).
an ghewochten, d.i. an ghevochten (= aengevochten), aangevallen, aangerand.
laat u genoegen, wees kalm, houd uw gemak; eig. wees tevreden.
god, nl. Christus.
‘dreyen’ (= draeyen), wenden, keeren.
‘vertien’, vertrekken (van de gelaatsspieren gezegd).
bedruc (einde reg.).
‘strubben’, oneffen, ongelijk, rimpelig maken. Verg. Teuth., blz. 264: o n e v e n h e i t ,
ongelycheit, ruwichheit, strubbicheit, inequalitas, rugositas enz.
ummer (= emmer), toch, dan toch.
Zie blz. 153, aant. 7.
‘lanck’ (Mnd. lenk) is een oude comparatiefvorm, beteekenende langer. Zie VAN HELTEN,
o

Midleln. Spraakk., blz. 425, en het Mnl. Wdb. op ‘l a n g e , 1ste art., n . 2’ (dl. IV, kol. 93 volg.);
verg. GRIMM, Deutsche Gramm, Th. III, S. 395.
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+

yoe blijder ende myn- ‖ liker, ende segede· ‘lieve here, en laet my niet van u
+
gescheyden warden·’ ende noch sommyge alsulker woerde Soe dattet scheen
125a
dat sie doe wat troestes ontfangen hadde. Ende doe sie seggen wolde· ‘hillige
1)
vader Augustijnus , biddet voer my·’ dat bestarf hoer in den monde, ende en condes
a)
niet wt gebrengen. Alte hant hijr na gaf sie den geest . Ende ommetrint twie uren
lanck arbeyde sie omme dat zalige eynde. Sie heeft geleden ende gestreden ende
heeft ene zalige victorie gecregen· mytter hulpe hoers gemynden brudegoms Des
b)
dages na sante mauricyus .
- Suster kathrina van rijsen, die derde ende die ionxte dochter, dat ock een alten
+
lieven sueten mensche was Sedich ende stichtich ende seer vlijtich ‖ in al dat sie
vermochte van bynnen ende van buten. Sie was swijgende ende schemel ende +125b
2)
seer oetmodich· ende hadde een god mynnende vurich herte. Ende also als sie
vlijtich van bynnen was tot onsen lieven heren· des gelijkes was sie ock vlijtich van
buten in oetmodigen werken. Sie mynde gehoersamheit, ende dat bewees sie in
den leven ende mytten werken. Sie was seer vlijtich tot allen doechden· ende in al
3)
dat hoer toe quam van bynnen ende van buten, daer dede sie hoer baete in ende
bewaerde horen vrede.
- Ende ny en waert van hoer gesien wandelbaerheit des gemoedes· als nu blijde·
4)
+
ende nu drovich Mer eenperlijck in éénre goddienstiger mynlicheit. Sie was hijr
+
seer ionck gecomen· ende genck voert ‖ in allen doechden.
125c
5)
- Dit was een deel van hore oefenynge , dat hijr na volget: ‘Vlie· swijch· ende
c)
ruste Ende pijne allene den heren te behagen, omme welken alle dinge geschien
moeten. Dine ruste ende dinen troest sij allene

1)
a)

Met rooden inkt onderstreept.
Geertruid van Rijsen is gestorven in 1416 (MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 227;
VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 176;
o

b)
2)
3)
4)
5)
c)

‘Necrologium’ in hs. n . 23 van den Catalogus der hss. van de Athenaeum-Bibl. te Deventer).
Sante mauricyus, (St. Mauritius) = 22 September.
god mynnende (= godeminnende), God liefhebbende, van God vervuld, vroom. Het woord is
een term der devoten; zie MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz. 290, 291.
‘toecomen’, gebeuren; al - toe quam, al wat haar overkwam.
eenperlijck (= eenpaerlijc, eenpaerlike), gelijkmatig, aanhoudend.
oefenynge (in concreten zin en als collectief gedacht), godsdienstige overpeinzingen, ‘goede
punten’; Lat. devota exercitia.
J.B. COTELERIUS, Ecclesiae Graecae monumenta, Lut. Par. 1677, p. 353, deelt mede, dat,
toen Arsenius, de leermeester van Keizer Honorius, zich naar het klooster had begeven, hij
eene stem hoorde, die tot hem sprak de woorden: ‘Ἀρσέυιε, ϕεῖγε, σιώπα, ἡσύχαζε, αὕται
(lees: αὗται) γάρ ∊ἰσιν αἱ ῥίζαι τῆς ἀναμαρτησίας.’ Zie ook Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. IV,
blz. 113 (in eene collatie van Johannes Brugman): Arsenius waert toe gesproken: ‘Vlie, swige
ende rust’.
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in hem, want hij is die hape der suchtender zielen Hem sueken die goddienstige
tranen ende dat roepen des ynnigen herten.
1)
2)
- 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
a)
dan die gerne verborgen is . O myn alre lievest here, myn herte en can niet rusten,
+
henttu my al in al ‖ wardeste!’
+
3)
125d
- Int leste van horen leven, doe sie in hore lester sieckten lach, soe begeerden
b)
een deel susteren een testament van hoer ❘ eer sie tot horen brudegom vuer. Doe
segede sij hem dat sij hoer altoes gepijnt hadde· enen anderen ende hoer selven
4)
in vreden te holden Ende wien sie wiste tonvreden te wesen, den sette sie te vreden
na horen vermogen.
- Doe sie genaecte der zaliger uren dat sie myt horen gemynden brudegom
verenyget solde warden· soe merckte een suster dat hoer al bange waert in hore
boerst. Doe wolde sij hoer wat verlichten ende boerde die decken op van der borst
❘ doe begeerde sij dat men des niet doen en solde· het weer hoer beter dat siet lede
+
Mer hoer natuer soldet wal genamen heben. Also sie hoer selven altoes ‖ gewelt
+
5)
126a
gedan hadde in horen leven· also dede sie ock nu int eynde hoers levens.
- Ene corte tijt voer hore doet weren die gemyen susteren soe sieck an eenrehande
6)
voerst . Doe bat suster kathrine onsen lieven heren dat hij myt hoer lijden wolde
ende matigen hoer sieckte Hent dattet wat beter mytten gemenen susteren weer ❘
ende gevent hoer dan dubbelt weder Om dat die sieckwaerster soe voel te done
hadde mytten anderen sieken. Onse lieve here verhoerde hoer gebet, so dat sie
redelike hen quam, ende

1)

2)
a)

3)
b)
4)
5)
6)

enycheit (het tegenovergest. is ‘menichvoudicheit’), eenzaamheid, het zich afzonderen om
zijne gedachten op God te kunnen richten. Verg. de Werken van Jan van Ruusbroec, dl. IV,
blz. 9: Sijt gherne allene, vliet menighfuldicheit (de drukte en het gewoel der wereld), oefent
uwe kerke.
vlie toenberheit (= toonbaerheit), maak geen vertoon.
Hetzelfde komt voor bij THOMAS A KEMPIS, De imitatione Christi, lib. I, cap. 20: Nemo secure
apparet, nisi qui libenter latet (‘Niemand kan geruster in het openbaar verschijnen dan hij, die
zich gaarne verbergt’, J.P. HASEBROEK, De navolging van Christus, van Thomas a Kempis,
4de druk, Amst. 1885, blz. 25).
lieckten.
Zie de aant. bij ‘testamente’, 120b.
tonvreden (56a: te onvreden), gramstorig, verstoord, ontstemd. Verg. 6b: tonpasse.
Er staat voluit ‘gedan’. Verg. 77b, 81c: geda.
voerst (= vorst), koude. KIL.: v o r s t q.d. v r o s t , gelu, gelatio, gelicidium, algor, frigus. - Wij
hebben bij ‘vorst’ te denken, niet aan koorts (waarvoor in het Mnl. gebruikt worden de woorden:
cortse, rede en sage), maar aan alle mogelijke ziekten (b.v. catarrhen en rheuma's), uit het
vatten van koude voortspruitende.
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was den anderen sieken bedienstich al dat sie mochte. Ende doet mytten gemenen
susteren beter was geworden· soe en vergat onse lieve here niet dat sie hem
1)
+
gebeden hadde Ende gaf hoer doe soe vele , dat sie daer mede ‖ ontbonden ende
+
verloest waert van alre sieckten ende crancheit Ende sie voer myt horen
126b
gemynden brudegom hem te beschouwen in ewicheit der ewicheit.
a)
+
- Int iaer ons heren m cccc ende xviij doe nam sie die hillige oerde an Ende daer
+
+
b)
1418
na, doe men m cccc ende xxvij schrief, des dages na sante Luciën dach , doe
+
2)
c)
1427
liet sie dit ellendige dael der tranen · ende voer ter ewiger rusten Om te gebruken
3)
4)
die gueden die sij daer op gelecht ende vergadert hadde.

1)
a)
b)
2)
c)

3)
4)

soe vele, nl. lijden en smart.
Zie 89b.
Sante Luciën dach (St. Lucia virg. et mart.) = 13 December.
‘laten’, verlaten.
In denzelfden geest noemt BUSCH, Chron. Wind., p. 366 (ed. Grube, p. 70) het aardsche leven
een ‘vallis miserie’. Verg. in Gez. 30, vs. 1, den regel: Deez' aarde zij een tranendal.
N.B. Aan het slot van het ‘Leven van de Vrouwe van Vreden’ is het zelfst. naamwoord ‘ellende’,
45c, genomen niet in den zin van ellende in onze tegenw. beteekenis: om het volgende ‘In
die hoege stat van iherusalem’, d.i. naar het ware, naar het hemelsche vaderland (verg. Gal.
IV: 26, Hebr. XII: 22) heb ik gemeend daar aan de opvatting land der vreemdelingschap (het
verblijf op aarde wordt ook thans nog wel met den naam van vreemdelingschap bestempeld)
de voorkeur te moeten geven. Zie plaatsen als 127a en 136a, waaruit wij de sombere
wereldbeschouwing der zusters te Diepenveen en als gevolg hiervan haar heimwee naar den
hemel als het ware vaderland voldoende leeren kennen.
die gueden (= goeden), de goederen.
‘opleggen’, verzamelen, vergaderen, eene bet., welke zich gemakkelijk laat afleiden uit die
o

van op eene bepaalde plaats bergen (zie Mnl. Wdb. op ‘o p l e g g e n , n . 5 en 6’); KIL.
coacervare, accumulare.
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IX.
Die xij susteren, die ierst die hillige oerde an nemen van sante
Augustijnus in diepenveen.
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[D i e xij s u s t e r e n , d i e i e r s t d i e h i l l i g e o e r d e a n n e m e n
v a n s a n t e A u g u s t i j n u s i n d i e p e n v e e n .]
1)

2)

HIJr begynnen die xij susteren, die ierst die hillige oerde an nemen van sante
a)
Augustijnus in diepenveen .
b)
+
3)
- Die ierste was geheyten suster hille sonderlants , ende was wt cleverlant van
+
eerbaren olders Ende ‖ hadde ene werlike dertene begijne geweest. Sie was
126c
een bequame eerbaer persoen. Sie wonde iersten toe meyster gerijts huys· ende
doe men hijr ten diepenveen began te tymmeren· doe sande sie onse weerdige
vader here iohan hijr. Sie was seer devoet ende ynnich· ende cleyn in hoer selven
ende wanderde altoes in den anxte godes Ende hoer wanderinge was also dat sie
van hem allen gemynnet waert. Ende als die xij susteren gecleedet worden, waert
sij ock mede gecleet· ende waert geordyneert rectrix Ende was inder officiën iiij
c)
yaer, hent dat die ierste priorynne ten diepenveen gecaren waert . Ende doe sie
4)
d)+
ene corte tijt of hadde geweest , soe waert sie toe amsterdam priorynne gecaren
+
‖ omme hore doechden willen Om dat sij hem daer een guet fondament solde
126d
leggen. Ende doe sie daer ommetrynt xij iaer geweest hadde, soe waert sie weder
of gesat. Doe sie daer grote vrucht gedaen hadde· quam si weder ten diepenveen·
ende wanderde daer als ene oetmodige suster. Ende als sie een wijltijts te huys
e)
geweest hadde, soe waert sie toe clarenwater begeert Om aldaer een guede
5)
6)
ordynancie te maken. Daer was sie ene wijle, mer sij en conde daer niet schicken ,
als sij geerne gedaen hadde.

1)
2)
a)

b)
3)
c)
4)
d)
e)
5)
6)

De tekst heeft ter plaatse waar ‘IJr’ staat: ‘Hijr’.
begynne.
Bedoeld worden de twaalf zusters, die 21 Januari 1408 zijn ingekleed; drie van hen, Hille
Sonderlants, Griete Daegens en Geertruid Monickes, werden dien zelfden dag tevens
geprofest, ‘reliquis novem sororibus noviciis per annum remanentibus’ (BUSCH, Chron. Wind.,
p. 190; ed. Grube, p. 362). - Verg. 4d.
Enkele mededeelingen over Hille Sonderlants, ontleend aan hetgeen thans volgt (tot 127a),
vindt men bij ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 360-361.
cleverlant, Kleefsland.
Salomee Sticken.
of hadde geweest, elliptisch voor ‘of hadde geweest van hore officie’.
In het Windesh. vrouwenklooster Mariënveld of Oude Nonnen (‘Domus Campi B. Mariae’).
Zie hierover ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 192-195.
D.i. Klaarwater, een Benedictijner vrouwenklooster bij Hattem. Zie hierover MOLL, Kerkgesch.
v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. 11, blz. 15 volg., 185 volg., 247.
ordynancie, verordening, regeling (klooster-)regel; statuten.
schicken (hetz. als ‘ordineren’), in orde brengen, de zaken regelen; dus hervormen.
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1)

- Doe spreken die guetwillige susteren te samen ende scheyden van daer ❘ ende
a)
toegen te samen in vrieslant ten nyen cloester . Ende daer toech sij myt hem ende
+
2)
halp hem daer een guet huys maken Ende nemen daer sante Ber- ‖ nardus oerde
+
an. Ende als sie daer vele guedes gedaen hadde, doe quam sie weder ten
127a
3)
diepenveen. Niet lange daerna waert sie weder priorynne toe ghent gecaren
b)
4)
Genoemt ‘toe sante mariën in galyleën’ , daer sie oc een guet reyement maeckte.
Ende alst daer op enen gueden voet ghecomen was· doe voer sij tot horen gemynden
brudegom vol gueder werke· den sij puerlike gesocht hadde Ende trouwelike gedient.
Ende sie is gevaren wt deser drovyger pelgrymadsen tot horen vaderlande op sante
c)
d) +
pauwels bekieringe dach Int iaer ons heren m cccc ende xij .
+
5)
1412
DIe ander was geheyten suster gertruyt monickes. Sie was wt westvalen ende
+
een suverlijc persoen Ende sij was van gueder ridder- ‖ schap· ende hadde ene
werlike nonne geweest. Hoer bekieringe was waerachtich ende vurich. Sie quam +127b
ten diepenveen, doet noch niet lange begonnen en was· ende sij genck daer ene
6)
7)
wijle in horen roechgelen Mer dat waert hoer verwandelt in een suptijl · ende dat
was soe grof, als

1)
a)
2)
3)
b)
4)
c)
d)

die guetwillige (= goetwillige) susteren, d.i. de goedgezinden onder de zusters; Lat. sorores
bonae voluntatis.
D.i. Nyeklooster of Aula Dei in Friesland; het behoorde tot de orde der Cisterciënsers. Zie
ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 361, aant. 2.
sante Bernardus oerde (= orde), de orde van St. Bernard - Bernard van Clairvaux, gest. 1153
-, de Bernardijnen (andere naam voor de Cisterciënsers).
Met rooden inkt onderstreept.
Zie over het Windesh. vrouwenklooster ‘Domus B. Mariae in Galilaea’ te Gent in Vlaanderen,
in het bisdom Doornik ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 218-219.
Verg. o.a. 34a, 182c: reyment; 113c, 128c en elders: reygement.
25 Januari.
Lees: m cccc ende xlv, volgens MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 228, en VAN
HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 176. - Ook het ‘Necrol.
o

hs. n . 23 Dev.’ (zóó zal het voortaan aangehaald worden) geeft op: Hille Sonderlandes obiit
o

5)
6)

7)

a . 1445.
ander, tweede.
roechgelen (= rochlen, rockelijn?), ‘een ruimer of minder ruim koorhemd, soms afdalende tot
de enkels, soms slechts reikende tot omstreeks de knieën, nu eens zonder, dan weer met
mouwen, hetzij tot aan de ellebogen of tot aan de handen’ (ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz.
101). Zie DU CANGE, Gloss. op ‘r o c c u s ’; verg. STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 199,
op ‘r o k e l i j n ’. - BUSCH, Chron. Wind., p. 93 (ed. Grube, p. 306): Habitus canonicorum
regularium est vestis linea sive toga linea, quam Romani roketum romanum, Germani subtile
sarracium sive scorlicium appellant.
suptijl (= subtijl), subtiel, wit linnen koorhemd, het gewone ordegewaad der Windesheimers
en korter dan het ‘rochetum’. Zie ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 100-102, 103 volg. Verg. 4d:
novicyus suptijl.
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1)

oft enen graven kedel hadde geweest. Aldus genck sie ende dede die oetmodige
werke die men hijr te doene hadde· hent dit cloester geslaten waert. Doe men sie
a)
b)
cleede· dede sie mede professie . Ende cort daer na waert sie cantrix , want sie
hadde ene schone stemme Soe datmen int hof van romen daer van wiste te seggen·
+
ende dier gebruyckte sie wal. Want doe sie noch in dat werlike cloester was· doe
hielt sie dat choer allene ‖ op myt twien oelden nonnen ❘ sij stont wal ende luyde +127c
2)
die clocke ende hielt daet choer mede op. Sie was seer vlijtich ende vurich in
3)
4)
5)
den gotliken dienste . Sie hadde waeke enen harden stoet van sieckten, als of
sij sterven solde· mer des anderen dages genck sie weder toe choer, als of hoer
6)
c)
niet gescheelt en hadde. Sie was ock vestyaria , daer sie hoer ock goddienstelijc
7)
in hadde. Hoer oefenynge was in den gront der oetmodicheit , welck men hijr wt
merken mochte. Sie vercreech myt groter bede dat sij ene van den novyciën wesen
8)
moste· welck hoer swaerlike gegont waert Want sie was op éne nae die oldeste
+
9)
10)d)
suster. Doe dede sij als die novyciën; dan sie behielt hoer officiën
Mer al an- ‖
+
e)
127d
der dinge dede sij Als voer wtten capittel te gaen ende ander dinge, die den
11)f)
novyciën toe behoren . Dit dede sij wal drie yaer lanck omme die mynne hoers
brudegoms. Ende onse lieve here plach sij sunderlinge te begaven myt

1)
a)
b)

2)
3)
4)
5)
6)
c)
7)
8)
9)
10)
d)
e)

11)
f)

kedel, kiel, wijd en kort overkleed.
Zie BUSCH, Chron. Wind., p. 190 (ed. Grube, p. 361 seq.).
Zie blz. 96, aant. e. - Behalve eene cantrix (voorzangeres, voorgangster in den kerkelijken
koorzang; het Mnl. woord is ‘cantersce’) heeft het klooster te Diepenveen in de 15de eeuw
ook nog een cantor gehad, nl. den schoolmeester ‘here otte’, d.i. Otto Pooten.
Lees. ‘daert’ of (misschien beter) ‘dat’? Zie twee regels te voren.
Verg. blz. 113, aant. 6.
waeke, d.i. vaeke.
stoet (= stoot), aanval.
ende (einde reg.).
Zie blz. 160, aant. b.
in den gront der oetmodicheit = grontoetmodich. Verg. blz. 45, aant. 11.
Verg. 190c: op één graf na.
o

dan, maar, maar alleen. Zie Mnl. Wdb. op ‘d a n , 1ste art., II, n . 3’ (dl. II, kol. 54).
offcien.
Zij bleef dus cantrix en vestiaria.
Na afloop van het meergenoemde kapittel houden op den Vrijdag-morgen verlieten de zusters
de kapittelkamer, ‘die jongsten ierst, ende voert die anderen, na ordinancien’. Zie de
Constitutiones, pars III, cap. 6, in fine (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 295; verg. blz.
396). - G. Monickes, hoewel ‘op éne nae die oldeste suster’, werd als novice tot de juniores
gerekend.
behore.
Over de ‘noviciae’ of ‘novicien’ handelen de Constitutiones, pars III, cap· 1-3 (Arch. v. Ned.
kerkgesch., dl. V, blz. 282-287; verg. blz. 384-391).
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sijnre graciën Want sie was seer oetmodich ende cleyn in hoer selven Ende die
1)
2)
plecht onse lieve here sunderlinge sine gracie te geven· want het sijnt sine
wonyngen. Sie voer vol gueder werke tot horen gemynden brudegom Int iaer ons
a)
heren m cccc ende xxvj op sante Iulyanen dach 1426 der hilliger ionferen .
b)
DIe derde suster was gehieten suster griete daegens , ende was van zwolle
+
3)
gebaren· van gueden ende rijken olders. Sie quam al yonck toe meyster ‖ gerijts
+
groeten huys om onsen lieven heren te dienen. Ende als sij daer een wijltijdes
128a
4)
geweest hadde, quemen die becaringen soe starck, dat sie weder te huys toech.
Doe sij daer ene corte tijt weder geweest hadde, soe roudet hoer alsoe seer dat sij
5)
hoer niet gelijden en conde· ende hadde geerne weder by guede luyde geweest.
Mer sij en mochte toe meyster gerijts huys niet weder comen Want het is daer ene
gewoente dat soe wie daer eens sonder oerlof wt gaet, die en heeft daer giene
c)
stede meer . Ende als sij dan daer niet weder en mocht comen· soe quam sie toe
d)
lammen huys van diesen Ende was daer, hent dat men hijr ten diepenveen began
+
te tymmeren. Doe sande sie onse weerdige vader ‖ here iohan brinckerinck hijr self
+
6)
7)
e)
128b
derde . Die ene was suster geese boevyncks · mer die derde suster en quam
hijr niet om te blijven,

1)
2)
a)
b)
3)
4)
5)
c)

d)

6)
7)

e)

In margine.
Zie VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 306 (§ 243, c).
16 Februari. Zie GROTEFEND, Zeitrechnung, Bd. I, S. 105, op ‘J u l i a n e n t a g ’.
Enkele mededeelingen over Griete Daegens, ontleend aan hetgeen thans volgt (tot 130b),
vindt men bij ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 359-360.
De eerste ‘e’ is bijgeschreven.
‘becaringe’ (= becoringe), verzoeking, verlokking ten kwade; hier lust, trek, nl. om weder
huiswaarts te gaan.
Zie blz. 153, aant. 2.
‘Wie mit sins willen eens uytgaet of sonder sinen wille uytgesat woert ‖ die en sal nummermeer
incomen’ (DUMBAR, Het kerkelyk en wereltl. Deventer, dl. I, blz. 549, in het hoofdstuk,
bevattende de ‘Wetten en inzettingen’ van Meester-Geertshuis). Zie ook Arch. v. Ned.
kerkgesch., dl. VI, 's-Gravenh. 1897, blz. 66 (in J. DE HULLU, De statuten van het
Meester-Geertshuis te Deventer).
In 1388 is te Deventer door zekere Lamme van Diese gesticht het z.g. ‘Lammenklooster’ of
‘Lamme-van-Diesenhuis’ (aan St. Caecilia gewijd). Zie LINDEBORN, Hist. episcopatus Daventr.,
p. 158-159 (VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. I, blz.
305-306); DUMBAR, Het kerkelyk en wereltl. Deventer, dl. I, blz. 595-598; HOUCK, Gids voor
Deventer en Omstreken, 3de druk, blz. 103 volg.
Zie de aant. bij ‘self sovende’, 22a.
Waarschijnlijk zijn hier eenige woorden uitgevallen. Herstelt men den tekst volgens 112d, dan
voege men in: ‘hille sonderlants, die ander (tweede) hiete (suster) griete daegens· ende die
derde’, of iets dergelijks.
Volgens 98a en 100a had zij te Diepenveen voor den koestal te zorgen, en volgens het ‘Necrol.
o

hs. n . 23 Dev.’ behoorde zij tot degenen, die ‘buten de (lees: den?) slote’ gestorven zijn.
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1)

mer dat sij hijr solde helpen arbeyden. Ende suster griete daegens waert vluchtes
dat backen bevalen· daer sie seer vlijtich ende trouwe in was Want het was hijr noch
seer arm ende swaer wat te crijgen. Ock so was sie vlijtich in allen anderen werken·
als te weven ende ander oetmodige ende swaer werke te doen, die hijr overvloedich
2)
a)
weren. Sie was die derde van den xij. Sie dede mede professie doe men sie cleede ·
b)
+
ende alte hant daer na waert sij suppriorynne . Ende als sie in dier officiën ommetrint
+
twie yaer geweest hadde, soe waert sie pryoryn- ‖ ne gecaren in brabant ten
128c
c)
d)
barbaren dael · daer was sie tien yaer ende maeckte daer een guet reygement .
Doe quam sij weder ten diepen veen ende wanderde daer als ene oetmodige ende
devoete suster.
e)
- Een deel tijdes hijr nae waert sie weder priorynne gecaren toe betanyen by
f)
3)
aernem In welken cloester drie pryorynne geweest hebben wt diepenveen. Die
ierste was suster fye van montfoerde, een devoet ende eerbaer persoen· van gueden
4)
banrudsen Ende die susteren hadden sie lief ende weert. Sie starf int yaer ons
g)+
h)
heren m cccc ende xxv des vierden dages na sante gregoryus .
+
5) +
1425
- Hijr na quam suster griete daegens voersz· om dat guede te oeken , dat
+
suster fye begonnen ‖ hadde. Ende als sij daer een deel tijdes geweest hadde
128d
ende den staet des huyses gemerket Soe ondervant sie dat hem die recktoer
6)
een groet hynder was· - sij was daer mede in groten lijden - ❘

1)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3)
4)
g)

Bijgeschreven.
perfessie.
Zie BUSCH, Chron. Wind., p. 190 (ed. Grube, p. 361 seq.).
Zie over de ‘suppriorissa’ of ‘suppriorynne’ in de Windesh. vrouwenkloosters de Constitutiones,
pars II, cap. 2 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz 269-270; verg. blz. 366-367).
Zie over het Windesh. vrouwenklooster Barberendaal (‘Domus Vallis St. Barbarae’) te Tienen
of Tirlemont in Brabant, in het bisdom Luik ACQUOY Kl. te Wind., dl. III, blz 195-197.
Zie ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 360, aant. 2.
Na den dood van Fye van Montfoort. Zie de volgende alinea.
Zie over het Windesh. vrouwenklooster Bethanië (‘Domus B Mariae in Bethania’) bij Arnhem,
in het bisdom Utrecht ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 215-218.
Lees: pryorynnen (de gewone schrijfwijze in dit hs.)?
van gueden banrudsen, van adellijk, van aanzienlijk geslacht.
Lees: m cccc ende xxx (in verband met ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 360, aant. 2; ook
volgens MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p 227, VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden
o

h)
5)
6)

en gestichten van Deventer, dl II, blz. 176, en het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’).
Sante gregoryus (St. Gregorius I papa) = 12 Maart. - Verg. 190c: sante Gregorius dach des
hilligen bisschoppes van utricht (St. Gregorius episc et confessor), vallende op 25 Augustus.
Zie blz. 18, aant. 10.
hynder (het woord komt in het oudere Mnl. niet voor), hinder, kwelling, verdriet.
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ende sie maeckte hoer toevlucht tot onsen lieven heren ende bat hem om hulpe.
Sie verwachte die gracie godes myt groten betrouwen. Ende doe men daer
1)
2)
vysitieren solde, so en wolde die recktoer niet dat die vaders van onser oerden
3)
daer vysitieren solden Mer hij liet die grauwe vaders daer comen. Ende als die
susteren alle tot hem geweest hadden· soe quam suster griete daegens, betrouwende
op die hulpe godes. Sie segede hem oetmodelike hoer gevoelen ende guet duncken.
+
Ende alst god hebben wolde, soe gevoel- ‖ den die vaders als sie Ende maecktent
+
also, dat die recktoer of quam.
129a
- Doe weren daer sommych van den susteren, die noch niet gesmaket en
hadden den rechten gront eens geesteliken levens· ende hieldent myt hem Ende
maecktent also myt sommych van horen vrenden· dat suster griete weder ten
4)
diepenveen quam Daer men hoer niet leede an en dede · want sie quam int eertsche
a)
paradijs . Mer die gueden hadden hem hijr seer in te lijden.
5)
- Hijr nae waert daer weder gecaren suster fenne byckes. Ende dit geschiede
overmyds dat gebot des bysschops van utricht, genoemt here sweeder van
b)
+
culenboerch Anders en hadde sie hem niet geworden. Dit was oec een devoet
persoen· ende ‖ hadde van horen yongen yaren onsen lieven heren gedient. Sie +129b
plach te diepenveen schoelmeystersche te wesen ❘ ende die susteren
goddienstelijc te leren Want sie was seer wal geleert in der schrift Mer voel bet in
den geeste ende in den doechden Ende in der oefenynge des levens ende der
passiën ons lieven heren Ihesu cristi, den sie lief hadde baven al dat in der eerden
was. Sie was soe beset myt gueder oefenynge, dat sij selden ledich was. Ende onse
lieve here plach sij soe te begaven myt sijnre graciën, dat siet niet wal verbergen
en conde. Sie was soe reynen ionfer, dat hoer borsten wit melck wt geven in een

1)
2)
3)

4)
a)
5)
b)

vysitieren (= visiteren), kloostervisitatie houden.
van onser oerden (= orden), d.i. van de orde van St. Augustinus.
die grauwe vaders, d.i. de Franciscanen. Zie KIL. op ‘g r a u w m o n i c k , g r a u w
b r o e d e r ’. - Bedoeld worden de Tertiariërs of Franciscanen van den derden regel (tertius
ordo de poenitentia). Zij stonden in de ME. bij geestelijkheid en volk hoog aangeschreven,
waren met de moderne devoten ‘ab eadem stirpe et radice’ (BUSCH, Chron. Wind., p. 213;
ed. Grube, p. 373) en golden als de minst gestrenge kloosterlingen van hunnen tijd. Verg.
MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. II, blz. 94-102.
‘Daer - dede’ is eene litotes, beteekenende waar men haar (groot) genoegen mede deed. Verg. 129d: niet luttel.
De Diepenv. zusters hadden groote liefde voor haar klooster: uit tal van plaatsen in ons hs.
blijkt zulks ten duidelijkste. Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 298.
daer, nl. in het klooster Bethanië bij Arnhem.
Zie over Bisschop Zweder van Kuilenburg (gest. 22 September 1433) COPPENS, Alg. overzicht
der kerkgesch. v. Noord-Nederland, 2de uitg., blz. 335-341.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

249
a)

+

teyken hore reynicheit . Sie was van deventer gebaren van gueden eerbaren ol- ‖
+
ders.
129c
- Ende als sij dan een wijltijdes in dat cloester pryorynne geweest hadde· ende
die doechden hadde helpen sterken Soe voegedet onse lieve here dat sij weder ten
diepenvene quam, ende wanderde seer oetmoedelijc, als sij te voeren gedaen
hadden. Ende sij waert doe costersche, daer sij hoer goddienstelike in hadde. Ende
1)
daer in eynde sij hoer leven, mynlijc ende suetelijc in onsen lieve heren rustende
Int iaer ons heren m cccc ende lviij des dages na sante tijburcius ende vaelryanus
b) +
Martelers .
+

1458

- Doe suster griete daegens weder gecomen was van betanyen ten diepenveen·
c)
+
soe waert sie cort daer na begeert toe clarenwater Om dat cloester te informyeren·
+
d)
129d
welck daer op die tijt groet noet ‖ was · ende vercregent myt groter bede van
onsen oversten. Dit geschiede al voer dat suster hille sonderlants daer quam. Ende
als dan suster griete dat reyment onder vant ❘ onder ander punte soe vernam sij dat
2)e)
die pravest geset was op grote heerlicheit, ende en hadde niet voel geestes Ende
brachte dat guet des cloesters overvloedelike toe· daer sie niet luttel in begaen en
3)
was. Sie gaf hoer tot horen gebede ende sochte hulpe an onsen lieven heren· ende
4)
5)
verwachte die hulpe godes, hent onse vaders daer quemen . Ende als sij daer
6)
gecomen weren· soe apende sij hem hoer herte ende onderscheyde hem alle
dinge. Doe ondervonden siet ock also ende quemen hem te hulpe· dat den convente
+
nutte was an ziele ende an lijf. ‖ Mer suster griete en was hijr niet of sonder lijden·
- ende dat ist recht van den doechden vervolgynge te lijden - Mer dat loen blijvet +130a
in ewicheit. Sie quam weder ten diepenveen, hoer seer verblijdende van dat god
7)
doer hoer gewracht hadde. Sie hadde so mynnenden herte tot onsen lieven heren·
dat sij hoer niet en conde gesparen, waer hij sie toe hebben

a)
1)
b)
c)
d)
2)
e)
3)
4)
5)
6)
7)

Zie ‘De Divisie-Kronyk over Geertruid van Oosten’ (in R. BOITET, Beschrijving van Delft, Delft,
1729), blz. 394. Verg. MOLL, Joh. Brugman, dl. II, blz. 105; ook, wat ons hs. aangaat, 156b.
Zie de aant. bij ‘onsen lieve heren’, 7d.
Sante - Martelers (SS. Tiburtius, Valerianus et Maximus mart.) = 14 April.
Zie de aant. bij ‘clarenwater’, 126d.
Zie MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. II, blz. 15 volg.
pravest (= provest, proost), proost; Lat. praepositus.
Hij heette Wessel en is de eerste proost van het klooster geweest. Zie VAN HEUSSEN en VAN
RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 470.
De lettergrcep ‘de’ is bijgeschreven.
daer quemen, nl. om kloostervisitatie te houden.
Bijgeschreven.
‘enen iet ondersc(h)eiden’, aan iemand iets duidelijk kenbaar maken, hem iets in
bijzonderheden mededeelen.
so mynnenden herte, d.i. so mynnende een herte.
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1)

wolde. Ende dattet een ingetagen devoete suster was, dat bewees al hoer
wanderinge ende manier. Sie was oelt van yaren; nochtans genck sij dach ende
nacht toe choer. Ende onse lieve here begavede sie dicke myt soe groter graciën,
dat siet niet verbergen en conde, ten apenbaerde van buyten. Seer troestelic was
+
sij den susteren in horen becaringen of drucke, diet an ‖ hoer versochten. Mit
aldusdanigen doechden ende gueden werken is sie gevaren tot horen gemynden +130b
brudegom Omme hem te gebruken in overvloediger vrouden in ewicheit der
a) +
ewicheit Int iaer ons heren m cccc ende lij des dages na sante Leonys .
+
b)
1452
SUster lijsebet van delft , die vierde van den xij, die was van gueder ridderschap
Ende was een wtnemende werlike ionfer ende genck seer schoen ende costelijc
vercijrt. Sie was seer gemynt van den menschen ende hadde grote genoechte in
2)
alle dat der werlt genoechlic is Mer sij was nochtans reckelijc ende eerlijc.
+
- Als sie hoer yaren een wijltijdes aldus toe hadde gebracht, soe dede onse lieve
here sine barmherticheit myt ‖ hoer ende ruerde hoer herte hem te dienen ende +130c
een guet leven an te nemen. Sie hoerde datmen ten diepenveen een cloester
began: soe viel hoer rechtevoert dat herte daer op· dat sij daer wonen wolde ende
nergens anders.
- Sie genck totten pater der bruederen van doesboerch, genoemt here derck
c)
gruter ❘ ende apenbaerde hem hoer opset Ende begeerde van hem dat hij hoer
helpen wolde dat sij hijr ene stede mocht crijgen, welck hij geerne wolde doen.
d)
- Ende na sante Iohannes mysse was toe doesboerch feest, soe

1)

a)

b)
2)
c)

d)

ingetagen (= ingetogen), òf in zichzelf gekeerd, welke bet. ook het Mhd. îngezôgen heeft, òf,
gelijk wij tegenwoordig zeggen, ingetogen, zedig. Aan de tweede verklaring zou ik hier de
voorkeur willen geven. - Verg. het Hd. eingezogen, zoowel in zichzelf gekeerd als ingetogen,
en zie verder het Mnl. Wdb. op ‘i n g e t o g e n ’.
Sante Leonys (St. Leo) = 13 Maart of (meer waarschijnlijk) 11 April. Volgens GROTEFEND,
Zeitrechnung, vierde het bisdom Utrecht den feestdag van St. Leo s o m t i j d s op 13 Maart.
- De vorm ‘sante Leonys’ komt mij vreemd voor; toch bestaat er, geloof ik, geene reden om
iets anders te lezen, b.v. ‘sante Deonys’ (verg. Ferguut, reg. 3832: Sente Denijs), d.i. St.
Dionysius, vallende op 9 October.
Bij BUSCH, Chron. Wind., p. 196 (ed. Grube, p. 364) heet zij Elisabeth van Doesburg (‘Elizabeth
de Doesborch’). Zie echter ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 210, de aanteekening.
alle (oudere vorm voor ‘al’), alles. Zie Mnl. Wdb. op ‘al, 1ste art., II, 1, aanm. 2’ (dl. I, kol. 317)
en VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 480 volg.
Ten jare 1405 is in de Bergstraat te Doesburg door Dirk (de) Gruter een fraterhuis gesticht.
Zie hierover DELPRAT, Verhandeling over de Brocderschap van G. Groote, 2de druk, blz.
131-136. - Verg. WILH. VORNKEN, Epistola de prima institutione monasterii in Windeshem (als
Bijlage I afgedrukt in ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III), cap. X: in Doesborch dominus Tricus Gruter.
Zie de aant. bij ‘sante Iohannes misse’, 5b.
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datmen dat hillige sacramente daer droech. Doe was daer ionfer lijsebet tot hoers
+
brueders huys, ende dat was een hoege huys. Daer stont sie geproncket ‖ ende
+
gecijrt ende sach die prosessie. Ende als dat sach here derck gruter, so trat hij
130d
wt der prosessie ende sach sij an ❘ ende als sij dat sach, schaemde sij hoer seer.
Doe die prosessie gedaen was ende sij ten eten sat mytten anderen, soe waert sij
schreyende· ende stont op ende genck in die camer. Doe quam hoers brueders wijf
hoer na ende vragede hoer, waer omme dat sie schreyde· Sie segede: sij hadde in
horen herten dat daer nummer wt comen en solde; niet meer en conde sij vernemen.
Niet lange hijr na soe toech sij ten diepen veen, datmens niet en wiste. Ende een
eerbaer man - hoer oem - toech hoer na, genoemt hermen van mekeren· daer plach
sij mede te wonnen. Als sij dat vernam, soe waert sij seer verveert ❘ ende doe sij
+
1)
hem toe spreken solde, soe bat sij den ‖ susteren dat sie voer hoer bidden solden·
sij solde mit den duvel toe strijde gaen. Ende als sij by hem quam, soe vragede +131a
hij hoer die saeke, waer omme dat sij van hem getagen weer ❘ of hoer yemant
2)
verturent of te cort gedaen hadde . Sie antwoerde: ten hadde hoer nyemant gedaen,
mer sie weer daer om hijr gecomen dat sij onsen lieven heren mochte dienen. Doe
3)
hij dat hoerde, waert hij wat gesachtiget ende segede: ‘ist also, soe wil ic u helpen
al dat ic mach,’ ende scheyde van hijr wal te vreden. Na luttel daghe toech sij myt
suster elsebe hasenbrocks toe doesboerch om saeken willen. Doe kreech sij daer
4)
+
enen sack myt noppen ; den legede sie opt hovet ende droech den doer die stat
oetmoedelijc Om dat sij ‖ vaeke soe homodelijc doer die stat gegaen hadde. Dit +131b
5)
was een groet werck des hilligen geestes; want daer hij inder waerheit is, daer
werket hij grote dinge· als hoer leven wal bewesen heeft.
6)
- Doe sie iersten ten diepenveen bijchte· was hoer bijcht soe rechte berouwelijc
7)
ende apen myt enen oetmodigen herten. Ende op dat pas bijchten die susteren
a)
tegen die hochtijt van maria magdalenen . Ende doe suster lijsebet gebijchtet hadde,
soe bad sij onsen weerdigen vader

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
a)

den susteren, nl. te Diepenveen.
‘te cort doen’ (Mnd. to kort dôn), te kort doen, nl. iemand in zijn recht; op iemands rechten
inbreuk maken, ze verkorten.
‘sachtigen’ (ook in het Mnd.), kalmeeren, tot bedaren brengen.
‘noppe’, pluis van wol, wolvlok, wolpluimpje; ook eene oneffenheid of ongelijkheid in eenig
weefsel van wol, laken of fluweel, een knoop. Verg. KUYPER, Technol., dl. II, blz. 193 en 429.
Bijgeschreven.
berouwelijc (hetz. als ‘berouwich’), berouwvol, ootmoedig.
pas, een bepaalde tijd, tijdstip, oogenblik. Verg. 12c: Wattan al plach siet alle weghe te
begeren, mer sunderlinge begeerde siet seer hertelijc op dat pas.
22 Juli.
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1)

here iohan om onser god . Doe segede hij tot hoer ❘ conde sij myt magdalenen
a)
2)
schreyen totten voeten Ihesu , soe geve hij hoer oerlof . Sie antwoerde hem ende
+
segede· ‘en doe ick des niet, dat is my leet,’ ende sij genck tot onsen lieven heren.
+
3)
4)
131c
Ende als sij ‖ woer dat venster quam, doe merckte hij dat sij soe beschreyt
b)
was· doe en conde hij sine tranen niet ontholden . Ende ock sach hij alsulke gracie
in hoer, dat hij segede dat sie nummer van gode en solde gescheyden warden.
Ende doe voert an schicte sie hoer te wanderen myt alre vlijticheit ende vuricheit
die rechte weghe der doechden Ende pijnde hoer myt alre oetmodicheit an te grijpen
die swaer ende oetmodige werke, gelijck den anderen.
- Sie was die vierde van den xij, ende alte hant waert sie costersche, ende dat
5)
bewaerde sij goddienstelijc. Ende doe sie dit ene corte tijt bewaert hadde· doe starf
c)
+
suster dymme van rijsen suppriorynne. Doe waert suster lijsebet van delft weder
in hoer stede ‖ suppriorynne gecaren. Ende al wast dat sij baven ons allen gesat +131d
6)
7)
was naest mater ❘ nochtans bleef sij also in horen gront , als of sij onder ons
allen hadde geweest. Sie genck gelijck ons te werke, als die schottelen te wasschen
ende die cleeder· te backen ende te brouwen ende dier gelijck. Ende als men graven
of spaeden solde, daer was sij mytten iersten· Soe nemen sij hoer van weerdicheit
den spaeden wtter hant, soe griep sij den mes mytter hant ende droech den daer
hij wesen solde. Sie dede hoer selven also groet gewelt, dattet alremalc verwonderde·
8)
want het was een weeckelijc ende cleynlijc persoen. Mater hadde hoer dat officium
gegeven: als yemant die susteren te werke wolde hebben ofte behoefde in den
+
arbeyde· dat sij sie ‖ dan te werke schicken solde. Als men hoer dan bad om hulpe,
+
soe plach sij altoes die ierste mede in den arbeyde te wesen. Ende
132a

1)
a)
2)
3)
4)
b)
5)
c)
6)
7)

8)

om onser god, d.i. om de hostie bij de communie.
Toespeling op Luc. VII: 36-50 (het verhaal van Jezus' zalving door eene boetvaardige zondares;
ongegrond is echter de meening, dat deze zondares Maria Magdalena zou geweest zijn).
‘enen oerlof (= orlof) geven’, aan iemand verlof, vergunning, toestemming geven.
woer, d.i. voer.
De lettergreep ‘be’ is bijgeschreven.
Hetzelfde is gezegd van Heer Hendrik van Naaldwijk. Zie 49d.
‘bewaren’, waarnemen, vervullen.
28 Augustus 1413. Zie 119b.
naest (van rangorde), na, onmiddellijk na.
in horen gront, in haar binnenste, in haar gemoed; dus naar het inwendige (tegenover ‘naest
mater’. d.i. naar het uitwendige). Verg. 38b: Want in horen gront hadde sie gelecht dat
fondement der oetmodicheit.
cleynlijc (van den lichaamsbouw), fijn, teeder, tenger.
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want sie altoes die ierste daer mede wolde wesen· soe en beden hoer die susteren
niet gerne omme hulpe. Ende als sie in den arbeyde was, soe maeckte sie hoer
vaeke seer nat ende vuyl: so troulijc taste sie dat werck an. Nochtans was sie soe
1)
weekelic ende had een wijltijdes vele bloedes gebraken , dat sij byna verteert was.
Hoer habijt was soe oetmodich ende verworpen: die sie niet gecant en hadde, die
2)
solde gewaent heben dat sie niet wijs geweest en hadde. Sie was soe saetich ende
+
zedich waer dat sij quam ❘ hadde men sie niet gesien· men en solde niet geweten
hebben datter een mensche gecomen ‖ hadde. Sie was seer stille ende eersam: +132b
3)
ons en gedencket niet , of wy sie ye luytruchtelijc segen lachgen Mer altoes genc
4)
sij myt enen geneygeden hoefde ende goddienstigen ansichte· als of sij der werlt
niet toe en hoerde.
- Sie was onsuekelijc an der tafelen: sie hadde dat snoetste wtter schottelen, eer
een ander toe sach. Sie hadde hoer natuer in haete ende was hoer selven hart ende
5)
strenge Mer enen anderen guetgunnende ende stuerde hem dat beste toe· soe
wal den mynnesten als den meesten. Als sie dat capittel hielt wt maters beveel· soe
hadde sie hoer soe rechte oetmodelijc, dat wy daer seer in gestichtet worden. Als
sij vermaende of corrygeerde, dat dede sij soe medelijdende· dat nyemant daer myt
+
‖ rechte of gequest en mocht warden. Ende als mater mytten convente vergadert
+
6)
132c
was , soe brachte sij altoes wat voert van horen gebreken· daer sij hoer in
veroetmodichde. Ende suster elsebe hasenbroecks ende sij hadden onder hem
beyden op gesat ❘ dat sij malcanderen wolden vermanen in horen gebreken, als die
ene van den anderen wat merckte Daer plegen sie malcanderen seer trouwe in te
wesen.
- Sunderlinge guedertieren was sij den genen die soe van buyten niet geachtet en
weren Ende was daer mynlijc ende toesprekelijc mede. In groter reverenciën ende
weerdicheit hadde sij hoer oversten· ende wat sij hoer segeden, dat nam sij als wt
a)+
7)
den monde godes. Ende als onse vader collacie dede , soe ‖ sat sij ende schrief
+
hem dat wtten monde in hoer
132d

1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)
7)

gebrake.
saetich (= satich), kalm, bedaard; verg. 20c: saetelike, 123b: gesatiger. LÜBBEN e. WALTHER,
Mnd. Handwörterb.: s a t i c h , ruhig, friedsam, placidus.
ons - niet, wij herinneren ons niet.
myt - hoefde (= hoofde), met een nedergebogen, voorovergebogen hoofd; Lat. capite submisso.
guetgunnende (= goetgonnende), goedgunstig, welwillend.
vergadert was, nl. om (op den Vrijdag-morgen) kapittel te houden. Verg. in de vor. kolom: Als
sie dat capittel hielt.
Johan Brinckerinck.
‘collacie doen’ is hetz. als ‘collaciën’ (maar in de bet. van eene collatie houden), 82a. Zie de
beide aantt. aldaar.
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a)

tafel Ende dat meeste dat wy van alsulken schriften hebben, dat heeft sie vergadert .
- Den iongen susteren was sij seer trouwe naden lijve ende ock nader zielen Ende
plach hoer gebreken nauwe te merken ende sij daer in te vermanen Ende sie pijnde
hem in hoer herte te prenten dat leven ende lijden ons lieven heren. Sie en wolde
niet dat sie vele solden lesen, mer dat sie hem inwendelijc solden kieren tot onsen
lieven heren· ende hem vaeke oefenen in den wonden cristi. Sie hielt sij tot allen
1)
2)
doechden ende was hem daer toe oec guedertieren Ende besorgede sij in allen
dingen die hem noetdruftich weren, soe veer als siet crijgen conde.
b) +
- Doe dat cloester, iherusalem geheiten by utricht, begonnen waert , soe waert
+
c)
133a
‖ sij daer begeert om een guede ordynancie te maken , welck hoer baven maten
3)
swaer was Ende toech daer myt soe groten druck · dat sie doe weder bloet brack.
d)
Doe sie daer ene wijle rectricx gewest hadde· soe waert sij daer priorynne gecaren
Mer sie bleef ende wanderde altoes in oetmodicheit.
4)
- Op een tijt maeckte men daer een heymelicheit schone: daer wolde sie ummer
toe helpen. Doe nemen hoer die susteren die rietschap wtter hant; doe griep sij toe
5)
mytten handen ende nam dat sie crijgen conde. Doe sie hoer leven over gebracht
6)
hadde in velen doechden · doe eynde sij hoer leven in teeringe. Sie starf int yaer
+
7)
e)
ons heren m cccc ende xxiij op sante Augustijnus octave .
+
+
1423
- Doe wi hijr ten diepenveen hoerden dat sij doet was· doe schreyde ‖ suster
+
elsebe hasenbroecks also seer. Doe waert hoer gevraget, waer om dat sij
133b
schreyde· of sie hoer dat ewige leven niet en gonde. Doe ant-

a)
1)
2)
b)
c)
3)
d)
4)
5)
6)
7)
e)

Zie KIST en MOLL, Kerkhist. arch., dl. IV, blz. 106 volg.
Verg. 46b: Dese guede vrouwe sophia hielt kathrinen seer ter doecht.
Bijgeschreven.
In 1418. Zie over het Windesh. vrouwenklooster Jeruzalem (‘Domus Hierusalem’) bij, later
binnen Utrecht ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 209-212.
Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 210.
druck, druk, benauwdheid, angst.
In 1420, volgens 55c.
heymelicheit (hetz. als ‘camer’, 37a, ‘sacreet’, 83c en d), bestekamer, geheim gemak.
‘overbrengen’, doorbrengen (gezegd van eene tijdruimte).
doechde.
Met rooden inkt onderstreept.
4 September. - Lijsebeth van Delft komt niet voor in de ‘Lijst van Diepenv. zusters’ bij
MATTHAEUS, ook niet bij VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer,
o

dl. II, blz. 179; wel in het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’
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1)

woerde sij: ‘dat ewige leven gunne ic hoer also wal· mer my veryamert dat die werlt
beroevet is van soe voel doechden, die in hoer weren.’
a)
- Die suster die daer myt hoer toech ende naemaels hijr weder quam , segede
ons Dat sie op een tijt voer hoer celle quam; doe sach sij daer een groet licht bynnen
der cellen. Doe waert sij verveert ende myende dat daer wat gebrant hadde ende
2)
sach doer een gat ❘ soe sach sij dat suster lijsebet verheven was in dat licht Ende
al verwonderende stont sie ende verwachte dat eynde. Doe sie weder tot hoer
+
selven quam, genck die suster tot hoer ende vra- ‖ gede hoer, hoe dat sij hoer
+
3)
133c
voelde ende hoe dattet myt hoer weer. Sie antwoerde: ‘my is al krenckelijc·’ niet
meer en conde sij van hoer crijgen. Het is te vermoeden dat hoer onse lieve here
wat sunderlinges apenbaerde van horen eynde· want sie bleef voert an al weekelic,
hent sie starf.
b)
c)
DIe seste suster van den xij, genoemt truyde schutten · ende was van campen
van gueden olders. Doe hoer vader starf, was sie noch yonck· ende hoer moder
bleef weduwe Ende waert bekiert by meyster gerijts groten tijden myt sijnre
predicaciën· Ende oec ene ander vrouwe, dat ock ene weduwe was. Dese twie
4)
+
ionge weduwen, ghenoemt truyde schutten ‖ ende Alijt dreyers, weren seer vurich.
Ende doe men dat cloester toe windesem tymmeren solde, spreken sij te samen +133d
dat sij daer trecken wolden· ende helpen dat cloester tymmeren myt horen guede
5)d)
Ende dienen den werckluden ende den brueders, als sij deden, myt groter vuricheit .
Truyde schutten brachte hoer dochterken, dat een abel suverlijc kint was, to zwolle
in eenre vergaderynge Dat daer seer gemynt waert van allen

1)
a)
2)
3)
b)

c)

‘mi verjamert’ (hetz. als ‘mi jamert’), het spijt mij, het doet mij leed, ik betreur het.
Volgens 158d heeft de conversin Belia van Dusseldorp haar vergezeld.
Verg. 116d: myt enen op gehevenen (in eene verhoogde stemming verkeerende, opgewonden,
geëxalteerd) gemoede in onsen lieven heren.
my is al krenckelijc (= crankelijc), ik ben erg zwak, ziekelijk. Meer gewoon is in dit hs. de
uitdrukking ‘my is quelke’.
De vijfde zuster, wier levensbeschrijving hier ontbreekt, is geweest Dymme van Rijsen, van
wie gezegd wordt 118b: Doe was sie ene van den tweleven die op die tijt gecleet worden. Zie over haar 117d-120c.
Elders heet zij ‘Trude Schulten’ (MATTHAEUS ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 227; VAN HEUSSEN
o

4)
5)
d)

en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 176; ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’).
ghenoent (een der haaltjes van de ‘m’ ontbreekt).
Men kan ook achter ‘deden’ de komma weglaten en lezen: als sij deden myt groter vuricheit.
Beider namen [Alheidis Scutken (?) en Alheidis Dreyers] worden opgegeven door BUSCH,
Chron. Wind., p. 44 (ed. Grube, p. 277) in het hoofdstuk: D e p r i m i s b e n e f a c t o r i b u s
m o n a s t e r i i n o s t r i i n W i n d e s e m . Verg. BUSCH, l.l., p. 48 (ed Grube, p. 280). Zie over den bouw van dit klooster en de kerkwijding aldaar op 17 October 1387 ACQUOY, Kl.
te Wind., dl. I, blz. 61-72.
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gueden menschen· want het was een kint, daer die geest des heren in was. Ende
van rechter guetheit des kindes senden siet van der eenre vergaderinge in die ander
1)
omme verweckinge der devociën . Truyde schutten, des kindes moder, was myt
hoer deel guedes toe wyndesem ❘ ende Alijt dreyers· ende dienden daer onder hem
+
beyde den brue- ‖ ders ende den werckluden. Het weren twie suverlike vrouwen
+
personen van ansichte ende staturen. Als sij dan den werckluden dienden, als
134a
voersz. is· soe maeckten sie hoer ansichte swart van potten ofte van ketelen· op
dat sie niemant oersaeke en solden geven te sundigen. Sie arbeyden vurichlike van
buten ende weren van bynnen becummert myt onsen lieven heren. Doe men schrief
a)
+
2)
m cccc ende vj , doe waert diepenveen begonnen· Ende doe was truyde van xx
+
3)
1406
yaren, ende was seer cloeck ende verstandel· also dat den vader beter ende
4)
nutter dochte wesen dat sie in een slot weer dan in eenre vergaderinge. Doe
begeerden die vaders van here iohan onsen vader dat hiet toe wolde laten dat sij
+
ten diepenveen mochte comen. Soe heeft onse vader hoer begeerte vervult ende
+
‖ heeft hoer ten diepen veen ene stede gegeven. Ende als sie hijr ene corte tijt
134b
geweest hadde, doe creech sij dat lijnen neyen. Ende ommetrynt twie yaer daer
nae nam sie die hillige oerde an ❘ ende genck vurichlike voert van doechden tot
doechden. Sie was soe vol guedes: als men sij een weynich ruerde, soe waert men
5)
gewaer wat in hoer was Want sie was van bynnen alsoe verlichtet mytter graciën
6)
godes· dat enen menschen te bet was , die by hoer was ende myt hoer sprack.
- Sie was goddienstich ende seer sachtmodich ende wanderde in der mynnen godes
van bynnen ende van buten. Sie was gemynt van horen oversten ende van al den
+
susteren· want sie becanden gode in horen herten te wonen. Die susteren hadden
soe geerne ‖ medesprake myt hoer van den inwendigen toekier tot onsen lieven +134c
heren Ende van den gebreken te verwynnen· ende te wanderen naden herten
godes Aldus danige voedinge der zielen haelden sie van hoer als wt eenre abteyken.
Ende want sie die

1)
a)
2)
3)
4)
5)
6)

Verg. b.v. in Deut. XXXII, 16 en 21 de woorden: tot ijver verwekt, en MOLL, Joh. Brugman, dl.
I, blz. 281: opdat wy verwecket moghen werden tot sijnre mynnen.
Dit jaartal is niet juist; lees: m cccc ende j. Zie o.a. 112c.
Achter ‘die’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
Lees: vaders? Zie den volgenden volzin; doch verg. 118d: vaderen.
slot, (besloten) klooster (hier tegenover ‘vergaderinge’, zusterhuis).
verlichte.
‘te bet sijn’ (met den 3den naamv. van den pers.), er te beter aan toe zijn, gelukkiger zijn; ook
voordeel, genot van iets hebben. Verg. 10a: dat sie des lange te bet voeren.
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gracie godes in hoer mercten, soe waert sie van hem allen in groter weerdicheit
gehad. Doe aldus die gracie godes lange tijt in hoer geëert hadde geweest Soe
wolde onse lieve here apenbaer maken, oft ock puer golt was overmyds den oven
des lijdens. Dus soe moste sijne bruyt doer den wech des lijdens· daer alle die gene
doer moeten, die hem gebruken sullen in sinen rijke Want sie moeten gecleedet
+
1)
wesen myt synen cleede, dat ‖ is myt lijden. Int yaer ons heren m cccc ende xij
+
+
a)
134d
doe waert hijr die ierste priorynne gecaren, genoemt salomee sticken Ende
+
suster hille sonderlants waert wt der officiën geset Want sie waert mytten iersten
1412
in die officie der priorynnen geset, hent soe lange dat men mytter tijt een ander
b)
kiesen mochte . Suster truyde schutten hadde suster hillen sunderlinge lief, want
sie in den anxte godes wanderde Ende ock want sie daer an gewennet was· ende
2)
ock sommych ander, dient seer swaer was dat sie of quam . Ende dit waert
3)
swaerliker van hoer genamen dan van den anderen ❘ om dat sie wijser ende
goddienstiger geholden waert. Om deser saeken willen waert sij te male seer
+
veroetmodiget, soe alst onse lieve ‖ here op hoer verhengede, als hij altoes op sijn
+
wt vercaren pleget. Mer die onsen lieven heren puerlike sueken ende hertelike
135a
mynnen· soe wat onse lieve here op hem verhenget of toe sent, daer doen sie
hoer baete in. Sommyge weren hoer om deser saeken merkelike swaer· mer sie
was als ene wijse bye ende dede hoer baete in dat gene dat hoer dicke ende vaeke
hijr van beyegende Want hoe sie meer vernedert waert, hoe dat sij hoer selven
meer vercleynde ende vernederde Ende myt groter begeerten plach sij die neder
dinge te verkiesen. Sunderlinge pijnde sie hoer te wesen myt horen brudegom in
c)
+
heymeliken steden , alst wesen mochte sonder opsien Ende storte hoer herte dan
wt voer hem myt groter ‖ ynnicheit ende herteliken toekier. Ende onse lieve here +135b
plach sie vaeke te begaven myt sijnre graciën· soe dat sie geheel wt hoer selven
4)
getagen waert . In deser saeken waert hoer doecht dicwijl geprueft, of sie in den
d)
gront der oetmodicheit stont Ende of sij in der mynnen godes gewortelt was . In

1)
a)
b)
2)
3)
c)

4)
d)

here. - Zie 4c: Int iaer ons heren (eveneens verbeterd uit ‘here’).
Zie 5b.
Hille Sonderlants is in 1408 rectrix geworden, ‘Ende was inder officiën iiij yaer, hent dat die
ierste priorynne ten diepenveen gecaren waert’, 126c.
of quam, elliptisch voor ‘of quam van hore officie’.
‘iet swaer nemen’, iets pijnlijk gevoelen; eig. iets zwaar opnemen.
Verg. 4a, waar ook aangaande Salomee Sticken gezegd is, dat zij ging ‘liggen in een heymelijck
stedeken [nl. van de kerk]· daer sie hoer vrylijc ende onbecummert tot onsen lieven heren
mochte geven’.
‘ute hem selven getogen werden’ (term dev.) is hetz. als ‘opgetogen werden’. Zie 94a en de
aant. aldaar bij ‘op getagen’.
Verg. Eph. III: 17b.
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deser saeken waert hoer doecht vake geprueft ende apenbaer Want het is wal
gesien dat sij der geenre voetstappen custe, die hoer om deser saeken alre swaerste
weren. Hijr wt ist te merken, hoe mynlic dat siet nam ende hoe lijdsam dat sie daer
1)
in was. Ende al wasset dat sie nu wat scheen gelaten te wesen van der vrentschap
+
der menschen· sie waerde hoer herte ende mont Ende ‖ hielt hoer vaste ander
+
mynnen cristi· ya noch vele meer dan sij te voeren plach.
135c
- Als sij den loep hoers levens van xxx yaren over gebracht hadde myt groter
goddiensticheit ende vuricheit Soe waert sij seer van bynnen getagen geestelijc
2)
a)
bedevaert toe romen tot sante Agnieten te trecken · die sie sunderlinge lief hadde.
b)
Sie segede hoer opsat eenre suster, genoemt suster gertruyt huyginc , die sie wiste
dat sante Agnieten ock seer lief hadde Ende segede hoer dat sij des dages na
3)
dertienden dach wt wolde reysen Op dat sij te romen weer op sante Agnieten
c)
d)
4)
dach , dat sij dan hoer kerke mochte versueken . Dese bedevaert wolde sie doen
+
5)
myt oefenynge ende myt gebede· sunderlinge alle daege ·l· avemariën ‖ te lesen
+
Ende sie begeerde van suster gertruyt dat sij hoer die bedevaert wolde helpen
135d
doen. Mer suster gertruyt en consentierde hoer niet, om dat sie

1)
2)
a)
b)
3)

c)
d)

4)
5)

gelaten (deelwoordelijk bijvoeg. naamw. van ‘laten’, verlaten, alleen laten), eig. verlaten,
alleen gelaten; hier verstoken.
Met rooden inkt onderstreept.
Verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 36, 44.
MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 228 (zie ook VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden
en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 178): Gertruit Huginx. Ob. 1464. feria 2. post Epiphaniae.
‘dertiende dach’ of gewoonlijk ‘dertiendach’, Driekoningen (= 6 Januari), ‘naardien het op den
dertienden dag des kerkjaars viel, dat met kerstdag begon’ (MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór
de Herv., dl. II, st. III, blz. 215). De Engelschen daarentegen spraken (zie J. BRAND,
Observations on the popular antiquities of Great Britain, vol. I, Lond. 1848, p. 21) en spreken
nog van ‘twelfthday’, d.i. het feest op den 12den dag na Kerstmis.
21 Januari.
Uitvoerige mededeelingen over de St. Agneskerk te Rome worden gevonden bij de
BOLLANDISTEN in de Acta Sanctorvm, Jan. II, p. 355. Wij lezen daar o.a. het volgende: Hic
ergo corpus asservatur S. Agnetis, sive praecipua illius ossa: nam caput aliaeque alibi corporis
partes, ut mox dicemus. Huc ingens hominum vis confluit XII Kal. Februarii, natali Sanctissimae
Virginis. Eoque die bini agnelli candidissimi antiqua caerimonia benedicuntur: ex eorumque
deinde lana pallia texuntur, sive stolae variis insignitae crucibus, quibus amiciri Pontificem
cum solennibus sacris operatur, mos est. Tradunt id Octavius Pancirolus et Andreas Fulvius
libro Antiquitatum Romanarum cap. 12.
versueken (= versoeken), bezoeken.
De tekst heeft ‘auemã’.
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1)

2)

3)

anxt hadde· dat sij hoer opten weghe vergeten of vertragen solde. Sie vragede
hoer, hoe lange sie daer blijven wolde ende wanneer dat sij weder comen solde.
Doe antwaerde sie dat sij daer eens also geweest hadde, ende doe bleef sie daer
drie daghe Mer wanneer dat sie nu weder comen solde· daer en conde sie hoer
4)
geen bescheyt van seggen .
a)
- Des derden dages na dien dat sij dit der suster segede, als op alre kinder dach ,
5)
so quam hoer soe swaren sieckte an Dat sij op den tijnden dach daer na, als des
+
dages na dertijnden dach, op welken sie op gesat hadde wt te ‖ reysen Soe vuer
sie wt dit tijtlike leven in dat ewige leven Ende wt deser drovyger pelgrymmaedsen +136a
6)
7)
in dat gloriose genuechlike hemelsche vaderlant Tot sante Agnieten myt hoer
te gebruken den mynliken sueten Ihesum. Sie starf int yaer ons heren doe men
+
schrief m cccc ende xvij, des dages na dertijnden dach.
+
b)
8)
1417
SUster swene ter poerten, die sovende van den xij, ende hoer natuerlike
c)
suster, gertruyt genoemt, was die viij de. Hoer beyder vader was geheyten iohan
d)
ter poerten , ende was toe male een eerbaer staetelijc man na der werlt ende was
e)
een schepen toe deventer Ende was

1)
2)
3)

4)

a)
5)
6)
7)

b)
8)
c)
d)

e)

opten weghe, onderweg.
‘hem vergeten’, nalatig zijn. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb: v o r g e t e n , -g e t t e n ,
refl. vergesslich, säumig sein.
vertragen, in iets verslappen of vertragen. Verg. VERDAM, Die Sp. der Sonden, dl. II, kol. 167,
reg. 17-21: ‘Ic heb u gedienet boven gade van hemelrijc ende boven alle die gene die leven,
ende nye dan uwen wille en dede, noch nacht noch dach daer aff vertraget, helpt mi nů wt
deser noet’.
‘besc(h)eyt [= besc(h)eit, van “besc(h)eiden”, in den zin van verklaren, duidelijk maken]
seggen’, bericht geven, mededeeling doen. De gewone uitdr. is ‘besc(h)eit doen’ (Mnl. Wdb.,
dl. I, kol. 992).
Alre kinder dach = 28 December.
‘enen a(e)ncomen’, iemand overvallen, hem aangrijpen; iemand op het lijf vallen (van eene
ziekte gezegd).
Verg. 127a: Ende sie is gevaren wt deser drovyger pelgrymadsen tot horen vaderlande.
De stip op ‘ni’ is uitgeschrapt en verplaatst, zoodat er ‘Agineten’ schijnt te staan; òf - het
nauwelijks zichtbare schrapje op ‘ni’ moet aanduiden, dat dit de ware stip is. Ik houd het
tweede voor juist; ‘Agnieten’ is bovendien de gewone schrijfwijze in het hs.
Niet ‘Zwete’, zooals opgegeven wordt door MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 227,
en VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 176.
‘natuerlijc’ (= natuurlijc), vleeschelijk, eigen.
Zie over haar 137a-143c (eigenlijk tot 138b).
Een paar bijzonderheden over Johan ter Poorten kan men lezen in ms. 8849-'59, fol. 28v,
31r (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 326 volg., 331) en bij DUMBAR, Analecta, tom.
I, p. 11. Verg. MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz. 46 volg.
Zie DUMBAR, Het kerkelyk en wereltl. Deventer, dl. I, blz. 72 volg. (in de ‘Naemlyst van
Schepenen en Raeden’ van Deventer, gedurende het tijdvak 1266-1508), passim.
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1)

+

een trouwe vrent alre gueder menschen· ende sunderlinge den cloester ten
+
2)
136b
diepenveen. Hij plach ‖ dit cloester seer bystandich te wesen in velen dingen
ende ock myt sinen tijtliken guede. Sijn huys vrou hiete lutgert, ende was een eerbaer
3)
vrouwe· ende seer goddienstich. Sie weren beyde bekiert van meyster gerijt die
groete· ende leveden inden anxte godes. Iohan ter poerten wast doe voert an soe
swaer in den raet te wesen ❘ om dat hem dochte dat hij sine conciencie niet bewaren
en conde Ende hij arbeyde daer seer omme dat hij daer geerne wt geweest hadde.
4)
Ende als dat niet te werke en wolde· soe vensde hij hem lam te wesen ende genck
5)
op krucken. Hij was een lanck eerbaer man ❘ daer omme soe lietet hem cummerliker
+a)
dan of hij cleynre geweest hadde. Mit deser gevenstheit quam ‖ hij wt den raet,
+
van welken hij hem seer verblijde· ende danckede onsen lieven heren van der
136c
verloesinge.
- Doe ten diepenveen soe voel getymmert was dat daer een deel susteren
woenden Soe brachten sie daer van groter devociën twie dochteren Als suster
6)
swene, die oldeste, dat een alten vurigen stichtigen suster was· trou ende vlijtich
b)
in allen oetmodigen werke. Doe suster lijsebet van delft suppriorynne waert , doe
c)
waert suster swene ter poerten costersche · daer hoer suster swene goddienstelijc
in bewees. Sie schrief den susteren boeke in den choer, die niet en hadden. Ende
sie was sunderlinge gekiert totten oetmodigen ende ongeachten susterkens· daer
+
niemant niet vele mede te doen ‖ en hadde Den was sie doegentlijc ende pijnde
+
hoer daer by te comen· ende wat guedes daer mede te callen. Sie was bereyt
136d
ende willich tot allen oetmodigen ende verworpenen werken.
- Als sie den loep hoers levens ten eynde gebracht hadde· ende hoer schuren
7)
overvloedelijc vervullet weren myt voel gueder werken Soe kreech sie een seer
8)
inder boerst, daer sie ix dage cranck an lach . Ende inder tijt hore sieckten so hielt
sie hoer oefenynge als sie plach· sunderlinge in

1)
2)
3)
4)

5)
a)
6)
b)
c)
7)
8)

sunder (einde reg.) derlinge.
bystandich (138d: by stendich), bijstand verleenende, behulpzaam.
De eerste ‘e’ is bijgeschreven.
Na ‘werke’ (einde reg.) is het werkwoord ‘comen’ uitgevallen. Verg. het Mnd. tô werke komen,
‘zur Ausführung kommen, zur Thätigkeit kommen’ (LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.
op ‘w e r k , w a r k ’).
daer omme - cummerliker (= commerliker), daarom stond het hem treuriger.
ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 376, aant. 8, deelt een paar staaltjes mede, dat het veinzen
met geestelijke doeleinden door de devoten als niet ongeoorloofd werd geacht.
Elders: trouwe. Het woord ‘trou’ staat op het einde van een regel.
In 1413, na den dood van Dymme van Rijsen. Zie 131c-d.
Zie 11d en de aant. aldaar bij ‘costerschen’.
Zie blz. 156, aant. 4.
Verg. 144d: doe creech sie ene abstony (gezwel, absces) in hore boerst, daer sie ix dage an
lach.
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a)

die wonden ons lieven heren . Als hoer yemant toe sprack, dat en mochte niet lanck
wesen Om dat sie inwendelijc soe suetelijc becummert was myt horen gemynden
brudegom Den sie wtvercaren hadde ende mynde baven alle dinge deser werlt.
+
- Dus soe is sij ‖ tot hem gevaren· om te gebruken die groete gueden, die hij
+
belavet heeft den genen die hem mynnen. Sie starf int yaer ons heren m cccc
137a
b) +
ende xxxix des dages na sante Luciën dach der ionferen .
+
1)
1439
DIe ander dochter, genoemt gertrut ter poerten· ende was die viij van den xij.
Dese was ene devoete ende goddienstige suster, welc onse lieve here begavede
2)
3)
myt eenre groter gaven der hilliger sieckheit Want sie hadde een seer hovet ende
4)
sie was gebraken , daer sie hoer seer sachtmodelijc in hadde. Sie was nochtans
vlijtich in den arbeyde in al dat sie vermochte· soe dattet te verwonderen was dat
5)
6)
sie vaeke dede Mer die mynne godes vermochte vele in hoer. Ende sie conde wal
+
c)
schrijven, soe dat sie die gro- ‖ te choer boeke plach te schrijven · ende wes men
+
daer anders behoefde, daer sie seer vlijtich in was.
137b
- Op een tijt was sie al merckelike sieck, ende onse vader here iohan liet sie
tot hem halen ende sprack hoer toe. Ende onder ander woerden soe verboet hij
hoer te sterven bynnen iiij of v yaren. Ende dit was sine menynge daer in ❘ om dat
7)
sij daer en bynnen mochte comen tot meere bekennisse des inwendigen lichtes
ende der graciën godes. Ende alte

a)
b)
1)
2)

3)
4)
5)
6)
c)

7)

Verg. blz. 175, aant. b. - Zie ook 132d.
Sante Luciën dach der ionferen (St. Lucia virg. et mart.) = 13 December.
ander, tweede.
hillige sieckheit (= heilige siecheit), epilepsie; Lat. morbus sacer, morbus comitialis, morbus
caducus, morbus herculeus. Zie DU CANGE, Gloss. en STEPHANI BLANCARDI Lexicon medicum
in quo artis medicae termini ... dilucide breviterque exponuntur, Lips. et Lugd. Bat. 1735, beide
op ‘m o r b u s s a c e r ’.
seer, pijnlijk.
sie was gebraken (= gebroken), zij had eene breuk.
dat sie vaeke dede, wat zij dikwijls al deed.
wal (= wel), goed, mooi.
Aan het schrijven der koorboeken, d.i. der muziek- en tekstboeken van het koor, werd in de
kloosters de grootste zorg besteed.
Wat de Windesheimers betreft, ‘libros chorales in quadris aut oblongis notis solphizare, in
singulis pausis iuxta vocum et notarum congruenciam distincte virgulare modisque melioribus
formaliter componere ac ligare curaverunt’ (BUSCH, Chron. Wind., p. 105; ed. Grube, p. 313).
Het was ‘bij hen als reguliere kanunniken, d.i. als geestelijken, die een groot deel van den
dag in kerkelijke diensten sleten, een punt van godsdienst, een plicht van vroomheid, het
koor van prachtige boeken te voorzien’ (ACQUOY, Kl. te Wind, dl. II, blz. 230 volg.). Zie verder
MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. III, blz. 190 volg., en verg. THOMAS A KEMPIS,
Vita Gerardi Magni, cap. XIII § 2, in fine.
bekennisse (= bekennesse), kennis, inzicht. De uitdrukking ‘bekennisse - godes’ is een term
der devoten, evenals een paar regels verder ‘dat grote becennen van bynnen’ en ‘die grote
gracie des inwendigen lichtes’.
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a)

hant hijr na soe starf onse weerdige vader here iohan brinckerinck . Ende bynnen
den drien yaren na sijnre doet soe kreech sij also groten becennen van bynnen·
1)
+
ende soe grote gracie des inwendigen lichtes Also dat sie daer van gestercket
+
waert in toe nemyn- ‖ ge der doechden· ende wassinge der graciën godes al
137c
b)
hoer leven lanck Also dat sie die xxxiij iaer die sie daer na levede , over brachte
in groter vuricheit ende oetmodicheit. Want dese gracie ontfenck sie van gode
overmyds dat gebet hoers hilligen vaders here iohan brinckerinck· als sie vermoede.
2)
3)
- Op een tijt vragede hij hoer, waer van sie hoer getijde geholden hadde· sie
4)c)d)
5)
segede: ‘van sante Anthonis.’
Doe vragede hij hoer, of men ock ‘tedeum’ gelesen
6)
7)
8)e)
hadde· sie segede: neen ❘ men hadde ene nocturne geholden . Doe vragede hij
hoer, wat sie daer wt

a)
1)
b)
2)
3)
4)
c)

d)

5)
6)
7)

8)
e)

26 Maart 1419.
Verg. 11a: Dat dede dat grote bekennen (het diepe inzicht) ende dat overvlodige licht der
godliker graciën.
Geertruid ter Poorten is gestorven in 1452. Zie 138b.
waer van, van wien, d.i. van welken heilige. - Zie STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Syntaxis,
§ 199.
Zie STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 130, op ‘g e t i j d e n ’, en verg. KIL.: g h e t i j d e n ,
g h e t i j d g h e b e d e n , horariae preces, preces canonicae.
Met rooden inkt onderstreept.
Men onderscheidt zeven getijden, door mij opgegeven blz. 22, aant. e. Om het volgende
‘nocturne’ moet hier bij ‘[die getijde] van sante Anthonis’ gedacht worden aan de metten van
St. Antonius.
Niet Antonius van Padua, de Franciscaan (1195-1231), maar Antonius de abt, de ‘vader der
monniken’ (251-356). Deze is hier te lande een populair heilige geweest; zijn dag valt op 17
Januari. - Wat ons hs. aangaat, volgens 9c-d was Salomee Sticken gewoon jaarlijks ‘een
thonys verken (een Sint-Antoniusvarken) te mesten’ ten behoeve van de arme klerken te
Deventer. Zie MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 246 volg., en verg.
RÖMER, Kloosters en abdijen van Holland en Zeeland, afd. I, blz. 299.
gelesen, gebeden (na de nocturne, als slot van de metten). Zie de aant. bij ‘lesen’, 59a.
Lees: éne? Evenwel verg. in dezen zelfden zin de geschiedk. aant. bij ‘nocturne geholden’.
nocturne, nocturne. STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 168: n o c t u r n e
(hoofdbestanddeel der metten). Zie verder (ook voor het straks volgende ‘lexcen’) de aant.
bij ‘noctornen’, 102c.
In margine.
Is in de aant. bij ‘noctornen’, 102c, gezegd, dat de metten één of meer nocturnen bevatten,
die, welke in het begin der 15de eeuw te Diepenveen werden gehouden (dus ook de metten
van St. Antonius), schijnen slechts één nocturne gehad te hebben. Verg. t.a.p. de woorden:
in der noctornen. - Zeker is zulks evenwel niet; doch het is bekend, dat vóór Paus Pius V
(gest. 1572), den hervormer van het ‘Breviarium Romanum’ (verg. blz. 97, aant. a), te dien
opzichte buitengewoon groote verscheidenheid heerschte: niet alleen iedere diocese, maar
zelfs ieder gewest of iedere parochie huldigde eigen gewoonten.
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verstaen of ontholden hadde· doe segede sie hem wat wt der lexcen. Doe hij dat
1)
+
hoerde, waert die hillige vader alte blijde ende sprack wt enen vurigen ‖ herten
+
2)
137d
ende segede: ‘Suster, wildy soe merken wat gy leset, soe suldy wal merken wat
u noet is te doen· ende te laten Ende sult voert gaen van duchden tot duchden, hent
dat gy comet totten staete der vollencomenheit.’
- Sie hadde grote mynne ende begeerte tot zalicheit der zielen ❘ haddet in hore
macht geweest, sie solde geerne al die werlt hebben bekiert. Sie was ene van den
3)
hoer susteren , als daer yemant myt vremden luyden sprack. Ende als sij dan daer
4)
5)
werlike lude voer die vinsteren kreech, soe was si soe sorchvoldich den wat
guedes te leren ende in te prenten Als dat sij solden wanderen in den anxte godes
ende in sijnre mynnen· ende die x gebade te holden ende dier gelijck Ende onse
+
suete vrouwe te eren ende die hilligen ‖ lief te hebben· ende hijr mede dede sie
vaeke grote vrucht. Sie was oc soe vol barmherticheit tot allen armen menschen +138a
ende tot alle den genen die in lijden weren. Sie hadde soe grote mynne totten
doechden ende tot allen gueden werken, soe dat sie lange begeerde te leven, om
dat sie vele gueder werke ten love godes mochte doen. In aldus vuriger begeerten
ende gueder andacht quam onse lieve here tot hoer ende visijteerde sie. Want int
+
6)
iaer ons heren m cccc ende lij soe maeckte onse lieve heer ten diepenveen ene
grote hochtijt, soe dat hij vele van sinen bruyden toe huys haelde. Want hijr quam +1452
eenrehande sieckte· den enen wast in der sijt, den anderen in den rugge ende
+
sommygen inden hals Ende daer voeren ‖ wal hore xx mede hen tot horen
+
a)
138b
hemelschen brudegom ❘ daer sie ene van was, ende sie haddet in den hals .
7)
Ende als sie an deser sieckten bevallen was , doe genck sie tot onsen pater
b)
Ludolphus ende begeerde dat hij omme gods willen hoer bijcht wolde

1)
2)
3)

4)
5)
6)
a)

7)
b)

sprck.
merken, letten op, opmerken.
‘hoer suster’ (= hoorsuster), eene kloosterzuster, die de menschen hoort of te woord staat;
meer bepaald zij die als derde bij gesprekken van eene zuster met een vreemde tegenwoordig
is, toeluistert. Zie de aant. bij ‘hoersuster’, 38c, en verg. STELLWAGEN, Roomsche woorden,
blz. 160, op ‘l u i s t e r z u s t e r ’.
‘vinster’ (= venster), spreekvenster; Lat. fenestra locutorii. Zie de aant. bij ‘spreckvinsteren’,
9d.
Bijgeschreven.
maecke.
Verg. 81b, en zie 145c-163c: D i e s u v e r l i k e n d r o e m .... v a n d e r g r o t e r
b r u l o f t , d i e t e n d i e p e n v e e n w e s e n s o l d e . - Voor de hier beschreven ziekte
en voor het begrip ‘hochtijt’ (zie de vorige kolom) verwijs ik naar de ‘Inleiding’.
Zie blz. 156, aant. 1, en blz. 170, aant. 2.
Zie blz. 33, aant. c. - Waarschijnlijk is hij dezelfde als van wien gezegd wordt: frater Ludolphus
o

van Wilsem presbiter, quondam rector hujus domus obiit a . 1468 in die animarum (in het
o

‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’).
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1)

horen ende geven hoer onsen lieven heren , als hij dede. Doe genck sie opt
sieckhuys, ende in eenre corter tijt voer sie mit horen gemynden brudegom ter
ewiger rusten Hem daer steedelike te beschouwen van ansichte tot ansichte Int iaer
a)
+
b)
ons heren m cccc ende lij op sante kathrinen avent . Iohan ter poerten hadde noch
+
een ander dochter in der echt, ende hiet Alijt; dese dochter was van xj yaren,
1452
+
c)
doe sie den man kreech . Hoer vader haddet noede ge- ‖ daen, om dat sie noch
+
2)
138c
soe yonck was Mer hij en liet niet of, eer hij sie kreech om hoerre olders willen.
d)
3)
Het was een eerbaer rijck man, geheiten gerijt comhaer , gebaren van bomel . Hij
4)
e)
plach die praestye te verwaren · ende als hij dat

1)
a)
b)
c)

2)
d)

3)
4)

e)

‘enen onsen lieven H. geven’, eig. aan iemand de hostie geven, dus hem de communie
toedienen. - Verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 51, aant. 4.
Het sterfjaar 1352, opgegeven door MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 228, is eene
drukfout.
Sante kathrinen avent = de dag vóór St. Katharina (Katline ioncfrou), vallende op 25 November.
Verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. III, blz. 250.
‘Ten aanzien van den leeftijd dergenen, die tot de kerkelijke trouw mogten toegelaten worden,
heerschte de kanonieke bepaling, dat de bruidegom minstens veertien, de bruid althans twaalf
jaren oud moest zijn, een voorschrift dat door de burgerlijke wetgeving overgenomen werd’
(MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 5). - Hebben wij hier dus met eene
uitzondering te doen, of moet i.p.v. ‘xj’ gelezen worden b.v. ‘xij’?
hij, nl. de bruidegom.
Wat in dit hs. opgeteekend staat over Gerrit Comhaer en zijnen zoon Goswin of Gozen, is
hoofdbron geweest voor de belangrijke studie van den Hoogleeraar W. MOLL: Gozewijn
Comhaer, een Nederlander aan het hoofd der kerk van IJsland, uitgegeven eerst in de
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde,
2de reeks, dl. VI [Amst. 1877], blz. 48-110, en daarna, maar herzien en op sommige plaatsen
gewijzigd, in MOLL en DE HOOP SCHEFFER, Studiën en Bijdragen op 't gebied der historische
theologie, dl. IV, Amst. 1880, blz. 145-206.
bomel, Zalt-Bommel.
praesty (= proostie), proostdij; Lat. praepositura. STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 194:
p r o o s d i j of p r o o s t d i j (Het ambt, maar ook de woning van den proost); p r o o s t (dat
is de voorzitter van een kapittel). - Verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. I, blz.
315-317.
Tot toelichting van deze woorden maakt Prof. MOLL de volgende opmerking: ... waarom ik
veronderstel, dat hij ook ambtenaar bij het kapittel der Lebuïnus kerk zijner woonplaats zal
geweest zijn, belast met eenig opzicht over de kapittelgoederen, die onder het beheer van
den proost stonden’ (Stud. en Bijdr., t.a.p., blz. 147 volg.). - Gerrit Comhaer moet dus toen
te Deventer gewoond hebben. Hiermede stemt overeen een getuigenis in de Kronijk van
AREND TOE BOCOP (Codex diplomaticus Neerlandicus, uitgeg. door het Hist. Genootschap,
2de serie, dl. V, Utr. 1860), blz. 395, waar in een brief van 15 Mei 1392 met name genoemd
wordt zekere ‘Ghert Corshaer’ [d.i. blijkbaar Gerrit Comhaer], als een van de ‘burgers offte
inghesetten der stadt Deuenter, des vors. Stichtes ende bisdoems van Uttert’.
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ene corte tijt gedaen hadde· soe waert hij des bysschops van utricht, genoemt
1)
a)
frederijc van blanckenboerch , rentemeyster . Dese gerijt comhaer was een alten
gueden man ende een vrent alre gueder menschen· sunderlinge den susteren van
b)
diepen veen Want sijn wijf hadde hijr twie susteren , welck hij seer lief hadde. Ende
ock hadde hij seer lief onsen eerweerdigen vader here iohan brinckerinck ende was
+
2)
hem seer trouwe ‖ ende by stendich #x0358; sunderlinge doe hij dat cloester ten
+
3)
138d
diepenveen tymmerde. Ende als onse vader heer iohan begaen was omme gelt ,
soe plach hij gerijt comhaer toe te spreken. Ende sunderlinge op een tijt liende hij
4)
5)
hem c nobelen tot sijnre tymmerynge· ende hij dede dat die nederste stoelen int
choer gemaket worden· omdatter vele personen in mochten comen Ende dese
stoelen becoestichde hij selven. Dese twie, als gerijt comhaer ende alijt sijn wijf,
weren beyde seer eersame personen· ende leveden seer nader werlt· want sie
weren toe male rijke in tijtliken guede.
- Ende als sie dus lange tijt in groter weelden ende genoechten hadden geweest
6)
+
c)
❘ soe gevyelt dat bisschap vrederijc van utricht voer staveren lach om dat te wynnen
+
Daer ‖ hij voel guedes om verteerde·
139a

1)

a)

b)
2)
3)
4)

5)
6)
c)

Eigenlijk: blanckenheym. - De vorm ‘blanckenbo(e)rch’ komt evenwel meer voor, o.a. in de
Colacien v. Claus v. Euskerken, fol. 154v (Arch. v.h. Aartsbisdom Utrecht, dl. XXVIII, blz. 35):
Vrederick van Blanckenborch.
Namelijk van Salland, waar Gerrit Comhaer rentmeester geweest is van 1394 tot 1397 (Stud.
en Bijdr., t.a.p., blz. 148). - In de Kronijk van ARENT TOE BOCOP, blz. 382-394, kan men over
Salland met de hiertoe behoorende steden, dorpen, kloosters, enz., ook over het
rentmeesterschap aldaar, de noodige aanwijzingen vinden. Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl.
I, blz. 64, aant. 2.
Swene (gest. in 1439) en Geertruid (gest. in 1452). Zie over de eerste 136a-137a, over de
tweede 137a-143c (eigenlijk tot 138b).
Zie de aant. bij ‘bystandich’, 136b.
‘begaen sijn om gelt’ (ook 117c), in geldverlegenheid zijn.
‘nobel’, benaming van verschillende gouden muntstukken, oorspronkelijk in Engeland geslagen,
doch ook hier te lande zeer algemeen; KIL. semiaureus, nummus quinquaginta stuferorum
pretio aestimatus, vulgo nobilis. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: n o b e l e
(n a b e l e ), eine (urspr. engl.) Goldmünze. - Zie verder het Mnl. Wdb. op ‘n o b e l ’.
‘doen’, veroorzaken, bewerken.
De schrijfwijze ‘bisschap’ (Oostmnl. vorm) komt nog voor 22d en 23a.
Frederik van Blankenheim heeft in het begin zijner regeering (1393-1423) verschillende
oorlogen gevoerd: eerst met Reinoud IV, burggraaf van Koevorden, vervolgens met de
Groningers, en daarna met de Friezen van Stellingwerf en Schoterland, ‘waaraan in 1408 bij
verdrag een einde werd gemaakt’ (Stud. en Bijdr., t.a.p., blz. 156). - Zie vooral de monographie
van Dr. L.C.M. SCHMEDDING, S.J.: De Regeering van Frederik van Blankenheim, bisschop
van Utrecht, Leid. 1899 (Acad. proefschrift), waar in het hoofdstuk H e t h e r s t e l d e r
l a n d g r e n z e n (blz. 69-111) de eerste krijgsbedrijven van dezen prelaat uitvoerig zijn
beschreven.
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1)2)

ende daer hem gerijt comhaer vele van sijns selves guet toe verleyde . Ende een
3)
tijt lanck daer na, als die reyse geëyndet was· soe eyschede gerijt dat sijne weder.
Doe genckt hem mytten bisschop, gelijck alst den vrenden godes pleget te gaen·
a)
4)
want den onse lieve here mynnet, den castyt hij . Want die bisschop en wolde hem
niet weder geven· mer hij vervolgede hem ock· also dat hij heymelijc wt den lande
5)
b)
toech ende vloe in denemarken . Ende als hij daer ene corte tijt geweest hadde,
c)
soe gaf hem onse lieve here gracie, alsoe dat hem die conynck van denemaerck
+
6)
seer lief kreech ende in weerdicheit hadde Ende maekede hem sinen muntenaer ,
+
7)
139b
want hij constich was in goltsmeden. Die of- ‖ ficie der munten dede hij
8)
rechtverdelijc, also dattet hem daer geluckelijc mede genck· ende waert weder
d)
rijke ende zalich. Onse lieve here die provet die sine in den aven des lijdens · mer
hij en verlaet sie niet int eynde. Ende als hij daer een wijltijdes geweest hadde, soe
quam hij weder toe deventer ende besach, hoet myt sijnre huys vrouwen ende myt
sinen vrenden was. Ende als hij hijr ene corte tijt geweest hadde· soe toech hij weder
9)
10)
omme· ende liet hem sijn huysvrouwe eerlike ende staetelike na brengen. Ende
als sie daer quam mytten vrenden die sie daer brachten, so worden sie eerlike
ontfangen· ende die conynck hadde sie beyde seer lief.
+
- Gerijt comhaer hadde een wijf voer gehad; daer hadde hij ‖ alten
+

139c

1)

2)

3)
a)
4)
5)
b)
c)
6)

7)
8)
d)
9)
10)

verleyde (verl. tijd van ‘verleggen’), verstrekte, uitgaf, betaalde. KIL.: v e r l e g g h e n , q.d.
v e u r l e g g h e n , erogare, exponere, expendere pecunias, suppeditare, praerogare,
repraesentare.
‘De goudsmid deed dus wat middeleeuwsche goudsmeden niet zelden deden en thans de
bankiers doen: hij bezorgde zijn patroon op meer of min gunstige voorwaarden gelden uit
anderer of eigen beurs, natuurlijk op hoop van zekere winsten’ (Stud. en Bijdr., t.a.p., blz.
157).
reyse, tocht, krijgstocht; bij uitbr. oorlog.
Hebr. XII: 6a. Verg. Apoc. III: 19.
Lees: woldet?
Zie over de vervoeging van het werkwoord ‘vlien’ (vluchten) STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk.,
Etymologie, § 206 en 207.
Zie over den tijd, waarop Gerrit Comhaer het vaderland heeft verlaten, de Stud. en Bijdr.,
t.a.p., blz. 158.
Erik van Pommeren of Erik XIII, die in 1412 Koningin Margaretha is opgevolgd als vorst over
het vereenigd koninkrijk Zweden, Noorwegen en Denemarken,
muntenaer (= muntenare, hetz. als ‘munter’), hij die het recht heeft geld te slaan of te wisselen;
vandaar zoowel muntmeester als bankier. Hier het woord te nemen in de eerste beteekenis.
- LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: m u n t e r , Münzer, der das Recht hat zu münzen
oder von der Obrigkeit dazu bestellt ist (Münzmeister); jeder Geldwechsler oder Geldhändler.
constich, bedreven, ervaren.
dat (einde reg.) det.
Zie 134c; verg. 58c.
eerlike, overeenkomstig haren stand.
staetelike, deftig.
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1)

a)

lieven sone by, die genoemt was goesen comhaer . Dese waert een devoet
2)b)
c)
3)
cathuser in brabant ❘ ende brachte in dat cloester wal lx hondert cronen . Dese
d)
goddienstige brueder goesen was lange tijt prioer in dat cloester Ende een deel
e)f)
yaren voer sijnre doet waert hij bysschop in ijslandt . Doe hij noch prior was in sijn
cloester, soe toech hij op

1)

a)
2)

goesen (= gosen, gosin), Goswin, Gozen. Zie over de afleiding en de beteekenis van dezen
naam het Mnl. Wdb. op ‘Gosin’, en VERDAM, Uit de geschiedenis der Nederlandsche taal, 2de
uitg., Dordr. 1902, blz. 129.
Zie over Goswin Comhaer, behalve MOLL's studie: ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 148, aant.
3, en COPPENS, Alg. overzicht der kerkgesch. v. Noord-Nederland, 2de uitg., blz. 274-275.
cathuser (verg. 144a: catuyser), Karthuizer. - Zie over de syncope van ‘r’ vóór ‘t’ in sommige
woorden VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 200 (§ 129, g) en STOETT, Bekn. Middeln.
o

b)

c)

3)

Spraakk., Etymologie, § 58, n . 6.
Voor het gunstig oordeel over de Karthuizers in de ME. (hier: een devoet cathuser; 144a: een
hillich catuyser) verwijs ik naar de Colacien v. Claus v. Euskerken, fol. 115r (Arch. v.h.
Aartsbisdom Utrecht, dl. XXVII, blz. 416) en naar ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 9; dl. II, blz.
334 volg.; dl. III, blz. 238.
In het klooster van de orde der Karthuizers te Zeelhem bij Diest. Dit klooster, aan St. Johannes
Baptista gewijd, is in de eerste helft der 14de eeuw gesticht, in 1582 verbrand en later prachtig
hersteld. Zie Stud. en Bijdr., t.a.p., blz. 152.
‘crone’, benaming van allerlei gouden en zilveren (oorspronkelijk Fransche) munten, waarop
eene koningskroon was afgebeeld. ‘Nog heden is de kroon als muntstuk in enkele landen in
o

d)

gebruik, b.v. in Denemarken’ (Mnl. Wdb. op ‘c r o n e , 1ste art., n . 5’ - dl. III, kol. 2132 -),
waar zij = 100 öre is en eene waarde heeft van ongeveer 65 cents ten onzent.
In de ‘Losse aanteekeningen’, gevoegd bij het ‘Afschrift Acquoy’, wordt medegedeeld, dat
Goswin Comhaer tegenwoordig is geweest bij de insluiting op 1 (lees: 2) September 1414
van het Windesh. mannenklooster Bethlehem (‘Domus B Mariae in Bethlehem’) bij Leuven,
in het bisdom Luik, volgens PETRUS IMPENS, Chronicon Bethleemiticum, lib. III, art. 2 [in het
o

e)

f)

‘Compendium’ door J. Hoyberge (ms. n . 1278 der Bibl. royale te Brussel, p. 89)]: Authoritatem
Capituli nostri generalis praesentabant Venerabiles Priores Viridisvallis, Rubeae vallis, et de
Corssendoncq. Aderat et Venerabilis Pater Dominus Goeswinus Conchaer Prior
Carthusiensium in Zeelem, postea factus Episcopus scolotensis [i.e. van Skalholt] in Jislandia
prouincia Daciae. Qui omnes vt Commissarij inclusionis professionem fratrum erant suscepturi.
- Zie over het genoemde klooster Bethlehem ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 56-59.
Gedurende ongeveer tien jaren, van 1435 tot 1445, is hij bisschop geweest van Skalholt, ‘in
het zuid-westen van IJsland, niet ver van de altijd dreigende Hekla’, eene plaats, ‘door reizigers
onzer eeuw beschreven als een armzalig gehucht van eenige bouwmanswoningen, die slechts
op zekeren afstand een aangenaam voorkomen hebben. Niets herinnert er aan, dat hier
voormaals de zoogenaamde hoofdstad des eilands bestond, vanwaar des konings landvoogden
hunne verordeningen en de bisschoppen hunne synodale besluiten uitvaardigden’ (Stud. en
Bijdr., t.a.p., blz. 168).
Het ‘Afschrift Moll’ heeft hier de volgende aant. in margine: In het Archief der stad Zutphen
werd mij getoond het Necrologium van het klooster Adamanshuis ter genoemder stede, in
welk Hs. onder anderen ingebonden is in een zeer klein-formaat een stuk, zijnde een aflaat
voor de zusteren van Adamanshuis, van ‘Goswinus, biscop der kercken van Schaloten in
IJslander’ (sic!). - Verg. ARNGRIMUS JONAS, Brevis commentarius de Islandia, Havniae, 1593,
p. 63, en Rerum Islandicarum libri III, Hamb. 1610, p. 137. Zie Stud. en Bijdr., t.a.p., blz. 191
volg.
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een tijt tot sinen vader in denemarken. Ende als hij daer quam, soe sat sijn vader
als of hij wat schrijven wolde· doe vragede hij hem, wat hij schreve. Hij antwoerde·
1)
a)
‘ic schrijve of teykene die hondert nobelen die ic ten diepenveen gelient hebbe.’
+
Doe segede hij ❘ ‘neen vader, schrijvet niet “gelient”, mer “gegeven”’. Die vader
+
segede: ‘ick ‖ hebt hem gelient ❘’ hij segede: ‘neen vader, niet “gelient”, mer
139d
“gegeven”’. Noch segede hij derdewerf: ‘ic hebbet hem gelient ❘’ die sone
antwaerde· ‘neen vader, schrijft “gegeven”’. Aldus verwan hij sinen vader, dat hij
schrief· ‘ic hebbe ten diepenveen gegeven c nobelen.’
2)

- Over een deel iaren hijr na soe quam gerijt hijr weder int sticht om sine vrende
te visitieren ende om sijn tijtlike guet, dat hij by bomel hadde liggen. Soe gevyelt
dat hij by onsen vader heer iohan brinckerinck quam; doe spreken sie vrentelike te
samen - want sie malcanderen seer lief hadden - Also dat hij onsen vader noch c
nobelen liende.
- Hijr en baven soe plach hij alle yaer sine geestelike vrende te besorgen myt
+
sunderlingen gaven· Mer baven al diepenveen. Want hij ‖ plach hijr alle yaer te
+
3)
4)
140a
senden vij tonne vissches, soe dat diepenveen niet besorget en drufte wesen
voer visch· also lange als gerijt levede. Hij hadde soe groet betrouwen in der suster
5)
gebet; want als hij in last was of in perijkel der zee Alst dan quam ter mydder nacht
ende hij dan ergent gheluyt der clocken hoerde Soe verhief hij sijn stemme myt
groter vroelicheit ende troeste sijn gesellen, seggende: ‘Weest wal gemoet; nu
bidden die hillige susteren van diepenveen soe trouwelijc voer my·’
- Als gerijt comhaer ende Alijt sijn huysvrou een deel yaren in denemarken gewont
hadden, soe dede onse lieve heer sinen willen myt gerijt

1)
a)
2)

‘teykenen’ (= tekenen), opschrijven, noteeren. Verg. blz. 190, aant. b, al. 3.
Zie 138d.
Over (van een tijdpunt gezegd dat nog komen moet), Na. Zie Mnl. Wdb. op ‘o v e r , 1ste art.,
o

3)
4)

5)

I, n . 6, b’ (dl. V, kol 2068-'69).
sende.
drufte (met metathesis voor ‘durfte’, naast ‘dorfte’, verl. tijd van ‘dorven’), behoefde. Zie over
de vervoeging van het werkwoord ‘dorven’ VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 289-300,
passim; STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Etymologie, § 232-244, passim.
last, nood, gevaar. Verg. onze tegenw. uitdr. Holland in last, d.i. Holland in nood. - Zie verder
o

het Mnl. Wdb. op ‘l a s t , n . 4’.
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a)

+

comhaer ❘ ende haelde hem wtter tijt Om hem te lonen der groter guedertierenheit
die hij den cloes- ‖ teren ende den geesteliken luyden bewesen hadde om sijnen +140b
willen.
- Doe gerijt comhaer gestorven was, doe liet bysschop frederijc synen sone here
1)
goesen comhaer lx heren pont volgen van sijns vader guet Ende dat gaf here
2)
goesen diepenveen wal vij yaer over te gebruken. Hijr en baven so gaf hij ons enen
3)
4)
schonen kelic ende noch ander cleynoet ❘ so dat hij diepenveen seer trouwe was
in al dat hij vermochte. Hij was een devoet bysschop in ijslant; ende waer dat hij
5)
6)
reysede wijde ende sijde· hij droech altoes sine celle myt hem in sijnre herten Dat
seer groet was van sulken man, die in also groten staete was. Het was een cloeck
+
wijs verstandel man ❘ ende sochte Ihesum cristum in al sinen bedrij- ‖ ve, in wes
+
b)
140c
anxte ende mynnen dat hij levede . Ende hij eynde sijn leven in overvloedigen
c)d) +
gueden werken Int iaer ons heren m cccc ende xlvij op sante margrieten avent .
+
- Als iohan ter poerten vernamen hadde dat gerijt comhaer wtter tijt gevaren
1447
7)
was· soe liet hij sijn dochter alijt van daer halen, die doe weduwe was Ende en
mochte niet lijden dat sie was in dat vreemde lant wt horen vrenden. Soe sende hij
e)
lutgert sijn huysvrou daer heen myt sommygen eersamen personen· om hore
8)
beyder dochter te halen ❘ wattan datmen sie daer geerne beholden hadde Want
sie was een guedertieren

a)
1)
2)

Gerrit Comhaer is waarschijnlijk in 1417 of 1418 gestorven. Zie Stud. en Bijdr., t.a.p., blz.
160.
‘herenpont’, verklaard in het Mnl. Wdb.: eene door den heer geslagen munt, een pond vlaamsch
(?).
over (als uitdr. van uitbreiding in den tijd), door, achtereen, lang. Zie Mnl. Wdb. op ‘o v e r ,
o

3)
4)
5)
6)
b)
c)
d)

7)
e)
8)

1ste art., II, n . 3’ (dl. V, kol. 2090).
kelic (= kelc), miskelk.
cleynoet (= cleinoot), als collectief gebruikt in de bet. voorwerpen van waardè (van goud,
zilver, enz.), kostbaarheden.
celle, (bid-)cel.
hij droech - herten, d.i. hij keerde altijd tot zichzelven in, was voortdurend in het gebed
verzonken.
Zie Stud. en Bijdr., t.a.p., blz. 167-179, waar eene uitvoerige beschrijving voorkomt van de
werkzaamheid en de beteekenis van Goswin Comhaer als bisschop van Skalholt.
Sante margrieten avent = de dag vóór St. Margarita, St. Margriet (20 Juli).
Goswin Comhaer is gestorven ‘in een Karthuizerklooster’ (COPPENS, Alg. overzicht der
kerkgesch. v. Noord-Nederland, 2de uitg., blz. 275), ‘“suos inter Carthusianos” .., waaruit wij
opmaken, dat hij zich in zijn convent te Zeelhem bevond, of in het klooster zijner orde te
Aarhuis in Denemarken, toen de laatste ure voor hem sloeg’ (Stud. en Bijdr., t.a.p., blz. 185).
van daer, nl. uit Denemarken. Zie 140a.
Zie 136b.
wattan dat, ofschoon. Andere voorbeelden van bijwoorden of bijwoordelijke uitdrukkingen,
die, met ‘dat’ verbonden, tot voegwoorden worden, vindt men in het Mnl. Wdb. op ‘dat, 2de
o

art., n . 3’ (dl. II, kol. 85 volg.).
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1)

+

vrouwe ende seer voldadich ende rijke, want sie hadde wal ridder guet ende en
+
2)
140d
hadde giene kinder. Sie ‖ toech dan mytter moder ende waert eerlike toe
3)
deventer gebracht in hoers vader huys Daer sie voert bleef mytter wone myt hoeren
vader ende moder ❘ welck dat beyde leveden als geestelike menschen. Mer alijt
hoer dochter was vol werldes ende levede na hore genoechten, dat hoer olders wal
4)
5)
6)
anders genamen hadden Want dat sie soe lange yaren gepleget hadde, daer
en was sie also haestelic niet of te brengen. Nochtans al wast dat sie aldus werlick
7)
ende wtwendich was· sie hadde nochtans geestelike ende guede luyde in groter
+
weerdicheit. Int iaer ons heren m cccc ende xix, doe onse vader here iohan
+
brinckerinck in sijnre lester sieckten lach ende seer cranck was, soe waert hij
1419
+
a)
denckende op die c nobelen die hem gerijt comhaer lestwerf ‖ gelient hadde ·
hijr was hij seer mede begaen ende hadde daer vele becummernisse van in sinen +141a
herten, ende men en conde nauwe wal verstaen wat hij meende. Doe stont iohan
ter poerten niet veer van hem; soe genck hij wat naerre ende verstont daer wat van
❘ ende genck haestelijc ende haelde sijn dochter alijt daer by. Ende als sie daer by
quam, soe verstont sie daer ock wat van ende merckede dat hij becummernisse
van dat gelt hadde. Doe segede sie wt enen vollen herten· ‘here, weest te vreden
ende onbecummert; ic schelde u die c nobelen quijt, die u gerijt comhaer gelient
b)
heeft.’ Doe dit geschiet was, doe ruste hij te hant suetelijc in onsen lieven heren .
8)
+
- Onse lieve here en laet niet ongeloent soe wat om sijnre mynne willen gedaen
+
9)
141b
wort Als hijr wt te ‖ merken is. Want allentelken soe

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
a)
b)
8)
9)

‘sie was seer voldadich’, zij bewees (anderen) gaarne een dienst, deed hun gaarne genoegen.
LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: vuldêdich, Genuge leistend, genügend, en v u l d â t ,
f. Genugthuung, satisfactio. - Het woord ‘voldadich’ komt in ons hs. nog eenmaal (146c) voor.
Zie blz. 41, aant, 10; ook blz. 266, aant. 9.
Hier (evenals 141c): mytter wone; elders (b.v. 24d): mytter wonne.
o

genamen (=genomen), gewenscht, gewild? Verg. Mnd. Wdb. op ‘nemen, n . 14’.
Misschien zijn na ‘hadden’ (einde reg.) één of meer regels uitgevallen: het volg. redengevende
‘Want’ past niet in het verband.
‘plegen’ (trans., met den 4den naamv. der zaak), doen, in practijk brengen. Verg. de Werken
van Jan van Ruusbroec, dl. IV, blz. 149: op dat si hare quaetheit bedecken ende te bat pleghen
moghen; ook blz. 260: Want nu vele menschen pleghen werke der doechde sonder doecht.
Verg. blz. 174, aant. 4.
Zie 139d.
Johan Brinckerinck is, gelijk reeds meer dan eens door mij werd medegedeeld, gestorven 26
Maart 1419.
ongeloent (= ongeloont), onbeloond, zonder loon.
allentelken (deze woordvorm komt in dit hs. alleen hier voor), langzamerhand. Zie Mnl. Wdb.
op ‘a l l e n t e l e n ’.
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bereyde hij alijt comhaer enen wech, daer hij sij mede tot hem mochte doen comen
Als hij sijn wtvercarnen pleget, die hij tot sijnre gloriën vercaren heeft. Want onse
a)
lieve here haelde iohan ter poerten horen vader wtter tijt , den sie seer lief hadde
Dat een alten gueden man was, den alle guede menschen lief hadden· beyde
b)
geestelijc ende werlick Ende was bekiert van meister gerijt die groete · ende hadde
diepenveen ende ander geestelike luyde seer trouwe geweest myt raede ende myt
c)
dade .
- Als dese twie weduwen aldus berovet weren, soe bleven sie soe te samen sitten
1)
+
ende leveden eerlijc aldus iiij yaer lanck. Die moder was te male een alten
+
goddienstigen vrouwe Mer ‖ hoer dochter alijt henc der werlt een groet deel an
141c
Mer nochtans niet soe seer, als of sie alsulken moder niet gehad en hadde. Noch
soe bereyde onse lieve here Alijt den wech wat naerre tot hem te comen.
d)
2)+
- Int iaer ons heren m cccc ende xxvij soe waert deventer in terdict gelecht van
+
3)
4)
5)e)
1427
bisschop van culenborch ende rodolphus van diefelt ,

a)
b)
c)

1)
d)

2)

3)
4)
5)
e)

Uit het vervolg blijkt, dat Johan ter Poorten in 1423 is gestorven. Verg. Stud. en Bijdr., t.a.p.,
blz. 161.
Zie 136b.
Ms. 8849-'59, fol. 28v (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 326) noemt Johan ter Poorten
een ‘defensor’ der devoten, ‘qui eciam sua probitate et industria plerosque alios viros ac
mulieres ad fauorem et dilectionem deuotorum facillime inducebat’.
eerlijc (= eerlike), op eene brave, edele wijze; dus als rechtschapen menschen.
Verg. 64d (blz. 125): Alst wal scheen int iaer ons heren m cccc ende xxv, doe al dat sticht
van utricht was in terdick. Zie ook DUMBAR, Analecta, tom. I, p. 72 (hierbij in aanmerking te
nemen MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. I, blz. 186, aant. 3) en p. 77. - Doch
in hs. G, bl. 31, wordt weder een ander jaartal opgegeven: Hier omme in den iaer ons heren
m cccc ende xxvj Verhengedet onse lieue here dat hier ene groete tribulacie op stont in den
stichte van wtricht Als dat op wtricht op amersfoert ende voert opt overstichte van wtricht
intterdict gelecht waert.
‘in terdict’ (= interdict, ‘in terdick’, 64d - blz. 125 -) is eene bijwoordelijke uitdr., beteekenende
onder interdict. Voor het begrip ‘interdict’ verwijs ik naar STELLWAGEN, Roomsche woorden,
blz. 141, op ‘i n t e r d i c t i e ’, en blz. 101, op ‘b a n ’ (De ban, banvloek of excommunicatie,
onderverdeeld in: de Kleine en de Groote ban, naargelang iemand de nadering tot de H.H.
Sacramenten, of alle gemeenschap met de Kerk werd ontzegd. Werd de Groote Ban over
eene heele landstreek uitgesproken, dan heette dit interdict). - Over de invoering en den aard
der kerkstraffen ‘ban’ (excommunicatio) en ‘interdict’ (interdictum) raadplege men MOLL,
Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 169-178 en blz. 178-184.
Vermoedelijk is hier uitgevallen de voornaam ‘sweeder’ (27b) of ‘swieder’ (24b).
Lees: Om? Zie 64b (blz. 125).
diefelt, d.i. Diepholt.
‘De prelaten, die onze voorvaderen met hunne interdicten kwelden, waren behalve de pausen,
de aartsbisschoppen van Keulen, onze bisschoppen en hunne aartsdiakenen of proosten,
vooral de dekens en niet zelden de kapittelen, inzonderheid die van Utrecht’ (MOLL, Kerkgesch.
v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 181).
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a)

die namaels bisschop van utricht waert . Doe quam lutgert ter poerten ten
b)
diepenveen mytter wone myt hoere dochter alijt omme den ban te vlien . Ende als
sie hijr twie yaer te samen gewont hadden, soe waert die guede vrouwe ter poerten
+
te maele sieck. Doe begeerde sie daer bynne te wesen ende int slot te sterven.
Ende om dat ‖ sie niet te vreden en conde wesen, eer sie daer bynnen was, soe +141d
1)
vercreech siet .
c)
- Sie quam hijr bynnen na onser vrouwen lichtmysse · ende doe het genaeckte
d)
2)
der gecker tijt , als den vastelavent Soe was die guede moder soe seer besorget
voer hoer dochter Alijt, die noch buten den slate

a)

b)

1)
c)
d)

2)

Zweder van Kuilenburg (gest. 22 September 1433) heeft den bisschopszetel ingenomen tot
1432. ‘Acht jaren was hij de wettige Bisschop geweest; maar slechts weinig maanden had
hij zijn bestuur kunnen uitoefenen’ (COPPENS, Alg. overzicht der kerkgesch. v. Noord-Nederland,
2de uitg., blz. 341). Zijn opvolger Rudolf van Diepholt (benoemd 10 December 1432) is
gestorven 24 Maart 1455, na eene wettige regeering van drie en twintig jaren (zie COPPENS,
a.w., 2de uitg., blz. 340 en 347). - Verg. boven, blz. 126, aant. a.
Verg. de Geschiedenis der Christelijke kerk in Nederland, in tafereelen, dl. I, blz. 366 volg.
(in J.M. ASSINK CALKOEN, Scheuring in het bisdom van Utrecht). Deze schrijver heeft voor
zijn opstel gebruik gemaakt van hs. G, bl. 31-44: Hoe (dat) die zusteren verdreuen worden,
een verhaal, waarschijnlijk nauw verwant met het Latijnsche De expulsione sororum ex
dauentria in ms. 8849-'59, fol. 179v-183r.
Het interdict, dat te Deventer in de eerste plaats de Broeders en Zusters van het Gemeene
Leven getroffen en hen gedwongen heeft de stad te verlaten, zal ongetwijfeld ook anderen
bewogen hebben zich naar elders te begeven: met name Lutg. ter Poorten heeft met hare
dochter Aleid een onderkomen gezocht in het klooster te Diepenveen, waar zij gedurende
twee jaren ‘te samen’ gewoond hebben, ‘buten den slate’ (141d), d.i. zooals het genoemd
werd, ‘extra clausuram’.
In 1432 is het interdict opgeheven. Zie hs. G, bl. 42; BUSCH, Chron. Wind., p. 144 (ed. Grube,
p. 334 seq.); DUMBAR, Analecta, tom. I, p. 77; H.J. ROYAARDS, Geschiedenis van het
Christendom en van de Christelijke kerk in Nederland, gedurende de Middeleeuwen, dl. II,
Utr. 1853, blz. 83.
vercreecht siet. Verg. nement siet, 6b; verboedent siet, 92c.
2 Februari. Zie GROTEFEND, Zeitrechnung, Bd. I, S. 64; REINSB.-DÜRINGSFELD, Calendrier
Belge, I, 88; verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. III, blz. 241.
Niet ten onrechte werd door devote Christenen onder onze voorgeslachten de vastenavond
‘die gecke tijt’ genoemd. Zie MOLL., Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. III, blz. 217
volg.
vastelavent (= vastelavont, naast ‘vastenavont’), vastenavond. Voor de wisseling van ‘l’ en
‘n’ verg. ‘Asschel(en)woensdach’ naast ‘Asschen(en)woensdach’, Mnl. ‘werkeldach’ naast
Ndl. ‘werkendag’, enz. Het woord ‘vastelavont’ is dialectisch nog in gebruik. - Zie ook ACQUOY,
Kl. te Wind., dl. I, blz. 200, aant. 6.
Zie STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 214, op ‘v a s t e n a v o n d ’, waar het woord in
drie beteekenissen opgegeven wordt; verg. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb. op
‘v a s t e l a v e n t ’ en op ‘v a s t e l a v e n d e s -avent’.
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was Om dat sie anxt hadde dat sij toe deventer solde gaen ende vermaken hoer
mytten vrenden.
1)
- Sie was een lanck heerlic persoen· ende ene staetelike vrouwe na der werlt.
2)
Ende sij en was doe noch niet seer ynwerts gekiert , soe dat die moder seer
3)
sorchvoldich voer hoer was Want hoer vrende hadden hoer seer lief; want waer
a)
+
sie was, daer was een huys vol vrouden . Hoer guede moder en conde niet rusten
ende en liet niet of, ‖ eer dat sie sij int slot hadde by hoer. Ende sie vervulde die +142a
4)
begeerte hore moder, al wast hore naturen seer contrary · alst geen wonder en
5)
was Want sie hore naturen overvloedelike genoech plach te wesen in al hore
6)
begeerten· ende dat wal becande in den slate niet te vinden. Aldus quam alijt by
hoer moder, daer hoer die guede moder alte seer van verblijde· ende dat wal myt
7)
b)
rechte, want sie enen groten roef gevangen hadde . Doe bleef die guede moder
voert in vreden. Sie was een alten devoeten ende goddienstigen vrouwe· ende
8)
9)
hadde alten edelen herte alle dinck int guede te nemen ende ten besten te trecken .
Ende seer genoechsem ende dancber was sie in allen dingen, die sie behoefde
+
Ende lijdsam ende sachtmodich in hore sieckten. Ende myt ‖ veel gueder werken
+
is sie gevaren
142b

1)
2)

3)
a)
4)
5)
6)
7)
b)

8)

Sie, d.i. de dochter Aleid.
‘hem ynwerts kieren’ (= hem inwaerts keren) is een term der devoten, beteekenende zich
met zijn gemoed bezig houden, een schouwend leven leiden; de uitdr. komt overeen met
‘hem inwaerts geven’ (zie MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz. 289 en 290). - Verg., wat het
tegenovergestelde aangaat, 1c: soe began sie hoer wtwerts tè kieren (zich tot het wereldsche
te wenden, zich daaraan over te geven).
hadde.
Verg. Pred. VII: 4, waar sprake is van ‘het huis der vreugde’, en Jes. XXXII: 13, waar voorkomt
‘op alle vreugdehuizen’ (Vulg. super omnes domos gaudii).
‘der naturen contrarie sijn’ is een term der devoten, herhaaldelijk in dit hs. voorkomende. Zie
b.v. 34d, en verg. 6a.
‘genoech sijn’ (term dev., hier met den 3den naamv. der zaak), voldoen; Lat. satisfacere. De
meer gewone uitdr. is ‘genoech doen’. - Verg. blz. 29, aant. 3.
‘bekennen’, weten.
roef (= roof), buit.
Verg. de Colacien v. Claus v. Euskerken, fol. 150v-151r (Arch. v.h. Aartsbisdom Utrecht, dl.
XXVIII, blz. 31): doe hij [nl. Joh. Brinckerinck] Diepenveen tymmerde, doe seechde hij, dat
hij onsen lieven Heren een roefhuys tymmerde. - Deze plaats wordt opgehelderd door ms.
8849-'59, fol. 32r (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 333): Arcem predatoriam construo
Deo, ut exinde a faucibus demonum animas eruere valeam. Zie ook LINDEBORN, Hist.
episcopatus Daventr., p. 164.
‘iet int guede (= goede) nemen’, iets goed opnemen; ook genoegen met iets nemen, zich in
o

iets schikken. Zie Mnl. Wdb. op ‘n e m e n , n . 14’ (dl. IV, kol. 2324 volg.) en op ‘g o e t , 3de
o

9)

art., n . 2’ (dl. II, kol. 2043).
‘iet ten besten trecken’ (hetz. als ‘iet int beste slaen’, het tegenovergestelde van ‘iet in arge
keren, trecken’), iets in een goeden zin opvatten of uitleggen.
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tot horen gemynden schepper hem te laven in ewicheit. Sie starf int yaer ons heren
a)
b) +
m cccc ende xxx op sante gertruyden dach inder vasten .
+
- Alijt hoer gemynde dochter bleef volherdich in horen gueden opset na hore
1430
moder doet Ende genck voert in allen duchden· also dat sie myt groter vuricheit
1)
begeerde die hillige oerde sante Augustijny ons vaders· ende vercreech sie myt
2)
groter bede . Sie waert gecleedet conversynne int iaer ons heren m cccc ende xxxij
c)
+
op onser vrouwen baetschap in der vasten Ende sie hielt hoer oerde seer trouwelijc
+
ende was horen oversten onderworpen in alre oetmodiger onderdanicheit ende
1432
+
gehoersamheit. Sie was seer schemel ende mynlick onder ‖ horen mede susteren.
Men mach wal van hoer seggen ❘ dat onse lieve here van ene leuwynne gemaket +142c
hadde een sachtmodich lammeken Dattet myt groten wonder was an te sien van
den genen die sie voermaels gekant hadden· dat sie tot sulken staet ende leven
d)
was gecomen. Dit was die verwandelinge der rechter hant godes · sonder wes
gracie dit onmogelijc hadde geweest. Sie was seer cleyn ende oetmodich in hoer
3)
selven: soe wat sij dede· dat dede sie myt oerlof , hoe cleyne dattet ock was.
4)
- Seer vlijtich was sie op hoer werck · ende en liet hoer niet duncken dat sie hijr
5)
groet guet gebracht hadde Mer sie gelijckte hoer in allen dingen horen mede
+
susteren in alre nederheit. Die susteren segeden ‖ hoer ondertijden dat sie solde
+
6)
7)
142d
gaen ende vertreden hoer wat: dat moste sie wal doen. Dit deden die susteren
van barmherticheit, want sie soe vele nader naturen plach te hebben. Soe antwoerde
sie: ‘ic moet myn broet wynnen·’ soe segeden sie weder ❘ ‘gy hebt hijr genoech
gebracht.’ Sie segede schemelike weder: ‘dat heb ic al om gods willen over gegeven·
ende byn arm mytten anderen susteren.’ Dit overgeven was alsoe voer gode· ende
hoert toe allen geesteliken menschen die onder gehoersamheit staen.
- Sie was seer ingekiert tot onsen lieven heren· als sie inden choer was onder
den getijden ende onder mysse, soe was sie soe devoet ende ynnich

a)
b)
1)
2)
c)
d)
3)
4)
5)
6)
7)

o

o

In het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’ wordt Lutg. ter Poorten (‘a . 1430 obiit’) opgegeven onder
degenen, die‘sin ungecledet gestorven int beslot’.
17 Maart. Zie GROTEFEND, Zeitrechnung, Bd. I, S. 74, op ‘G e r t r u d e n t a g ’, folg., en verg.
MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. III, blz. 252.
Met rooden inkt onderstreept
‘met groter bede(n)’, op dringend verzoek.
25 Maart.
Deze uitdr. is ontleend aan Ps. LXXVI: 11, waar de Vulg. heeft: haec mutatio dexterae Excelsi.
- Verg. blz. 69, aant. 12.
myt oerlof; vul aan: hore oversten.
Gedacht moet worden aan de practische kloosterwerkzaamheden, door haar als conversin
te verrichten.
‘hem geliken’ (hetz. als het intrans. geliken), gelijken op, overeenkomen met.
‘hem vertreden’, zich vertreden (gelijk ook wij nog zeggen), wandelen.
moeten, mogen, de vrijheid hebben.
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1)

2)

+

tot onsen lieven heren Ende hadde hoer soe sijde neder geslagen · dat die susteren
+
diet segen, hem ‖ daer te bet van voelden. Ende sie hadde grote mynne ende
143a
begeerte wat guedes te lesen ende dat woert gades te horen.
- Doe sij den loep hoers levens tot enen zaligen eynde gebracht hadde· soe creech
3)
sie een sieckte, dattet scheen als oft vorst geweest hadde. Daer was sie ommetrynt
4)
vj weke sieck an ❘ ende was soe lijdsam ende soe vol guedes Ende kierde hoer
soe suetelijc tot onsen lieven heren, myt ynnigen gebede begerende dat hij hem
over hoer wolde ontfarmen ende vergeven hoer al hoer sunden. Dit en dede sie niet
alleen wakende· mer ock als sie een weynich van hoer selven quam.
- Op een tijt droemde hoer wat, dat hoer niet genoechlic en was· dat was hoer
+
a)
alte swaer, ende clagedet eenre suster, geheyten salomee van den wiel Welck dat
by hoer was ende ver- ‖ waerde sie, ende was ene van onsen oeldesten susteren. +143b
Dese suster segede tot hoer: sie wolde hoer leren, hoe dat sie suverlike drome
solde crijgen· daer sie seer begeerich toe was. Doe segede sij hoer· als sie slapen
5)
6)
wolde, soe solde sie hoer hovet leggen op die boerst ons lieven heren Ende suyken
sine grondelose mynne ende barmherticheit: daer wt soe solde sie suete drome
crijgen. Sie dede als hoer geleert was, ende creech doe te hant enen alten suverliken
7)
8)
droem . Doe sie ontwakende was geworden, segede sie tot suster salomee: ‘Och,
ic hebbe alten suverliken droem gehad.’ Doe segede die suster: ‘wat is dat?’ ❘ sij
+
segede: ‘hijr sal alten schonen ende langen bruloft wesen,’ alst ock geschiede na
+
b)
143c
hore doet, als men noch wal hoeren ‖ sal .
9)
- Sie bleef wal te vreden, in hore vuricheit overhalende dat leven ende lijden ons
lieven heren· als sie gewonne was in horen leven. Als sie gevoelde die zalige ure
10)
alte hant by te wesen, doe segede sie· ‘nu comtet.’ Doe riep sie myt luyder stemme
c)
ende segede· ‘vader, in dinen handen bevele ic mynen geest.’ Ende dat riep sie
myt soe starcker stemme, dattet

1)
2)
3)
4)
a)
5)
6)
7)
8)
b)
9)
10)
c)

sijde (= side), laag bij den grond. Verg. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb. op ‘s î t ,
s i d e ’.
Zie de aant. bij ‘neder geslagen’, 100a.
Zie de aant. bij ‘voerst’, 126a.
Zie 121c: Ommetrint vijf weke (enkelv.). Verg. de aant. aldaar.
Zie over haar 163c-172b.
‘dat hovet leggen op die borst ons lieven Heren’ is een term der devoten. Zie blz. 169, aant.
b.
suyken (= suken, sugen), zuigen.
o

Verg. Mnl. Wdb. op ‘a l t e , n . 2’ (dl. I, kol. 377 volg.).
ontwakende, wakker. Zie Mnl. Wdb. op ‘o n w a k e ’; ook op ‘o n t w a k e n , 1ste art.’ (dl. V,
kol. 1394, aanm.).
Zie 145c-163c: D i e s u v e r l i k e n d r o e m .... v a n d e r g r o t e r b r u l o f t , d i e
ten diepenveen wesen solde.
‘overhalen’, ophalen, in bijzonderheden overpeinzen of mededeelen.
by, nabij.
Luc.. XXIII: 46, in het midden.
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ons seer verwonderde· dat een stervende mensche alsulke cracht hadde. Ende in
1)
alte corter tijt gaf sie gode horen zaligen geest hem te gebruken in ewicheit Int iaer
a) +
ons heren m cccc ende lij op sante valentijns dach .
+
+
1452
SUster mechtelt van apeldoern, die ix van den xij, was ene oetmodige ende
+
god- ‖ dienstige choer suster. Sie was wt gelre lant van gueder ridderschap; hoer
143d
wanderinge was seer oetmodich ende schemel Ende myt groter begeerten omme
helsede sie dat zalige cruce der penytenciën· want sie was seer vlijtich in oetmodigen
2)
werken Ende sij was alte geerne by den oetmoedicsten susteren, die wat ongeachtet
schenen te wesen.
- Dese guede suster hadde ene natuer, daer hoer vaeke al bange mede waert
Mer onse lieve here die halp hoer ❘ soe dat hoer doechden gengen baven dat gebreck
der naturen. In den dienste godes daer was sie alsoe vurich in, dat sij daer selden
was sonder overvlodigen tranen. Sie mynde swijgen ende sterven der naturen ende
alle doechden.
+
- Sie hadde enen neven, dat ‖ hoers oems sone was, ende hiete hermen van
apeldoern. Dese wonde te deventer ende was een alten abelen iongelynck ende +144a
seer werlick ende rijke. Dese plach ondertijden tot hoer te comen, ende dan plach
sie hem vele guedes te seggen ende te leren. Ende hoe dat sie hem meer guedes
segede, hoe dat hij dicker weder quam ❘ ende hij begonste allentelen een vonxken
te crijgen Ende ten lesten waert hij soe vurich, dat hijt al over gaf ende toech toe
b)
3)
monichuysen ende waert een hillich catuyser . Ende hij genck seer vurichlike voert,
4)
soe dat al dat cloester van hem verbetert was , ende was seer gemynt van alle den
+
brueders. Ende als hij daer een deel yaren enen zaligen ende vurigen loep gehad
+
hadde, soe waert hij sieck, also ‖ dattet zalige eynde quam. Ende doe hij also
144b
lach dat die brueders anders niet en wisten dan dat hij doet was Ende sie alle
5)
druckich weren om sijn of scheyden· - want sie hem seer lief hadden ende hadden
6)
7)
hem seer noede over gegeven - Doe quam hij weder tot hem selven ende segede :
8)
‘och brueders, wat doet gy? - god moetet u vergeven! - Ick was

1)
a)
2)
b)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

De tekst heeft ‘alter’ (blijkbaar eene verschrijving ten gevolge van den uitgang van ‘corter’,
dat volgt).
14 Februari.
ongeachtet, eig. onaanzienlijk, niet in tel zijnde (verg. 26d); hier, in eene sterkere opvatting,
versmaad, veracht, verworpen.
Zie de aant. bij ‘monichuysen’, 108a.
Zie de aant. bij ‘devoet cathuser’, 139c.
van hem verbetert was, beter door hem werd.
druckich, bedrukt, bedroefd, droevig.
Doe - selven, toen kwam hij weder tot bewustzijn, toen keerde bij hem het bewustzijn terug.
sege. - Dezelfde fout komt nog voor 166a.
‘moeten’, mogen (als wenschende wijs, als optatief). Zie Mnl. Wdb. op ‘m o e t e n , 1ste art.,
o

n . 3’.
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al in die doer des ewigen levens: daer hebdy my weder wt geropen. Mer doch, comet
nu alle gader by my ❘ ic wil u een sermoen in latijne doen Op dat gy sekerlike geloven
moegen dattet waer is dat ic u seggen sal· ende alst sermoen wt is, soe sal ic weder
varen int ewige leven.’ Ende hij dede hem alten schonen sermoen in latijn, des
+
gelijcks sij ny ghehoert en hadden· noch- ‖ tans en conde hij geen latijn, want hij
+
a)
144c
was een convers . Ende als dat sermoen wt was, doe voer sine ziele int ewige
leven· soe als hij hem gesecht hadde. Dese brueder heeft gehat een geheel afkier
van allen quaden· ende een geheel toe kier tot allen doechden Het hadde anders
onmogelijc geweest dat hij also haestelijc tot alsulker vollencomenheit solde gecomen
heben. Och, dat gehele toekier tot gode dat brenckt also voel guedes in ende het
maket een suete genoechlijc leven.
- Suster mechtelt was alte blijde van sijnre bekierynge, om dat van een wolf een
1)
lam geworden was Ende dat horen cleynen arbeyt soe wal bestaedet was . Want
+
soe als sie selven pijnde te wanderen na den liefsten wil- ‖ len godes na horen
+
vermogen· soe verblijde sie hoer soe voel te meer in allen dingen, daer god in
144d
gelavet mochte warden. Ende doe onse lieve here sijnen willen wolde doen myt
2)
sijnre gemynder bruyt ❘ doe creech sie ene abstony in hore boerst, daer sie ix dage
b)
an lach Ende is also gevaren tot horen gemynden brudegom , den sie mynde baven
alle dinck.
SUster gertruyt van der lyst, die x de van den xij, ene goddienstige choer suster.
c)
3)
Sie was van zwolle· ende here remmelt van der lyst , die decken van deventer,
was hoer brueder. Suster gertruyt was te male

a)
1)

Zie ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 113; verg. blz. 112.
‘bestaden’, besteden, gebruiken, gebruik maken van; eig. plaatsen. Ende - was, en dat haar
onbeteekenende arbeid (zie 114a) zoo goed geplaatst was, in zulk eene goede aarde was
o

2)

b)
c)

3)

gevallen. - Verg. Mnl. Wdb. op ‘b e s t a d e n , n . 9’ (dl. I, kol. 1095).
abstony (verbastering van ἀπόστημα; Lat. apostema, suppuratio), gezwel, absces. Andere
vormen in het Mnl. zijn: aposteme, apostome, apostume, aposteume, apsteume, apostumese,
abstoen (DE VOOYS, Middeln. Marialegenden, dl. I, blz. 224), postema. - Zie b.v. het tijdschrift
Janus. Archives internationales pour l'Histoire de la Médecine et la Géographie Médicale, VII
(in P. DORVEAUX, Note sur la médecine en Flandre au XIVe siècle, p. 197-198): Morisses de
surgien ❘ Onderwint hem te ghenesene ❘ Wonden ende apostumen ❘ Ende sweeren met sine
salven ❘ Ende met sine plaestren.
Zij is gestorven in 1422 (MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 228; VAN HEUSSEN en
VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 176).
Verg. 162d, waar hij heet ‘rembert van der list’. - Volgens DUMBAR, Het kerkelyk en wereltl.
Deventer, dl. I, blz. 338, is hij deken te Deventer geweest van 1398 tot 1415; volgens VAN
HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. I, blz. 123, van 1398 tot
1417.
decken (= deken), deken, hoofd van het kapittel. - ‘Nu treden we ter beschouwinge van de
Dekenen, welke na het afzetten der Proosten het oppergezagh over ons Kapittel bequamen’
(DUMBAR, Het kerkelyk en wereltl. Deventer, dl. I, blz. 335).
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een suverlijc persoen ende seer reyne van naturen. Sie plach myt horen brueder
1) +
den decken te wonen, ende onse lieve here gaf hoer een inslach , also dat sie hoer
+
leven begeerde ‖ te beteren ende onsen lieven heren te dienen Ende sie gaf
145a
horen brueder den decken hoer begeerte te kennen. Ende hij was hoere begeerten
a)
genoech ende halp hoer toe deventer int convent; daer waert sie ene faely begijne
In welken staete sie vurichlike voert genck ende levede seer strengelijc in vasten,
in waken ende in ander penytencie. Ende doe sie daer een wijltijdes geweest hadde,
doe waert sie noch vuriger ende begeerde onsen lieven heren noch naere te wesen
Ende hadde grote begeerte te leven onder gehoersamheit Ende begeerde van horen
brueder dat hij hoer helpen wolde dat sij ene stede ten diepenveen mocht crijgen.
+
Ende hij was bereyt hoer begeerte te vervullen ‖ ende genck tot onsen weerdigen
vader heer iohan brinckerinck ende bat hem om ene stede· ende hij gaf sij hem. +145b
Ende doe sie ten diepen veen gecomen was, gaf sie hoer seer vurichlijc totten
2)
doechden Want hadde sie voer vurich geweest, sie waert doe noch voel vuriger.
3)
Mer sie en moste nu soe niet vasten ende waken· ende ander penytencie doen na
horen willen als sij plach Mer sie moste nu gehoersam wesen, als hoer ock groet
noet was. Want sij hadde hoer natuer also groet gewelt gedaen der wijlen dat sij na
horen willen ende guet duncken levede Dat sie vaste al sieckelijc was der wijlen dat
+
b)
sie hijr wonde; ende ten lesten viel sie ‖ in teringe · daer in eynde sie dit tijtlike
+
leven· ende voer tot horen gemynden brudegom in dat ewige leven Mit hem te
145c
c)
verblijden in ewicheit, op sante valentijns dach Int yaer ons heren m cccc ende
+
xxij.
+

1422

d)

- Suster elsebe hasenbroeks was die xj van den xij susteren·
e)
- Suster truyde van beveren was die xij.
Hijr eynden die xij susteren, die ten diepenveen iersten die hillige oerde an nemen.

1)
a)

2)
3)
b)
c)
d)
e)

‘een inslach geven’ (het zelfst. naamw. is mannelijk) is een term der devoten, evenals ‘een
inslach crigen’, 91d.
De faliebegijnen werden zóó genoemd naar het gewone onderscheidingsteeken, dat zij
droegen, de ‘falie’ of ‘hoyke’, zijnde een groote mantel, die het geheele lichaam, behalve het
aangezicht, bedekte. Verg. F.W.G. KEMMANN, De begijnen in Nederland (in den Kalender
voor de Protestanten in Nederland, 2de jaarg., Amst. 1857, blz. 70-91); aldaar komt over de
faliebegijnen het een en ander voor blz. 79 en 80.
voer (= vore), te voren, vroeger.
o

‘moeten’, behoeven. Zie Mnl. Wdb. op ‘m o e t e n , 1ste art., n . 4, c’ (dl. IV, kol. 1828).
Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 294.
14 Februari.
Zie over haar 107a-117d.
Zie over haar 90c-107a. Verg. blz. 200, aant. d.
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X.
Die suverliken droem .... van der groter bruloft, die ten diepenveen
wesen solde.
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[D i e s u v e r l i k e n d r o e m .... v a n d e r g r o t e r b r u l o f t , d i e
t e n d i e p e n v e e n w e s e n s o l d e .]
DIe suverliken droem die suster alijt comhaers hadde voer hore doet, als van der
a)
groter bruloft, die ten diepenveen wesen solde . Ende dattet een waerachtich vijsioen
1)
+
was, dat apenbaert wal in desen navolgenden dingen. Want onse lieve ‖ here
+
hadde een deel van sinen gemynden bruden wtvercaren om tot hem te halen.
145d
Ende soe gevyelt dat hij hijr eenrehande sieckte sende· den enen in den hals,
den anderen in der sijde oft in den rugge of int hoeft ende doer al die lede· daer sie
b)
an storven . Dit weren die wtgelesene, suverlike ende wtvercarene bruyde, die seer
suverlijc vercijrt weren myt mennygerhande doechden:
c)
SUster gertruyt boeckmans van zwolle, die ierst van den heren geroepen waert
2)
Was een suverlijc bequame persoen· ende sie conde hoer seer wal behelpen ·
ende onse lieve here hadde hoer grote gracie gegeven van bynnen ende van buten.
Ende plach dat sieckhuys te verwaren ende den sieken seer mynlijc te dienen.
+
- Suster griete dagens van zwolle, ene van den xij, daer hijr voer of geschreven
+
d)
146a
is .
- Suster fye van galen wt westvalen· dese hadde priorynne geweest onder suster
3)
griete van nahuys , doe sie abdysse was toe verken-

a)
1)
b)
c)

Verg. 143a-c.
‘apenbaren’ (= openbaren), blijken, duidelijk of zichtbaar zijn of worden.
Zie 138a-b, en verg. 81b.
Bij MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 228, bij VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden
o

2)
d)
3)

en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 177, en in het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’ heet deze zuster
‘G. Butemans’.
‘hem behelpen’, in zijn eigen onderhoud voorzien, zich bedruipen.
Zie 127d-130b.
De vorm ‘nahuys’ (met prothetische ‘n’, evenals 22d: naehuys) is minder juist. Volgens 33c
heet deze zuster, en volgens 31d heet hare tante de Vrouwe van Vreden: ‘van ahuys, d.i.
van Ahaus (naam van een stadje aan de Aa, bij Gronau). Zie verder MATTHAEUS, ‘Lijst van
Diepenv. zusters’, p. 228, 227; VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van
o

Deventer, dl. II, blz. 177, 176; ook het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’ - Voor tal van prothetische ‘n’s
verg. bij TE WINKEL, Gramm. Fig. en in het WVla. Idiot. van DE BO.
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1)a)

2)

hoerst . Suster griete van nahuys was vryedel ende toe verkenhoerst abdysse
b)
in alten groten staet . Van dat sie iij yaer oelt was hadde sie geweest in een
geesteliken staet van alsulker oerde. Die edele vrouwe van vreden, daer voer of
c)
d)
geschreven is , was hoer moye . Ende suster griete hadde seer groten staet, doe
sie abdisse was· van knechten ende van ionferen die hoer dienden. Want als sie
3)
+
hoer hande wasschen solde, soe droech men tertijciën voer hoer Ende der gelijke
dinge, die tot ‖ heerlicheiden hoeren· dat elck toe lanck weer te schrijven. Ende +146b
als sij lange in deser heerlicheit geweest hadde· soe ruerde onse lieve here hoer
herte myt sijnre graciën, dat sij hoer leven begeerde te beteren Op dat sie hijr na
4)
een ewich leven mochte vercrijgen. Sie verliet horen staet ende quam al heymelijc
ten diepenveen· daer sie lieflijc ontfangen waert om hore moyen willen. Sie angreep
5)
seer vurichlijc dat cruce der penytenciën· ende legede hoer fondament in
oetmodicheit Soe dat sij hoer giene oetmodige werke en liet ontgaen· ende en conde
6)
ock niet lijckmodelijc verdragen dat men sie daer in verschoende Want sie was
+
seer cleyn in hoer selven· ende en liet hoer ny duncken dat sij wat ‖ geweest hadde.
By den cleynen ende oetmodigen was sij alre lievest ❘ ende den was sij troestelijc +146c
ende guedertieren.
+
- Doe men schrief m cccc ende xxiij, ontfenck sie die hillige oerde myt groter
vuricheit. Ende doe sie daer xx yaer gewont hadde, doe waert sie suppriorynne· +1423
mer sie bleef al by hore ierster oetmodicheit. Ende sie was seer gemynt van al
7)
den susteren· want sij was voldadich , barmhertich ende elcken guedertieren. Ende
als sie vernam dat yemant enich

1)
a)

2)
b)
c)
d)
3)

4)
5)
6)
7)

verkenhoerst, d.i. (met metathesis) vreckenhoerst, Freckenhorst. Verg. 180c: versseler, d.i.
vresseler, Fritzlar.
Freckenhorst is de naam van een in 851 gesticht Benedictijner vrouwenklooster bij Munster.
Ten jare 861 heeft het van Bisschop Liudbert zeer belangrijke reliquieën ontvangen, o.a. die
van St. Bonifacius, dien het convent tot zijnen patroon aannam. Vooral door het bezit van
een stuk van het ware kruis des Heeren in Freckenhorst gedurende de ME. eene druk bezochte
bedevaartplaats geweest. Zie Die Geschichtsquellen des Bisthums Münster, Bd. III, Münst.
1856, S. 243, 297, 299, 313; Bd. IV, Münst. 1881, S. 77, 156, 243 folg.
vryedel (hetz. als ‘edelvry, edelvri’), voornaam; Lat. illustris.
Verg. 33c.
Zie 31c-45c.
Zie 33c.
‘tertijcie’, fakkel. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: t o r t i c i e , t o r t i s e , t o r t s e ,
f. eine gewundene, gedrehte Kerze, Fackel (von Wachs), bes. bei feierlichen Gelegenheiten
gebraucht (aus lat. torticium). Zie verder KIL. op ‘t o r t s e ’.
alheymelijc.
vur (einde reg.) richlijc.
lijckmodelijc (= lijcmoedelike, hetz. als ‘myt gelijken mode’, 36c), met een kalm gemoed.
Zie blz. 270, aant. 1.
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gebreck hadde, soe deylde sie hem wat mede van den horen, soe veer als siet
+
hadde. Ende wast dat sies niet en hadde, soe verwarf siet hem ❘ ende maecktet
+
also dat siet cregen Want sie hadde ‖ alten oetmodigen, trouwen ende mylden
146d
herte. Ende als sij den vurigen loep hoers levens vollenbracht hadde· ende
geëyndet myt voel gueder werke ende oelt was geworden lxxv yaer Soe creech sie
een gebreck in der sijt, daer sie seer sieck an lach in groter lijdsamheit. Ende myt
groter begeerten ontbeyde sie die toecomst hoers gemynden brudegoms Om verloest
te warden van dit sterflike licham hem te laven ende te dancken in ewicheit der
a)
ewicheit .
- Suster fye van galen volgede hore gemynder abdissen na ten diepen veen in dat
selve yaer ende nam die hillige oerde an. Dese guede suster fye was te male een
1)
+
vurich brant ende was seer gemynt om hore doechden willen. Sie plach die lijnen
+
2)
147a
cleder te neyen ‖ ende sie was ene hoer suster voer die spreck vensteren· daer
sie hoer seer goddienstich ende stichtelijc in hadde.
b)
- Suster alijt oems , ene goddienstige weduwe· ende was suster truyde oems
moder. Onse lieve here die vysitierde sie vaste myt sieckheit, ende daer hadde sie
hoer sachtmodelijc ende seer lijdsamlijc in.
c)

- Suster kathrina lippen wt brabant was een alten vurigen suster, want sie mynde
waerachtelijc dat zalige cruce der penytenciën Ende sie was seer ynnich ende
devoet tot onsen lieven heren. Ende waer dat sie wiste een oetmodich ende versmaet
3)
werck , dat en liet sie hoer niet ontgaen· ende pijnde hoer altoes byt oetmodicste
4)
5)
ende snoetste te comen Soe dat sie daer ander vurigen susteren vaeke moyelijc
+
in was· die ock geerne ‖ dat beste gedaen hadden. Sie hadde in brabant ene dertene
+
begijne geweest ❘ daer omme ist te vermoeden dattet hore naturen al vaeke
147b
contrary was Mer sie verwan hoer selven ende dede hore naturen

2)
b)

Zij is gestorven in 1458 op St. Remigius (= 1 October). Zie blz. 62, aant. b.
De uitdrukking ‘vurich brant’ is een mystieke term ter aanduiding van zeer innige devoten.
Verg. 94c: vurige vlamme; 96c: vurige calompnen.
Zie de aant. bij ‘hoersuster’, 38c, en bij ‘hoer susteren’, 137d.
Deze komt niet voor in de ‘Lijsten’ bij MATTHAEUS en bij VAN HEUSSEN en VAN RIJN, evenmin

c)

in het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’ - Alleen wordt t.a.p. opgegeven ‘Nelle Oems’, gest. in 1444 of
in 1445. Zie boven, 65a.
Bij MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 228, bij VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden

a)
1)

o

o

3)
4)
5)

en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 177, en in het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’ heet zij ‘K.
Ripsen’.
Vul in gedachten aan: te wesen. Het is niet strikt noodig aan te nemen, dat na ‘werck’ (einde
reg.) deze woorden zouden zijn uitgevallen.
vurige.
moyelijc (= moeyelijc, met den 3den naamv. van den persoon), onaangenaam, bezwaarlijk.
Verg. 15d, 26d.
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gewelt ❘ om der lieften godes. Sie hadde ock grote mynne totter doecht der hilliger
gehoersamheit.
1)
- Suster lijsebet toverlaeck was ene devoete conversynne ende was van
doesborch gebaren. Ende sie was seer goddienstich, oetmodich ende schemel
2)
Ende seer schroepeloes , soe dat ic hape dat sij daer al voel an verdient heeft Want
3)
4)
het is een alten swaren dinck den genen die daer mede behiepet ende verladen
is.
a)

- Suster lijsebet van henevliet wt hollant, daer voer of geschreven is · was alten
vurigen suster, myt voel doechden vercijrt.
+
- Suster griete tasten van zutphen was een alten vurigen suster ende plach dat
+
brouwen te verwaren· daer sie seer trouwe in was. Ende sie boerde dat cruce
147c
der penytenciën seer vurichlijc op, ya vake baven hoer vermogen. Ende suster
griete ten kolke plach hoer te helpen· dese guede suster griete was also weekelic,
dat sie bloet brack Soe dat sie om des gebrecks willen niet wal en conde des nachtes
liggen. Mer hoe bange dat hoer waert, sie dede nochtans dat swaer werck, dat seer
5)
te verwonderen was. Ende sie plach gemeenlijc den ketel te scheppen, dat hoer
+
merkelike quaet was Mer van groter mynnen, die sij hadde tot onsen lieven heren·
+
ende tot dat cruce der penytencie, soe wast ‖ hoer al doenlick. Mer alst wesen
147d
moste dat sie van hoer werck genc ende van weeckelijcheit niet arbeiden en
mochte· soe plach sij nochtans al te choer te gaen - Want dat was hoer also
ghenoechlijc - ende betaelde onsen lieven heren hoer getijde myt alsoe groter
6)
ynnicheit. Al en was sij niet wal te passe · als sij te choer mochte gaen, soe was
7)
sie al gesont . Dese twie vurige herten hadden die passie ons lieven heren also
b)
geordyneert, dat sie daer mede wanderden in die ix choren der engelen . Ende het
en was

1)

toverlaeck, d.i. te overlaeck, ‘van Overlaeck’ (in de ‘Lijsten’ bij MATTHAEUS en bij VAN HEUSSEN

2)
3)

en VAN RIJN; ook in het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’).
‘scroepeloes’, scrupuleus, nauwgezet; in de volkstaal schrimpeljeuzig.
behiepet (= beheepet, beheept, andere vorm voor ‘behept’), gekweld, lastig gevallen. Verg.

o

o

4)
a)
5)
6)
7)
b)

Mnl. Wdb. op ‘b e h a c h t e n , n . 3’.
verladen, beladen, belast. - Er zal na ‘verdient heeft’ iets uitgevallen zijn. Want waarmede
was de zuster nu eigenlijk ‘behiepet ende verladen’?
Zie 70a-90b. De sterfdatum is 11 November (volgens 82a-b).
ketel, ketel, hier brouwketel. Verg. 148a.
‘(wel) te passe sijn’, (goed) in orde zijn.
al gesont, geheel genezen, geheel hersteld.
Onder ‘die ix choren der engelen’ moeten worden verstaan de negen verschillende orden,
waarin men vroeger de engelen verdeelde, op grond van bijbelplaatsen als Rom. VIII: 38,
Eph. I: 21, Col. I: 16, 1 Petr. III: 22, e.a. Zie VONDEL, Lucifer, vs. 241 volg.: Ghy weet hoe 't
Engelsdom moet onderscheiden worden in dryderhande ry, een negenvoudige orden, enz.
(uitg. N.A. Cramer - Zwolsche herdrukken, III en IV -, blz. 25; ook blz. 114, aant. 242). Verg.
o

Mnl. Wdb. op ‘c o o r , 2de art., n . 2’ (dl. III, kol. 1856-'57).
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hem geen verdriet hoe lanck dat die getijden weren in den choer· of hoe moede dat
sij daer quemen Sie en stunden daer myt groter vuricheit ende mynnen. Ende aldus
+
brachten sie die tijt hore pelgrymadsen te samen over ‖ in der mynnen godes ende
+
in onderlinger mynnen ende in stichticheit hore medesusteren.
148a
1)
- Suster griete ten kolke wolden sie om hore sieckten willen wt den brouhuys
nemen. Want sie hadde noch al meer gebrecks dan dat sie bloet brack, want sie
was ock in den rugge gebraken· also dat sie altoes al crum genck. Mer sie en wolde
2)
niet van den cruce , eer dat sij onse lieve here daer van verloesde. Ende suster
griete tasten ende sie weren also verenyget inder mynnen cristi myt gueder
oefenynge, also dat men sie niet scheyden en mochte, eer sie onse lieve here
scheyde. Suster griete tasten die voer tot onsen lieven heren horen gemynden
+
brudegom, den sie trouwelijc gedient hadde Int iaer ons heren m cccc ende lij. Ende
+
+
1452
suster griete ten kol- ‖ ke die volherde in gueden werken ende in dat cruce der
+
penytenciën, daer sie te samen in geweest hadden, noch x weke. Ende doe
148b
begavede sie onse lieve here myt eenre sieckten· ende sie volgede hore
a)
gemynder geselynnen Ende voer ock tot horen gemynden brudegom .
- Suster gijsel ter aves was van lochem ende van gueden olders· ende was onses
gemynden vaders here iohan brinckerincks nichte Ende die ierste van den vij
b)
dyaken , die na den xij gecleedet worden.
- Suster griete koetgens, van zwolle gebaren. Dese guede suster waert seer
3)
+
verweentlijc op gevoedet in hore oelder huys Want sie was ene enyge dochter
ende hadde xj brueders Ende hoer olders weren ‖ rijke ende eerbaer luyde ende +148c
4)
hadden sie lief baven hoer soens. Ende sie vermoeden grote dinge myt hoer
te doen na der werlt Want het was te male een bequame mensche, wijs ende
5)
genoechlijc hoers by wesens .
- Op een tijt hoerde sie predicken· ‘die énen pennynck omme gods

1)
2)
a)

b)

3)
4)
5)

brouhuys (= brouhuus), brouwerij.
van den cruce, nl. der penytenciën. Zie de volgende kolom.
MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 228, en VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden
en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 177, deelen mede, dat Gr. ten Kolke gestorven is in
1453 en Gr. Fastel (in ons hs. genoemd ‘Tasten’) in 1452.
Over de ‘dyaken’ (diaconessen?) in de Windesh. kloosters heb ik nergens iets kunnen vinden.
Wat waarschijnlijk alleen in aanmerking mag komen tot verklaring van deze plaats, is
STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 118: d i a c o n e s s e n (misschien verouderd; het
beteekende ‘nonnen, die voor 't altaar zorgden’).
verweentlijc (= verweentiike), weelderig. Verg. 37d: verweent.
In margine.
genoechlijc hoers by wesens, aangenaam in haren omgang. Zie VAN ITERSON, Stemmen uit
den voortijd, blz. 153: sonderlinghe ghenoechlich (lees: -lick) in sinen biwesen. - Verg. 17c:
mynlick hoers by wesens.
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a)

1)

willen gevet, die solde ·c· weder ontfangen.’ Doe hadde sie een spaer busken ,
2)
daer sie hoer gelt in plach te vergaderen· dat te brack sie ende gaf al dat gelt omme
gods willen Want sij hadde geerne rijke geweest; ende hoe dat sij meer gaf, hoe
sie meer te geven hadde. Hoer begeerte was rijke te wesen in tijtliken dingen· mer
+
onse lieve here wolde sij overvloedelike rijke maken in doechden in deser tijt Ende
+
b)
148d
hijr na in der ‖ ewiger zalicheit . Ende onse lieve here gaf hoer gracie, dat sie
grote mynne kreech onsen lieven heren in reynicheit te dienen. Ende dit droech sie
ene guede wijle in horen herten, dat siet niemant en apenbaerde Want onse lieve
heer hadde hoer ene cloecke abele natuer gegeven, welck sie hijr seer wijselijc in
3)
gebruyckte· om den viant toe verschalcken. Ende doe sie van xv yaren was, doe
wolde sie hoer begeerte te werke setten. Doe hadde sie een spoel genoete, ende
4)
was eens kremers dochter; deser segede sie hoer opset. Ende als dat ionferken
dit hoerde, soe waert sie blijde· ende begeerde hoer geselynne te wesen. Ende sie
+
weren beyde seer vlijtich hoe sie ten diepenveen heymelike moch- ‖ ten comen.
+
c)
+
149a
Ende int iaer ons heren m cccc ende xxj op des nyen yaers dach doe wolden
+
sie hoer opset vollenbrengen. Ende sie schreven enen brief ende legeden den
1421
5)
onder hoer hoevet poellu ; daer stont in dat men sie niet sueken en solde· sie
weren ten diepenveen. Ende sie gengen ierst in die kerke· ende als sie daer weren,
6)
soe gevyelt dat die cappelaen een sermoen solde doen. Doe gengen sie tot hem
7)
8)
eer hij op den stoel genck, ende segeden hem wat sie in den syn hadden· ende
9)
begeerden dat hij hem dat gemeene gebet wolde crijgen van den volcke Ende sie
10)
geven hem elck enen pennync, op dat hij sie niet melden en solde. Hijr omme
waert die

a)
1)
2)
b)
3)
4)
c)
5)
6)
7)
8)
9)

Verg. in Matth. XIX, 29: centuplum accipiet.
‘spaerbusken’, spaarpotje.
‘tebreken’, verbreken, openbreken; Hd. zerbrechen.
Verg. Marc. X: 30.
den viant, nl. den duivel.
‘kremer’ (= kramer, cramer), kramer, kleinhandelaar; ook winkelier, kruidenier.
1 Januari. Zie Mnl. Wdb. op ‘j a e r s d a c h ’; verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv.,
dl. II, st. III, blz. 210.
hoevet poellu (= hovetpoluwe), peluw, peul, hoofdkussen.
cappelaen (= capellaen), kapelaan, ‘ondergeestelijke bij een pastoor’ (STELLWAGEN, Roomsche
woorden, blz. 114).
stoel, predikstoel.
segede.
De zin is: zij wenschten, dat hij voor hen in het gemeenschappelijk gebed de voorbidding
mocht ‘crigen’, d.i. verwerven. Verg. het aangehaalde voorbeeld uit Exc. Cron., 116a, in het
o

10)

Mnl. Wdb., dl. III, kol. 2098 (op ‘c r i g e n , II, n . 1’).
melden, aanbrengen, verklappen, verklikken.
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1)

+

priester wt verwonderen al seer bestoeten, mer hij en dorste sie daer niet of raeden.
+
a)
149b
Ende sie ‖ cregen haestelike enen wagen, die sie ten diepenveen brachte .
- Doe sie dus myt groter vuricheit ten diepenveen gecomen weren· ende men
wiste wie sie weren· soe worden sie haestelijc in gelaten om dat perijkel des
2)
vervolgens. Doe dit hoer older vernemen, worden sie wtermaten seer bedrucket ❘
b)
sunderlinge suster grieten olders Want suster lubben olders hadden wat meer van
3)
den anxte godes. Doe quemen hem hoer vrende na myt groter druusticheit Mer
het was te vergeves. Ende suster grieten vader segede, hoe dat hij sie wolde
4)
beguedet hebben baven al hoer brueders Ende daer toe solden hoer hoer brueders
+
elck c gulden geven van den horen. Mer wat die vader segede of wat die vren- ‖ de
smeykeden of dreygeden, sie en worden niet beweget Mer bleven vast in horen +149c
gueden opset ❘ ende begeerden daer te leven ende te sterven daer sie onse lieve
here geropen hadde. Die vrende toegen weder omme, seer quellike te vreden, om
dat sie niet gevordert en hadden. Mer suster griete ende suster lubbe weren wal te
vreden ende gengen vurichlike voert inden doechden· ende hadden onsen lieven
heren seer hertelike lief. Ende suster griete leerde haestelijc te wanderen myt onsen
lieven heren inwendelijc myt groter dancberheit.
5)
- Suster lubbe was ock een alten vurigen suster ende was seer gemynt van den
6)
+
susteren , mer sie was wat cleynmodich in hoer selven. Sie was seer vurich inden
+
‖ godliken dienste· ende in oetmodigen werken· ende sunderlinge was sie seer
149d
vlijtich in der gehoersamheit. Ende doe suster lubbe daer vj yaer gewoent hadde,
soe voer sie tot horen gemynden brudegom, seer suverlijc vercijrt, op sante stevens
7)c)
dach .

1)
a)

2)

b)

Lees (evenals 27d): alte seer, zeer erg?
Voorbeelden van devoten, die hartstochtelijk begeerden ten klooster te gaan en vaak alles
in het werk stelden om dit doel te bereiken, kan men vinden bij ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II,
blz. 375-377. Verg. de aant. bij ‘ende was horen olders ontgaen’, 14c.
De lezing ‘older’ kan behouden blijven. Verg. 148b: in hore oelder huys; ook VAN HELTEN,
Middeln. Spraakk., blz. 373 (§ 289, a). Doch waarschijnlijk wordt ‘olders’ bedoeld, gelijk
tweemaal in dezen zelfden volzin voorkomt en ook de gewone schrijfwijze is in dit hs.
De geslachtsnaam wordt hier niet opgegeven; maar MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’,
p. 227, VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 176, en
o

3)
4)
5)
6)
7)
c)

het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’ noemen haar ‘Lubbe Kremers’. Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl.
II, blz. 376, aant. 5.
Zie blz. 146, aant. 8.
‘enen begueden’ (= begoeden), aan iemand geld en goed geven of vermaken; eig. iemand
van goederen voorzien.
gemyt.
sustere.
Hetgeen volgt (zie blz. 288) wordt verondersteld te staan na openlating van een regel.
26 December. - Verg. 149a.
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- Doe suster griete te scholen solde gaen om toe leren dat hoer totter oerden noet
was Dat was hoer alte pijnlic, om dat hoer duchte dat hoer inwendige toekier tot
onsen lieven heren daer mede gehindert worde Mer nochtans was sie gehoersam
ende gaf hoer vlijtelijc totter leringe der wijlen dat si in der scholen was. Mer als sie
1)
wtter schoelen quam, soe nam sie die tijt nauwe waer ende oprichte hoer herte tot
+
onsen lieven heren. Soe gaf hoer onse ‖ lieve here vaeke soe grote gracie ende
+
genoechte in hem, dat hoer duchte als of hoer die hemel dan op gedaen waert.
150a
- Dese hillige ziele hadde ock alte grote genoechte inden lave godes· want dat lof
2)
godes was hoer ene suete vermakinge. Ende als sie waer was daer sij meende
allene te wesen, soe plach sie hoer hande op te richten myt groter begeerten· om
3)
onsen lieven heren te laven myt dat hemelsche heer . Ende inden choer stont sie
myt alte groter vuricheit, als of sie dat choer allene hadde gehad· also andachtelijc
stont sie in der tegenwoerdicheit godes.
- Sie was ock seer vlijtich in den gemenen arbeyt ❘ sie plach dat werckhuys te
+
verwaren· ende dat dede sie seer goddienstelijc ende trouwelick. Want also als sie
+
4)
150b
vlijtich ende vurich ‖ ende wal geordyneert was van bynnen· also ordyneerde
sie ock hoer wtwendige werck totten love godes· ende tot stichticheit hore mede
susteren Want sie brande myt groter vuricheit inder mynnen godes hoers sueten
brudegoms· welck sie wal bewijsede in al horen werken. Sie was ock seer gemynnet
onder den susteren· ende soe wie dat mit hoer sprack, den ontstac sij myt nyer
vuricheit in der mynnen godes· ende tot voertganck der doechden Also dat sie ducke
een guet opset makeden dat sij hem vurichlike tot onsen lieven heren ende totten
duchden wolden geven.
- Doe dese hillige ziele den loep hoers levens zalichlike vollenbracht hadde myt
+
aldus daniger vuricheit Ende hoer schuren overvloedelike vervullet hadde myt ‖
voel gueder werken ende doe sie alle dinge trouwelick vullenbracht hadde, daer +150c
sie om wt gesant was van horen gemynden brudegom Ende hem gedient hadde
a)
xxxj yaer , doe en wolde hij sie hijr niet langer laten.
- Doe was hijr een suster, ende hiet suster griete des vryen; ende dese twie plegen
te samen in geesteliker oefenynge te wesen. Ende sie plach altoes grote begeerte
te hebben dat sie mochte sterven myt deser suster. Soe voegedet onse lieve here
dat sij te samen sieck worden. Ende

1)
2)
3)
4)
a)

De ‘o’ is bijgeschreven.
waer (ook 155b), ergens. Verg. de bet. irgendwo bij LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.
op ‘w a r , w o r , w u r ’. - Of moet misschien gelezen worden: iewaer?
Zie de aant. bij ‘dat hemelsch heer’, 105c.
‘geordineert sijn’, toegerust zijn, goed in orde zijn.
Verg. 149a.
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als sij dan te samen int sieckhuys legen· soe plach suster griete koetgens suster
+
griete des vryen vaeke te vragen, of sie noch niet riede en weer Op dat sie te samen
varen mochten tot horen gemynden bru- ‖ degom. Soe antwoerde sie weder dat +150d
sie niet en wiste wat onse lieve here doen wolde. Ende doe sie soe cranck waert
dat siet hoer niet langer vragen en conde, doe liet siet hoer vragen: also geerne
hadde sij sie mede gehad. Mer die suster en conde niet riede warden op die tijt,
want het en was die wille godes noch niet. Mer hij hadde hoer een ander tijt versien
alst hem behagelick was, op dat sie noch meer verdienen solde ende hem noch
naerre comen.
- Des vrijdages doe sie des wondesdages starf onder homisse· doe bat sie der
1)
suster die by hoer was, dat sij dat cruysfix voer hoer setten wolde. Doe dede die
+
suster also ende genck van hoer ❘ daer na begeerde sie dat belde van onser
+
a)
151a
vrouwen ; dat brach- ‖ te sie hoer ende genck echter van hoer ❘ - mer niet veer
- ende liet sie in hore ynnyger devociën liggen, hent die mysse wt was Ende genck
doe weder tot hoer ende sprack hoer toe. Doe segede sie wt volheit hoers herten·
2)
dat sie hoer onsen lieven heren grondelike over gegeven hadde· dat hiet myt hoer
maeken solde, als hij becande dattet alre best weer Weert dat hij sie noch sparen
wolde, soe wolde sij hoer noch geerne beteren· ‘ya,’ segede sie, ‘ic wil my mytter
hulpe godes dan al anders hebben. Ende ist dat hij my nu heben wil, soe wil ic
geerne hem te lave ende ter eren sterven· om der mynne willen dat hij den bitteren
doet voer my gestorven heeft.’ Noch segede sij der selver suster op die tijt - want
+
sie weren onderlinge vren- ‖ de inder mynne godes -· dat hoer onse lieve here al
+
hoer sunden vergeven hadde. Niet lange hijr na soe krencte sie te male seer ❘
151b
doe wolde hoer die selve suster wat guedertierenheit bewijsen ende leggen hoer
een cussen onder, want sie haddet lijf al doer gelegen. Mer dat en wolde sie in
3)
4)
geenre wijs gehengen ende segede: ‘Och, laet my liggen ; ic solde my soe noede
b)
weder besmytten·’ want sie begeerde reyn ende onbesmyt voer onsen lieven heren
5)
te comen. Hijr omme en wolde sie dat gemack des lichams niet nemen· wantet
doch te hant ter

1)
a)
2)
3)
4)
b)

5)

cruysfix (= crucifix), kruisbeeld, ‘Christus aan 't Kruis’ (STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz.
117).
Zie over de liefde voor Maria bij de Windesheimers ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 258-261.
Zie blz. 210, aant. 5.
ligge.
noede (= node), ongaarne.
Toespeling op de woorden ‘munda et immaculata’ uit Jac. I: 27. Ook de nieuwe [d.i. de z.g.
Synodale] vertaling van het N.T. heeft hier ‘rein en onbesmet’; de Statenvertaling heeft: zuiver
en onbevlekt.
Verg. 35d: gemack der naturen.
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1)

eerden solde comen. Dese hillige ziele lach aldus xiij daghe lanck in groter
a) +
sachtmodicheit ende lijdsamheit Ende hielt hoer inwendige oefenynge , als of sie
gesont geweest hadde ‖ Ende also hadde sie hoer daer in gewent, dat hoer dat +151c
toekier tot gode ene grote verlichtenisse was. Sie voer van hijr tot horen gemynden
brudegom, den sie gemynnet ende an gehangen hadde myt alre herten Int yaer ons
+
b)
heren m cccc ende lij op sante ceciliën avent .
+
- Suster alijt ten duune van deventer was ene oetmodige ende devoete
1452
conversynne. Dese guede suster, eer si toe cloester quam, so waert sij seer
gemynt van horen vrenden Want sie was te male een alten abelen bequamen
c)
ionferken. Hoer vader hiet coenraet ten duune ende was een schepen van deventer
+
2)
ende te male een eerbaer man. Ende onse lieve heer toech suster alijde herte tot
+
sijnre mynnen ‖ hem toe kiesen tot enen ewigen brudegom.
151d
- Sie verliet dan hoer vrende ende alle pompen der werlt ende quam seer
heymelijc ten diepen veen ❘ omme penetencie te doen voer hoer sunden. Ende als
dit hoer vrende vernemen, soe quemen sie hoer na ende wolden sie weder heben.
3)
Mer wat sie dreygeden ende smeycten , suster alijt bleef onbewegelijc ende
stanthactich· ende en wolde onsen lieven heren niet verlaeten. Ende sie genck
dagelix voert in doechden, ende sunderlinge so mynde sie seer dat hillige swijgen·
ende hadde onsen lieven heren hertelike lief. Het was een bequaem persoen ende
4)
+
niet grof van complexciën , also dat sie die alre swaerste werke niet en vermochte
Mer dat sij vermochte, dat dede ‖ sie seer trouwelijc. Sie mynde devoecie ende +152a
5)
alle doechden in enen anderen· want sie was selven een ingekiert mensche
ende seer verlichtet Ende hoer inkier tot onsen lieven heren en was hoer giene pijne
6)
noch swaerheit , mer ene genoechlike vermakelicheit. Ende sie was ock alte geerne
allene alst wesen mochte - beholdelijc der

1)

a)
b)
c)
2)
3)
4)

5)
6)

‘eerde’ (= erde), schoot der aarde, waarin het stoffelijk overschot van gestorvenen wordt
weggeborgen of bijgezet. Verg. in Rein. I (uitg. Jonckbloet), reg. 433-'34: bringhen ter eerden,
begraven.
Men vindt eene beschrijving van drie ‘inwendige oefeningen’ bij VAN ITERSON, Stemmen uit
den voortijd, blz. 33 volg.
Sante ceciliën avent = de dag vóór St. Caecilia (22 November).
Zie DUMBAR, Het kerkelyk en wereltl. Deventer, dl. I, blz. 75 volg. (in de ‘Naemlyst van
Schepenen en Raeden’ van Deventer, gedurende het tijdvak 1266-1508), passim.
Lees: ‘alijden’ of ‘alijdes’ (zie 188c: suster alijdes vuyle voetkens)?
De ‘c’ is bijgeschreven.
‘complexcie’ (= complexie), lichaamsgestel in het algemeen; eig. complexie, temperament,
het lichaamsgestel vooral ten opzichte van zijnen invloed op het karakter en het humeur.
Verg. gecomplexiet, een (zeker) lichaamsgestel hebbende.
ingekiert; vul aan: tot onsen lieven heren.
swaerheit, bezwaar, verdriet, onaangenaamheid.
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gehoersamheit - Om dat sie hoer dan te bet tot onsen lieven heren conde geven.
- Dese guede suster alijt hadde hijr ock ene natuerlike suster, ende was ene choer
suster ende hiet bye ten duune. Dese was ock een alten lieven vurigen goddienstigen
mensche. Ende dese twie hadden hem soe rechte stichtelijc te samen· soe dat sij
+1)
den gemeenen susteren toe sprekeliker weren dan sij tegen malcanderen ‖ weren.
+
- Suster alijt was lange tijt al sieckelijc, ende daer hadde sie hoer seer
152b
2)
vermijdelick ende sachtmodelick in. Deser hilliger zielen plach also seer te
3)
gruwelen voer den doet. Mer doe hoer die sieckte anquam daer sie an starf ❘ doe
lach sij als een sachtmodich lammeken Ende alsoe rechte suetelijc ende mynlick,
als oftet een engel godes hadde geweest. Ende als onse lieve here wolde, also
wolde sie ock· ende wolde geerne sterven niet allene énen doet ❘ mer duysent doden
ter eren godes, haddet mogelijc geweest. Ende waer omme solde sij noede sterven·
want een guet doet moste geschien, solde sij comen by den genen den sie baven
+
a) +
al begeerde. Sie starf int yaer ons heren m cccc ende lij op sante Cle- ‖ mens dach .
+
4)
152c
- Suster eefce ten have van der elberch was ene devoete conversynne. Eer
+
5)
1452
sie hijr quam, wonde sie toe deventer mit hoer older moder ❘ ende die wolde sie
6)
in der echt gegeven heben· ende hoer bruyt cleder weren al riede. Mer sie en wolde
genen eertschen brudegom hebben· mer vercoes onsen lieven heren Ihesum cristum
voer horen brudegom Ende sie ontgenc horen vrenden ende quam ten diepenveen
b)
om horen gemynden brudegom te dienen .
7)
- Doe dit hoer vrende vernemen, worden sij seer getrubeert ende quemen hoer
haestelike na als brieschende lewen. Ende hoer brueders dreygeden dit cloester te
8)
barnen ende liepen hijr omme, als of sij niet

1)
2)
3)
a)
4)

‘toesprekelijc’, spraakzaam, vriendelijk (in het spreken); Lat. affabilis.
vermijdelick (= vermidelijc), bescheiden, zedig, nederig.
‘gruwelen vore’ (181d: gruwelen tegen), opzien tegen. Verg. blz. 6, aant. 4
23 November.
eefce (de gewone spelling is ‘eefse’; zie blz. 65, aant. 1), Eefse, d.i. ons Eefje, ‘Eva’
(MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 230; VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en
o

5)
6)
b)

7)
8)

gestichten van Deventer, dl. II, blz. 181). - In het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’: Evae ten Hove.
older moder (= oudermoeder, oudemoeder), grootmoeder.
wolde (einde reg.) de.
Iets dergelijks wordt verhaald aangaande zuster Constantia in het Windesh. vrouwenconvent
St. Agnes te Dordrecht: om ten klooster te gaan, heeft zij haar aanzienlijk geslacht, de tranen
harer ouders en de gebeden van haren minnaar getrotseerd. Zie ACQUOY, Kl. te Wind., dl.
III, blz. 213; verg. dl. II, blz. 376, aant. 6.
Verg. 74a, 76a: trubeert.
barnen (= bernen), in brand steken, in de asch leggen.
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+

wijs en hadden geweest. Mer wat sij dreven, het was ‖ al omme niet: suster eefce
+
1)
152d
bleef volstandich . Het was een schone eersam persoen naden licham, mer voel
schoenre van doechden. Sie om griep dat zalige cruce der penetenciën myt alre
oetmodicheit ende daer in volherde sie totten eynde hoers levens toe.
2)
- Sie was gecleedet ene choer suster; mer doe sie novycia was, soe waert sie
3)
van bynnen getagen tot enen oetmodigen staet als totter conversynschap . Ende
a)
solde sie vrede heben, soe moste men hoer dat habijt verwandelen · ende sie waert
conversynne professijt ende genck doe voert van duchden in doechden Want onse
lieve here gaf hoer overvloedelike sine gracie van bynnen ende van buten. Ende
+
sie arbeyde vurichlike totter eren godes· want sie hadde dat backen ende dat ‖
+
4)
153a
kernen : daer was sij soe vlijtich ende trouwe in, dat sie vaeke arbeyde baven
hoer macht. Och, wat vermach die mynne godes· daer sie inder waerheit is, daer
5)
wercket sie grote dinge Ende soe waer dat waerachtige oetmodicheit is, daer is
ock die mynne godes· want die mynne ende oetmodicheit en willen niet gescheyden
wesen.
- Sie en was niet allene vlijtich in hore officie, mer oeck was sie bereyt in allen
oetmodigen ende swaren werken Want sie was vol mynnen ende seer bedienstich
al totten eynde hoers levens toe. Ende sie was ene mynnester alre doechden·
sunderlinge der hilliger gehoersamheit. Ende alle dinge die hoer behoerden te doen
+
van der regulen wegen ❘ die vollenbrach- ‖ te sie myt groter vlijticheit.
+
- Als sie aldus vurichlijc horen loep voldaen hadde· ende vercijrt was myt
153b
overvloedigen ende mennichvoldigen gueden werken Soe sande hoer onse lieve
6)
b)
here ene sieckte an op alre hilligen nacht ❘ daer sie iij weke

1)
2)
3)
a)

4)
5)
6)
b)

volstandich, volhardend, standvastig.
nouycio.
‘die conversinscap’ (vrouwelijk, evenals ‘nonschap’, 172c), het conversinschap, het
conversinnenleven.
Zij moest afleggen het subtiel, ‘dat novicyus suptijl’, 5a, d.i. het koorhemd van wit linnen en
zonder mouwen, om dit te verwisselen voor het scapulier (verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I,
blz. 114; STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 202).
Wij lezen in de Constitutiones, pars IV, cap. 3 (D e h a b i t u c o n v e r s a r u m ; Arch. v.
Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 310): Vestes et lectisternia conversarum sint sicut aliarum sororum,
excepto quod velum nigrum non habent et pro subtili scapulare deferunt et pro mantello nigro
mantellum griseum. - Zie ook l.l., in cap. 1 (D e r e c e p c i o n e e t i n v e s t i c i o n e
c o n v e r s a r u m ; Arch., blz. 309) de woorden: Novicie scapulare brevius, vix ad genua vel
parum ultra cingulum, professe vero ultra medium tibiarum portant.
kernen, karnen, boter maken.
Bijgeschreven.
‘enen iet a(e)nsenden’, iemand iets toezenden, hem iets doen geworden (hetzij goed of kwaad;
bijzonder van God gezegd).
Alre hilligen nacht = de nacht vóór Allerheiligen (1 November).
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1)

lanck seer lijdelijc an lach Ende verwachte myt groter begeerten die toecomst hoers
gemynden brudegoms. In der selver sieckten waert hoer toe gesecht dattet noch
wal beter myt hoer mochte warden ende dat sie noch wal weder op mocht comen.
Dat was hoer alsoe swaer te horen, datment wal merckte in hoer gelaet dat sie daer
seer in gedrucket waert. Mer doe hoer gesecht waert dattet hoer die doet weer ❘ doe
+
2)
3)
waert sie also levendich ende ‖ blijde van ansichte als een den ene blijde baschap
gebracht wort. Ende hoer gemynde brudegom en wolde hoer hertelike begeerte +153c
4)
niet langer vertrecken Mer hij quam seer haestelijc ende nam sie myt hem om
hem te beschouwen van ansichte tot ansichte Int yaer ons heren m cccc ende lij in
a +
festo clementis ).
+
5)
1452
- Suster yutte ter becke van wye was ene guede, oetmodige ende goddienstige
conversynne. Sie quam al yonck ten diepenveen ende heymelic, dattet hoer olders
niet en wisten. Ende als siet vernemen, doe quemen sie hoer na ende wolden sij
weder halen. Mer het was te vergeves: suster yutte bleef daer sie was· ende genck
+
voert in allen doechden Ende was seer stichtich in ‖ al hore wanderinge· ende bleef
+
altoes by dat ierste fondament van diepen veen totten eynde hoers levens.
153d
- Sie was seer vurich ende bereyt tot oetmodigen ende swaren werke· als
backen, brouwen, spaeden ende dier gelijc· daer was sie altoes die ierste ende die
leste in. Ende sie pijnde hoer altoes by dat snoetste ende verworpenste te comen
6)
om die susteren te verlichten. Ende aldus pijnde sie hoer baete over al te doen:
7)
ende als sie myt yemant plach te keymen , die so voel niet doen en conde als sij
8)
9)
Soe plach sie al heymelijc hoer vleyen in der suster coerf te leggen · op dat die
b
suster niet bescheemt en solde warden ). Ende als men dan die wolle vergaderde,
soe waert

1)

lijdelijc (= lidelijc, van ‘liden’, in den zin van dulden, dragen), kunnende lijden, voor lijden
vatbaar. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: l i d e l i k , l i t l i k , 1. leidensfähig, passibilis.
o

2)

Verg. Mnl. Wdb. op ‘l i d e l i j c , 1ste art., n . 1’.
levendich, opgewekt; eig. krachtig, vlug. Verg. den vorigen volzin en het in het Mnl. Wdb. op
o

3)
4)
a
5)
6)
7)
8)
9)
b

‘l e v e n d i c h , n . 2’ aangehaalde voorbeeld uit Hs. Cyrill., 76v.
De tekst heeft ‘ba (einde reg.) schap’. Lees: ‘baeschap’ (verg. b.v. blijschap) of ‘baetschap’?
vertrecken, uitstellen, verschuiven.
23 November.
wye, Wijhe (dorp in Overijsel).
De dubb. punt achter ‘doen’ (einde reg.) staat ook in het hs.
Zie blz. 106, aant. 2.
‘vley’ (= vloe, hetz. als ‘noppe’), pluis van wol, wolvlok, wolpluimpjc. Verg. de aant. bij ‘noppen’,
131a.
legge.
Men noemde zulks ‘deugden stelen’, d.i. het werk van anderen in stilte voor hen doen, zonder
dat zij er iets van merken (blz. 12, aant. 9), of ‘ootmoedige werken stelen’ (ACQUOY, Kl. te
Wind., dl. II, blz. 285 volg.).
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+

sie ondertijden gescholden, om dat sie niet meer gedaen en hadde. Ende ‖ daer
was sie wal mede te vreden, want sij was ene mynnester der gewariger doechden.

+

154a

- Van der voersienicheit godes soe hadde sie alten swaren leven van bynnen, dat
1)
hoer synne al na genck Want sie was seer schroepeloes, cleynmodich ende
2)
anxtvoldich. Doe hoer dat angenck , doe waert hoer al bange· ende hoe dat hoer
banger waert, hoe sij hoer meer veroetmodicde· voer al die susteren, om dat sie te
trouweliker voer hoer solden bidden. Hijr in en conde sij hoer selven niet raeden,
wattan dat sie ander susteren in der saeken wal raeden ende troesten conde Want
het was een verstendel persoen· ende wy vermoeden dattet hoer vegevuer solde
wesen.
a)
+
- Onse weerdige vader hadde sie lief ende in groter weerdicheit. Ende hij plach
+
3)
4)
154b
‖ te seggen· hadde sie dat niet gehad, sij hadde in meerre perikel der zielen
gecomen Als te dragen sorge van ander luyde zielen· ende dat reygement des
huyses Want daer hadde sie recht bequame toe geweest van doechtlijcheit ende
van verstandeliker wijsheit. Sie was apenhertich onsen weerdigen vader here iohan
brinckerinck· ende wat hij hoer doen hiete, daer was sie gehoersam in.
- Seer barmhertich was sie over enen anderen· mer hoer selven strenge ende
hart. Ende sij hadde seer geerne dat men vry tot hoer was hoer gebreke te seggen
b)
Welck onse weerdige mater salomee seer trouwelijc plach te doen ❘ om hoer vurige
+
begeerte genoech te wesen. Ende als dan suster yutte vaste veroetmo- ‖ diget
waert, daer voelde sie groten vrede in, soe dat hoer duchte dat sie lange tijt hoer +154c
daer te bet van voelde ende soe groten strijt niet en hadde.
- Op een tijt was sie myt een punte beswaert van bynnen· ende genck tot eenre
suster ende belydet hoer ❘ om dat siet geerne wt horen herten gehadt hadde. Ende
onder ander woerde soe segede die suster dat sie ock also voelde. Als suster yutte
5)
dat hoerde, soe waert sie bevaren ende segede eersamlijc weder totter suster:
‘Sult gy my sterken in mynen passiën·

1)

2)
a)
3)
4)
b)
5)

‘nagaen’, treffen, kwellen, aangrijpen, aan het hart gaan (van eene gemoedsaandoening
gezegd). Verg. iet gaet mi na, te na, miere herten na, iets treft mij (in het gemoed), gaat mij
aan het hart.
‘enen a(e)ngaen’, iemand aantasten, hem overkomen, aanvallen (van allerlei aandoeningen
en ervaringen gezegd).
Johan Brinckerinck. Zie de volgende kolom.
meerre (= mere), grooter. Zie 35b-c: also dat die edele vrouwe van vreden noch tot merre
volcomenheit solde comen.
periker.
Salomee Sticken.
Zie blz. 15, aant. 5.
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ic mochtet den putswengel bet gesecht hebben dan u·’ want het en was hoer
1)
+
menynge niet dat sie myt hoer toe solde slaen . Als die suster dit hoerde, soe waert
+
sij daer seer in ‖ gestichtet ende segedet ander susteren voert.
154d
- Dese guede suster yutte viel op een tijt soe seer, dat sie alsulck gebreck an
hoer bien creech· dat sie daer na altoes op crucken moste gaen. Mer nochtans en
liet sie niet of die gemyene borden des arbeydes den susteren te helpen dragen·
2)
Want sie plach doe noch al helpen te keymen· ende soe wat sie sittende conde
doen, dat dede sie seer trouwelijc.
- Doe onse lieve here sinen boemgart ten diepenveen schudde· ende suster yutte
3)
sach dat die vurige stichtige susteren vaste van onsen lieven heren gehaelt worden
Soe beclagede sij hoer alte seer dat sie hijr blijven moste· ende hadde anxt dat sie
+
a)
onsen lieven heren niet behaechlijc en was. Ende als suster gijsele ende suster
+
b)
155a
griete tasten ‖ gestorven weren· ende dat graf gegraven was daer sie in solden
liggen Soe genck suster yutte by dat graf staen ende clagede onsen lieven heren
horen druck. Ende onder den beclagen soe quamt hoer haestelike schieten in hoer
sijt, soe datmen sie van den grave opt sieckhuys te bedde moste dragen. Ende als
sij daer lach, soe hadde sie anxt dattet hoer hoer oelde sieckte hadde geweest. Doe
quam suster elsebe hasenbroecks tot hoer ❘ der segede sie dat sie anxt hadde dattet
hoer die doet niet en weer. Doe segede sij hoer weder ❘ ‘suster yutte, geloeveds
4)
vrylike , het is u die wisse doet.’ Doe die hillige ziele dat hoerde, waert sie seer
blijde ende vroelijc - Welck hoer quam overmyds lieften die sie hadde tot onsen
+
lieven heren· ende wt eenre gue- ‖ der concienciën - Want alle anxt ende
+
5)
6)
155b
cleynmodicheit was hoer of genamen ende sie lach seer mynlike ende vredelijc
ende verwachte die toecomst hoers mynliken brudegoms.
- Doe hoer ziele van den lichame scheyde, doe weren twie susteren van meyster
gerijts huys onder weghen om ten diepenveen te gaen. Doe hoerden sie soe
suverliken sueten geluyt inder lucht ❘ soe dat sij tot malcanderen segeden datter
7)
ummers waer een guet mensche moste

1)
2)
3)
a)
b)
4)
5)
6)
7)

Zie blz. 75, aant. 11.
noch al, zeer, flink.
vaste, in groot getal. Zie blz. 225, aant. 1.
D.i. Gis. ter Aves, eene nicht van Johan Brinckerinck. Zie over haar 148b.
Zie over haar 147c-148b.
geloeveds - d.i. geloevet (= gelovet) des - vrylike, geloof het vrij, geloof mij hierin toch, ik
verzeker het u.
cleynmodicheit (= cleinmoedicheit), beschroomdheid, vreesachtigheid. Zie 154a.
‘of nemen’ (= afnemen), wegnemen, opheffen (gezegd van iets, dat iemand bezwaart).
Zie blz. 288, aant. 2; ‘ummers (= emmer) waer’ of ‘ummers iewaer’, bepaald ergens, zeker
ergens.
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1)

gestorven wesen. Ende doe sie hijr quemen , soe vrageden sie, of hijr ock yemant
op die tijt gestorven weer. Doe waert hem geantwaerdet dat suster yutte ter beecke
+
gestorven weer. Doe segeden sie wat sie gehoert hadden· ende vermoedent te
+
wesen den sanck der engelen· die ‖ hoer hillige ende oetmodige ziele voerden
155c
inden hemel myt groter blijschap. Sie starf int yaer ons heren m cccc ende lij op
a) +
sante kathrinen dach .
+
b)
2)
1452
- Suster elsken stock vissches van borken was ene vurige ende oetmodige
c)
3)
conversynne. Ende suster fye van reden was hoer moyken · welck een eersame
dienst ionfer plach te wesen, eer sie hoer bekierde. Ende doe onse lieve here hoer
herte beruerde in sijnre mynne om hem te dienen· soe quam sie toe meyster gerijts
huys, daer men sie seer vrentelijc ontfenck. Ende doe pijnde sie hoer dagelix voert
te gaen in doechden· ende was seer vlijtich ende vurich hoer natuer onder te doen.
+
- Het was een seer eersam persoen in zeden ende in wanderynge· ende was
+
seer devoet ‖ tot onsen lieven heren Ende ock seer vlijtich totten wtwendigen
155d
arbeyt, ende sunderlinge dat hoer natuer contrary was. Sie plach alsoe gaen te
4)
sitten, dat sie alman die wat te doene hadde ende hulpe begeerde ierst an mochte
tasten Recht of sie niet guedes in en hadde ende hoer niet myt geesteliken dingen
5)
becummeren en conde· mer het was hoer al om sterven te doen.
- Om hoere vuriger stichtiger wanderinge willen· soe satte sie onse weerdige
vader here iohan brinckerinck ten diepenveen. Ende als sie daer een wijltides
6)
geweest hadde· soe waert sie te zanten gesant in ene vergaderinge om daer moder
d)
7)
8)
te wesen . Ende dat reygement vuerde sie also eerbaerlijc ende goddienstelijc ,
9)
soe dat sie seer liefgetal waert ❘

1)
a)
b)

queme.
25 November.
MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 230, en VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden
o

2)
c)
3)
4)
5)
6)
d)

7)
8)
9)

en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 181: Elsebet; ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’: Elseken.
borken, Borken (in Westphalen, tusschen Winterswijk en Essen).
Zie de aant. bij ‘fye van reden’, 94b.
‘moyken’ is het verkleinwoord van ‘moye’ (= moeye) en beteckent lieve, beste tante.
alman, iedereen.
sterven (term dev.), het afsterven van zichzelf. Zie ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 291-294.
zanten, Xanten (tusschen Wezel en Goch).
Zie ms. 8849-'59, fol. 32v (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 335); ook hs. G. bl. 50:
Soe waert si in gehorsomheit wt gesant toe santen in den lande van cleue om daer ene nije
vergaderinge te helpen begijnnen.
eerbaerlijc (= eerbaerlike), edel; eig. op eene wijze, waaruit blijkt iemands ‘eerbaerheit’, d.i.
iemands reinheid van gemoed, zijne onbesprokenheid van wandel.
Hs. G, bl. 50: Ende daer (nl. te Xanten) bewees si oer seer stichtelick ende goddienstelick in
oere wanderinge.
Verg. blz. 170, aant. 1.
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+

beyde onder geestelike ende werlike luy- ‖ de. Ende sie was ock seer vlijtich onsen
+
lieven heren voel zielen te wynnen. Ende als sie aldus een wijltijdes vurichlijc
156a
gearbeyt hadde in den dienste godes· ende onsen lieven heren voel zielen
gewonnen hadde Soe en was hem dat noch niet genoech, want sie moste noch
1)
doer enen anderen wech wanderen Daer sie hem ende alle sinen hilligen in moste
na volgen ende gelijken· dat was die wech des lijdens.
- Soe verhengede onse lieve here dat sij van sommygen vervolget waert, ende
2)
3)
sie waert betegen myt ketteryen. Ende om dese saeke waert sie toe collen gedaget
4)
van summygen canonyken , die hoer voel lijdens an deden Ende segeden datmen
5)
+
6)
sie myt rechte solde barnen . Ende doe sie dat niet toe werke brengen en conden ·
+
soe brachten siet ‖ daer toe dat sie hoer borsten toenen moste om te besien of
156b
7)
sie ock reyne weer ❘ want sij segeden hoer over dat sie een kint solde heben.
8)
Mer wat sij bedachten, het was te vergeves· - want die quaetheit lieget hoer selven
- Ende het waert daer apenbaer dattet al valsch was dat sij hoer over gesecht
hadden. Doe toech sie weder toe huys myt groter blijschap ende danckte onsen
lieven heren, van wien sie die victorie vercregen hadde· ende bleef daer na in vreden.
a)
Ende een deel yaren daer na soe starf sij in vreden vol gueder werken .
b)

- Suster elsken hoer nichte voersz. quam hijr ten diepenveen al yonck. Het was te
+
9)
male een suverlijc mensch ende seer aebel van synne ende van hantwerck . Sie
+
legede vollencomelijc dat fonda- ‖ ment van diepenveen in dat ynnerste hoers
156c
herten Ende genck voert van doechden tot doechden totten eynde hoers levens
toe· ende was bereyt tot allen oetmodigen werken.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
a)
b)
9)

hillige.
‘enen betiën’, iemand betichten, beschuldigen.
collen, Keulen.
‘canonic’, kanunnik. Zie STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 143, op ‘k a n u n n i k ’.
barnen (= bernen), naar den brandstapel brengen, levend verbranden.
conde.
‘enen iet overseggen’, iets zeggen ten nadeele van iemand, hem iets (eene smet) aanwrijven
of iets te laste leggen.
die quaetheit - selven (spreekwoord), de boosheid bedriegt zichzelve; het kwaad graaft voor
zichzelf een kuil, komt (altijd) bedrogen uit.
Zij is in 1429 gestorven. Zie blz. 179, aant. a.
Zie 155c.
Dit ‘hantwerck’ slaat op de practische kloosterwerkzaamheden (handenarbeid en
ambachtsbedrijf), door haar als conversin (155c) te verrichten. Verg. de aant. bij ‘conversynne’,
54a.
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- Seer grote mynne hadde sij tot horen oversten ende hadde sie in groter weerdicheit
❘ ende was hem apenhertich in allen dingen. Ende hoer oversten hadden sie ock
weder in groter weerdicheit· want het was een devoete, oetmodige ende gehoersame
suster Ende seer vlijtich in allen dingen die hoer toe behoerden te doen ❘ van bynnen
1)
ende van buten· Ende ock was sij seer stichtich hoers ommegaens . Onse weerdige
+
vader here iohan brinckerinck segede van hoer dat men sie senden mocht waer
+
datmen wolde· want ‖ sij en solde nummer van onsen lieven heren gaen.
156d
- Doe sie noch buten den slate was, soe worden hijr iij susteren wt gesant in
a)
brabant om daer ene nye vergaderinge te maken Dat alle drie devoete susteren
weren. Ende die ene van dien hiete suster stijne roevers, ende was ene seer wijse
ende verstandele suster. Dit was die dienst ionfer van zutphen, die onse weerdige
2)
vader here iohan brinckerinck gemeedet hadde een yaer lanck Ende weert dattet
3)
hoer dan niet en gaede onsen lieven heren te dienen· so wolde hij hoer hondert
gulden geven Want hij sach wal watter an te doene was· ende dat onse lieve here
+
noch groete dinge doer hoer werken solde. Ende als dat yaer omme gecomen ‖
+
was, soe vragede hij hoer, of hij hoer die c gulden solde geven· doe wast hoer
157a
al vergeten. Doe segede hij hoer van der vorwerde die hij myt hoer gemaket
hadde. Doe segede sie: ‘hadde ic hondert gulden, ic geve sie u, op dat ic blijven
b)
mochte·’ want het was een alten devoeten vurigen mensche .
c)
- Sie plach vaeke in der coeken te wesen ❘ ende op een tijt als sij daer was ende
4)
5)
men totter elevaciën clepte , soe was sij in den kelre omme bier te tappen. Doe
6)
liep sij mit groter vuricheit om onsen lieven heren te sien ende vergat den tappe
in der hant. Ende doe sij onsen

1)
a)
2)
3)
b)

c)
4)
5)

6)

‘ommegaen’ (de onbep. wijs als zelfst. naamw. gebruikt), omgang, verkeer.
Misschien wordt bedoeld het St. Agnesklooster te Tienen of Tirlemont (48 KM. ten O. van
Brussel), in Brabant, in het bisdom Luik. Zie ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 364, aant. 2.
‘meeden’ (= meden, mieden), huren, in zijn dienst nemen.
‘gaden’, behagen, aanstaan, bevallen; KIL. placere.
Elders wordt iets dergelijks medegedeeld aangaande Fye (Sophie) van Reden. Zie hs. G, bl.
49; ms. 8849-'59, fol. 32v (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 334 volg.); Colacien van
Claus van Euskerken, fol. 151r-v (Arch. v.h. Aartsbisdom Utrecht, dl. XXVIII, blz. 31 volg.).
Verg. ms. 8849-'59, fol. 32v-33r (Ned. arch. v. kerkgesch, N.S., dl. I, blz. 335).
eluacien.
Ms. 8849-'59, fol. 32v (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 335): audiuit subito pulsari in
ecclesia nolam (schelletje) in signum eleuacionis Dominici corporis. - Verg. STELLWAGEN,
Roomsche woorden, blz. 40.
tappe (ook ‘tap’), kraan; Lat. ducillus. Ms. 8849-'59, fol. 33r (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S.,
dl. I, blz. 335): duciculum siue vmbonem (= umbonem) vasis.
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lieven heren gesien had ende merckte dat sij den tappe in der hant hadde, soe
+
waert sie seer begaen Want sij hadde anxt dattet bier al wt gelopen hadde geweest.
+
1)
157b
‖ Mer doe sij daer by quam, soe en was daer niet wt gelopen· doe was sij te
male blijde ende danckte onsen lieven heren.
2)
- Die ander suster hiete lamme santinges· ende was een alten sachtmodigen
oetmodigen sueten schemelen mensche Ende hadde onsen lieven heren stedelike
in den herten· want sij was ene mynnester alre doechden Ende waerde den vrede
ende die mynne myt al horen mede susteren. Want sij wiste wal: soe waer dat vrede
ende mynne niet en is, dat daer hoer gemynde brudegom niet wesen en wil Want
a)
sine wonynge is in vreden . Ende omme dat sij oetmodich ende sachtmodich van
b)
herten was· soe hadde sij hoer fondament gelecht opten vasten steen Ihesu cristo ,
+
die selven secht: ‘Leert van my dat ic sachtmodich ‖ ende oetmodich bin van herten·
+
c)
157c
ende gy sult ruste vinden uwer zielen.’ Dese guede suster was seer vlijtich ende
vurich in al dat gene dat hoer toe behoerde te doen· ende was seer gemynt van
3)
horen mede susteren .
- Ende die derde dat was suster elsken stockvyssches, daer hijr voer van
d)
geschreven is .
4)

- Ende als dese drie daer quemen, soe weren sie seer vlijtich te arbeyden inden
wijngaert ons lieven heren, daer sie om wt gesant weren Ende sij en vonden daer
e)
anders niet dan die hillige aermoede . Doe was daer ene eerbaer vrouwe nader
werlt ❘ welck ene fondierster was van dat huys; dese besorgede onse susteren in
5)
hore lijftucht . Ende doe onse susteren dat huys soe veer gebracht hadden· dat sij
die hillige oerde van

1)
2)
a)
b)
c)
3)

d)
4)
e)

5)

niet, niets.
ander, tweede.
Toespeling op Ps. LXXV: 3 (Vulg.).
Verg. 1 Cor. III: 11, Eph. II: 20.
Matth. XI: 29b.
De tekst heeft een verticaal streepje door de tweede ‘e’ van ‘mede’. De bedoeling zal wel niet
zijn om de ‘e’ te schrappen, maar veeleer om de beide woorddeelen te scheiden, zoodat
gelezen moet worden, evenals o.a. in de vorige kolom: mede susteren.
Zie 155c, 156b-d.
daer, nl. in Brabant. Zie 156d.
De heilige armoede, ‘het ideaal aller welmeenende asceten’ (MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór
de Herv., dl. II, st. 11, blz. 37) stond in de Middeleeuwsche conventen hoog aangeschreven:
de meeste kloosterlingen waren er groote voorstanders van, en openbaarden haar bij voorkeur
in het dragen van ‘snoode kleederen’, in het gebruik van ‘grove spijzen’ en in het streven om
in de kloosters geene of althans de nederigste betrekkingen en ambten te bekleeden. Zie
ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 189-192; dl. II, blz. 286-289 (hier tal van voorbeelden, aan
ons hs. ontleend).
lijftucht (= lijftocht), levensonderhoud.
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+

sante Au- ‖ gustijnus an genamen hadden· soe quemen sij alle drie weder ten
+
diepen veen, daer sij begeerden te leven ende te sterven.
157d
- Mer onse lieve here haddet noch wat anders myt hem voer. Want doe sie
ene corte tijt weder te huys hadden geweest, soe worden sie begeert op een ander
a)
stede in brabant, dat genoemt was ‘te Sante gertruyden’ . Ende sie toegen daer
1)
2)
alle drie myt groter droefheit ❘ ende leden daer ock grote aermoede ende deden
daer swaren arbeyt. Ende onse lieve here die was myt hem ende halp hem, soe
dattet ock alten gueden huys waert Ende nemen daer ock an die oerde van sante
3)
Augustijnus . Ende suster stijne roevers die nam daer die oerde mede an ❘ ende
4)
+
sie waert daer die ierste rectrix Ende daer na die ierste pryorynne· ende ‖ sij
reygeerde dat cloester seer goddienstelijc, also dat sij seer gemynt was van den +158a
susteren. Ende suster lamme santinges die bleef by hore ierster oetmodicheit
ende starf daer vol gueder werke. Mer suster elsken stockvyssches quam weder
ten diepenveen myt groter vrouden in hore moder schoet, daer sij hoer herte altoes
gelaten hadde. Ende sie waert int slot gelaten myt groter vrouden nader begeerten
+
hoers herten Ende waert conversynne gecleet int yaer ons heren m cccc ende xxiiij.
+
5)
1424
Hoer wanderinge was seer oetmodich ende gelaten · ende ny en conde men
gemerken in woerden oft in gelate dat sij wat geweest hadde Mer sie pijnde hoer
+
puerlike onsen lieven heren te sueken in allen dingen. Ende sie was seer barmhertich
+
6)
158b
ende guedertieren den susteren, ‖ mer hoer selve strenge ende hart.
- Ende doe hoer die sieckte an quam daer sie an starf ❘ doe dede sie hoer soe
7)
groet gewelt ❘ dat sij daer wal viij daege an genck Ende sij

a)

D.i. St. Truyen (St. Trond), in Brabant (20 KM. ten O. van Tienen of Tirlemont), in het bisdom
Luik, met een voorheen bloeiend vrouwenklooster, aan St. Lucia gewijd. Ook bij LINDEBORN,
Hist. episcopatus Daventr., p. 163 (evenwel niet bij VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden
en gestichten van Deventer, dl. I, blz. 314), komt met name ‘S. Lucia Santrudonia’ voor als
een van de geestelijke huizen, door Diepenv. zusters òf nieuw ingericht òf hervormd. Volgens
ms. 8849-'59, fol. 33r (Ned. arch. v. kerkgesch., N.S., dl. I, blz. 335) is Stijne (Stijntje) Rovers,
na St. Lucia te St. Truyen langen tijd bestuurd te hebben, daar ten jare 1446 overleden. Zie
o

ook in het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’ (in de lijst der zusters, die niet te Diepenveen gestorven
o

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zijn): Stijne Reuers (sic!), priorinne to Snte Lucien obiit a . 1446.
myt groter droefheit, nl. omdat zij haar geliefd Diepenveen moesten verlaten. Zie de volg.
kolom; verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 298.
De tekst heeft ‘aermoe’ (einde reg.). Doch zie de vor. kolom, waar ook ‘aermoe’, staat op het
einde van een regel, maar gevolgd door ‘de’ (op den volgenden regel).
‘Augus’ (einde reg.) is met rooden inkt onderstreept.
Zie blz. 214, aant. 5.
gelaten (term dev.), onderworpen aan God, eenswillend met God. Verg. gelatenheit.
Zie VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 456 (§ 356, b).
Verg. 163b: also lange genck sij daer an (zóó lang leed zij daar aan.)
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1)

was waer énen dach int sieckhuys ende lach daer seer suetelijc ende mynlick.
2)
Ende sie vragede eenre suster, hoe sie voelde : of sij ock vermoede dat sij sterven
solde ❘ soe geerne hadde sij gestorven Want sij becande onsen lieven heren enen
mynliken ende barmhertigen vader te wesen ❘ welck hoer quam wt eenre gueder
concienciën. Ende sie is gevaren tot horen gemynden brudegom, den sie trouwelijc
+
gedient hadde Int yaer ons heren m cccc ende lij.
+
+
1452
- Suster ave sonderlant van utricht was ene vurige choer suster, ‖ ende agatha
+
a)
3)
158c
eernstes was hoer moye, dat een alten goddienstigen weduwe was Ende was
seer vlijtich onsen lieven heren voel zielen te wynnen· ende daer en spaerde sij
hoer selven niet in. Ende sij was een vrent alre gueder menschen; ende soe wat sij
vermochte in raede ende in dade, daer was sij vlijtich in ❘ voer schepen ende heren
Want sij was een wijse walsprekende vrouwe ende seer gemynt om hore eerbaerheit
willen ❘ also dat sij wal wat vercrijgen conde.
b)
- Sie was daer een groet hulpe toe dat dat cloester van iherusalem voert genck,
+
ende sij dede daer vele arbeydes omme Voer die schepen ende heren, eert totter
tymmeringe quam ende eer dat sij daer ‖ twie susteren van diepen veen kreech +158d
c)
Als suster lijsabet van delft ende suster belye van duseldoerp, dat ene
d)
4)
5)
goddienstige conversynne was. Ende na suster lijsabets doet quam sij weder
myt groter blijschap ten diepenveen in hore moder schoet. Ende in overvloedigen
werken voleynde sij daer hoer leven ende voer tot horen gemynden brudegom· den
sij trouwelijc myt herteliker mynnen gedient hadde Om hem te gebruken in ewicheit.
- Dese guede vrouwe agatha eernstes voersz. was daer ock een guet hulpe toe dat
e)
bethlehem gestichtet waert Dat een beslaten suster huys is

1)
2)
a)
3)
b)

c)
d)
4)

waer, maar, slechts. Zie Mnl. Wdb. op ‘m a e r , 1ste art.’ (dl. IV, kol. 997 volg.).
hoe sie voelde, hoe zij meende, wat zij dacht.
Over haar is reeds gesproken 72d.
Het verzwegen onderwerp is Agatha Eernstes (Lat. Ag. Ernesti).
Als ‘fundatores et primi promotores’ van het Windesh. vrouwenklooster Jeruzalem bij, later
binnen Utrecht (zie over dit klooster ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 209-212), worden door
BUSCH, Chron. Wind., p. 196 (ed. Grube, p. 363), opgegeven ‘magister Bruno et Agatha
Ernesti omnium religiosorum precipue ordinis nostri et terciariorum pia mater et procuratrix’.
Zie over haar 130b-133c.
Zij is gestorven 4 September 1423. Zie 133a.
Bij ‘sij’ moet gedacht worden (verg. 133b) aan Belia van Dusseldorp, gestorven in 1444
(MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 229; VAN RIJN, Oudheden en gestichten van
o

5)
e)

Deventer, dl. II, blz. 181; ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’).
weden.
Het Tertiarissenklooster Bethlehem te Utrecht heeft gestaan in de voorstad, ‘te weeten in dat
gedeelte ❘ 't welke genaemt word de Nieuwe-weert’ (VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Historie ofte
beschryving van 't Utrechtsche bisdom, dl. I, blz. 652; verg. blz. 439), niet ver van het Windesh.
vrouwenconvent Jeruzalem, waarmede het zekere goederen gemeen had. Het is omstreeks
1423 gebouwd als eene dépendance van het begijnenhuis van St. Caecilia, waar de zieke
zusters de buitenlucht konden genieten; maar reeds in 1425 ontstond er twist en werden de
beide huizen gescheiden. Zie Buchelius bij E. VAN ENGELEN, Grafschriften en wapens der
Utrechtsche kerken (hs. Utr. Stads-arch.), I, 395.
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1)

van der derder oerde . Ende die moder van dat cloester was hoer natuerlike suster
+
❘ ende was een devoet vurich mensche ende reygeerde dat ‖ cloester seer wijselijck.
+
Ende die guede vrouwe agetha begaf hoer daer in ❘ ende pijnde hoer den wech
159a
der hilliger gehoersamheit te wanderen Ende offerde hoer ziele den sueten
mynliken ihesus, om wes mynne sij trouwelijc gearbeyt hadde.
2)
- Suster ave hoer nichte voersz. was een alten sueten satigen suverliken persoen.
a)
Sie hadde toe utricht geweest in ene vergaderinge· die geheyten is ‘in den wijngaert’ ,
dat doe noch niet beslaten en was. Doe vercoes sij dat seker voer dat onseker ende
quam hijr ten diepenveen om onsen lieven heren te bet te dienen. Ende sie angreep
+
myt groter vuricheit dat zalige cruce der penitenciën· ende pijnde hoer dagelix voert
te gaen in doechden Ende sie was bereyt tot allen oetmodi- ‖ gen werken· ende +159b
was seer ynnich ende devoet tot onsen lieven heren.
3)
- Sie conde wal schrijven, soe dat sie den choer trouwelike by stont myt boeken.
Sunderlinge was sij bereyt den genen wat te schrijven, die niet wal wat crijgen en
4)
conden. Want sij hadde alten mynnenden herte· ende was seer toesprekende ende
vrentelic den cleynen Want sij was schemel ende cleyn in hoer selven.
- Dese guede suster hadde van bynnen voel strijdes· also dat hoer vaeke al doer
bange waert Want het coste hoer vleysch ende bloet ende al hoer crachten Welck
strijt onse lieve here op hoer verhengede· om dat sie in oetmodicheit blijven solde.
Ende sie was daer ock seer lijdsam in ❘

1)
2)
a)

3)
4)

van der derder oerde, d.i. van de orde der Tertiariërs. Verg. blz. 248, aant 3.
Zie blz. 253, aant. 2.
Bedoeld wordt het ten jare 1378 te Utrecht gestichte ‘O.L.V. gasthuis inden Wijngaert inder
Oudelle’ (tusschen de Tolsteegh- en Witte-vrouwenpoort), dat in 1446 bekend stond als een
van de vier zusterhuizen binnen de stad. Vóór 1444 had het zich laten besluiten, en nog in
1474 wordt in een brief aan Dirc vander Horst, ridder en landdrost op de Veluwe, melding
gemaakt van den ‘Confessoer vande besloten susteren inden Wijngaert’. In 1484 evenwel
vestigde zich de orde der Brigittijnen bij hare komst te Utrecht in genoemd zusterhuis. - Alles
ontleend aan J.J. DODT VAN FLENSBURG, S. Brigitte en hare Aflaten, te Utrecht (in N. VAN DER
MONDE, Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, 9de jaarg., 1843,
blz. 60-65).
Zie blz. 261, aant. 6.
Verg. elders (b.v. 152a): toesprekelijc.
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+

1)

al- ‖ soe dat sij wal myt den martelaers te loene mach gaen Want die martelers
strijden ene corte tijt; mer dese street lange yaren ende mytter hulpe godes: soe
kreech sie victorie.

+

159c

- Doe die susteren sieck worden daer sij vaste an storven· doe was sij hem seer
bedienstich. Ende doe sie ock sieck geworden was, soe wolden sie hoer medecijne
geven Mer sij segede: ‘och neen, laet my doch in vreden sterven!’ Doe liet men sie
myt vreden· ende sij waert int sieckhuys gebracht, daer sij seer suetelijc lach Want
also als hoer leven geweest hadde, also was ock hoer eynde· dat seer genoechlijc
+
was te sien. Sie is gevaren tot horen gemynden brudegom ❘ omme wes mynne sie
+
menlike gestreden ‖ hadde· tegen hoer vleysch ende tegen hoer synlike
159d
toeneygelicheit Voer welken strijt sie nu sunderlinge blijschap heeft van horen
2)
gemynden brudegom vercregen. Sie starf int yaer ons heren m cccc lij op sante
a) +
lijnus dach .
+
- Suster lijsabet tayen van tiel, ene devoete choer suster. Dese guede suster
1452
quam hijr byna mytten iersten· ende heeft trouwelijc gedragen dat suete yuck
ons lieven heren Ende heeft hijr mennygen swaren arbeyt gedaen.
b)
- Doe dit cloester geslaten waert ende die xij susteren gecleedet worden · doe
3)
bleef sij daer noch een tijtlanck buten om dat reygement daer te dragen. Want daer
4)
5)
bleven wal xx susteren buten ❘ want backen, brouwen , caken ende al ander dinge
bleven daer buten te doen.
+

+

c)

- Doe men schreef m cccc ende xvj, doe cleede ‖ men hijr xviij susteren , daer sij
+
ene van was In welken staete sij hoer goddienstelijc hadde· ende was vlijtich te
160a
doen die dinge die sij gelavet hadde. Ende sij hadde alte grote genoechte in den +1416
dienste gods; ende des en was hoer geen verdriet, al hoe lanck hi ock was. Ende
6)
als hij wt was , soe hadde sijt noch wal weder begonnen overmyds groter genoechten
die sij daer in hadde.
- Ene corte tijt nae hore professiën soe waert sij vestiaria, dat sij

1)

‘te loene (= lone, hemelvreugde) gaen’, ten hemel, naar den hemel gaan. Zie Mnl. Wdb. op
o

2)
a)
b)
3)
4)
5)
c)
6)

‘l o o n , n . 2, b’ (dl. IV, kol. 769 volg.). - Verg. hs. G, bl. 139: Alsoe groet gewelt dede si [nl.
H. van Mekeren, gest. 1453] oer in allen dijngen dat die zusteren van oer plegen te seggen
dat si mijenden dat si mitten martelers geloent solde werden.
nit.
23 September.
In 1408 op St. Agnes (21 Januari). Zie blz. 243, aant. a.
In één woord geschreven, evenals 118a.
brouwe.
caken (Oostmnl. vorm voor ‘coken’), koken.
Zie 78a.
als hij (nl. die dienst gods, de kerkdienst) wt was, als de godsdienstoefening was afgeloopen,
als de kerk uit was.
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trouwelijc ende wal verwaerde. Als die susteren tot hoer quemen ende begeerden
wat van hoer ❘ ende seyden van vermijdelicheit dat siet hem solde geven als sij doch
1)
2)
op wolde staen Soe antwoerde sij weder ende segede· ‘onse statuten holden dat
+
3)
ment sal geven sonder vertreck·’ ‖ also pijnde sie alle dynge te doen, als sij hoerden .
+
+
160b
- Doe men schrief m cccc ende xxiij, doe waert sij priorynne gecaren toe Mechel
+
a)
1423
in brabant in een nye cloester van onser oerden . Doe nam sij die suster van
b)
diest mede, welck een hillige ende oetmodige conversynne was, ende was onse
sieckwaerster Welck wi seer noede over gegeven hadden, om dat sie seer
barmhertich ende goddienstich was. Sie toegen te samen heen in gehoersamheit
om die liefte godes Ende sij lieten diepenveen, mer niet sonder grote swaricheit,
dat geen wonder en was· want diepenveen en solden sij daer niet vinden. Ende als
sij daer quemen, soe pijnden sie hem diepenveens manieren te leren. Ende als sij
+
daer ix yaer trou- ‖ welijc gearbeyt hadden ende daer mytter hulpe godes een guet
huys gemaket hadden Soe stonden daer sommyge op in den huys myt twydracht +160c
tegen die priorynne Want hem duchte dat sij te strenge ende te rechtverdich was·
also dat die guede suster van diest genoech te doen hadde dat sij hem die passiën
4)
wt sloech . Mer het en baete niet: die verkierden cregen die overhant ❘ ende
5)
6)
maecktent also dat sij of quam In welken die guede, die geerne die rechte weghe
gewandert hadden, seer bedrucket worden. Doe toegen sij weder te huys myt groter
blijschap· mer nochtans hadden sij medelijden myt den genen die sij bedrucket
lieten.
++
- Sie quemen te huys, doe men schrief m cccc ende xxxiij, ende wan- ‖ derden
myt ons in alre oetmodicheit, als sij voer gedaen hadden. Daer na, als men schrief +1433
c)
+
7)
+
160d
m cccc ende xlvij , doe waert die ierste pryorynne of gesat , als onse gemynde
+
mater salome sticken Om hoer
1447

1)

2)
3)
a)

b)
4)
5)
6)
c)
7)

ende - staen, en zij uit bescheidenheid, uit zedigheid zeiden, dat zij het hun zou geven als zij
toch op moest staan (d.i. niet onmiddellijk). Misschien moet er daarom gelezen worden: als
sij doch op solde staen.
‘holden’ (= houden), inhouden, behelzen.
‘hoeren’ (= horen), behooren, betamen. Verg. onze tegenw. uitdrukkingen: zóó hoort het, dat
hoort niet.
Bedoeld wordt het in 1422 gestichte Windesh. vrouwenklooster Bethanië (‘Domus B. Mariae
in Bethania’) bij, later binnen Mechelen in Brabant, in het bisdom Kamerijk. Zie ACQUOY, Kl.
te Wind., dl. III, blz. 214-215.
D.i. Johanna van Diest, over wie gehandeld wordt 161b-162c.
dat - wt sloech (= utesloech), om hen - de zusters - tot bedaren, tot kalmte te brengen; eig.
dat zij bij hen de hartstochten uitsloeg, uitdreef.
sij, nl. de priorin.
of quam, elliptisch voor ‘of quam van hore officie’.
Volgens 16a is Salomee Sticken afgetreden in 1446. Doch zie de aant. aldaar (blz. 28, aant.
b).
‘enen ofsetten’ (= afsetten), iemand (uit eene betrekking, uit een ambt) doen aftreden.
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a)

cranckheit willen, dat ons seer swaer was ‖ doe sij xxxiij yaer priorynne geweest
1)
hadde· ende hadde dit huys gereygeert myt groter vroetheit ‖ ende in alre doecht.
b)
Ende suster lijzabet tayen waert weder in hoer stede priorynne gecaren Welck sij
trouwelijc verwaerde na horen vermogen der wijlen dat siet hadde. Want sij was
oelt ende cranck, also dat siet giene lange yaren en hadde Want als siet twie yaer
2)
verwaert hadden · soe waert suster armgert henricks van vollenhoe priorynne
c)
gecaren .
+
- Doe wander- ‖ de suster lijzabet tayen in groter ruste ende in inwendiger
oefenynge van bynnen Ende in groter oetmodicheit van buten totten eynde hoers +161a
levens toe. Doe sij den loep hoers levens zalichlijc over gebracht ende sij drie
yaer of geweest hadde· doe haelde sij onse lieve here te huys om hoer te lonen
3)
Want sij trouwelijc in sinen wijngaert gearbeyt hadde.
- Suster lijzabet hadde hijr ene natuerlike suster oelent tayen, dat te male een
4)
erbaer persoen was Vurich ende devoet ende ingekiert tot onsen lieve heren . Hoer
wanderinge was seer stichtich, also dat sij in corten yaren toe nam in allen doechden.
5)
6)
Ende sij waert meystersch gecaren toe collen, daer sij ene guede vergaderingen.
+
maeckte overmyds hore oetmodic- ‖ heit ende gueder wanderinge. Ende daer starf
+
d)
161b
sij in vreden an der pestelenciën .
e)
7)
- Die suster van diest voersz. , ene devoete conversynne, die was van rienen
van gueder ridderschap Mer sij was verarmet, also dat sij voer ionfer diende. Ende
sij quam hijr als ene dertene ionfer ende was seer werlick Mer hoer bekieringe was
8)
in der waerheit ende sij sochte ende myende puerlijc onsen lieven heren in allen
dingen· als al hoer leven wal bewees. Want sij legede dat fondament der
waerachtiger oetmodicheit Ende ommevenck dat zalige cruce der penytenciën myt
groter ynnicheit Ende

a)

Lees: ‘xxxiiij yaer’ of ‘xxxv yaer’? Immers S. Sticken is in 1412 tot priorin gekozen (5b: omtrynt
sante lohannes misse; 134d; verg. 126c). Zulks wordt bevestigd door wat wij lezen ms.
o

o

o

8849-'59, fol. 152v: Anno vero domini m cccc ix non longe post professionem suam facta
o

1)
b)
2)
c)
3)
4)
5)
6)
d)
e)
7)
8)

o

o

est suppriorissa et postea priorissa anno m cccc xij .
vroetheit, wijsheid, verstand, beleid.
Vandaar, dat zij genoemd wordt ‘de ander (tweede) confirmeerte Priorinne’. Zie b.v.
MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 228.
Verg. VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 287 (§ 217).
In 1449, dertien weken vóór den dood van S. Sticken. Zie 18b-c.
wij (einde reg.) gaert.
Zie de aant. bij ‘onsen lieve heren’, 7d.
Verg. wat de bet. aangaat, blz. 215, aant. b; wat den vorm aangaat, blz. 164, aant. 5.
Lees: vergaderinge.
o

In het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’ lezen wij (in de lijst der zusters, die niet te Diepenveen gestorven
zijn): Oeland Tayen, moeder to Collen obiit 1439.
Zie 160b en c.
rienen, Rhenen.
o

Verg. Mnl. Wdb. op ‘m e n e n , 1ste art., n . I’ (dl. IV, kol. 1377 volg.).
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+

volherde daer in totten eynde hoers levens Want sij was bereyt tot allen oetmodigen
+
werke vroe ende laete· ende en ‖ sochte hoer selven niet. Sie plach die sieken
161c
te verwaeren ende was hem seer guedertieren. Ende als daer een suster
1)
gestorven was, soe was dat hoer werck· dat sij dan vluchts wiesch dat die suster
onreyn gemaket hadde. Hoer selven was sij hart, mer enen anderen guedertieren.
- Sie was seer onsoekelic ander tafelen· want als sij ene grote schottele pottays
2)
3)
gegeten hadde ende dan dat pottay over genck Soe vulde sij hoer schottele weder .
4)
Van den specke nam sij dat gaste ende dat geel; ende dat hadde sij en wech, eer
een ander toe sach. Ende des gelijcks dede si in al dat sij at, mer enen anderen
gunde sij wal dat hij dat beste nam. Selden dranck sij enen dronck guedes biers;
+
mer als die susteren ge ‖ geten hadden, soe plach si dat bier dat daer over gebleven
was, te vergaderen in een kenneken· ende settet op hoer stede ende dranck dat. +161d
Hoer natuer dede sij in allen dingen groet gewelt ❘ hoer habijt was soe rechte
5)
verworpen; ende aldus pijnde sij hoer over al te sterven Om die mynne hoers
gemynden brudegoms.
6)
- Onder hoer bedde daer sij sliep, legen voel groter roeden, als oft geyselen
geweest hadden ❘ daer sij hoer selven mede plach te slaen voer die zielen. Want
7)
die zielen plegen hoer syenlijc te apenbaren ende bleven by hoer staen, hent soe
8)
lange dat sij hoer deel mede cregen Ende sij plegen hoer vaeke al bange te raden
omme wat van hoer te heben.
+
- Dese guede suster hadde hoer oversten in groter weerdicheit. Onse weer- ‖
+
dige mater salomee plach sij vaeke te veroetmodigen omme die anderen te
162a
stichten· soe rechte oetmoedelijck plach sij hoer dan te heben.

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

Verbeterd uit ‘wiechs’, blijkbaar eene verschrijving ten gevolge van het onmiddellijk
voorafgaande ‘vluchts’.
‘overgaen’, eig. voorbijgaan; van spijzen gezegd: rondgaan, rondgediend worden (maar
zonder dat men er iets van gebruikt).
Juist hierdoor (sij vulde hoer schottele weder) toonde de zuster hare ‘onsoekelijcheit’, d.i. het
niet maken van pretensies, het niet kieskeurig zijn. Blijkens het verband moet de ‘pottay’ zeer
onsmakelijk geweest zijn. - Zie over de liefde der Windesheimers voor onsmakelijk voedsel
(ook voor ‘grove spijzen’) ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 287-288. Een sterk voorbeeld in
ons hs. is het aangaande de Vrouwe van Vreden opgeteekende, 37d.
‘gast’ (met syncope van de ‘r’ = garst, hetz. als ‘garstich’), garstig, bedorven, slecht smakende
of ruikende. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: g a r s t , g a r s t i c h , g a (r)s t e r i c h ,
ranzig, stinkend, bitter von Geschmack; rancidus. - Verg. Mnl. Wdb op ‘g e e l g a s t ’.
over al, in ieder opzicht, geheel en al.
‘geysele’ (= gesele), touw met knoopen of prikkels (gebruikt tot tuchtiging of zelfkastijding).
‘apenbaren’ (= openbaren), verschijnen.
Zie de aant. bij ‘banghe riet’, 2d.
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a)

1)

Eer dat sij wt toech, hadde sij iiij of v susteren te verwaren , die sij besoergede ·
die weren alte drovich, doe sij toe Mechel toech. Ende sie was seer besorget voer
die iongen· om dat sij anxt hadde dat sij hoer gerack niet crijgen en solden Ende dit
was hoer also swaer, dat sij onder wegen daer omme schreyde. Doe vragede hoer
2)
die priester die myt hem toech, waer omme dat sij schreyde· sij antwaerde· ‘ic
3)
beschreye myne kinder.’ Doe hadde hij gemeent dat sij ene vrouwe weer ❘ mer hij
+
vragede soe lange, dat hiet vernam hoe siet meende. Mer en hadde ‖ hiet niet
+
gevraget, sij hadde hem van oetmodicheit in den wanen laten blijven.
162b
4)
- Al hoer bedrijf by sunderlinge te schrijven dat solde te lanck vallen Mer dattet
een hillich mensche was dat apenbaerde in die ure hore doet. Want in ene
vergaderynge was een yonck susterken, dat in groten lijden was, ende al die
vergaderinge mit hem. Dit waert deser gueder suster gesecht, ende men begeerde
alte vrentelijc van hoer dat sij onsen lieven heren daer voer bidden wolde, als sij by
hem queme. Doe antwaerde sij: ‘come ic by onser god ende crijge ic macht by hem
+
❘ hoer sal hulpe geschien.’ Doe segede sij voert ❘ ‘lieve here, dit hadden myne sunden
+
bet verdient dan dit guede ‖ puer herte·’ welck hoer quam wt enen oetmodigen
162c
gront Want hoe dat een mensche hilliger is, hoe hij oetmodiger ende cleynre in
hem selven is. Ende doe dese hillige ziele noch lach in horen verscheyden· doe
voelde dat susterken die barmherticheit godes op hem ❘ ende doe sij gestorven was,
doe waerdet noch beter Soe dattet doe te male verdrachlijc waert Daer hem dat
susterken ende al die geheele vergaderinge hem seer van verblijde. Ende sij
danckten ende laveden onsen lieven heren van der groter guedertierenheit die hij
5)
hem bewesen hadde overmyds dat gebet ende verdienste der hilliger suster Iohan
b)
van diest .
+
- Suster barte van der list van zwolle was ‖ ene goddienstige choer
+

162d

a)
1)
2)
3)
4)
5)

Zie 160b, waar gezegd wordt, dat zij was ‘onse sieckwaerster’.
‘enen besoergen’ (= besorgen), iemand verzorgen, hem van het noodige voorzien.
myt hem, d.i. met Johanna van Diest en Elisabeth Tayen van Tiel. Zie 160b.
vrouwe, gehuwde vrouw.
bedrijf (in concreten zin en als collectief gedacht), verrichtingen, daden.
‘Iohan’ i.p.v. ‘Iohanna’ wordt ook elders gevonden, b.v. hs. G, bl. 87 (iohan van dusseldorp).
MATTHAEUS noemt in de ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 229, de zuster eveneens ‘Johan van
Diest’; VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 180, en
o

b)

het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’ hebben daarentegen ‘Johanna van Diest’. - Herhaaldelijk komen
in het Mnl. mansnamen voor vrouwen voor: de meest bekende is ‘vrou Jacob’.
Johanna van Diest is gestorven in 1444 (MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 229; VAN
o

HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 180; ‘Necrol. hs. n .
23 Dev.’).
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1)

suster. Dese guede suster hadde ene oem, ende was decken toe deventer ende
a)
hiete here rembert van der list . Dese guede man was een vrent alre gueder
menschen· ende was seer mylde dat sijne den armen te geven. Ende hij plach ock
onsen weerdigen vader here iohan brinckerinck vaeke gelt te lienen ende ock te
2)
geven totter tymmeringe . Ende doe barte sijn nichte hijr comen solde, doe gaf hij
hoer die bybele mede· ende noch een ander groet boeck Also dat hij diepenveen
trouwe geweest heeft.
- Suster barte was een suverlijc persoen· ende doe sij in die werlt was, doe was
3)
+
sij vol werldes Mer nochtans reckelijc ende eerlijc. Sie hadde ene natuer, die voel
+
te sterven ende te strijden hadde· mer ‖ mytter hulpe godes so bleef sij baven.
163a
Ende sij was seer trouwe in allen oetmodigen swaren werken. Ende als sij in den
velde was ende halp hoyen, soe plach sij die harke an hoer boerst te setten om dat
hoey te samen te schuven. Ende dat dede sie soe vurichlijc, dat hoer die boerst al
4)
swart waert van den schuven.
- Sie dede hore naturen dagelix seer groet gewelt ❘ want sij pijnde hoer by den
genen te comen, die alsulck gebreck hadden· datter niemant natuerlike geerne by
en was. Seer cleyn ende oetmodich was sij in hoer selven· ende hoer gelaet was
5)
als of sij altoes voer dat ordel godes gestaen hadde.
+
- Sie plach also berouwelijc te bijchten, dat sij die vaders tot ‖ tranen bewegede,
daer sij tegen bijchte. Ende sij was seer lijdsam, alst hoer niet voerspoedelijc en +163b
genck in horen werke Ende pijnde hoer herte aldus in vreden te bewaren, op dat
b)
sij horen brudegom by hoer beholden mochte· want sine wonynge in vreden is .
- Als sij den loep hoers levens vollenbracht hadde in alre goddienstiger
oetmodicheit ende sachtmodicheit Ende sie oelt was ommetrynt lvj iaer, soe waert
6)
sie sieck an die sieckte daer al die susteren an storven. Ende sie bevyel mytten
iersten· mer sij was die leste die daer an starf: also

1)

a)
2)
3)

4)
5)
b)
6)

Dit behoeft geene schrijffout te zijn: de 4de naamw. mann. ‘ene’ komt in het jongere Mnl.
meer voor, in ons hs. nog 163c. - Zie VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 467; verg. DE
VOOYS, Middeln. Marialegenden, dl. I, blz. 105, de aanteekening.
Zie de aant. bij ‘remmelt van der lyst’, 144d. Volgens de aldaar aangehaalde plaats uit DUMBAR
is hij gestorven 16 December 1415.
totter tymmeringe (de tekst heeft ‘tymmernige), nl. van het klooster te Diepenveen.
vol werldes (1a, 90d en elders), de wereldsche genietingen najagende, iemand van de wereld
zijnde. Verg. in het Eng.: a complete man of the world. - Zie over ‘werelt’ Taal- en Letterb, IV,
259 volg.
de.
dat ordel godes (= ordeel Gods), het laatste oordeel, het jongste gericht.
Toespeling op Ps. LXXV: 3 (Vulg.).
Zie blz. 156, aant. 1, en blz. 170, aant. 2.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

309
1)

+

lange genck sij daer an . Sie starf int yaer ons heren m cccc ende lij op alre kinder
+
a)
b)
2)
1452
dach ende was die xix die an die sueke starf.
+
- Hijr eyndet die zalige lange bruloft, van welken onse gemynde suster Alijt
+
c)
3)
163c
comhaers die zalige weduwe voer segede Welck ny geschiet en is van anbegyn
des cloesters.

1)
a)
b)
2)
c)
3)

Verg. 158b: daer sij wal viij daege an genck.
28 December.
Verg. 138a-b, waar het getal 20 wordt opgegeven.
sueke, ziekte, meer bepaald besmettelijke ziekte of epidemie; Hd. seuche. Verg. LÜBBFN e.
WALTHER, Mnd. Handwörterb. op ‘s u k e ’ en op ‘s u c h t ’.
Zie 143b-c.
anbegyn (= aenbegin), eerste begin, aanvang. - Verg. voor de weglating van het lidw. van
0

bepaaldheid na voorzetsels STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Syntaxis, § 240, n . 3 (blz.
74).
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XI.
Van suster salomee van den wiel die oelde.
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(MATTHAEUS, Vita virginis nobilissimae Elisabethae van Heenvliet et quarundam
aliarum in coenobio de Diepenveen, apud Transisalanos - te vinden achter zijn
Anonymi Chronicon ducum Brabantiae -, p. 255-264).
a)

Van suster salomee van den wiel die oelde .
1)

EEn eersam rijck schepen, wonnende toe worcum , genoemt Iohan van den wiel,
ende was een hovet van al der stat Ende hadde ene eerbaer ionfer toe wijve,
2)
genoemt clara , ende was van gueder ridderschap. Dese twie cregen vele kynder
3)
4)
5)
te samen. Ende ene van sijnen soens den brachte hij in een cloester by huesden ,
+
6)
7)
daer sijn bruder abbet was. Ende als dese ionge monick daer ene wijle ‖ gewont
+
hadde· soe toech hij op een tijt te huys tot sinen olders om hem te vermaken.
163d
8)
9)
Ende onder des dat hi daer was, soe gevyelt dat daer een starf, daer die yonge
10)
gesellen voel ydelheit ende geckheit over dreven , als sij daer over waeckten. Daer
11)
12)
was dese yonge monyck des nachtes mede . Hij toech sijn habijt wt ende dede
13)
werlike cleeder an, omme dat

a)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

D.i. ‘Salome van den Wiel senior. Ob. 1462’, wel te onderscheiden van ‘Salome van
der Wiel Woringana. Ob. 1490. Priorissa’ (MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p.
228, 229; verg. VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl.
II, blz. 178, 179).
worcum, Woudrichem.
Met rooden inkt onderstreept.
MATTHAEUS, Vita, 255: enen. - Zie de aant. bij ‘ene’, 162d.
brach (einde reg.).
huesden, Heusden.
abbet (oudere vorm voor ‘abt’, 164a, laatste woord der kolom), abt. Zie STELLWAGEN, Roomsche
woorden, blz. 96, op ‘a b t ’.
Achter ‘mo’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
daer, nl. ten huize van zijne ouders.
daer, nl. in de stad (te Woudrichem).
In de volg. kolom: geckheit toe bedrijven, gekheid te maken. Verg. Mnl. Wdb. op ‘d r i v e n ,
o

11)
12)
13)

trans., n . 3’ (dl. II, kol. 415-418).
mede, mede, bij (als uitdr. eener lichamelijke tegenwoordigheid). Teuth.: mede wesen,
interesse. - Verg. 52d: Ende sie was daer selven mede ende aver.
habijt (hetz als ‘abijt’), kloosterkleed, ordekleed, ordegewaad.
De ‘e’ is bijgeschreven.
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1)

2)

mens niet kennen en solde · ende was yoe soe geck als die anderen. Ende als
dit des nachtes geschiet was, soe vernamt sijn vader des margens· ende was daer
3)
seer quellike in te vreden - Want hij was een stemmych eerbaer man - Ende vragede
4)
+
sinen sone, welck thonis geheyten was· of hij dat in sijn cloester geleert had- ‖ de·
ende of hij daer om te cloester gegaen weer alsulke geckheit toe bedrijven. Doe +164a
5)
antwoerde hij sinen vader ende segede· ‘waer omme hebdy my daer gebracht
6)
❘ die mytten wolven omme gaet, die moet mytten wolven hulen.’ Doe waert die
7)
guede man noch meer bedrucket, want hij hielt sine kinder tot allen doechden .
Ende hij en dorstes niet eens gedacht hebben doe hij noch myt sinen vader wonde·
8)
want doe plach hij soe gueden goddienstigen kint te wesen. Die vader ontboet
synen brueder den abbet van den cloester, hoe dat hem sijn sone gehadt hadde.
Ende die vader toech daer na selven tot sinen brueder den abbet ende apenbaerde
+
9)
hem den inwendigen druck sijns herten Also dat die abt ‖ seer begaen waert om
+
10)
164b
sijns brueders willen. Ende soe vroe als bruder tonis weder in sijn cloester
quam, soe sende hem sijn oem die abbet toe zwolle ter scholen myt enen knecht,
die hem dienen solde. Ende sie toegen toe samen heen; ende doe sij toe zwolle
11)
quemen, bestaden sij hem in die alre rijckste ende warlicste harberge die daer
12)
was. Doe tijrde hij hem daer een wijltijds, als die yonghe werlike gesellen plegen
te doen, in allen spoel ende geckheit, die men

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

omme dat - solde, opdat men - des niet, eig. niets van hem, d.i. hem in het geheel niet, hem
volstrekt niet - kennen zou.
yoe (= yo, io, Oostmnl. vorm; Westmnl. ye, ie) soe geck, ruim zoo gek, ruim zoo dwaas.
stemmych, ernstig, streng; KIL. gravis, severus, serius.
thonis, Teunis. Oorspronkelijk heeft hier ‘thomas’ gestaan; de ‘a’ is met rooden inkt
doorgehaald, en het woord in ‘thonis’ veranderd. MATTHAEUS, Vita, heeft te dezer plaatse en
elders: Thomas.
MATTHAEUS, Vita, 255: ingebracht.
Bekend spreekwoord; ‘mytten (= metten) wolven hulen’, met de wolven huilen, iemand naar
den mond praten. Verg. hulen metten broede.
Verg. 132d: Sie hielt sij tot allen doechden; ook 46b: Dese guede vrouwe Sophia hielt kathrinen
seer ter doecht.
Verklaard blz. 11, aant. 4, en blz. 91, aant. 8.
Zie de aant. bij ‘abbet’, 163c.
Oorspronkelijk: tomas. Zie de aant. bij ‘thonis’, 163d.
‘hem bestaden’, eig. zich plaatsen, zich eene plaats aanwijzen; bij uitbr. zich eene plaats,
zich een onderkomen verschaffen. De gewone bet. is zich verhuren (zie Mnl Wdb., dl. I, kol.
1096). Verg. hem besteden (zie Mnl. Wdb., dl. I, kol. 1109; LÜBBEN e. WALTHER, Mnd.
Handwörterb. op ‘b e s t e d e n , -s t a d e n ’).
‘hem tijren’ (= tieren), zijn hart ophalen, zich overgeven aan; eig. zich gedragen (ook wat de
uiterlijke manieren aangaat: het werkw. komt dus overeen met ‘hem gebaren’ en ‘hem gelaten’).
Verg. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb. op ‘t ê r e n ’; ook het zelfst. naamw. tiere,
beteekenende zoowel manier van doen als gedrag.
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1)

bedencken conde. Ende op een tijt int leste van den vastelavent quam hij ter herten·
a)
2)b)
ende genck int fraterhuys toe bijchte tot here deryck van harcksen Ende hij bijchte
+
3)
sine sunden ront wt als sij weren. Ende ‖ als hij absolucie begeerde, doe sach hem
+
4)
164c
die priester an ende segede: ‘Hoe solde ic u absolvyeren · gy en levet niet als
een monick, mer als een boeve.’ Ende in desen waert hij soe seer geslagen ende
bedrucket in hem selven Ende hij bat genade ende begeerde geabsolviert te wesen;
mer wat hij bat, hij moste sonder absolucie heen gaen. Ene corte tijt hijr na soe
quam hij weder tot hem mit groten berou ende myt dieper oetmodicheit Ende viel
voer den priester neder op sine knien myt gevoelden handen ende bat hem weder
om absolucie Ende lavede hem ewelijke te beteren ende te leven na sinen
+
guetduncken ende raede. Doe absolvierde hij hem te hant myt groter goddiensticheit.
+
Ende ‖ die beteringe die hij belavede, began hij toe hants myt groter vuricheit.
164d
Ende cort daer na sande hij sinen knecht te huys· ende verliet die werlike
5)
harberge· ende alle werlike geselschap Ende bestaede hem myt here derick van
6)
harxcen ende gaf hem daer seer oetmodelijc onder te leven na sijnen raede. Ende
7)
van sijnre haestiger beceringe verwonderden hem alle die geene die hem canden.
Ende hij genck vurichlike voert in allen doechden· ende gaf hem seer tot oetmodigen
werken ende sette hem menlike tegen sine natuer. Ende soe waer dat hij hem toe
geneyget voelde Als in eten, in drincken, in slapen, in waken - Want van naturen
+
was hij vol slapes -· daer sette hij hem soe crachtelike tegen, dat hij des nach- ‖ tes
+
niet dan twie uren en sliep. Ende onder wijlen als hem die slaep seer moyelijc
165a
8)
was , soe genck hij voer een apen vinster staen· daer hij wt conde vallen· op dat
hij mytten anxte den slaep verwynnen solde.

1)
a)

2)
b)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

Zie de aant. bij ‘vastelavent’, 141d.
Zie ACQUOY, De kroniek van het fraterhuis te Zwolle. Eene bijdrage tot de kennis van het
inwendig leven der fraterhuizen (in de Versl. en Meded. der Kon. Akademie van
Wetenschappen, afd. Letterk., 2de reeks, dl. IX [Amst. 1879], blz. 4-42), passim.
Met rooden inkt onderstreept.
Dirk Hermansz. van Herxen, geb. 1381 en gest. 21 Maart 1457, is 47 jaren lang rector geweest
van het fraterhuis te Zwolle, volgens ACQUOY, Kroniek (in de Versl. en Meded.), blz. 11, aant.
3; tevens heeft hij na den dood van Johan Vos van Heusden in 1424 aan het hoofd gestaan
van de ‘moderne devoten’ (zie ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 238, aant. 2).
absolucie, absolutie, d.i. kwijtschelding, vergiffenis van de zonden door de biecht.
absolvyeren (= absolveren), absolutie geven.
bestaede hem myt, plaatste zich bij, onder het toezicht van. Verg. 2b.
Hier is in het blad van het hs. een scheurtje.
Misschien moet in verband met het voorafgaande gelezen worden: beteringe. Doch verg.
165a en b (‘bekierynge’ en ‘becyeringe’). MATTHAEUS, Vita, 256: ende van wegen synre
haestiger verbeteringe.
als - was, als hij grooten slaap had; eig. als de slaap hem veel moeite en last veroorzaakte.
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- Des sommers na sijnre bekierynge soe quam soe groten sterfte toe zwolle, dat
1)
2)
a)
alle die claercke te huys toegen, behalven hij alleene Ende die int rijke fraterhuys
weren bleven en deel· ende die pestelencie quam onder die clercke· ende priesters
3)
in here deryck van harcksens huys. Doe was dese brueder thonis myt also groter
vuricheit begavet Dat hij den sieken ende stervenden also trouwelike by stont in
allen dingen, die sie behoefden ende hem noet weren. Den stervenden hielt hij die
+
b)
keerse in die hant ; ‖ ende als sij doet weren, soe toech hij sij allene van den bedde·
+
ende legede sij in die kiste om sij te begraven. Dit was een teyken sijnre
165b
4)
waerachtiger becyeringe· dat hij hem selven also sette in den doet. Ende als
5)
die starfte over was, soe bekierde hij een deel werliker gesellen· daer hij conversacie
mede te heben plach, eer hij hem bekierde Ende halp hem dat sie in cloesteren
quemen.
6)
- Als hi een wijltijdes in deser vuricheit geweest hadde, soe waert sijn natuerlike
7)
vader totter doet toe sieck Ende hij ontboet sinen sone thonis dat hij tot hem queme,
als hij dede. Ende als die vader sinen sone sach in also hilligen ende oetmodigen
+
staete, so waert hij alte seer verblijt. Ende ‖ die sone en dede giene cleyne vrucht
+
in sinen vader ❘ ende in een van sinen susteren. Hij leerde sinen vader, ho hij
165c
8)
9)
leven solde in sinen state Ende sijn suster legede hij an dat sij hoer bekieren
10)
11)
solde ende pries hoer seer den ionferliken staet Want sie genck op hoer vryen
ende solde te hant in die echt gebracht warden. Mer hij lach

1)
2)
a)

3)
b)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

behalven, maar. Verg. 50d, 75d, waar het woord beteekent alleen.
MATTHAEUS, Vita, 256, heeft achter ‘alleene’ eene punt en begint met ‘Ende’ een niéuwen
volzin.
Bij ‘dat rijke fraterhuys’ hebben wij te denken aan het fraterhuis zelf (het eenige, dat te Zwolle
bestaan heeft), ook ‘Domus major’ genoemd; bij ‘here deryck van harcksens huys’ blijkens
het verband zeer waarschijnlijk aan het aangrenzende ‘Minor domus’ of ‘Parva domus’. Zie
over dit punt ACQUOY, Kroniek (in de Versl. en Meded.), blz. 12-16; SCHOENGEN, Die Schule
von Zwolle, S. 50-52, 57-59, 54-57; W.G.A.J. RÖRING, Thomas a Kempis, zijne voorgangers
en zijne tijdgenooten, Utr. 1902, blz. 87-89, 71-73.
Zie de aant. bij ‘thonis’, 163d.
Verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 55 volg.
MATTHAEUS, Vita, 256: na.
conversacie, omgang.
Bijgeschreven.
Zie de aant. bij ‘thonis’, 163d.
Lees: sijnre?
‘enen a(e)nleggen’ (met een afhankelijken bijzin als voorwerp), bij iemand om iets aanzoek
doen, hem iets voorleggen of voorstellen.
‘enen iet prisen’, (in eene sterke opvatting) voor iemand iets hemelhoog verheffen of
verheerlijken, hem iets tot eer aanrekenen; eig. iemand iets aanprijzen. Het tegenovergestelde
is ‘enen iet misprisen’, iemand iets tot schande aanrekenen.
sie - vryen (= vriën), zij was aan het vrijen, zij had verkeering, zij was verloofd.
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1)

2)

hoer heymelijc an , dattes hoer olders niet en wisten, dat sij onsen lieven heren
3)
dienen solde. Ende als hij daer een tijt lanck geweest hadde· soe nam hij oerlof
van sinen vader ende toech weder toe zwolle Mer sijn suster salomee, die hij geerne
bekiert hadde, die nam hij mytten herten mede. Ende als hij weder toe zwolle quam,
+
soe sande hij sijnre sus- ‖ ter toe hant iij boeke, daer sie hoer in oefenen solde Dat
+
a)
b)
4)
165d
ene was ‘van der reynicheit’ ❘ dat ander ‘die vier utersten’ , dat derde ‘die vier
c)
oefenyngen’ . Ende dese drie boecken deden grote vrucht in hoer. Die guede
5)
6)
goddienstige brueder thomas was toe zwolle mytten licham· mer sijn herte was
vaeke by sijnre suster omme die van daer te crijgen Dat sij hoer leven beteren
mochte ende onsen lieven heren dienen by gueden menschen. Omtrynt een half
yaer hijr na soe nam hij een oersaeke weder tot sijnen vader te trecken Dat hij wolde
besien hoet myt hem weer ❘ want hij soe sieck geweest hadde Mer sijn suster
7)
salomee was die saeke . Ende als hij daer gecomen was· soe was hij seer vlijtich
+
dach ende nacht om sijn suster toe ‖ trecken tot onsen lieven heren.
+
- Ende want sijn vader sinen syn of menynge niet en wiste, soe
166a

1)
2)
3)
a)

b)

4)
c)

5)
6)
7)

Achter ‘hey’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
‘enen a(e)nliggen’ (met een afhankelijken bijzin als voorwerp), bij iemand op iets aandringen,
om iets aanhouden.
‘oerlof (= orlof) nemen’, afscheid nemen.
Een werkje, vervaardigd in de 13de eeuw door Hendrik van Gent, d.i. Hendrik Goethals; in
handschrift is het aanwezig o.a. te Deventer, gelijk blijkt uit [VAN SLEE], Catalogus der hss.
berustende op de Athen.-Bibl. te Dev., blz. 24. Zie verder MOLL, De boekerij van het St.
Barbara-klooster te Delft, in de tweede helft der vijftiende eeuw (in KIST en MOLL, Kerkhist.
arch., dl. IV), blz. 266.
De z.g. ‘vier uitersten’ des menschen (zie blz. 130, aant. b) waren voor de devoten
onderwerpen van dagelijksche overpeinzing. Vandaar, dat zij in grootere en kleinere tractaten
telkens door hen behandeld werden. Vooral het bekende ‘Quat(t)uor novissima’ (‘Die vier
utersten’) viel zeer in den smaak: het is in de 15de eeuw een volksboek geworden, ‘in tal van
handschriften en drukken verspreid’ (DE VOOYS, Middeln. legenden en exempelen, blz. 254),
terwijl o.a. te Windesheim de Dietsche vertaling ‘altijd ten dienste der klerken en leeken op
de tafel lag en waaruit den gasten, als zij niet lezen konden, door den hospitularius werd
voorgelezen’ (ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 160). Zie over het tractaat, behalve DE VOOYS,
a.w., blz. 253-255: MOLL, De boekerij van het St. Barbara-klooster te Delft, blz. 265-266; Vos,
De leer der vier uitersten, passim.
Bijgeschreven.
Bedoeld zal wel zijn het boekje V a n v i e r d e r h a n d e o e f f e n i n g e n d e r
i n w e n d i g h e z i e l e (zie DE VREESE, Ruusbroec, I, 269 en 379), eene vertaling van een
aan Bonaventura toegeschreven werk. Verg. VERDAM, Die Sp. der Sonden, dl. II, Inleiding,
blz. LXXX, kol. 2.
Achter ‘god’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
Hier is ‘thomas’ onveranderd gebleven.
saeke (= sake), reden. Verg. 15c: om dat sie daer wat saeken (eenige reden) toe hadde.
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myshagedet hem dat sijn sone soe lange by hem bleef Ende vragede hem, hoe dat
1)
hij daer soe lange toevede. Doe antwoerde hij hem al behoetelijc weder ende
2)
a)
segede · ‘ic verwachte die bruloft van mijnre suster, die te hant anstaende is·’ doe
liet hij hem myt vreden.
- Daer na, doe men den lesten dach holden solde ende sijn vader daer gereden
3)
was om die bruloft te maken Soe twijvelde der moder toe male seer ende hadde
4)
5)
anxt dat hij sie bekieren solde. Ende maeckte ene eerbaer vrouwe wt , der siet
druckelike clagede· ende begeerde van hoer dat sijt van hore dochter vernemen
+
solde wat sij in den synne hadde. Die vrouwe ‖ genck salomee seer behendelijc an
+
6)
166d
❘ ende vragede hoer wat hoer syn weer Ende mysriet hoer seer den geesteliken
staet. Ende sij antwoerde hoer al behentelike weder ende segede: ‘Daer en dorst
gij niet eens op dencken of anxt voer heben dat ic dat doen sal.’ Mer dat sij inden
herten vastelijc gesat hadde, dat verbaerch sij hoer ❘ ende daer en was sij niet of te
raden. Die vrouwe scheyde van hoer wal getroestet ende segede dit hore moder.
7)
8)
Mer des anderen dages vroe soe dede sij enen menliken strijt ende gaf al om al
9)
ende toech myt horen brueder thonis toe zwolle al heymelijc Omme ten diepenveen
te comen ende aldaer een geestelijc leven te leyden.
+
- Ende als sij myt horen brue- ‖ der toe zwolle gecomen was, soe was hij seer
+
10)
11)
166c
vlijtich hoer ten diepenveen ene stede te vercrijgen Ende legede hem an den
12)
pryoer van windesem ende an onsen weerdigen vader here iohan brinckerinck.
Ende sij weren hem seer mynlijc, soe dat hij sine begeerte vercreech. Ende hij
b)
brachte sijn suster ten diepenveen op sante Nicholaüs dach · daer sij seer mynlijc

1)
2)
a)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
b)

MATTHAEUS, Vita, 257: behoerelic.
sege. - Dezelfde fout komt nog voor 144b.
Zie 165c.
‘bruloft (= brulocht) maken’, bruiloft houden, vieren.
sie, nl. de dochter Salomee.
‘utemaken’, er op af sturen, er op af zenden, afvaardigen. Verg. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd.
Handwörterb. op ‘û t m a k e n ’.
MATTHAEUS, Vita, 258: troostelicken.
MATTHAEUS, Vita, 258: mercliken.
Zie blz. 215, aant. 1.
Zie de aant. bij ‘thonis’, 163d.
‘hem leggen a(e)n’, zich vervoegen tot. Verg. hem doen a(e)n; zie b.v. 23b.
der.
windesen.
Het meest voor de hand ligt te denken aan 6 December (Nicolaüs episc. et conf., Nyclaes
bisscop,‘Sinterklaas’). Zie MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. III, blz. 250. Maar bij de Augustijners ook: St. Nicolaüs de Tolentino, vallende op 10 September.
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1)

ontfangen waert. Mer hoer vader ende moder ende al hoer vrende weren seer
verwoet op horen brueder ❘ om dat hij si also bedragen hadde myt sijnre suster Also
dat hij lange tijt niet weder en mochte comen onder die ogen sijnre vrende. Mer die
+
moder die wter maten seer bedrucket was, en liet niet of ‖ alle maent hoer baden
+
2)
166d
ten diepenveen te senden om hoer dochter toe besmeyken · ende weder te huys
te brengen Ende dit duurde ene lange tijt. Mer die baden en vonden sij niet bereyt
a)
myt hem te trecken Want sij was gefondiert op den vasten stien cristus Ihesus ,
also dat sij onbeweechlijc bleef. Als dese baden niet in hoer vorderen en mochten
3)
4)
5)
6)
❘ soe sande sie hoer alten sueten treckeliken brief . Ende die brief luude also
wonderlijc abel ende treckelijc, dat here iohan brinckerinck segede datten die duvel
7)
gedichtet hadde ende gien mensche. Ende hij en lieten suster salome niet lesen,
+
mer hij segede hoer daer wat wt. Op desen brief schrief sij hore moder enen brief
+
8)
167a
weder Als dat ‖ sij begeerde dat sij hoer hore te vreden wolde setten Want sij
9)
weer hoere te vreden· ende alle der geenre daer sij of gecomen weer ❘ om dat sij
hoer van onsen lieven heren wolden trecken Ende weert saeke dat sij hoer daer
niet in lijden en conde dat sij ten diepenvene weer ❘ so wolde sij also veer trecken
dat sij nummer van hoer eyschen en solde. Dese brief quam overmyds die
10)
ordinanciën godes ierst an horen brueder thonis , die doe in sijn cloester was. Ende
11)
als hij die opschrift als, soe dede hij den brief op ende sach wat daer in stont.
Ende als hijen gelesen hadde ende hem wal behagede, soe dede hij den brief weder
12)
toe Ende toech heen om hoer den brief seleven toe brengen. Ende onder wegen
+
‖ hadde hij twie susteren wonen, die inder echt weren· dese nam hij myt hem om
+
13)
167b
sijn moder te troesten. Ende als hij tot sijns vader huys quam, soe dede hij
sijnre moder den brief, als of hij nergens van geweten en

1)
2)
a)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ontfange.
Zie blz. 144, aant. 6.
Met eenige wijziging komen deze woorden voor 157b. Verg. 1 Cor. III: 11 en Eph. II: 20.
sie, nl. de moeder.
MATTHAEUS, Vita, 258: sueren.
‘treckelijc’, dringend, geschikt om iemand over te halen of te overtuigen. Verg. Teuth.:
t r e c k e l i j k (trecklick), tractibilis.
De zin is: zij zond haar een heel lieven brief met het doel om haar (weder) tot zich te trekken,
naar huis te lokken.
‘dichten’ (van een brief gezegd), stellen, opstellen.
Ontbreekt bij MATTHAEUS (Vita, 258).
‘eens afcomen’, iemand laten varen, verzaken; eig. van hem afkomen.
Zie de aant. bij ‘thonis’, 163d.
opschrift, opschrift, titel; hier adres. KIL.: o p s c h r i f t , t i t u l u s , inscriptum: inscriptio,
epigraphe, index.
hoer, nl. de moeder.
o

‘doen’, geven. Zie Mnl. Wdb. op ‘d o e n , 1ste art., II, n . 8’ (dl. II, kol. 247).
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1)

hadde. Ende als sijn moder den brief gelesen hadde, soe liet sij als een onsynnich
wijf ende en was niet te troesten. Als dit hoer oldeste dochter sach· van groten druck
ende medelijden hore moder soe waert sie sieck Ende starf daer by hore moder in
eenre maent tijds· myt groten berou hore sunden Ende sij ontboet hoere suster
salome dat sij solde blijven by onsen lieven heren in horen gueden opsat. Mer die
+
moder en liet niet of al die maent doer dat die dochter daer sieck ‖ lach· den brief
+
2)
167c
in allen steden te senden, daer sij vrende hadde Den hoer dochter salomee
hoer gesant hadde· ende begeerde hulpe van hem hoer dochter weder wt den
cloester te crijgen. Ende als sij hoer dochter begraven hadde· soe genc sij tot horen
man ende begeerde oerlof van hem dat sij hoer dochter ten diepenveen weder wt
3)
den cloester most haelen Ende segede tot hem: ‘ist dat gy my geen oerlof en wilt
4)
geven· so wil ic nochtans allikewal heen.’ Doe antwaerde hij hoer weder: ‘wil gijt
allikewal doen, waer omme bidde gy my dan oerlof?’
- Des anderen dages toech sij hen mit groter haest ende nam horen sone here
5)
a)
6)+
7)
thonis mede· ende hoer ander dochter Ende sie liet achter die begenckenisse
+
‖ hore doder dochter· ende quam ten diepenveen mit groter drift. Ende als sij
167d
8)
daer gecomen weren onder die homysse, soe vragede sij na hoer dochter
saelken, want also plach si sie te heyten. Sie waert seer mynlike ontfangen ende
getoevet ❘ ende segeden hoer dat hoer dochter ter stont comen solde. Ende men
sande haestelijc om salomee, die een stucke weges van den cloester was ende
halp die koen melcken. Ende sij brachten hoer ander cleder, die sij antrecken solde
9)
ende comen haestelijc tot hore moder. Ende als die homysse wt was, soe waerdet
onsen vader here iohan brinckerinck te weten gedaen· die die mysse gesongen
10)
hadde. Doe quam hij tot hem ende sprack hem seer mynlike toe. Ende wat sij
+
wachten, salomee en quam niet voert Also dat on- ‖ se vader here iohan selven na
+
hoer genc Want sij weren begaen
168a

1)
2)
3)
4)
5)
a)
6)
7)
8)
9)
10)

‘laten’, zich aanstellen, te keer gaan.
dochte.
most, mocht.
allikewal (= allikewel), evenwel, echter, toch; Hd. gleichwohl.
Zie de aant. bij ‘thonis’, 163d.
Zie 168b, waar haar naam opgegeven wordt.
‘iet achterlaten’, iets achterwege laten, iets nalaten of verzuimen.
begenckenisse (= begankenisse), plechtige uitvaart, begrafenis; de daarbij te houden lijkdienst.
Zie S t e l l w a g e n , Roomsche woorden, blz. 213, op ‘u i t v a a r t ’; ook blz. 20 volg., 34.
dochte.
In margine.
‘Ende’ heeft hier de kracht van een tegenstellend voegwoord en beteekent maar. Verg. Lat.
at, atque.
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1)

dat sij niet voert en quam ❘ ende en dorstens niet lyen dat sij om alsulke saeken
wt was als die koen te melcken. Ende als onse weerdige vader by hoer quam, soe
was hij hoer seer troestelijc Ende segede hoer dat hoer moder ende hoer brueder
ende suster daer weren om sij weder van daer te halen ❘ ende dat hoer oldeste
suster wtter tijt weer. Ende als sij dan bet gecleet was dan sie gewoenlijc was, soe
quam sie tot hore moder ende hiet sie vrentelike willecome. Ende hoer moder waert
2)
seer wiemodich ❘ ende hertelike schreyende Ende segede hoer mit groter droefheit
+
dat ‖ hoer suster gestorven weer. Ende als sij ene corte tijt toe samen allene hadden
+
gespraken· soe segede sie hore dochter toe: ‘Saelken, wy moten haestelike
168b
3)
heen, die waghen verwachtet onser.’ Doe segede salomee ❘ ‘moder, wy moeten
4)
ummer iersten eten, het is groet vasteldach’ - Want het was quatertemper in den
a)
herfst -; doe bleef sij daer noch, om dat salomee wat eten solde. Mer sie noch hoer
ander dochter en eten niet ❘ want sie hadden voer genamen op diepenveen te eten
noch te drincken Mer sie gengen sitten an die tafel by salomee. Ende als sie sach
+
die oetmodige manier hore dochter, soe segede sij tot hoere ander dochter: ‘Siet
+
5)
168c
lijnken, hoe is de- ‖ se mensche alriede verwandelt ❘’ ende sie en condens hem
niet te vollen verwonderen. Ende als daer gegeten was, soe genck die moder tot
eenre nonnen, die daer een gast was - Ende myende dattet die priorynne van
6)
diepenveen hadde geweest - Ende danckte hoer seer dat sie hore dochter soe
7)
guedertieren hadde geweest ❘ sie wolde sie nu mede nemen. Doe seyde hoer
dochter salomee tot hoer: ‘Moder, het en is onse priorynne niet, want die is in den
8)
slate.’ Doe wolde sie

1)
2)
3)
4)
a)

5)

6)
7)
8)

lyen (= liën), erkennen, zeggen, vertellen.
Verg. 108a: ende sie schreyden seer hertelijc (hevig) te samen.
o

Zie STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Syntaxis, § 15, n . 8 (blz. 11 volg.).
Achter ‘vastel’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken. - Verg. de aant. bij ‘vastelavent’, 141d.
Onder ‘quatertemper (van het Lat. quatuor tempora, vier tijden) in den herfst’ heeft men te
verstaan ‘die Fasten am Mittwoch, Freitag und Sonnabend ...., nach Kreuzerhöhung (14.
September)’. Zie GROTEFEND, Zeitrechnung, Bd. I, S. 161, op ‘q u a t u o r t e m p o r a ’, en
S. 160, op ‘q u a t e m k e r ’. - Verg. STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 196, op
‘q u a t e r t e m p e r ’; MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 20 volg.
Na “de” is doorgehaald de laatste regel dezer kolom; er heeft gestaan: se mensche verwandelt.
- De kolommen 168c tot en met 170b bevatten niet 30 regels, zooals overal elders, maar 29
regels.
Achter ‘die’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
In margine.
Bij ‘slot’ hebben wij hier, gelijk meermalen elders (b.v. 51b, waar de gegeven verklaring onjuist
is; ook 171d), te denken aan het gedeelte van het klooster, dat door geen personen der andere
kunne - in mannenkloosters dus door geen vrouwen, in vrouwenkloosters door geen mannen
- mocht betreden worden; ja waar zelfs, in sommige orden, volstrekt niemand toegang had,
die niet tot de kloostergemeente behoorde. Vandaar in het Latijn voor dit gedeelte de benaming
‘clausura’. - Zie Constitutiones, pars III, cap. 16 en 18 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz.
302-303, 304-305; verg blz. 406-409: V a n d e n i n g a n c k t o t t e n s l o e t e ).
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a)

hoer nichte van naeldewic noch iersten toe spreken· mer sie kreech voer hoer
b)
+
suster hille sonderlants Ende sie danckte sie ock seer van hore dochter wegen:
+
1)
2)
168d
sie wolde sie nu me- ‖ de te huys nemen. Doe maeckte siet hoer swaer ende
segede, of sie hoer dochter van onsen lieven heren trecken wolde, nu siet selven
vercaren hadde. Mer sie haddet soe in hoer begrijp, dat sij sie ommer mede wolde
heben· ende myende sonder vertreck voert hen te varen. Mer salomee hoer dochter
3)
toevede sij noch ende segede hoer, waer sie hene wolde· sie soldet doch daer
4)
voert wat besien, nu sie daer doch weer. Doe gengen sie toe gader ende besegent
hijr over al. Ende doe sie quemen op een heymelike stede, soe gengen sie daer te
+
gader neder sitten. Doe besach die eersame vrouwe hoer dochter ‖ van den hoevede
+
totten voeten, wat sie an hadde Ende sie genck hoer seer vrentelijc an ende
169a
hadde sie geerne besmeyket Mer sie stont onbewegelijc als ene vaste muer in
onsen lieven heren. In twien ofte in drien steden stonden die gasten ❘ beyde mans
ende vrouwen· ende verwachten dat eynde van desen strijde. Ende als die moder
ende die suster lange gearbeyt hadden· soe en mochten sie an hoer niet gewynnen
Want sie segede: om al dat hoer toe comen mochte, soe en wolde sie van
+
diepenveen niet scheyden Ende sie en wolde van horen gueden opset onsen lieven
heren te dienen niet gaen: ‖ sie wolde ten diepen veen leven ende sterven. Ende +169b
als sie hoerde dat sij niet an hoer wynnen en conde· soe stont sie op ende genck
5)
van der steden Ende quam daer onse vader here iohan brinckerinck stont ende
6)
c)
here thonis ende gerijt van rijsen ❘ ende verwachten dat eynde hijr van. Ende als
sie by hem quam, soe sprack hoer onse vader seer vrentelike toe Ende hiet dat
7)
men sie int priester reventer solde brengen· ende schencken sie . Doe gengen sie
te

a)
b)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
c)
7)

Katharina van Naaldwijk, over wie geschreven is 45c-70a.
Zie over haar 126b-127a.
‘sie’, nl. Hille Sonderlants.
Zie blz. 39, aant. 5.
Zie blz. 207, aant. 1.
De ‘r’ is bijgeschreven.
Er staat, door verkeerde plaatsing van de stippen boven het woord: ‘bruickeruick’, ‘brnickernick’,
of iets dergelijks. Zóó ook twee regels verder (in deze zelfde kolom): ‘uit’ of ‘nit’.
Zie de aant. bij ‘thonis’, 163d.
Zie 117d en 118d-119a. Zijne dochters Dymme, Geertruid en Katharina zijn nonnen te
Diepenveen geweest.
‘enen schenken’, voor iemand opdisschen? Verg. 52d: Ende sie schenckte h e m . costelike.
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samen int reventer ❘ ende als sie daer weren, soe danckte sie onsen vader here
+
iohan dat hij hoer dochter guedertieren hadde geweest: sie wolden nu te samen
varen. Doe antwoerde hij hoer weder ende ‖ segede· ‘dat stiet alte male an hoer, +169c
1)
2)
weer sie blijft of myt u vaert’ Doe greep sij horen sone by der cappen ende
segede· ‘here, ic clage u over desen logener ende valschen verraeder ende bedrieger
3)
Die my dit gedaen heeft ende myn dochter aldus verleyt heeft.’ Doe nam here thonis
sijn moder ende sijn suster by der hant ende stont soe tusschen hem beyden ende
segede: ‘Moder, myn suster heeft hijr nu ene wijle geweest ❘ sie weet nu wal, hoe
dattet hijr gelegen is Ende wat sie hijr gehad heeft ende wat sie heben mach. Ende
sie weet, wat sie by u heeft gehadt ende wat sie noch hebben mach· nu staedet
+
4)
alte male an hoer, wat sie nu doen wil ende wat sie verkieset;’ ‖ doe sprack
+
salomee: sie wolde hijr leven ende sterven· ock soe wat hoer hijr toe queme.
169d
- Als die moder dit hoerde, soe sprack sie wt enen wiemodigen bedruckten
herten ende segede tot onsen vader: ‘Here, ist dat gy sie tegen mynen willen holt,
5)
6)
ic en geve u nummer hellinck of pennynck myt hoer.’ Ende onse vader here iohan
antwoerde hoer al prophetierende ende segede: ‘Holt u guet ende latet dat daer gy
7)
wilt; het sal u cort ende cleyn genoech vallen.’ Alst cort daer na gevyel ❘ want al
8)
9)
10)
+
hoer guet ontgenc hem ❘ ende hoer slot dreef en wech van ebbinge der zee Also
+
11)
170a
dat sie niet en had- ‖ den dan dat hem hoer sone gaf, want die moste sie
voeden. Ende doe sie sach dat sie niet vorderen en conde an hoer dochter ❘ doe
toech si toe deventer in groten druck ende sericheit hoers herten. Als sie daer
12)
gecomen was, soe toech sie in die heerlicste

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

weer (= weder) .. of, of .. of, hetzij .. hetzij. Verg. Mnl. Wdb. op “a n t e r ”.
‘cappe’, kap, monnikskap. Zie DU CANGE, Gloss. op ‘c a p a ’.
Zie de aant. bij ‘thonis’, 163d.
MATTHAEUS, Vita, 261: verlieset.
“hellinc” (= hallinc, samengetrokken uit “halvelinc”), benaming van eene kleine munt, ter
waarde van een halven penning. Dikwijls, gelijk hier het geval is, wordt het woord met “penninc”
verbonden; zie in de Werken van Jan van Ruusbroec, dl. IV, blz. 194 (verg. [J. VAN VLOTEN],
Verzameling van Nederlandsche prozastukken van 1229-1476, Leid. en Amst. 1851, blz.
369):
Die hellinc es een goet ghewin,
Die den penninc bringhet in.
De zin is: ik zal haar nooit meer een cent, een rooden duit voor u - d.i. voor uw klooster medegeven.
‘cort ende clein(e) vallen’, eig. kort en klein - d.i. in stukken - vallen; dus te niet gaan, te gronde
gaan.
‘iet ontgaet mi’, ik verlies iets, ik raak iets kwijt.
slot (ook 52b), kasteel, heerlijkheid.
ebbinge (hetz. als ‘ebbe’), eb of ebbe; Mhd. ëppunge.
niet, niets.
‘heerlijc’, aanzienlijk, voornaam. - Somtijds wordt in deze bet. ‘eerlijc’ geschreven, b.v. ‘ene
o

eerlike rijke abdye’, 31d. Zie Mnl. Wdb. op ‘e e r l i j c , n . 2’ (dl. II, kol. 564).
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herberge die in der stat was. Ende daer viel sie van groten drucke te bedde, also
datmen niet en wiste dan dat sie sterven solde. Doe ontboet sie here iohan
brinckerinck onsen vader dat hij comen solde ende hoeren hoer die bijcht. Doe
ontboet hij hoer weder ❘ hij en plege der werliker luyde bijcht niet te horen. Hij was
+
op dat pas toe deventer ❘ ende als ‖ die bade en wech was, soe toech hij haestelike
weder ten diepenveen. Ende sie en liet niet of ende ontboedet hem anderweerf· +170b
ende doe waert den baden gesecht dat hij daer niet en weer. Ende rechtevoert
als here iohan onse vader ten diepenveen gecomen was tusschen vj ende vij uren
des avendes Doe liet hij suster salomee tot hem halen ende segede hoer sine
bangicheit, die hij hadde van hore moder ende van hoer Ende segede hoer dat hoer
1)
moder leghe in doetliker noet Ende dat sie seghe hoe dat siet maecte· hij en wolde
2)
3)
4)
geene saeke hoers dods wesen. Doe waert sie alte hertelike seer bestoeten in
+
5)
der naturen, alst gien wonder en was Mer sie bleef starck ende stant- ‖ hactich in
+
6)
170c
den gemoede Ende sie segede hem weder: ‘here, ist dat ick troest of toverlaet
7)
tot u heben mach, soe en sal my vrent of maech van diepenveen scheyden.’ Doe
segede hij: ‘salome, ist dat gy ten diepen veen blijvet, soe sal ic u doen al dat in
mijnre macht is als myn eygen kint.’ Doe genc sie wal getroestet van hem ende
starck van gemoede.
- Die moder en liet noch niet of ende ontboet hore dochter salomee dat sie tot
hoer queme· sie moste sie ummer spreken, eer sie storve. Doe ontboet sij hore
moder weder ❘ wolde sij sie mit alsulker vrentschap weder laten van hoer scheyden,
+
als sij tot hoer queme· soe wolde sie comen, mer anders niet. Doe ontboet sij ‖ hoer
+
8)
170d
weder ❘ want het anders niet wesen en mochte, soe soldet also geschien: sie
solde ummer tot hoer comen. Doe toech sij tot hore moder myt suster griete
a)
greeven , die op die tijt meystersche was. Ende hoer moder hadde éne nacht ende
b)
twie daghe gelegen datmen hoer die keerse in die hant hielt Ende sie en wisten
niet van tijden toe tijden dan dat sij sterven solde. Mer doe sij salomee hoer dochter
9)
sach, soe begonde sij hoer op toe richten Ende liet byna,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
a)

in doetliker noet (= dodeliker noot), in doodsgevaar, in stervensnood.
Zóó staat er duidelijk.
hertelike, hevig.
Zie blz. 17, aant. 3, en blz. 27, aant. 9; verg. blz. 93, aant. 2.
Hier: stanthactich; 171c: stanthachtich. Verg. de aant. bij ‘stanthactelike’, 2c.
toverlaet (= toeverlaet), toevlucht; Lat. refugium.
Verg. Mnl. Wdb. op “m a e c h ” (dl. IV, kol. 948 volg.).
De tekst heeft: Doe ontboet sij (einde reg. en kolom) sie hoer weder.
Zie 79c-81a. Gr. Greven is gestorven in 1450, gelijk daar gezegd is (ook volgens MATTHAEUS,
‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 228; VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van
o

b)
9)

Deventer, dl. II, blz. 177; ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’).
Verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. IV, blz. 55 volg.
‘laten’, er uitzien.
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+

als of sij van der doet verwecket was· van welken hem al dat volck verwonderden,
+
dat in der camer was. Doe begonde sie hore ‖ dochter te clagen, wat lijden dat
171a
1)
sie hoer andede. Doe segede sie: ‘wanne, moder , laet ons van genoechten
callen· ende laet dese dinge varen! Ende laet ons te samen wat eten, wi heben
lange gevastet ❘’ - want het was doe des saterdages in die quatertemper -. Doe eten
sie seer mynlike te samen, also dat sie te hant opstont van den bedde. Ende des
anderen dages gengen sie te samen te kercken. Ende als sij in der kercken weren,
2)
soe worden daer voel myssen , want het was soendach. Doe stont die moder op
+
hoer voete, als werlike luyde plegen Ende sie hadde geerne gehad dat salome hoer
dochter ock also hadde gedaen. Mer ‖ suster salomee ende suster griete greven +171b
3)
sloegen hem neder , als geesteliken luuden toe behoert. Ende sie stont vaste
ende toech sie dat sij hoer op solde richten ❘ ende suster salomee wees hoer dat
4)
5)
sie hoer solde laten genoegen · doe liet sie ten lesten of. Ende suster salome bleef
vier dage by hore moder, mer des nachtes genck sij slapen toe meyster gerijts huys.
6)
7)
Ende als sij aldus by hore moder was· soe legede sij hoer noch al an dat sie mit
8)
hoer solde varen Ende wolde sie yoe onsen lieven heren dienen, dat sie hoer dan
9)
10)
daele sloege ende bleve soe myt hoer ❘ of

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

wanne, wat nu, hoe nu. - MATTHAEUS, Vita, 262: Warde moder.
Hier ontbreekt iets. Het uitgevallen verl. deelwoord is òf ‘gesongen’ (zie b.v. 167d) òf ‘gedaen’
(verg. b.v. 4a); dit laatste heeft MATTHAEUS, Vita, 263.
‘hem nederslaen’, in eene deemoedige houding nederknielen. Verg. de aant. bij ‘neder
geslagen’, 100a.
‘hem laten genoegen’, kalm zijn, zijn gemak houden; eig. tevreden zijn.
MATTHAEUS, Vita, 263: des.
sij, nl. de moeder.
noch al, nog steeds, weder.
yoe (= yo, io, Oostmnl. vorm), in ieder geval, toch.
‘daele’ (= dale, een zeldzaam voorkomende vorm naast ‘te dale’ of samengetrokken ‘tale’) is
eene bijwoordelijke uitdr., beteekenende naar beneden, neder. Verg. DE JAGER, Freq., I, 727,
de aanteekening.
‘hem dale slaen’ (hetz. als ‘hem nederslaen’; verg. 49a, waar het genomen is in den zin van
zich vestigen, zich nederzetten) kan hier beteekenen òf (als term der devoten?) zich
verootmoedigen òf als een terugslag op het ‘sloegen hem neder’ uit het begin van de kolom
in eene deemoedige houding nederknielen. Om deze laatste reden zou ik voor mij aan de
tweede bet. de voorkeur willen geven, ook in verband met hetgeen wij lezen in het Arch. v.
Ned. kerkgesch., dl. V, blz. 389: Ende soe alst int capittel ghewoentelick is, soe doet sy se
voir myt gheboechden knyen of myt dael gheslaghenen lichaem (vertaling van ‘prostrato
corpore’, blz. 286) venie nemen. - Het werkwoord ‘dāl slaen’ (ook: dāl smiten, dāl zetten, enz.)
is tegenwoordig nog gebruikelijk in de oostelijke provinciën van ons land. Zie GALLÉE,
Woordenlijst, op ‘d a l e ’; ook Driemaandelijksche Bladen uitgegeven door de Vereeniging
tot onderzoek van Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland, 1ste jaarg., blz. 125 (in
de A a n v u l l i n g o p h e t G e l d e r s c h -O v e r i j s e l s c h W o o r d e n b o e k , 3de
Vervolg).
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1)

+

2)

genge daer in een cloester Of wolde sie in die werlt blijven, sie wolde sie begoeden
+
a)
3)
171c
boven al hoer kinder . Mer ‖ salomee bleef vaste ende stanthachtich Ende
segede dat sie nummer van diepenveen en wolde scheyden· wat hoer ock over
queme. Ende als dese strijt lange duyrde ende geen eynde en nam, soe waert dat
schip riede. Ende als sij dan toe schepe solde gaen· soe genck salomee mede ende
brachte hoer moder te schepe Ende noch onder wegen en liet die moder niet of
hoer dochter toe besmeyken. Ende als sij in dat schip solde treden· soe greep sij
hoer dochter salomee in den arm ❘ om sie myt gewelt in dat schip te trecken Ende
b)
daer was een seer groet strijt ende een swaer scheyden. Ende doe die moder sach
4)
+
5)
dattet al omme niet was ❘ soe beswoegede sie hore dochter so stijf ‖ omme den
+
6)
171d
hals Dat die schip luyde sij hoer myt gewelt ende mit grote cracht vanden hals
mosten breken Ende also droegen sij sie int schip ende vuren daer mede heen
Ende suster salomee kierde weder ten diepenveen. Ende als onse vader here iohan
hoerde dat sie gecomen was· soe genck hij tot hoer ende was hoer seer troestelijc
ende doegentlijc. Ende alle die susteren weren seer verblijt, om dat sie so groten
victorie hadde gehad Ende sie hadden hoer trouwelijc helpen strijden myt horen
7)
gebede. Ende ene corte tijt hijr na so liet sij onse weerdige vader int slot . Ende int
++
c)
yaer ons heren m cccc ende xvj des dages na sante ‖ servaes nam sie die hillige
+
d)
1416
oerde an ❘ ende genck voert in allen doechden In gehoersamheit, in gelatenheit,
+
8)
172a
in sterven ende wtgaen hoers selves Ende was bereyt tot allen oetmodigen
9)
ende swaren werke nacht ende dach sonder croenen . Ende sie genck alte geerne
10)
te choer, alst hoer boeren mochte. Ende ock plach si den

1)
2)
a)
3)
b)
4)
5)
6)
7)
c)
d)
8)
9)
10)

daer, d.i. in hare nabijheid, te Woudrichem. Zie 163c.
Zie blz. 287, aant. 4.
Verg. 48d-49a (de woorden, door Heer Hendrik van Naalkwijk gesproken tot zijne dochter
Katharina).
Verg. 170b-c: stanthactich.
MATTHAEUS, Vita, 263, heeft hier eene aanteekening, aanvangende met de woorden: 1. Quis
ferat liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris conjuges separari.
Zie de aant. bij ‘beswoegede’ (viel flauw), 49b.
De ‘r’ is bijgeschreven.
vaden (het streepje boven de ‘a’ ontbreekt).
Zie de aant. bij ‘slate’, 168c.
Sante servaes (St. Servaas, Servaes bisscop) = 13 Mei.
Op dien dag (nl. 14 Mei 1416) zijn te Diepenveen 18 zusters ingekleed. Zie 78a, 159d-160a.
stermen.
sonder croenen (= cronen), zonder te kermen of te klagen.
boeren (= boren), te beurt vallen, ten deel vallen. In den volg. zin beteekent het werkw.
opbeuren (van het ziekbed), opheffen, oprichten.
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sieken alte trouwelike by te staen ende nacht ende dach sij trouwelijc te helpen
1)
boeren· wat sieckte sie ock hadden. Ende sie en spaerde hoer selven in gienen
dingen· also dat sie gebreck creech dat sie op ij crucken moste gaen Mer nochtans
2)
+
dede sie al dat sij vermochte . Sie heeft gestreden ende geleden ende heeft ‖ den
+
a)
172b
loep hoers levens zalichlike vollenbracht Int iaer ons heren m cccc ende ij op
+
3)
b)
des hilligen cruces dach, alst gewonden waert .
+

1402

1)
2)
a)

‘hem sparen’, zich ontzien.
vermoch (einde reg.).
Dit jaartal kan niet goed zijn: vóór ‘ij’ is ‘lx’ uitgevallen; lees derhalve: m cccc ende lxij, volgens
MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 228, VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en
o

3)
b)

gestichten van Deventer, dl. II, blz. 178, en het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’ - MATTHAEUS, Vita,
264, heeft in margine: XXII.
gewonden, d.i. gevonden.
Des - waert (de dag der kruisvinding, der ‘inventio crucis’) = 3 Mei. Deze datum is eene
herdenking van den dag, waarop volgens de overlevering Helena, de moeder van Keizer
Constantijn den Groote, op tachtigjarigen leeftijd eene bedevaart doende naar het Heilige
Land, bij Jeruzalem op Golgotha het kruis des Heeren begraven heeft gevonden. Zie ALT,
Der christliche Cultus, S. 553; vooral in de Legenda aurea, z g . ‘editio tertia’, p. 303-311 (D e
i n v e n t i o n e s a n c t a e c r u c i s ). Verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II,
o

st. III, blz. 237 volg.; Mnl. Wdb. op ‘c r u c e d a c h , n . 2’ (dl. III, kol. 2160-'61); STELLWAGEN,
Roomsche woorden, blz. 156, op ‘k r u i s v i n d i n g ’.
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XII.
Van suster armgert van lissen.
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Van suster armgert van lissen.
DEse suster armgert van lissen was eens ridders dochter ende plach te wonnen
a)
1)
myt hoer nichte van henevliet . Ende hoer vader was eerlijck ende gebuertich van
2)
b)
consten , mer niet rijke van guede. Ende als suster kathrijna van naeldewic voersz.
hijr in was gegaen· soe waert armgert van lissen hijr ock ene stede vercregen. Als
c)
dan suster kathrijne van naeldewick professie solde doen , soe quam suster armgert
+
d)
van lissen hijr mit Ionfer lijsabet van hene- ‖ vliet, als voersz. is . Hoer waert geleert
+
3)
172c
syngen ende lesen , daer sie seer wal in toe nam Ende was bequame in allen
4)
dingen, die der nonschap toe behoeren. Ende alst dan quam by der tijt dat men
sie solde cleeden, soe waert sij wat weeckelic, also dat men vermoede dat sie die
5)
e)
oerde niet vermogen en solde. Ende hijr omme waert sie conversynne gecledet ,
welck sie goddienstelijc

a)
1)
2)

Elisabeth van Heenvliet, wier leven is beschreven 70a-90b.
Zie blz. 59, aant. 3.
Ik geloof niet, dat ‘consten’ veranderd moet worden in ‘comsten’: blijkbaar heeft in het Mnl.
de vorm ‘const(e)’ naast ‘comst(e)’, afkomst, bestaan, evenals in het Mnd. (verg. LÜBBEN e.
WALTHER, Mnd. Handwörterb.: k u n s t , f. = kumst, Ankunft). Zie Mnl. Wdb. op ‘c o n s t ’ en
o

op ‘c o n s t e , aanm.’ (dl. III, kol. 1812-'13); ook op ‘c o m s t , n . 2’ (de aldaar aangehaalde
2

b)
c)

d)
3)
4)
5)

e)

plaatsen uit Sp. IV ).
Zie over haar 45c-70a.
Katharina van Naaldwijk is ten jare 1413 (zie 52d, en verg. 52b) geprofest; in 1412 was zij te
Diepenveen gekomen, ‘bynnen die octave van sante Augustinus’, 50b, en kort na hare
opneming aldaar werd zij ingekleed, ‘des derden dages na sante Augustijnus ons hilligen
vaders octave’, 50d.
Zie 52b-c, 72d-73a.
Zie de aant. bij ‘lesen’, 59a.
‘die nonsc(h)ap’ (vrouwelijk, evenals ‘conversynschap’, 152d), het nonschap, de staat of het
wezen van de non, het nonnenleven.
‘iet vermogen’, tegen iets kunnen, tegen iets bestand zijn. KIL.: v e e m o g h e n (lees:
v e r m o g h e n ), ferre, tolerare, pati. - Verg. 151d: also dat sie die alre swaerste werke niet
en vermochte; ook VERDAM, Die Sp. d. Sonden, dl. I, reg. 15323 (blz. 197, kol. 2): Waert dat
ic vermochte dat orloghe.
De uitdrukking ‘die oerde (= orde, ordene) vermogen’ wil zeggen de aan een geestelijk leven
verbonden voorschriften kunnen opvolgen, hier kunnen vervullen de aan de non opgelegde
kerkelijke diensten en overige verplichtingen. In dezelfde bet. komen voor ‘die ordene houden’
en ‘die ordene volgen’.
Zie de aant. bij ‘conversynne’, 79d.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

332
ende oetmodelijc annam ❘ sonder weder seggen gehoersam wesende Nochtans
soe wast hore naturen seer contrary. Sie genck voert in groter gehoersamheit,
+
oetmodicheit ende onderdanicheit Ende was bereyt tot allen oetmodigen ende
swaren warc- ‖ ke· als backen, brouwen, keymen ende weven ❘ ende dede vaeke
meer dan sie wal vermocht Ende dan onsen oversten ende den susteren lief
was.

+

172d

1)

- Het was een heerlick, vrys mensche, mer niet soe starck als sie groet was Mer
2)
3)
seer vurich ende bereyt ende guetwillich in allen dingen. Ende als si aldus een
4)
a)
wijltijdes voertgegaen hadde in allen doechden · soe is sie vestiaria geworden van
b)
lijnen ende wullen Ende suster souken van dorsten die waert hoer gegeven tot
eenre hulpen. Ende sie dienden den susteren seer vrentelijc ende mynlijc ende
5)
+
gunstelijc wt enen vollen herten Also dat men hoer alte selden ‖ te vergeves bidden
+
6)
173a
drufte . Ende als men wat bat dat sie niet en hadde· soe bewees sie hoer soe
rechte oetmodelijc Dattet guet te merken was dat het in hore macht niet en was
hem dat te geven Want wt hore manyere ende wijse van buten wast guet toe merken·
7)
dat sij hoer meer te lijden hadde dat sijt hem niet geven en conde· dan die susteren
8)
dat sies niet en cregen. Sie plach selven seer verwoerpelijc te gaen myt oelden
9)
versletenen rocken ende hoevet doeken ·

1)
2)
3)
4)

a)

b)
5)
6)
7)
8)
9)

vrys (= vrysc, frisc), levenslustig, opgewekt; eig. frisch, bloeiend.
guetwillich (= goetwillich), vriendelijk, voorkomend; eig. van een goeden wil zijnde.
Bijgeschreven.
‘voertgaen in doechden’ en dergelijke uitdrukkingen, die herhaaldelijk in dit hs. voorgekomen
zijn (de meest gewone is ‘voertgaen van doechden tot doechden’ = vortgaen van dogeden
tot dogeden), waren bij de devoten zeer geliefd; verg. blz. 4, aant. 11. - Zij zijn ontleend aan
het ‘ibunt de virtute in virtutem’ uit Ps. LXXXIII: 8; in de Statenvertaling (Ps. LXXXIV: 8): Zij
gaan van kracht tot kracht; in de nieuwe [d.i. in de z.g. Leidsche] vertaling van het O.T.: Zij
gaan voort van kracht tot kracht.
Gelijk reeds vroeger gezegd is, zie over de ‘vestiaria’ of ‘cleder(ver)waerster’ in de Windesh.
vrouwenkloosters de Constitutiones, pars II, cap. 7 (Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz.
275-277; verg. blz. 375-377).
o

Zie de aant. bij ‘seuken van doersten’, 65a. In het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’ komt haar naam
niet voor.
gunstelijc (= gonstelijc, gonstelike), op eene wijze waaruit blijkt iemands gunstige gezindheid,
zijne genegenheid of welwillendheid; goedgunstiglijk.
Zie de aant. bij ‘drufte’, 140a.
‘hem te liden hebben’, iets niet kunnen verdragen, ergens leed van hebben.
‘gaen’, loopen, (gekleed) gaan.
‘hoevet doec’ (= hovetdoec), hoofddoek, ‘een vrouwenkleedingstuk, een kap, gewoonlijk van
wit goed gemaakt, dat iets van voren buiten het hoofd uitstak en aan de beide zijden van het
gelaat in plooien op de schouders viel en over den hals hing’ (Mnl. Wdb. i.v.). KIL.:
h o o f d d o e c k , h u l l e , capitium, muliebre capitis tegmen, rica, flammeum. - Het woord
komt meermalen in ons hs. voor, ook met syncope van de ‘t’ (zie 27b: swarte of grave
hoefdoeken).
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1)

die sie den anderen niet en dorste geven Mer nochtans genck sij reynlijck . Ende
+
2)
sij plach dat convent ock seer puntelijc te holden· want onpuntelicheit was hoer ‖
+
contrary.
173b
3)
- Op een tijt quam een susterken tot hoer ende bat hoer om enen kedel · ende
het was buten tijdes, soe dat sij geen doeck en hadde. Ende den susterken weren
4)5)
die hande wat verhaert , dattet niet wal wat doen en conde, ende het hadde geerne
6)
wat gedaen. Ende als sij dan hoerde datter gien doeck en was ende men hoer niet
geven en conde· ende hoer ock die hande seer weren Soe halp dat ene den anderen·
7)
8)
also dat dat susterken genck voer hoer sitten schreyen· doe waert suster armgert
mede schreyende, ende segede: ‘Lieve kint, weest te vreden; ic salt maken hoe ickt
9)
make ; gy sult enen kedel hebben.’
+
a)
- Sie plach des hochtijdes die vaene ‖ te holden in dat nonnen choer. Soe quam
+
10)
11)
173c
sie soe oetmodelijc an myt enen bloten vergledenen rocke · daer nauwe ene
12)
13)
14)
noppe op en was Ende myt enen langen te braken hengel · soe dat sie ons
allen was een spiegel der oetmodicheit.
15)
16)
- Sie waert wt gesant myt twie susteren in sasser lant in een

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
a)

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

Verg. 2b: om dat sie soe werlike genck (omdat zij er zoo wereldsch uitzag).
onpuntelicheit (= onpoentelicheit), slordigheid. Het voorafgaande ‘puntelijc’ beteekent netjes,
in de puntjes.
kedel, (werk-)kiel, wijd en kort overkleed.
‘verharden’ (Mnd. vorherden), verharden, hard maken.
De zin is: hare handen waren wat vereelt geworden.
niet, niets.
susterke.
suste.
ic - make, ik zal het maken op welke manier ik het ook maak, d.i. het ga hoe het ga.
Men denke hier aan de processiën in de kloosters op de hooge feestdagen door het koor der
kerk en in de claustra (kloostergangen). Reliquieën en kruisbeeld werden bij die gelegenheid
zeer zeker om- of rondgedragen, terwijl bovendien, zooals te dezer plaatse blijkt, o.a. te
Diepenveen de gewoonte bestond om daarbij tot opluistering banieren of vaandels (die vaene)
te gebruiken. - Verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de IIerv., dl. II, st. III, blz. 232-234.
‘vergleden’, (van ‘vergliden’, in den zin van verslijten), kaal, versleten. Verg. in Ndl. dialecten
(in Overijsel) het verkleinwoord ‘gleetje’, beteekenende dunne plek, kale plek in goed. Zie
Mnl. Wdb. op ‘g l e d e ’.
myt - rocke, met niets (anders) dan een kalen, versleten rok. Verg. 85d: op ene blote plancke.
Zie blz. 251, aant. 4. Verg. blz. 293, aant. 8.
De tekst heeft duidelijk ‘te braken’ (in twee woorden), evenals 148c: te brack.
hengel (van het causatief ‘hengen’), datgene waaraan men iets kan doen hangen; dus hengsel,
haak.
Oorsponkelijk heeft hier ‘tien’ gestaan; dit is doorgehaald, en ‘twie’ werd er boven geschreven.
sasser lant (= Sasserlant), d.i. geheel Noord-Duitschland (het land waar de taal Nedersaksisch
of Nederduitsch heette). Verg. 175c: inden lande van sassen.
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1)a)

cloester, geheyten Anenboerch · om aldaer een guet reyement te maken· dat sij
trouwelike deden. Ende suster armgert was hem daer allen een spiegel ende exempel
der doechden· soe dat sij sie geerne geholden hadden Mer sie was liever in hore
2)
b)
c)
moderschoet - dat was diepenveen -. Doe sie toe boedickhem quemen, doe
3)
+
4)
weren hoer ansichte gedecket ‖ na die manyer van diepenveen · soe datmen gien
+
5)
6)
173d
bescheit te rechte van hoer ansichte sien en conde. Doe nemen die heren van
boedickhem

1)
a)

2)
b)
c)

3)
4)

5)

Met rooden inkt onderstreept.
Zie over het vrouwenklooster Anenburg of Annaberg te Kassel in Hessen (het tegenwoordige
Hessen-Nassau) 185d-186b; verg. LINDEBORN, Hist. episcopatus Daventr., p. 163 (VAN
HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl. I, blz. 314). - Nog verwijs
ik naar de volgende mededeelingen, ontleend aan de Analecta Hassiaca van JOH. PHIL.
KUCHENBECKER (Marb. Cattorum, 1728 seq.): a. In 1311 zijn Landgraaf Johannes en zijne
gemalin Adelheid van Brunswijk gestorven en in de kerk van het klooster begraven (Collectio
I, p. 3); b. In 1340 is ter zelfder plaatse begraven de te Kassel overleden Koningin Adelheid
van Polen, geboren landgravin van Hessen (l.l., p. 5); c. Ten jare 1512 hebben de bewoonsters
van Annaberg het groote ‘steinerne haus zu selbigem closter’ op eigen kosten gebouwd (l.l.,
p. 29); en d. Coll. IX, p. 201, bevat aangaande eene ruiling van kloostergoederen eene
oorkonde van 18 October 1319, beginnende met de woorden: Nos Hermannus prepositus,
Cunegundis priorissa totusque conventus Cenobii sanctimonialium in Anenberg infra muros
opidi Cassle.
in hore moderschoet, d.i. zooals elders - 158a en d - voorkomt: in hore moder schoet (=
schoot), in den schoot harer moeder. Verg. in Abraham's schoot (Luc. XVI: 22).
Zie ook 158a en d. Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 298.
Te Bodiken [andere vormen: Bodeke, Boedeke, Bodekeim, Budiken, Budickem, Boekum,
Böggen, enz.; in ons hs.: boedickhem (op ééne plaats - 183b -: boedichem)], in het bisdom
Paderborn, is in de 9de eeuw een klooster van reguliere kanunnikessen gesticht, genoemd
‘Domus St. Meinulphi confessoris’. In het begin der 15de eeuw werd het tot een klooster van
reguliere kanunniken gemaakt, dat 4 Mei 1430 is overgegaan tot het generaal kapittel van
Windesheim. Tot de langst overgebleven Windesheimsche kloosters heeft het niet behoord:
wanneer het echter opgeheven werd, schijnt niet bekend te zijn. Zie over het klooster VAN
SLEE, De kloostervereeniging van Windesheim, Leid. 1874, blz. 127, 147, 220 volg., 224, 227
volg., 253, 263, 277, 284 volg., 306; ACQUOY, Kl. te Wind., dl. III, blz. 59-62.
ansicht.
De zin is: De zusters waren bij hare komst te Bodiken op Diepenveensche wijze gesluierd
(volgens het verband zijn zij daar geweest op de t e r u g r e i s ) De woorden ‘na die manyer
van diepenveen’ worden opgehelderd door 185c, waar wij lezen, dat men gewoon was te
Diepenveen ‘dichte wielen’ (dichte sluiers) te dragen. - Verg. in de Constitutiones (pars IV,
cap. 3, handelende D e h a b i t u c o n v e r s a r u m ; Arch. v. Ned. kerkgesch., dl. V, blz.
310) het voorschrift: Vestes et lectisternia conversarum sint sicut aliarum sororum, excepto
quod v e l u m n i g r u m non habent.
De uitdrukking ‘negeen besc(h)eit sien’ of ‘negeen besc(h)eet sien’ beteekent de bijzondere
kenmerken, het eigenaardige wezen niet zien; niets duidelijk onderscheiden. Zie Mnl. Wdb.
o

6)

o

op ‘b e s c e i t , n . 5’ (dl. I, kol. 989-990); verg. Mnl. Wdb. op ‘o n d e r s c e i t , n . 5’ (dl. V,
kol. 400-401).
heren, d.i. coorheren, kanunniken.
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1)

spiegelen ende lieten sij daer in sien ❘ ende gengen doe achter hem staen, op dat
sij sie soe te siene cregen. Ende onse susteren en dachten niet dat siet daer omme
deden· ende segen in die spiegele.
2)
3)
- Ende als sie daer aldus hadden geplantet die telgen van diepen veen ❘ soe
quemen sij weder tot ons myt groter blijschap. Ende als suster armgert doe weder
quam, soe brachte sij noch overvloedelike weder hoer oelde oetmodicheit Ende
+
genck schemelike ende doegentlike heen, als of sie niet ‖ geweten en hadde Ende
+
genck altoes tot allen oetmodigen ende gemenen werke Ende plach noch dat
174a
4)
5)
6)
doeck te waken in der bleykeltijt ende int spijker toe slapen· ende dede geerne
al dat sie vermuchte.
- Eer dat suster armgert wt toech, soe plach sie ende suster souken van dorsten
a)
7)
ende suster stijne des groeten ❘ die velle toe beyten , daer wy onse pelsen van
maeckten. Ende sie plegen des nachtes ock vaeke te wasschen of ander dinge te
doen. Ende als sie dan die werke gedaen hadden· soe spreken sij den susteren
8)
9)
toe, daer sij vry toe weren Ende gengen dan voert int slachthuys ende int
10)b)
+
backhuys · ende deden die ‖ werke die daer te done weren. Ende als dan die
+
susteren des margens quemen ende wolden dat werck doen ❘ soe vonden siet
174b
c)
gedaen .
11)
- Die susteren weren doe so vlijtich voer den gemenen orber ❘ dat

1)
2)
3)
4)
5)
6)

a)
7)
8)
9)
10)
b)
c)

11)

In den volgenden volzin: spiegele.
daer, nl. in het klooster Anenburg. Zie de vorige kolom.
‘telch’, tak, twijg, loot, rijs.
waken, bewaken, de wacht houden over, toezicht houden op.
bleykeltijt (= blekeltijt), de tijd wanneer het waschgoed gebleekt wordt, op de bleek ligt.
spijker (= spiker, evenals in het Mnd.), schuur of bergplaats voor gereedschap of voor koren
(hier misschien schuur of bergplaats voor hout en turf). In deze bet. is het woord nog in gebruik
in de oostelijke streken van ons land (zie GALLÉE, Woordenlijst, blz. 21): o.a. te Neede (prov.
Gelderland) wordt het diaconiehuis der Hervormde gemeente, tevens bewaarplaats voor
allerlei huishoudelijke artikelen, levensmiddelen, enz., steeds ‘het spiker’ genoemd. Te Arnhem
tegenwoordig nog: Spijkerstraat, Spijkerlaan en de beide Spijkerdwarsstraten.
Zie 181d volg., waar wordt medegedeeld, dat deze met twee andere Diepenv. zusters het
klooster Hilwartshuizen aan de Weser heeft helpen verbeteren.
beyten (= beten), laten weeken, in de run leggen. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.:
b ê t e n , sw. v. beizen, macerieren (Leder etc.).
daer - weren, op wie zij goed waren, jegens wie zij welgezind waren? Verg. de aanteekeningen
bij ‘vry tot’, 6c en 6d.
slachthuys (= slachthuus), slagerij.
backhuys (= bachuus), bakkerij.
Verg. DUMBAR, Het kerkelyk en wereltl. Dev., dl. II, blz. 3 volg.
Dit (ook het onmiddellijk volgende) is een sterk voorbeeld van wat in deze zelfde kolom ‘die
werke stelen’, op eene andere plaats (5c) ‘die doechden stelen’ genoemd wordt. Verg. ACQUOY,
Kl. te Wind., dl. II, blz. 285 volg.
voer den gemenen orber (= orbare), ten algemeenen nutte, tot heil van de (klooster-)
gemeenschap.
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1)

sij yoe so vlijtich weren die dynge te doen, die een ander bevalen weren of doen
solde· als dat hem selven bevalen was. Ende sie plegen malcanderen die werke te
2)
3)
4)
5)
stelen, alst my wal gevallen is, doe ic int backhuys was Dat ic myende te bulen
6)
ende vant die kiste al vol gebuult als ic quam - Ende men en drufte die susteren
+
niet bidden, als sie segen dat men hoere behoefde Want soe quemen sie van hem
selven -· ende vaeke meer dan men behoefde of begeerde. ‖ Sie was noch seer +174c
7)
vurich in horen oelden dagen totten gemenen arbeyt. Sie schreef den cloester
8)
9)
noch seer suverlike ende leerlike boeke, doe sij was van lxx yaren. Sie plach ock
vaeke des hilligen dages den iongen horen sanck te leren. Ende als ic verstaen
hebbe, soe en weren hoer doechden niet wt te spreken. Ic vragede eenre oelder
suster wat na horen leven· doe antwaerde sie my ende segede: ‘Wat vraget gy my
na armgert van lissen, ic en weet giene doechden, die sie niet en hadde.’
10)

- Als dese hillige ende devoete bruyt cristi solde varen tot horen hemelschen
+
brudegom, so waert sie seer wekelic· alsoe dat sie lange int sieckhuys was Want
+
a)
11)
174d
sie hadde gebreck van der ‖ teringe , ende daer kreech sie dat water toe Also
12)
dat sie vaeke soe dicke swol , dat sie liggen of sitten en conde. Ende als men hoer
vragede hoet myt hoer weer ❘ soe segede sie altoes dattet guet weer.
13)
- Ende als sie dus ene wijle hadde gegaen, soe viel sie mydallen te bedde . Ende
14)
als sie een tijt lanck hadde gelegen na dien dat sie berichtet was Soe gevyelt
15)
eens op een tijt dat sie lach als of sie

14)

Verg. 163d: yoe soe geck (ruim zoo gek, ruim zoo dwaas).
my, nl. de schrijfster. Verg. de volgende kolom.
‘vallen’, ten deel vallen.
bachhuys
bulen (= budelen, dat ook in het Mnd. voorkomt), door een zak of de eene of andere stof
zeven; builen (van brood gezegd).
Zie de aant. bij ‘drufte’, 140a.
genenen (een der haaltjes van de ‘m’ ontbreekt).
‘suverlijc’, mooi.
‘leerlijc’, leerrijk, waaruit nuttige leering te trekken is.
sol (einde reg.).
Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 294.
water, waterzucht, hydrops of hydropsie. Verg. 14b en 64a.
suol.
‘te bedde vallen’ (hetz. als ‘bevallen’), te bed gaan liggen, bedlegerig worden. Zie blz. 109,
aant. 4; verg. blz. 156, aant. 1, en blz. 170, aant. 2.
‘enen berichten’ (= berechten), ‘in iemands zielsbehoeften voorzien, zijne geestelijke behoeften

15)

vervullen’ (Mnl. Wdb. op ‘b e r e c h t e n , n . 13’). Meermalen in dit hs. (b.v. 31a, 62d, 81d)
beteekent de uitdr. enkel aan iemand de communie toedienen; hier aan iemand de communie
en het laatste oliesel - d.i. de sacramenten der stervenden - toedienen, dus hem ten volle
bedienen.
een.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
a)
11)
12)
13)

o
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a)

van hoer selven was. Ende suster souken van dorsten ❘ ende suster beatrix van
b)
der beeck weren by hoer ❘ want sie malcanderen seer lief hadden Ende plegen
+
vaeke by een te wesen in den arbeyt. Ende daer quemen ock ander susteren toe
ende ‖ myenden dat sie gestorven hadde. Ende als sie dus een wijltijdes hadde +175a
gelegen, soe quam sie weder tot hoer selven. Ende als sie dan weder tot hoer
selven gecomen was· soe vragede hoer suster beatrix, of hoer wat vertoent of
geapenbaert weer ende wat si vernamen hadde. Doe segede sie voel dat my
vergeten is, mer onder ander woerde segede sie: ‘Och suster beatrix, dat ic gesien
hebbe, en is niemant becant dan dent god apenbaren wil. Het en heeft my ny in
1)
mynen leven believet dat ic ene conversynne bin Mer nu belieftet my.’ Ende doe
2)
voert an most men dat schappelier voer horen oghen altoes leggen dat siet ansach
+
Want sie doe wiste wat groter gloriën sie daer mede verdient hadde. Doe bleef ‖
+
3)
4)
175b
sie voert liggende myt enen vrunteliken vredigen ansichte. Ende doe het quam
by der tijt dat sie te hants sterven solde, soe waert sie suetelike lachgende. Doe
vrageden hoer die susteren die by hoer weren, waer omme dat sie lachgede· Doe
5)
segede sie· ‘ic lachge mynen hilligen engel toe, die voer my staet als een suverlijck
iongelinck.’ Ende te hant daer na is sie van hijr gescheyden ende voer tot horen
gemynden brudegom myt hem te verblijden in ewicheit Int iaer ons heren m cccc
c)
+
ende lxxij des dages na sante
+

1472

a)
b)

1)
2)

3)
4)
5)
c)

Zie de aant. bij ‘seuken van doersten’, 65a.
Zij is in 1459 te Diepenveen conversin geworden en in 1500 aldaar gestorven. Zie MATTHAEUS,
‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 230, en VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten
van Deventer, dl. II, blz. 181.
‘believen’, aangenaam zijn, genoegen doen, behagen; Hd. belieben.
‘schap(p)elier’ of ‘schapulier’ (van ‘scapulae’, schouderbladen), eig. een kleedingstuk dat de
schouderbladen bedekt, vandaar scapulier; KIL. schaplaris; Lat. vestis scapularis, scapulare.
Zie over den vorm van het kleedingstuk in de ME. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. I, blz. 101 (bij de
reguliere kanunniken der orde van St. Augustinus) en blz. 114 (bij de conversen of
conversbroeders te Windesheim). De tegenwoordige scapulieren zijn ‘gewijde stukjes wollen
stof aan eene (sic!) koord of lint om den hals gedragen, zóó, dat een der wollen doekjes op
den rug, een ander op de borst komt’ (STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 202).
De conversinnen in de Windesh. vrouwenkloosters droegen in plaats van het subtiel het
scapulier, ‘pro subtili scapulare deferunt’ (Constitutiones, pars IV, cap. 3; Arch. v. Ned.
kerkgesch., dl. V, blz. 310).
liggede.
vruteliken.
myne.
Dit jaartal (alsmede de sterfdatum) wordt ook gevonden bij MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv.
zusters’, p. 230, en bij VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden en gestichten van Deventer, dl.
o

II, blz. 182; het ‘Necrol. hs. n . 23 Dev.’ geeft echter 1467 als sterfjaar op (hier wordt de
sterfdatum niet genoemd).
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a)

b)

c)

poncianus dach Ende is begraven in hore dryer nichten graf Als suster kathrina
d)
1)e)
ende suster griete van naeldewick · ende suster lijzabet van henevliet .

a)

b)
c)
d)
1)
e)

In de ME. werd St. Pontianus (Pontianus papa et mart.) gevierd op 14 Januari (zie MOLL,
Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. III, blz. 249; GROTEFEND, Zeitrechnung, Bd. I, S.
157, op ‘P o n t i a e n s d a g ’, folg.); tegenwoordig valt hij op 19 November.
Verg. 64c-d (blz. 124) en 82b.
Zie over haar 45c-70a.
Zie over haar in het ‘Leven van Katharina van Naaldwijk’, passim.
De tekst loopt door. Het volgende opschrift ‘H o e d a t h i l w e e r t s h u y s ’, enz., begint
niet met een nieuwen regel.
Zie over haar 70a-90b.
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XIII.
Hoe dat hilweerts huys gestichtet waert ende wat groter vrucht
die susteren van diepenveen daer deden.
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+

1)

2)

Hoe dat hilweerts huys gestich-‖tet waert ende wat
groter vrucht die susteren van diepenveen daer
deden.
a)

+

175c

3)

IN der tijt dat conync karle regnierde , soe hadde hij sijn regnacie in velen landen
Ende sunderlinge was hij vaeke toe bremen ende in allen steden daer ommetrint.
4)
Doe was daer inden lande van sassen een alten schonen wilden wolt, daer nargent
5)
stat noch doerp noch huys by en was Dan allene soe wonde daer een clusener ,
6)
die hilweert hiete Die soe hilligen leven leyde, dat hij geen eertsche spijse en ath,
mer die hillige engelen brachten hem toe eten. Ende in desen wolde plach conynck
7)
8) +
karle rijden toe yagen myt vole heren ende myt groter macht . Soe gevyelt eens
+
9)
175d
op een tijt dat die conynck daer reet ‖ yagen ❘ ende hadde by hem eens conynges
sone. Ende dese yongelinck waert in den wolde gedodet van enen wilden swijn, dat
10)
hem an stucken schoerde. Doe hadde dese dode yongelinck een suster, die
11)
genoemt was hemme, die horen brueder seer lief hadde Ende bedroefde hoer
alte seer om den yamerliken doet hoers brueders. Ende sie liet een cloester stichten
op die stede daer hoer brueder doet gebleven was Ende ene schone kercke myt
12)
enen hoegen toren Ende op die stede daer hij den geest gaf, liet sie dat hoge altaer
13)
setten. Ende sie sloech hoer neder ende begaf hoer

1)
2)

a)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zie blz. 338, aant. 1.
Over ‘hilweerts huys’, d.i. Hilwartshuizen (naam van eene Benedictijner abdij in
Noord-Duitschland), zullen in de ‘Inleiding’ een paar bijzonderheden medegedeeld
worden.
Karel de Groote (gest. 814).
‘regnieren’ (= regneren), regeeren.
Zie de aant. bij ‘sasser lant’, 173c.
clusener (= clusenare, hetz als ‘eensedele’), kluizenaar, (h)eremiet.
Achter ‘hil’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
myt vole heren, met veel aanzienlijken, met veel ridders.
myt groter macht (in concreten zin), met tal van gewapenden, met eene heele legermacht;
myt vole heren ende myt groter macht, d.i. met een grooten jagersstoet.
Zie STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Syntaxis, blz. 119, § 305 (lees: 405).
Afschrift Acquoy: aan.
‘hem bedroeven’, bedroefd zijn, treurig gestemd worden, terneergeslagen zijn.
dat hoge altaer (hetz. als ‘hoochaltaer’), het hoogaltaar, het hoofdaltaar.
‘hem nederslaen’, zich vestigen, zich nederzetten. Verg. blz. 93, aant. 5.
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1)

2)

3)

in dit cloester myt xij connynges kinder , die ock die werlt verlieten ende bleven
+
myt hoer in dit cloester Ende leveden daer in soe groter hillicheit, dat ‖ mens niet
+
te vollen geschriven en can. Dus so stont dat cloester lange tijt dat daer niet in
176a
en wonden dan conynges kinder, want daer was dat cloester to gestichtet. Als
dat cloester lange gestaen hadde in desen staete· soe ontfengen sie daer ock wal
4)
5)
6)
hartigen ende greven kinder . Ende an voel yaren waert dit verwandelt, dat sie
7)
ridders ende haveluyde kinder in nemen. Ende noch ten vierden male waert dit
8)
9)
verwandelt, dat sie borgers ende gemeneluyde kinder in nemen.
- Ende als daer dan dusdaniger heren ende vorsten kinder in wonden· soe waert
10)
dit cloester begavet myt so groten guede ende heerlicheit Dat hem noch namaels
11)
a) +
myt groten onrechte weder genamen waert . Dit cloester waert getymmert op die
stede daer ‖ hilweert plach te wonen ❘ daer omme hiet dit cloester ‘hilweerts huys’. +176b
- Dit cloester stont in dus groter eren ende hillicheit wal hondert yaer. Ende sie
leveden in soe groter hillicheit ende strengicheit by sante Hemmen tijden ende ock
een wijltijdes daer nae ende weren soe of gescheyden van der werlt, als oftet
cluseners hadden geweest Also dat god sine genoechlike wanderinge myt sinen
12)
engelen in dit cloester hadde· ende hij dede daer ock mennich schoen myrakel .
Baven al hadden sie dat lijden ons lieven heren stedelijc in horen herten ende
becummerden hem daer soe stedelike

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
a)
12)

De tekst heeft ‘con (einde reg.) nynges’. Waarschijnlijk is bedoeld en moet gelezen worden
(zie overal elders in dit verhaal): conynges; doch verg. Mnl. Wdb. op ‘c o n i n c ’ (dl. III, kol.
1779, onderaan).
‘con(n)ynges kint’ (= conincskint), koningskind, prins.
‘die werlt verlaten’, de wereld, het wereldsche vaarwel zeggen.
‘hartich’ (= hertoge), hertog.
‘greve’ (= grave), graaf.
hartigen ende greven kinder, d.i. kinderen uit den hoogen adel (in rang vogende op de
koningskinderen of prinsen).
haveluyde (= hoveluyde, hoveliede, meerv. van ‘hoveman’, hetz. als ‘hofman’), bewoners van
‘havesaten’ (= hovesaten), d.i. van ridderhofsteden of (gelijk ook nog tegenwoordig in sommige
dialecten gezegd wordt) havezaten; dus de groote grondbezitters. Verg. Mnl. Wdb. op
‘h o v e m a n ’.
‘borger’ (dit woord kan tweeledig worden opgevat), of poorter òf man uit den burgerstand.
gemeneluyde (misschien naar analogie van het voorafgaande ‘haveluyde’ in één woord
geschreven; beter: gemene luyde = gemene liede), burgerlui, lieden van minderen stand.
heerlicheit (= heerlijcheit, in concreten zin), heerlijke rechten, privilegiën.
myt groten onrechte, op eene zeer onrechtvaardige wijze, geheel tegen recht en billijkheid.
Verg. tonrecht(e).
Verg. 177a.
myrakel (= mirakele), wonder, wonderteeken.
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1)

+

mede Dat sie vaeke verslonden weren in dat lijden cristi , soe dat sie vaeke selven
+
niet en wisten wat sie deden ende hoers etens verghe- ‖ ten. Alst eenre suster
176c
2)
eens gevyel op enen stillen vrydach · dat sie hoer al den dach also becummert
3)
hadde mytter passiën ons lieven heren Ende en dachte niet dat sie niet gegeten
of gedroncken hadde. Doe sie dus lach, soe taste sie op hoer boerst ende vant daer
ene schone hostie liggende· die at sie· ende waert also gespijset mytter hemelscher
spijsen.
- Doe dit cloester stont in also groter hillicheit, doe en weren sie niet beslaten
Want sie weren soe gehoersam, dat sij niet één screde weges gegaen en hadden
tegen gehoersamheit. Het was eens op een tijt dat een suster hoer mantel vergheten
4)
+
hadde in den choer na compelete · ende sie en hadde niet ge- ‖ noech over te
+
5)
176d
decken Mer sie wolde liever vervriesen dan ongehoersam wesen ❘ ende sloech
6)
hoer devoetelike neder in hoer gebet. Doe quam die hillige engel sienlijck tot hoer
7)
ende brachte hoer die mantel · welck sie myt groter weerdicheit ontfenck van der
hant des engels. Dit dede god om der gehoersamheit willen· want die oversten
8)
hadden verbaden dat sij na der compelaten niet weder wtter cellen en solden gaen:
9)
10)
- Hemme die hillige ionfer en is niet verheven · nochtans doet sie grote
a)
myrakelen Ende op sante Augustijnus overvoeringe is hoer dach. Ende want sie
11)
niet verheven en is ende sie hoer geerne wat eren solden doen

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
a)

11)

‘verslonden sijn in dat liden Christi’ is een term der devoten. Verg. 98d-99a: verslonden sijn
in sijnre mynnen (d.i. in de liefde tot Christus); 113c en 187c: verslonden sijn in onsen lieven
heren.
‘stille vridach’, de Vrijdag der ‘stille’ of ‘goede weke’ - d i. der week vóór Paschen -, dus Goede
Vrijdag.
Dit ‘niet’ is door mij ingevoegd.
compelete [= complete; Lat. completorium, (hora) completa, van ‘complere’, vervullen],
benaming van den laatsten kerkdienst van den dag, van de zevende der canonisch
voorgeschreven uren voor de dagelijksche godsdienstoefeningen; ‘het laatste biduur van den
dag, naar kerkelijke of kloosterlijke indeeling’ (STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 115).
Verg. boven, blz. 22, aant. e. - Zie in de volgende kolom: na der compelaten (?).
vervriesen (Mnd. vorvrêsen), van koude verstijven; Hd. durchfrieren.
Verg. blz. 188, aant. 6; ook blz. 325, aant. 3.
Het woord is hier vrouwelijk genomen. Ook in het Mnd. wordt ‘mantel’ zoowel mannelijk als
vrouwelijk gebruikt (zie LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb. i.v.).
Lees: compeleten.
Met rooden inkt onderstreept.
Zie de aant. bij ‘verheven’, volgende kolom.
Sante Augustijnus overvoeringe (translatie), d.i. de overbrenging zijner reliquieën naar Sardinië
= 11 October. [St. Augustini translatio (naar Pavia) = 28 Februari. Verg. de Legenda aurea,
z.g. ‘editio tertia’, p. 561 seq.].
‘enen ere doen’, aan iemand eer bewijzen, hem vereeren.
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1)

2)

in dit cloester So syngen sie op horen avent vigilie · ende op horen dach ene
3)
zielmysse .
+
- Lange na deser ionferen doet doe vant men silveren schuppen ende spaeden
+
4)
177a
op hoer graf, dat een teyken was dat men sie verheven solde Mer dat cloester
5)
en haddes giene macht , om dat hem hoer guet soe ontweldiget was ende af
a)
genamen . Mer die silveren schuppen ende spaeden worden toe romen gesant.
6)b)
7)
8)
9)
- Sante vijtus ende sante steven sijnt hoer pathroens Mer sante vijtus is hoer
c)
10)
overste pathroen Ende op sante vijtus dach is hoer kermysse , op wat dach dat
hij ock comt. Ende des anderen dages na hore kermysse soe holden sie groten
feest van sante vijtus Ende soe comen daer vele luyde· ende men holt daer alten
11)
schonen processie myt lave

1)
2)

3)
4)

5)
a)
6)
b)

7)
8)
9)
c)
10)
11)

avent (= avont), de avond of de dag vóór een kerkelijk feest.
vigilie, de vooravond van of de dag vóór een kerkelijk feest; maar ook de nachtwaak en
nachtgebeden, welke gedaan worden voor een overledene, die den volgenden dag zal
begraven worden. Zie STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 218, op ‘v i g i l i e ’. De uitdrukking
‘vigilie singen’ beteekent het zingen - d.i. het zingend bidden - van de gebeden op den
vooravond van of op den dag vóór den gedenkdag van een heilige.
zielmysse (= sielmisse), eene mis voor de(n) overledene.
verheven, eig. opheffen; bij uitbr. verheffen, verhoogen (in rang, eer, aanzien); hier heilig
verklaren, canoniseeren. De vorm ‘verheven’ (Mnd. vorheven) komt alleen in Hd.-gekleurde
dialecten voor; de zuiver Mnl. vorm is ‘verheffen’.
en haddes - d.i. hadde des - giene macht, was daartoe niet bij machte (nl. om van den paus
Hemme's canonisatie te verkrijgen).
Verg. 176a.
Met rooden inkt onderstreept.
Vitus, geboren te Nazaria, eene stad in het koninkrijk Sicilië, heeft na den dood zijner moeder
zijne eerste opvoeding ontvangen van twee vrome Christenen uit de plaats zijner inwoning,
Modestus en Crescentia; in het jaar 303 is hij, te gelijk met dezen, onder Keizer Diocletianus
den marteldood gestorven. Hij is de patroon geworden van tal van steden, kloosters en
personen: vooral in Duitschland heeft hij gedurende de ME. in hoog aanzien gestaan. Alles
ontleend aan het zeldzame boekwerkje: W.F.P., Het Heerlijk Leven en Sterven van den
Wijt-beroemden Martelaer en Bloed-getuygen den H. Vitus, Patroon van veel Landen en
Steden, en eertijds van de Godvruchtige Inwoonders en Burgers van de overtreffelijke Stad
Leeuwaerden, t'Amsterdam, By Fredrik van Meetelen, Boekverkoper in de Warmoes-straet,
in de vier Evangelisten, 1687. - Verg. in de Legenda aurea, z.g. ‘editio tertia’, p. 350-351: D e
sanctis Vito et Modesto.
sante steven, St. Steven, St. Stephanus. Zijn dag valt op 26 December.
Zie blz. 246, aant. 2.
pathroen (= patrone), beschermheilige, patroon.
Sante vijtus dach (St. Vitus; SS. Vitus, Modestus et Crescentia mart.) = 15 Juni. Zie
GROTEFEND, Zeitrechnung, Bd. I, S. 202, op ‘V i t e s t a g ’.
Zie blz. 109, aant. 9.
myt lave (= love, van ‘lof’, in concreten zin genomen en als collectief gedacht), met lofgezangen,
met lofliederen, met hymnen.
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+

ende myt sange. Soe gevyelt ‖ eens op dese hoechtijt dat in deser processiën
waert gesien een alten schonen yongelinc Ende hadde in sinen armen een schone +177b
1)a)
sijden casufel · ende voegede hem by den priester des cloesters ende gaf hem
2)
dat schone cleet. Ende rechtevoert verswant hij wt horen oghen· ende daer en
twijvelt niemant an, het en was sante vijtus. Ende dit sijden cleet is also suverlijc
3)
ende schoen, dat hem des elck verwondert, die dat suet Ende niemant en can
4)
5)
weten, oftet gesticket of gewracht is of hoet gemaket is.
6)
- Dit cloester licht op een alten genoechliken lopenden water , daer dat cloester
+
vissche in te vangen plach. Ende doet noch in der devoeter tijt was· doe ‖ plegen
+
b)
7)
177c
daer alle yaer op sante vijtus avent twie alte schone vissche comen vlaten by
dat cloester Die hem gesant worden van horen hilligen pathroen sante vijt. Ende
sie en nemen nummer meer dan één van den visschen· mer den anderen lieten sij
8)
9)
vlieten . Ende dit duerde also lange als dat hillige leven duerde; mer doe dat
10)
vergenck· doe vergenck ock hoer provende . Dat hillige licham sante vijtus is in
11)
12)
13)
sassen in eenre heerliker abdyen , geheyten

1)

a)
2)
3)
4)
5)
6)
b)
7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)

casufel (= casufle), kazuifel; ‘het opperkleed zonder mouwen des priesters, dat hij draagt
gedurende de H. Mis’ (STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 148, op ‘k a z u i f e l ’; verg.
blz. 35 volg.).
Zie over de kazuifels in de ME. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. III, blz. 172,
184 volg., 279.
‘verswinden’, verdwijnen; Mnd. vorswinden; Hd. verschwinden.
suet (Oostmnl. vorm), ziet.
gesticket (verl. deelw. van ‘sticken’), geborduurd. Verg. blz. 5, aant. 6.
gewracht (verl. deelw. van ‘werken’), geweven, gesponnen. Zie VAN HELTEN, Middeln. Spraakk.,
blz. 185 (§ 123) en blz 56 (§ 34, b). - Verg. de aant. bij ‘werken’, 3a.
‘lopende water’, loopend, stroomend water; een alten - water, een zacht kabbelend water.
Sante vijtus avent = de dag vóór St. Vitus, d.i. SS. Vitus, Modestus et Crescentia mart. (15
Juni).
vlaten (= vloten), zwemmen, op de oppervlakte zwemmen. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd.
Handwörterb.: v l o t e n (vlaten), v l o t t e n , sw. v. flott werden, (oben) schwimmen. - Verg.
Lat. natare.
vlieten, vlieten, stroomen, ongehinderd heengaan. - Verg. Lat. fluere, manare.
dat hillige (= heilige) leven, nl. der kloosterlingen te Hilwartshuizen.
provende, pr(a)ebende, ‘een zeker jaarlijksch inkomen eener kerk of andere geestelijke
stichting’ (STELLWAGEN, Roomsche woorden, blz. 189, op ‘p r e b e n d e ’); hier jaarlijksche
gift, schenking (van de door St. Vitus gezonden visschen).
Verg. de aant. bij ‘sasser lant’, 173c.
‘heerlijc’, aanzienlijk, voornaam. Verg. 31d: ene eerlike rijke abdye. - Zie blz. 323, aant. 12.
‘abdie’ (ook ‘abedie’), abdij, d.i. een mannen- of vrouwenklooster, door een abt of abdis
bestuurd.
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1)a)

b)

kurneyen Die niet veer en licht van hilweerts huys · ende daer doet hij grote
myrakelen.
2)
+
- Het gevyel eens datter alten groten onweder was van regen ende donre ende
+
3)
177d
wint, alsoe dattet water dat by dat cloester licht, ‖ toe male groet waert ende op
4)
5)
6)
liep ende vloyde over al Soe datte scheen dattet cloester vergaen solde· soe dat
een yegelijc een stede sochte om sijn lijf toe bargen. Doe was daer alten hilligen
7)
nonne, die clam int hoechste van den thoren des cloesters. Ende als si in den
thoren sat,

1)
a)

b)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Het woord ‘kurneyen’, zooals de tekst zeer duidelijk heeft, is met rooden inkt onderstreept;
lees echter: kurueyen, d.i. kurveyen (in den 3den naamv.), Corvey.
G. NEUMANN, Geographisches Lexicon des Deutschen Reichs, Leipz. 1883, 1ste Hälfte,
teekent bij ‘H ö x t e r ’ het volgende aan: St. l. an der Weser, 7 km. v. Holzminden. Zu Höxter
gehört das Schloss Korvey (mit einer Bibliothek von 150,000 Bdn., ...), ehemals eine berühmte
Benediktinerabtei, die 822 gegründet wurde. - Van 1860 tot 1874 is Hoffmann von Fallersleben
(verg. boven, blz. 182, aant. a) bibliothecaris van Corvey geweest; hij ligt ook achter de slotkerk
aldaar begraven. Zie K. BAEDEKER, Nordwest-Deutschland, 25ste Aufl., Leipz. 1896, S. 51. Volgens het aangehaalde boekwerkje over St. Vitus - zie blz. 344, aant. b - zijn diens reliquieën
langen tijd te Rome bewaard gebleven en daarna naar Parijs overgebracht (ald., blz. 221);
later is een deel der reliquieën, ‘te weten een van sijne wonderlijke armen ❘ den welken hy so
dik en menigmaal op de sieken en kranken en besetenen had geleyd ❘ en aen deselve daer
door de volkomen Verlossing en Gesontheyd had gegeven’, getransporteerd naar Praag (ald.,
blz. 225 volg.); omstreeks het jaar 856 heeft de translatie uit Frankrijk naar Duitschland plaats
gehad (ald., blz. 227).
Uit hetzelfde boekje (blz. 228) haal ik hier nog aan de volgende belangrijke woorden: Onder
andere de Religieusen van het oud en seer vermaere (lees: ‘vermaerd’ of ‘vermaert’) Klooster
van Corvey, die ontrent dien selven tijd so in heyligheyd als in geleerdheyd seer uytstekende
en daer voor van alle kanten beroemt waeren ❘ oordeelden ook dat sy voor haar Stad en
Klooster geenen ander Patroon bequamelijker konden verkiesen ❘ dan den geseyden Heyligen
Jongeling ❘ en nu so wijt beroemden Martelaer V i t v s , tot wiens eer en glory [sy] in de Stad
van Corvey, een van de uytstekenste Kerken van Duydsland gebouwt en onder sijnen naem
aan Godt toe-geeygent hebben; die daer na noch vernieuwt en verbetert zijnde ❘ nu noch
heden op den dag tot eer en glorye Gods ❘ en grootmaking van den so menigmael genoemden
❘ en echter noyt volpresen Heyligen V i t v s is pronkende ❘ als een voornaem Cieraed van
gansch Duydsland.
Corvey (of eigenlijk Höxter) ligt ongeveer zes uren stoomens beneden Münden aan de Weser;
in de nabijheid van Münden ligt het tegenwoordige dorpje Hilwartshausen (‘hilweerts huys’;
Ndl. Hilwartshuizen). Zie BAEDEKER, Nordwest-Deutschland, 25ste Aufl., S. 73. - Verg. in ons
hs. 178c.
onweder (ook 178d), slecht weer, onstuimig weer, noodweer.
groet (= groot), hoog (van water, beken, rivieren, enz. gezegd).
o

‘oplopen’, stijgen, overstroomen. Verg. Mnl. Wdb. op ‘o p l o o p , n . I, a’ (dl. V, kol. 1790).
over al, naar alle kanten, naar alle richtingen.
De tekst heeft ‘datte’ (einde reg.). Ik heb gemeend zulks te moeten behouden: ‘datte’ naast
‘dattet’ wordt ook elders gevonden, o.a. meermalen in hs. G (tweemaal ald., bl. 65).
Bijgeschreven.
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soe waert daer gesien een alten leliken swarten verken beneden anden thoren Dat
1)
sonder opholden wroetende was, als oft den thoren omme wroeten wolde. Ende
2)
3)
4)
het waert gehoert dattet segede myt eenre groter leliker hiesscher stemme:
5)
6)
7)
‘Dede die crume sekel ❘ ende den vliegen voet ende die oelde quenne · ic solde
8)
desen thoren omme werpen ende al dit cloester verdeligen.’ Die crumme sekel dat
+
9)
was dat schone cruce dat in der ‖ priester choer henck Ende den vliegen voet was
+
sante vijtus· ende die oelde quenne was die hillige nonne die in den thoren sat
178a
ende bat gode voer dat cloester.
- Dit cloester en was niet beslaten ende het en was ock geen noet, also lange als
a)
sie in deser hillicheit bleven, als voersz. is Mer namaels, doe dit hillige leven
verslapte, doe worden sie beslaten. Ende als sie hem dan wat gebetert schenen te
10)
heben, soe worden sie weder ontslaten . Ende als sie dan alte warlick weder
worden. soe worden sie vaste weder beslaten. Ende noch quamt daer toe dat sie
11)
weder ontslaten worden· ende lange tijt onbeslaten bleven Dat sie hem ten lesten
+
also ter werlt kierden, dat sie myt den gesellen wt reden yagen ende ‖ spoelen. Soe
gevyelt eens op een tijt dat sie enen helen dach wt weren yaghen ende spoellen +178b
12)
ende danssen ❘ soe dattet voel toe swijde was. Als sie dan des avents weder
in hoer cloester quemen ende in hoer kerke gengen Soe segen sie dat dat cruce
dat in der priester choer henck, hem omme gekiert hadde· ende hadde hem den
rugge toe gekiert. Doe sie dat segen, so worden sie seer verveert ende segeden
tot malcanderen· ‘siet, die weert is vertuerent; laet ons haestelike van hijr vlien!’ Doe
voeren sie van daer

1)
2)
3)
4)
5)

omme wroeten, door wroeten omverwerpen; eig. omwroeten, omwoelen. KIL.: o m w r o e t e n ,
versare rostro.
‘groot’, luid.
‘lelijc’ (= leelijc), onaangenaam, weerzinwekkend, afstootend.
‘hiesch’ (= heesch, heesc), heesch, schor.
De gebrekkige taal, hier aan een varken in den mond gelegd, zou bij een mensch in zuiver
Mnl. geluid hebben: En dede die cromme sekel (Lat. falx), d.i. Indien de kromme sikkel er
o

6)

7)
8)
9)
a)
10)
11)
12)

niet ware, indien deze het niet verhinderde. Verg. Mnl. Wdb. op ‘d o e n , 1ste art., II, n . 1,
d’ (dl. II, kol. 240).
‘vliegenvoet’, vliegepoot (hier minachtend voor iets zeer onbeduidends, onbeteekenends).
Verg. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb. op ‘v l ê g e n -m â n ’: vlegenvôt, Fliegenfuss,
bildl. nichts.
quenne (= quene), wijf; eig. (oude) vrouw.
De tekst heeft ‘crume’. Verg. 84d, waar het hs. eveneens heeft ‘crumen’.
Verbeterd uit ‘prieste’. Zie de volgende kolom.
Zie 175d volg., 176b en c, 177c.
‘ontslaten (= ontsloten) werden’, tot ‘onbeslaten’ (= onbesloten) - d.i. niet besloten, niet
ingesloten - kloosterlingen gemaakt worden. - Verg. blz. 195, aant. a.
Zie de vorige aant.
swijde (= swide), kras; eig. sterk, krachtig.
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ende nemen mede al dat sie crijgen conden· cleder ende huysraet ende boeke.
+
Ende sij wolden haestelike over dat water varen, dat by dat cloester heen ‖ loepet
+
1)
178c
❘ ende doe sie op dat water quemen, genck dat schip te gronde · ende sij
verdruncken alle Mer die boeken worden weder ghevisschet ende een deel van den
2)
3)
guede. Die boeke sijnt noch huden toe daghe in den cloester ❘ want sij en cregen
4)
5)
geen gebrec van den water, mer sij bleven suverlijc ende ongequest .
- Daer wort alle yaer een alten schonen processie gedaen van den genen die in
6)
die stat wonen Welcker stat niet veer van den cloester gelegen is· ende hiet
7)a)
monden . Alle die priesters ende clergye comen alle yaer op ons heren hemelvaerts
+
avent myt eenre schoenre processiën Ende brengen dat cruce van der kerken by
dat cruce dat toe ‖ hildeweerts huys is, myt alten groten gesange Ende den cruce +178d
8)
volghet also voel volkes wter stat na ❘ dattet by nae schijnt als of die stat ledich
stonde. Ende die in deser processiën niet en weer, den solde duncken oft anxt
9)
heben dattet hem niet wal gaen en solde. Ende sie luden ende beyeren in dit
cloester myt allen clocken deser processiën toe ghemoete Ende dus brengen sie
10)
11)
12)
dat cruce in die kerke· ende dan heffen sie op ende singen hoechlijc die antiffen :
13)
b)
‘Regyna cely·’ ende dan

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
a)

8)
9)

10)
11)
12)

13)
b)

‘te gronde gaen’, zinken. Verg. ons naar den kelder gaan.
Zie blz. 246, aant. 2.
den (einde reg.) den.
gebrec, letsel, mankement.
ongequest (= ongequetset), ongeschonden, gaaf, onbeschadigd; Lat. integer.
De tekst heeft duidelijk ‘Welcker’.
monden (met rooden inkt onderstreept), Münden.
Münden (aan de samenvloeiïng van Fulda en Werra, die even beneden de stad de Weser
vormen) was niet ver van het klooster verwijderd: het ligt per stoomboot een half uur varens
van het tegenwoordige Hilwartshausen. Zie BAEDEKER, Nordwest-Deutschland, 25ste Aufl.,
S. 73. - Verg. boven, blz. 346, aant. c.
ledeich.
beyeren (= beiaerden), de klok luiden. Zie de volgende opmerking in het Mnl. Wdb. op
‘b e i a e r d e n ’: In tegenstelling met luden beteekent beiaerden ook verschillende (meest
drie) klokken te gelijk luiden, die te samen een accoord vormen, fr. sonner à toute volée. Wvl.
trebbelen (zie De Bo i.v.).
‘opheffen’, met iets beginnen, iets beginnen; aanheffen, inzelten (van een lied gezegd).
singe.
antiffen (jongere vorm voor ‘antiffene’), antiphoon, kerkelijke beurtzang. - Bij ‘a n t i f f e n e ’
wordt in het Mnl. Wdb. aangeteekend: Oorspronkelijk een kerkelijk beurtgezang, aan woorden
uit de H. Schrift ontleend en door twee koren gezongen. Later gezegd van de
schriftuurplaatsen, die vóór en na de psalmen gezongen worden, alsmede van sommige
gebeden ter eere der H. Maagd en andere Heiligen.
Met rooden inkt onderstreept.
Het ‘Regina coeli’ is de bekende hymne ter eere van Maria, gedurende den Paaschtijd (tot
en met den Zaterdag vóór Trinitatis) in de Roomsche kerken te zingen.
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1)

2)

3)

singen sie hoeclijck die mysse. Dese processie heben sie over mennich yaer
4)
gedaen· ende sie moten sie alle iaer doen Of daer comt soe groten onweder , of al
a)
dat lant vergaen sal, alst vaeke onder vonden is .
+
- Doe dit cloester ‖ mennych hondert yaer gestaen hadde· soe verhengede onse
+
lieve here een alten sware sterfte op dit cloester ❘ soe dattet by na ledich stont.
179a
Ende dit waert eenre suster geapenbaert in deser wijsen: ‘Sie hadden doe ene
devoete gewonte dat sie alle daghe toe compeleten gengen Ende sie lesen alle
5)
weghe dat martirologyum in dat capittelhuys. Ende als dat wt was, soe spreken
6)
sie cortelijck hoer schult Ende sie geven hem selven dissijpline · ende een yegelijc
sloech hem selven also voel of also luttel als hij wolde. Ende der wijlen dat sie
dyssiplijne nemen, soe weren alle die vinsteren behangen, soe dattet daer duuster
+
was. Ende als dus mater mit den susteren in dat capittelhuys was· soe was ‖ daer
+
ene devoete suster, die hoer versliep. Ende in den slaep waert hoer vertoent
179b
7)
datter ene grote sterfte comen solde. Doe dese suster ontspranck , so stont sie
op ende genck haestelijc int capittel huys ende genck voer mater staen ende viel
8)
neder in hoer venye . Ende stont doe weder op ende sprack tot mater ende tot al
den susteren ende segede: “Mater ende susteren, gy sult weten dat my in desen
9)
slaep dat ic my nu verslapen hebbe, vertoent is· dat hijr alten groten sterfte sal
comen Also dat onser niet voel levendich en sal blijven.” Mater ende die susteren
+
vrageden die saeke, waer by dat sie dat wiste; doe segede sie: “Ic sach enen groten
+
boem vol rotten· ende alle die rotten ‖ vielen van den boem, datter daer
179c

1)

2)
3)
4)
a)

5)
6)

7)
8)
9)

De spelling hier zonder ‘h’ moet behouden blijven; zie in dit hs. vormen als ‘stanthactelike’
(2c), ‘oetmoedicsten’ (143d), ‘barmhertic’ (182b), en vele andere. - Het woord (= hoechlijck,
hogelike) schijnt op deze plaats te beteekenen op eene plechtige wijze, in den vorigen regel
op eene vroolijke of opgewekte wijze, in eene verheugde stemming, in feeststemming. Verg.
50d-51a, waar het bijwoord eveneens in tweeërlei zin voorkomt.
De (einde reg.).
o

over, gedurende. Zie Mnl. Wdb. op ‘o v e r , 1ste art., I, n . 5’ (dl. V, kol. 2065-'68).
Zie blz. 346, aant. 2.
Dergelijke processiën, verzinnelijkende de hemelvaart van Jezus, werden in de ME. ook
elders gehouden. Zie enkele voorbeelden opgegeven door MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór
de Herv., dl. II, st. III, blz. 234.
‘martirologium’, boek der martelaren.
De woorden ‘sie geven hem selven dissijpline’ komen in bet. overeen met het ‘sie nemen
dyssiplijne’ (zij ontvingen de tuchtiging of kastijding, die zij zichzelven hadden opgelegd) uit
den volgenden volzin. Verg. in het Mnl. naast ‘discipline nemen’ de uitdrukking ‘discipline
ontfaen’.
‘ontspringen’, ontwaken, wakker worden.
Zie blz. 116, aant. 2; verg. de aant. bij ‘venyen’, 6c. - Zeer gewoon is ook de uitdrukking ‘in
cniegebede vallen’, of (zonder het voorzetsel) ‘cniegebede vallen’.
o

dat, waarin. Verg. Mnl. Wdb. op ‘d a t , 2de art., n . 4’ (dl. II, kol. 86).
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niet voel op en bleef.” Ende hoer waert van gode geapenbaert dat daer soe mennyge
suster sterven solde als daer mennyge rotte van den boem viel.’ Cort daer nae soe
bevyelen sie an die pestelencie ende storven by groten deelen. Ende doe dyt yamer
lange duerde ende niet op en hielt Soe plach die priorynne vaeke tot deser suster
1)
te gaen ende vragede hoer, oft noch niet op en solde holden · soe segede sie· ‘och
neent.’ Die pravest plach vaeke myt den ionferen opt velt te gaen ❘ ende haepte dat
2)
+
die sueckte op solde holden· van veranderinge der lucht Mer het bleef alst was·
+
3)
179d
die geene die god geteykent hadde, die mosten mede. ‖ Ende die suster die
4)
den droem gehad hadde, segede puntelijc , wanneer dat die sterfte op solde holden.
Ende die suster die desen droem ofte dit visioen gehad hadde, starf selven mede
Mer of hoer god dat mede had geapenbaert dat sie ock sterven solde, des en weet
men niet. Doe dese starfte op hielt, doe stont dit cloester by na ledich, soe dat sie
5)
doe in nemen groet ende leege , soe wat sie cregen· als ander oetmodige cloesteren
doen.
a)
- Dit cloester heeft wal ix hondert yaer gestaen · ende daer licht so mennyges
conynges kint begraven. Sunderlinge gevyelt eens op een tijt dat men by den choer
+
wat solde graven. Ende doe die werck luyde daer over doende weren· soe hoerden
+
6)
180a
sie daer een cleynlijc suver- ‖ lijc stemmeken alte luyde roepen· Doe worden sie
7)
verveert ende hoerden nauwe toe. Doe riepet weder an ende segede· ‘gravet niet
8)
veer , gravet niet veer Ic syn eens konynges kint ende ligge hijr begraven in enen
9)
10)
messinges sarck.’ Doe sie dit hoerden, lieten sie haestelijc of ende en groeven
niet meer.
- Doe dit cloester lange onbeslaten hadde gestaen· soe geschiede daer alte voel
ydelheyden ende werlicheit Soe dat die eerbaer luyde die hoer kinder daer in hadden,
begeerden dat men sie besluten solde. Ende sie nemen die heren des landes te
hulpe in dit werck, want sie en haddens anders niet vermucht. Nochtans vertoeget
+
wal xl yaer, eer siet daer toe conden gebrengen. Ende hoe wonderlijc dit be- ‖ sluten
toe genck, dat weer toe lanck te vertellen. Daer genck so mennich hertich· greve +180b
ende here over, eer ment daer toe brengen conde.

1)
2)
3)
4)
5)
a)
6)
7)
8)
9)
10)

holde.
sueckte (Oostmnl. vorm), ziekte. Verg. 191a: suuckte.
‘teykenen’ (= tekenen), opschrijven, noteeren. Verg. blz. 190, aant. 6, al. 3
puntelijc (= puntelike, poentelike), nauwkeurig, precies.
groet ende leege (= groot ende lage), hoog en laag, aanzienlijk en gering, allen zonder
onderscheid.
Verg. 178d-179a: Doe dit cloester mennych hondert yaer gestaen hadde.
see.
nauwe, nauwkeurig, scherp.
veer, verder.
‘messinge’ (= messinc), geel koper.
‘sarc’, doodkist. Verg. Lat. sarcophagus.
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- Ende als dat cloester doe beslaten was ende die nonnen doe gecleedet weren
1)
a)
2)
myt witten habijte van sante Augustijnus oerde Doe lieten die nonnen also
3)
4)
onsynnich ende baermlijck dat sie also beslaten mosten wesen Ende segeden·
5)
6)
‘sie heben ons myt doden clederen ghecleedet ❘ wy laten , als of men ons begraven
sal,’ ende schreyden alte yamerlijc.
- Ende die hertichynne die dit cloester onder hoer hadde· die vercreech van den
b)
+
prior van boedickhem myt groten arbeyt ende beden Dat hij dit cloester annam
+
7)c)
180c
ende waert hoer commyssarius Ende ‖ het was alten sunderlingen
8)
goddienstigen berven man ende vol mynnen. Hadde hij alle die werlt cunnen
bekieren, hij en hadder genen arbeyt an gespaert ❘ ende hij ontfenck dit cloester in
vaderliker mynnen.
9)d)
- In den lande van hessen in eenre stat, geheyten versseler , was

1)
a)

2)
3)
4)
5)
6)
b)
7)

c)

8)
9)
d)

Met rooden inkt onderstreept.
Zie over het gewaad der reguliere kanunniken van de orde van St. Augustinus ACQUOY, Kl.
te Wind., dl. I, blz. 100-103; over dat der reguliere kanunniken in het klooster te Windesheim,
ald., blz. 103-105. Voor de kleederdracht in de Windesh. vrouwenkloosters verwijs ik naar de
mededeelingen dienaangaande in de Constitutiones, pars II, cap. 7 (Arch. v. Ned. kerkgesch.,
dl. V, blz. 275-277; verg. blz. 375-377), en pars IV, cap. 3 (Arch., blz. 310). - Verder kan men
nog raadplegen de gekleurde steendrukplaat, voorstellende ‘Thomas a Kempis in de nabijheid
van zijn klooster’, naar de oorspronkelijke schilderij te Zwolle; deze plaat is opgenomen in
BAHRING, Thomas van Kempen, prediker van de Navolging van Christus, en zijne tijdgenooten
(uit het Hd. vertaald door J.G. VERHOEFF, pred. te Vaassen).
‘laten’, zich aanstellen, te keer gaan.
‘onsinnich laten’, als een bezetene zich aanstellen, te keer gaan.
baermlijck (= barmelijc), beklagenswaardig, het medelijden opwekkende (zie Mnl. Wdb.); hier
erbarmelijk.
‘doot cleet’ (= dootcleet), doodkleed, lijkwade.
‘laten’, er uitzien.
Zie de aant. bij ‘boedickhem’, 173d.
commyssarius, zaakwaarnemer; zaakgelastigde? DU CANGE, Gloss., teekent op
‘c o m m i s s a r i u s ’ aan: cui negotium quoddam curandum creditur. Zie ook KIL. op
‘k o m m i s s a r i s ’. - De beteekenis ‘commissarius (als titel) = visitator (kloostervisitator)’ zal
wel niet bedoeld zijn; verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 97 volg.
Het laat zich gemakkelijk verklaren, dat de prior van een Windesheimsch convent, gelijk dat
te Bodiken was (zie de aant. bij ‘boedickhem’, 173d), niet dan schoorvoetend en na dringend
verzoek (verg. myt groten arbeyt ende beden) er toe is overgegaan om als ‘commissarius’
op te treden in een klooster als Hilwartshuizen, dat nimmer tot het generaal kapittel van
Windesheim heeft behoord.
Zie blz. 98, aant. 1.
versseler (met rooden inkt onderstreept), d.i. (met metathesis) vresseler, Fritzlar. Verg. 146a:
verkenhoerst, d.i. vreckenhoerst, Freckenhorst.
Fritzlar is de naam van eene stad in het tegenwoordige Hessen-Nassau. In 732 is daar eene
Benedictijner abdij gesticht (patroon St. Petrus), die in de 11de eeuw in een ‘Chorherrenstift’
werd veranderd; ten jare 1802 is dit opgeheven. Zie O. VON GROTE, Lexicon Deutscher Stifter,
Klöster und Ordenshäuser, 1881, S. 163, 237. - Verg. BAEDEKER, Nordwest-Deutschland,
25ste Aufl., S. 211.
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een cloester, dat wter maten werlijc was. Ende in dit cloester was allene éne nonne,
1)
die den geest godes hadde Ende sie was eens groten mans dochter wt den lande
2)
van doeringen . Ende doe dese ionfer hoerde dat hilweerts huys beslaten was· doe
hadde sie alte grote begeerte daer te wonen Ende sie vercreech van der hertichynne
+
daer een stede· ende quam daer mit vuriger begeerten om aldaer een gees- ‖ telijc
+
leven te leyden. Ende die hertichynne ontfenck sie myt groter weerdicheit ende
180d
brachte sie toe hilweerdes huys· ende daer waert sie voer ene pryorynne gesat.
Ende als sie doe priorynne was, soe hadde sie hoer alte doegentlijc ende hoer wille
was guet ende hadde gerne dat beste gedaen. Mer sie en wiste van genen
3)
geesteliken leven toe seggen Soe dat sie den pryor van boedickhem an lach · om
4)
te crijgen twie geestelike personen wt enen anderen cloester, die hem een geestelijc
leven leren mochten. Die prior dede als van hem begeert was· ende brachte daer
5)
twie nonnen wt den lande van sassen , die hem een guet reygement solden leren.
+
6)
Ende als die nonnen daer gecomen weren· soe setten siet ‖ soe an ende nemen
sulke wonderlike wijse voer· dattet hem onmogelijc was daer een geestelijc leven +181a
van toe leren. Ende sie weren hem selven guedertieren, mer den convente hart
ende strenge· soe dat sie al to samen begeerden dese nonnen weder quijt te wesen
Also dat sie beyde haestelike van daer quemen. Ende doe sie weder van daer
voeren, doe liepen die nonnen in den cloester van groter blijschap voer die vinsteren
ende sloghen hem dat hillige cruce na Ende segeden: ‘god sijs gelaeft dat wy der
duvelen quijt synt!’
- Doe dese dus hene weren, doe hadde die guede pryorynne noch geerne yemant
7)+
8)
gehadt, die hem een guet fondament der geestelicheit ghelecht hadden . Doe
sprack ‖ sie mytten pryor van boedickhem hijr van ende den duchte dat ock guet. +181b
Dus toech hij tot den pryor van wyndesem ende bat hem oetmodelijc om twie of
drie susteren van diepenveen· die daer vrucht mochten doen Want daer noch gien
9)
ordynancie of geestelicheit en was. Doe dat die pryor van windesem hoerde, so
10)
was hij daer toe male swaer in Doch hij gaf sijn consent daer toe ende segede
hem onder ander woerde: ‘Die personen die ic u lienen sal, die bevele ic u

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

‘een groot man’, een aanzienlijk man, iemand uit een voornaam geslacht.
doeringen (= doringen), Thüringen.
Zie blz. 317, aant. 2.
Bijgeschreven.
Zie de aant. bij ‘sasser lant’, 173c.
Zie blz 207, aant. 2.
geestelicheit (= geestelijcheit), vroomheid, godsvrucht.
Er staat duidelijk ‘hadden’. Verg. òf VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 287 (§ 217) òf STOETT,
Bekn. Middeln. Spraakk., Syntaxis, § 441 (blz. 129-130).
Zie blz. 243, aant. 5.
‘in iet swaer sijn’, over iets bezwaard zijn, bekommerd zijn; ergens bezwaar in hebben of zien.
Verg. 48b.
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1)

op u lijf ende op u ziele· dat gy sie my soe weder over levert als ic sie u doe.’ Doe
+
die prior dit consent ontfangen hadde, toech hij haestelijc weder omme· ende segede
dese ‖ dinge der priorynnen Ende geboet datmen al dat convent solde vergaderen +181c
int capittel huys· ende sprack tot hem allen ende segede: ‘Mater ende susteren,
2)
na dien dat gy een geestelijc leven hebben begonnen Soe is u noet dat gy yemant
3)
4)
hebt, die u anwijsinge doet hoe u behoert te leven. Soe soelt gy weten dat ic u
5)
vercregen hebbe soe daenyghe personen wt enen alten hilligen devoten cloester,
geheyten diepenveen Die u sullen leren, hoe gy leven sult ende alle geestelike
ordynancie. Ende wat sie u seggen ofte leren, daer sulle gy hem in gehoersam
6)
wesen als uwer mater.’ Als sie dit hoerden, worden sie seer gestoert ende riepen
+
a)
eendrachtelijc: sie en wolden giene duvels meer hebben . ‖ Mer hoer roepen en
halp hem niet: sie mosten sie hebben. Doe sande die prior ten diepenveen enen +181d
waghen ende liet die susteren halen, die hem belavet weren. Ende hem worden
gelevert wt diepenveen drie alte goddienstige devoete ende edele personen· twie
nonnen ende éne conversynne. Die ene was suster stijne des groeten, die ander
b)
suster dayken derckes · die derde suster alijt ter maet, welck ene conversynne was.
- Ende doe sie doe toe hilweerts huys gecomen weren· ende die nonnen dat
vernemen, soe begonsten sie seer toe schreyen ende segeden: ‘Die duvels synt
7)
gecomen.’ Die priesters die daer wonden, den gruwelde tegen dat die susteren
van diepenveen daer bynnen solden gaen ❘ soe verveerlike lieten die nonnen in den
8)
+
slate . Ende sie gengen tot den ‖ susteren van diepenveen ende begeerden van
+
hem dat sie hoer mantelen
182a

1)
2)
3)

4)
5)
6)
a)
b)

7)
8)

o

op, op verbeurte van, op straffe van. Zie Mnl. Wdb. op ‘op, I - als voorz. -, n . 16’ (dl. V, kol.
1661-'62). Verg. KIL.: o p d e v e r b e u r t e v a n d e n l i j v e , sub poena mortis, capitis.
Zie voor den Oostmnl. vorm ‘gi hebben’ STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Etymologie, § 252.
Verg. VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 282 volg. (§ 212).
‘enen a(e)nwisinge doen’ (met een afhankelijken bijzin), aan iemand inlichtingen geven, hem
iets aantoonen, hem van iets op de hoogte brengen. Verg. 109a: datmen hoer anwijsinge
solde doen, dat men haar eene plaats zou aanwijzen (nl. in Meester-Geertshuis te Deventer).
Zie VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 290 (§ 221, c).
hebben.
gestoert (deelwoordelijk bijvoeg. naamw. van ‘hem storen’), verstoord, boos.
Verg. 181a.
MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 229, en VAN HEUSSEN en VAN RIJN, Oudheden
en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 179, noemen haar ‘Daya Dierkens’. Bij ACQUOY: ‘Daatje
Dirks’ (Kl. te Wind., dl. II, blz. 186, aant. 3) en ‘Daatje Derks’ (t.a.p., blz. 361 volg.).
Elders: gruwelen voer (= vore). Verg. blz. 6, aant. 4.
Zie blz. 321, aant. 8.
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1)

of wolden leggen, als sie int slot solden gaen Om dat sie soe verweerlike bynnen
lieten. Ende doe deden sie also ende gengen in hoer suptijlen in. Ende als sie in
2)
quemen, soe en worden sie niet lieflijc ontfangen· want die susteren liepen meer
van hem dan sie tot hem quemen. Doe die susteren van diepenveen dat segen,
geven sie hem allene tot lijdsamheit ende tot mynlicheit ❘ ende gengen schemelike
in dat cloester. Ende mater genck myt suster stijnen ende leyde sie doer dat cloester.
3)
Ende als si aldus gengen, soe sach een suster die in den weghe stont, dat mater
+
myt suster stijnen daer quam gaende. Doe viel sie neder op die eerde van groter ‖
+
4)
5)
182b
onlijdsamheit ende quaetheit Ende lach ende sportelde mytten voeten ende
6)
schudde myt den hoefde van groter verstuertheit . Ende hoe suster stijne hoer naere
quam, hoe sie hoer quelliker hielt. Doe vragede suster stijne mater, wat der suster
7)
lettede dat sie soe liet ❘ doe waert mater lachgende. Ende suster stijne myende dat
8)
die suster soe grote pijne hadde an den stien , dat sie daer omme also liet. Doe
segede suster stijne tot mater ❘ ‘lieve mater, laet hoer doch wat wijns toe drincken
geven, soe salt wal beter warden.’ Doe die suster hoerde dat die suster soe
9)
10)
+
barmhertic was, soe vergenget hoer alte male ende waert heel omme gekiert
+
Ende dede hoer voert an myn- ‖ like an suster stijnen. Als die susteren van
182c
11)
diepenveen daer ene corte tijt hadden geweest ❘ so waert suster stijne
suppryorynne gecaren. Ende sie hadde hoer soe in hore officiën, dat hoer al dat
convent lief hadde Want sie was een barmhertich, guedertieren, doegentlijc ende
12)
stichtich persoen. Ende suster dayken liet suster stijnen al dat reyment hebben·
ende gaf hoer allene tot oetmodicheit ende tot sympelheit, als of sie seggen wolde·
‘dat ic u voer doe, dat doet gy my na.’ Ende suster dayken waert dat reventer
13)
bevalen , daer sie den susteren seer stichtelijc ende mynlike in diende. Ende suster
altijt ter maet waert in die koecken gesat, daer sie ock seer oetmodelike

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

verweerlike, d.i. verveerlike.
niet lieflijc (= lieflike), heel onvriendelijk, allesbehalve vriendelijk.
Bijgeschreven.
onlijdsamheit (= onlidesamheit), ontevredenheid.
‘sportelen’, spartelen. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.: s p o r t e l e n , sw. v. zappeln,
palpitare; sich sträuben, sich widersetzen.
verstuertheit (= verstoortheit), boosheid, toorn.
‘letten’, hinderen, deren; wat der suster lettede, wat de zuster scheelde.
‘die stien’ (= steen), de steen, het graveel.
Zie de aant. bij ‘hoeclijck’, 178d. In de volg. kolom staat ‘barmhertich’.
‘iet vergaet mi’, iets (b.v. eene booze stemming, eene vijandige gezindheid) gaat bij mij over,
gaat bij mij voorbij.
Achter ‘die’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
Verg. blz. 244, aant. 4.
‘enen iet bevelen’, aan iemand iets opdragen, hem (de zorg voor) iets toevertrouwen.
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+

1)

2)

ende stichtelike den convente in diende. Ende ‖ god gaf suster stijnen sunderlinge
gracie, soe dat sie al dat convent bynnen ende buten stichtelike ende doegentlike +182d
reygeerde Ende dede hoer soe mynlike an die susteren, dat sie sij alte samen
tot hoer toech. Ende sie sochten horen raet meer an suster stijnen dan an mater ❘
3)
4)
want suster stijne hoer bet verstont op die dinge dan mater. Ende sunderlinge
5)
hadden hoer die iongen alte lief: sie liepen hoer om dat lijf als die cuken om die
6)
henne. Ende suster stijne hadde geerne dat sie vrylike wat deden ende niet
7)
ledichlijc om en gengen. Soe riep sie dan die yongen by een ende segede· ‘comt,
8)
myne lieve kinderkens, nu wille wi wat spynnen. Ende als wy in die stave sitten
9)
+
ende spynnen, soe moete wy wal lachgen, mer niet spreken.’ Soe genck suster
+
stijne voer in die stave, ‖ ende alle die yongen volgeden hoer na ende gengen
183a
omme hoer sitten spinnen myt groter neernsticheit. Ende als sie dan aldus seten,
10)
soe hief suster stijne op ende begonde toe lachgen· soe lachten alle die iongen
11)
mede Ende seten soe ende lachgeden ene lange tijt, soe datter groet geruchte in
die stave waert Mer daer en waert niet één woert gehoert ❘ want sie hadde hem
a)
verbaden daer niet te spreken . Ende wanneer dat men wat doen solde, soe genck
suster stijne voer ende soe volgeden hoer die yongen na. Ende als men dat cloester
12)
13)
keren solde of holt voer die stave dragen of wat daer anders te doene was Daer
14)
was suster stijne mytten yongen by; ende soe hadden sie dat werck gedaen, eer
+
ment vermoede. Men plach dat holt int ‖ cloester myt eselen te brengen· ende soe
droech ment dan voert daer ment hebben wolde, ende daer was sie altoes bereyt +183b
toe mytten

1)
2)
3)

stichte (einde reg.).
Door mij ingevoegd volgens den vorigen volzin. Zie ook 191c.
op, ten opzichte van, met betrekking tot, aangaande. Zie Mnl. Wdb. op ‘o p , I - als voorz. -,
o

4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
a)
12)
13)
14)

n . 12’ (dl. V, kol. 1656-'58).
‘hem op iet verstaen’: 16a, 41d.
‘cuken’ (op deze plaats is het meerv. gelijk aan het enkelv.), kuiken. Voor ‘cuken(e)’ verg. in
het Ndl. onder de voet raken; niet op de been brengen (want daar is het meerv aan het enkelv.
gelijk).
vrylike, in ieder geval; Hd. freilich, allerdings.
ledichlijc (= ledichlike), in ledigheid, zonder iets uit te voeren; KIL. otiose.
stave (= stove), kamer, spinkamer. Verg. in het Hd. stube, spinnstube.
‘moeten’, mogen, de vrijheid hebben.
‘opheffen’, het sein of het voorbeeld geven. Verg. blz. 348, aant. 10.
geruchte, leven, rumoer.
Verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. II, blz. 278 volg.
keren, (door vegen) schoonmaken. Verg. in het N.T. in de Statenvertaling de uitdr. met
bezemen keren (Matth. XII: 44; Luc. XI: 25, XV: 8).
De ‘s’ is bijgeschreven.
yonge.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

356
1)

yongen Also dat men noch van hoer plach te seggen , doe sie lange van daer hadde
geweest.
- Op een tijt solde men den bomgaert schone maken, daer voel holtes ende rijsen
in legen· die sie vergaderden ende brachtent daert wesen solde. So hadden sie
daer een alten lieven oelden goddienstigen pater, die daer ock starf Ende hij was
2)
van boedickhem ende hadde daer groet guet gebracht, mer hij hielt hem seer
oetmodich ende cleyn. Ende als hem gevraget waert, waer omme dat hij hem soe
+
rechte oetmodelijc ende schemelijc bewees· na den mael dat hij toe boedichem soe
+
groet ‖ guet gebracht hadde Soe antwoerde hij dan weder ende segede: ‘Lieve
183c
kinder, god haddet my gegeven ende ic hebt hem weder gegeven. Het hoerde
3)
gode toe ende niet mijn , wat solde ic my dan daer van verheffen?’ Dese lieve vader
hadde daer groete genoechte in dat suster stijne soe vurichlijc arbeyde mytten
yongen. Ende hij quam daer bynnen ende genck tot hem in den bomgart ende sach
myt genoechten an horen vurigen arbeyt. Ende dat warck duerde hent dattet doncker
bestont te warden· doe bleef hij daer ock soe lange. Die yongen haddent voer ene
+
gewoente: als hem wat schelde of als sie wat toe lijden hadden· soe liepen sie tot
suster stijnen ende omme grepen sie· ende clageden ‖ hoer hoer noet. Soe was +183d
daer een yonck susterken; dat hadde ene wonde gecregen· ende liep ende wolde
suster stijne omme vangen· ende omme venck den pater sonder hoer weten. Ende
dat nam hij seer swaerlijc, ende dat susterken waert seer bescheemt.
- Des nachtes als dat ierste teyken ter metten geluyt was, soe stont suster stijne
haestelijc op· ende genck op dat doermter, daer die yongen sliepen. Ende als sie
4)
op den doermter was, soe hief sie op ende sanck: ‘Veny , sponsa cristi,’ dat is:
‘comet, bruyt cristi!’ Ende als sie dan hoer stemme hoerden· soe sprongen sie op
a)
van den bedde Ende haesten hem die crone te vercrijgen . Ende als sie int choer
weren, soe hadde suster stijne een scharp oghe op hem ❘ dat sie hem yoe stichtelijc
+
in den dienste ‖ godes hadden. Ende daer was sie gemeenlijc die ierste ende die
+
5)
184a
leste· ende stont daer waeke , dat hoer dat sweet van hoer ansichte liep van
6)
groter perssen ende bangicheit Dat sie nochtans niet en wolde gaen

1)
2)
3)
4)
a)
5)
6)

seggen, spreken, vertellen.
Zie de aant. bij ‘boedickhem’, 173c.
Zie VAN HELTEN, Middeln. Spraakk., blz. 435; STOETT, Bekn. Middeln. Spraakk., Etymologie,
§ 133.
Met rooden inkt onderstreept.
Dit is een terugslag op de woorden ‘accipe coronam, quam tibi Dominus praeparavit in
aeternum’, die in de antiphoon ‘Veni sponsa Christi’ op de aangehaalde volgen.
waeke, d.i. vaeke.
‘persse’ (= perse), druk; angst, benauwdheid.
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sitten, al hoe bange dat hoer waert. Ende al was sie hoer selven aldus strenge· sie
was nochtans over enen anderen barmhertich ende guedertieren ende medelijdende.
1)
- Die hertichynne van sassen hadde suster stijnen in groter weerdicheit Ende
plach vaeke myt hoer alsoe mynlijc toe sitten callen als ene moder myt hoer lieve
2)
kint. Ende sie plach hoer nae soe seer te beclagen, dat sij si van daer hadden laten
trecken.
+ a)
- Dit cloester was gestichtet van eens conynges dochter, als voersz. is . Ende
+
sie leve- ‖ de daer lange yaren also hilliclijc, dat sie mytten hilligen engel sprac
184b
Ende sie niet allene, mer ock die ander susteren. Ende daer geschieden mennich
myrakel om hore sympelre gehoersamheit willen.
- Ende als dit cloester lange hadde gestaen in groter hillicheit ❘ ende onse lieve
heer sine genoechte ende wanderinge daer lange gehad hadde Soe is dit hillige
cloester verwandelt in soe groter ydelheit ende werlicheit, als wat voer geruert is
b)
Als dat sie reden yagen myt werliken gesellen . Ende als sie dan weder toe huys
quemen, soe hadden sie een schone huys· dat sie omme sijnre schoenheit willen
+
dat paradijs hieten Daer sie voel ydelheit in bedreven· ende danseden daer dan in
+
myt werliken ‖ gesellen ende myt wilden monicken nacht ende dach. Ende als
184c
sie gengen slapen, soe hoerde men daer soe groet geruchte in den huyse van
3)
den duvels· van dansen ende van springen als sij des dages gedaen hadden. Ende
al wast dattet daer des nachtes also gespoeket hadde, daer en vrageden sie niet
4)
na: sie danseden des dages gelike wal weder an. Ende daer na doe sij beslaten
weren, doe plegen sie dit toe wonder te vertellen.
5)
- Doe suster stijne dese dinge hoerde, doe dede sie al hoer vlijt daer toe· dat siet
geerne weder in der ierster devoeciën hadde gehad Mer sie merckte wal dat sie
+
6)
7)
hoer ierste leven ende quade gewoente quelke conden begeven . Daer omme
soe gaf hoer suster stijne totten suster- ‖ en myt doegentlijcheit ende myt groter +184d
vrentelicheit al dat sie mochte Ende sie arbeyde seer dese werlike zeeden om
toe kieren. Ende sunderlinge weren daer twie nonnen, dat alte werlike herten weren·
tot desen gaf hoer suster stijne als ene moder tot horen lieven kinderen. Ende sie
dede al hoer vlijticheit daer toe dat sij sij behielt, dat sie hoer wt den cloester

1)
2)
a)
b)
3)
4)
5)
6)
7)

Zie de aant. bij ‘sasser lant’, 173c.
nae (= na), daarna, naderhand, later.
Zie 175d.
Zie 178a-b.
springe.
gelike wal (= gelike wel, gelikewel), even zeer, even goed. KIL.: g h e l y c k e w e l ,
l i j c k e w e l , aeque bene, nihilominus, ita quoque.
De ‘t’ is bijgeschreven.
conde.
begeven, opgeven, vaarwel zeggen, nalaten.
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niet en ontliepen. Sie en legede hem giene strengicheit voer, mer sie toech sie myt
doegentliker sueticheit ❘ soe dat si in ander menschen verwandelt worden Soe dat
die oldeste cort daer na procuratrix waert ❘ ende had hoer daer stichtelijc ende
eersamlijc in. Ende doe dese starf, soe waert die ander weder in hoer stede gesat.
+
Ende doe die susteren van diepenveen ‖ weder in hoer cloester weren, soe starf
+
die ierste van desen twien. Ende doe sie ene corte tijt doet hadde geweest, so
185a
vertoende sie hoer suster dayken in den slaepe in wonderliker gedaenten Ende
1)
in enen ellendigen schijn ende stont voer hoer myt gewrongenen handen ❘ ende
die oghen lieten hoer, als of sie verschreyt weren. Ende suster dayken segede hoer
als verwijtende, als hoer dochte: ‘Suster, hoe nu, hoe nu ❘ hoe pleget gy tegen die
2)
guede insettinge te wesen, hoe voeldy nu?’ Ende het scheen als of sie al bevende
stont ende bat vergyfnisse. Ende suster dayken hadde ene sunderlinge oefenynge,
die sie voer die zielen plach te doen, ende die dede sie voer hoer. Doe apenbaerde
+
sie hoer des anderen nachtes weder, mer doe liet sie wat ‖ bet ende vroeliker. Ende
des dages daer na dede suster dayken noch die selve oefenynge· doe sach sie +185b
sij des nachtes weder Mer doe liet sij schoen ende vroeliker. Ende noch dede
sie die oefenynge voer hoer, ende doe quam sie des nachtes lest werve tot hoer
Ende was schone vercijrt als ene schone conyngynne· ende danckte hoer seer dat
sie hoer soe trouwe geweest hadde. Ende mede genck sij op van der eerden totten
hemel, ende sie en vernam niet meer van hoer. Hijr wt machmen merken, hoe
3)
a)
crachtich hoer gebet was . Mer die ander nonne, die procuratrix na der ierster
waert· die hadde enen vroeliken doet Ende sanck myt luyder stemmen, doe sie
4)+
sterven solde· ‘tedeum laudamus.’ Soe dancber ‖ was sie onsen lieven heren, dat
+
sie in horen iersten state niet gestorven en was.
185c
5)
- Daer was ock een oelde suster, die hoer ock seer gaf tot suster stijnen leringe
ende in settinge. Doe dese sterven solde, doe sanck sie ock myt luder stemmen:
6)b)
‘In labore requies·’ dat is: ‘in arbeyde ruste’ Soe dat hoer een suster verwonderde,
die in den trans voert sieckhuys stont Ende dachte wie daer soe syngen mochte·
daer een suster in hoer verscheyden lach, ende en wiste niet dattet die stervende
suster was.

1)
2)
3)
a)
4)
5)
6)
b)

in enen ellendigen schijn, d.i. als beeld der wanhoop.
gue (einde reg.).
ge (einde reg.) bebet.
Toespeling op Jac. V, 16b: multum enim valet deprecatio justi assidua (Statenvertaling:
krachtig gebed).
Duidelijk (zooals gewoonlijk) in één woord geschreven. Zie b.v. 44c.
leringe, onderwijs.
‘In labore requies’ is met rooden inkt onderstreept.
Dit zijn woorden (er volgt: in aestu temperies, in fletu solatium), ontleend aan de bekende
Pinkster-sequentie: Veni Sancte Spiritus. - Verg. blz. 97, aant. a.
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- Het waert suster stijnen alte suer, dat siet daer toe brachte dat sie dichte wielen
+
droegen, als men ten diepenveen drecht. Sunderlinge was daer een suster, die ‖
+
1)
185d
plach hoer alte quelke te holden, als siet wiel opt hoevet solde setten Ende van
2)
groter onlijdsamheit smeet siet neder ende trat daer op ende speech daer ock op.
Ende ten lesten haelde siet weder ende settet al schreyende opt hoeft ende genck
daer mede toe choer. Dese brachte suster stijne myt groter mynlicheit daer toe dat
sij verwandelt waert in een ander mensche Ende satte hoer wiel doe op hoer hoevet
myt groter oetmodicheit.
- Doe hilweerts huys een wijltijdes hadde beslaten geweest, doe waert
3)a)
4)
Anenboerch ock beslaten myt groten arbeyt . Doe begeerde die lantgreve dat
5)
+
die susteren van diepenveen toe Anenboerch comen wolden· ende doen hem daer
+
6)
186a
ock anwijsinge hoe sie leven solden. ‖ Als die susteren van Anenboerch
vernemen dat die susteren van diepenveen daer comen solden Doe riepen si alle:
‘wy en willen die duvelsche menschen niet hebben.’ Als suster stijne vernam dat
hem soe gruwelde voer hoer toecomst, soe was sie seer begaen Ende nam ene
7)
suster myt hoer van hilweerts huys· die sie toe Anenboerch canden. Ende doe sie
8)
op die weer quemen ende sie dat daer bynnen vernemen· doe begonden sie te
roepen ende te schreyen, dat men sie daer buten hoerde. Ende in den druustigen
9)
moede worden sie toe raede· dat niemant van hem suster stijnen toe spreken en
10)
solde. Ende als suster stijne dan bynnen int slot gecomen was, so gaf sie hoer
+
tot stilheit ende tot swijgen· ende liet die ander suster spreken. Mer doe suster stijne
+
‖ troestelijc ende mynlijc myt hem begonde te spreken, doe quemen sie ten
186b
herten. Ende eert an den avent quam, hadden sie hoers opsettes al vergheten.
Ende suster stijne en was daer niet lange· mer als sie hem wat anwijsinge gedaen
11)
hadde , so quam sie weder toe hilweerts huys. Ende sie creech hem noch drie

3)
a)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

wiel, sluier. Zie KIL. op ‘w i e l e , w i e l d o e k , w i j l e ’.
onlijdsamheit (= onlidesamheit), boosheid, kwaadheid; eig. ongeduldigheid, ongelatenheid,
ontevredenheid in tegenspoed.
Met rooden inkt onderstreept.
Zie de aant. bij ‘Anenboerch’, 173c.
myt groten arbeyt, met groote moeite, met veel moeite. Zie 180b.
Met rooden inkt onderstreept.
Anenboech.
Met rooden inkt onderstreept.
Zie blz. 208, aant 6.
in den druustigen moede, eig. in de onstuimige, hevige, geweldige gemoedsstemming; hier

10)
11)

in de vertoornde stemming harer harten. Verg. Mnl. Wdb op ‘m o e t , 1ste art., n . 3’ (dl. IV,
kol. 1812-'14).
Zie blz. 321, aant. 8.
Verg. blz. 353, aant. 3.

1)
2)

o

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

360
1)

susteren van diepenveen, welck ock ene guede wijle toe Anenboerch weren. Ende
suster stijne was ock in een ander cloester, daer sij ock grote vrucht dede.
- Suster dayken verwaerde een wijltijdes dat reventer ende diende den susteren
+
ter tafelen Daer sie hoer seer mynlijc in bewees, ende al die susteren weren wal
myt hoer te vreden. Soe gevyelt eens ‖ datter een suster van der eerden at; ende +186c
2)
suster dayken was onledich mytten convente, so dat sie die suster vergat. Dat
merckte suster stijne, die by mater sat - want sie supppriorynne was -· ende stont
op van der tafelen ende nam suster dayken die schottele wtter hant ende liet die
3)
suster snijden , die daer opter eerden sat. Ende suster dayken stont soe mynlijc
ende vrentelijc, hent dat die suster gesneden hadde. Doe nam suster stijne die
schottel weder van der suster, als sie der genoech hadde· ende dede sie dayken
weder in die hant. Ende suster dayken ontfenck die schottele schemelike van suster
+
stijnen hant ende genck hen ende diende den gemyenen susteren voert. ‖ Den
susteren behagede dit seer wal van beyden· als dat suster stijne medeliden myt +186d
der suster hadde, die soe lange beschemt sat sonder eten Ende dat suster dayken
dat soe mynlike nam.
- Sie plegen van suster dayken te seggen· mochte een levendich dode opter
eerden wesen ❘ soe weer suster dayken levendich doet. Suster dayken hadde hoer
soe schemelijc ende oetmodelijc, als of sie nargent van geweten en hadde Ende
sie becummerde hoer allene myt onsen lieven heren ende myt dat gene dat hoer
bevalen was. Die susteren plegen van hoer te seggen dat sie soe ingekiert was tot
4)
onsen lieven heren Dat sie hoer myt gienen wtwendigen dingen behelpen en conde.
+
Als men hoer bespotte of wat toe leede dede Soe ‖ en liet sies niet, sij en dede hem
+
5)
187a
van den selven daege wat weder toe lieve · of sie bewees of toende hem
sunderlinge vrentelicheit.
- Doe sie dus dat reventer ene wijle verwaert hadde, soe waert sie
6)
schoelmeystersche. Sie leerde ende dwanck die kinder seer wal, also dat sie inden
choer gengen als engelen.

1)
2)
3)

Met rooden inkt onderstreept.
onledich, druk bezig.
snijden (= sniden, hetz. als ‘opsniden’), een stuk van iets (hier van het brood) afsnijden. Verg.
21c-d: Ende daer na waert sie seer getagen totten armen, den guedertieren te wesen Soe
dat men dat broet dat ter tafelen gebracht waert ende ontgonnen (aangesneden) waert, den
armen plach te geven. Ende op dat die armen dan wal wat crijgen solden· soe plach sie te
ontgynnen ende op te snijden (afsnijden) al dat sie af langen (krijgen; ‘afkorten’, in het Mnl.
o

4)
5)
6)

Wdb. op ‘o n t g i n n e n , n . 2’) conde Of sie dedet ontgynnen van den genen die by hoer
seten.
‘hem behelpen’, genoegen nemen met, zich schikken in.
‘enen (te) lede doen’, iemand verdriet aandoen; ‘enen (te) lieve doen’, iemand (een) genoegen
doen, hem van dienst zijn.
‘dwingen’ (hetz. als ‘bedwingen’, 187c), in bedwang houden, naar iemands hand zetten,
dresseeren; eig. bedwingen, beheerschen, onderwerpen.
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1)

- Het gevyel eens in den vastelavent dat suster dayken van den kinderen wat
2)
gegaen was. Doe hadden hem die kinder geerne wat vermaket ende bestonden
3)
yoe een luttel toe springen ende toe dansen. Ende dit sach een suster ende sanck
4)
den kinderen wat ❘ doe sprongen die kinder wat sie lijves hadden . Ende als suster
dayken weder quam ende dit sach, soe waert sie bedrucket ❘ ende clagede dit mater.
+
5)
Ende dit waert ‖ den armen kinderen soe swaerlijc ende scharpelijc of genamen
+
6)
187b
Dat sie nummer hoer leven en begeerden bet toe dansen Want die penytenciën
die sie daer voer doen mosten, en nam gien eynde.
a)
7)
- Als suster dayken merckte dat hoer kinder hoer oghen niet wal en waerden ·
8)
soe bant sie hem die oghen toe myt een doexken. Soe weren die kinder beschemt
ende stonden dan ende schreyden, dat dat doexken nat waert. Ende sunderlinge
9)
één kint; dat plach te seggen, doe suster dayken al weder en wech was : ‘Wat sie
my dede, ic en conde myn oghen niet waren. Mer als ic stont in den choer ende
10)
11)
b)
+
sanck dye tercie Als ic dan quam an dat vers: “Aferte oculos meos ” Dat is:
+
12)
187c
“afkier myn ogen”, ‖ dat sie niet en sien ydelheit Soe waert ic gedwongen wt
13)
den anxte godes myn ogen te waren.’ Suster dayken bedwanck hoer kinder alte
wal myt mennygerhande oefenynge ende penytenciën. Sie was soe rechte trouwe
in dat geen dat hoer bevalen was· ende seer strenge hoer selven.

1)
2)
3)

Zie de aant. bij ‘vastelavent’, 141d.
‘bestaen’ (gevolgd door de onbepaalde wijs van een werkw. met ‘te’), beginnen, aanvangen.
yoe (= io, Oostmnl. vorm; hetz. als ‘ja’), waarlijk, zelfs. Zie Mnl. Wdb. op ‘i o , aanm.’, en op
o

4)
5)
6)

‘j a , n . 3’ (dl. III, kol. 977).
wat sie lijves hadden, met het geheele lichaam, met het heele lijf; dus uit al hunne macht,
zóó dat het een lust was. Verg. metten lijve.
Verg. onze tegenwoordige uitdr.: iemand iets (niet) in dank afnemen.
Dat - dansen, dat zij nooit van hun leven meer of weer begeerden te dansen. Verg. Mnl. Wdb.
o

a)
7)
8)
9)
10)

11)
b)
12)
13)

dl. I, kol. 1135-'36 (op ‘b e t , 3de art., II, n . 4, c’).
Verg. MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. 11, blz. 278.
‘die ogen verwaren’, eig. de oogen bewaren, ze verzorgen; hier de oogen afwenden van het
ijdele, den blik naar den grond richten.
Achter ‘be’ (einde reg.) staat een afbrekingsteeken.
In margine.
tercie, terts (een der daggetijden, der canonisch voorgeschreven uren voor de dagelijksche
godsdienstoefeningen). De tertia of terts is te negen uur in den morgen. - Verg. blz. 22, aant.
e.
Met rooden inkt onderstreept. Lees: averte.
Dit zijn woorden, ontleend aan Ps. CXVIII (CXIX), 37a: Averte oculos meos ‘ne videant
vanitatem’ (in het hs.: dat sie niet en sien ydelheit).
‘dwingen’, dwingen, noodzaken; ook (in eene zwakkere opvatting) aandrijven, dringen.
Zie de aant. bij ‘dwanck’, 187a.
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- Als sie in den choer stont, soe stont sie myt beslaten oghen ende hadde hoer
hande voer hoer, als oft ene bruyt geweest hadde Ende of sie alte mael van hoer
selven geweest hadde. Ende als yemant in den choer tot hoer quam om hoer wat
noetdruftiges te seggen of te vragen Die moste sie al hartelijc an stoeten· soe was
1)
sij verslonden in onsen lieven heren .
+
2)
3)
- Toe hilweerts huys is een alten bewe- ‖ geliken cruysfix in der nonnen choer
+
4)
187d
❘ daer suster dayken alte grote devoecie in hadde Also dat al hoer bynnensten
5)
beweget worden als sie daer voer quam Ende of sie op getagen waert van rechter
devociën· dat die gene diet segen daer seer van bynnen in beweget worden.
- Hoer kinder die sie geleert hadde· plegen hem soe seer te beclagen dat sie hoer
6)
leer niet bet ontholden en hadden Want sie sij seer wal informyerde in geesteliken
dingen van bynnen ende in gueder leringe van buten· soe dat sie te seggen plegen:
‘Och, wi weren doe kinder; hadde wy sie nu, wy wolden onsen leven daer bet na
stellen.’
- Die mater die daer was ende suster dayken, dat weren één herte ende één ziele.
+
Ende suster dayken was mater in allen dingen gehoer- ‖ sam, soe wal in den cleynen
+
als in den groeten Also dat sie al den anderen daer een exempel in was.
188a
- Sie hadde soe groet verlangen na diepen veen ende plach te seggen: ‘och,
mochte ic die poerte van diepenveen apen sien ende mochte daer in gaen ❘ hoe wal
a)
solde my dan wesen!’
- Die susteren van hilweerts huys hadden die susteren van diepen veen in alte
7)
groter weerdicheit ende reverenciën Ende spreken seer eerlike van hem ende
segeden dat sie hem selven strenge ende hart weren, mer enen anderen
8)
9)
guedertieren Ende dat sie guedertierlike myt hore cranckheit leden ❘ ende laveden
ende presen sie seer ❘ ende segeden dattet hillige susteren weren.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)
7)
8)
9)

Zie blz. 215, aant. 6. Verg. blz. 186, aant. 8; ook blz. 169, aant. b.
‘bewegelijc’ (van het trans. werkwoord ‘bewegen’), hetgeen in een anderen toestand of tot
andere gedachten brengt.
Zie blz 289, aant. 1.
‘die binnensten’ (meerv.), de diepste diepten van het gemoed; eig. de binnenste deelen van
het menschelijk lichaam, de ingewanden; Lat. intestina.
Zie blz. 178, aant. 2.
Zie blz. 17, aant. 11; ook blz. 43, aant. 4
Verg. ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 298.
eerlike, met lof.
cranckheit, zedelijke zwakheid.
‘liden met ere dinc’, verschoonend te werk gaan met iets, zachtkens handelen ten opzichte
van iets. Verg. Mnl. Wdb. op ‘l i d e n , 2de art., II, intrans.’ (dl. IV, kol. 512).
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+

- Mer nochtans presen sie suster alijt ter maet baven al, als dat sie die hillichste
was van hem allen: ‖ soe vol doechden was sij. Sie plach daer in die koecken te +188b
wesen ❘ ende diende den convente seer doegentlijc ende guetlijc. Als sie by
1)
ongelijke personen quam, soe deckte sie hoer ansichte op die diepenveensche
a)
wijse . Ende des avends, als si wtter coekenen genck om toe bedde te gaen, soe
2)
vande sie altoes iersten die sieken· want sie anders geen tijt en hadde Ende van
rechter mynlicheit soe genc sie by die sieke susteren opt bedde liggen. Ende die
3)
voete weren hoer dan bytijden wat vuyl, soe dat die bedden wal wat onreyn worden
Mer dat was hem al genoechlijc om hoere hillicheit willen. Sunderlinge soe was daer
4)
5)
+
6)
een suster, die seer curyoes ende puntelijc was· ende was eens groten havemans
‖ dochter; ende dese hadde suster alijt alte lief ende weert Ende suster alijt hoer +188c
weder. Ende die suster waert sieck, ende suster alijt en liet niet of hoer toe
visytieren· ende dan genck sij voer op dat bedde by hoer liggen van vrenschappen.
Ende soe waert bytijden hoer decken vuyl· ende als dan dat die susteren segeden
7)
of wesent hoer Soe segede sie: ‘daer en licht niet an , dat synt suster alijdes vuyle
voetkens.’ Soe lief ende weert hadde sij hoer omme hoere hillicheit willen.
- Ende als die susteren daer hadden geweest ommetrynt ses yaren ❘ soe heben
onse eerweerdige oversten medelijden myt hem gehad - Want sie in veren vreemden
+
lande weren - Ende hebben hem enen brueder myt enen waghen gesant ‖ omme
+
sie weder toe huys te haelen. Soe worden die susteren alte blijde, doe sie dat
188d
vernemen· ende sunderlinge suster dayken Soe dattes die susteren lange niet
tegen hoer vergheten en conden. Doe schrief sie suverlike punten ende gaf sie
8)
b)
horen schoelkinderen· dat si hoere daer by solden gedencken . Die susteren weren
alte drovych dat sie

1)

‘ongelike personen’, personen van de andere kunne. Doch zie Mnl. Wdb. op ‘o n g e l i j c ,
o

a)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
b)

1ste art., n . 5’ (lees: 6).
Verg. blz. 334, aant. 4.
‘vanden’, bezoeken.
De ‘a’ is bijgeschreven.
curyoes (= curioos), kieskeurig.
puntelijc (= poentelijc), in de puntjes, netjes. Verg. blz. 333, aant. 2.
Zie blz. 342, aant. 7.
daer en licht niet an, dat kan niet schelen. Zie de Colacien van Claus van Euskerken, fol. 126r
(Arch. v.h. Aartsbisd. Utrecht, dl. XXVIII, blz. 5): Wat licht daeran, hoe dat ic late (er uitzie);
ook fol. 210v (Arch., blz. 329): Wat licht daeran, hoe dattet latet. - Verg. ald., fol. 220v (Arch.,
blz. 342): wat licht my an den menschen (wat kunnen mij de menschen schelen, wat geef ik
om de menschen). Zoo ook HUYGENS, Hofwijck, reg. 2326 (uitg. J.A. Worp): Wat lighter
yemand aen (Wat kan het iemand schelen).
Bijgeschreven.
Verg. hier (maar vooral bij 190c) MOLL, Joh. Brugman, dl. I, blz. 318-320; ACQUOY, Kl. te
Wind., dl. II, blz. 302-303.

Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen

364
van hem scheyden solden· want sie sie soe mynlike geleert ende informyert hadden
a)
Ende hadden soe doegentlijc myt hoere cranckheit geleden . Die mater genck myt
sommygen oelden susteren tot desen brueder ende begeerden van hem dat hij hem
die susteren noch wat wolde laten Om dat dat cloester daer alte seer mede solde
1)
+
2)
warden ontset . Die brueder antwoerde hem weder myt straken woer- ‖ den ende
segede: ‘Mater ende susteren, het en is giene gewoente dat men Ionferen pleget +189a
3)
4)
heen toe geven ❘ men pleget peerde ende koen en wech te geven· my is bevalen
dat ic sie mede sal brengen.’ Als sie dit hoerden, soe vernemen sie wal dat sie sie
niet holden en mochten ❘ ende dachten dat sie hem lijden mosten.
- Als hem die susteren van diepen veen dan bereyt hadden, soe genck mater myt
al den convente, oelt ende yonck, myt groter droefheit myt hem voer die poerte
Ende weren by hem also lange als sie conden. Ende doe het ummer wesen moste,
doe dede mater die poerte op· ende die bruder ontfenck sine ionferen myt groter
+
5)
weerdicheit. Ende doe sie wt weren gegaen· soe viel die brueder op sine knien ·
+
ende ‖ danckte mater ende alle die susteren dat sie sinen Ionferen soe
189b
guedertieren hadden gheweest ende soe geerne geholden.
- Ende doe die susteren van diepenveen een wijltijdes en wech hadden geweest
Doe bestonden sie merckelijc weder toe verslappen ende vergeten die guede leringe
6)
die sie hem geleert hadden Soe dat siet na seer plegen te beclagen ende segeden:
‘Och, of wy die susteren van diepenveen ten eynde toe by ons hadden geholden ❘
soe solde wy wal by onser ierster vuricheit heben gebleven, dat ons nu veer is.’
- Als die susteren dan weder ten diepenveen gecamen weren· soe en hebben sie
7)
+
der ierster oetmodicheit, gehoersamheit ende gelatenheit niet vergheten Ende
+
gen- ‖ gen oetmodelike hen, als of sie van gienen dingen en wisten. Suster
189c
b)
dayken waert daer oc die schole bevalen· daer sie hoer seer doegentlijc in
8)
bewees. Ende reygeerde die kinder seer laeflijc van bynnen ende van buten· want
9)
sij was seer wal geleert Ende was stille ende stemmych ende cort van woerden
Ende hadde soe nauwe oghen

a)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
b)
8)
9)

Verg. 188a.
ontset (Hd. entstellt), benadeeld, achteruitgezet; eig. bedorven.
‘strac’ (ook 189d), streng. Verg. 111c: strackelijc.
‘heen geven’ (= henengeven, hetz. als het volgende ‘en wech geven’), weggeven,
wegschenken; Hd. hingeben.
te (einde reg.) te.
kinen.
‘iet beclagen’, iets betreuren, spijt hebben van iets.
Zie blz. 176, aant. 9.
Zie ACQUOY, Kl. te Wind., dl. II, blz. 191.
laeflijc (= lavelike, lovelike), op eene lofwaardige wijze.
Zie blz. 314, aant. 3.
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op die kinder, dat sie vaeke myt hem te werke plach te gaen, op dat sie giene wt
1)
weghe en solden soeken. Ende wat sie hem hiet doen, dat mosten sie myt énen
woerde doen.
- Doe si dus die schole een wijltijdes eerlijc ende goddienstelijc hadde gereygeert
+
Doe waert sie priorynne gecaren· daer sie hoer ock seer stichtelijc ende eersamlijc
in reygierde Ende den convente in ‖ alre stichticheit ende disciplinen voer genck +189d
In waken, in vasten, in beden· ende in bewaringe der regelen ende statuten.
- Ende als sie dit gedaen hadde ommetrint vj iaer, doe verhengede god op hoer
2)
dat sie weder of waert gesat Om dat sommygen duchte dat sie alte strack was.
Soe waert sie van hore officiën geabsolvyert, dat sij hoer daer niet voer en hoede·
ende dat meeste deel van den convente daer niet van en wiste. Hijr hadde sie hoer
seer lijdsamlijc in ❘ ende genck soe oetmodelike ende schemelike heen, recht of sie
nergent van geweten en hadde Ende was den susteren doegentlijc ende vrentelijc
ende den iongen troestelijc.
+
- Het gevyel op een tijt datter een yonge suster seer beswaert ende bedrucket ‖
+
was van bynnen· ende sat in hoer celle ende schreyde. Ende wat hoer deerde
190a
en wiste gien mensche dan hoer bijchtvader. Dese suster liet sie wt hoere cellen
haelen· ende doe die suster by hoer quam, soe was sie hoer seer troestelijc Ende
hadde groet medelijden op die suster ende segede hoer dat sie lijdsam solde wesen
3)
❘ sie haddet selven ock soe wal besocht : het weer ene swaer plaghe. Ende doe
die suster sweech, soe segede hoer suster dayken wat hoer schelde. Ende sie en
conde dat niet geweten heben, god en mostet hoer vertoenen ende apenbaren
Want het en hadde hoer gien mensche gesecht.
+
- In deser eerliker goddiensticheit levede sie noch wal XXX yaer, na dat sie of
+
gesat waert Ende gaf ons allen een guet exempel ‖ myt hoere devoeter ende
190b
stichtiger wanderinge. Ende doe sie wal gepurgeert was ende al hoer schuren
4)
overvloedelike vol weren Doe sande hoer onse lieve here ene sieckte toe, als oft
5)
hoer voerst geweest hadde. Daer lach sie ene corte tijt an in groter lijdsamheit
ende perssen. Doe quam ene suster tot hoer ende begeerde van hoer dat sie onsen
lieven heren wolde voer hoer bidden Dat hij sie van dier bangicheit wolde verloesen,
daer sij op dat pas mede beswaert was. Doe segede sie· ‘weest des seker, ist dat
ic macht by onsen lieven heren crijge Ende dattet hem behachlijc is ende u zalich,
hij sal u verloesen vander plagen.’ Ende doe sie soven

1)
2)
3)
4)
5)

De ‘a’ is bijgeschreven.
Zie blz. 364, aant. 2.
‘besoeken’, ondervinden.
Verg. 191d: Doe sie hoer mersse vol hadde van allen costeliken yuwelen der doechden.
Zie blz. 238, aant. 6.
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+

1)

oft achte we- ‖ ken doet hadde geweest ❘ doe waert die suster soe degher verloest,
+
2)
190c
dat sij daer ny meer enige lijdelicheit van en hadde. Doe sij lach ende solde
sterven, doe vragede hoer een suster, of sie nu ock wal wat guedes dencken conde·
3)
sie segede weder: ‘Iae wal· waer omme en solde ic niet guedes connen gedencken?
Alle die gene die in lijden ende in bangicheit sijn, die sullen hem becummeren myt
dat lijden ons lieven heren· ende hoer toevlucht daer toe maken.’ Dus starf sie seer
a)
devoetelijc op sante Gregorius dach des hilligen bisschoppes van utricht Int iaer
b)
+
ons heren m cccc ende xcj . Ende licht begraven recht tegen die witte doer inden
+
4)
1491
trans op één graf na .
+

5)c)

- Suster stijne des groeten waert onderkelnersche · ende was alten ynnigen
+
6)
190d
devoeten vurigen brant . Als sie wat guedes mytten susteren plach toe callen,
7)
die plach sie te ontsteken , als oft een seraphijn hadde geweest.
- Sie was seer stichtich ende was altoes nachtes ende dages die ierste in den
8)
choer Ende en spaerde hoer selven niet in singen noch in lesen . Mater dayken
ende suster stijne weren gemeenlijc in allen gemyenen werke. Ende doe suster
stijne noch yonc was, doe plach sie des nachtes myt sommygen susteren te gaen
wasschen, backen ende slachten Ende als dan die susteren des margens quemen
d)
ende woldent doen, soe vonden siet gedaen . Doe sij oelt was geworden ende
stedelijc toe choer genc, ‖

1)
2)

3)
a)
b)

4)
5)
c)

6)
7)
8)
d)

Zie blz. 9, aant. 7.
lijdelicheit (= lidelijcheit), last, hinder; eig. lijden. Verg. LÜBBEN e. WALTHER, Mnd. Handwörterb.:
l i d e l i c h e i t , Leidensfähigkeit; Leiden. - De bet. lijdzaamheid, verdraagzaamheid, die het
Mnl. Wbd. i.v. opgeeft, past niet in het verband.
niet, niets.
25 Augustus. - Verg. 128c: sante gregoryus (zonder meer), waarmede bedoeld is 12 Maart.
Zie blz. 247, aant. h.
Zie ook MATTHAEUS, ‘Lijst van Diepenv. zusters’, p. 229, en VAN HEUSSEN en VAN RIJN,
Oudheden en gestichten van Deventer, dl. II, blz. 179. - De sterfjaren van Stijne des Grooten
en Aleid ter Maat worden aldaar niet opgegeven.
Verg. 127c: Want sie was op éne nae die oldeste suster.
onderkelnersche, onderkeldermeesteres, onderopzichteres over de spijskamer,
onderbestuurster eener kloosterhuishouding. Verg. blz. 59, aant. 4.
De Constitutiones, pars II, cap. 4 (Arch. v. Ned. kerkgesch, dl. V, blz. 271-272; verg. blz. 369)
handelen wel over de ‘celleraria’ of ‘kelrewaerster’ (hetz. als ‘kelnersche’ en ‘kelnarinne’),
maar niet over de ‘onderkelrewaerster’ of ‘onderkelnersche’.
De uitdrukking ‘innich devoot vurich brant’ en andere verwante uitdrukkingen zijn mystieke
termen voor zeer innige devoten.
ontsteken, in geestdrift of geestelijke liefde doen ontgloeien.
Zie blz. 113, aant. 7.
Zie blz. 293, aant. b; ook blz. 335, aant. c.
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+

1)

2)

soe begavede sie onse lieve here dat sie blint waert. Daer was sie seer verduldich
in ende plach te sitten spynnen int sieckhuys myt horen blinden oghen Ende was +191a
3)
4)
soe bedarve , of al dat spynnen op hoer hadde gestaen. Ende als sie also sat,
5)
soe was sie soe devoet ende ingekiert , dat sie in hoer ansichte liet als ene vurige
vlamme Ende bat dan onsen lieven heren myt wtwendigen woerden dat hij sie halen
wolde· wt groter begeerten, die sie hadde by hem te wesen.
6)
- Doe het dan onsen lieven heren behagede ende hoer daghe vervullet weren,
7)
soe sande hoer onse lieve here ene suuckte toe in hoer luchter sijt Daer sie alte
+
grote pijne an hadde ende ock an starf. Doe sij in deser swaerre sieckten lach· doe
plach sij noch den yongen den rechten ‖ wech der doechden te leren myt groter +191b
vrendelicheit ende doegentlicheit.
- Ene suster vragede hoer cort voer hoere doet ende segede: ‘Lieve suster stijne,
8)
9)
hebt gy noch soe grote begeerte te sterven als gy plegen:’ doe antwaerde si weder
ende segede: ‘Geloevet my, suster ❘ weer ic noch viertich iaer yonger ende mochte
ic noch · c · yaer leven· in alsulker starckheit als ic doe was Ende myt alre genoechten
10)
die die werlt bedencken mach, soe begeerde ic nu te sterven op die barmherticheit
godes Soe veer alst sijn lieveste wille weer.’ Dus lach sie seer begeerlijc vereniget
+
myt horen gemynden brudegom. Sie starf int yaer ons heren m cccc ende xcj, des
+
a) +
191c
anderen ‖ dages na sante Gertruydt .
+
- Suster alijt ter maet waert weder in die koecken gesat, doe sie weder gecomen
1491
was van hilweerts huys Daer sie den susteren seer devoetelike ende trouwelijc
11)
in diende· myt groter vrentelicheit ende weerdicheit. Die susteren die weeckelijc
weren, den plach sie dat eten na te dragen,

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
a)

11)

lie (einde reg.): 25b, 36b, 108d. Verg. Mnl. Wdb. op ‘l i e , 2de art.’
verduldich (term dev.), geduldig.
bedarve (= bederve), flink; Hd. bieder. Verg. bederflike (11c), berve (51c, 180c).
spynne.
Men kan hier ‘ingekiert’ (= ingekeert, term dev.) opvatten als ingekeerd tot zichzelf, zich met
zijn gemoed en zijn zieleleven bezig houdende; maar men kan in verband met het onmiddellijk
volgende ook zeggen, dat in gedachten moet aangevuld worden: tot onsen lieven heren. De
beide opvattingen komen trouwens vrijwel met elkander overeen. - Verg. MOLL, Joh. Brugman,
dl. I, blz. 53 en 277.
verullet.
Zie blz. 350, aant. 2.
De dubb. punt staat ook in het hs.
Bijgeschreven.
bedencke.
Sante Gertruydt (Gheertruit ioncfrou) = 17 Maart. Zie GROTEFEND, Zeitrechnung, Bd. I, S. 74,
op ‘G e r t r u d e n t a g ’, folg., en MOLL, Kerkgesch. v. Ned. vóór de Herv., dl. II, st. III, blz.
252.
weeckelijc (= wekelijc), zwak, teer.
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1)

op dat sie niet bescheemt en worden. Ende als men wat guedes of wat sunderlinges
at ofte dranck, dat plach sie te besparen ende den wekeliken susteren te geven.
2)
Sie was hoer selven hart ende alman guedertieren. Sie genck altoes tot allen
+
gemenen werke, als siet enychsyns doen conde. Sie plach ock altoes des nachtes
+
3)
191d
toe ‖ metten te gaen ❘ nochtans stont sie des vleysch dages altoes weder op
a)
des margens toe vier uren Ende genc in die koecken om die cost weeck ende gaer
toe maken Ende was seer sorchvoldich den susteren dat eten wal ende puntelijc
toe bereyden.
4)
5)
- Doe sie hoer mersse vol hadde van allen costeliken yuwelen der doechden
Soe waert sie sieck ende lach soe in groter lijdsamheit ende verwachte die toecomst
hoers gemynden brudegoms myt groter begeerten Den sie trouwelijc ende myt alre
vlijticheit hadde gedient. Sie starf int yaer ons heren m cccc ende xciiij op den
6)+
achteden dach van meerte Ende is begraven in die noert sijde van den vrijthof.
+
Deo gracias!
1494
+
- Hijr eyndet dat leven sommyger vuriger ende eerliker susteren van
+
7)
192a
diepenveen .
c8)

+

- Geschreven int yaer ons heren m v ende xxxiiij.
- Een cort gebet om die liefte godes voer die geene die dit geschreven heeft.

1)
2)
3)

a)

4)
5)
6)
7)
8)

+

1534

wat sunderlinges (= sonderlinges), wat extra's.
Zie blz. 296, aant. 4.
‘vleysch dach’ (= vleeschdag), vleeschdag, d.i. in tegenstelling met den Vrijdag of vischdag,
waarop men geen vleesch eten mag, iedere andere weekdag (zie STELLWAGEN, Roomsche
woorden, blz. 218); ‘Tag an dem Fleisch zu essen erlaubt ist spec. Festtag?’ (LÜBBEN e.
WALTHER, Mnd. Handwörterb., op ‘v l ê s c h -amt’).
Zie in de Constitutiones de volgende bepaling: Alle die tijt des jaers sal men wecken des
merghens te vier uren, uutghenoemen sommige grote hochtijde (Arch. v. Ned. kerkgesch.,
dl. V, blz 416, in het hoofdstuk: W o e d i e s u s t e r e n a l d e n d a c h t o e b r e n g h e n
s u l l e n ).
mersse (= merse), mars, korf, mand voor koopwaren.
o

Verg. de in het Mnl. Wdb. op ‘m e r s e , n . 2’ aangehaalde voorbeelden uit Hs v 1439 en
HUYGENS, Oogentroost.
meerte (= maerte), benaming van de maand Maart.
Verg. blz. 3 (in het opschrift): Hijr begint een weynich van den doechden der vuriger ende
stichtiger susteren van diepen veen.
De tekst heeft: m v (met eene ‘c’, boven de ‘v’ geschreven).
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